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Νεοελληνική Μουσική Δημιουργία.

Σ οφ ία  Κ . Σσιανονδη : Ρίχαρδ Στράους.

*** : ’Από τήν αλληλογραφίαν Χόφμανσταλ · Ριχάρ
δου Στράους.

Κ . Δ. Ο ικ ονόμ ου  : ’Απόλυτος καί προγραμματική 
μουσική.

***: Κρίσις τής καλαισθησίας.
Μ , Βάρβογλη : Μουσικόν Τεμάχιον.

*** '· Ό  Σουμαν διά τον Σοπέν καί τόν Μπράμς.
Κ . Δ. Ο ικ ονόμ ου  .· Τό Νεοελληνικόν Λαϊκόν ασμα.

Τό Μελόδραμα. — Αί απόψεις τής Κυβερνήσεως.

Κ . Δ . Ο Ιχ. : Περί τήν άναδιοργάνωσιν τής ’Εθνι
κής Βιβλιοθήκης.

Μουσική κίνησις ’Αθηνών καί ’Εξωτερικού.— Ή  στή
λη των αναγνωστών μας.

Διάφορα μουσικά παραδείγματα καί πολυτελής εϊκών 
τοΰ Ριχάρδου Στράους.
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To πλουσιώτερο παιδί είναι πτωχό χωρίς μου
σικήν έκπαίδευσιν.

Μην άργήτε νά έκπαιδεύσητε μουσικώς τά παι
διά σας. Διά νά καταστήσητε την μουσικήν των 
έκπαίδευσιν πλέον αποτελεσματικήν, πρέπει νά δώ- 
σητε εις αυτά το μέσον διά νά έκφράσουν τάς εντυ
πώσεις και τά συναισθήαατά των. Το Π ι ά ν ο
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΦΕΡΣΤΕΡ (AU G U ST FORSTER) 
είναι ενα οργανον, τά προσόντα τοΰ όποιου #ά 
υποβοηθήσουν τήν άνάπτυξιν τοΰ καλλιτεχνικοί} 
γούστου τών παιδιών σας. Η σπανία ώραιότης τοΰ 
Πιάνου Forster εγκειται εις τον ήχον του. Ο ήχος 
τών Forster είναι πραγματική μελωδία, με τήν 
όποιαν ό καλλιτέχνης δύναται νά έξωτερικεύη τά 
αίσθήματά του με ύπερτάτην ίκανοποίησιν.
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Μουσικές ’Επιστήμων 
Δρ. τοΰ Πανεπιστημίου της Βιέννης

Η ΒΥΖΑΓΪΓΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ KRI Η ΜΕ0ΕΛΛΗΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ή  τελευταία συνεδρία τοΰ ’Αρχαιολογικού τμήμα
τος τοΰ Βυζαντινοί συνεδρίου αφιερώθηκε στη Βυζαν
τινή μουσική.

Ό  Σοφός καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Κο
πεγχάγης κ. Κάρστεϋ Χάϊεγκ μίλησε για δσα ξέρομε βά
σιμα για τή Βυζαντινή μουσική.
Ό  Σεβαστός φίλος κ. Ψάχος μας έδωσε μια σύντομη 
επισκόπηση τής ιστορίας, τής τέχνης, τής παρασημαν- 
τικής και τής παράδοσης τής Βυζαντινής μουσικής. Ή  κ· 
Μέλπω Μερλιέ μάς μίλησε για τις μελωδικές ιδιορρυθμίες 
τοΰ Ελληνικού δημοτικού τραγουδιού συσχετίζοντάς το 
μέτή Βυζαντινή 'Υμνωδία και όκ. Κ. Παπαδημητρίου για 
τή Βυζαντινή Μουσική δπως εξελίχθηκε στα Επτάνησα 
ύστερα από τήν άλωση τής Πόλης, κάτω από τήν επίδραση 
στοιχείων τής Δυτικής Μουσικής και σύμφωνα μέ μια 
παράδοση πού τις πρώτες πηγές τις βρίσκομε στήν Κρήτη·

Καί οί τέσσερες αυτές ομιλίες ήτανε εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες καί πολύτιμες για να πλουτίσωμε τις 
γνώσεις μας σ’ ενα από τά πολυτιμότερα κεφάλαια τής 
Έθνικήί μας μουσικής ζωή:.

Ή  ομιλία δμως τού κ. Χάϊεγκ αξίζει νά χαι- 
ρετισθή μέ ιδιαίτερη χαρά από 
μάς τούς συνθέτας πού μας 
ενδιαφέρει πολύ περισσότερον 
τό ζωντανόν μέρος τής Βυζαν- 
τινήςΎμνφδίας από τις πιό σο
φές θεωρητικές συζητήσεις και 
αμφισβητήσεις γιά τήν εξέλιξη 
τής μουσικής γραφής στό Βυ
ζάντιο και τήν μεταφυσική τών 
διαφόρων ήχων.

Ό  Καθηγητής κ. Χάϊεγκ α
φού μάς έδωσε μια σοφώτατη 
Ιπισκόπησι τών δσιον καιέχομε 
έη ιστη μ ονικ ώ ν  γνίόσεων γιά 
τή Βυζαντινή Μουσική έζήτησε 
μεταξύ άλλων νά γίνη μιά έκ
δοση σέ Ευρωπαϊκή παραση- 
μαντική τών ζωντα' ών Βυζαντι
νών Ψαλμών πούπερισιόζονται

στήν ορθόδοξη Εκκλησία γιά νά μπορούνε νά μελετη
θούνε από δλο τό μουσικό κόσμο.

Γιά τον “Ελληνα και γενικοκερο τό Βαλκανικό συν
θέτη τό σημεΐον αυτό είναι ζωτικώτατο.

Ή  Βυζαντινή 'Υμνψδία είναι καί πρέπει νά είναι γιά 
τήν Ελληνική καί τήν δλη Βαλκανική μουσική δτι υπήρξε 
τό Γρηγοριανό καί αργότερα τό προτεσταντικό Χοράλ 
γιά τήν εξέλιξη τής πολυφωνικής Ευρωπαϊκής μουσικής.

Στή Βυζαντινή 'Υμνφδία οί παληοί ήχοι, πού σή
μερα είναι νεκρωμένοι, στήν Ευρωπαϊκή μουσική ζοΰνε 
ακόμη μιά ζωή αναμφισβήτητα δική τους.

Ό  Μελισμός της είναι από τούς ποικιλοτρςποπερους 
καί τούς πλουσιώτερους πού μπορούμε νά συναντήσουμε 
σέ λειτουργική μουσική καί τά περισσότερα ιδιόμελά τηζ 
ενέχουν μέσα τους μιά μεγαλόπρεπη αρμονική συνήχηση 
πού ζητάει τον εμπνεόμενο μουσουργό πού θά  έχη τή 
δύναμη καί τό θάρρος νά τήν βρή καί νά τή βγάλη 
στό φώς τής ημέρας.

Μά θά μοΰ πήτε καί τά περίφημα τέταρτα τοΰ τό
νου, καί οί ήχοι οί ανεπίδεκτοι αρμονίας, καί τό συγκέ
ρασμα (temperement). Φαντασθήτε δλο τό λαμπρό οι

κοδόμημα ενός Μπάχ ή ενός 
Beethoven αν έπρεπε νά κρη- 
μνισδή γ ι ά  νά αποφυγή τό 
συγκέρασμα !

Μά καί στό Γρηγοριανό Χ ο 
ράλ υπάρχει ή διαφορά τοΰ μεί- 
ζονος καί τοΰ έλάσσονος τόνου, 
υπάρχει ή φυσική κλίμαξ που 
καί σήμερα είναι διαφορετική 
από τήν συγκερασμένη καί επρο- 
τιμήθη τό συγκέρασμα ως τό έ- 
λάχιστον  κακό γιά νά κερδί
σομε τήν τόσο πλούσια σημε
ρινή εξέλιξη τής λεγομένης Ευ
ρωπαϊκής μουσικής.

’Αλλά και αν ακόμη άποφα- 
σίσωμε νά παραδεχθούμε τήν 
υποδιαίρεση τού τόνου σέ μι
κρότερα διαστήματα από τό ήμι-

Ο Λ ΙΓ Α Ι Λ Ε Ξ Ε ΙΣ
Ή  «Μ Ο ΥΣΙΚΗ  ΖΩΗ* σκοπόν εχει νά πα

ρουσιάσω είς τό Ελληνικόν κοινόν :
Α  . Τά εργα τών Ελλήνων συνθετών,
Β-. Τά ατοπήματα καί μεθόδους διδασκαλίας 

τών Ελλήνων και Ευρωπαίων μουσικών παι
δαγωγών ιοργάνων, άσματος καί θεωρίας), 

Γ'. Τάς ιδέας, «θέσεις» καί αίσθητικάς απόψεις, 
τών 'Ελλήνων καί Ευρωπαίων μουσικών 
έπιστιι μόνων, τών μουσικών λογοτεχνών καί 
τ υν συνθετών,

Α  Τήν έξέλιξιν τής Ευρωπαϊκής μουσικής,
Ε'. Τήν παγκόσμιον μουσκήν κίνησιν,
ΣΤ . Τήν Ελληνικήν μουσικήν (Άρχαίαν, Βυ

ζαντινήν καί Δημώδη) καί 
Ζ'. Τήν σοβαράν, τελείως αντικειμενικήν κριτι

κήν τών συναυλιών, μελοδράματος, οπερέτ- 
τα:, γραμμοφώνου, ραΧιοφώνου, καί μου
σικών βιβλίων.

Η Δ ΙΕ ΥΘ ΥΝ ΣΙΣ



τόνιο πάλι αν θέμε νάχωμε κάποιο πρακτικό αποτέλε
σμα στο συγκέρασμα, θά καταφΰγωμε δπως κάνανε ήδη 
μερικοί συνθέτες υποδιαιρώντας τον τόνο σε τέσσερα 
ή τρία ϊσα  μέρη.

Γιά δλα αυτά ενα είναι βέβαιο πως τή Βυζαντινή 
Ύ μνφδία καί τήν εξέλιξή της θά έ'πρεπε νά τά μελε- 
τήσωμε, δπως είπε ό βαθύς καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου τοΰ Μονάχου κ.Χαΐζενμπεργκ,άπό ΰλεςτηςτίςμεριές.

Οι άντιγνωμίες και οΐ αμφισβητήσεις είναι τόσο ρι
ζικές μεταξύ των ειδικών— γιά νά έπαναλάβω πάλι τούς 
λόγους τοΰ κ. Χαΐζενμπεργκ— ώστε από τις άντιγνωμίες 
αυτές νά προκύπτη πώς ελάχιστα είναι δσα ασυζήτητα 
καί πραγματικά κατέχομε.

Έ γώ  νομίζω πώς κάτι κατέχομε Θετικό έστω και αν 
δεν εΐμεθα άπολΰτως βέβαιοι μέ τήν γνησιότητά του : 
αύτό εϊνα ι ή φ ω νητική  π α ρά δοση —καί σ’ αυτό μόνο 
συμφωνώ μέ τον κ. Ψάχο.

Τήν παράδοση αυτή πρέπει δλοι μας νά τήν προσέ- 
ξωμε, νά τή μελετήσωμε μέ ελεύθερον πνεύμα χωρίς 
προκαταλήψεις, χωρίς φανατισμούς, χωρ'ις φόβο και χω
ρίς πάθος.

Δέν ξέρω τί μπορεί νά βγή από μια τέτοια μελέτη 
γιά τή γνοόση τής πι/ληάς Βυζαντινής μουσικής είμαι 
δμως βέβαιος δτι γιά τήν εξέλιξη τής Νέας Ελληνικής μου
σικής θά άποτελέση ενα πολυτιμότατο, τό πολυτιμότερο 
ίσως στοιχείο. m a n . Κ Α Λ Ο Μ Ο ΙΡ Η Σ

Ο Ι  Ζ Ώ Ν Τ Ε Σ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Ι

Ρ Ι Χ Α Ρ Δ  Σ Τ Ρ Α Ο Υ Σ

Εις τήν Πινακοθήκην τών ζιοντων μεγάλων μουσι
κών τήν οποίαν ή «Μ ουσική  Ζ ω ή » εγκαινιάζει σήμε
ρον διά τούς άναγνώστας της, τήν πρώτην θέσιν δι- 
καιωματικώς καταλαμβάνει ό Ρ ίχαρδ Σ τράους. Είναι 
ό μουσικός κολοσσός τής συγχρόνου εποχής, πού επι
βάλλεται μέ τον δγκον του κα'ι τό μεγαλεϊον του, δ 
γνησιότερος επιζών εκπρόσωπος τής Γερμανικής μουσι
κής κοσμοκρατορίας, τήν οποίαν πολλοί εθεώρησαν έκ- 
λείπουσαν μετά τον θάνατον τοΰ Βάγνερ.

Ό  Ρίχαρδ Στράους εΐνε σήμερον ή μεγαλείτερη 
και επιβλητικότερη προσωπικότης τής μουσικής Εύροί- 
πης. Οί ομογενείς του τον αποθεώνουν, οι πολέμιοι τής 
πληθωρικής μουσικής αισθητικής του καταπλήσσονται 
από τό μεγαλεϊον τής ιδιοφυίας του, και δ ίδιος ό συν
θέτης αναγνωρίζει τον εαυτόν του ισότιμον τοϋ Μεγά
λου Αλεξάνδρου καί τοΰ Ναπολέοντος.

— «Δέν βλέπω τον  λόγον νά  μή γράψ ω  μια Σ υ μ 
φ ω νία  γιά  το ν  εαυτό μ ου, έλεγε σ ’ ένα μανιφέστο 
πρό - τούς φίλους του τάς παραμονάς τής πρώτης έκτε- 
λέσεως τής Sinfcnia D cm estica. Β ρίσκω  τον  εαυτόν  
μ ου  εξίσου  ενδιαφ έροντα  με το ν  Μ εγάλον  ’ Α λ έξαν
δρον και το ν  Ν απ ολέοντα ».

Ή  έγωπάθεια αυτή τοΰ Γερμανού συνθέτου έφθα- 
σεν ακόμη ως τό σημεΐον νά συνθέτη έ'να ηρωικόν 
συμφωνικόν ποίημα γιά τον εαυτόν του. Ή  «Ζω ή  
ενός ήρω ος»  (ein H eldenleben) εινε ή μουσική ψυ
χογραφία τοΰ Ρίχαρδ Στρ.ίους, ενώ ή «Σ υ μ φ ω νία  
Ν τομέστικα» περιγράφει τής καθημερινές χαρές τής 
οικογενειακής του ζα>ής, καί αργότερα τό κωμικόν μελό
δραμα *’ Ιντερ μ έτζο » σατυρίζει τάς συζυγικάς του ατυ
χίας. Άλλα καί σέ δλα τά άλλα έργα του πρωτοστατεί 
καί προβάλλεται πάνοπλον τό κυρίαρχον εγώ ιοϋ καλ
λιτέχνου.

