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Τά τελευταία χρόνια εχει δημιουργηθή ενα νέο και ώοαίο 
μουσικόν όργανον. 

Τό δργανον αύτό άν και όμοιάζη πολύ μέ κάτι παιγνιδάκια 
άτελή πού χρησιμοποιούσε ή περασμένη γενεά, έν τούτοις διαφέρει 
ριζικά άπό αύτά, γιατί είνε ένα τέλειον μουσικόν δργανον, μέ τό 
όποιον μπορεί νά έκφραση κανείς κάθε μελωδία. 

Τό δργανον αύτό είνε ή 'Αρμόνικα Hohner. 
Ή  'Αρμόνικα Hohner είνε τό καλλίτερο μουσικόν δργανο γιά τά 

παιδιά γιατί τό μαθαίνουν πολύ σύντομα καί χωρίς κόπους καί έξοδα. 
"Ετσι τά παιδιά συνηθίζουν άπό νωρίς νά άγαπούν τήν Μουσικήν. 

Ή  'Αρμόνικα Hohner είνε ή ποιο εύχάριστη άπασχόλησις γιά 
τά παιδιά μας. 

Γιά δλα αύτά ή 'Αρμόνικα Hohner έχει είσαχθή είς δλα τά 
σχολεία τής Εύρώπης καί τής Αμερική;.

Ό σ ο  μικρή καί φφηνή είναι ή Αρμόνικα H o h n e r  
τόσο μεγάλη είναι ή άξία της.

Ή  'Αρμόνικα Hohner άπό δρχ. 4 0  είς τά Κατ)ματα τής;
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Μέ τό φύλλο αύτό ή «Μουσική Ζωή» αρχίζει τή δεύτερη χρονιά της. Μέσα 
σ ’ ενα χρόνο ή «Μουσική Ζωή» νομίζει πώς έξυπηρέτησε σοβαρά τή μουσική 
κίνηση τοΰ τόπου μας. Παρακολούθησε μέ άμεροληψία πολλά μουσικά ζητήματα 
πού άπό τή λύση τους περιμένουμε τήν πρόοδο καί τήν εξέλιξη τής μουσικής στήν 
Ε λλάδα, στάθηκε πάνω άπό τις καλλιτεχνικές μικροδιαφορές καί τά προσωπικά 
μικροσυμφέροντα πού τόσο ζημιώνουνε τά μουσικά ιδανικά στόν τόπο μας καί 
γενικά έκανε δ,τι τής ήτανε δυνατόν γιά τήν πλατύτερη μουσική μόρφωση τοΰ 
άναγνωστικοΰ της κοινού.

Μέ τή νέα χρονιά ή «Μουσική Ζωή» καί μέ νέα καλλιτεχνική Διεύθυνση  
θά εξακολούθηση τόν ώραίό της δρόμο γιά τήν προαγωγή τής μουσικής ’ Ιδέας 
μέ κάποιο πιο συνειδητό βήμα καί μέ πρόγραμμα βασικά καθωρισμένο. Θά παρα
κολούθηση άμεσα τήν δλη μας μουσική κίνηση καί θά ένθαρρύνη δλες τις άξιες 
λόγου έκδηλώσεις τής Ελληνικής μουσικής ζωής άπ’ δπου κι’ άν προέρχωνται. 
Ή  Ελληνική μουσική δημιουργία, ή Ελληνική μουσική έκτέλεσις, κάθε εύγενικιά 
καλλιτεχνική προσπάθεια θά βροΰνε στις στήλες αύτές τήν πιο στοργική προσοχή.

’Από τήν άλλη μερ·ά τά ζητήματα πού ένδιαφέρουνε ζωτικά τήν ύπαρξι 
τής Μουσικής στήν Ε λλάδα θά  έξετασθοΰνε ριζικά κ ’ έπιστημονικά άπό τή «Μου
σική Ζωή» πού φιλοδοξεί νά βοηθήση στή λύση καί στήν πραγματοποίησή των.

Γι’ αύτό θ ’ άφιερώση πολλές φορές ειδικά φύλλα γιά τήν πλατειά μελέτη τών 
ζωτικών άναγκών τής μουσικής ζωής τοΰ τόπου καί γιά τόν τρόπο τής θεραπείας των.

Μαζύ μ’ αύτά ή «Μουσική Ζωή » θά  παρακολουθήση άκόμη πιο εντατικά τή 
μουσική κίνηση τών ξένων μουσικά προηγμένων εθνών, γιατί δέν ξεχνά πώς ή 
Ελληνική μουσική δέν μπορεί νά άναπτυχθή χωρίς τή στενή γνωριμία καί 
μελέτη, χωρίς τό συγχρονισμό της μέ τή γενική αισθητική καί τεχνική έξέλιξη 
τής Παγκόσμιας μουσικής τέχνης.

Τό ίδιο ή «Μουσική Ζωή» δέν θ ’ άγνοήση καί τις πνευματικές καί 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τοΰ τόπου μας στά Γράμματα καί τις Τέχνες, γιατί 
νομίζει πώς καμμιά Τέχνη δέν μπορεί νά άναπτυχθή ξέχωρα κι’ άπόμακρα 
άπό τήν άλλη καλλιτεχνική ζωή τού τόπου. Αύτό μέ λίγα λόγια τό πρόγραμμα 
πού έχει ή νέα καλλιτεχνική διεύθυνση τής «Μουσικής Ζωής».

Ε λπ ίζει πώς μέ τή βοήθεια τών πολυτίμων συνεργατών της, καί τό ενδια
φέρον τοΰ μουσικοΰ καί φιλομούσου μας κόσμου, τό πρόγραμμα αύτό θά πραγμα- 
τοποιηθή γιά τό καλό καί τήν προκοπή τής μουσικής Τέχνης στήν Ελλάδα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ "ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ,,
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Τ Ο  Λ Α ΪΚ Ο  Μ Ο Τ ΙΒ Ο  Σ Τ Η  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  ΔΗ Μ ΙΟ ΥΡΓΙΑ

I I

Σέ προηγούμενό μου σημείωμα μίλησα γιά τό ρόλο 
ποΰ κ παίξε ή λαϊκή μελωδία, 6 λαϊκός ρυθμός σιήν εξέ
λιξη τών ξένων μουσικών σχολών και ιδιαίτερα τών νεώ- 
τερων, δπως είναι ή Ρωσική η ή Ισπανική.

Είναι φανερό πώς κ5 εμείς εδώ στήν Ελλάδα δέ θά 
μπορέσουμε νά άποχτήσωμε μιά βιώσιμη ελληνική μουσι
κή δημιουργία, αν δέ ζητήσωμε τήν πρωταρχική πηγή τής 
έ'μπνευσής μας στους θησαυρούς τοΰ λαϊκού μας μοτίβου.

Χωρίς νά θέλω νά υπερβάλω τήν αξία τοϋ δημο- 
τικοϋ μας τραγουδιοϋ και γενικώτερα τής δλης μας λαϊ
κής μουσικής, νομίζω αδίσταχτα πώς τό λαϊκό μας μο
τίβο κλείει μέσα του τόσα ζωτικά καλλιτεχνικά στοιχεία 
ώστε νά μπορή έπάνου του νά σταθή μιά μουσική τε
χνοτροπία κα! αισθητική μέ δικό της χαραχτήρα κα! μέ 
δική της προσωπικότητα.

Μέ αυτά δέ Θέλω νά πώ δπως μερικό! άλλοι μουσι
κοί μας πώς 6 πλοΰτος και ή πρωτοτυπία τής Ελληνι
κής λαϊκής μελωδίας είναι ασύγκριτοι κι ανώτεροι άπό 
κάθε ανάλογη μουσική εκδήλωση άλλων λαών.

Οΰτε νομίζω πώς τό ελληνικό μοτίβο στέκει απόμερο 
κα! ξέχωρο άπό τις ξένες λαϊκές μουσικές δημιουργίες 
χωρίς καμμιά συσχέτιση μέ τό ξετΰλιγμα τής δλης λαϊκής 
μουσικής τέχνης.

Πιστεύω μόνο πώς τό δημοτικό μας τραγούδι, οί 
χορευτικοί μας ρυθμοί, οί θρΰλοί μας, οί λαϊκές παρα
δόσεις, περιέχουνε τόσα ιδιότυπα μουσικά, ρυθμικά κα! 
ποιητικά στοιχεία, ώστε νά περιμένωμε πώς δταν βρε
θούνε οί μεγαλοφάνταστοι μουσικο! δημιουργοί θά δώ 
σουνε ιήν πρώτη ΰλη γιά νά χτίστη ό αληθινός ναός 
τής νεώτερης Ελληνικής μουσικής τέχνης.

Τά στοιχεία αύτά τά χωρίζω έγώ σέ τέσσερις κατη
γορίες: Μελωδικά, ρυθμικά, αρμονικά κα! ποιητικά. Ά π ό  
αύτά θά πάρη ό “Ελληνας συνθέτης τά χαραχτηριστικά 
χρώματα κα! αν έχη κα! δική του προσωπικότητα, θά 
μπορέση νά άναπτύξη τήν καλλιτεχνική εκείνη ατμό
σφαιρα πού χαραχτηρίζει τις σύγχρονες εθνικές μουσι
κές σχολές.

"Ομως δέν πρέπει νά παραγνωρίζωμε πώς τά στοι
χεία αύτά δση δική τους χρωματιά κι’ δν έχουνε, πα
ρουσιάζουνε πάντα κα! πολλά σημεία συγγένειας μέ τή 
μουσική τών άλλων γειτονικών μας λαών, δπως είναι οί 
Βαλκανικό! καί οί ’Ανατολίτικοι, οί Τσιγγάνικοι σκοποί

Μδλα ταΰτα κα! μέσα σ’  αύτή τή συγγένεια βαστούνε 
πάντα μιά κάποια δική τους περπατησιά, εναν ιδιαίτερο

[ Ή  συνέχεια τής μελέτης τοΰ συνεργάτου μας 
κ. MAN. ΚΑΛ. άπό τό προηγούμενο τεΰχος. ]

χαραχτήρα πού τά ξεχωρίζει άπό τά ξένα, ακόμα κι’ δταν 
δ δανεισμός είναι πολύ χτυπητός.

’Έ τσι νομίζω πώς ό "Ελληνας μουσουργός πού θά 
φιλοδοξούσε νά δημιουργήση κάτι πραγματικά δικό του 
θάπρεπε νά μελετήση ή άκόμη καλλίτερα ν’ άφομοιώοη 
μέσα στήν ψυχή του δλο αύτό τό μουσικό λαογραφικό 
υλικό κα! νά προσπαθήση νά δημιουργήση κάτι άτο 
μικά δικό του, χωρίς δμως νά ξεπέση και σέ κοινές επα
ναλήψεις μέ στοιχειώδη εναρμόνιση τών δημοτικών μας 
τραγουδιών, δπου δυστυχώς τόσο συχνά συγχέεται ή 
απλή λαογραφική διασκευή μέ τή δημιουργική εργασία.

Γιατ! δυστυχώς αύτή είναι ή συνηθισμένη σοβαρά 
παρεξήγηση πού γίνετα.ι άπό αρκετούς μουσικούς κα! 
φιλομούσους μας. ’Αρκεί να πάρη κάνεις μιά δημοτική 
μελωδία αύτούσια νά τήν ένοργανώση και τήν εναρμό
νιση σύμφωνα μέ μίαν οίαδήποτε υποτυπώδη συνταγή 
γιά νά πιστεύη και μαζ! μ’ αύτόν και αρκετοί φίλό- 
μουσοι πώς έδημιούργησεν Ελληνική μουσική.

Έ γώ  νομίζω πώς ή προχειρόλογη αύτή μέθοδος 
μπορεί νά άποτελή μιά λαογραφία— τις περισσότερες 
φορές κακή— άλλά δέν μπορεί νά έχη αξιώσεις σοβαράς 
εθνικής μουσικής δημιουργίας.

Ό  συνθέτης είναι αδύνατο νά μάς διόση κάτι τι 
βιώσιμο αν δέν βάλη στή μουσική του τήν προσωπι
κότητά του, τόν άτομισμό, τήν ψυχή του.

"Οταν κάνεις άγαπάη, δταν πονή, δταν χαίρεται, 
πρώτα απ’ δλα θά έκφράση μέ τήν μουσική του τήν 
άγάπη, τόν πόνο, τή χαρά τή δική του κι δίαν ή άγάπη 
αύτή, 6 πόνος, ή χαρά βρούνε τήν πραγματική τους 
έκφραση στήν τέχνη, τότε θά γίνουν ή άγάπη, ό πόνος, 
ή χαρά δλου τοΰ κόσμου.

Ό λ α  αύτά βέβαια δέν θά εκδηλωθούν μέ απλές εναρ
μονίσεις Δημοτικών τραγουδιών δσο καλά κι’ αν είναι 
φτιασμένες, δπως δέν θά εκδηλωθούν και μέ τή σνομπι- 
στική απομίμηση τών ξένων μουσικών δημιουργών κα! 
μέ τήν αδιαφορία στό εθνικό μουσικό χαραχτήρα τοΰ 
συνθέτη, άφοΰ κι’ αύτός αναγκαστικά αποτελεί έ'να μέρος 
άπό τήν προσωπικότητά του.

Τό ωραίο δνειρο τής Ελληνικής μουσικής δημιουρ
γίας τότε μόνο θά πάρη σάρκα καί οστά δταν βρε&οΰνε 
οί δυνατό! μουσικοί πού θά συνδυάσουνε τήν απόλυτη 
συγχρονισμένη τεχνική μόρφωση μέ μιά πραγματική 
κατανόηση τής αισθητικής και καλλιτεχνικής υφής τής 
λαϊκής μας μουσικής.

MAN. ΚΑΛ.

Τ Ι  Γ ΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ Τ Η Ν  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ώ ς σήμερα ήκούοντο δικαιολογημένες διαμαρτυρίες 

γιά τήν παραμέληση τών μουσικών ζητημάτων απο μέρους 
τοΰ Κράτους. Όλόκληρος ή στοργή του είχε στραφή είς 
τά γράμματα κα! τάς άλλας καλλιτεχνικά? εκδηλώσεις 
χωρίς νά δοθή ή άπαιτούμενη προσοχή στήν Μουσική 
πού είναι ένας άπό τούς κυριωτέρους μορφωτικούς πα
ράγοντας ενός ’Έθνους.

Διαπιστώνομε άκόμη, πώς δλη ή μουσική ικμάδα 
πού εκδηλώνεται τά τελευταία χρόνια διατηρήθηκε κυρίως 
χάρις στήν ιδιωτική πρωτοβουλία. Μια μερίδα τής κοι
νωνίας μας έδωσε τήν πρώτη ώθηση γιά τήν ανάπτυξη 
τοΰ μουσικού αισθήματος στό Λαό, κα! υπεστήριξε κάθε 
εκδήλωση τής μουσικής μέ ενθουσιασμό κα! μοναδική 
εύσυνειδησία. Είδαμε άπό τήν μιά ημέρα ως τήν άλλη 
νά δημιουργοΰνται Ωδεία, νά καθιερωνωνται συναυλίες 
κα! τέλος νά ύπάρχη σήμερα έτοιμο ικανό καλλιτεχνικό 
υλικό γιά τό Εθνικό μελόδραμα. Ολα αυτα είναι τά 
αποτελέσματα τής αξιόλογης κα! καρποφορης εργασίας 
τών μελών τής κοινωνίας μας.

Τώρα δμως εΰρισκόμεθα εις τήν εύχάριστη θέση 
νά βεβαιώσωμεν δτι και τό Κρα'τος αρχίζει νά ΰποστη- 
ρίζη τήν Ελληνική μουσική κα! κυρίως τήν σύνθεση.

Είδαμε δέ μέ τήν μεγαλείτερη ικανοποίηση δτι δ 
αναμορφωτής Υπουργός τής Παιδείας κ. Παπανδρεου 
έπεξέτεινε τό ενδιαφέρον του κα! εις τά μουσικά ζητήματα.

Ούτω ή πρώτη σοβαρά μέριμνα γιά τήν ανάδειξη 
τής Ελληνικής μουσικής έλήφθη διά τοΰ Νόμου 5058 
ό όποιος εψηφίσθη τελευταία άπό τήν Βουλή κα! τήν 
Γερουσία, Τό γεγονός αύτό μάς πείθει δτι ό σημερινός 
Υπουργός τής Παιδείας περιέλαβε οριστικά κα! μέ τό 
θετικώτερο τρόπο τήν μουσικήν είς τό μεγάλο αναμορ
φωτικό πρόγραμμά του.

Γιά πρώτη φορά διέθεσε to Ύπουργείον τής Π αι
δείας ένα σημαντικώτατο κονδύλιο γιά τήν έκδοση και 
βράβευση ελληνικών πρωτοτύπων συνθέσεων.

’Από τόν νόμο πού έψηφίσθη άναφέρομε τά σημαν- 
τικώτερα σημεία.

’Ά  Q&QOV 3.
«1. ’Αποφάσει τοΰ Υπουργού τής Παιδείας κα! 

Θρησκευμάτων τίθενται κατ’ έτος εις την διαθεσιν τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών δραχμαι 350.000 δπως διά τού
των αύτη έπιμελήται τήν μετάφρασιν εις μίαν ή πλείο· 
νας ξένας γλώσσας έκδιδομένων έργων συγχρόνων Ε λ 
λήνων λογοτεχνών ζώντων ή έκλιπόντων, τήν μετάφρα- 
σιν εις τήν νέαν Ελληνικήν γλώσσαν έργων άρχαίων 
κλασσικών ή έξοχων λογοτεχνημάτων τής ξένης φιλολο
γία;:, τήν άνατύπωσιν δοκιμίων έργων εκλιποντων λογο
τεχνών κα! τ έ λ ο ς  τ ή ν  ε κ δ ο σ ιν  ά ξ ιο λ ό γ ω ν  Ε λ λ η ν ικ ώ ν  
π ρ ω τ ο τ ύ π ω ν  μ ο υ σ ικ ώ ν  σ υ ν θ έ σ ε ω ν .

3. Ή  ’Ακαδημία’ Αθηνών διά τήν έκλογήν τών πρός 
έκδοσιν μουσικών συνθέσεων δύναται νά ζητή κα! τάς γνώ- 
μας, διακεκριμένων ξένων μουσικών προσωπικοτήτων.

Έκτος τής προβλεπομένης έκδόσεως ελληνικών πρω
τοτύπων ελληνικών μουσικών συνθέσεων, άπονέμεται 
βραβείον έκ 50.000 δραχμών «δ ιά  π ρ ω τ ό τ υ π ο ν  ελ λ η 

ν ικ ή ν  μ ο υ σ ικ ή ν  σ ύ ν θ ε σ ι ν .>
'Ά οϋρον 4.

«Ό μοίω ς διατίθενται διά πράξεως τοϋ Ύ πουρ/οΰ 
τής Παιδείας κ α !  Θρησκευμάτων κατ’ έτος έ'τεραι 350.000 
δραχμών δι’  απονομήν 7 βραβείων έκ 50.000 δρχ. έκα
στον πρός βράβευσιν :

α) Έ νός έ'ργου ποιήσεως. 
β) Έ νός έργου λογοτεχνικής πεζογραφίας, 
γ) Έ νός θεατρικού έργου ή μιας μελέτης κριτικής 

ή αισθητικής, 
δ) Έ νός έργου αρχιτεκτονικής, 
ε) Έ νός έργου Γλυπτικής. 
ς )  Έ νός έργου ζωγραφικής κα! 
ζ) Π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ  μ ο υ σ ικ ή ς  ο υ ν θ έ σ ε ω ς .  
Άναγιγνώσκοντες περαιτέρω διαλαμβανομεν τα κα

τωτέρω ενδιαφέροντα σημεία έκ τοϋ ιδίου Νόμου : 
"Α ρϋρον 5.

«Τά πρός βράβευσιν έργα πρέπει νά άνήκουν είς 
ζώντας "Ελληνας καλλιτέχνας καινά έχουν έκδοθή, έκτεθή 
ή έκτελεσθή κατά τό έτος τής βραβεύσεως. Κατ’ έξαίρεσιν 
δ ύ ν α ν τ α ι  κ α τά  τ ή ν  π ρ ώ τ η ν  έ φ α ρ μ ο γ ή ν  τ ο ϋ  ν ό μ ο υ  ν ά  
β ρ α β ε υ τ ο ύ ν  κ α ι ε ρ γ α  τή ς  τ ε λ ε υ τ α ία ς  τ ρ ιε τ ία ς ». 

Έπίσης διά τοϋ άρθρου 7.
*γ) διατίθενται δραχμαι 50.000 πρός βράβευσιν α σ μ ά 

τ ω ν  διά μαθητάς τής Δημοτικής, τής Μ. Έκπαιδεύ- 
σεως ώς κα! διά σπουδαστάς τής ’Ανωτάτης εν γένει 
έκπαιδεύσεως».

Μέ δσα δημοσιεύομε παραπάνω νομίζομεν δτι άπο- 
δίδωμε «τά τοϋ Καίσαρος τφ Καίσαρι* εναπόκειται 
τώρα στούς συνθέτας μας νά άναδείξουν εις τό μέλλον 
τήν εθνική μουσική μας.

Μετά τήν ψήφηση τοϋ νόμου 5058 πρέπει νά άφιε- 
ρωθή εις τά χειμερινά προγράμματα συναυλιών ξεχωρι
στή θέση γιά τις ελληνικές συνθέσεις. Θά είναι ένα μέσον 
γιά νά προκρίνουμε νά πούμε δτι άργότερα θά 6ρα- 
βευθή άπό τήν ’Ακαδημία.

Εΐμεθα πεπεισμένοι δτι 6 μεγάλος άναμορφωτής τών 
ελληνικών Γραμμάτων κα! Τεχνών, ό σημερινός υπουρ
γός τής Παιδείας κ. Παπανδρέου, θά μεριμνήση πάντα 
μέ τόν ίδιο ζήλο γιά τήν μουσική εκπαίδευση τών ελλη- 
νοπαίδων άπό τό σχολειό. Ό τα ν  αύτή παρέχεται μέ τήν 
άπαιτούμενη μεθοδικότητα μορφώνει τό παιδί και τού 
οξύνει τό πνεύμα, άκόμη δέ δύναται νά τοΰ διαπλάση κα! 
τόν χαρακτήρα. Αύτή τή θέση κατέχει ή Μουσική στά 
σχολεία δλων τών προηγμένων Ε θνών.