Αύτό δέν πρέπει νά έκπληξη κανένα. Εινε αυτή ή 
ομολογία πίστεως τοΰ Ρίχαρδ Στράους, ό όποιος θεω
ρεί τον εαυτό του ώς μουσικόν εκπρόσωπον τοΰ ΰπερ- 
ρανΟρώπου τοΰ Νίτσε. ’Από τά χρόνια τής παιδικής 
του ηλικίας, δ ρωμαντικός αυτός φιλόσοφος ποΰ κατέ- 
κτησε δλη τή Γερμανία μέ τής τολμηρότατες ανατρε
πτικές θεωρίες του επηρέασε σέ τέτοιο βαθμό τον νέον 
συνθέτην ώστε τό φιλοσοφικόν του σύστημα νά επι
κρατή ώς σήμερα σέ δλη τή μουσική παραγωγή του

Π ώς χαρακτηρίζει δ Νίτσε τον μουσικόν Ύπεράν- 
θρωπον τής εποχής του, γνωρίζουν δσοι διάβασαν τό 
πολυκροτον έ'ργον τοΰ Γερμανού φιλοσόφου Π έραν  
τοϋ  καλοϋ και τοϋ  κ α κ οϋ»;

«Α ύ τό ς  θά γίνη  ό δημ ιουργός μιας μουσικής  
βαθύτατης, μ υστη ρ ιώ δους  και καταστρεπτικής, μιας 
μουσικής ύπεργερμανικής, ή όποια νά  μή φ οβάτα ι 
τίποτε, νά μή ώ χρια  εμπρός σε τίποτε, ουτε έμπρός 
στή λάμψι τοϋ  Μ εσογειακού ούρα νοϋ , οϋτε έμπρός. 
στήν άπεραντω σύνη  τής γαλανής και ηδονικής θα 
λάσσης— μιας μουσικής ύπ ερευρω παϊκής π ού  θά 
κηρύττη δλα τά  δικαιώματα τής ζω ή ς της επάνω  
στάς πέντε ηπείρους, και μέσα στον έκμηδενισμό 
τής μεγάλης ερήμου, και μέσα ατούς δρυμ ούς π ού  
θά ύποτάσση τά μεγάλα θηρία, τά ώ ραϊα  και μ ο 
ναχικά— μιας μουσικής τής όποιας τό μεγαλείτε- 
ρον θέλγητρον ϋ-ά εΐνε  ν ’ άγνοή  κάθε ηθικό νόμο, 
νά  ξεπερνά καί τό καλό και τό κακό μέ τή δυναμ ίτη ς».

Αυτή τή μουσική επαγγελία τοΰ Νίτσε ζήτησε νά 
πραγματοποιήση μέ τό εργον του δ Ρίχαρδ Στράους. 
Καί γι’ αύτό υψώνεται σήμερα έμπρός μας σαν ένας 
κολοσσός άνομοιογενής, ποΰ στηρίζει τά πόδια του 
επάνω στο στερεόν βόθρον τοΰ κλασικισμού καί ύψιό- 
νεται γιγάντιος, πολυσύνθετος, υπερρωμαντικός καί μαζή



άκρατος ρεαλιστής, Νιτσεϊκός καταλύχης τοΰ μουσικοΰ 
καθεστώτος ποϋ έλάτρευσε στή νεότητά του, καί άπλη 
στος δημιουργός νέων μουσικών συστημάτων, τά όποια 
διακηρύττει μέ τον τηλεβόαν τής συμφωνικής του δυ- 
νάμεως τής άπαραμίλλου συμφωνικής του δεξιοτεχνίας.

Ό  Ρίχαρδ Στράους ώς βιρτουόζος τής ορχήστρας 
υπερακοντίζει ακόμη καί τον Στράους— συνθέτην. Θά 
μπορούσε νά χαρακτηρισθή ως ενας σενεχιστής τής 
συμφωνικής απληστίας τοΰ Μπερλιόζ — ενός Μπερλιόζ 
δμως χωρίς τόν πυρετόν τής λυρικής συγκινήσεως ποΰ 
τον έφλόγιζεν ολόκληρον, ενός Μπερλιόζ χωρίς ηφαι
στειώδεις εκρήξεις μουσικού αυθορμητισμού, ενός Μπερ
λιόζ ΰπολογιστοΰ, ποϋ άναμετρά ασφαλώς καί ψυχραί- 
μως ποΰ θέλει νά φθάση καί ϊσως γι’ αυτόν ακριβώς 
τόν λόγον φθάνει ! Ό  Ρίχαρτ Στράους εΐνε ό πλουσιώ- 
τερος μουσικός διακοσμητής τής ορχήστρας τών ημε
ρών μας. Είναι ό συμφωνιστής ποΰ κέρδισε ασφαλώς 
τό ρεκόρ τής όρχηστρικής αντοχής εις δυναμισμόν καί 
εις ποσοτικόν καί ηχητικόν μεγαλεΐον καί αυτό τό ρε
κόρ τό κρατεί θριαμβευτικά πάντοτε.

Ή  εμπνευσίς του θά μπορούσε χωρίς κίνδυνον νά 
χαρακτηρισθή ως τεχνητή. Γι’ αυτό ό παγκόσμιος θρί
αμβος τοΰ Στράους εξακολουθεί ακόμη νά παραμένη 
ή «Σ α λ ώ μ η » Μέσα στήν τεχνητήν άτμοσφαίραν τοΰ 
ρωμαντικοΰ ρεαλισμού τοΰ ’Όσκαρ Ούάϊλδ τήν κορε- 
σμένην από Ιπικινδΰνους ατμούς αισθησιασμού καί φρί
κης ό «υπεράνθρωπος» μουσικός τού Νίτσε ποΰ ζητεί 
νά «ξεπεράση κάθε καλό καί κάθε κακό» στήν τέχνη 
τον, βρίσκεται στό στοιχεΐον του.

Άλλα ό κατά συνθήκην τεχνητός αυτός ρωμαντισμός 
τοΰ Στράους, ενός καλλιτέχνου τής μουσικής βιαιότητος 
καί τοΰ εξ εφόδου μουσικού εκβιασμού, εξελίσσεται μέ 
τόν καιρό είς ενα εντελώς νέον ως τότε είδος ■ τόν μου
σικόν κινημϊιτογραφισμόν. Αυτή εΐνε ή τελευταία λέξις 
τής προγραμματικής μουσικής τοΰ Ρίχαρδ Στράους. Τό 
κολοσσιαΐον μουσικόν φιλμ Σ υ μ φ ω νία  τώ ν  Α λπ εω ν ' 
καταπλήσσει ακόμη τούς δυο κόσμους μέ τάς θαυμα- 
σίας χρωματιστάς προβολάς τοΰ μουσικού φακού τής 
ορχήστρας. "Ενας διαρκής ερεθισμός τής φαντασίας μέ 
τάς συγκρούσεις τών διαρκώς προβαλλομένων μουσικών 
εικόνων πού μεταφέρουν τό άπροσπέλαστον μεγαλεΐον 
τών Ά λπ εω ν καί κατορθοόνουν νά τό ολοκληρώσουν 
μέσα σέ μιά συμφωνική ορχήστρα τριακοσίων οργάνων.

Στό κινηματογραφικόν αυτό είδος μπορεί νά κατα- 
ταχδή καί ό τρισχαριτωμένος «ΤΙλλ Ό ύλενσπ ίγκ ελ*, 
ποΰ δεν εινε κατά βάθος παρά μιά φάρσα— μιά μεγα
λοφυής φάρσα τής ορχήστρας, γεμάτη πνεύμα, ζωή, 
ρυθμό, χάρι, δροσιά καί πρωτοτυπία, γεμάτη προγραμ
ματικά μουσικά «έφφέ» άφθαστου Ιντυπωτικότητος— 
δλα αυτά γερά θεμελιωμένα επάνω στους νόμους ποΰ 
επιβάλλει ή έξόχως συγχρονιστική συμφωνική συνείδησις 
τοΰ συνθέτου. Ρυθμοί σπασμωδικοί, απότομοι καί έξό

χως ζωγραφικοί, θέματα αφηγηματικά σέ ύφος εύτρά- 
πελον, μιά πρωτοτυπία άφαντάστως υπολογισμένη, ιδού 
ό μουσικός κινηματογραφισμός, τού Ρίχαρδ Στράους, ή 
έξέλιξις τής ταινίας ποΰ μιλεΐ, ή μετεμφίεσις τών ορ
γάνων τής ορχήστρας σέ πρόσωπα ζωντανά, σέ ιδέες, 
σέ εικόνες, σέ άψυχα αντικείμενα ποΰ ζοΰν, κινούνται, 
μιλούν, δημιουργούν άπειρα μουσικά επεισόδια σπινθη- 
ροβόλα. ’Έτσι συχνότατα, ή έξοχη συμφωνική τεχνική 
τού Στράους υπερακοντίζει τήν ιδέα τοΰ θέματος του. 
Ζητώντας ό μκλετητής τοΰ έργου του νά βρή τή μου
σική του έμπνευσι, παρασΰρεται διαρκώς καί θαυμάζει 
τήν πολυσύνθετη καί καταπληκτική συμφωνική του δεξιο- 
τεχνία.

Στήν πρώτη του έμφάνισι στό Παρίσι στό 1909, 
ένας σημαίνουν Γάλλος τεχνοκρίτης έγραφε:

'— C’est du chique. Mais clu chique genial.
Έκτοτε, ολοι οί διεθνείς κριτικοί μέ καλή ή μέ 

κακή θέλησι καθυποτάχθηκαν μέ τόν καιρό στή συμ
φωνική μεγαλοφυΐα τοΰ Στράους. Καί ή παντοδύναμη 
προοπτική τοΰ χρόνου καθιερώνει επιβλητικά κάθε μέρα 
τό κολοσσιαΐον μεγαλεΐον τού έργου του, ποΰ απαιτεί 
προ παντός χώρον, διάστημα, άπλοχωριά, επιφάνεια 
απέραντη γιά νά έπεκταθή σέ ολον τόν δ'γκον καί τήν 
ποσότητα τής πληθωρικής μουσικής του.

. ** *

Ό  Ρίχαρδ Στράους γεννήθηκε στό Μόναχον στάς 
11 Ιουνίου τού 1864 καί προ εξ ετών εώρτασε στή 
Βιέννη τό ίωβιλαιον του μέ παγκοσμίους πανηγυρικός 
εκδηλώσεις. Έκτος τών μελοδραματικών του έργων ποΰ 
παίζονται συνεχώς στήν Ευρώπη καί τήν Αμερική μέ 
θριαμβευτική επιτυχία —  Σαλώ μη, Γ κούντραμ , Η λε
κτρα, Ο ιππότης τώ ν  ρόδω ν, ή Α ρ ιά δ ν η  ατή Ν άξο, 
ή 'Ελένη τής Α ίγυ π το ν , ’Ιντερμ έτζο  κ. α.— τό συμ
φωνικόν του έργον ανήκει έξ ολοκλήρου σχεδόν στήν 
προγραμματική λεγομένη μουσική τήν οποίαν πρώτος 
ό Μπερλιόζ ανύψωσε κι’ έδόξασε μέ τήν Φανταστική  
Σ υ μ φ ω νία  του. Τό πρώτο συμφωνικόν έργον τοΰ με
γάλου Γερμανού συνθέτου εινε εμπνευσμένο από τήν 
’Ιταλία. « ’Α π ό  τή ν  Ιτα λ ία » εΐνε ό τίτλος τής συμφω
νικής αυτής φαντασίας ποΰ γράφηκε τό 1892 σ’ ενα 
άναρρωτικό ταξεΐδι τοΰ συνθέτου στήν Σικελία, ’ Ιταλία, 
Ελλάδα καί Αίγυπτο. Γιά τής ηλιόχαρες αυτές χώρες 
διατηρεί έκτοτε ό Στράους μιά μεγάλη νοσταλγία καί τό 
τελευταίο του ταξεΐδι στάς ’Αθήνας στά 1926 εινε, κα
θώς μάς έλεγε, ή μεγαλείτερη χαρά τής ζωής του.

Τά Σ υμ φ ω νικ ά  ποιήματα  τοΰ Στράους έχουν δλα 
τό μεγαλεΐον μιας δραματικής ή ηρωικής συμφωνίας 
εκτός τού *Τϊλλ> ποϋ εινε μιά σάτυρα, καί τής «Sinfo- 
nia Domestica* ποΰ εινε μιά φωτογραφική άναπαρά- 
στασις τής καθημερινής του ζωής. Τό χαρακτηριστικώ- 
τερον από τήν σειράν τών μεγάλων έργων του εινε ό

«Ζ α ρατούστρας» (Also Sprach Zarathustra) ελεύθερο 
συμφωνικόν ποίημα κατά τόν Νίτσε, στό όποιον ό συν
θέτης εκθέτει δλους τούς σταθμούς τής φιλοσοφικής του 
σκέψεως δλες τής αγωνίες καί τής βίαιες συγκρούσεις 
τής πολυσύνθετης ψυχής του, τής βασανισμένης από τή 
λαχτάρα τοΰ ΎπερανΘρώπου. 3Α π ό  τούς ένδόμ υχους  
κ όσμους— ή ϋψ ιοτη  λαχτάρα — Χ άρες και π ά θ η —το 
επιτάφιο τρ α γούδ ι— άπό τήν Ε π ισ τή μ η — ό γιατρε
μ ένος— τό τρα γοϋδι του  χ ο ρ ο ϋ — τό τρα γούδ ι τής 
νύχτας. Μέ τούς ύποβλητικώτατους αυτούς τίτλους δ 
συνθέτης μάς ανοίγει δλους τούς συναισθηματικούς κό
σμους τής ψυχής του. Ό  Ζ αρατούστρας  εινε άπό τής 
εγωπαθέστερες δημιουργίες τοΰ Στράους μαζή μέ τή 
*Ζ ω ή  τού  ήρω ος*  (ein Helclenleben) στήν οποίαν 
μάς παρουσιάζει έκ νέου τόν εαυτό του νά πέτα παν
τοδύναμα στής υψηλότερες κορυφές μέ τήν παντοδύναμη 
ήρωϊκή Θέλησι ενός Νικητοΰ.

'Η  «Δ ον Κ ιχώ τη ς»  εΐνε ή ακροτελεύτια λέξις τής 
προγραμματικής μουσικής τού Στράους ποΰ ξεφυλλίζει 
εμπρός μας μουσικώς δλο τό αριστούργημα τοΰ Θερ- 
βάντες καί κάνει νά παρελαύνουν άναπαραστατικώτατα 
καί διαστιγμένα μέ ανυπέρβλητο μουσικό σαρκασμό 
δλα τά επεισόδια. Σ ’ αυτό τό έργον χρησιμοποιεί για 
πρώτη φορά 6 συνθέτης μέσα στήν ορχήστρα του τήν 
περίφημη *μηχανή τού  ά νέμ ο υ » (Winclmaschine) 
τήν οποίαν θά έκμεταλλευθή αργότερα γιά τή μεγα
λειώδη καταιγίδα τής Σ υ μ φ ω νία ς  τώ ν  Α λπεων.

Καί τά επίλοιπα Συμφωνικά Ποιήματα τοΰ Στράους 
περιέχουν άφθονη φιλολογία. Ποιητής πλατύτατος ο 
ϊδιος ό συνθέτης έμπνέεται συνεχώς άπό τούς μεγάλους 
ποιητάς ποΰ διαβάζει. Γράφει τό « Τ ραγούδι τού  τά 
ξε ιδιώ τη μέσα στήν καταιγίδα» (W anderers S.ur/n. 
lied) έπάνω σ’ ένα ποίημα τοΰ Γκαΐιε, έμπνέεται τήν 
Συμφωνίαν τοΰ *Δ ον Ζ ουάν*  άπό τό δμωλ’υμον 
ποίημα τοΰ Αέναου καί τόν Μάκβεϋ·. άπό τήν φρικια- 
στικήν τραγοοδίαν τοΰ Σαίξπηρ. Γράφει τό ωραιότερον 
συμφωνικόν του ποίημα * Θάνατος καί Μ εταμ όρφ ω -  
σ ις » (Tocl und Verklarung) έπάνω εις ένα ποίημα 
τοΰ ’Αλεξάνδρου Ρίττερ ποΰ περιγράφει δλες τις φρι- 
κιαστικές αγωνίες ενός έτοιμοθανάτου καί τούς όραμα- 
τισμούς ποΰ παρελαύνουν στις τελευταίες του στιγμές ως 
τήν τελευταία υπερκόσμια σωτηρία τής Άπολυτρώσεως.

Κάθε έργον τοΰ Ρίχαρδ Στράους ακόμη καί τά 
κομμάτια τής μουσικής δωματίου, καί τά ύποβλητικώ- 
τατα τραγούδια του στά όποια άποδεικνύεται ενας άπό 
τούς γλυκύτερους μελφδιστάς τής πατρίδας τοΰ Σοΰμπερτ 
καί τοΰ Σουμαν, φέρει έκτυπη καί ανάγλυφη τή σφρα
γίδα τής δυνατής του προσωπικότητος καί τής κατακτη
τικής του ιδιοφυία:.

** *

Ό  μεγάλος αυτός Διδάσκαλος πέρασε άπό τάς Α θ ή 
νας τόν Μάϊον τοΰ 1926 καί διηύθυνε ό ίδιος τρεις 
συναυλίας τής Ελληνικής ορχήστρας έκ τών οποίων τήν 
μίαν εις τό Παναθηναϊκόν Στάδιον. Άλλά 6 κολοσσός 
αυτός δέν μπόρεσε νά μάς παρουσιάση εδώ παρά μιά 
μικρογραφία τοΰ έργου του καί τοΰ εαυτού του. Καί 
δέν ήτο δυνατόν νά γίνη τίποτε άλλο. Πώς νά εξαρκέση 
ή μικρή μας Ελληνική ορχήστρα μία σταγών ορχήστρας 
γιά τόν ’Ωκεανόν αυτόν τοΰ συμφωνικού δυναμισμοΰ- 
στόν Ρίχαρδ Στράους, τοΰ οποίου ή μουσική άπλη στ ία 
στήν συμφωνικήν πληρότητα φθάνει μέχρι τριακοσίιον 
πενήντα οργάνων ; "Αλλως τε ό Διδάσκαλος δέν ήλθεν 
εδώ γιά νά δαπανηθή ψυχικώς. Ούτε έδαπανήθη. Αυτό 
τό άντελήφθησαν καλά εκείνοι ποΰ έχουν ακούσει τόν 
μεγάλον συνθέτην νά διευθύνη τά έργα του στό Μό
ναχο, στή Δρέσδη ή στή Βιέννη. Έ δ ώ  ισοπέδωσε τε
λείως τήν ορχήστρα κάτω άπό τόν μουσικόν οδοστρω
τήρα ενός καθαρώς Γερμανικού Άπολυτισμοΰ καί μάς 
έδωσε δύο τρεις στοιχειωδώς καλάς εκτελέσεις έργων του 
μεταξύ τών οποίων καί τήν ύπόκρουσιν στό πιάνο τής 
περίφημης μπαλλάντας τοΰ Τέννυσον «”Ε νοχ Α ρντεν'1 
συνοδεύσας ό ΐδιος τήν έξοχη απαγγελία τοΰ καλλιτέχνου 
τής σκηνής Νίκου Παπαγεωργίου.

'Ο  Ελληνικός κόσμος θυμάται πάντα μέ συγκίνησι 
τό πέρασμα αυτό τοΰ μεγάλου Γερμανοΰ συνθέτου καί 
τήν Θερμή αγάπη του προς τήν Ελλάδα, τήν οποίαν 
διεδήλωνε σέ κάθε του βήμα. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τά 
λόγια ποΰ μοΰ είπε στό Στάδιον τήν ημέρα τής εορτής 
τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων, ενθουσιασμένος μέχρι δα
κρύων άπό τήν ζωντανή παρέλασι τοΰ Έλληνικοΰ Ω 
ραίου : Das W underbare ist m ir heute geschehen ! 
(Σήμερα μοϋ φανερώθηκε τό θαϋμα!).

ΣΟ Φ ΙΑ  Κ. Σ Π Α Ν Ο Υ Δ Η

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΗΛΏΣΙΣ

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή μη δέν έπιστρέφονται.
Ή  Διεύϋυνσις ούδεμίαν φέρει ευθύνην διά τάς είς τά δημοσιευόμενα 

άρΦρα τών κ. κ. συνεργατών απόψεις, σκέψεις, κρίσεις, γνώμας κλπ. ΕύΦυνην 
φέρουσι διά τά άρΦρα των άτομικώς οί κ. κ. συνεργάται κα'ι μόνον.



λΠΟ ΤΗΜ ΟΛΛΗΛΟΓΡλΦΙλΙΊ ΧΟΦΜΠΝΣΤλΛ - Ρ. ΣΤΡΗΟΥΣ

[Χάριν των αναγνωστών μα; πού αγνοούν 'ίσος τήν 
πολυτιμοτάτην δι’ ένα μουσικόν αλληλογραφίαν των 
ώς άνω δύο καλλιτεχνών, μεταφράζομεν έκ τοϋ Γερ
μανικού πρωτοτύπου μέρη τινα άπό αυτήν καί ιδίως 
τά μέρη εις τά όποια γίνεται λόγος διά τήν μουσικήν 
αύτών τραγωδίαν «Ήλέκτρα». Εις προσεχή τεύχη 
θά δώσωμεν άλλα όποσπάσματα έκ τών επιστολών, 
διά τά υπόλοιπα (μέχρι τοϋ «Ίντερμέτσο») γνωστά 
μελοδράματα καί μπαλλέττα τών Χόψμανσταλ—  
Ριχάρδου Στράους ]

Ά π ό  επ ιστολήν το ν  Ρ . Σ τρά ους προς τον  Χ όφ μ α ν-  
σταλ, υπ ό ημερομηνίαν 2 2  Δεκεμβρίου 1 9 0 7 -

« . . . Ό σ ον  αφορά διά τήν τελευταίαν μας συνο
μιλίαν επί τής «Ηλέκτρας», νομίζω δτι, δέν ήμποροϋμε 
ν ’ άφήσωμεν τελείως έξω τον Αί'γισθον. ’Ανήκει αύτός 
ανυπερθέτως εις τό δράμα— τήν δράσιν καί πρέπει νά 
φονευθή, μάλιστα δέ, εάν είναι δυνατόν πρό τών οφθαλ
μών τοΰ ακροατηρίου. Έ άν δέν είναι δυνατόν, ,νά φέ- 
ρωμεν, αυτόν ένωρίτερον εις τό σπήτι, εις τρόπον ώστε 
νά φονευθή αυτός αμέσως μετά τήν Κλυταιμνήστραν, 
τότε ας άφήσωμεν τήν ακολουθούσαν σκηνήν δπως 
έχει τώρα, άλλ’ εν πάσει περιπτώσει σκεφθήτε το. Δέν 
είναι καλόν μετά τον φόνον τής Κλυταιμνήστρα:, νά 
έλθουν α! γυναίκες τρεχάτες, κατόπιν νά έξαφανισθοΰν 
καί έπειτα μετά τον φόνον τοΰ Αιγίσθου νά έλθουν 
μέ τήν Χρυσόθεμιν καί πάλιν. Αυτά δλα είναι (πολύ 
δυνατά) σπασμένες γραμμές. ’Ίσω ς νά έμπνευσθήτε 
κάτι εις τήν περίστασιν αυτήν εδώ. Δέν θά ή μπορούσε 
κανείς νά φέρη τόν Αΐγισθον εις τό σπήτι &ύθύς μετά 
τήν άφι£ιν τού Ό ρέστου ; Και οί φόνοι νά λάβουν 
χώραν σύντομα ό είς μετά τόν άλλον, επάνω κάτω έτσι 
πού τήν στιγμήν, καθ’ ήν ό Αϊγισθος εισέρχεται είς τό 
σπήτι, νά κλείση ή πόρτα οπισθέν του; ν ’ άκούη τότε αύτός 
άπό μακρυά τήν φωνήν τής (δολοφονούμενης) Κλυται 
μνήστρας καί μετά σύντομον παΰσιν νά γίνεται ή δο
λοφονία τοΰ Αιγίσθου, δπως τώρα υπάρχει (στο λιμ- 
πρέττο σας) καί εύθύς κατόπιν (ν’ ακολουθούν) αί γυ
ναίκες καί ή τελευταία σκηνή; Νομίζω πώς μπορούσε 
νά γείνη αύτό τό πράγμα.»

** *

Ά π ό  επ ιστολήν τοϋ Χ όφ μανσταλ  προς τό Ρ.
Σ τρά ους υπ ό  ήμερομ. 3  Ί α ν ο υ α ρ ίο υ  1 9 0 8 .

« . . .  Νομίζω, πώς ήμπορεΐ εύκολα νά διορθωθή ή 
διπλή καμπύλη, ή οποία σάς ένο/λεΐ (Σημ. Μεταφρ. 
Καί περί τής οποίας έγένετο λόγος είς τήν προηγουμέ- 
νην επιστολήν) εις τάς σκηνάς τών δολοφονιών καί 
μάλιστα μέ μίαν άπλουστάτην διάφορον τοποθέτησιν,

Η “ Η Λ Ε Κ Τ  Ρ Α,,

ώς ακολούθως: "Εως τήν σελίδα 8δ (τοΰ λιμπρέττου)— 
ή κραυγή τής ’ Ηλέκτρας «χτύπα ακόμη μιά φορά*·— 
(τελευταία γραμμή είς τήν σελίδα 85) παραμένουν δλα, 
δπως έχουν. Κατόπιν, δέν έρχονται έξω τά κορίτσια— 
αί ύπηρέτριαι, άλλ’ εξ αντιθέτου επικρατεί ησυχία, 
νεκροησυχία, ενώ ή Ήλεκτρα ακούει μέ τήν μεγαλυτέ- 
ραν (ψυχικήν) έντασιν. Τότε εμφανίζεται ό Αϊγισθος 
άπό τήν δεξιάν είσοδον, τρέχει κατ’ επάνω του ή Ή λέ- 
κτρα καί έκτελεΐ τό μυστηριώδες μέ τόν δαυλόν παιχνίδι 
της. Λ οιπόν: Σκηνή τοϋ Αιγίσθου, άπό τήν είσοδον 
τοΰ Αιγίσθου (σελ. 88) μέχρι τής δολοφονίας του (σελ. 
91 Ή λεκ τρα  : «ό ’Αγαμέμνων σέ ακούει!» -  Α ϊγ ισθος  ·. 
«εγώ ό ταλαίπωρος!») μένουν δλα δπως είναι τώρα. 
Εύθύς έρχονται μέ ορμήν αί Γυναίκες άπό τήν αρι
στερόν θύραν, αλλά χωρίς νά είναι ή Χρυσόθεμις μαζυ 
των καί γίνεται τότε ή μικρά σκηνή, είς τήν οποίαν 
σάν φοβισμένες νυχτερίδες στριφογυρίζουν αύτές, οπότε 
αί λέξεις, τάς οποίας είχε ή Χρυσόθεμις, δίδονται είς 
τήν προ'ντην υπηρέτριαν, αύταί τής πρώτης είς τήν δευ- 
τέραν καί ούτω καθ’ εξής. Ή  Ήλεκτρα στέκεται εις 
τήν πόρταν, μέ τούς ώμους πιεσμένους σαύτήν. Αυτή 
ή μικρά σκηνή πηγαίνει έως τήν γραμμήν: Πολλαϊ : 
«Ή λέκτα άφησέ μας νά μπούμε στο σπήτι'·», τήν στιγ
μήν εκείνην, άνήγει ή πόρτα άπό μέσα, αί ύπηρέτριαι 
πηδούν προς τά όπίσω φοβισμένες, κραυγάζουσαι : 
«Π  ίσ ω ! Π ίσω !» Ή  Ήλεκτρα παραμερίζει μέ τούς 
οφθαλμούς προς τήν διεύθυνσιν τής πόρτας. Καί τώρα 
στέκεται είς τήν πόρτα ή Χρυσόθεμις (ή μεσαία πόρτα 
τοΰ σπητιού) κραυγάζουσα τήν αγγελίαν της, ακριβώς 
δπως είς τήν σελίδα 92, μόνον μέ μιά μικρά παραλλαγή : 
4Ήλεκτρα! άδελφή, έλασέ μένα! έλα σέ μένα! Ό  άδελφός 
είναι μέσα στο σπήτι! » -------------- Καί κατόπιν παραμέ
νουν δλα δπως εΐνε τώρα. Νομίζω πώς (ή λύσις αυτή) 
θά σάς άρέστ],»

*Η5

’Α π ό επ ιστολήν τοϋ Ρ . Σ τράους προς τό ν  Χ ό φ 
μανσταλ υπ ό  ήμερομ. 2 2  Ιο υ ν ίο υ  1 9 0 8 ·

« . . .  Μού χρειάζεται είς τήν σελίδα 7? τής «Ή λέ- 
κτρας» ένα μεγάλο μέρος ησυχίας (μιά λυρική σκηνή) 
μετά τήν άναφώνησιν τής ’ Η λέκτρας: «Ό ρέστη !».
(Σημ. Μεταφρ. Πρόκειται διά τήν Θαυμασίαν και με
γαλειώδη άπό ποιητικής, μουσικής καί μουσικής δραμα- 
τουργικής άπόψεως «σκηνήν τής άναγνωρίσεως».)