"Ενα παρόμοιο νομοθέτημα άναμένομεν δλοι. Τούτο 
δέ θ’ άποτελέση τήν κατακλείδα τοϋ δλου αναμορφωτι
κού έ'ργου τοΰ κ. Υπουργού τής Παιδείας.

ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΠΑ



Η ι μ ο υ ς ι κ Η κ α ι  ο ε λ λ η ν ι κ ό ς  λ η ο ς

— « Η  μουσική Ανατροφή το ν  ‘ Ε λληνικόν κ οινον  
μ οϋ φαίνετα ι σχεδόν συμπληρω μένη, μάς έλεγε στό 
τελευταίο του ταξεΐδι δ Μπρόνισλαβ Χοΰμπερμαν. Στόν 
μεγάλον καλλιτέχνην τοΰ βιολιοϋ ειχε κάμει καταπληκτι
κήν εντύπωσιν ή εύλάβεια και τό ενδιαφέρον μέ τό 
όποιον ό Ελληνικός κόσμος παρακολούθησε τήν έκτέ- 
λεσιν τών τεσσάρων μεγαλειτέρων Κονσέρτων τοϋ βιο
λιού πού έπαιξε στήν ίδια συναι'λία μέ συνοδείαν ορχή
στρας: τοΰ -Μπάχ. τοΰ Μπετόβεν, τοΰ Μπράμς και τοΰ 
Στουμανόφσκη. Ό  Χοΰμπερμαν, σέ κάθε πέρασμά του 
άπό τάς ’Αθήνας βρίσκει δτι ό τόπος μας εχει έπιτελέσει 
νέας μουσικάς προόδους.

Ή  αλήθεια εΐνε οτι μέ τήν εντατικήν εργασίαν τών 
Ωδείων μας ή μουσική καλλιέργεια τής σύγχρονης γενεάς 

εχει φθάσει τά τελευταία χρόνια σ ’ έ'να ζηλευτό σημεΤο. 
Εξ άλλου, τό Ελληνικόν κοινόν τροφοδοτείται άφθονα 

κάθε χρόνο μέ τάς Συμφωνικάς Συναυλίας τής ορχήστρας 
και τά ρεοιτάλ τών φημισμένων ξένων καλλιτεχνών— τρέ
φεται μάλιστα μέχρις υπερσιτισμού. To on  ή μουσική 
αυτή τροφή τοΰ δίδεται χωρίς καμμιά μέθοδο και χωρίς 
κανένα προμελετημένο σύστημα —  απαράλλακτα οποος 
θαδιναν σ’ ενα μωρό παιδί μπιφτέκια μέ μουστάρδα και 
κοκτέϊλς άντί άγνοϋ γάλακτος στήν αρχή— δέν εχει καί 
τόσο μεγάλη σημασία στά ίλιγγιώδη χρόνια πού φθά- 
σαμε. Ο Ελληνικός κόσμος άλλως τε, αν κα'ι στερημένος 
απο το γάλα τής μουσικής παιδείας καί τόν έπιούσιον 
μουσικόν άρτον μέ τόν όποιον τρέφονται καί μεγαλώ
νουν οι άλλοι προνομιούχοι λαοί, μάς 1 έδειξε ώς τώρα 
πως εχει την δυναμι ν’ άφομοιώνη κάθε είδους μουσική 
τροφή. Μετά τις άριες τών μελοδραμάτων τοΰ Ντονι- 
τζεττι και τοΰ Βερδη πού εύφραίνετο επί πενήντα τόσα 
χρονιά σάν έξ ούρανοΰ αμβροσίαν, κατάπιε άποτόμως 
καί χωρίς μορφασμούς τή μουσική τών μπαλλέτων τοΰ 
Στραβίνσκη, τις ασθματικές μηχανές τοΰ Χόννεγκερ, 
τους μαθηματικούς ισολογισμούς τοΰ Προκόφιεφφ, άφοΰ 
πέρασε άβρόχοις ποσί μέσα άπό τούς ώκεανούς τών Συμ
φωνιών τοΰ Μπράμς, τοΰ Μπροΰκνερ, καί τοΰ Μάλερ, 
και τών θεοσοφικών ποιημάτων τών μουσικών εκστά
σεων τοΰ Σκριάμπιν. Δέν μιλώ έδώ γιά τις μετρημένες 
δυστυχώς εκτελέσεις τών έργων τοϋ Μπάχ καί τών Συμ
φωνιών τοΰ Μπετόβεν, πού εΐναι ή Παλαιά καί ή Νέα 
Διαθήκη τής μουσικής θρησκείας τών αιώνων, καί άπό 
τή διδασκαλία τών οποίων αρχίζουν νά τρέφωνται ο! 
άλλοι λαοί.

Παραπλεύρως δμως μέ τόν μουσικόν αυτόν υπερσι
τισμόν τών λεγομένων αστικών τάξεων τής κοινωνίας 
μας, σκέφθηκε ποτε κανείς άρά γε μέ τί είδους μουσικά 
εδέσματα τρέφεται ό πολύς κόσμος, ό Ελληνικός λαός, 
αύτός πού άποτελΐΐ τόν καθαυτό πυρήνα 'τής εθνικής

μας ύποστάσεως; ’Ά ν  ρίξωμε λοιπόν μιά έστω καί επι
πόλαια ματιά στή μουσική πού γεμίζει τις «ώρες σχο
λής» τοΰ λαοΰ μας, θά βρεθοΰμε δχι μόνον εμπρός σέ 
μιά οδυνηρότατη εκ.τληξι, άλλά καί εμπρός σ ’ ενα εθνι
κής σημασίας κοινοτικόν πρόβλημα, πού οφείλει ν’ άπα- 
σχολήση δλους τούς έχοντας άποστολήν νά κατευθύνουν 
τάς έθνικάς λαϊκάς μάζας. Ή  μουσική «κατωτερότης» 
ή μουσική κατάπτωσις, ό μουσικός εκφυλισμός τοΰ Ε λ 
ληνικού λαοΰ, άμιλλάται πρός τήν κατάπτωσιν τών θεα
μάτων καί τών άναγνωσμάτων του. Τό κορύφωμα τής 
μουσικής αύτής καταπτώσεως τοϋ λαοΰ μας Ιπέφερεν ή 
καταπληκτική διάδοσις τών δίσκων τοΰ γραμμοφώνου, 
πού εΐνε ή μόνη άνέξοδη καί εύ'κολη άπόλαυσις τοΰ 
δικασμένου μουσικώς κοσμάκη. Σέ κάθε υπαίθριον κο.ί 
υπόγειον κέντρον, σέ κάθε συνοικιακόν καφενεΐον, σέ 
κάθε αυλή άπόμερου σπιτιού, καί πρό πάντων σέ κάθε 
γωνία προσφυγικοΰ συνοικισμού, τά γραμμόφωνα άπό 
τό βράδυ ώς τό πρωΐ οργιάζουν. Μά στά ρεπερτουάρ 
τών τραγουδιών πού διαλέγουν οί μικροεπιχειρηματίαι 
τών διαφόρων κέντρων, μάταια θ ’ άναζητήσωμε τά ωραία 
Επτανησιακά τραγούδια τοΰ Τσακασιάνου, πού άνα- 
φέρει μέ τόση άγάπη ό Παλαμάς στά Προλεγόμενα τοΰ 
*Σολοομοϋ» του, καί πού έθρεψαν μέ τόν ρωμαντικό 
αισθηματισμό τους τόσες ευγενικές καί γενναιόψυχες 
νεολαίες. Ά λλ ’  ούτε τις ωραίες παροίνιες «καντάδες» 
θ ’ άκούσωμε, ούτε τοϋ Ναπολέοντος Λαμπελέτ τά μελω
δικά « Επίστεψα», ούτε τοϋ Κοκκίνου τά λαϊκά Ελλη
νικά τραγούδια, πού εΐναι διαμάντια αληθινά τοΰ είδους·

Ό  αμανές, ό άπαίσιος ’Ανατολίτικος αμανές, κυριαρ
χεί σ ’ δλη τή γραμμή. Ό  Τούρκικος αμανές, μέ τήν 
αναπόδραστη διαστροφή τοϋ λαϊκού μουσικού ενστίκτου 
τοϋ Ελληνικού λαοΰ, πού κατεργάζεται ανενόχλητος και 
έκ τοΰ άσφαλοϋς. Ά π ό  αισθητικής άπόψεως— άλλά γιατί 
δχι καί άπό εθνικής; — ή μουσική αύτή διαφθορά 
(ας μοΰ έπιτραπή ή έκφρασις) συμπληρώνει έπαξίως τήν 
άλλην εκείνην πού κατεργάζονται εΐς βάρος τοϋ λαοΰ, 
τό έπιθεωρησιακόν θέατρον, τό μυθιστόρημα, τό λαθρό- 
βιον περιοδικόν, το «ακατάλληλον» διήγημα καί ή ακα
τάλληλη εφημερίδα. Ή  «παξιμαδοκλέφτρα», ή «Κ α
κούργα Πεθερά», τό «Ξνσου γέρο», τό «Λάζικο», ό 
*Ταμπαχανιώτικος μανές», 6 «Χασικλής*, δ «Γκα- 
ρ'ιπ Χετζας» τό «Γκελ - γκέλ Μπαριοαλοϋμ» καί 
πλεΐστα παρόμοια ακατονόμαστα Τουρκόφωνα καί Α λ 
βανόφωνα κομμάτια, ταπεινά, χυδαία καί γαιώδη, πού 
χαμοσέρνουν τήν τέχνη τών ήχων στά βρωμερώτερα 
επίπεδα τής σαρκικής μουσικής ρυπαρογραφίας— ιδού τό 
άπαντον τών μουσικών απολαύσεων τοϋ Ελληνικού λαοΰ.

Καί δλα αύτάτά « θλιμμένα άπομεινάρια  τής σκλα
βιάς και τοϋ  χαμ οϋ»  μεταφυτεύονται καί ριζώνουν

έδώ, κάτω άπό τόν διαυγέστατον ούρανόν τής Ελλάδος 
χωρίς νά μεταγγίζουν καν τή χάρι τής «λαγγεμένης  
Α να τολ ή ς» τοΰ Ποιητή, ούτε κανένα νοσταλγικό της 

θέλγητρο. Γιατί μεταφυτεύθηκαν χωρίς έκλεκτισμό κανένα, 
άπό τά χειρότερα bas - fonds τή; Μικρασίας καί τοΰ 
Πόντου, μοιραίως καί τυχαίως, γιά νά συγκινοΰν πρόσ
καιρα τά πλήθη καί νά εξεγείρουν μόνον τά ζωώδη τους 
ένστικτα.

Ποιοι «καλλιτέχναι» καί «καλλιτέχνιδες» άρά γε 
στρατολογήθηκαν, καί άπό ποϋ, γιά τήν έπαίσχυντον 
αύτήν μουσικήν συγκομιδήν; Καλλίτερα νά μή εϊσέλ- 
Θωμεν σέ λεπτομερείας.

’Έτσι βρισκόμεθα μέ μιάν έπιπολής επισκόπησιν

εμπρός σέ μιάν αποκαρδιωτική αντινομία Έ νώ  ή Ελλη
νική άστική κοινωνία μουσικώς διαπαιδαγωγείται καί 
προοδεύει σέ βαθμόν ώστε νά προκαλή τόν θαυμασμόν 
τών ξένων, ό Ελληνικός λαός άφίνεται άδιαπαιδαγώ- 
γητος καί ανερμάτιστος στήν τύχη του, καί σέρνεται 
μέσα στό ρεΰμα ενός δυσώδους μουσικού όχετοϋ... Αύτό 
διεπισιώσαμε μέ μιά πρόχειρη έρευνα.

Νομίζω δτι ή « Μ ουσική Ζ ω ή »  μέσα στό καλλιτε
χνικόν πρόγραμμά της, πού υπόσχεται τόσα γιά τόν αΐσθη 
τικό έξειιγενισμό τοΰ τόπου, Θά μπορούσε νά περιλάβη 
καί μιά γενναία προσπάθεια μουσικής εξυγιάνσεως καί 
κατευθύνσεως τοΰ Ελληνικού λαοΰ.

Σ Ο Φ ΙΑ  Κ. Σ Π Α Ν Ο Υ Δ Η

I  Λ .  Ο  Λ  Ο  Γ  I  Α .

ΟΙ  Τ Ρ Ε Ι Σ  Σ Τ Α Θ Μ Ο

Ή  παγκόσμια εξέλιξις τής μουσικής Τέχνης, πού αρ
χίζει άπό τόν 10ον αίώνα καί φθάνει εως τά πρόθυρα 
τής εποχής μας, τρεις κυρίως μορφές έπήρε μεγάλες καί 
άναλλοίωτες έως σήμερα στόν αισθητικό της δρόμο. 
Πριν αύτοΰ, ήτοι κατά τούς εννέα αρχικούς αιώνας κατά 
τούς οποίους έπλάθετο άκόμη ό Χριστιανισμός, ή μου
σική ήτο γνωστή καί εξεδηλώνετο σέ μονφδιακό μονάχα 
ύφος, ή δέ μονφδιακή μελφδία ήτανε τό μόνο μέσο μέ 
τό όποιον ή έποχή εκείνη έξωτερίκευε τις σκέψεις και 
τις συγκινήσεις της πού εύρισκε μέσα στή νέα Θρησκεία.

Ά π ό  τό μονφδιακό ύφος πού τελειοποιήθηκε ύστερα 
μέσα στή Γρηγοριανή ψαλμωδία (Cantus Gregorianus) 
έβγήκε ή εκκλησιαστική μουσική τών διαμαρτυρομένων. 
Μά καί ή δύο αυτές μαζύ, έ'μελαν νά γίνουν ή μητέρα 
τής καθόλου ευρωπαϊκής λαϊκής μουσικής, τής καί 
«Musique profane» καλουμένης, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν 
ιδιότητα εκείνων άφ ’ ών προήλθεν. Ά π ό  τόν 10ον αιώνα 
καί ύστερα ό άνθρωπος πού αισθάνεται καί θέλει νά 
έπικοινωνήση μέ τόν έξω κόσμο, ευρίσκει πειά φτωχό 
τό εκδηλωτικό αύτό μέσο τής μονφδίας (ή νέα θρησκεία 
όλονέν άναπτυσσομένη, διαμορφώνει τις σκέψεις του καί 
βαθαίνει τις συγκινήσεις του) ώστε γιά νά έκφράση τώρα 
τά συναισθήματά του, πού δέν εΐνε πλέον τά ίδια, ό άν
θρωπος βρίσκεται στήν άνάγκη νά ζητήση άλλα μέσα πε
ρισσότερο εκδηλωτικά.

Τό φτο)χό μεσαιωνικό μοναστήρι άναφαίνεται καί 
πάλι. Ά φ οΰ  έξυπηρέτησε τόν μεσαίωνα κι’ έγινε γι’  αύ
τόν άλλοτε μέν τό σχολεΐόν του καί άλλοτε τό νοσοκο
μείο ή πανδοχείο, άφοΰ άκόμη στήν άθόρνβη έργασία 
τών καλογήρων του πού αντέγραψαν τά έ'ργα τής άρχαιό- 
τητος, οφείλουμε τήν μέχρι σήμερα διάσωσι τών άρι- 
στουργημάτων έκείνων, άπ’ τό κελλί έμελλε άκόμη ν’ άνα- 
φανή καί τό νέο εκείνο τεχνικό ύφος, ή μουσική πολυ
φωνία, πού θ ’ άναπτύσσετο καί Θά ’ περνε μέ τόν καιρό

τεράστιες διαστάσεις. Στήν άρχή τοΰ 10ου αίώνος έπε- 
νοεΐτο γιά πρώτη φορά ή δίφωνη πολυφωνία άπό τό 
μοναχό Χουκβάλδο. Τό νέο είδος προχώρησε σιγά μέν 
άλλά σταθερά έ'ως τήν έποχή τοΰ Παλεστρίνα (15°5 αιών) 
δπου ή πολυφωνία ξεδηλώθηκε σέ δλη της τή μεγαλο
πρέπεια. Ό  15°? αιών σημειώνει λοιπόν τήν πρώτη 
μεγάλη μορφή πού πήρε ή Τέχνη αισθητικά, καί ή οποία 
ανεξαρτήτως τών διαφόρων τεχνικών μέσων πού κατά 
έποχάς μετεχειρίστηκαν διάφοροι μεγαλοφυείς συνθέται, 
διετηρήθη αναλλοίωτη έ'ως τόν 190ν αιώνα. Γιά ν5 άντι- 
ληφθοΰν ποι < εΐνε ή αισθητική σπουδαιότης τής πρώτης 
αυτής μορφής, άρκεΐ νά λάβουν ύπ’ δψι δτι εκείνοι πού 
τήν έφτιασαν καί τήν έσυνέχισαν, εκαλούντο Παλεστρίνας, 
Λούθηρος, Μπάχ, Ραμώ, Χέντελ, Βέμπερ, Μπετόβεν (γιά 
νά μήν αναφέρω παρά τις κορυφές).

Ή  δεύτερη αισθητική μορφή έβγήκε άπό τό πασί
γνωστο πειά βαγκνερισμό, άρχίζουσα άπό τάς άρχάς τοΰ 
19"υ αίώνος γιά νά τελειώση μόλις μερικές δεκάδες χρό
νια αργότερα.

Ή  βασιλεία τοΰ Βάγκνερ έληξε μέ τήν έμφάνισι 
τών πέντε Ρώσσων πού έδωσαν στή Τέχνη τή τελευταία 
της αισθητική μορφή, άναφανεΐσα περί τά μέσα τοΰ 19ου 
καί έξακολουθούσα νά κυρίαρχη έως σήμερα. Καθώς 
βλέπομεν ό προγενέστερος αιώνας, ένας άπό τούς μεγα- 
λειτέρους τής διανοουμένης άνθρωπότητος, έπενόησε σέ 
μερικές δεκάδες χρόνια δύο αισθητικούς κόσμους καινούρ
γιους καί δλως διόλου αντίθετους, πράγμα πού δέν έγινε σέ 
δλη τή μακρυνή έποχή Παλεστρίνα— Μπετόβεν, και παρ’ δ 
λη τήν πλειάδα τών μεγάλων της δημιουργικών πνευμάτων.

Μετά τήν ιστορικήν αύτή εξέλιξι τής μουσικής Τέ
χνης, θά πραγματευθοΰμε άργότερα γιά τήν έπίδρασι 
και τις συνέπειες πού εΐχε κατόπιν στή λοιπή Εύρώπη 
τό ρωσσικό αύτό κΰμα, καί στις όποιες κατά μέγα μέ
ρος οφείλεται δυστυχώς καί ό σημερινός κακότεχνος καί 
στείρος μοντερνισμός. ς . ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



Ο ΤΣΑΪΚΟ Φ ΣΚΗ ΔΙΑ Τ Ο Ϊ Σ  ΡΙΜΣΚΗ -  ΚΟΡΣΑΚΩΦ, ΣΕΡί ΙΦ  κ·ι ΓΚΛΙΝΚΑ
Εις μίαν συναυλίαν τής «Ρωσσικής μουσικής ένώ- 

σεως» καθώς κα'ι εις to Soiree τών «Διευθυντών τών 
θεάτρων τής Μόσχας» γιά τους λιμοκτονοϋντας, την 
19ην;Φεβρουάριου τοϋ 1868, έξετελέσθη ή «Σέρβικη 
Φαντασία» γιά Ορχήστρα τοϋ Ριμσκη - Κορσακωφ, τοΰ 
νέου αύτοΰ συνθέτου ποΰ προκαλεΐ ήδη εις μέγιστον 
βαθμόν τό ενδιαφέρον τοϋ μουσικοϋ μας κοινοΰ.

Δέν θέλομεν βέβαια νά φιλονεικήσιομεν μέ τό κοι
νόν τής Μόσχας, πού ύπεδέχθη τόσον ψυχρά και μέ 
αδιαφορίαν τόν εις τήν πόλιν μας διά πρά>την φοράν 
παρουσιαζόμενον Ρώσσον συνθέτην Κορσακωφ. Είς δλον 
τόν κόσμον, δέν υπάρχει κοινόν, τό όποιον νά είναι 
άλάνθαστον εις τήν κρίσιν του κα! τό όποιον νά μή 
εκφράζεται ή μέ άπόλυτον ενθουσιασμόν ή μέ τελείαν 
σιωπήν. Έ ν περιπτώσει δε καθ ην ευρει τις μιαν πολιν 
ή μίαν επικράτειαν, εις τήν οποίαν έχει έπιδράσει ή επί 
σταθερών αισθητικών βάσεων στηριζομενη κριτική και 
φυσικφ τφ λόγφ έχει ήδη άναπτυχθή τό κοινόν αύτό 
καταλλήλως δι’ άντίληψιν κα! έκτίμησιν τών έκάστοτε 
μουσικών καλλιτεχνημάτων, τότε βέβαια, δέν ήμπορεΐ 
κάνεις άσφαλώς νά ύπολογιση εις τας πόλεις αυτας και 
τήν Μόσχαν.Ή «Ρωσσική μουσική ενωσις», εις τήν οποίαν 
άλλως τε οι κάτοικοι τής Μόσχας άνεκάλυψαν ενα νέον 
μουσικόν κόσμον, εργάζεται ηδη συστηματικώς προςεςυ- 
ψωσιν τοΰ άφυπνιζομένου καλλιτεχνικού ενστίκτου τοΰ 
λαοΰ μας.

Ά π ό  τριών δέ περίπου μηνών τώρα ύψώθη σθε
ναρά κα! ή φωνή τοΰ κριτικοϋ κ. Laroche εις τά «Ρ ωσ- 
σικά Νέα».

Άλλά κα! αν δέν έχωμεν εις τάς Ρωσσικάς εφημε
ρίδας, έκτος τοΰ προαναφερθέντος κριτικοϋ, κανέναν 
αντιπροσωπευτικόν τύπον ανεπτυγμένου μουσικοκριτικοϋ, 
υπάρχουν εν τούτοις τόσον εις τήν Πετρούπολιν δσον 
κα! εις τήν Μόσχαν αρκετοί έπαγγελματίαι τεχνοκρίται, 
οι όποιοι γνωστοποιούν διά τών εφημερίδων άπό καιροΰ 
εις καιρόν τάς απόψεις των, τάς ιδιαιτέρας αύτών εντυ
πώσεις. Οι κύριοι δμως αυτοί, θά έπεθύμει τις νά μή 
όμιλοΰν εις τόνον τόσης άποφασιστικότητος κα! άλαν- 
θάστου κρίσεως κα! ιδίως μέ περιπεπλεγμένος διά τό 
πολύ κοινόν κρίσεις. Ό  αναγνώστης πρέπει νά γνωρίζη 
δτι, τήν στιγμήν καθ’ ήν σφάλλει ο τεχνοκρίτης, σφάλ
λει αυτός έντίμως. Δέν ήμπορεΐ ίσως ό τελευταίος νά 
άντιληφθή τό κρινόμενον καλλιτέχνημα, αν κα! είχε καθή
κον, έπρεπε δμως ώς έκ τής θέσεώς του νά θέλη νά είναι 
είς Θέσιν νά τό άντιληφθή. "Ενας κριτικός αύτής τής 
σειράς, πού δέν είναι δηλαδή εις Θέσιν νά άντιληφθή εν 
καλλιτέχνημα, άλλά θέλει, είναι δ κριτικός τής εφημε- 
ρίδος τής Μόσχας «Τό διάλειμμα». Ή  κριτική του δέν 
δείχνει άσφαλώς τόν αρμόδιον, τόν τέλειον γνωστήν

τών πραγμάτων, άλλά πάντως ένα κριτικόν ενσυνείδητον 
κα! άρκετά ραφιναρισμένον. Γ  ι’ αύτό κα! στενοχωρέ- 
θηκα περισσότερον, δταν διάβασα τήν κρίσιν του για 
τήν «Σέρβική Φαντασία» τοΰ κατ’ εμέ μέ πολύ ταλέντο 
νεαροΰ συνθέτου Ρίμικη — Κορσακωφ : « Ή  «Σέρβική 
Φαντασία» τοΰ κ. Ρίμσκη— Κορσακωφ— έγραφε ο τελευ
ταίος— ήμποροΰσε πολύ καλά νά τιτλοφορηθή Ουγγρική, 
Πολωνική ή Κινεζική Φαντασία, καθ’ δσον είναι αυτη 
τελείως άχρωμάτιστος (ώς πρός τήν εθνικότητα) κα! 
άπρόσωπος ώς πρός τ ή ν  τεχνικήν».—Μετά δυσκολίας θά 
ήμποροΰσε κάνεις νά πιστεύση δτι, αυτο! οι τραχείς κα! 
δλο φθόνο χαρακτηρισμό! είναι οΐ μόνοι τούς οποίους 
εύρήκεν ό τύπος τής Μόσχας γιά έ'να νέον και ολο 
ταλέντο συνθέτην, γιά έ'να νεαρόν πού τόσας τρέφουν 
γι’ αύτόν ελπίδας εκείνοι πού πραγματικά άγαποΰν τήν 
Τέχνη κα! γι’ αύτό θά ήθελον έν δνόματι δλου τοϋ 
μουσικοϋ κοινοΰ τής Μόσχας νά γράψω κα! εγώ μερικά 
λόγια γιά τήν αξία τοΰ καλλιτέχνου κα! Ιδίως νά Θέσω 
τά πράγματα είς τήν θέσιν των, διορθώνοντας έτσι τήν 
άδικίαν πού έγινε στον νέον μας συνθέτην.

Ό  Ρίμσκη— Κορσακωφ παρουσιάσθη εις τόν μουσι
κόν μας ορίζοντα πρό δύο έτών μέ μιά συμφιονία, πού 
πρωτοπαίχτηκε εις τήν Πετρούπολιν υπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Μπαλακίρεφ σένα κοντσέρτο τοϋ έκεΐ ’ {Ωδείου κα! 
έιυχε ένθουσιώδους υποδοχής τόσον άπό τό κοινόν δσον 
κα! άπό τούς κριτικούς τής ώς άνω πόλεως. Τό έ'ργον 
αύτό, πού είναι γραμμένο σέ αχνάρια Γερμανικών συμ
φωνιών, ήταν ή πρώτη προσπάθεια τοΰ νεαροΰ μέ ταλέντο 
συνθέτου, αν κα! μή κατόχου τότε μεγάλης τεχνικής. Ή  
πρώτη κα! τελευταία πρότασις τής ώς άνω «προσπά
θειας» τοϋ νεαροΰ Ρώσσου ήταν αί πλέον άνεπιτυχεΐς, 
έν oj τό A dagio κα! τό Scherzo μάς έδειχναν τό άξιό- 
λογον ταλέντο καί ιδίως τό φτιαγμένο έπ! ένός λαϊκοΰ 
ασματος A dagio έξέπληξε δλους μέ τό μέτρον τών ' / 8, 
μέ τήν δροσερή ένορχήστρωσιν κα! τέλος μέ τήν καθα- 
ράν Ρωσσικήν μελφδικήν γραμμήν του. Ό λ α  αύτά μάς 
έδειχναν ένα ισχυρό ταλέντο γιά συμφωνική έργασία_ 
Μετά τήν συμφωνίαν αύτήν, συνέθεσε ό Ρίμσκη— Κόρ- 
σακωφ μίαν σειράν άπό Lieder, μίαν O uverture μέ 
λαϊκά Ρωσσικά μουσικά θέματα, τήν Σερβικήν Φαντασίαν 
κα! τόν τελευταΐον τώρα καιρόν ένα Συμφωνικόν ποίημα 
μέ βάσιν Ρωσσικόν επικόν λαϊκόν ασμα. "Οσον άφορξ 
τήν σημερινήν «Σερβικήν Φαντασίαν», δέν ξεύρω κα! 
έγώ κατά πόσον είχε δίκαιον ό Ρίμσκη— Κορσακωφ νά 
δνομάση τό εργον του «Σ ερβικήν Φ αντασίαν» Έ άν 
βέβαια τά μοτίβα του είναι πραγματικώς Σέρβικά, τότε, 
θά έπρεπε νά έξετασθή, διατί αί μελωδίαι αύται φέρουν 
ολοκάθαρα τά ίχνη μουσικής τών άνατολικών λαών. 
Άλλά, ας άφίσωμεν τήν λύσιν τοϋ προβλήματος είς

τούς ασχολούμενους ιδιαιτέρως μέ τά διάφορα λαϊκά 
ιδιώματα, επιστήμονας κα! ας έξετάσωμεν τό εργον άπό 
τής μουσικής του κα! μόνον πλευράς. Ή  «Σέρβική Φαν
τασία» αρχίζει μέ έ'να χαριτωμένο πρώτον θέμα είς τήν 
Introduktion. Τό θέμα αύτό, πού είναι γιομάτο ανα
τολίτικη νωχέλεια, έκτελεΐται άπό τά διάφορα «γκρούπ» 
τών δργάνων εναλλάξ, έν φ  τό R efrain  επαναλαμβά
νεται, μέ ίσχυρογνωμοσύνη πού φθάνει τήν μανία, πάν
τοτε εις τήν αύτήν κλίμακα (')· Είναι δύσκολον νά άπο- 
δώση κάνεις μέ λέξεις τήν μαγικήν έντύπωσιν πού άφίνει 
ή άντίθεσις ιών αρ
μονιών στά διάφορα 
«γκρούπ» τών δργά
νων κα! πού τελειώ
νουν σ’ έ'να σύντομο 
θ ο ρ υ β ώ δ ες  Tutti.
Μετά μίαν παϋσιν 
μεγάλης χρονικής δι- 
αρκείας άκούομεν έ'ν 
ορμητικόν κα! ζωη- 
ρόν χορευτικόν θέμα, 
κατ’ άρχάς είς τά έγ
χορδα καί κατόπιν 
τό αύ to και πάλιν Θέ
μα, μέ τρομπέττας και 
τρομπόνια ώς συνο
δεία. Βέβαια δέν μπο
ρούμε στον λίγο χώρο 
μιας έφημερίδος, νά 
έξετάσωμεν λεπτομε
ρώς τό χαριτωμένο 
αύτό μουσικό τεμάχιο 
και γι’ αύτό αναφέρω 
απλώς δτι τά δύο ώς 
άνω Θέματα (τό τής 
Introduktion  καΐτοϋ 
A llegro) άκούονται 
πάντοτε, ενώνονται έ
δώ κι’ έκεΐ και τέλος, 
ύστερα άπό διαφό
ρους μετατροπίας, έ- 
παναεπιστρέφει έκ νέου τό κύριον θέμα σέ μιά θαυμα- 
σία μεγαλοπρέπεια.

Ή μπορεΐ κανείς νά σημειώση μετά βεβαιότητος δτι 
ό νεαρός συνθέτης έκαμε άρκετάς προόδους στό διά
στημα τών δύο έτών πού έμεσολάβησαν άπό τήν εποχήν 
πού ακούσαμε τήν συμφωνίαν του, έως τήν «Σερβικήν 
Φαντασίαν». Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι ό Ρίμσκη

(‘ ) Σημ. Μεταψρ. Ώ ; γνωστόν, ή μέθοδος αΰτη εργασίας 
καί Ιδίως ή τής συνεχοϋς έπαναλήψεως τοΰ ίδιου μοτίβου, είναι 
εν από τά πλέον χαρακτηριστικά Ιδιώματα τής Ρωσσικής μου
σικής τεχνοτροπίας.

Κορσακωφ βαδίζει ήδη τελείως πάνοπλος ώς ώριμος 
πλέον καλλιτέχνης. Τό μουσικόν του ύφος (στύλ) δέν είναι 
άκόμη σταθερόν, γιατ! άκούει κανεΐς-'συχνά τήν επιρροήν 
τών Γκλίνκα,, Νταργκομίσκη και Μπαλακίρεφ. Άλλά, δ 
Ρίμσκη— Κορσακωφ είναι βέβαια νέος κα! δέν πρέπει 
ν ’ απελπίζεται· Ά σφαλώ ς θά γίνη μιά ’μέρα ένας άπό 
τούς πλέον καλυτέρους συνθέτας τής πατρίδος μας.

— '  Ο Σ έρω φ  και ό Γκλίνκα.

Κάθε χρόνο, ύστερα άπό τήν Σαρακοστήν, αρχίζει ή
Ρωσσική μας ’Όπερα 
νά δίδη σημεία τής 
συντόμου της ζωής(’)· 
Αί διάφοροι άγγελίαι 
μάς γνωστοπο ιοϋ ν τήν 
έκ νέου διδασκαλίαν 
παλαιών μελοδραμα
τικών έργων Ρώσσων 
συνθετών, γιά νά προ- 
καλέσουν κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον τόν εν
θουσιασμόν τών πα
τριωτών κα! τοΰ κοι- 
νοΰ πού γεμίζει άσφυ- 
κτικώς τήν αίθουσαν, 
αν κα! ευθύς μετά τήν 
άφ ιξιν τών « άη δόνω ν » 
τής’Ιταλίας εξαφανί
ζεται κάθε εύγενής 
προσπάθεια πρός ύ- 
ποστήριξιν τής έγχω- 
ρίου μουσικής παρα
γωγής. Είς τό μέρος 
πού μάς έδειχνε δλας 
τάς λαμπράς ικανότη
τάς της ή Κα H onore 
δρά ήδη ή χαριτω
μένη Patti μέ τ!ς 
τρέλλες της. Στήν εξέ
δρα, πού ένεφανίζετο 
χθες άκόμη ό Κ°ί 

Radonesliski, παρουσιάζεται ό ξελογιαστής τών γυναι
κών N iccolini και φυσικά βυθίζεται έτσι στό σκότος 
και στή λησμονησιά ή σύντομος άνθησις τής έγχωρίου 
μας μελοδραματικής παραγωγής.

Κάτι τό παρόμοιο γίνεται σ ’ ένα σπίτι πλουσίων, τήν 
στιγμή πού άναχωροΰν γιά ταξεΐδι οί κύριοι— οί ίδιο- 
κτήταί του. Δέν έχουν καλά— καλά άναχο>ρήσει οί κύριοι 
τοϋ σπιτιού κα! ευθύς παρουσιάζεται στά διάφορα δω 
μάτια τό προσωπικόν— ή υπηρεσία γιά νά γίνη κάτο-

(>) Σημ. Μεταφρ. Τό άρδρον αύτό τοΰ Τσαϊκόφσκη έγράφη 
τφ 1872.
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χος τοΰ μεγαλοπρεπούς σπιτιού. Και βλέπει κάνεις τόν 
υπηρέτην μέ τήν πιτζάμα τοϋ κυρίου του στρογγυλοκα- 
θισμένο στό ντιβάνι νά καπνίζη τό ποϋρο τής 'Αβάνας 
τοϋ τελευταίου, τήν στιγμήν πού ή υπηρέτρια βαδίζουσα 
μέ στόμφο στό επίσημο σαλόνι περιχύνεται μέ Eau de 
Cologne τής κυρίας της. Έ ν συντόμω, κάθε ενας απ’ αυ
τούς προσπαθεί νά χρησιμοποίηση δσον ήμπορεΐ καλύ
τερα τόν χρόνον τής απουσίας τών ιδιοκτητών, γιά νά 
έξαπατήσουν τοιουτοτρόπως δλοι τόν εαυτόν των μέ τήν 
εύχαρίστησιν τής προσκαίρου έστω κατοχής. Άλλά, δέν 
ακούονται ακόμη ολοκάθαρα τά βήματα τών κνρίων πού 
επιστρέφουν καί εξαφανίζονται εύθύς άμέσως στις διά
φορες γωνιές τών δωματίων των οί πρό ολίγου «Αξιό
τιμοι» αύτοί «κύριοι».

Μέ τήν παρομοίωσιν αύτήν, δέν θέλω βέβαια νά 
προσβάλφ τούς καλλιτέχνας τής Ρωσσικής μας ’Ό πε
ρας κι’ αύτό διότι γνωρίζω καλύτερα άπό κάθε άλλον 
τάς ιδιαιτέρας αύτών ικανότητας καί ιδιόιητας. Μέ τήν 
ως άνοο παρομοίωσίν μου, θέλω απλώς νά τονίσω μέ 
ούχι συγκρατημένη ν άγανάκτησιν τόν ρόλον, εις τόν 
όποιον είναι καταδικασμένοι οι καλλιτέχναι μας. Ό π ω ς 
κι’ αν έχη δμως, κατώρθωσε ή ΔιεύΘυνσις νά μάς παρου- 
σιάση εντός μιάς έβδομάδος δύο άπό τά άξιολογώιερα 
έργα τοΰ Ρωσσικοΰ μελοδραματικού ρεπερτορίου. Τήν 
περασμένην Κυριακήν έξετελέσθη τό αγαπητόν στό κοινόν 
μελόδραμα «R ogneda» τοΰ Σέρωφ. Ή  επιτυχία τοϋ 
έργου αύτοΰ, γιά τό πολύ κοινόν, έγκειται δχι τόσον εις 
πραγματικός ωραιότητας πού έχει τυχόν τό μελόδραμα, 
άλλά εις τά διάφορα χτυπητά «έφφαί» πού έ'φτιασε δ 
συνθέτης μέ άρκετό υπολογισμό. Ό  άποθανών Σέρωφ 
δέν ειχε βέβαια μεγάλην συνθετικήν δύναμιν, αν καί 
ήρχισε νά συνθέτη άργά, κατώρθωσεν δμως ολίγον 
κατ’ ολίγον να κατακτήση τά διάφορα «είδη» συνθέ
σεως καί πρό παντός νά γίνη κάτοχος μιάς πολύ καλής 
τεχνικής, εΐς τρόπον ώστε νά προχα>ρήση άλματωδώς 
εις τήν δλην συνθετικήν του εργασίαν καί στάδιον. Τό 
κοινόν δλου τού κόσμου δέν είναι, ώς γνωστόν, καί 
τόσον απαιτητικόν άπό αισθητικής άπόψεως ’Αγαπά τά 
επιφανειακά «έφφαί», τά «έφφαί» πού προξενούν κατά- 
πληξιν, τάς ισχυρός αντιθέσεις (κοντράστ) καί παραμένει 
ασυγκίνητων ’μπρος σέ μιά πραγματική μεγαλοφυΐα, τήν 
στιγμήν μάλιστα καθ’ ην δέν παρουσιάζεται ή τελευταία 
σέ μιά πομπώδη — χτυπητήν έμφάνισιν. Πρέπει κανείς 
νά παραδεχθή δτι ό Σέρωφ  έγνώριζε πράγματι καλά 
τά γούστα αύτά τοΰ κοινοΰ καί τά έξεμεταλλεΰθη 
καταλλήλως.

Τέασαρες η μέρες μετά τήν έκτέλεσιν τής «R ogneda» 
παρηκολουθήσαμεν είς τήν Ρωσσικήν ’Όπεραν τό μελό
δραμα «Ή  ζωή γιά τόν Τσάρο» τοϋ Γκλίνκα. Έπερί- 
μενα πολλά άπό τήν νέαν σκηνοθεσίαν τοΰ έ'ργου αύτοϋ, 
ύστερα άπό τάς άγγελίας πού εδημοσιεύθησαν σχετικώς. 
Μάς είχαν άναγγείλει πολυτελή διάκοσμον καί ενδυμα

σίας, μάς έπληροφόρουν γιά νέα διδασκαλία κτλ, άλλά 
δυστυχώς δέν ίκανοποιήί)ημεν τελείως μέ τήν δλην ως 
άνω παράστασιν.

(Νέα σκηνοθεσία τοΰ μελοδράματος «Ρούσσλαν*). Οί 
κορυφαίοι τών Ρώσσων μουσικοκριτικών έχαρακτήρισαν 
τόν Γκλίνκα ώς τόν πρώτον Ρώσσον ου θέτην της αυτο
τελούς πλέον Ρωσσικής μουσικής σχολής, αν καί αί κρί
σεις των, διά τήν αξίαν τών δύο ώς άνω μελοδραμάτων 
τοΰ μεγαλοφυούς μουσικού Γκλίνκα, εΐναι διχασμένοι. 
Οί μέν, μέ έπί κεφαλής μάλιστα τόν Σέρωφ, προτιμούν 
τό μελόδραμα « 'Η  ζωή διά τόν Τσάρον» Εις μίαν σειράν 
άρθρων του μέ τόν τίτλον « Ό  Ρούσσλαν καίοίΡ ώσσοι» 
προσεπάθει νά απόδειξη ό Σέρωφ δτι, παρ’ δλην τήν 
ωραιότητα τής μουσικής είς τό μελόδραμα αύτό, παρ’ δλην 
τήν τεχνικήν ικανότητα τού Γκλίνκα, τάς ωραίας του 
μελφδίας, τήν μεγαλοπρεπή αύτοϋ ένορχήστρωσιν καί τήν 
καθαράν άντίστιξίν του, δέν μπορεί έν τούτοις νά χαρα- 
κτηρισθή τό δλον έργον επιτυχές. Ή  κριτική αύτή τοΰ 
Σέρωφ ήταν συνέπεια τής δλης του νοοτροπίας καί ιδίως 
τής Βαγνερικής άπόψεως: «Τό μελόδραμα είναι εν μου
σικόν δράμα». Ό  Σέρωφ προσεπάθει ν’ άποδείξη δτι τό 
μελόδραμα «Ρούσσλαν» δέν εΐναι δράμα.Τό λιμπρέττο τοϋ 
τελευταίου μελοδράματος άποτελεΐται άπό διαφόρους σκη- 
νάς πού δέν εΐναι άπό δραματουργικής άπόψεως σφιχτοδε- 
μένες’ Εξ άντιθέτου εΐς τό μελόδραμα « Ή  ζωή διά τόνΤσά- 
ρον» συναντά κανείς συχνά τραγικάς καταστάσεις. ***

' Ο Π ουτσ ίνι ελεγε σε φίλονς τον :
* Φανταα&ήτε δτι νστερα άπο είκοσι χρόνια ένοιωσα 

δτι δεν είχα καμμιά κλίση στη μονσική !*
*— “Ωστε, τότε την εγκαταλείψατε;»
« — "Οχι, δεν μον έδόθη καιρός γιατί ημονν πιά 

διάσηαος !*

'Ο  B llS O t l i  δέχτηκε μιά ημέρα την επίσκεψη ενός 
κριτικόν, άλλά εντελώς άπροόπτως δ σκνλ,ος εφώρμησε 
στόν επισκέπτη και τον εδωσε ενα γερό δάγκωμα. Τότε 
ό καλλιτέχνης εΐπε με κάποια ενδόμνχη ικανοποίηση:

« — Επι τέλους, ορίστε ενας πον κα-ώρ&ωσε να με 
νπερασπισ&ή εναντίον τής Κριτικής!