Θά τοποθετήσω ένα λεπτεπίλεπτον Ίντερμέτσο (ρι- 
τορνέλ) ορχήστρας, διαρκούσης τής σκηνής, καθ' ήν ή 
Ήλεκτρα παρατηρεί τόν έπιστρέψαντα Όρέστη. Ή μπορώ

νά βάλω εις αύτήν τήν λέξιν «Ό ρέστη !» τρις φοράς νά 
τήν σιγοτραγουδά, εν φ άπό τούς άλλους στίχους, διά 
τήν κατάστασιν τής σκηνής αύτή;, είναι κατάλληλοι: 
«Δέν κινείται κανείς!» καί «Ά φ η σ έ  με νά ιδώ τά μά
τια σου!* Δέν θά ή μπορούσατε νά φτιάσετε μερικούς 
ώραίους στίχους έως τήν στιγμήν πού (δ Όρέστης θέ
λει λεπτά νά τήν άγκαλιάση' μεταπίπτει ή κατάστασις 
είς σκοτεινήν — μελαγχολικήν καί ή οποία αρχίζει μέ τάς 
λέξεις: «Ό χι, δέν πρέπει νά μέ πλησιάσης κτλ.»; *).

Ή  πρώτη άποστολή σας έλήφθη εύχαρίστως' πολύ 
ώραΐα άλλ’ ολίγα. Πρέπει νά έχω εδώ υλικόν γιά νά 
μπορέσω ν’ αύξήσω τήν δυναμικότητα τής ορχήστρας 
μου— steigern— δπως θέλω. 8,16,20 στίχους, δσον ήμπο- 
ρεΤτε περισσοτέρους καί δλους είς τήν αύτήν πλήρη 
έκστάσεως κατάστασιν -  Stimmung—πάντοτε ν’ άναβαί- 
νετε— immer sich steigernd.

Καί τώρα άκόμη ενα: Δέν ήμπορώ νά καταλάβω 
είς τό τέλος τήν σκηνικήν Θέσιν— τό συμβαίνοντα εις 
τήν σκηνήν: Ό  Όρέστης είναι μέσα είς τό σπήτι. Ή  
πόρτα τοΰ σπητιού είς τό μέσον είναι κλειστή. Ή  Χρυ- 
σόθεμις καί αί ύπηρέτριαι έτρεξαν (σελίς 88) μέσα εις 
τό σπήτι. Είς τήν σελίδα 91 έρχονται τρεχάτες μέ όρμιήν 
έξω— άπό π οΰ ; Ά π ό  τό άριστερόν μέρος ή άπό τό μέ
σον ; (Σημ. Μεταφρ. Α σφαλώ ς θά έφθανε ή φράσις 
αύτή τοΰ Ριχάρδου Στράους καί μόνον— έσκο καί άν 
τό έργον άπετύγχανε— πράγμα, τό όποιον δέν έγεινε 
βεβαίως— διά νά τόν χαρακτηρίση κανείς «γεννημένον 
μεγαλοφυή δραματουργόν»),

Σελίς 93 : Ή  Χρυσόθεμις τρέχει έξω. Πού έ ξω ; Διά 
μέσου τής πόρτας τής αυλής δεξιά; Γιατί; Μά ό Ό ρ έ 
στης εύρίσκεται είς τό μέσον τοϋ σπητιού;— Γιατί είς 
τό τέλος, κτυπ§ εις τήν πόρτα τοΰ σπητιοϋ; ’Ίσως 
επειδή είναι αύτή κλειστή ;

—  Σάς παρακαλώ άπαντήσατέ μοι ακριβώς εις τάς 
ερωτήσεις αύτάς. Τό σενάριο δέν μοϋ ήταν ποτέ καθαρό, 
μέ μόνην τήν άνάγνωσιν (τοΰ λιμπρέττου).

Ή  παρτιτούρα είναι έτοιμη έθ)ς τήν είσοδον τοΰ 
Όρέστου. ΧΘές ήρχισα νά συνθέτω καί παρακάτω καί 
νομίζω τώρα, δτι είμαι εις πολύ καλήν κατάστασιν».

') °' 1 δε όπισθεν τήν Coda τής σκηνής αυτής μέ τήν «με- 
τάβασιν» εϊς τήν «σκοτεινήν— μελαγχολικήν».

Ά π ό  επ ιστολήν τοϋ  Ρ . Σ τρά ους προς τόν  Χ ό φ μ α ν 
σταλ υπ ό  ήμερομ. 6 . 7  · 0 8 .

« . . . .  Σάς εσωκλείω τούς τελευταίους στίχους (φι
νάλε τής τραγφδίας), είς τούς οποίους παρακαλώ νά 
κάμετε αύξήσεις— steigern— δσον ήμπορεΐτε περισσότε
ρον ώς ντουέττο μεταξύ Ηλέκτρας καί Χρυσοθέμιδος. 
Δέν χρειάζεται τίποτε νέον, μόνον επαναλήψεις καί αύ- 
ξήσεις τοΰ ίδίου περιεχομένου. Οί στίχοι σας τής σκηνής 
τής άναγνωρίσεως τοΰ Όρέστου άπό τήν Ήλέκτραν 
είναι θαυμάσιοι (Σημ. Μεταφρ. Είναι οί στίχοι, τούς 
οποίους έζήτει είς τήν προηγουμένην επιστολήν του δ 
Ριχάρδος Στράους) καί τούς συνέθεσα ήδη. Είσθε δ 
γεννημένος λιμπρεττίστας, στά μάτια μου τό μεγαλεί- 
τερο κομπλιμέντο, διότι είναι δυσκολώτερο γιά μένα 
νά γράψη κανείς ένα καλό ποιητικό κείμενο διά μελό
δραμα, παρά ένα ώραΐον τεμάχιον διά τό θέατρον.— 
Ή  «Ήλέκτρα» προχωρεί προς τά έμπρός καί θά γίνη 
καλή. Ή  σκηνή μεταξύ Ηλέκτρας καί Όρέστου, έχω 
τήν ιδέαν δτι είναι πολύ επιτυχημένη. Τήν πρεμιέραν 
θά τήν Ιξαναγκάσω νά γίνη τό άργότερον περί τά τέλη 
Ίανουαρίου.» (Σημ. Μεταφρ. Τοϋ 1909 είς τήν Δρέσδην)·

** *

Ά π ό  έπ ιστολήν τοϋ  Ρ . Σ τρά ους  πρός τόν  Χ ό φ μ α ν 
σταλ ΰπ ό ήμερομ. 2 1 .4 .0 9 ·

(Σημ. Μεταφρ. Μετά τήν πρεμιέραν εις Δρέσδην) :
«  Ή  «Ήλέκτρα» είς τήν «Σκάλα» τοϋ Μιλάνου
ήτο μία καλή έκτέλεσις, πού δέν τήν περίμενε κανείς: 
ώς Ήλέκτρα ή Κρουτσινίσκα ήτο υπό πάσαν έποψιν 
πρώτης τάξεως, οί δέ άλλοι ρόλοι ώς πρός τό τραγούδι 
θαυμάσιοι, ποτέ δέ δέν ήκουσα μέχρι σήμερον μίαν τόσον 
ώραίαν έκτέλεσιν τής δλης ό'περας. Ή  ορχήστρα πολύ 
καλή, μέ κολοσσιαίαν δλα επιτυχίαν καί τάς μεγαλειτέ- 
ρας εισπράξεις τής σαιζόν. Έ χ ω  τήν ιδέαν δτι εΐμεθα 
ήδη μέ τήν «Ήλέκτραν» πάνω άπό δλα τά βουνά. 
Συγχαίρω υμάς καί εμέ!» 0) ** *

(‘) Δέν θά φανή διόλου παράξενον τό τελευταΐον αύτό 
«εμέ» τοΰ Στράους είς εκείνους πού πραγματικούς  γνωρίζουν 
τό εργον τής μεγαλοφυΐας αύτης. Τό συναντώμεν επίσης εις 
τόν Βάγνερ ώς καί είς άλλους συνθέτας τοϋ ρωμαντισμοϋ.

— --- -  = --------Γ  □□□□□□□□□□□□—   · ■■■

ΒΠΟΛΥΤΟΣ KRI ΠΡΟΓΡΗΜΜΚΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Εάν άποτείνητε είς ένα φιλόμουσον ή ερασιτέχνην 
μουσικόν τήν έρώτησιν: Τί είναι άπόλυτος καί τί προ
γραμματική μουσική;— Θά λάβητε τήν ακόλουθον άπάν- 
τησιν: * Ή  μέν πρώτη εκφράζει καί αποδίδει αισθή
ματα καί εσωτερικός γενικώς καταστάσεις, ή δέ τελευ
ταία περιγράφει έξωτερικάς εμφανίσεις, είναι— απλώς—

φωτογραφική μηχανή.» Τά πράγματα έν τούτοις δέν 
είναι τόσον απλά: Υπάρχουν συμφωνικά άπολύτου 
μουσικής έργα, τών όποιων τό «περιεχόμενον» είς πολ- 
λάς θέσεις, κλίνει πρός τό μέρος τής έτέρας πλάστιγγος, 
τής προγραμματικής μουσικής καί εξ άντιθέτου μουσικά 
καλλιτεχνήματα— συμφωνικά ποιήματα, τών δποίων ή
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«φωτογραφική» άποτΰπωσις— διά νά μεταχειρισθώμεν 
τόν ανωτέρω έσφαλμένον δρον— ήδΰνατο ν’ άποτελ,έση 
«πρόγραμμα» έργου, άπολΰτου μουσικής. Παραδείγματα: 
ή εκτη συμφωνία τοΰ Μπεττόβεν διά τήν πρώτην περί- 
πτωσιν, «T od  und Verklarung» τοΰ Ριχάρδου Στρά
ους, *Les preludes» καί «Tasso» τοΰ Λίστ διά τήν 
δευτέραν.

Καί ενεκα τοΰτου, υπάρχουν διάφοροι τάξεις— δια
βαθμίσεις τών ως άνω καταστάσεων, είς τήν σΰνθεσιν: 
Τό διά τής μουσικής έκφρασθησόμενον «περιεχόμενόν» 
— γενικώς εδώ— είναι δυνατόν νά εχη γραφή συμμετρικώς 
νά μορφοποιήται δηλαδή ολίγον κατ’ ολίγον είς τήν 
■ψυχήν τοΰ συνθέτου δι’ ωρισμένον, ύπάρχον μουσικόν 
υλικόν καί ιδίως τήν α ή β μουσικήν μορφήν. Β ον : 
Ή  εκφρασθησομένη διά τών μουσικών μέσων ίδέα> 
πόθος, αίσθημα, εξωτερικά φαινόμενα κτλ., παρακινούν 
είς τήν εΰρεσιν— συνδυασμόν αυτών καί καθωρισμένων 
μουσικών μ ορφ ώ ν: Έχομεν τάς διακυμάνσεις— τό μικ
τόν, ως Π. X. Ρόντο μετά στοιχείων μορφής Σονάτας. 
Γ ον : Ώρισμέναι καταστάσεις— έσωτερικαί καί εξωτε
ρικά!— συμπίπτουν μέ γνωστήν μορφήν, αλλά τό σύνο- 
λον— καλλιτέχνημα, είναι έλευθεριώτερόν πως κατεσκευα- 
σμένον. Π. X. Έ άν έχη γραφή εις μορφήν Σονάτας, 
απουσιάζει άπό τήν τελευταίαν ή ολοκληρωτική έπανά- 
ληψις τοΰ πρώτου Α '. μέρους, ή πλήρης επεξεργασία ή 
υπάρχει καί τρίτον θέμα κτλ. Δ ο ν : Αί ως άνω κατα
στάσεις τοΰ συνθέτου, κυριαρχοΰσαι επί τής δλης αυτού 
καλλιτεχνικής υφής, επηρεάζουν τό συνθετικόν αυτοΰ 
έργον, μέ αποτελέσματα λίαν τραγικά διά τό καλλιτέ
χνημα: Έχομεν τό άκανόνιστον. Καί Εον : Ώρισμένσ 
μέρη ενός έργου, αποδίδουν μουσικώς λογικώς τήν α ή 
β κατάστασιν, ή θέσις δμως τών μερών αυτών καθί
σταται μειονεκτική, ως έκ τής ισχνότητος καί χυδαιό- 
τητος παραπλήσιων άλλων. (Έξαιροΰνται αί— όλίγαι 
— περιπτώσεις, εις τάς οποίας δ συνθέτης διά τόν α ή 
β χαρακτηρισμόν, είς τινα μέρη, εισάγει τοιοΰτου είδους 
χυδαίας καταστάσεις).