Π. Μ

Μ  ΕΟΝΙΚΟΥ Μ1Υ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ 

ΤΑΞΕΙΣ: ΜΕΣΗ, ΑΝΩΤΕΡΑ

Ο Δ Ο Σ  Κ Ο Λ Ο Φ Ω Ν Ο Σ  & Λ Ε Τ Τ Ε Ρ Α  Π Α Ρ Ο Δ Ο Σ  Ν°
  Τ Ε Ρ Μ Α  Τ Ρ Α Μ  Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν  -------
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ΜΙΑ Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ ΙΣ  Μ Ε Τ Ο Ν  κ. Γ Ο Υ Ν Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο

Σύμφωνα μέ τις νέες κατευθύνσεις της «Μουσικής Ζωής» 
πού μέλλουν όμολογουμένως νά εξυπηρετήσουν τόσο τις 
διανοούμενες τάζεις δσο καί αυτές άκόμη τις λαϊκές 
μάζες, θελήσαμε να μεταδώσουμε μερικές του γνώμες γιά 
τή ζωγραφική, ένός πραγματικού «m aitre» τής τέχνης 
τής παλέτας, — μ’ ευρωπαϊκό δέ ήδη κΰρος —  τοϋ κ. Γ . 
Γουναρόπουλου. Ό  αρτίστας αύτός, δστις άπό δώδεκα 
χρόνια εΐνε εγκατεστημένος στό Παρίσι (δπου καί τόν 
έγνώρισα), κατώρθωσε μέσα 
σ’ αύτά τό διάστημα μέ τήν 
έμφυτη ζωγραφική του κλί
σι, καί μέ τό μεγάλο του 
ταλέντο, νά έξελαχθη άπό 
τόν άπλοϋν καί άγνωστον 
άκόμη τότε απόφοιτον τοϋ 
Ιδώ Πολυτεχνείου, εΐς τόν 
θεωρούμενον σήμερα άπ’ αύ
τή τήν παρισινή κριτική ώς 
Ιναν άπό τούς 7 ή 8 πρω
τοπόρους εκπροσώπους τής 
σύγχρονης διεθνούς ζωγρα
φικής. Τό έργο του—μέ τήν 
αιθέρια ίδανικότητα πού 
χαρακτηρίζει γενικώς τΙς 
συλλήψεις του, μέ τή φόρμα 
του τήν καθαρώς κλασσική, 
καί πρό παντός μέ τόν παν- 
θομολογούμενο χρωματικό 
πλούτο τής παλέτ'ας του πού 
μάς θυμίζει (γιά νά μιλή
σουμε μουσικά) τό πολυποί
κιλο πλούσιο χρώμα τής 
ορχήστρας τοϋ Ρίμσκυ-Κορ- 
σακώφ — τό έργο του λέμε 
πού ήταν μέχρι τινός διαδο
μένο μονάχα στή Γαλλία 
(μά ήταν λίγο κι’ αύτό ;), 
άπασχόλησε εσχάτως και
γιά πρώτη φορά τά τεχνοκριτικά φύλλα τής Νέας 'Υόρ- 
κης, ενώ πρό έτους, άν δέν άπατώμαι, ό τύπος τής Μα- 
δρ της εδημοσίευσε ενθουσιώδεις κρίσεις ύπέρ τοϋ Έ λλη- 
νος αρτίστα έξ άφορμής τής άγοράς δυο έργων του άπό 
τό ισπανικό κράτος πού- προωρίστηκαν γιά τό Μουσείο 
τής Βαρκελνώνης.

Τόν Γουναρόπουλ.ο τόν βρήκαμε στό νεόχτιστο εξοχικό 
του άτελαέ παρά τό συνοικισμό «Κουπούνια». Συνηθίζει 
νά έρχεται στή γενέτειρα τούς θερινούς τρεις μήνες —  
νοσταλγών ώς φαίνεται τό καθάριο φώς τής πατρίδας

Ο  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Ι  Κ .  Γ .  Γ Ο Υ  Ν Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

του— καί δπου μέ τήν υποδειγματική του εργατικότητα 
συνεχίζει τό έργο του πού προορίζεται σχεδόν όλ.όκληρο 
γιά τις παρισινές εκθέσεις.

Καθώς εΐνε γνωστό δλες ή τέχνες μεταπολεμικώς 
Ιξεδήλαυσαν καινούργιες τάσεις τόσο ώς τεχνοτροπία δσο 
και ύπό έποψι αισθητικής. Τις τάσεις αύτές τής σύγχρο
νης, τής μοντέρνας ζωγραφικής (άν έξω άπό τή φαινο
μενικότητα υπάρχουν πραγματικά καινούργιες τάσεις),

ήθέλαμε νά μάθουμε άπό 
τόν παρεπιδημοΰντα στήν 
πόλη μας εξαιρετικό Έ λλη
να ζωγράφο.

Έν πρώτοις μοϋ λέει, εις 
σχετικήν ερώτηση, γιά τή 
Τέχνη μου ισχύει ο,τι καί 
με τή δική σας. Δέν υπάρ
χει παρά μία, ή καλή ζω 
γραφική.

Αί διακρίσεις πού τής 
κάνουν μέ τό νά λένε παληά 
και μοντέρνα, εινε κατά τή 
γνώμη μου άστοχες καί επι
πόλαιες, γιατί ή άληθτνή 
Τέχνη, είτε Ζωγραφική τή 
λένε, είτε Μουσική, Ποίησι 
ή Γλυπτική, θάχη μοιραία 
κι’ άπό τά δύο αύτά γνω
ρίσματα, δηλ. κάτι άπό τό 
παληωμένο παρελ.θόν καθώς 
καί κάτι άπό τό σύγχρονο, 
τό καινούργιο. Θά εΐναι πα- 
ληά, διότι ώς πραγματική 
Τέχνη θά περιστρέφεται κι’ 
αύτή κατά βάθος γύρω άπό 
τά αιώνια συναισθήματα τής 
άνθρώπινης ψυχής πού μέ
νουν πάντοτε καί σέ δλους 
τούς καιρούς τά  ίδια, καί 

καινούργια διότι τά  συναισθήμ.ατα αύτά πού γεννιώνται 
άπό τις διάφορες εντυπώσεις πού δέχεται ό καλλιτέχνης 
έκ τοϋ έξωτερικοϋ κόσμου, θά έχουν κατ’ άναπόφευκτη 
άνάγκη καί μιά διάφορη καθαρώς ατομική έκδήλωσι 
(!φ’ δσον δέν πρόκειται γιά δουλική μίμησι) στόν άλφα 
άπό τόν βήτα καλλιτέχνη. Στόν ενα θά διαφέρη ό ρυθμός, 
στόν άλλο ή σύνθεσις τοϋ χρώματος καί στόν τρίτο πάλι 
κάτι τι άλλο.

Έ χετε ύπ’ δψι —  εξακολουθεί ^ά μάς λέη — πώς σέ 
δλους τούς καλούς ζωγράφους τα αναλλοίωτα αύτά συναι-



σ θάματα βρίσκονται πάντοτε σέ μιά ισορροπία διαρκώ; 
κινουμένη, άλλοτε μέν ήσυχα κα'ι άλλοτε κατά τρόπον 
βίαιον, άναλόγως της εποχής, ώς και της ιδιοσυγκρασίας 
τοϋ ζωγράφου. Ή  διαφορετική αύτή κίνησις τοΰ εσωτε
ρικού μας κόσμου δημιουργεί στον καλό ζιογράφο τήν 
άνάγκη νά ςεφύγη άπο τον συνηθισμένο τρόπο τοϋ αισθά- 
νεσθαι καί νά προσανατολ.ισθή σέ άλλον σύμφωνο μέ τήν 
ιδιόρρυθμο κίνησι τών συναισθημάτων του.

"Ωστε μονάχα άπό τόν ιδιόρρυθμο παλ,μό τοΰ εσωτε
ρικού μας κόσμου γεννιέται τό καινούργιο μέσα στή Τέχνη ;

Άκριβώς. Ή  μοντέρνα Ζωγραφική αρχίζει, καθώς 
ξαναεΐπα, άπό τή στιγμή πού αρχίζει και μία κάποια 
ιδιορρυθμία στή κίνησι τών συναισθημάτων μας Καί ή 
Ιδιορρυθμία αυτή πρέπει νά ύπάρχγ), είνε απαραίτητη, 
γιατί άλλοιώς ή ζωγραφική (καθώς καί κάθε άλλη Τέ
χνη) παύει πλέον νά είναι δημιουργική καί ξεπέφτει στό 
επίπεδο τής δουλικής μιμήσεως.

Άλ.λ’ ελάτε, τί άλλο συμβαίνει στούς κακούς ζωγρά
φους ; Μήπως κι’ αύτών ή Γέχνη δέν κλείνει τόν ’ίδιο 
συναισθηματικό κόσμο; Μήπως καί σ’ αύτούς ή ζωή δέν 
χαράζει τις ίδιες εντυπώσεις, δέν μεταγγίζει τά  ϊδια 
αισθήματα δπως καί στούς μεγάλους ζωγράφους; Γιατί 
τότε τό έργο τους νά ύστερή ; Διότι άκριβώς τούς λείπει 
ό ιδιόρρυθμος παλμός πού θά τούς επέτρεπε νά εκδηλώ
σουν τά συναισθήματα τους κατά εναν τρόπο καινούργιο 
καί μέ δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ τώρα ελλείψει αύτοΰ

μεταβάλλονται σέ άπλοΰς μιμητάς τών άλλων. Στούς 
κακούς ζωγράφους ή κίνησις αύτή, ώς μή έχουσα τίποτε 
τό προσωπικό, σταματα κατ’ ούσία καί άπονεκρώνεται.' 
Ά λ λ ’ άπ’ έδώ, σ ’ αύτό τό μοιραίο σταμάτημα, πρέπει 
ν’ άναζητήσουμε τήν άφορμή γεννήσεως κάθε καινούργιας 
Τέχνης.

Άλλά τί θέλετε μ αύτό νά πήτε; Μήπως άράγε οτι 
πρέπει νά πεθάνη ή μιά τέχνη γιά νά γεννηθή ή άλλη;

Ή  έκφρασίς σας— μοΰ άπαντα— εινε ισως ύπερβολική, 
άλλ’ ή ούσία εΐνε OTt ή άδράνεια αύτή τοΰ έσωτερικοΰ 
μας κόσμου προκαλ^εϊ μιαν άντίδρασι πού τείνει είς τό νά 
ζωντανέψη καί πάλι τά διαρκώς κινούμενα συναισθήματα 
τής άνθρώπινης ψυχής. "Ετσι έβγήκαν καί ή δίάφορες 
Σχολές.

Ό  θάνατος (άφοΰ σας αρέσει ή λ̂ έξις̂  τοΰ ρωμΟντι- 
σμοϋ γέννησε τό ρεαλισμό, καί αύτοΰ πάλι τά τέλος άνέ- 
δειξε τόν ΐμπρεσσιονισμό Ό  ζοογράφος άφοΰ (έστω καί 
κάπως σύντομα) άπέδειξε μέ όμολ.ογουμένως ψυχογογικ>,ν 
εμβρίθεια δτι άδικα διαχωρίζουν τήν Τέχνη μέ έκζητημέ- 
νους χαρακτηρισμούς, συνεπλήρωσε τέλος τις σκέψεις του 
μέ μίαν άκόμη δτι, παρ’ δλες τις εκζητήσεις, παρ’ όλες 
τις τεχνικές διαφορές, ή Τέχνη ώς θείο δργανο πού ή φύ- 
σις εβαλε στή διάθεσι τομ ανθρώπου, θα μείνη κατά 
βάθος καί αιώνια μία καί άδιαίρετη, γιατί ενας καί αδιαί
ρετος είνε καί ό σκοπός δπου αποβλέπει, ή Άλ,ήθεια.

ΣΤ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

+ FRANZ SCHALK

Γααααπαι-αοππαπαα -

Εινε αναμφισβήτητο γεγονός πώς κάθε μεγάλος καλ
λιτέχνης θά τιμηθή μόνο μετά τό θάνατό του. Αύτό 
έρχεται νά μάς έπιβεβαιώση μιά φορά άκόμη ή εΐδησις 
δτι στήν Βιέννην οι μουσικοί κύκλοι εύοίσκονται σέ με
γάλο πένθος γιά τόν Θάνατο τοϋ γενικοϋ μουσικοϋ διευ- 
θυντοΰ Franz Schalk. Πόσες ραδιουργίες, πόσες μι- 
κροκακίες σβΰστηκαν μέ μιας καί άφησαν τώρα νά λάμπη 
φωτοστεφανωμένο τό δνομα τοϋ μεγάλου μουσικού διευ- 
θυντοϋ. ’Ή δη έπλησίαζε τά εβδομήντα χρόνια καί ακού
ραστος μέχρι πρό τίνος διηΰθυνε- τήν ιελευταίαν συναυ
λίαν του στό ραδιόφωνο. Ή ταν  τό κύκνειο ασμά του- 
τ’ ακούσαμε και εμείς στάς Α θήνας άπό τό ραδιόφωνο 
μάς έδωσε γιά τελευταία φορά W agner-Gotterdam m e- 
rung, συνθέσεις Brunkner και Beethoven σέ μιά μο
ναδική εκτέλεση. Τά εργα τών συνθετών αύτών υπήρ
ξαν πάντα οί καλλίτερες αποδόσεις του- χρόνια τώρα 
έντερπρετάριζε κλασσικές συνθέσεις δπω; Μπάχ, Μπε
τόβεν, Μάλερ, Βάγνερ σάν κανένας άλλος. Τόν ένθυμοΰ- 
μεθα στις ετήσιες μουσιχές γιορτές τοϋ Salzburg μέ 
τόν F idelio τοϋ Μπετόβεν ή τήν πέμπιην συμφωνίαν 
τοΰ ίδίου συνθέτου, άλλά καί στήν κρατική δπερα τής

Βιέννης μέ εργα Βάγνερ, έκ τών οποίων στον «Tristan» 
ήτο δλως εξαιρετικός.

*0 Schalk έγεννήθη τό 1863 στήν Βιέννη, διετέλεσε 
μαθητής τοϋ Μπρούκνερ καί άνεδείχθη στό Graz ώς 
διευθυντής δρχήστρας. "Υστερα οί επιτυχίες του διαδέ
χονται ή μία τήν άλλη. Τόν εύρίσκομε διευθυνοντα στό 
Covent-G arden, τήν M etro politan Opera τήν αύτο- 
κρατορική ό'περα τοϋ Βερολίνου καί τελειωτικά άπό 
τοϋ 1900 στήν αγαπημένη του Βιέννη. "Ενα διάστημα, 
τό 1 91 4 -19 24 , έμοιράσθη τά καθήκοντα τοΰ διευθυν- 
τοϋ δρχήστρας τής όπερας τής ΒιένΛης μέ τόν Ρ. Στράους 
μετέπειτα παρέμεινε μόνος στή θέση αύτή άφοϋ τοϋ 
άπενεμήθη ό τίτλος τοϋ γενικοϋ μουσικοϋ διευθυντοΰ. 
Ή  άποχώρησίς του άπό τήν δπερα τής Βιέννης έγινε 
μόλις μερικούς μήνες πριν τοϋ θανάτου του.

Σήμερα νοιώθει ολόκληρη ή Βιέννη πώς σβΰστηκε 
γιά πάντα μιά εύγενικιά μουσική φυσιογνωμία πού γιά 
ώρισμένα έργα εινε άναντικατάστατη. Α κόμα κα'ι εμείς 
ποΰ έτυχε ν’ άκοΰσωμε τόν μεγάλο Schalk στό Salz
burg, τήν Βιέννη ή καί έδώ, χάρις στό ραδιόφο^νο, συμ- 
μεριζόμεθα τήν συγκίνηση γιά τήν άπώλεια μιας μονα
δικής διεθνούς καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας.
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Ά φ 5 δτου επεβλήθη 6 μεγάλος καταχτητής τοΰ αίώ
νος μας ό ηλεκτρισμός, τόσο στήν ζωή μας δσο κα'ι στ'ις 
επιστήμες κα! τ'ις τέχνες, ήτο επόμενο νά δώση μιά νέα 
κατεύθυνσι εις τόν πολιτισμό μας. Ή  επίδρασί του μάς 
γίνεται κάθε ημέρα καί πιο αισθητή γιατί διαπιστώ
νουμε πώς τό πέρασμά του ισοπεδώνει κάθε παράδοσι, 
δημιουργεί νέα μέσα έκφράσεως ποΰ θά μάς οδηγήσουν 
πρός μίαν νέαν αισθητικήν.

“ Ενα πρόχειρο παράδειγμα μάς δίδουν οί καθημε
ρινές τελειοποιήσεις τής μηχανικής μουσικής, ή δποία 
τά τελευταία χρόνια μέ τήν συμβολή τοΰ ήλεκτρισμοΰ 
έ'φθασε νά κατακυριεΰη και νά βασιλεύη τώρα Ιπάνω 
άπ’ δλη τήν 'Υδρόγειο. “Ομως δέν πρέπει νά μεμψι- 
μοιροΰμε γι’ αυτές τής εκδηλώσεις ποΰ υποβοηθούν 
τόσο γιά τήν έξάπλωση τής μουσικής σ ’ δλο τόν κόσμο.

Πάλι εΐς τόν ήλεκτρισμό τώρα χρεωστοϋμε μιά βα
σική μεταρρύθμιση πού έπετεΰχθη και ή δποία προσέ- 
δωσε στό αγαπητότερο μουσικό δ’ργανο, στό πιάνο, μιά 
νέα κατεύθυνση.

Εΐνε γνωστό πώς τό πιάνο δλόκληρα διακόσια χρό
νια, εκτός άπό ελάχιστες βελτιώσεις, παρέμενε αμετάβλητο.

‘ Ο C hristofori κατεσκεΰασε πρώτος τήν γνωστή 
μορφή του μέ τό ξύλινο αντηχείο (Resonanzboden), τό 
οποίο χρησίμευε γιά τόν πολλαπλασιασμό τοϋ ήχου. 
Έ πί τής ξύλινης αύτής πλακός εΐνε τεντωμένες οί χορ
δές οί δποϊες άναλόγως τοϋ μήκους καί τοϋ πάχους 
έχουν καί οξύτητα ήχου. Έ κτοτε έγιναν πολλές προσ
πάθειες μεταβολής τοϋ μηχανισμού τοΰ πιάνου, άλλά δέν 
εΐχε γίνει δυνατή ή άντικατάστασις τού ξυλίνου άντη- 
χείου, διότι προσέκρουε αύτη εΐς τούς νόμους τών φυσι
κών επιστημών. Ιδού  ομως δτι έπί τών ημερών μας 
καί χάρις εΐς τόν ήλεκτρισμό έπραγματοποιήθη ή ιδέα 
αύτή δφειλομένη εΐς τόν διακεκριμένο γερμανό επιστή
μονα τών Φυσικών επιστημών καθηγητή κ. Nernst. 
Τώρα τό ονομά του εΐνε στενά συνδεδεμένο μέ τήν 
Ιστορία τοΰ πιάνου διότι επέτυχε νά κατασκευασθή ενα 
πιάνο χωρίς τό άπαραίτητο ξύλινο αντηχείο. Ή  νέα 
αύτή έφεύρεσις δέν ήλλοίωσε διόλου τήν ευγένεια τοΰ 
ήχου ούτε τόν χειρισμόν αύτοϋ. Τούναντίον προσέθεσεν 
εΐς αύτό καί άλλας σπουδαίας δυνατότητας. Ούτω, μό
λις πρό τίνος εγινε δημοσία ή έπίδειξις τοΰ Universal 
piano, τό δποΐο κατεσκευάσθη ύπό τοϋ Οί'κου Bechs- 
tuin μέ τήν συμβολή τής εταιρείας Siemens, σύμφωνα 
μέ τάς οδηγίας τοϋ μεγάλου εφευρέτου καθηγητοϋ κ. 
Nernst.

Εΐνε φυσικό δτι ή έφεύρεσις αύτή κρατεί άνάστατο 
ολόκληρο τόν μουσικό κόσμο διότι τό δργανο αύτό, 
καθ’ δλα δμοιο μέ ενα μικρό πιάνο μέ ούρά, παρέχει 
τήν δυνατότητα νά έκτελή τις μουσικά τεμάχια διότι εΐνε

καθ’ δλα έ'να άρτιο πιάνο- ένφ ή ειδική εγκατάσταση 
ραδιοφώνου, άκόμη καί γραμμοφώνου έπιτρέπει τήν 
ταυτόχρονο παρακολούθηση καί μεταβίβαση μουσικής 
άπό δποιονδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό.

Το πιάνο - θαύμα οφείλει δλες αύτές τις δυνατό
τητες εΐς τήν κατάργηση, ω : είπαμε, τοΰ ξυλίνου άντη- 
χείου, τό δποΐο άντιχατεστάΟη ύπό ήλεκτρικοΰ πολλα- 
πλασιαστού τοΰ ήχου. Έ φ ’ δσον δέ έτοποθετήθη δ 
πολλαπλασιαστής αύτός, ή έγκατάστασις ραδιοφώνου καί 
γραμμοφοίνου ήτο πλέον μιά απλή συνέπεια.

Ό  μηχανισμός τού Universal piano δμοιάζει μέ 
τόν συνήθη έν χρήσει. Μικρά σφυράκια δονούν τήν 
χορδήν. Κάθε 5 χορδές εΐνε τοποθετημένο έ'να μικρό
φωνο, τό όποιο μετατρέπει τις δονήσεις εΐς ηλεκτρικά 
κύματα καί τις μεταβιβάζει εΐς τόν πολλαπλασιαστή. Μέ 
κατάλληλο χειρισμό τά 18 μικρόφωνα άχρηστεύονται, 
δπότε τό πιάνο μετατρέπεται εΐς βουβόν-μηχανισμό.

Τό αριστερό pedal κανονίζει τήν δύναμι τοΰ ήχου. 
Δύναται νά τού προσδώση τήν άπαλή χροιά ενός Spin, 
net ή τήν ήχηρότητα ενός πιάνου συναυλιών 2.60 μ. 
μήκους. Έπίσης διά τού ΐδίου pedal επιτυγχάνεται ό 
χρωματισμός ενό; εκάστου τόνου ή καί δλόκληρης συγ
χορδίας, δ,τι άκριβώς γίνεται σήμερα μόνο μέ τό βιολί- 
Ό  χρωματισυός αύτός γίνεται βαθμιαίως άπό τό p ian is
simo ώ ; τό fortissim o ή μεταπίπτει άπότομασέ άντιθέ- 
σεις χρωματισμών. "Αλλος μοχλός άφαιρεΐ τήν Daem- 
pfung, δπότε δ ήχος προσλαμβάνει τόν συνεχή ήχο τοΰ 
'Αρμόνιου μ.

“Υστερα άπό αύτά δέν έχουμε παρά ν’ άποκαλέ- 
σωμε τό νέο αύτό μουσικό δ'ργανο ως έ'να θαύμα τής 
επιστήμης. Εΐνε δέ εύχάριστον, καθώς διατείνονται οί 
κριτικοί τοϋ Βερολίνου, δτι τό ό'ργανο αύτό παρουσιά
ζει τήν ϊδια ομορφιά σέ ήχο δπως καί τά άλλα πιάνα, 
ένφ έξυπηρετεΐ πολλαπλώς τόν εκτελεστή.

Έπίσης ή αισθητική τοϋ πιάνου δέχεται τώρα νέες 
έπιρροές ώστε νά άνοίγη νέους δρόμους εΐς τούς συγ
χρόνους συνθέτας μέ νέα μέσα μουσικών καί αισθητικών 
συνδυασμών.

Ό  ερασιτέχνη; μουσικός δέν θά έχη άνάγκη νά 
μετακινηθή άπό τό δωμάτιό του. 'Έ να ήλεκτρικό κουμπί 
Θά τοϋ μεταδίδη τήν μουσική τών Παρισίων, τής Νέας 
'Υόρκης, τής 'Ισπανίας.

Έπίσης δ μουσικοσυνθέτης τοϋ μέλλοντος, καθισμένος 
μέσα στό έργαστήριό του εμπρός στό Universal piano 
Οά έγκαταλείπη τήν φαντασία του μέσα στις άπομεμα- 
κρυσμένες έποχέο. Τό πιάνο του θά τοϋ δίνη τήν μυστι- 
κοπάθεια ενός Spinnet ή τήν πομπώδη θρησκευτική 
βαρύτητα ενός harmonium. Μέ έ'να ελάχιστο χειρισμό, 
τό θαυματουργό πιάνο θά άποδίδη πιστά μιά sonata 
Scarlatti ή μιά Orgel fuga τοΰ Bach. Ά ν  μέσω στούς 
ρεμβασμούς του θελήση νά βεβαιωθή γιά τήν άκρίβεια 
ή τήν γλαικύτητα τής έκφράσεως έκείνου πού άποδίδει, 
τό ήλ.εκτρικό κουμπί θά τοϋ δίνει μέ μερικές γνήσιες 
πλάκες ενός Busoni, Corstot, μιάς Landowska τήν 
πραγματικότητα. Λίγο πειό πέρα τό Ραδιόφωνο θά τοϋ 
προσφέρη αυτοστιγμεί τήν μουσική τής σύγχρονης ζωής...

Αύτή εΐνε ή εικόνα του . .
ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΠΑ
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Στάς 6 Σεπτεμβρίου δόθηκε ατό Στάδιο ή δεύτερη 
συμφωνική συναυλία που την διωργάνωαε κα'ι εφέτος ό 
πανελλήνιος μουσικός σύλλογος γιά νά υποστήριξή τους 
άνεργους μουσικούς. Την διεύθυνση της μεγάλης δρχή
στρας ειχε ό κ. Μητρόπονλος. Ή  συναυλία άρχισε με 
την καλή εκτέλεση της εισαγωγής Egtnont τοΰ Μπετό
βεν· Έ ν  τούτοις τό γενικώτερο ενδιαφέρον σννεκέντρωσε 
άναντιρρήτως ή «Συμφωνία τής Λεβεντιάς» τοΰ συνθέτου 
μας κ. Μ. Καλομοίρη. Τό συμφωνικό αυτό εργο στέκει 
πάνω άπό δλες τ\ς ελληνικές συνθέσεις, ενρίσκεται παντού 
στενά συνυφααμένο τό εθνικό μας χρώμα μέσα σε μοτίβα 
άπό τό δημοτικό τραγούδι και ρυθμούς άπό τονς εθνι
κούς χορούς. Μά ή σύνθεση αυτή αν και βρήκε μεγάλη 
υποστήριξη στό εξωτερικό και παίχθηκε με πρωτοφανή 
επιτυχία, τά αθηναϊκά προγράμματα τά τελευταία χρόνια, 
τήν έχουν αγνοήσει. 'Ελπίζομε στό μέλλον νά μή σνμβή 
τό ίδιο, γιατ'ι καί τό κοινό δέχτηκε τήν έφετεινή εκτέλεση 
με ακράτητο ενθουσιασμό και εκάλεσε επανειλημμένους 
τόν συνθέτη μέσα σε φρενίτιδα χειροκροτημάτων. Τό 
εργο αυτό με τόν λυρισμό του μίλησε βαθειά στήν
ψυχή μας και άφισε νά παρελάιση μέσα άπό τήν φαν
τασία μας ή εικόνα τής ελληνικής λεβεντιάς σαν άντι-
μετωπίζει τόν πόλεμο ή τό θάνατο με ηρωισμό, μά που
ξεσπά πάλι σε άτράνταχτο γλέντι ύστερα άπό τό θρίαμβο 
τής Νίκης, πάνω άπ δλα ορκος δείχνει πώς δεν λησμονεί 
μιά βαθειά Πίστη στήν Θεοτόκο. ' Ορίστε αύτή εΐνε ή 
«Συμφωνία τής Λεβεντιάς», δπως μας τήν εδωσε με μ ου
σική ό συνθέτης μας κ. Καλομοίρης. Πολλοί ίσως ν ακόυ
σαν τή σύνθεση αύτή γιά πρώτη φορά, γιαυτό θά δώσω  
σήμερα μιά σύντομη άνάλυσή της.

Ή  * Συμφωνία τής Λεβεντιάς» είνε γραμμένη σε τέσ 
σαρα μέρη με χαρακτήρα προγραμματικής μουσικής. Τήν 
χαρακτηρίζουμε έτσι γιατί ή μουσική της εΐνε στενά συν- 
δεδεμένη με μιά υπόθεση σε τέσσερα επεισόδια πού 
ζωντανεύουν στήν φαντασία μας σαν τήν άκονμε. Τό 
πρώτο μέρος εις ντο ελασ. με τό ήρωϊκδ θέμα στά χάλ
κινα άναπτύσσεται πρός τό δεύτερο θέμα, πού εΐνε γε
μάτο νοσταλγικδ παλμό, προχωρεί ενωμένο πάλι με τό 
πρώτο γιά νά καταλήξη στό τρίτο θέμα Εΐνε μεγαλο
φυής δ τρόπος με τόν όποιο δ συνθέτης προετοιμάζει 
και αναπτύσσει τά τρία αύτά θέματα στήν καθ' εαυτό 
επεξεργασίαν. ° Υστερα άπό ενα ορμητικό Allegro κατα
λήγει πρός τήν Coda εις ντο μεϊζον, γιά νά τελειώση τό 
πρώτο μέρος τής συμφωνίας συνδυάζοντας τό Λ' και 
Ε ' θέμα σέ μιά κανονική λύση.

«Τ ό κ οιμ η τ-ή ρ ι σ τή  β ο υ ν ο π λ α γ ι ά » εΐνε τό αργό 
μέρος τής συμφωνίας. Σαν δυνατός έμπρεσιανίστας δ συν
θέτης ζωγραφίζει τήν εικόνα πού τοΰ ξύπνησε τήν 
εμπνενση ενα πεζό τραγούδι:

“ Πέρα στήν βουνοπλαγιά βα&ειά κοιμούνται τά  παλληκάρια. 
Καντήλες τους τ ’  αστέρια τρεμοφ έγγοννε και τ ’  άγεράκι μυρω μ ένο

[τ ο ν ς  νανουρίζει.
Μ  απάνω τους  ή δόξα  στεφάνι αμάραντο πλέκει. . . .
Π έρα στή βουνοπλαγιά βαρεία κοιμούνται τά  παλληκάρια. . . .

Αύτή τήν εικόνα πού τήν άνεπόλησε σάν βρέθηκε 
νοτερά άπ’ τή μάχη τοϋ Σκρά μπροστά σ’ ενα μικρό 
κοιμητήρι μάς τήν εδωσε σ’ ενα υπέροχο αργό μέρος 
τής συμφωνίας τον εΐνε βαθειά ποτισμένο άπό μιά συγ
κίνηση εμπρός στον ηρωικό θάνατο τών παλληκαριών 
τοΰ Σκρά πού ξεχειλίζει τώρα μέσα από τήν ψυχή τοΰ 
συνθέτη με συγκλονιστικό πάθος. "Ενα άγγλικό κόρνο 
μάς εξαγγέλλει τις πένθιμες σκέψεις τοΰ συνθέτη πού 
κορυφώνονται σε πραγματικό θρήνο δταν τό μοτίβο περάση 
στά βιολιά και διακόπτεται κάπως απρόοπτα δλη αυτή 
ή πένθιμη οπτασία άπό τήν εμφάνιση τοΰ ηρωικόν Α ' 
θέματος τοΰ πρώτου μέρους. Τέλος μέσα σέ απαλές αρ
μονίες χάνεται σιγά - σιγά ή εικόνα. . . .

Σαν άντίθεσι ατό πένθιμο αύτό επεισόδιο ερχεται τό 
ζωηρό τρίτο μέρος, αύτό εΐνε γραμμένο σε φόρμα σκέρ
τσου. Εοργοί χορευτικοί ρυθμοί, χαρούμενες λαϊκές με
λωδίες μάς προετοιμάζουν γιά τό 4Ελέντι» πονρχονται 
νά γιορτάσουν τά παλληκάιρια. Χαίρονται τήν Λεβεντιά, 
τήν νιότη, μά μέσα στήν άφάνιαστη ζωηράδα πού ξεπηδά 
άπό παντού ερχεται νά διακόψη τώρα τήν χαρά τους 
ενας βαρύθυμος καί απαισιόδοξος ήχος βιολοντσέλλου 
πού εΐνε τό γνωστό λαϊκό τραγούδι:

Τούτ ή Γ ή  ποΰ τήν πατούμε  
ολοι μέαα &ε νά μπόϋμε. . c .

Νά δμως πού κί αύτή ή σκέψη παραγκωνίστηκε 
τελειωτικά άπό τήν επιστροφή στό θέμα τον σκέρτσου. 
Τώρα αυτό μόνο θά επικράτηση μέχρι τέ).ους.

Ώ ς  τελευταίο μέρος τής συμφωνίας <5 συνθέτης εξέ
λεξε τόν Βυζαντινό ύμνο «Τή 'Υπερμάχω Στρατηγώ  
τά Νικητήρια». Με μεγαλοπρέπεια ξεσπά σε unisono ό 
ύμνος πρός τήν Θεοτόκο. Τό σύνολο εΐνε έπιβλητικώτατο 
καί ένισχνμένο άπό τή μικτή χωρωδία αναπτύσσεται σέ 
πολυφωνικό Choral. Τό μέρος αυτό εΐνε σαν ενα στε
φάνωμα τοϋ Ε θνικού παλμού εμπρός στήν δύναμι τής 
Πίστεως πού άλλοτε εδωσε τήν ελευθερία στον Ελληνισμό.

Ή  «Συμφωνία τής Λεβεντιάς» πρέπει νά ίχη κύρια 
θέση στά προγράμματα, γιατί πρώτα άπ’ δία είνε καιρός 
ν ’ άγαπήσωμε τήν ελληνική μουσική κι’  ακόμα εκείνοι 
πού δεν εΐνε μεμυημένοι στήν Τέχνη θα τήν νοιώαουν 
άφοΰ τήν αισθανθούν σάν ελληνική μουσική.

Τήν ίδια αύτή πανηγυρική βραδυά ακούσαμε στό 
δεύτερο μέρος τοΰ προγράματος τό πέιθιμον έμβατή- 
ριον άπό τό μουσικόδραμα S iegfried  τον W agner 
καθώς καί τά δύο βάλς τοΰ Ειόχαν καί Ριχαρντ Στράους.

'Ο  κ. Μητρόπονλος άπέδοιοε ολόκληρο τό πρό
γραμμα μέ τήν ακρίβεια καί τόν ενθουσιασμό πού τόν 
χαρακτηρίζει. Έπίσης οι τριακόσιοι εκτελεστοί κατέβαλαν 
μία μεγάλη προσπάθεια πού εστέφθη τελειωτικά υπό 
έπιτυχίας. Πρέπει επίσης νά προσέξωμε τήν εξέλιξη πού 
παρουσιάζει δ κ. Λ. Ζώρας.· Τήν ενγενικιά προσπάθεια 
τοϋ πανελληνίου μουσικού συλλόγου γιά τήν πρόοδο τής 
ελληνικής μουσικής, ελπίζομε δτι θά τήν υποστήριξή με 
κάθε τρόπο τό Κράτος άλλά καί δ Ελληνικός Λαός.
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0 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΟ ΣΤΚΔΙΟ
Ή  εκτέλεση τοΰ Προμηθέα στο Στάδιο τό βράδυ τής 2715 

Σεπτεμβρίου έπροκάλεσε μεγάλη αντίδραση δχι μόνο μετά τήν 
εμφάνιση τοΰ έργου, άλλά άκόμη αμέσως δταν πρωτορρίχτηκε 
ή ιδέα στόν τύπο.

"V στερα άπό τό μοναδικό άνέβασμα τής μεγαλόπνοης τρα
γωδίας στούς Δελφούς, ύστερά άπό τή θαυμασία αυτοθυσία τοΰ 
ζεύγους Σικελιανοΰ δέν μποροΰσε παρά νά χτυ.τήση λίγο σά 
βεβήλωσή ή εκμετάλλευση τής Δελφικής Ιδέας στό Στάδιο, 
παρα τή γνώμη μάλιστα τών πρωτεργατών τών Δελφικών εορ
τών ποϋ άκόμη καί οίκονομικώς κατεστραμμένοι κρατήσανε καί 
κρατοΰνε ψηλά τή σημαία τών ωραιότερων καί ίερώτερων Ιδα
νικών καί τής πιο αγνής ιδεολογίας.

Ά ν  ό οργανισμός «Άρχαΐον δράμα» παρουσίαζε κάποια 
νεα εργασία χίορις νά θέληση νά έπιοφεληθή άπό τή φήμη καί 
τό δνομα τών Δελφών νομίζω πώς ή εργασία του θά έκρινε το 
μέ πολύ μεγαλείτερη συμπάθεια καί επιείκεια τόσο άπό τό κοινό 
δσο κι άπό τόν διανοούμενο κόσμο.

"Οπως καί νάχχι ό Προμηθέας έξετελέσθηκε προχθές στό 
Στάδιο. Βέβαια σύγκριση μέ τή Δελφική εκτέλεση δέ χωράει, 
θά ήτανε πολύ σκληρό καί νά τό άπο.τειραθοΰμε οπωσδήποτε. 
Άλλά καί χωρίς αύτή τή σύγκριση ή δλη εντύπωση ήτανε 
άρκετά μετρία μαζί μάλιστα καί μέ τό παγερό βορηοδάκι, καί 
τήν δλη αταξία τοΰ Σταδίου συχνά απελπιστικά.

ΕΤχε δμως καί μερικά σημεία ποΰ ξεχωρίζανε Ό  χορός 
τών Ώκεανίδων πολύ καλός, ή σκηνογραφία άρκετά προσαρ
μοσμένη μέ τό σύνολο τοΰ Σταδίου, ή μουσική εκτέλεση κάτω 
άπό τή γερή μπαγκέττα τοΰ μαέστρου Βαλτετσιοίτη πολύ 
φροντισμένη μάς έδωσε δσο μποροΰσε νά διόση ή μουσική τοΰ 
κ. Ψάχου.

Δυστυχώς ή μουσική αυτή είναι τόσο ξένη πρός τό βαθύ
τερο νόημα τής Τιτάνειας τραγωδίας, τόσο παιδικά αφελής 
ώστε νά μή μπορή νά υπολογιστή σοβαρά ώς έργο τέχνης.

Άλλως τε ή μελοποίηση τών χορικών ένός τόσο μεγαλό
πνοου έργου, δέν είναι δουλειά τοΰ καθενός. Θά έδείλιαζαν 
πραγματικά μεγάλοι μουσικοί νά τό καταπιαστούν έτσι έλαφρφ 
τή καρδί(£.

Χρειάζεται δχι μόνο πλήρη τεχνική ϋπερνίκηση δλων τών 
μυστικών τής μουσικής τέχνης καί τής άρχαίας μετρικής άλλά 
καί πρό παντός έμπνευση καί μουσική διαίσθηση πού θά μάς 
έδινε αύτή τήν ψυχή τής τραγωδία; έξω άπό κάθε θεωρητική 
συνταγή καί απόπειρα «άναβιιόσεως» τής άρχαίας μουσικής !

Απο τους πρωταγωνιστάς πολλοί έστάθηκαν στό ύψος τοΰ 
έργου άν καί δυστυχώς τό σύνολο ήτανε ξεκούρδιστο. ’Ιδιαι
τέρους καλοί ή Δίς Κοτσάλη καί ό Κος Δεστούνης.

Κρίμα πού ή Πραγματική μουσικότης καί ή ώραία φωνή 
τής Δος Γεωργά πήγανε χαμένες μέσα στό θόρυβο καί τήν 
άταξία πού βασίλευε δλη τήν ώρα στό ακροατήριο, καί ιδιαι
τέρως τή στιγμή τών σόλων της.

Florestan
— = = □ □ □ □ □ □ =  _
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01 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓιΟΡΤΕΣ TOY BRYREUTH

Τί είναι Bayreuth γιά τούς περισσοτέρους είναι γνωστό. 
Χρόνια τώρα άφ’ δτου πραγματοποίησε ό Wagner τό όνειρό 
του καί ίδρυσε στό Bayreuth, ένα πρότυπο θέατρο γιά τις 
παραστάσεις τών έργων του, δημιουργήθηκε μιά παράδοση πού 
αποτελεί πιά ενα»·μουσικό καλλιτεχνικό προσκύνημα ολόκληρης 
τής ύφηλίου. Χιλιάδες προσκυνητές, έρχονται στό Bayreuth 
νά παρακολουθήσουν τις πανηγυρικές γιορτές πού καθιερώθη
καν άπό πέρυσι νά είναι ετήσιες. Φαντάζεται 6 καθένας τί 
μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται κάθε χρόνο ώστε τά έργα 
νά έμφανισΟοϋν μέ τήν μεγαλείτερη έπιμέλεια.

Πραγματικά τό Bayreuth άπό πέρυσι άλλαξε έντελώς 
μορφή. Νέες ήμερες δόξης ανατέλλουν γιά τό γερμανικό μου
σικό δράμα άφ’ δτου άνέλαβε τήν μπαγκέτα oToscanini. "Ολοι 
βεβαιώνουν πώς ξαναζούμε τις πρό πενήντα χρόνων θρυλι
κές έπιτυχίες τοΰ Felix  Mottl. Είναι άξιον προσοχής δτι ό 
δαιμόνιος ’Ιταλός μαέστρος κατιόρθωσε ν’ άφομοιώσή μέσα του 
τήν αύστηρή γερμανική παράδοση, γιαυτό καί ο! Ιδιοι οί Γερ
μανοί τόν άποθειόνουν. Ή  έπιτυχία τών έφετεινών παραστάσεων 
τοΰ Bayreuth είναι μοιρασμένη καί σέ μιά άλλη καλλιτεχνική 
φυσιογνωμία, τόν Furtwangler. Στυύς δυο αύτούς Τιτάνες τής 
μουσικής ένεπιστεύθησαν έφέτος τήν διδασκαλίαν τών τριών 
έργων τοΰ W agner: »Taunhauser, P ars ifa l καί Tristan.

Ή  πείρα έδειξε, άκριβώς ά.τό τήν εξέλιξη τοΰ Θεάτρου τοΰ 
Bayreuth, πώς ό κυριώτερος μοχλός γιά τήν έπιτυχία μιας 
παραστάσεως τοΰ μουσικοϋ θεάτρου είναι ό διευθυντής τήο 
ορχήστρας.

Ξεύρομε δτι στις παραστάσεις αυτές συμμετέχουν ώς έπί 
τό πλεϊστον οί κορυφές τοΰ μελοδραματικού θεάτρου τής Γερ
μανίας. ΕΤνε καλλιτέχνες μέ Ισχυρό άτομισμό, γι’ αύτό καί ό 
διευθυντής πρέπει μέ κάθε τρόπο νά έξουδετεροιση αύτό τόν 
άτομισμό πρός δφελος τοϋ συνόλου. Τοΰτο επιτυγχάνει άβίαστα 
ό μεγάλος Toscanini. Νοιιόθει κανείς πώς κορυφαίοι ηθοποιοί 
σάν τήν Marie Muller τήν Ohms, τόν Melchior καί Mano 
warda άκολουθοΰν τήν μπαγκέττα τοϋ ίταλοΰ μαέστρου καί κι
νούνται κάτω άπό τήν μαγική δύναμη της σάν άνδρείκελλα. Πα
ρόμοιες ισχυρές προσωπικότητες εΐνε σήμερα μόνο οί Tosca
nini καί Furtwaugler.

Ή  έναρξις τών πανηγυρικών παραστάσεων έγινε μέ τόν 
«Tannhauser». Μέσα σέ μιά θεία ατμόσφαιρα πλημμυρισμένη 
άπό ζωντανή καλλιτεχνική πνοή ξεχύθηκαν οί πρώτες αρμονίες 
τής εισαγωγής τοΰ Tannhauser καί μετέδωκε τή βαθεϊα συγ- 
κίνησι καί τήν γοητεία μέ τήν μουσική τοΰ “Pilgerchor,, τοΰ 
“Venusbergy,,. Τόν ρόλον τής Έλισσάβετ τραγούδησε ή Marie 
Muller τοΰ δέ Tannhauser ό Melchior.