“Ω στε: Βλέπομεν δτι ή ποικιλότροπος συνθετική 
εργασία, είναι εκείνη, ήτις δίδει εις εν καλλιτέχνημα τήν 
Α  ή Β θέσιν, εις τάς ώς άνω υποδιαιρέσεις καί κατα
στάσεις. Τό τοιούτον δμως δέν υπονοεί καί ιδιαιτέραν 
προτίμησιν τής πρώτης, δευτέρας κτλ., διαβαθμίσεαις, 
διότι—έάν έξαιρέσωμεν τήν Δην εις μαθητευομένους 
συνήθως ή τούς «συνήθεις» συνθέτας, συναντωμένην 
περίπτωσιν καί εν μέρει τήν Εην— εις δλας τάς ά'λλας 
κυριαρχοΰν τά μουσικά μέσα άποδόσεως, πάντοτε, εις 
χεΐρας μεγαλοφυών συνθετών, αρκετά έπιτυχώς χρησι- 
μοποιουμένων. Καί δέν παίζει, επομένως, ούδένα απολύ
τως ρόλον έάν εγώ γράψω μίαν συμφωνίαν μετά τίτλου ή 
ά'νευ τίτλου, καθ’ δσον ό τρόπος τής έργασίας, ή καλ
λιτεχνική, λογική, δεσμευτική θά έ'λεγον, μουσική άνά- 
πτυξις, είναι τό κέντρον καί ή βάσις έκάστης μορφο-

ποιήσεως καί άποδόσεως. Τήν στιγμήν δέ καθ\ήν, 
διά τής άκροάσεως τής πρώτης προτάσεως τής τρίτης 
(«Ή ρωϊκής») συμφωνίας τοΰ Μπεττόβεν ή τής « Η ρ ω ι 
κής ζωής» τοΰ Ριχάρδου Στράους, άποκτώμεν έντύπω- 
σιν τοΰ ήρωϊκοΰ είς τήν μουσικήν, δέν υπάρχει κατόπιν 
ούδείς άπολΰτως λόγος νά προτιμήσωμεν τήν «συμφω
νίαν», διά ν’ άπορρίψωμεν τό «συμφωνικόν ποίημα®. 
Κάθε άλλο: Διά τών μουσικών μέσων τής εποχής των
(3 / / 3/0 ' C ' 3 ' ~αφήνομεν τωρα εςω τας διάφορους ατομικας των με
γαλοφυών συνθετών τεχνικάς προσθήκας) αποδίδουν 
καί οί δυο συνθέται έπιτυχώς καί μουσικώς λογικώς 
τάς σκέψεις των, εις τήν περίπτωσιν αυτήν τό ηρωικόν. 
Τό έάν δ Μπεττόβεν εΐχεν ύπ’ δψιν του γράφων τό 
ώς ά'νω έ'ργον, τόν Ναπο/.έοντα, δ δέ Στράους τόν 
εαυτόν του, δέν μάς ένδιαφέρει τό παράπαν. Διότι— 
έπαναλαμβάνομεν— δι’ ημάς τούς άκροατάς υπάρχουν, 
τά συμπεπληρωμένα έργα, τά μέσα συνθέσεως (αίσθη- 
τικώς καί μουσικώς), τό γενικόν περιεχόμενόν των καί 
μόνον αυτά. 1

Καί εν τοιαΰτη περιπτώσει, γεννάται ή έρώτησις: 
’Αποδίδει ή μουσική διά τών μέσων της έπακριβώς 
τάς α ή β έσωτερικάς καταστάσεις; Τήν καταφατικήν 
άπάντησιν— πολύ όρθώς— δίδει δ Σοπενχάουερ εις τό 
φιλοσοφικόν του σύγγραμμα: «Die W elt als W ille
und V orste llu n g».2— «Die Musik ist wenn als 
Ausdruek der W elt angesehen, eine im hochsten 
G rad allgem eine Sprache, die sich sogar zur All- 
genieinheit der B egriffe  ungefahr verlialt wie 
diese zu den einzelnen Dingen. Ihre A llgem einheit 
ist aber keineswegs jene leere A llgem einheit der 
Abstraktion, sondern ganz anderer Art, und ist 
verbunden mit durcligangiger deutlicher BeStim- 
m theit».

Καί ή δεύτερα έρώτησις: Είναι είς Θέσιν ή μου
σική ν’ άποδώση έξωτερικάς καταστάσεις, φυσικά φαι
νόμενα καί έάν ναί, αρμόζει εις τήν «θείαν» αυτήν τέ
χνην νά κατέρχηται είς τόσον «πεζόν* επίπεδον; Ή  
μουσική είναι εις θέσιν ν’ άποδώση διά τών μέσων της 
έπακριβώς εξωτερικά φυσικά φαινόμενα καί νά ύπο- 
βάλη αυτά εις ημάς. Καί προς άπόδειξιν: Ποιος μουσι
κώς ανεπτυγμένος ακροατής δέν ήθελεν άντιληφθή τό 
«περιεχόμενόν» ήχου ’Εκκλησιαστικού κώδωνος είς συμ
φωνικόν έργον μετά παλαιού θρησκευτικού ή μη μέ
λους; Ποιος ακροατής δέν ήθελεν άντιληφθή τήν διά 
τών Κόρνων έμφάνισιν— συνήθως— κυνηγών καί δάσους;

*) Είναι γνωστόν δτι, τό μουσικόδραμα τοΰ Ριχ. Βάγνερ 
«Τρίσταν καί Ίζόλδη», έγράφη υπό τήν επήρειαν τών ερωτι
κών τοΰ συνθέτου σχέσεων πρός τήν Ματίλδη Βέζεντονκ.Άλλά 
ποιος ακροατής τοΰ έργου αύτοΰ ενθυμείται κατά τήν έκτέλε- 
σιν τ.ιν «μικράν» Ματίλδη ; Ούδείς.

2) Τά «"Απαντα» έκδόσεως Frauenstadt, Τόμος Βος, σελ. 
309 κ. έξ.
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Τί εντΰπωσιν αφήνουν αί "πολεμικοί» Τρομπέται; Π ώς 
θά χαρακτηρίσωμεν to μέρος τοϋ συμφωνικού έργου, 
εις τό οποίον ή Σαλμάη ή ιό ’Αγγλικόν κέρας έκτελεΐ 
τό ήσυχον ειδυλλιακόν τραγούδι της; κτλ. Και διά τίνος 
τρόπου όδηγοϋν ημάς όλα τά ανωτέρω και άλλα πλεϊ- 
στα εις τό ώρισμένον*περιεχόμενον; Διά τής συνήθειας, 
παραδόσεως, συσχετίσεως και γνο3σε(ΰς.

Τό δεύτερον μέρος τής έρωτήσεως: Δέν είναι αυτό
χρημα γελοΐον, νά περιφρονώμεν πραγματικότητα και 
καλλιτέχνημα, τήν στιγμήν, καθ’ ή ν πλουτίζεται ή συν
θετική «παλέττα* διά μέσοον έκφράσεως τόσον ωραίων, 
απλών αλλά και χαρακτηριστικών; Δέν είναι γελοΐον, ν ’ 
άπαρνούμεθα εις τόν συνθέτην τήν δυνατότητα έκφρά
σεως διά τών μουσικών αύτοΰ μέσων, έξωτερικών κατα- 
στάσεαιν; Διατί π.χ., ν’ άποφύγω τήν ε’ις διάφορα μέρη 
τοϋ συμφωνικοΰ μου έ'ργου, εισαγωγήν «ασμάτων» 
πτηνών, τών οποίων τό «άσμα», τόσον έπιτυχώς διά 
τών υπαρχόντων μουσικών οργάνων, αποδίδεται; Θά 
γίνη μήπως τό συμφωνικόν μου εργον πολύ «πεζόν» ; 
Δέν πιστεύω. “Ιδε έ'κτην συμφωνίαν τοΰ Μπεττόβεν 
(Coda δευτέρας προτάσεως) ή Βαν πρξ. (W aldweben- 
szene) τοΰ «Ζίκφριντ» τοΰ Βάγνερ κτλ.

Τό ζήτημα είναι— και έρχόμεθα εις τήν βάσιν τοΰ όλου 
προβλήματος: απόλυτος και προγραμματική μουσική— 
εάν ό συνθέτης έχει τήν άναγκαίαν έσοηερικήν δύνα- 
μιν, τήν αίσθητικοκριτικήν, τήν μουσικήν άνάπτυξιν, νά 
πλάθη, νά μορφοποιή, και νά είσαγάγη τάς απομιμή
σεις του ή τά μουσικά θέματα γενικώς, τήν κατάλλη
λον στιγμήν, είς τήν κατάλληλον θέσιν τοΰ συμφωνικού 
του έ'ργου και τό δλον είς τήν κατάλληλον μορφήν. 
’Εδώ είναι ό κόμπος! Τήν στιγμήν, καθ’ ήν, έχει αύτός 
τήν δύναμιν νά παρουσιάζη καλλιτεχνικώς, όργανικώς,

μετά τόσης πειστικότητος, ώραιότητος, λογικότητος, πλα- 
στικότητος καί χαρακτηριστικότητος τά θέματά του, τάς 
λεπτομερείας καί τήν ολην μορφήν είς τό α η β έ'ργον 
του, μάς είναι, ασφαλώς, απολύτως αδιάφορον οτι κα
λείται τό τελευταίον συμφωνία ή συμφωνικόν ποίημα: 
είναι καλλιτέχνημα. Τελεία καί παύλα.

Τίθεται δμως ή έρώτησις: Διατί νά είσαγάγη εξω
τερικά φαινόμενα είς τό καλλιτέχνημα ό συνθέτης καί 
νά μή άρκήται είς τήν έκφρασιν διά τής μουσικής, έσω- 
τερικών, ψυχικών καί μόνον καταστάσεων; Διατι να 
γράφΐ] συμφωνικά ποιήματα καί ούχί συμφωνίας; 
Άπλούστατα διότι, τό έκάστοτε είδος συνθετικής εργα
σίας, πλάθεται άναλόγως τής ιδιοσυγκρασίας, τής ψυχι
κής καταστάσεως, τοϋ περιβάλλοντος, τής εσωτερικής δυ- 

>νάμεως καί τεχνικής ίκανότητος, τής έμπνεύσεως κτλ. 
τοΰ συνθέτου. 'Ο  Μπεττόβεν π. χ. εν έτος μετά τήν 
άποπεράτωσιν τής «άπολυτου» έβδομης συμφωνίας του, 
γράφει «προγραμματικήν» μουσικήν: «W ellingtons
Sieg oder die Schlacht bei V ittoria» Opus 91.

Σ υ μ π έρ α σ μ α ;  Είς τήν μουσικήν υπάρχουν μεγα
λειώδη, καθ’ όλους τούς νόμους τής μουσικής σκέψεως 
καί αίσθήσεως, τής μουσικής λογικής, κατεσκευασμένα 
καλλιτεχνήματα καί έξ αντιθέτου εκκεντρικά διά πειρα
ματισμόν ϊσως κατασκευάσματα, άπιθάνου ή χυδαίας 
συσκευής έργα. (’Ίδε περιπτώσεις Δ ', καί Ε '.). Έ άν 
μία σύνθεσις είναι μετά πάσης μουσικής ακρίβειας, αλή
θειας, πειστικότητος, ειλικρίνειας, ίκανότητος, πλαστικό- 
τητος καί εξ εσωτερικής γενικώς ανάγκης γραμμένη, 
παραμένει τό έ'ργον μεγαλειώδες καλλιτέχνημα, έστω 
καί άν «περιγράφει», φέρει τόν α ή β τίτλον ή ονομά
ζεται απλώς συμφώνία: άμφότερα τά είδη δεικνύουν 
προσωπικότητας. Κ· Δ. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Κ Ρ ΙΣ ΙΣ  ΤΗ Σ  Κ Α Λ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α Σ
[ "Υπό τόν ώς ανω τίτλον, έδημοσιεύθη εις τό 

. Γερμανικόν μουσικόν περιοδικόν «Melos·' τοϋ μηνός 
Ιανουάριου 1930, τό κατωτέρω άρθρον, είς τό όποιον 
ό γράφιον μή μουσικός έξ επαγγέλματος Χά\ζ Ζάλ 
(Hans Sahl) έκ Βερολίνου, εκφράζει τάς απόψεις 
του—τάς απόψεις τών ερασιτεχνών καί τών φιλομοΰ- 
σων θά έλέγομεν— διά τήν δράσιν τής συγχρόνου 
Ευρωπαϊκής Μουσικής. Ή  «Μ ουσική  Ζ ω ή » μετ’ ευ- 
χαριστήοεως αναδημοσιεύει τό άρθρον αύτό! τοσοΰτφ 
μάλλον καθ’ δσον, ευρίσκει τις είς αύτό μερικάς αλή
θειας, τάς οποίας δυσκόλως συναντά είς αρθρα διά 
τήν νεωτέραν μουσικήν. ]

’Α ξιότιμ ε  κ. Κ αθηγητά , 1
Είς τήν εργασίαν, τήν οποίαν μοί έμπιστευθηκατε 

διά τήν «Κρίσιν τής Καλαισθησίας» (τοϋ γούστου) τής 
εποχής μας, θά πρόκηται, έάν σάς έχω άντιληφθή όρ- 
θώς, δλιγώτερον διά μίαν ειδικήν κριτικήν έξέτασιν, όσον 
διά μίαν διευκρίνησιν καί περίληψιν h  τυπώσεων akoou- 

') Ό  Διευθυντής τοΰ Περιοδικού Dr. H ans Merstnann.

τών, άμερολήπτων καί (μουσικώς) θεωρητικώς απαρα- 
σκευάστων. Έπιτρέψατέ μοι ενεκα τουτου, να εκθεσω 
μίαν σειράν τοιοΰτα>ν έντυπωσεων μου, παρ όλον οτι 
δέν είμαι έξησκημένος νά ομιλώ υποκειμενικώς Ichform . 
"Αλλως τε, αρκετά ήδη, έγένοντο συζητήσεις είς τρίτον 
πρόσωπον. Ά ς  όμιλήσωμεν μίαν φοράν διά τόν εαυτόν 
μας. Ά ς  κάμω μεν «πρακτικήν τοΰ κοινού ψυχολογίαν

’Αρχίζω μέ ιδιαίτερόν μου ταξειδιωτικόν περιστατι- 
κόν. “Οταν τό παρελθόν θέρος εύρισκόμουν εις τήν Nord- 
see, μοΰ έγεννήθη αίφνιδίως ή επιθυμία νά τραγουδήσω 
κάτι. ’Αλλά τί έπρεπε νά τραγουδήσω ; Μήπως τό «Ka- 
nonensong» ; Χωρίς τήν (ασφαλώς πολύ νόστιμη) ένορ- 
χήστρωσιν μοϋ έφαίνετο ή μουσική αυτή άγονος. Κατό
πιν. Στραβίνσκη ; Χίντεμιτ; Θαυμάσια— αλλά πολύ δύ-

(Ή  συνέχεια είς τήν 15ην σελίδα.)
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σκολα διά to τραγούδι, δέν ήδυνάμην νά προχωρήσω 
περισσότερον τών τριών διαστολών. Τί μοΰ έμενε λοι
πόν νά κάμω ; Έτραγούδησα— Πουτσίνί.

Παρακαλώ, μή γελάτε εις βάρος μου. Έδιάλεξα από 
σκοποϋ αυτό τό παράδειγμα, διότι πιστεύω, δτι καλύ
τερον δεικνύει τήν κρίσιν, διά τήν οποίαν θά όμιλήσω- 
μεν εδώ. Ζώμεν εις μίαν μεταβατικήν περίοδον. Ά π ό  
τό εν μέρος, οί διά τήν μουσικήν ενδιαφερόμενοι νέοι, 
άπεμακρύνθησαν έσωτερικώς — ψυχικώς προ πολλοΰ έκ 
τών έ'ργίον τοΰ ρεπερτορίου τής προηγηθείσης γενεάς. 
Ά π ό  τό όίλλο δέ μέρος, αί μορφαί (Σημ. Μεταφρ. Υ π ο 
νοεί δλα τά μουσικά μέσα συνθέσεως) καί τά περιεχό
μενα τής «Νέας μουσικής* δέν εϊσεχοίρησαν είς τήν συ- 
νείδησιν τής (παρούσης) Ιποχής, είς τρόπον ώστε νά 
ήδύνατό τις (έλευθέρως) νά κάμη χρήσιν αυτών. Γνωρί
ζει τις τήν ύπαρξίν της, τούς δρους (SchlagWorte) αυ
τής, άλλ’ ώς μουσικόν κτήμα  θεωρείται μόνον άπό εκεί
νους πού ασχολούνται μέ αυτήν είτε ώς εκτελεστά! ή 
ώς θεωρητικοί.