’Αναντίρρητο); οί παραστάσεις τοΰ “Parsifal,, παρακολου- 
θοΰνται από τούς έπισκέπτας τοΰ Bayreuth μέ ξεχωριστή εϋ- 
λάβεια. Εΐνε τό έργο ποΰ έγραψε ό W agner τά τελευταία 
χρόνια τής ζωής του. “Αθελα σάν άκοΰμε τις ευλαβικές μελω
δίες τών «'Ιπποτών τοΰ Graal» τό «Karfreitagzauber» σκε- 
πτόμεθα πώς τό εργο αυτό μοιάζει σάν κατοπτρισμός τής ψυ
χής τοϋ W agner δταν υστέρα άπό τήν πολυτάραχη συναισθη
ματική ζωή του σταματά ευλαβικά εμπρός στήν δύναμη τής

Ο T O S C A N I N I

πίστης κα’ι τής αυταπάρνησης πού σώζει καί εξαγνίζει κάθε 
άνθρώπινη ΰπαρξι.

Δίπλα στό εξαγνισμένο αύτό σύνολο, ποΰ μάς δίνει ό To
scanini. υψώνεται ή άλλη γιγάντεια μορφή, ό Furtwangler. 
Μιά φλόγα πάθους πού ξεχειλίζει μέσα άπό τό δυνατό ταμπε- 
ραμέντο του συντείνει στήν τέλεια απόδοση τοϋ “ Tristan,,. Έδώ 
έχομε τήν εικόνα τοΰ άλλου Wagner, τοΰ ανθρώπου μέ τά 
δυνατά συναισθημαιικά πάθη καί τήν άχαλίνωιη καί νοσταλ- 
γική ήδυπάθεια.

Νοιώθουμε πώς ή ανήσυχη φύσις τοϋ Furtw angler εΐνε 
φτιασμένη γιά τό έργο αυτό μέ τά παράφορα αισθήματα ποΰ 
κορυφώνονται κάποτε σέ παραληρήματα. ‘Ο Furtwangler στό 
έργο αυτό δέν πέφτει σέ διρτουοζισμό οΰτε σέ επιφανειακές 
εντυπωσιακές συγκινήσεις. Ά π ’ άρχής μέχρι τέλους κρατάει τό 
κοινό σέ μιά ανώτερη μουσική συγκίνηση πού φθάνει κάποτε 
τήν έκσταση. ΤΤ. Π·

ΠΑΡΙΣΙΟΙ.—Στό καλλιτεχνικώτατο Στούντιο τής Seine et 
Oise, δπου εινε εγκατεστημένη ή μεγάλη καλλιτέχ\ις Wanda 
Landofska παρηκολούθησαν καί εφέτος κατά τούς θερινούς 
μήνας πολλοί μαθηταί τά τακτικά μαθήματα κλασικής μουσικής.

< ^ | ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ

Τοΰ αυνεογήτου μας E R W IN  FE L Β Ε R

Π αρ’ δλη τήν οικονομική κρίση που έξεδηλώθη τελευ
ταία είς την Αυστρία η πόλις τής Βιέννης διωργάνωσε κα'ι 
εφέτος μίαν πανηγνρική μουσική εβδομάδα με πρώτες 
εκτελέσεις στήν 'Όπερα καί στό Κονταέρτ χάους.

Ή  έναρξις τών μουσικών εορτών εγινε μέ τήν πανη
γυρική παράστασι τής μουσικής κωμωδίας τοϋ Μότσαρτ 
«Οί Γάμοι τοϋ Φιγκαρώ». Τό εργο αύτό παρόυαιάσθη 
εφέτος κατά μιά νέα διασκευή και διδασκαλία άπό τους 
κ. κ. Κλέμενς Κράους και Α. Βαλλερσταϊν.

Τό δύσκολο βιεννέζικο μουσικό κοινό αν και είχε 
τόσο αγαπήσει τή διασκευή που εγινε στις αρχές τοϋ 
αίώνος μας άπό τόν Γουσταΰο Μάλερ και τόν Α. Ρόλλερ 
δέχτηκε τήν νέα αυτή διασκευή με άρκετό ενθουσιασμό, 
γιατί τό εργο δεν εχασε απολύτως τίποτα άπό τό ύφος 
του. ’ Ακόμη και στή μονσική προσεπάθησαν νά διατη ■ 
ρήσουν δσο τό δυνατόν τά περισσότερα σημεία άνέπαφα 
δπως τά καθιέρωσε η Μαλερ π. χ. ενα από αυτά εΐνε τό 
Secco-resitativ γιαυτό παρεσύρθησαν σέ μιά υπερβολικά 
υπογραμμισμένη σαφήνεια που φθάνει τήν ξηρότητα ενώ 
στό λ̂ επτό αυτό εργο αρμόζει καλλίτερα ευστροφία κα'ι 
χιούμορ. Μολαταύτα με τήν νέα διασκευή δεν μποροϋμε 
νά ποϋμε δτι εχασε τό εργο αυτό τήν λεπτήν χάριν του. 
Γούτο οφείλεται κατά πολύ στήν τέχνη τών ηθοποιών 
οί όποιοι κατέχουν πιά τήν ρουτίνα τής σκηνής■ άλλά 
καί στήν πείρα καί τήν εργασία τοΰ ρεζισέρ Βαλλερ- 
στάϊν. 'Επίσης ό κ.. Kraus με θαυμαστή λεπτότητα διηύ- 
θυνε τήν δρχήστρα τής'Ό περας, όίστε άπεδόθη ώραιό
τατα τό συμφωνικό μέρος τοϋ πρώτου φινάλε. Γενικά 
τό σύνολο μας ικανοποίησε άπόλυτα Σ ' αύτό προσέθεσε 
ή συμμετοχή τών αρίστων ηθοποιών κ. κ. Hammes 
Φίγκαρω, Rode Άλμαβίβα, τών  (5ιδων Kern χαριτωμένη 
Σουζάννα καί Eisinger εύλύγιστη καί λεπτότατη ώς Χε- 
ρουμπίνη καί τής κυρίας Ursuleac. CH  μουσική πανη
γυρική εβδομάς μας επεφύλασσε καί τήν πρώτη παρά- 
στασι τής νέας όπερας τοΰ Egon Wellesz «αί Βάκχαι». 
Εΐνε ενα εργο που τό περιμέναμε με κάποια περιέργεια 
γιατί επανειλημμένους ετυχε ν' άναβληθή.

'  Ο συνθέτης που εΐνε τώρα 46 ετών, εχει γίνει άρκετά 
γνωστός άπό τις μελέτες του , επάνω σέ θέματα βυζαν
τινά ή εξωτικά ινδικά, άλλά είδικώς εμελέτησε τήν θέσι 
τής όπερας κατά τήν έποχή τοΰ Μπαρόκ. ' ί2ς σήμερα 
'έχουμε γνωρίσει τις όπερες «die Prinzessin Oirnare» 
μέ ινδικό θέμα έπίσης τήν ^'Αλκηστιν τόν «’ Αχιλλέα έν 
Σκύρο.)» τά μπαλέττα «Diana  » καί s Τήν θυσία τοΰ αιχμα
λώτου». Γιαυτά τά εργα έγραψαν τό κείμενο οί Wasser- 
tnantl καί Hoffmannsthal. Γιά τό τελευταίο του εργο 
είδαμε δτι ασχολήθηκε μόνος του γιά τό κείμενο. Ουτω 
μας εδωσε με γλαφυρούς στίχους τόν μϋϋο τοΰ Πεν-

θέως. Ή  μυθολογία αναφέρει πώς δ Διόνυσος γιά νά 
έκδικηθή τήν μητέρα τοΰ Πενθέως Ά γα ύη , ή όποια 
υπήρξε αφορμή γιά τό θάνατο τής μητέρας τον Σεμέλης, 
παρέσυρε αύτόν επί τοϋ Κιθαιρώνος, εκεί δέ ένφ έτε- 
λοϋντο βακχικά όργια, τάς όποιας παρεμόνευε ό Πεν- 
θευς κατεσπαράχθη υπό τών Μαινάδων καί υπό τής 
μητέρας τον, διότι τόν έξέλαβαν ώς άγριο θηρίο.

Εΐνε γνωστό άπό τήν μυθολογία πώς γιά τό  φρικτό 
θάνατο τής Σεμέλης, τής μητέρας τοΰ Διονύσου, αφορμή 
ήταν ή Ά γαύη, ή δποία παρεκίνησε τήν άδελφή της 
Σεμέλην, κόρην τοϋ βααιλέως τών Θηβών, νά ζητήση άπό 
τόν Δία νά έμφανισθή υπό τήν πραγματικήν θείαν μορ
φήν τον. "Οταν μίαν ημέραν ή Σεμέλη εγινε περισσότερο 
επίμονη ζητώντας αύτό σαν χάρη άπό τόν Δία περίλυπος, 
έκεΐνος άκονσε τά λόγια της καί άνέβηκε στόν "Ολυμπο 
γιά νά επιστρέψϊ] τήν ίδια στιγμή μέσα σέ σύννεφα καί 
κεραυνούς. Μέσα στήν πύρινη περίπτυξη κατεκάη ή Σε
μέλη' μόλις έπρόλαβε δ Ζευς νά σώση σαν καλός πατέ
ρας τό παιδί πού γεννιώταν εκείνη τήν στιγμή καί δέν 
ήτο άλλο παρά δ Διόνυσος. Τότε τόν παρέδωσε στις Μαι
νάδες οί οποίες τόν άνέθρεψαν. Γιαυτό είδαμε πέος δ 
Διόνυσος εκδικήθηκε μία μέρα τήν Άγαύη άλλά ετιμώ- 
ρησε καί τόν Πενθέα, δ όποιος θέλησε ν άντιταχθή στηΗ’ 
λατρεία τοϋ Διονύσου.

"Οπως βλέπομε ή υπόθεση εΐνε άρκετά πολύπλοκη 
καί θά ήταν ακατάλληλη γιά τήν σκηνή άν ό Wellesz 
δέν άπ έβλεπε σέ μιά εσωτερική ιδέα.

Ό  Πενθεύς, δ βασιληάς τών θηβών, δέν εΐνε άλλο 
παρά δ πεζός τύπος τοΰ σημερινοϋ άνθρωπον που υπο
κύπτει, γιατί θέλει ν' άντιταχθή στό θειον, δηλ. τόν Διό
νυσο. ’Επίσης ή ατμόσφαιρα εχει κάτι τό οργιαστικό, τό 
μεθυστικό. 'Έκταοη, παντοΰ έκσταση τόσο στά προφητικά 
λόγια τοϋ θηρσέως δσο στή στάσι τής Ά γαύης καί τοΰ 
Διονύσου. Μόνο ό βασιληάς Πενθεύς διατηρή μιά πεζότητα 
που δπως είπαμε μάς δίνει τόν ασταθή σημερινό άνθρωπο, 
δ όποιος μέ τόν ματεριαλισμό τον θά ύποκύψη. ’ Ε νφ τό 
κείμενον μάς σνγκρατεϊ, ή μονσική δυστυχώς στερείται 
μιάς οργανικής πνοής άνάλ.ογης μέ τόν διονυσιασμό, καί 
τοϋτο γιατί δ συνθέτης πέφτει σέ μιά αύστηρά στυλιζαρι- 
α μ ένη  φόρμα.Παντοϋ ανακαλύπτομε επιρροές Στραβίνοκυ. 
'Ετσι μέσα στήν επιτήδενσι αύτή χάνεται κάθε ζωηράδα 
κάθε πάθος. Μιά πραγματική επιτυχία σημειώνει δ 
Welsze μέ τήν υπεροχή τής χορωδίας. Οί χορωδίες 
συγκρατοΰν ολόκληρο τό εργο γιατί άπό αύτές εξαγγέλλεται 
δλη ή υπόθεση. Είνε οί χοροί δπως τούς έχουμε στά 
άρχαία δράματα που δίνουν μιά ικανοποιητική εντύπωση 
άπόλυτα μέσα στό πνεϋμα τής άρχαιότητος. Γενικά δ 
Wellesz παρεαύρθη περισσότερο άπό τήν πνευματική ερ
γασία χωρίς νά ξεπηδήση τό πάθος καί τό αίσθημα Συνέ
θεσε μιά μουσική μέ δλους τους κανόνας, μέ τελειότητα 
φόρμας. Ή  μονσική παραμένει στήν τονικότητα ά/.λά 
διακόπτεται συχνά άπό διάφωνα διαστήματα έτεροφωνίες

καί αρμονικά ξένες συγχορδίες. Οί ρυθμοί ostinato 
άθελα μας υπενθυμίζουν« Oedipas rex» τοΰ Stravinsky. 
" Οπως στόν Οίδίποδα καί αί «Βάκχαι» έχουν επικό χα- 
ραχτήρα.

Ό  Wellesz είδαμε πώς μέ τήν καινούργια αύτή 
όπερα μάς δίνει άγιστες σελάδες γεμάτες ήθος καί εύγέ- 
νεια πού καταδεικνύουν δτι επιδιώκει νά ξαναζωντα  
νεύση τήν όπερα τοΰ Μπαρόκ μέ νέα μέσα έκφράσεως 
αλλά καί νά συγχρονία)] τόν χρονικώς απροσδιόριστο 
μΰθο μέσα στόν σημερινό πολιτισμό.

Ό  διευθυντής τής ορχήστρας κ. Clemans Kraus 
κατέβαλε κάθε προσπάθεια καί εδωσε μεγάλη ζωή 
στό σύνολο μέ καλήν απόδοση τής μουοκής, έπίσης οί 
χοροί ήσαν Άριστα στνλιζαρισμένοι μέσα στό αρχαϊκό 
πνεϋμα. Ή  Κα Rose Pauly έτραγούδησε υπέροχα τόν 
δυακολώτατο ρόλο τής βασίλισσας Ά γαύης, ό κ. Jerger 
τόν Διόνυσο καί ό κ. Viallenberg τόν Πενθέα. Είδαμε 
πώς τό κοινό κατεχειροκρότηοε τους εκτελεστής καί τόν 
συνθέτη. Έ ν  τούτοις 'έχομε τήν γνώμη πώς τό πολύπλοκο 
αύτό εργο δέν θά αταθή καί πολύ στά προγράμματα.

Κατά τήν πανηγυρική μουσική εβδομάδα τής Βιέννης 
είχαμε ελπίδες δτι θά μάς έπεσκέπιετο ό Toscanini. 
Δυστυχώς αί διαπραγματεύσεις δέν κατέληξαν σέ τίποτε 
οριστικό, δπότε άντ' αύτοΰ διηύθυνε δ έβδοιιηκοντούτης 
πλέον F. Weingartner μία συναυλία μέ κλασσική μ ου
σική. Haydn, Beethoven καί Brahms. 'Ίσως ό τρό
πος μέ τόν όποιο ό Weingartner διευθύνει, παραμένει 
μοναδικός γιατί ξεύρει νά ξεχωρίζΐ] κάθε θεματική λεπτο
μέρεια. "Ας γίνη ενα καλό παράδειγμα γιά τους νεωτέρους.

Ά π ό  τά πιο ενδιαφέροντα μουσικά γεγονότα τής 
Βιέννης έχομε ν' άναφέρωμε άκόμη τήν επίσκεψη τής 
σουηδικής χορωδίας «M erkurs - Ordens - SangerchoU. 
Μέσα στις ζέστες μποροϋμε νά ποϋμε δτι μας έφερε κάποια 
δροσιά. *Ισως εΐνε ή με/.αγχολική βόρεια άτμόσφαιρα 
πού ξεπηδά μέσα άπό τά διάφορα σουηδικά λαϊκά τραγού
δια. 'Άριοτη ή διεύθυνση τής χωρωδίας άπό τόν κ. Broe 
Arrheino, όόπόϊος μάς έγνώρισε τά εθνικά τουςτραγούδια

Τά τέοσαρα άμερικανόπονλα, oi « Reveller», άσφαλώς 
άποτελ.οΰν μιά ξεχωριστή μουσική άπόλανση γιά δσους 
τους ακούουν. Εύθυμες μελωδίες, Jazz, παρωδίες κ.λ.π. 
εΐνε στό πρόγραμμά τους. Τό βιεννέζικο αύστηρό μουσικό 
κοινό ξετρελλάθηκε κυριολεκτικώς μέ τά τέοσαρα αύτά 
άμερικανόπονλα.

Μέσα στό πλαίσιο τής μουσικής εβδομάδας εΐχε διορ- 
γανωθή καί έκθεση πρός τιμήν τοϋ Johan/l Strauss. 
Φωτογραφίες, πορτραϊτα αύτόγραφα, παρτιτούρες, παρά
σημα άφιερώσεις επιστολές . . . .  χίλια δυό μικροπράγ
ματα ήσαν εδώ συγκεντρωμένα. 'Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
τής μεγάλης δημοφιλίας τον στήν Ρωσσία εΐνε καί με
ρικά κουτιά σιγαρέττων μέ τήν φωτογραφία τοΰ Strauss 
που κυκλοφορούσαν στήν Πετρούπολη δταν αύτός εύρί- 
ακετο στήν περίλαμπρο ρωσσική Αυλή.
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Καθχος κατέβαινα την όδόν Μηθύμνης παρά την 
πλατεία ’Αγάμων, μοΰ φάιηκε σάν ναβλεπα μπροστά μον 
κάποιο καράβι τον παληον καιρόν με τά πολλά κατάρ
τια. Φ&άνοντας σιμώτερα, τά μάτια μον πέσανε στη στέγη 
ένός σπιτιού, πάνω στην όποια ήσαν άραδιασμένες αρι
στοτεχνικά επτά ραδιοφωνικές κεραίες.

Προς στιγμή νόμισα δτι δ μεγάλος Μαρκόνι είχε με
ταφέρει τό εργαστήρι τον έδώ στην πόλη μας, κα'ι κινού
μενος άπό δημοσιογραφική περιέργεια έπηγα κα'ι■ κτύ- 
πησα την πόρτα τού οικήματος.

Έ νας νέος εύγενής πράγματι παρονσιάστηκε τότε κα'ι 
εις σχετικήν ερώτηση μον είπε δτι σ ’ αυτό τό οίκημα 
πρόκειται νά στεγασθή προσεχώς κάποια έκθεση 'Αμερι
κανικών Ραδιοφώνων μάρκας « Φ ι λ κ ό κ α ί  δπον κάθε 
βράδν θα παρουσιάζεται ατό κοινόν ή πρωτοφανής γιά 
τόν τόπο μας ευκαιρία ν’ άκούη άνελιπώς διά τον ρα
διοφώνου ενα εκλεκτό πρόγραμμα κλασσικής καί επίκαι
ρης λαϊκής μουσικής. Μιά τέτοια δήλωση ομολογώ δτι 
μ έκανε νά μειδιάαω άπό σκεπτικισμό μάλλον παρά άπό 
διάθεση, γιατί τί νά σάς πώ, γιά τόν τόπο μας τουλάχιστον 
χρειάζεται εξαιρετικό θάρρος καί συνάμα μεγάλη δόσης 
αισιοδοξίας ώστε νά ελπίζουμε νά γίνουν πιστευτές παρό
μοιες υποσχέσεις.

Άλλ ενώ σκεπτόμουνα αυτά, άπό ένα κομψό έπιπλο 
άρχισαν τότε να βγαίνουν μερικές μελοδικφτατες νότες 
βιολ.ιοΰ.

Προσηλωμένος καί ακούοντας έτσι γιά λίγα λ.επτά, 
ρώτησα τότε τό συνομιλητή μον τί δίσκος ήταν αυτός 
πού έπαιζε τό γραμμόφωνο. Φαντάζεστε λοιπόν τήν έκ
πληξή μον δταν μον είπε δτι δέν έπρόκειτο περί δίσκον, 
άλλ.ά περί ραδιοσνναυ/.ίας άπό τή Βονδαπέστη !

’Ά ν  καί άπό ώρισμένες μον άντιλήψεις που έχω γιά 
τήν Τέχνη καί ιδία γιά τή Μουσική, ομολογώ δτι δέν 
συμπαθώ καθόλου τή μηχανική μουσική, έκεΐνο δμως 
πού ακόυα ήτανε κατι περισσότερο άπό τέλειο. Καί πρό 
παντός ήταν ή πρώτη φορά πού άκονα ραδιόφωνο χω 
ρίς τά έκνενριστικά εκείνα καί δίκην προλόγου γρυλί
σματα.

Ό  συνομιλητής μον μον έπρότεινε τότε μέ πολλήν 
ευγένεια νά προσπαθήσω καί μόνος μον νά πάρω μερι
κούς σταθμούς. Κα'ι πράγματι, χωρίς τή βοήθεια κανένας 
μαθήματος ή καν κουραστικής οδηγίας, εξοικειώθηκα 
άμέσο)ς μέ τό μηχάνημα κατόπιν άπλονστάτης ύποδεί- 
ξεως τον σννομιλητον μον Γυρίζετε μοΰ λέει διαρκώς 
τό μεσαίο κουμπί καί σέ κάθεγραμμή θά βρίσκετε κι’  άπό 
ενα σταθμό. ’Άρχισα λ,οιπόν νά γυρίζω τό κουμπί. Στήν 
πρώτη στροφή ακούω ένα σκοπό. Ποΰ είμαστε τόν ρωτώ; 
Στή Βιέννη. Γνρίζω τό δεύτερο, άλλος σκοπός. Καί τώρα 
που βρισκόμαστε; Στή Λειψία. Γνρίζω τό τρίτο καί 
άκονω κάτι περί Μονσσολίνι. *Ω άσφαλώς τώρα κατα
λαβαίνω θά μαστέ στή Ρώμη. Προχωρώ παρακάτω κι’ έρ
χομαι άλληλοδιαδόχως σ’ επαφή μέ τό Βουκουρέστι,

Τουλούζη, Βαρκελώνη καί άλλες διάφορες πόλεις τής 
Ενρώπης.

Έ νόμισα πρός στιγμή δτι κάθονμαι επάνω στό μαγικό 
χαλι τών παραμυθιών τής Χαλιμας καί δτι ταξειδεύω άπό 
πόλη σέ πύλη, ενφ άπό τόν άέρα έρχονται στ' αυτιά μον 
διάφορες μελωδίες. ’Έμεινα καθώς ήταν φυσικό γοητευ
μένος καί ή θέλησα νά ρωτήσου τό συνομιλητή μον ποΰ 
έπί τέλονς οφείλεται αυτή ή άγνωστη μέχρι τούδε έπι- 
τυχίατώ ν ραδιοφώνων f Φιλκό) *. Άλλά σ αυτό τό σημείο 
τα μπέρδεψα έξ αιτίας τών πολλών τεχνικών δρων πού 
μοΰ εξήγησε, καί άπό τούς όποιους δέν κατώρθωσα νά 
συγκρατήσω καν έναν γιά ΐ'ά τόν μεταδώσω στούς άνα- 
γνώστας τής περιγραφής μον. Γι’ αύτό τό καλλίτερο πού 
έχουν νά κάμουν δλοι είναι νά περιμένουν τήν προσεχή 
λειτουργία τής έκθέσεως γιά νά τήν έπισκεφθοΰν προ- 
σωπικώς μέ τήν αδιάσειστο πεποίθηση δτι θέλουν παρευ- 
ρεθή σέ κάτι έντελώς καινούργιο καί ένδιαφέρον γιά τόν 
τόπο μας. Α.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ

Οϊ ετήσιες μουσικές εορτές τοϋ Μονάχου δέν ευνοήθηκαν 
διολου εφετος. Ή  οικονομική κρίσις εγινε έδώ πιό αισθητή. 
Τό 80 °/β τών επισκεπτών πού ήσαν ώς έπί τό πλειστον ’Αμε
ρικανοί ήλαττιόθη έφέτος κατά πολύ ώστε άκόμη καί στό σχε
τικώς μικρό θέατρο «Prill/'regent· είδαμε αρκετές κενές 
θέσεις.

"Οσο γιά τήν καλλιτεχνική άπόδοσι πράγματι αΰτη ύπερέ- 
βαινε τά άλλα χρόνια διότι εκτός τών γνωστών έργων W agner 
καί Μότσαρτ ποϋ επαναλαμβάνονται κατ’ έτος, έφέτος προσετέθη 
ή νεα μελετη τοΰ «Idomeneso* τοϋ Μότσαρτ, ποΰ είχε πρωιο- 
πο.ιχθή στό ’ίδιο -θέατρο πρό 150 χρόνων.

Ή  νέα διασκευή όιρείλεται στον W olff - Ferrari καί δια
πιστώσαμε πώς αύτή μας έδωσε πάλι έ'να πολύτιμο εργο τοϋ 
Μοτσαρτ γιά τήν σκηνή χωρίς νά κατ στρέψη τήν άρχική 
μορφή πού έδωσε ό Μότσαρτ. Ή  κρατική δπερα τοϋ Μονάχου 
έδωσε κάθε προσπάθεια ώστε οί παραστάσεις έστέφθησαν υπό 
πλήρους έπιτυχίας. Κατά τά άλλα οί γιορτές έχουν τήν ίδια 
μορφή. Φυσικά ό Knappertsbusch είχε τήν μεγαλείτερη μερίδα 
στήν μουσική διεύθυνση άλλά καί ό R.Straus διηύ·θυ\ε δπως 
καί άλλοτε τήν δπερα τοΰ Μότσαρτ «Cosfan tutte» μέ τήν 
θαυμαστή λεπτότητα ώστε νά σημειώνωμε τήν παράσταση αύτή 
σάν ξεχωριστή έπιτυχία τών μουσικών εορτών. Ό  Straus 
διηύθυνε επίσης μίαν συναυλίαν άποκλειστικώς μέ έ'ργα ’δικά 
του. "Ακούσαμε τήν «συμφωνία τών ’Άλπεων», τόν “ Till Eulen- 
spiegel,, καί “ Bauer als Edelmann,,.

Στό καθιερωμένο πρόγραμμα έργων W agner ακούσαμε 
τούς «’Αρχιτραγουδιστάς» τόν «Τρίσταν», τόν ΙΙάρσηφαλ, «Λόε- 
γκρην» καί ολόκληρο τό «Ring».

Τό σύνολο τών παραστάσεων ήτο (ίπω ,  πάντα καλλιτεχνι
κότατο μέ άρίστους έκτελεστάς τούς κ. κ. Laubentlial, Tau
ber, Schiitzendorf καί τις κυρίες Olschewska καί τήν χαριε- 
στάτην κ. Elisabeth Schumann ώς Susanne.

π. Π ,
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ΤΙ ΔΙΣΚΟΥΣ) ΑΚΟΥΟΜΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ

Συνεχιζομεν τό σημείωμά μας γιά τούς δίσκους γραμ
μοφώνου πού ακούσαμε τελευταία εις τον μουσικό οίκο 
ΣΤΑ  PP. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τόσο σέ ελληνικές 
λήψεις δσο και σέ ξένες έπικαιρότητες.

Η έφετεινή καλοκαιρινή μουσική παραγωγή σέ δπερέτ- 
τες και επιθεωρήσεις έ'δωσε άρκετά επιτυχημένα τραγούδια 
που τωρα τά εύρίσκομεν σέ ά'ριστες καλλιτεχνικές λήψεις.

Η μουσική τοΰ κ. Κωνσταντινίδη αρέσει ιδιαίτερα, 
γι αυτο και ή «Κατεργάρα» παίζεται ακόμη στό Περροκέ· 

Εχει χαράξει μιά ώρισμένη κατεύθυνσι στό έ'ργο του 
πού θά βοηθήση ελπίζομε τό ελληνικό ελαφρό Θέατρο νά 
εύρη τόν δρόμο του.’Ά ς  έχουν οί συνθέται μας ύπ5 δψι τους 
τά λόγια τοΰ Johann Strauss τοϋ βασιληά τής δπερέτ
τας : « Η  μουσική τοϋ έλαφροΰ θεάτρου έχει τήν ϊδια 
καλλιτεχνική άξία δταν τήν πέρνωμε στά σοβαρά.»

Ό  δίσκος άπό τήν «Κατεργάρα» δπου ακούσαμε είναι 
το ωραιότατο ταγκό « Γυναίκας ψεύτικα φιλιά*. 'Η  
λήψις είναι διαυγής, έπίσης ά'ριστη ή ορχήστρα πού συν
οδεύει τούς καλλιτέχνας τοΰ τραγουδιού κ. κ. Μοσχονάν 
και Θωμάκον. 'Η  ά'λλη πλευρά τοΰ δίσκου, ενα θαυμά
σιο ταγκό τοΰ κ. Κωνσταντινίδη, ή *Νινέττα-Νινόν» 
μέ εκτελεστή τοϋ μέρους τοΰ τραγουδιού τον κ. Θωμάκο 
άσφαλώς θά εΐνε ή αδυναμία τών χορευτών.

Αλλοι ελληνικοί δίσκοι εΐνε τά ταγκό ή * Στερνή 
Καντάδα* μουσική τοΰ κ. Σταθεροΰ-Μάτσα και ! 
λατρευτή μου» μουσική Μπΰλου μέ τόν γνωστό καλλι
τέχνη κ. Μυλωνά. 'Η  φωνή του έχει εκλαϊκεύσει τά πε
ρισσότερα ελληνικά τραγούδια και αρέσει στό μεγάλο 
κοινό γιατί ξεύρει νά χρωματίζη κάθε τι μέ ίδιάζοντα 
ατομικό τρόπο. Ό  κ. Μυλωνάς τραγουδεΐ άκόμη σ’ ενα 
δίσκο τήν «Nina mxa» και «C olom bine». 'Η  φωνολη
ψία καί τών δυο δίσκων έχει γίνει στό Βερολίνο μέ άρι- 
στη ορχήστρα ώστε έχομε μέ τούς δίσκους αύτούς ενα 
εξαιρετικά καλλιτεχνικό σύνολο.

Μία μεγάλη παρισινή έπικαιρόιης είναι οί δίσκοι 
τής Josephine Baker. 'Η  μεγάλη καλλιτέχνις-diseuse 
Baker εμπιστεύεται γιά πρώτη φορά τήν φωνή της σέ 
δίσκους" γι’ αύτό καί κάθε τι πού τραγουδεΐ εΐνε περιζήτητο.

Οί πρώτοι δίσκοι δπου έ'φθασαν εϊς τόν μουσικό 
Οίκο Στάρρ είναι τό S low -F ox «/’αί deux amours.» 
Τό άργο· φόξ είναι δ χορός πού τόν λανσάρει ή Baker 
και δ οποίος θά επικράτηση τόν χειμώνα. Ή  άλλη 
πλευρά τοΰ δίσκου μάς δίδει τήν «Petite Tonquinose» 
δηλαδή στήν ελληνική μετάφρασι «Τήν Κικήν καί τήν 
Κοκό θά τήν λατρεύω!» ΙΙοιός Θά έφαντάζετο ποτέ πώς 
ή παμπάλαια chansonette θά ζοϋσε ημέρες δόξηε! 
Και δμως, ή Baker αποδίδει τό τεμάχιο αύτό κατά 
τέτοιο τρόπο πού είνε σχεδόν άγνώριστο. «Pretty little» 
είνε δ τίτλος τοΰ δεύτερου δισκίου τής Baker. Και εδώ

επικρατεί ό χρόνος άργοϋ φόξ, ή άλλη πλευρά μάς δίδει 
τό φόξ «B eby». Είνε περατό νά σημειώσωμε δτι αί 
λήψεις αύτιιί είνε καλλιτεχνικώτατες.

Είδαμε δτι ή έπικράτησις τών αργών χορών εΐνε 
πλέον γεγονός. Δυνάμεθα νά ειπω με δτι σ ’ αύτό συνέ- 
τεινε ή άργεντινή ορχήστρα, ή οποία κατώρθωσε νά πα
ραμερίση τήν θορυβώδη Jazz. *0 νέος χορευτικός ρυ
θμός ήλθε πάλι άπό τούς αντίποδας μας. "Υστερα άπό 
τούς δργαστικούς ρυθμούς τών «One Steep, Fox* 
ήλθε τό παθητικό άργό Tango νά μάς ξεκουράση 
κάπως άπό τήν έκνευριστική χορευτική μουσική τής με
ταπολεμικής Ιποχής. Είς δλα τά ευρωπαϊκά κοσμικά 
κέντρα μεσουρανούν οί άργεντινές ορχήστρες. Μεταξύ 
αύτών ξεχωρίζει ή δρχήστρα» τοΰ Canaro, δ όποιος 
είνε τώρα ενας δεύτερος Bianco. Καθημερινώς παρου
σιάζει νέα Tango, νέα valse μέ τό ϊδιάζον φλογερό 
πάθος τής άργεντινής μουσικής.

Τό ταγκό *M iau * πού ακούσαμε τελευταία είνε 
έκεΐνο ποϋ άντρενάρει χιλιάδες χορευτών στό χορό. “Οπου 
παίχθηκε άρεσε ιδιαιτέρως, γι’ αύτό θά εΐνε ή μεγάλη 
έπιτυχία τοΰ χειμώνος. Ή  άλλη πλευρά τοΰ δίσκου μάς 
δίδει τό άργό βαλς « Enel silencio de lanoce*.

Ό  δημοφιλέστερος καλλιτέχνης σέ χορευτικούς δί
σκους είνε άναντιρρήτως δ D ajos Bela. Τόν άκοΰμε παν
τού στό γραμμόφωνο, στό ραδιόφωνο έχει κυριεύσει σύμ- 
πασα τήν ΰφήλιο μέ τό μαγικό δοξάρι του. Άλλά τό 
πώς προφθάνει νά εΐν'ε πανταχοΰ παρών μάς πληροφο
ρούν τά φύλλα τοΰ Βερολίνου πού τόν άποκαλοΰν « Ιπτά
μενο β ιρ το υ ό ζο *. Δέν έχουν καμμιά υπερβολή τά λό
για αυτά Πράγματι κατορθώνει νά έχη τό τακτικό του 
engagenrent στήν Κοπενχάγη και νά *πετα» καθημε
ρινώς στό Βερολίνο γιά τις λήψεις τών δίσκων. Μ’ αύτό 
τόν τρόπο έγινε ή λήψις τοϋ tango «M ercedes*. Είνε 
άπό τήν ομώνυμη έπιθεώρησι τοϋ Τσέχου συνθέτου Je 
cek πού έχει ξετρελλάνει δλους τούς χορευτάς. Ό  ίδιος 
δίσκος μάς δίδει στήν άλλη πλευρά τό εύ'θυμο Valse- 
Jodler τοΰ Jonnson «Kuckuck».

Σήμερα ή μηχανική μουσική κατέλαβε μιά ξεχωριστή 
θέσι μέσα στήν μουσική κίνησι γι’ αύτό καί τά διάφορα 
ηχητικά φιλμ μάς παρέχουν άφθονο υλικό σέ δίσκους.

’Ή δη έ'φθασαν στον οίκο Στάρρ οί δίσκοι τών φιλμ 
πού θά παιχθοΰντόν χειμώνα εις τάς ’ Αθήνας. ’Ακούσαμε 
στό μεγάφωνο διάφορες περικοπές τοΰ φιλμ «le petit 
Cafe», δπου Θά πρωταγωνιστήση ό Maurice Chevalier- 
« Quand en tient le coup» εΐνε τό κυριώτερο τραγούδι.

Στά άργεντινά tango λίγο έλειψε νά λησμονηθή τό 
τελευταίο tango τοϋ Peterossi «Otono supes». Ό  Pe- 
terossi εΐνε ό συνθέτης τών περισσοτέρων tango δταν 
ήιο μέ τήν δρχήστρα τοΰ Bianco. λ .  λ .



Κ αΒ ηνηταί Α '.

Ε. Μ ηαμιέρος . . . .
Α. Π ρεστρώ . . .
Τ. Σ ο ύ λ τ ο ε ............
Κ α β η νη τα ι Β '.

Σ . Κ νη ρ ιώ τον  . . .
Γ. Λ ομπιάγιιος. . . .
Ο. Ν ικολάον ........
Β. Σχαντζονράχη<  
Δ ιδ α ο κ α λ ο ι

Β. Ανλωνίτης . . . .
Σ- Δε μ α ρ ία ς ..........
Μ. Μ πονρλον . .
Ν. Π ερδιχίδον-Ά ρτελάρη . .

Σ χολή
Α . Λάμττρον (βιολοντσέλλο) . . 
Κ. 'Λναο'ιασσκι (άρπα)........

(Συνέχεια έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 12 τεύχους)

Σχολή  Β ιβλίου

KaBnymai Α'.
Μ. Βάρβογλης , 
Α. Κ ό ν τη ς . . .  . 
Διδάσκαλοι
Κ  Βεργωτη . 
Π. Δαμάαχον 
Δ. Μιλανάχη . . . 
Ε. Σ γονρον . 
Α. Φαραντάτου

Σχολή  θεωρητικώ ν

όδός Σπευσίππου άριθ. 2. 
Δεωφ. Άλεξάλδοας, άριθ. 30.

όδός Μαγνησίας άριθ. 26. 
όδός Φωκαίας, άριθ. 20 
όδός Κολωνοΰ, άριθ. 68. 
οδός Τσίλερ, άριθ. 2. 
όδός Ήρακλέους. άριθ. 
(Πειραιά).

Σ χ ολ ή  Τραγουδιού
K «?nynT «>  Α '.

Ε. Ά γγελοπ ονλον   ..................  όδός Φερρών άριθ 2 1.
Ε. Κ αμπανάχη  .....................  όδός Σκουφα, άριθ. 50
Κ. Τριανταφνλλον . . . .  . . .  όδός ’Ηπείρου, Ά ριθ  3 Β.
Κ α βη νη τα ι Β '.

Ξενοδ. Έρμης, 
όδός Πελλίνης, άριθ. 6.

I. Δηιιαχοττονλον..........
Μ. Καρατζά   ................
X. Μ π ο ν ά τ η ...............   . . όδός Σόλωνος άριθ. 54
Δ ιδ ά σ κ α λ ο ι

Ν. ' Ατεοστολίδου . 
Α. Δ αλάχον. . . . 
Λ. Μιτονάτη .
Α. Μπερτούλη . . . . 
Μ. Π οΙίτον  . .
Μ  Τριβέλλα. .

όδός Σκουφα, άριθ. 28, 
όδός Βαλτετσίου, άριθ. 38.

. .  όδός Σόλωνος, άριθ 54.
όδός Έ μμ Μπενάκη, άριθ. 53. 
όδός Καλλιθέας, άριθ. 32. 
Στάσις Κλωναρίδου.

Σ χ ολ ή  Πνευστών 
Ν. Ταταόπονλος (ψ λάοντοί. ■ όδό; Πλουτάρχου, άριθ. 29.

Σ χ ολ ή  Δραματικής
Ξ. Κανελλοττούλον ................  όδός Διπύλοι1, άριθ. 4.

Ν εοελ. Λ ογοτεχνία
Τέλλος 'Ά γ ρ α ς ........................  (Εθνική Βιβλιοθήκη)

Σ χολή  'Α π αγγελία ;
Τ. Τερέντξιο. ........................  όδός Φωκυλίδου, άριθ. 9.

Σχολή ΡυΒμικής
Μ. for dan ................................  γιον. Νίκης-Λαμάχου

Ω Δ Ε Ϊ Ο Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν  
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<ΟΔΟΣ Π Ε ΙΡ Α Κ Ε Ε  3 ί>
όδός Νικηφ. Ούρανοΰ, άρ. 34. 
όδός Κολωνοΰ άριθ. 68. 
όδός Πετσόδου, άριθ. 6.

όδός Κολωνοΰ, άριθ. 26. 
όδός Καλλέργη, άριθ. 24. 
όδός Μαυρομιχάλη, άριθ. 83. 
όδός Καλλέργη, άριθ. 13.

όδός Κολοκυνθοΰς, άριθ. 16. 
όδός Κολβου, άριθ 13 1 .  
όδός Άριστοτέλους, άριθ 91. 
όδός Έμμ. Μπενάκη, άριθ 53. 

Ε γχόρδων 
όδός Ώγύγου, άριθ. 14. 
όδός Άγαθουπόλεως, άριθ. 42 Λ

Κ αΒ ηγηταί Α".

Μ. Β ελούδιος ............
Κα Μ.. Βελονδιον . .
Α. Σ κόχος  ................
Σ  Φ αρα ντά ιο ;..........
Κ αΒ ηνηται Β .

Α . Ζ α ο γ ά ν η ..............
Μ. Ί ω α ν ν ίδ ο ν ..........
Α. Κ ονοψ άον ............
Κ. Κ οντοογιάννη . . . 
Ε. Κ ροντηροπονλον
Δ. Μ α ρη ς ....................
Τ. Μ παχάονερ. . . . . .
I. Μττονχονβάλα
χ .  Τ σ ιμ τιοΰχ η ........
Τ. Φ ιλ τσ ο ν ..............
Κα Σ  Φαραντάτον .

Σχολή  Πιάνου

14

όδός Ίουλιανοΰ, άριθ 45 
. . .  όδός Ίουλιανοΰ, άριθ. 45. 

όδός Άραχώβης, άριθ. 8. 
όδός Τσακάλωφ, άριθ 24.

όίός 'Ομήρου, άριθ. 13  
όδό; Μεθώνης άριθ. 4.

. . . όδός Β,κ. Ούγκώ, άριθ 24.

. . όδός Τοσίτσα, άριθ. 9.

. . .  όδός ΠάρνηΘο; άριθ. 44.

. . .  όδός Φυλής, άριθ. 4 1Α .
. . .  όδός Δυοβουνιώτου. άριθ. 17
. . όδός Μητρώου, άριθ. 8.
. . .  Νεοφ. Δούκα, άριθ. 2.
. . .  όδός Χαρ. Τρικόύπη, άριθ. 103

. . .  όδός Τσακάλωφ, άριθ. 24.
Μ. Χ οορα φ α ..............................  όδός 'Ιππολύτου, άριθ 1 1 .

Σχολή  Βιβλίου
Καθηγηταΐ Α '.

Φ. Β ολω νίνης.................... ...  όδός Δεινοκράτους, άριθ. 35.
1. Μ π ο ν σ τ ίν το ν ί ....................... όδός Χαλκοκονδύλη, αριθ 45.
Κ α I. Μ π ο ν ΰ τ ίν το ν ϊ ................  όδός Χαλκοκονδύλη, αριθ* 4ο.
Γ  Χ ω ρ α φ ά ς ............................... όδός Ίππολύτου, άριθ. 1 1 .

Σ χολή  Τρα .’ουδιβΰ
Καβηνηται Α '.

Ε. Β α ρ α τά ο η ..........................  όδός Δεληγιώργη, άριθ. 3
Κ α δη ν π τα ϊ Β '.

............  όδός Πλαπούτα, άριθ. 4.
............  όδός Δευκαλίωνο.;, άριθ. 25.

Κ. Κ ο χ χ ινά χ η ..................
Ε. Κ οντογ ιά ννη ................
Ε. Μ άντα ..................................  όδός Έμμ. Μπενάκη, άριθ 40.

Κ αΒ ηγηταί Α  .
Σχολή  ©εωρητικών

Δ. Μ ητρόπονλος όδός Τρίτωνος άριθ. 17 (Παλ.- 
Φάληρον)

Φ. Οίχονομίδης ..  ...............  όδό; Ίουλιανοΰ, άριθ. 54Γ.
Σ. Σ χλάβος ................................  όδός Ζ Πηγής, άριθ. 3.
ΚαΒηγηταΙ Β '.

Λ. Α εχα τσα ................................. όδός Καλλιθέας, άριθ. 64 Α.
I. Μαργ αζιώτης διδάσκαλ.ος) . όδός ΓΓινδαρου, αριθ. 16.

Σ χολή  Έ γχορδω ν
ΚαΒηγηταί Α '.

Μ. Βαοσενχόβεν (αρπα)  όδός Κεφαλληνίας, αριθ. 45.
Ρ. Γαιδεμβέργερ (βιολοντσέλλο όδός Καλλιδρομείου, αριθ 49.
Λ . Πασζαδημητριόν (βιολοντο.) όδός Ισαύρων, αριθ. 48 ̂  .
I. Τ ξονμάνης ίβαΟνχορδον)..  όδος Ξάνθου, αριθ 6.

Σχολή  Πνευστών
Καίηγηταί Α .