Πόθεν προέρχεται (ή κατάστασις) αύτή ; Προέρχεται, 
νομίζω, οχι τόσον άπό τήν «Νέαν μουσικήν» αύτήν 
καθ’ εαυτήν, δσον άπό μερικούς πού κάμουν άπό αύτήν 
μίαν ύπόθεσιν μόδας καί φιλολογικών σαλονιών. Είς 
αυτούς τούς οπαδούς (Mitlaufern) καί τούς ενθουσια
σμένους πο)ς, πού συλλαμβάνουν κάθε νέαν κίνησιν, 
μόνον διότι είναι νέα, μόνον διότι είναι μία «κίνησις» 
καί οί όποιοι μέ τήν περί «άτοναλισμοΰ» φλυαρίαν 
των, τόσον πολύ συνετέλεσαν εις τήν άποξένοοσιν τοΰ 
κόσμου καί τοΰ προθύμου πρός παρακολούθησιν (παρα
δοχήν) ακροατηρίου τής «Νέας μουσικής»— αύτοί έδω
σαν (μέ τήν φλυαρίαν των) μίαν ούχί καθαρόν, μίαν 
συγκεχυμένην ιδέαν αυτού πού πραγματικώς συμβαίνει 
είς τήν «Νέαν μουσικήν». Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
έσχηματίσθησαν δύο εχθρικά, αντίθετα μέτωπα άκροα- 
τών, τά όποια δέν δύνανται νά συνεννοηθοΰν. Τούς 
μέν χαρακτηρίζω εγώ συντόμως ώς Μ πεττόβεν άκροα- 
τά ς : κληρονομική (παραδόσεως) καλαισθησία τής ώρι- 
σμένής θέσεως (τών συνδρομητών), κληρονομική πίστις 
είς δλα τά «μεγαλοπρεπή καί «Ώ ραΐα» (καθώς) καί 
τήν διαρκή αξίαν τών— όπως λέγεται— άπαραβιάστων 
«έργων αίωνιότητος». 'Ομολογία (πίστεως) εις τόν βιρ- 
τουοζισμόν καί τούς «αστέρας» Διευθυντάς ορχήστρας 
ώς άντιπροσάίπους μουσικής έπιμελείας καί φροντίδας 
μέ «ολοκληρωτικήν έγκατάλειψιν καί συναισθανομένην 
βαθειά άπόδοσιν». Ή  συναυλία ώς κοινωνικόν συμ
βάν. Ή  συναυλία ώς ηθικός χρησμός. Μία “Ενωσις 
ερευνητών τοΰ Θεοΰ, τής οποίας τά μέλη προ τής τελευ
ταίας προτάσεως (μιας συμφωνίας) τρέχουν άπό τήν αί
θουσαν είς τό 'Ιματιοφυλάκιον διά νά εξασφαλίσουν τά 
ένδύματά των. Π άντως: μία ένωσις.

Δεύτερον (ή δευτέρα κατηγορία): οί διαφωτισμένοι, 
οί μεμυημένοι, οί έν γνώσει τών πραγμάτων— die Auf-

Ί 5  =

geklarten. Ύπονοοΰνΐαι οχι βεβαίως οί σνομπισπκώς 
ενδιαφερόμενοι διά τήν «Νέαν μουσικήν» (ϊδε ανωτέρω), 
άλλ’ εκείνοι οί καλλιτέχναι, οί κριτικοί, οί διανοούμενοι 
πού είναι πεπεισμένοι άπό τήν άναγκαιότητα μιας μου
σικής άνανεώσεως, οί μέ ώρισμένον πρόγραμμα εργα
ζόμενοι, οί «διανοητικοί πρόμαχοι», οί πραγματικοί 
αρχηγοί τής κινήσεως. ’ Επίσης ε δ ώ : μία ενοοσις. Ά λλ ’ 
αύτή ή ενωσις, έκτελεΐ τά καθήκοντά της μακράν τής 
εστίας τής μουσικής κινήσεως, μακράν τοΰ κοινού τών 
μεγαλουπόλεων, τοΰ οποίου ή συμμετοχή, διά λόγους 
οικονομικούς, είς τάς κατά τό πλεΐστον έκτος τοΰ Βερο
λίνου διωργανουμένας μουσικάς έορτός καί ιδιαιτέρας 
εκτελέσεις, καθίσταται άδύνατος. "Οσον σπουδαΐαι— 
σπουδαΐαι ώς βάσις συζητήσεως—είναι αί έορταί αύταί 
διά τάς έτησίας συναντήσεις τών «διανοητικών προφυ
λακών»— δι’ εκείνους πού δέν άνήκουν είς αύτάς, δι’ 
εκείνους πού δέν έχουν τήν ευτυχίαν ν’ άποσταλοΰν άπό 
τήν Διεύθυνσιν (μιας έφημερίδος), πρέπει νά κυττάζουν 
πώς Θά εύρουν τά μέσα δι’ εν ταξείδιον είς Baden—  
Baden. Τό πλήθος παραμένει εις τήν οικίαν του καί 
μανθάνει μόνον άπό τάς εφημερίδας δτι εις τό Baden 
— Baden εγεινε καί πάλιν φασαρία— Ivrach. Δέν είναι 
βεβαίως κατόπιν Θαΰμα τό δτι ό λαϊκός συνδέει μέ τήν 
έννοιαν τής «Νέας μουσικής* επί μάλλον καί μάλλον 
κάτι τό σκοτεινόν, τό άκατανόητον, μίαν μυστηριώδη 
μουσικήν, μίαν μουσικήν διά τούς ειδικούς καί μόνον. 
'Η  έπενέργειά της δέν εισχωρεί είς τό κοινόν. Έγγίζει 
μόνον τούς ήδη μεμυημένους.

Ποιον είναι τό άποτέλεσμα; Δυσπιστία καί άγνοια, 
δυσπιστία έκ γνώσεως άπό τό εν μέρος, έγκατάλειψις καί 
άπομόνιΜσις άπό τό άλλον. Ενθυμούμαι ενα βράδυ εις 
τόν Κλέμπερερ. Έδίδετο ή «'Ιστορία τοϋ στρατιώτου». 
Τό Θέατρον ήτο πλήρες άπό έπισκέπτας λαϊκών σκηνών. 
Ποιος έχειροκρότει; "Ενα δυο άνθρωποι τών γραμμά
των, οί όποιοι έκάθηντο εις τάς πρώτας σειράς. Ά λ λ ω ς : 
Κρύφιοι γέλωτες, κινήσεις τής κεφαλής καί ούδεμία άν- 
τίληψις. Μία εξαιρετική περίπτωσις; Πιστεύω δτι, δέν 
υπάρχει κοινόν, τό οποίον μέ αφέλειαν, άπαρασκεύα- 
στον άπό τόν εαυτόν του, νά έ'ρχεται είς τήν «Νέαν 
μουσικήν». Ά λ λ ’ υπάρχουν μερικοί, οί όποιοι νομίζουν 
δτι πρέπει νά γίνη κάτι διά τό πλήθος. Υπενθυμίζουν 
τήν μουσικήν ένασχόλησιν παρελθουσών εποχών, περί
που τοΰ Μπαρόκ καί βεβαιοΰν αύτοί, δτι καί σήμερον 
άκόμιη είναι δυνατή μία παρόμοιος δράσις (ενέργεια), 
διά τής οποίας ήθελε διαπαιδαγωγηθή τό κοινόν πρός 
συνεργασίαν, όμοΰ έκτέλεσιν καί τραγούδι. Μόνον λη- 
σμονεΐται είς δλα αύτά, δτι είναι απολύτως άδύνατον νά 
μεταφυτεύσωμεν είς τήν εποχήν μας άνευ συζητήσεως 
μορφάς πού παρήχθησαν ίστορικώς (δηλαδή φυσιολο- 
γικώς, δι’  έξελίξεως) καί αυτοτελείς, εμφανίσεις, αί όποϊαι 
προήλθον άπ’ δλως διαφόρους πνευματικός καί κοινωνικός 
καταστάσεις. Τό πρόβλημα τής «Νέας μουσικής» είναι



κοινωνιολογικόν. Ποτέ πρότερον δέν ήτο ό λαός τόσον 
απ ίρροφημένος είς τόν αγώνα ύπάρξεως, ποτέ δέν ύπήρ- 
ξεν εποχή, ή οποία νά είχε όλιγωτέραν ευκαιρίαν ν ’ 
άφήντ) ελεύθερα υπομονήν, ενέργειαν κα! δυναμά τών 
νεύρων, διά μίαν μουσικήν, πού δέν «απολαμβάνεται» 
άλλ’ αποκτάται διά τής εργασίας και δσον είναι δυνα
τόν μελεταται μέ τό μερολόγιον εις τάς χεϊρας. Υ π ά ρ 
χει μια περίπτοοσις. Νά φέρω  μεν τήν 'Ν έα ν  μουσικήν»  
είς τό κ ο ινόν  και ούχί τό κοινόν είς τήν «Νέαν μου
σικήν». Μέ ά'λλας λέξεις: Άπόμάκρυνσις άπό τήν εσω
τερικότητα (άπό τό νά εΐμεθα περικεκλεισμένοι εις τόν 
εαυτόν μας και μόνον) άπό τάς αιρέσεις, παραίτησις έκ 
τών χειρονομιών, αποχή έκ τής άπόψεως 1’ art pour 
1’ art, δπισθεν τής οποίας κρύπτονται ακόμη μερικοί 
αντιπρόσωποι τής «Νέας μουσικής». Τό παρ,/δειγμα τής 
«D reigroschenoper* (τοΰ Κούρτ Βάϊλ) είναι γνωστόν. 
Ή το  μία απόπειρα καί εις τό είδος της διά μίαν φ ο 
ράν, πού έκέρδισε καί πάλιν έπϊ μιάς περιοχής τής καλ
λιτεχνίας τό πολύ κοινόν, επί μιάς περιοχής περιτυλιγ- 
μένης μέ επαγγελματικόν— ειδικόν Jargon  περικεκλει- 
σμένης εις διατυπώσεις. 'Ως αντίθετον παράδειγμα, επι
θυμώ ν’ αναφέρω τήν περίπτωσιν ενός μουσικοΰ προ- 
σκληθέντος νά γράψη τήν μουσικήν τής κινηματογρα

φικής ταινίας «Sprengbagger 1010» πού έξετελέσθη 
είς τήν Mozartsaal. Δέν γνωρίζω ποιον ρόλον παίζει 
είς τήν «Νέαν μουσικήν» ό W alter Gronostay, αλλά 
γνωρίζώ δτι, οί διάφοροι θόρυβοι, (ως μουσική) τούς 
οποίους αύτός παρέδωσε (τών οποίων αύτός ήτο ό αί
τιος) κατεβάσθηκαν μετ’ δλίγας ημέρας καί πιστεύω δτι, 
τοιούτου είδους παραστρατήιιατα κάθε άλλο είναι ή 
κατάλληλα, δπως πείσουν ενα κοινόν, μέ σκεπτικισμόν 
ήδη, διά τήν αναγκαιότητα μιάς νέας μουσικής κινημα
τογράφου. Έ δ ώ  δέ άκριβώς θά ήτο δυνατόν νά γίνη, 
μέ μίαν πλέον καταφανή παράστασιν (παρουσίασιν), 
αιφνίδιος επιδρομή είς τήν κατεστραμμένην ώρισμένων 
κύκλων καλαισθησίαν, επί τή βάσει τής οποίας φτιάνουν 
αύτοί καί σήμερον τήν μουσικήν κινηματογραφικών 
ταινιών. Ό τι δέν έγένετο άκόμη τοίρα, δτι ή «Νέα μου
σική» άφήκε νά τής διαφυγή πάλιν μία Chance, μέ τήν 
οποίαν ήδΰνατο νά κάμη πρακτικήν λαϊκήν π ροπ α 
γά νδα , μακράν τών θέσεων τοϋ άγώνος πού είχε κατα~ 
λάβει: αύτό, άξιότιμε κ. Καθηγητά, μοΰ φαίνεται νά 
είναι χαρακτηριστικόν διά μίαν κίνησιν, εις τάς (μουσι- 
κάς) εκτελέσεις τής οποίας εύρίσκονται, χωρίς νά φαί
νονται, αί λέξεις: « ’Απαγορεύεται ή είσοδος εις τούς 
αναρμοδίου;». ***

Ο ΣΟΥΜΑΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΟΠΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΡΑΜΣ
[ Εν άπό τά πλέον χαρακτηριστικά σημεία τής ροιμαντικής νοοτροπίας τών συνθέτων τοϋ 19ου αίώνος 

καί περαιτέρω ως τών Χόφμαν, Βέμπερ, Σούμαν» Μπερλιό, Βάγνερ, Αίστ, Ινορνέλιους, Πφίτσνερ, Μπουζόνι, 
Ντεπυσσύ, Σέμπεργκ κτλ., (έκ τών ήμετέρων συνθετών άναφέρομεν ίδίιος τούς κ. κ. F; Λαμπελέτ, Μαν. Καλο- 
μοιρην καί Μάρ. Βάρβογλην) είναι (μεταξύ άλλων) καί ή μουσική λογοτεχνική παραγωγή καί ένασχόλησις 
αυτών. 1 Μι] αρκσυμενοι δηλαδή, οί ως άνω κυριώτεροι μουσικοφιλόλογοι συνθέται, εις τήν έζφρασιν τών 
διάφορων αυτών κοσμοθεωριών καί απόψεων διά τής μοι σικής, έπεζήτουν καί διά τοΰ λόγου νά έπεξηγήσουν 
το «περιε/ομενον» ή «συσκευήν» διαφόρων μουσικών τεμαχίων των ή ν" αναπτύξουν τάς απόψεις των διά τήν 
τέχνην, ν αποκαλυψουν τήν «γυμνότητα» καί «ανικανότητα» άλλων συναδέλφων των, ή τέλος, νά παρουσιάσουν
«όμοίδεάτας» τό α ή β ταλέντο εις τήν «κωφεύουσαν» καί «ταπεινήν» κοινωνίαν 'Ο Σούμαν (1810— 1866)
εις ηλικίαν είκοσι καί ενός έτους, γράφει τό κατωτέρω άρθρον— κριτικήν διά τό εργον 2 τοΰ ΙΙολωνοΰ εκ μητρός 
συνθέτου Σοπέν (1810 1849)— ό πατήρ του ήτο Γάλλος-—τό όποιον είναι κατά τούτο ενδιαφέρον (μίαν περίπου
εκατονταετηρίδα άπό τής έκδόσεώς του) ότι, μάς παρουσιάζει— εκτός τοϋ Σοπέν—τό αγαπητόν «κρυφτούλι» τοΰ 
νεαρού ενθουσιώδους συνθέτου : Ευσέβιος, Φλόρεσταν καί Ράρο— τρία πρόσωπα αποκυήματα τής φαντασίας τοΰ 
Σούμαν, κατ’ άπομίμησιν παρομοίων σχεδόν τοϋ Ρομαντικού συνθέτου, λογοτέχνου καί νομικού Έρνστ Τέοντορ 
Αμαντέους Χόφμαν (1776— 1822). Ευσέβιος είναι ό ήπιος, ό μειλίχιος μουσικός, Φλόρεσταν ό ορμητικός, ό τοα" 

χυς καί Ράρο ό βαθυστόχαστος, ό μεσάζων. Τά τρία αυτά πρόσωπα αποτελούν τήν «“Ενωσιν τοϋ Δαυίδ»— Davids- 
biindler διά τήν κριτικήν εργασίαν τοΰ Σούμαν.— Τό άρθρον τοΰ τελευταίου διά τόν Σοπέν, έχει ώς έξης :

Ε ν εργον II .