Ν. Παηαγετοργίον (φ/.άοντο). όδός Σκουφα. αριθ. 8 1.
Γ. Π αξινότιονλος (κ όρνο )·... όδός Θράκης, αριθ. 12 .

Σχολή  Έ νοργανώ σεω ;
Σ. Καίσαρης (καθηγητής).··· όδός Καρνεάδου, αριθ. 39.

Σχολή  Μ ελοδραματική;
Μ . Μ η ε ρ ιτ ζ ά  'χαϋηγήτοιαΙ . . Ξενοδ. Μιραμάρε (Π. Φ,ίληρον) 

Σχολή  Λραματικήξ 
Μ  Κ ο ν ν ε λ ά χ η ς  (καθηγητής) . όδός Σωκράτους, άριθ. 25.

Σχολή  Βυζαντινής 
Ν . Π α η ττα ς  (καθηγητής) . . . .  όδός Σίκινου, άριθ. 40. 

Γαλλική Ά η α γ ν ελ ία
Κ α Α α λ ο ν ά  (χ α θ η γ ή τρ ια ) '. . .  ■ Βουκουρεστίου-Άναγνωστοπού-

λου, άριθ. 35.

Α βΚ Ν ΑΪΚ. ΪΙΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ
Ο Λ Β Ι Ο Ν  Λ Ν Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Κ Ν Ο Ν  -  Ο Λ Ο Έ  Κ Α Ρ Α Γ Ι Ο Ρ Γ Ε Β Ι Τ Ϊ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑΣ ΕΠ ΑΡΧΙΑΣ

Ν . Λ ά β δ α ς  (δ ιενϋνντη ς  και κα- 
ϋη γη τη ς ΰεοιρητικώ ν)

Κ, Λάβδας ( ν  ποδιενϋνντής), . 
Α . Κ ονοφάον (διδαοκ. Πιάνου) 
Τ.Ξανθόϋτονλος( καϋ'ηγ. ΙΤιάνον) 
Ε. Χωραφα (διδασκ. Πιάνου). 
Δ. Π ατεαδημητριόν (διδαοκ 

βιολιού)
Γ. Χ ωραφάς (κ α ϋη γ. βιολιού) 
Α. ΣΓάγκαλη (  καϋηγ. Μ  ον φ  δίας )  
I. Μ αργαζιώτης (διδάσκαλος 

θεωρίας-)
Η. ΕΙρηνόπονλος (διδάσκαλος 

Μ ανδολίνον)
X. Μ ανρομονσζακου (διδασκ.

Μ ανδολίνον )
Α . Π α ρ α α χ ε υ ο η ο ύ λ ο υ  (διδασκ.

Μ ανδολίνον)
Α.Π ολνχρόνη (διδασκ. Κ ιϋάρας)

όδός Μομφερράτου. άριθ. 67

όδός Μομφερράτου, αριθ. 67. 
όδoc Β. Ούγκώ άοιθ. 14. 
όδός Μαντζάρου, αριθ. 1 .  
όδός Ιππολύτου, άριθ 1 1 .  
όδός Άριστολίκου, άριθ. 16.

όδός ‘Ιππολύτου, άριθ. 1 1 .  
όδός Κοιιηταοττούλου, άρ. 4. 
όδός Πινδάρου, άριθ. 64.

όδός Παπαδιαμαντοποΰλου, 6.

όδός Άκάμαντος, άριθ. 41 Β.

όδός Άγιου Παύλου, άριθ. 20.

όδός Σωζουπόλεως άριθ. 72.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Ν  Λ Ϊ Κ Ε Ι Ο Ν
ίΙΛ Ε ΙΟ Ν  A S E r t e P J S S IE N O S  -  Ο Α Ο Ϊ  Ε Ρ ,'ίΟ Τ  5 7

Κ.Π απαδημητριόν (διευ&υντ.) όδός Σοφοκλέους, άριθ. 70. 
Κ οs Ύαμπονρα;  ('Έφορος! . .  Α γία Έλεοΰσα.

Σ χολή  Πιάνου
Κα9ηγηταί
Λ. Άναγνοιστοπ,ονλον. . , . . . όδός Άλκαμένους, άριθ. 1 16.
Λ . Μ α νρ ο γένη ............... όδός Πατριάρχου Ιωακείμ 13 .
Ε. Σ νριώ τη  ............................  όδό; Λευκάδος, άριθ. 15 .
Διδάσκαλοι
Α Ά ναστασιά δον  ..................  όδός Σοφοκλέους, άριθ. 70.
Γ. Εύμορτρούλη ......................  όδός Πεντέλης (οικία Τσαγγρή).

Σ χ ολ ή  Βιολιού
Κα9ηγηταί
Άλ. Παπαχρηστοδούλον . . . .  όδός Νικηφόρου Ούρανοΰ, 32 Α,
Μ.  Π ολ νμ ερ οπ ονλ ον ............  όδός Άβραμίτου, άριθ. 1 1

Σχολή  Τραγουδιού 
‘ Ηλ.  Γεωργοί (χαίίηγήτρια) . . .  όδός Σόλωνος, άριθ. 7.
Σάρρα Κόντη (διδασκάλιοσα) . όδός Σούτσου, άριθ. 22.

Σχολή  Θεωρητικών 
Α . Αλβίρτης (καθηγητής) . . .  όδόςΖαΐμη άριθ. 15.(Ν. Φάληρ.) 

Σχολή  Πνευστών
Καδηγηταϊ
Κ. Καρατζάς (κλαρίνο)  ΤηλεγραφεΤον Αθηνών.
Α. Τσαγχαραχος (φλάουτο)., όδός Έρμοΰ, άριθ. 57.

Σχολή  Ρητορικής 
Σ. Ιωαννίδης (καθηγητής)... όδός Άριστοτέλους, άριθ. 1 12.

Β Ο Λ Ο Σ.— Λι εξετάσεις τ ο ϋ ’ Ωδείου της κυρίας5 Ανν. 
Τοολάκη, τό όποιον ώς γνωστόν λειτουργεί εν Βόλοι λίαν 
εύόοκίμως επι 25 και πλέον ετη, εγένοντο εφέτος με 
μεγάλην επισημότητα και εξαιρετικήν επιτυχίαν εις τό 
Δημοτικόν θέατρον.

Τάς παρηκολού&ησε μετ’ ενδιαφέροντος μία επιτροπή 
αποτελονμένη έκ τών Καθηγητών τοΰ ’Ωδείου ’ Αθηνών, 
■κ. Μιχ. Βελουδίου, Μουσικοϋ ’Εφόρου τοΰ ’Ωδείου ’Α 
θηνών και διευθνντοΰ τοΰ Πειραϊκοΰ ’ Ωδείου, ώς και τής 
$ιδος 2ασ. Φιλτσον. Έπίσης ελαβον μέρος είς την εξετα
στικήν επιτροπήν, προπκληθβίπαι, ή κυρία Ά ρτ. Βελου- 
δίοι\ καΟηγητοια του ’ Ωδεΐον ’Αθηνών καί δ'ς ’Έ φη  
Τσολάκη, καλλιτέχνις τον πιάνου, την οποίαν ηντνχήσα - 
μεν ν ' άκούσωμεν τόν ’Ιανουάριον ατά «Όλνμτΐΐα», 
σ ενα θανμάαιον ρεσιτάλ, ώς και κατά την επιτυχή έκ- 
τέλεσιν τοΰ 5ου κοντσέοτον τον Beethoven (M i ϋφεσις) 
είς την 5Ίν Λαϊκήν συναυλίαν. ( 'Η  δις ’Έφη Τσολάκη εΐνε 
κόρη τής κυρίας Τσολάκη, τελειόφοιτος τής Ecole Normcile 
καί τοϋ Conservatoire τών Παρισίων δπου έτελ.ειο- 
ποιήθη επι 7ετίαν).

Η  εξεταστική επιτροπή εμεινε απολύτως ευχαριστη
μένη άπό τήν άλματικήν πρόοδον τών μαθητών και μα
θητριών έν γένει, και άπό τό επιμελημένο παίξιμο που 
έφανέρωσε άξιόλογα πιανιστικά, φυσικά και επίκτητα 
;χαρίσματα.

Έ κ τών 60 μαθητών και μαθητριών οί όποΤοι εφοί- 
τησαν είς τό ’ Ωδεΐον, διά τό μάθημα τοΰ πιάνου, διεκρί- 
θησαν λ.αβόντες τόν βαθμόν αριατα ανμφωνα με τήν 
βαθμολογίαν τής επιτροπής, οί εξής :

Τ ζώ ρτζη ς Χ ατζηνϊκ ος , Ρονλ,α Μ νλω νά  (  Π ροκαταρκτική Σ χολή).

Χ άρις Μ ποιαίμη, Αίγλη Κ οντομητοοπονλον (Κ ατω τ. Σχολή A ’j.

Π ια Χ α τζη νίκ ον , X . Τπαπον/,άρη, " Εβελ Σ υκ κ ή  (Κ ατ. Σχ. Β ) .

νΙρμα Λ εβή, Λ 7έλλα  Λ .  Σαράτοη, Έ ροη  Ν . Σ αοάτση . Χ ιτσα  

Κάβουρα (ΛΙέαη Σχολή Λ ) .

Ροζίνα Πολίτου (Μ έση Σχολή Β  ).

Ιω ά ννα  J .  Σ αοάτση , Θάλεια Τοαπονλάρη, φ ρίντα  Σακκή  

("Α νώ τερα  Σχολή).

Επίσης ελ.αβον τόν βαθμόν λίαν καλώς αί μαθήτριαι :
Τίτ. Βασιλ.οπονλ.ου, Δανάη Β/.αχάκη, ' Αλεξ. Σ ταματοποϋλον, 

Ε ίρ. Σ ταθακο.τούλου, Ε ντ. Σχινα , "Α ννα  Θ εοδοο,άδον. Π. '/αμ:τάλον.

Μεταξύ τών εξετασθέντων έφανερώθησαν καί δύο 
εως τρία πραγματικώς εξαιρετικά ταλέντα, προοριζόμενα 
νά γίνουν αξιόλογοι Καλλιτέχναι αν επιδοθοΰν έξ ολο
κλήρου εις τήν Μουσικήν.
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Ά ξιό τιμ ο ν  Κύριον
Διευ& υντήν τής « Μουσικής Ζ ω ής»

Ένταΰθα
Κ ύριε Δ ιευϋνντά ,

Είς τό τελευταΐον ( 1 1 —12) τεΰχος τής «Μουσικής Ζωή.» ό 
φίλος συνθέτης καί εκλεκτός συνεργάτης σας κ. Σ. Προκοπίου 
είς τό άξιόλογον άρθρον του «ή Μουσική είς τά Σχολεία» γρά
φει πολλά; αλήθειας, αδικεί δμως προφανώς τό «μανδολϊνον» 
ώς βοηθητικόν μουσικόν δργανον τοΰ διδάσκοντος τήν φδι- 
κήν είς τά Σχολεία. Τό μανδολϊνον έν τούτοις, είσαχθέν παρά 
τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας είς τό πρόγραμμα τών διδασκα
λείων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως άπό δεκαπενταετίας καί πλέον 
άπέδίοκεν άναμφισβητήτους καρπούς ώς δύνανται νά μαρτυρή
σουν χιλιάδες δημοδιδασκάλων, οιτινες τή βοήθεια τοΰ μα δο- 
δίνου διδάσκουν εΰδοκίμως τά παιδαγωγικά τραγούδια είς τά 
παιδιά μας, πράγμα πού δέν θά τό κατώρθωναν ποτέ μέ οίι ν- 
δήποτε άλλο μουσικόν δργανον (πιάνο ή άρμόνιον) διά λόγους 
πού ίπί τοΰ παρόντος δέν μοΰ επιτρέπει ι’ τυχώς ό χώρος νά 
αναπτύξω.

Τό γεγονός δτι είς τήν Μέσην έκπαίδευσιν οΐ περισσότεροι 
τών μουσικοπαιδαγωγών μας—δεδομένου δτι δέν έχουν στή 
διάθεσίν των οΰτε πιάνο οΰτε αρμόνιο—καταφεύγουν είς τά 
μανδολϊνον διά νά διδάξουν τά τραγούδια των άντί νά . . . σφυ
ρίζουν!, εινε καί αύτό ένδεικτικόν τής νρησιμότητος τοϋ οργά
νου είς τήν έκπαίδευσιν.

Ή  έπιστημονική άλλως τε διδασκαλία τοΰ μαντολίνου είς 
τά διδασκαλεία εινε γνωστόν δτι έσημείωσε τόσας προόδους, 
ώστε τά περισσότερα τών διδασκαλείων νά έχουν καταρτίσει 
άπ'ι τούς μαθητάς των καί πολυμελείς ορχήστρας—Μανδολινά- 
τας (διδασκαλεία Τριπόλεως, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Άλ-ξαν- 
δρουπόλεως κ. λ. π ).

Ή  ορχήστρα τοϋ ’Αρσάκειου διδασκαλείου άπό δεκαοκταε- 
τίας άριστα λειτουργοΰσα άπαρτίζεται άπό 1θΟ καί πλέον μα
θήτριας, δίδει δέ κατ’ έτος καί μούσι, άς έπιδείξεις άνωτέρας 
μουσικής μορφώσεως (μέ πρόγραμιια Beethoven, Schubert, 
Schumann, Mendelssohn, Grieg κ.1 π.) πού τιμα τήν είς τό 
σεμνόν τοϋτο ίδρυμα συντελουμένην μουσικήν έκπαίδευσιν τών 
μαθητριών.

Άθήναι τή 24 Σεπτεμβρίου 1931.
Μετά τιμής 

Ν ΙΚ · Λ Α Β Δ Α Σ
ΛιευΌυντής τοϋ 'Ωδείου ’ Αθηναϊκής Μανδο- 

λινάτας, καθηγητής τής ένοργάνου μουσικής 
έν τφ  ’Αρσακείοι διδασκαλεία).

Γιά \ύ. άρθή ή άδικη παρεξήγηση πού προήλθε άπό τό 
άρθρο μου «Ή μουσική στά Σχολεία», θά παρατηρήσιο στό 
φίλο δι-υθυντή τής ’ Αθηναϊκής Μανδολινάτας κ. Ν. Λάβδαδτι 
μέ δ.τι έγραψα δέν είχα καμμία πρόθεση νά θίξω ή καί νά πα
ραγνωρίσω άκόμη τή χρησιμότητα τοϋ μανδολϊνον. Διαπιστώνω 
μάλιστα δτι τό δργανο αύτό συνετέλεσε μεγάλως κατά τήν τε
λευταία 30ετίαν στή μόρφωσι τοϋ μουσικοΰ αίσθήυατος τοΰ 
λαοΰ, «αί άπέβη ούτω ένας καλώς προπονητής γιά τή σημερινή 
τ< υ εξέλιξη.

’Εκείνο πού νοοϊσα εΐνε δτι τό μανδολΐνο, δργανο κυρίως 
μονωδιακό καί δχι αρμονικό, πετυχαίνει λιγώιερο άπό ένα 
πιάνο φερ’ είπεΐν ή αρμόνιο στή διδασκαλία καί στήν κατα
νόηση άπό τούς μαθητάς τοΰ παιδαγωγικοΰ τραγουδιού.

Σ· Π ·

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α  ΝΕΑ — 1̂ >

Μέ τό μεγαλύτερο ενδιαφέρον άναμένομεν τήν έναρξη τής 
έφετεινής μουσικής κινήσεως. Πρόκειται νά εΐνε εξαιρετικά 
ζωηρά, διότι δπως πάντα τό Ώδεϊον Αθηνών διοργανώνει τάς 
συμφωνικάς καί Λαϊκάς συναυλίας μέ προγράμματα εξαιρετικά 
ένδ αφέροντα. Στάς συναυλίας αύτάς θά συμμετάσχουν διακε
κριμένοι “Ελληνες καί ξένοι καλλιτέχναι. Τό προσεχές τεΰχος 
μας θά περιέχη τά προγράμματα δλων τών χειμερινών συναυ’ ιών.

ΛΙΣΣΑΒΩΝ.—Είς τάς 18—27 Σεπτειιβρίου συνήλθε είς τήν 
Αισσαβώνα τό Ε' Συνέδριον τής διεθνούς κριτικής. Είς τό έφε- 
τεινόν συνέδριον προσήλθαν άντιπρόσωποι 16 Εύρωπαϊκών 
Κρατών καί συνεζήτησαν τά επαγγελματικά ζητήματα πού άφο- 
ροΰν τήν κριτικήν, τοϋ θεάτρου, τής μουσικής και τοΰ κινημα
τογράφου. Κατόπιν τής παρατηρούμενη; έξαπλιόσεως τής μη
χανικής μουσικής έκρίθη απαραίτητον νά ύπαχθή είς τήν διε
θνή ‘Ομοσπονδίαν ή κριτική τοΰ ’Ηχητικού Κινηματογράφου 
καί τοΰ Ραδιοφώνου. Τήν ένωσιν τών ΈλΛήνων θεατρικών καί 
μουσικών κριτικών άντιπροσώπΒυσε δ κ. καί ή κ. Ούράνη. Κατά 
τάς ήμ-ρα; τών έργασιών τοϋ συνεδρίου διωργανώθηκαν θεα
τρικές καί καλλιτεχνικές παραστάσεις πρός τιμήν τών μελών 
τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας κριτικής. Σχειικώς μέ τά; έργασίας 
τοΰ συνεδρίου θά γράψωμεν λεπτομερείας είς τό επόμενον 
τεΰχος.

ΡΟΣΤΟΚ — Μάς αναγγέλλουν τήν μεγάλη επιτυχία τής Έλ- 
ληνίδος καλλιτέχνιδος Μαργαο'τας Πέρρα, ή οποία διεκρίθη 
ε’ΐΓ ενα άπό τούς δυσκολωτέρους ρόλου; τής νέας δπερας τοΰ 
O jraen ers : Ή  φλογέρα τοΰ Sans-souci. ε , Α.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Μ ΟΥΣΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Μία έπιθεώρησι πού κρατήθηκε στό πρόγραμμα δλο τό 
καλοκαίρι μέ πρωτοφανή επιτυχία εΐνε ‘ ή ΚΑΤΕΡΓΑΡΑ» τοΰ 
κ Γριιγορίου Κωνσταντινίδη. Ή  μουσική της γραμμένη σέ άπλό 
στύλ έχει. καταμαγεύση τό αθηναϊκό κοινό πού πιά πήρε στ’ 
αύτί του τις μελ,ωδίες καί τις άγάπη σε. ?

Τά ώραιότερα τεμάχια τής έπιθεωρήσεως αύτής έξεδώθ-ησαν 
κα! πωλοΰντε παντοΰ. Μεταξύ αύτών είνε τό Ταγκό ’ Γυναίκας 
ψ εύτικα φιλιά» πού τό πρωτοτραγούδησε μέ τόση επιτυχία ή 
κυρία Σ Ίατρίδου τό Μάγκικο « Οί Μ εϋυαμένοι·, οή Κ ατερ
γάρα* καί *ή Κοσιιογονία* τό τελευταίο αύτό νούμερο ύπήρξε 
άφορμή γιά τό γνωστό αιματηρό έπισόδειο τοΰ Περροκέ.

Έπίσης άπό τήν έπιθεώρησι πού παίχθηκε μέ μεγάλ.η επι
τυχία στό καινούργιο θερινό θέατρο τής όδοϋ Πατησίων έξε- 
δόθή τό πεταχτό φόξ-τρότ «Λ,ίτσα». Εξυπνότατοι οί στίχοι 
καί ή μουσική τοΰ κ. Λ. Καρακάση.

Ό  μουσικό - συνθέτης κ. Γλυκοφρύδης εΐχε έφέτος άρκε- 
τές επιτυχίες μέ τός επιθεωρήσεις «Καραμπόλα» καί «Λοβε- 
τοϋρα “Ολα*.

Άπό τήν έπιθεώρησι «Καραμπόλα» έξεδόθησαν τό παθη
τικό *Βε· ετσιάνικο Ταγκό* πού τό κρεάρησε ή κ. Α Ααουτάρη 
καί τό ζωϊρό φόξ-τρότ «Ή  Π αρλάν· καί άπό τήν έπιθεώρησι 
«Λοβιτούρα "Ολα» τό *Νελλάκι τό Τρελλό».

Έπίσης τό Άθήναιον μάς έδωσε μιά πεταχτή δπερέττα 
«τόν Πρωταθλητή» μουσική τοΰ κ. Σπάθη, πού στήν έπιθεώ- 
ρησι αύτή έξεχώρησε μιά; έξ άρχής τό ωραιότατο Φόξ - τρότ 
«ό ερως εΐνε Μ υστήριο» καί τό « Ταγκό το ν  Σιγαρέττονι>.

Είδαμε δτι τό ελαφρό μουσικό Θέατρο έδωσε έφέτος με
γάλη ποικιλία σέ επιθεωρήσεις μάλλον ένφ ή δπερέττα έχει 
κάπως παραμερίση άπό τά προγράμματα.

Τά μουσικά τεμάχια πού άναφέραμε πιό πάνω δείχνουν 
ιιιά ξεχωριστή καλαίσθητη έμφάνησι γιατί έχουν έκδοθή μέ 
ειδική καλλιτεχνική έπίβλεψη.
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ΠΙΑΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

"Ο Co ως ojog ό κόσμος, εϊσι και σεις ό ’ άνα- 
yvwpijele δίι το ωιάνο εινε ιο βαοικώίερον μον- 
σικόν δργανον.

~<5%ν δμως αι σημερινοί ωερισίάσης όέν 6άς

έωέτρεψαν νά ωρομηδενδήίε το ωιάνο σας, μη 
δισΐά]ε1ε.

3\ίε μικράς μηνιαίας δόσεις μωορέϊϊε νά ωρο~ 
μΊΐδενδήΙε ενα άωο ζά ώς άνω ωιάτα άωό την
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F o r s t e r
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Τά πιάνα πού έπέβαλεν ή 
πείρα έκατόν ετών είς την 
έκτίμησιν όλων, καί τών 
μεγάλων καλλιτεχνών καί 
της κοινωνίας έν γένει.
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