« Ό  Ευσέβιος είσήλθε ήσύχως εις τό δωμάτων. Γνοο- 
ρίζεις τό ειρωνικόν χαμόγελον τοΰ χλωμού προσώπου 
του, μέ τό οποίον αύτός προσπαθεί νά προκαλέση ενδια
φέρον. Έκαθόμουν μέ τόν Φλόρεσταν κοντά στο πιάνο. 
'Ο  Φλόρεσταν είναι ένας άπό τούς ασυνήθεις εκείνους 
μουσικούς, πού προαισθάνονται παντό μελλοντικόν, νέον

1 Προσεχώς ή « Μ ουσικ ή  ζ ω ή »  θά  άσχοληθ-ή ιδιαιτέρως 
μέ ένα έκαστον έκ τών ώς άνω συνθετών.

καί έκτακτον. Έ ν  τούτοις δμως, εύρέθη σήμερον προ 
μιάς έκπλήξεως. Μέ τάς λέξεις «Β γάλτε τό καπέλλο σας, 

,Κ νρ ιο ι, μιά μ εγαλοφ υΐα», τοποθετεί εις τό πιάνο ό 
Ευσέβιος εν μουσικόν τειιάχιον. Τόν τίτλον τοΰ έργου 
δέν επετρέπετο νά τόν ίδωμεν. Έφυλλομέτρησα άφη- 
ρημένος εις τό τεΰχος- αύτή ή κεκαλυμμένη, ή χωρίς 
ήχους άπόλαυσις τής μουσικής, έχει κάτι τό μαγευτικόν.
Εξ άλλου, μοΰ φαίνεται οτι, έκαστος συνθέτης έχει διά 

τούς οφθαλμούς τούς ιδιαιτέρους ατομικούς του σχημα
τισμούς φθογγοσήμων: δ Μπεττόβεν φαίνεται είς τό

χαρτί διάφορος άπό τόν Μότσαρτ, δπως ή πρόζα τοΰ εις μερικάς θέσεις έγένετο φωτεινότερον— ενόμιζα δτι 
Ζάν Πάουλ άπό αύτήν τοΰ Γκαΐτε. έβλεπα τοΰ Μότσαρτ τό «La ci darem la mano*

A t fo  I Srguito d ella  S ceua  I X -

Έ δ ώ  δμως (είς τό μουσικόν αύτό τεμάχιον) μοΰ Από τό ερωτικόν ντουεττίνο Δόν Ζουάν— Τσερλίνα, τοΰ
Ιφαίνετο δτι μέ έβλεπαν Θαυμάσιοι, τελείως άγνωστοι— γνωστού μελοδράματος τοΰ Μότσαρτ: «Δόν Ζουάν». Ή  μου
αλλόκοτοι οφθαλμοί,Η οφθαλμοί άνθέων, βασιλίσκων
(Basiliskenaugen), παγωνιών, οφθαλμοί [π α ρ θ έ ν ω ν α ν ω τέ ρ ω .

σική— τό θέμα τοΰ Μότσαρτ, τό όποιον έχει ύπ δψιν του 
δ Σούμαν διά τάς « Παραλλαγάς» τοϋ Σοπέν, είναι τό



μέσα εις εκατόν συγχορδίας περιτυλιγμένον. Ό  Αεπο- 
ρέλλο (υπηρέτης τοΰ Δον Ζουάν) μοΰ έφαίνετο αληθώς 
σαν νά μοΰ έκαμε τό μάτι (δι’ ερωτικήν σκηνήν τοΰ 
κυρίου του) καί δ Δον Ζουάν περνοΰσε μέ λευκόν μαν
δύαν άπό Ιμπρός μου.

«Έ λ α  λοιπόν, εμπρός, παίξε τό τεμάχιον» λέγει ό 
Φλόρεσταν. Καί ό Ευσέβιος έξετέλεσε (τήν προσταγήν), 
έν φ ημείς άκουμβισμένοι εις τό παράθυρον ήκοΰομεν. 
Ό  Ευσέβιος έπαιξε μέ ενθουσιασμόν και μας παρου
σίασε αμέτρητους μορψάς τής πλήρους σφρίγους αυτής 
ζωής: ήτο ως νά παρέσυρε ό ενθουσιασμός τής στιγμής, 
τά δάκτυλά του, υπέρ τήν συνήθη ικανότητά των. Φυ- 
σικφ τφ λόγω, αί έπευφημίαι τοΰ Φλόρεσταν δέν άπετε- 
λοΰντο, έάν έξαιρέσωμεν τό πανεύδαιμιον χαμογελάν του, ή, 
άπό μερικάς λέξεις, δτι, αί παραλλαγαί ήτο δυνατόν νά ήσαν 
άπό τόν Μπεττόβεν ή τόν Φράντς Σούμπερτ, έάν οί δυο 
αύτο'ι συνθέται ήσαν βιρτουόζοι τοΰ πιάνου— μόλις δμως 
είδε τό έξώφυλλον (τής συνθέσεως) και έδιάβασε:

«La ci darem  la mano, varie pour le P ian o
forte  avec acc. d ’ Orchestre par F rederic Chopin, 
Oeuvre 2'> πλήρεις ενθουσιασμού άνεφωνήσαμεν: «“Εν 
έργον 2 !»— και καθώς λαμποκοπούσαν τά πρόσα>πά μας 
άπό ασυνήθη έκπληξιν, εκτός άπό μερικά επιφωνήματα, 
μόλις ήδύνατό τις νά διακρίνη : «Ναί, αυτό είναι κάτι 
το άξιον λόγου— Σοπέν— δέν έχω ξανακούσει τό δνομα 
— ποιος ήμπορεΐ νά είναι— πάντως—μιά μεγαλοφυΐα—
δέν γελόί εκεί ή Τσερλίνα ή μάλιστα δ Λεπορέλλο»-------
— και κατ’ αυτόν τόν τρόπον, έλαβε χώραν μιά σκηνή, 
πού δέν ήμπορώ νά τήν περιγράψω.

Καθώς είμαστε σέ διέγερσι— φουντωμένοι άπό τό 
κρασί, τόν Σοπέν κα'ι άπό άλλας ομιλίας μιας σέ διά
φορα θέματα, έπήγαμε στό «Διδάσκαλο’  Ράρο. Αυτός 
εγελασε πολΰ, χωρίς νά δείξη οΰδέν άπολύτως ενδιαφέ
ρον ή περιέργειαν διά τό έργον αυτό 2 «διότι ξεύρω 
και σάς και τόν ενθουσιασμόν σας τής νέας μόδας’ άλλά, 
δόστε μου εδώ μιά φορά τόν Σοπέν». Τό ύπεσχέθημεν 
διά τήν άλλην ημέραν. Ό  Ευσέβιος μιας καληνύκιισε 
γρήγορα— γρήγορα" εγώ παρέμεινα μιιά στιγμή άκόμη 
κοντά στον «Διδάσκαλο» Ράρο, έν ω  δ Φλόρεσταν τρά
βηξε, μέσα άπό σεληνοφωτίστους παρόδους, ϊσια γιά τό 
δωμάτιό μου, άφ ’ ου τώρα τελευταία δέν είχεν δ ίδιος 
σπήτι. Περί τά μεσάνυχτα, τόν βρήκα ξαπλωμένο 
επάνω στον καναπέ τού δωματίου μου, μέ τά μάτια 
κλειστά, ψιθυρίζοντας σάν σέ όνειρο: «Αί παραλλαγαί 
τού Σοπέν, γυρίζουν άκόμη εις τόν νοΰν μ ου : βέβαια 
— συνεχίζει— είναι τό συνολον δραματικόν καί αρκετά 
σε στυλ Σοπέν. Ή  εΐσαγα>γή, άν καί είναι τόσον καλο
γραμμένη, σφιχτοδεμένη — ενθυμείσαι τάς τρίτας τοΰ Αε- 
πορέλλο;— μοΰ φαίνεται έν τούτοις, δτι δέν ταιριάζει 
διόλου εις τό συνολον. Ά λλά τό θέμα— διατί τό έγραψε 
εις υφέσεις;— αί παραλλαγαί, ή τελευταία πρότασις, τό 
Adagio, δλα αυτά έχουν άξίαν— καί δείχνουν τήν μιε-

γαλοφυΐαν είς κάθε διαστολήν. Ασφαλώς, άγαπητέ ’ Ιού
λιε,1— δ Δον Ζουάν, ή Τσερλίνα, δ Λεπορέλλο καί δ 
Μαζέττο (δ αρραβωνιαστικός τής Τσερλίνα) είναι τά 
δρώντα πρόσωπα !) — τήν άπάντησιν τής τελευταίας εις 
τό θέμια τήν ευρίσκω δλο αγάπην καί τήν πρώτην πα
ραλλαγήν θά ήμποροΰσε κανείς νά τήν χαρακτηρίση λε
πτήν, φιλάρεοκον, έρωτοτρόπον— ό 'Ισπανός Grande 
(δ Δον Ζουάν) αστεΐζεται εις αυτήν, μέ πολλήν χάριν, 
μέ τήν μικράν χωριατοπούλα Τσερλίνα. Ά λ λ ω ς τε, αυτό 
φαίνεται καθαρά πλέον είς τήν δευτέραν παραλλαγήν 
ή δποία είναι περισσότερον έμπιστευτική, κωμική, φιλό- 
νεικος, ακριβώς ώς έάν δύο ερωτευμένοι συνελαμβά- 
νοντο καί έγελοΰσαν περισσότερον ή συνήθως.

Άλλά, πώς αλλάζουν δλα εις τήν τρίτην παραλλα
γήν ! Ό λ α  είναι φώς σελήνης έκεΐ καί γοητεία Νεράι
δων : Ό  Μαζέττο στέκεται κάπου έκεΐ καί υβρίζει μέ 
τέτοιον τρόπον, πού ακούεται, χωρίς δμιως καί νά έμπο- 
δίζη τόν Δον Ζουάν ή κατάστασις αυτή, τό παράπαν 
— Καί τοίρα, τί ιδέαν έχεις διά τήν τετάρτην παραλλα
γήν;— Ό  Ευσέβιος έξετέλεσε αυτήν πολύ καθαρά —κτλ 
Ό  * ’ Ιούλιος»— Σούμαν έξακολουθεΐ τήν άνάλυσιν τοΰ 
έργου 2 τοΰ Σοπέν, διά τού στόματος τοΰ Φλόρεσταν 
πάντοτε εις ύφος ενθουσιώδες καί μέ πολλήν δρσιν. 
ποιητικής φαντασίας διά τάς υπολοίπους παραλλαγάς 
Εν τέλει γράφει τά εξής λίαν χαρακτηριστικά: « Ά γ α 

πητέ μου Φλόρεσταν, αυτά τά ιδιαίτερα αίσθήμιατά μας 
είναι άξιέπαινα, άν καί ολίγον υποκειμενικά. Ό σ ο ν  δμως 
ή μεγαλοφυΐα τοΰ Σοπέν είχε κάποιαν πρόθεσιν, τόσον 
έγώ κύπτω τήν κεφαλήν μου προ τής μεγαλοφυΐας αυ
τής, προ τής προσπαθείας αυτής, προ αυτής τής ίκανό- 
τηρος— τής Meisterschaft!». —  — —

[Τφ 1850 εύρίσ-κετο ό Σούμαν μετά τής συζύγου του 
Κλάρας είς τήν πατρίδα τοΰ Μπράμς (1833- 1897) 
Χάμπουργκ, διά συναυλίαν. Διαρκούσης τής περιόδου 
τών συναυλιών τοΰ ζεύγους Σούμαν ό άγνωστος σχε
δόν τότε συνθέτης Μπράμς, άπέστειλε εις τόν «Διδά
σκαλον» μερικάς συνθέσεις του— τή προτροπή φίλων 
— μέ τήν παράκλησιν, νά έκφέρτ) αύτός τήν γνώμην 
του. Α5 συνθέσεις τοΰ έπεστράφησαν « πομπωδώς 
χωρίς καν νά ρίψη έν βλέμμα είς αύτάς ό Σούμαν.

ΠερΓίσαν-τρία ολόκληρα έτη—έτη μελέτης, έτη 
μουσικΐν ταξείδιχν τοΰ Μπράμς, έτη κοπιώδους μου
σικής εργασίας— συνθέσετος καί τότε μόλις τη μεσο
λαβήσει τοΰ γνωστοΰ βιολιστοΰ καί συνθέτου Γιόα- 
χιμι (1831— 1907)— μέ τόν όποιον ό Μπράμς, ήτο ήδη 
γνωστός καί φίλος— λαμβάνει γνώσιν μερικών συνθέ
σεων τοΰ νεαροΰ Βορειογερ μανοΰ, δ Σούμαν. Μετ’ ολί
γον χρονικόν διάστημα, γνωρίζονται οί δύο καλλι- 
τέχ\αι καί προσωπικώς. ’Αποτέλεσμα τής γνωριμίας 
ούτής καί ’ιδίως τής λεπτομεροΰς πλέον γνωριμίας 
τών έργων τοΰ Μπράμς άπό τόν Σούμαν, ήτο ή δη- 
μοσίευσις τοΰ κατωτέρω άρθρου τοΰ τελευταίου, εις 
τήν «Neue Zeitschrift fur M u sik·» μέ τόν τίτλον:

') ’Ιούλιος είναι ό «ακροατής» Ρόμπερτ Σούμαν. 
s; Ό χ ι βεβαίοις είς δλον τό μελόδραμα τοΰ Μότσαρτ.

Νέαι κατευθύνσεις

«Έπέρασαν χρόνια— σχεδόν τόσα δσα είχον άφιερά>σει 
πριν εις τήν σύνταξιν τού παρόντος περιοδικού, δηλαδή 
δέκα— ώστε Θά έπρεπε ν ’ άκουσθή ή φωνή μου ήδη 
επί ενός Terrain τόσον πλουσίου είς άναμνήσεις. Συ- 
χνάκις, παρά τήν κοπιώδη παραγωγικήν μιου εργασίαν, 
ήσθανόμουν τόν εαυτόν μιου παροτρυνόμενον προς τόν 
σκοπόν αυτόν. Ένεφανίσθησαν πολλά νέα άξια λόγου 
ταλέντα, έφαίνετο ώς νά παρουσιάζετο μιία νέα δύναμις 
τής μουσικής, δπο^ς έπιβεβαιοΰν τήν κατάστασιν αυτήν 
πολλοί προς τά άνω— προς τήν πρόοδον τείνοντες καλ- 
λιτέχναι τών τελευταίων έτών, έστω καί άν αί διάφο
ροι αυτών συνθέσει; είναι μάλλον εις στενόν κύκλον 
γνωσταί. (Έ δώ  αναφέρει δ Σούμιαν έν υποσημειώσει 
τούς εξής συν&έτας τής εποχής του: Γιόζεφ Γιόαχιμ,
’Έρνστ Νάουμαν, Λούντβικ Νόρμαν, Βόλντεμιαρ Μπάργ- 
κιελ, Τέοντορ Κίρχνερ, Γιούλιους Σαίφερ, Άλμπερτ Ντί- 
τριχ, τόν Ιερωμένον Βίλζινκ, Γκάντε, Μάνγκολντ, Ρόμ
περτ Φράντς καί Χέλλερ). \

Έσκέφθην, παρακολουθών μετά μιεγάλης συμπαθείας 
τάς κατευθύνσεις αυτών τών εκλεκτών, δτι Θά έλθη, δτι 
πρέπει νά έμφανισθή μίαν ημέραν άποτόμως εις, κατό
πιν τόσων γεγονότων, δστις ίδεωδώς θά άπέδιδε τόν 
μέγάλον πόθον καί έκφρασιν τής εποχής του, είς, δστις 
δέν θά έπαρουσιάζειο διά τής ολίγον κατ’ δλίγον άνα- 
πτύξεως τής ικανότητάς του, άλλ’ έξ άντιΘέτου θά άνε- 
πήδα ώς ή Ά θη νά  πάνοπλος έκ τής κεφαλής τού Διός. 
Καί δ νεαρός αύτός, παρά τό λΐκνον τοΰ οποίου Χάρι- 
τες καί Ή ρω ες εΰρίσ^οντο φρουροί, ήλθε. ’Ονομάζεται 
Γ ιοχάννες Μ πράμς, κατάγεται άπό τό Χάμπουργκ καί 
είναι μιορφωμιένος εις τούς δυσκόλους θεσμούς τής Τέχ
νης, άπό ικανόν καί ένθουσιώδη διδάσκαλον (δ Σοΰμαν 
άναφέρει έν υποσημειώσει τό δνομά του: Έντουαρτ 
Μάρξσεν)' έκεΐ συνέθετεν αύτός έν άπολύτω ησυχία, έν 
Φ έγώ μόλις πρό δλίγου χρονικού διαστήματος έλαβον

’ ) Παρατηρεί πιστεύω δ αναγνώστης, δτι, άπό τήν λίσταν 
αυτήν τών συνθετών απουσιάζουν οί Μπερλιό, Λίστ καί Βάγ- 
νερ. Τά αίτια τής παραλείψεως αύτής θά τάέξετάσωμεν άλλοτε.

γνώσιν τών έργων του, μέσω σεβαστού Meister (υπο
νοεί τόν Γιόαχιμι). Έξωτερικώς φέρει δλα έκεΐνα τά 
σημεία, τά δποΐα άναγγέλλουν : αυτός είναι ό προωρι- 
σμένος— ό εκλεκτός. Καθήμενος εις τό πιάνο, άπεκάλυπτε 
Θαυμιασίους τόπους. Πάντοτε παρεσνρόμεθα εις μαγευ- 
τικάς περιοχάς. Άκόμη ήρχετο μία μεγαλοφυής έκτέ- 
λεσις, διά τής δποίας μετεβάλετο τό πιάνο είς ορχήστραν 
άπό πονετικές καί χαρούμενες φωνές. Ή σ α ν  σονάται, 
μάλλον κεκαλυμμέναι συμιφαηάαι,— Lieder, τών οποίων 
εννοούσε κανείς τήν ποιητικότητα, έστω καί εάν δέν εγνώ- 
ριζε τάς λέξεις, άφ ’ ού περνοΰσε άπό δλα μιά ωραία τρα
γουδιστή μελφδική γραμμή,— μερικά τεμάχια διά πιάνο, 
κάπου— κάπου δαιμιωνιώδους φύσεως είς τήν πλέον λε
πτήν καί άραχνοΰφαντσν μορφήν,— κατόπιν σονάται διά 
βιολί καί πιάνο,— κουαρτέττα δι’ έγχορδα—καί έν έκα 
στον έξ αυτών δλως διόλου διάφορον τοΰ άλλου, πού 
νόμιιζε κανείς δτι βγαίνουν άπό ποικίλους πηγάς. Καί 
κατόπιν έφαίνετο ώς έάν ήνωνε αύτός ώς χείμαρρος 
παφλάζων, δλα δι! ενα καταρράκτην, πού έσερνε έπάνο) 
είς τά ορμητικά κύματά του τό ειρηνικόν ουράνιον τό- 
ξον, έν ώ είς τήν δχθην παίζαν τρελλά οί πεταλούδες, 
συνοδευόμεναι άπό τάς φωνάς τών άηδονιών.

Έ άν Θελήση νά κατευθυνη (δ Μπράμς) τήν μα ικήν 
ράβδον του, έκεΐ πού δίδουν ΐσχύν αί δυνάμεις τών 
δγκων, εις τό Κόρο καί τήν ορχήστραν, τότε, θά εύρε- 
θώμεν προ θαυμασίων απόψεων τών άπορρήτων τοΰ 
πνεύματος. Είθε νά δυναμιοποιήση αυτόν τό δαιμόνιον, 
διά τό όποιον υπάρχει πρόβλεψις, άφ ’ οΰ ή μιετριοφρο- 
σύνη, ώς άλλο δαιμόνιον, υπάρχει εις αυτόν. Οί συνά
δελφοί του τόν χαιρετούν εις τά πρώτα έν τφ κόσμιω 
βήματά του, έν αναμονή ίσως τραυμάτων άλλά καί 
στεφάνων δάφνης καί φοίνικος. Τοΰ άναφωνούμεν τό 
καλώς ήλθες ώς ισχυρός συμμαχητής.

Είς κάθε εποχήν, κυριαρχεί ένας μυστηριώδης συνα
σπισμός συγγενών πνευμάτων. Κλείσατε τόν κύκλον στε- 
ρεώτερα σείς, οί όποιοι άνήκετε μαζΰ, εις τρόπον ώστε 
νά φεγγοβολά πάντο-ε καθαρώτερα ή αλήθεια τής Τέχ
νης καί νά διασπείρη αυτή παντού χαράν καί ευλογίαν.»

Τ Ο  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Λ Α Ϊ Κ Ο Ν  Α Ξ Μ Α

Ε  Λ  Ε  Τ  Η
Α'. ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  Α Ν Α ΣΚ Ο ΓΓΗ ΣΙΣ

« Ή  Λαϊκή μουσική άποτελεΐται κατ’ αρχήν έκ συντόμων—συνοπτικών μορφών τής μουσικής προτάσεως, άπρο- 
θύμιος εισέρχεται αυτή είς εργασίαν λεπτομερώς επεξεργασμένην, άρκεΐται μέ τάς όλίγας (μουσικάς) ιδέας είς τήν 
πρότασιν, αγαπά βεβαίως τάς αντιθέσεις, άλλ’ απορρίπτει (αποφεύγει) τάς συγκρούσεις καί τάς (έν πλάτει) πλήρεις 
έντάσεως αναπτύξεις. Ό  Λαός— έν συντόιιω— μετέρχεται (παραδίδει) μετ’ ιδιαιτέρας αγάπης καλλιτεχνίαν έν σμικρώ 1

Έ άν λάβη τις εις χεΐρας του μίαν δποιανδήποτε 
συλλογήν ή μελέτην έπί τών Δημωδών ημών ασμάτων,

1 Hermann Kretzsclimar: «Volksm usik und hohere Ton- 
kunst», Peters Jahrbucb 1909 , Seite 76 .

θά συναντήση εις έκάστην σχεδόν σελίδα τών «αναλύ
σεων*, άρχαίους Ελληνικούς μουσικούς δρους καί χα
ρακτηρισμούς, τούς δποίους οί διάφοροι συλλογείς καί 
έκδόται χρησιμοποιούν κατά τήν έξέτασιν, δι’ έπεξήγη-



σιν τών ασμάτων ώς καί συσχέτησιν αυτών— δικαίως 
δπως θά ίδωμεν— μετά τών τής αρχαίας Ελλάδος και 
τής Βυζαντινής εποχής. Ό  Μπύρχνερ s) μάλιστα, ύπερ- 
θεματίζων, γράφει: «Τά Ελληνικά λαϊκά τραγούδια
έχουν αξίαν, διότι δέν είναι απλώς Ιξωτερικεΰσεις ενός 
λαοΰ πού μεταχειρίζεται κατ’ ίδιάζοντα ολως τρόπον 
Ρυθμόν και ‘ Αρμονίαν, άλλά διότι, επίσης, ή γνώσις 
και μελέτη αυτών, συντελεί τά μέγισια— άναμφιβόλως— 
εις τήν κατανόησιν τής ουσίας τής αρχαίας 'Ελληνικής 
μουσικής καί τής μουσικής έκτελέσεώς της». Επίσης ό 
Έ ρμ αν Ά μ περτ s) εις τήν κριτικήν τοΰ βιβλίου «Ά ρίω ν» 
τών κ. κ. Ζαχαρία και Ρεμαντά (ή οποία κριτική— είρή- 
σθω έν παρόδφ— εΐναι κάθε άλλο ή κολακευτική διά 
τούς δυο "Ελληνας συγγραφείς) σημειώνει σχετικώς, τά 
εξής: «Τό έργον αυτό (τών κ. κ. Ρεμαντά και Ζαχα
ρία) δεικνύει (αναλαμβάνει) μίαν προσπάθειαν, ή οποία 
εΐναι δυνατόν νά γίνη γόνιμος διά τήν γνώσιν (μας) τής 
αρχαίας (Ελληνικής) μουσικής, δηλαδή, ακολουθεί τά 
ίχνη, τά όποια άφήκεν ή αρχαία (Ελληνική) μουσική 
διά τοΰ Μεσαίωνος εις τήν νεωτέραν τοιαύτην. Ό τ ι  
υπάρχουν άκόμη συνεκτικοί κρίκοι, μοΰ φαίνεται αναμ
φίβολον, άφ3 ου έτονίσθη τό τοιοΰτον και άπό νεοηέ- 
ρους έπισκέπτας τής 'Ελλάδος*. Καί ολίγον κατωτέρω 
εις τήν σελίδα 509, άναγινώσκομεν : «Πολλά έξ αυτών 
(τών Νεοελληνικών λαϊκών ασμάτων) ενθυμίζουν βέ
βαιούς καταφανώς ’Ανατολικόν μέλος, εις άλλα έξ αντι
θέτου, ιδίως εις τά μουσικά τεμάχια τά σημειοΰμενα ώς 
Χοροί, φαίνεται αληθώς, δτι υπάρχει σχέσις μετά τής 
αρχαίας (Ελληνικής) καλλιτεχνικής μουσικής». Ό  δέ 
Ρόμπερτ Λάχ*) ειςτά «V ier Studien zum Gestaltungs-
gesetz» τοΰ A. H ofler, γράφει: * .......  Εΐναι σχεδόλ^
αυτονόητον, δτι, μετά τών κλιμάκων, ασμάτων κτλ. τής 
Μ. ’Ασίας, παρελήφθησαν άπό τούς "Ελληνας εις τούς 
άρχαιοτάτους χρόνους καί τά τέταρτα καί τρίτα τών τό
νων αυτής, δηλαδή τό παλαιοανατολικόν Έναρμόνιον 
γένος, εις τήν Ελλάδα δμως, κατά πάσαν πιθανότητα, 
εζων αυτά συνεχώς εις τά λαϊκά άσματα, είς τήν λαϊ
κήν μουσικήν αυτής— δπως άλλως τε άκόμη καί σήμε
ρον εξακολουθούν νά σώζιονται τά έναρμόνια διαστήματα 
είς τό Νεοελληνικόν λαϊκόν άσμα— καί απλώς μόνον, 
τόν πέμπτον— τέταρτον αίώναπ. X. έγένοντο «μοντέρνα», 
δηλαδή, παρελήφθησαν (τά διαστήματα αυτά) —έχρησι- 
μοποιήθησαν επίσης είς τήν άνωτέραν Τέχνην».

Φυσικφ τφ λόγω καί οί Νοέλληνες συλλογείς τών 
Δημωδών ημών ασμάΐθ)ν ώς καί οί μελετηταί τών 
τελευταίων, ερευνούν καί ανακαλύπτουν, μέ ούχι ύποκρυ- 
πτομένην χαράν, τά ώς άνω καί άλλα συνεκτικά σημεία 
— τήν σχέσιν τής μουσικής αυτής μέ αυτήν τής αρχαίας

3 Biirchner : «Griechische Volksweisen» in : Sammel- 
bande der Intern. Musikgesellschaft Jahrg. I l l ,  Seite 4 0 3 .

3 Hermann Abert: Zeitsehrift fiir Musikwissenschaft 
Jahrg 3 , Seite 50 8 .

* Akademie der Wissenschaften in W ien, 196 . Band, 1 
Abhandlung, Seite 10 6 .

καί τής Βυζαντινής. Χρησιμοποιοΰν δέ eo ipso ώς και 
οί συνάδελιοί των Ευρωπαίοι, τούς άρχαίους μουσικούς 
δρους ή αυτούς τής Βυζαντινής ’Εκκλησιαστικής μου* 
σικής— εις τάς αναλύσεις των. Ά λλω ς τε ό κ. Γ. Ν. 
Χατζιδάκης1 γράφω ν διά τήν λέξιν «Άγγελος und 
Verwandtes», σημειοΐ εις τήν σεΖίδα 3 τής μελέτης
του, τά εξής λίαν ορθά : « ___ Διάφοροι παραδόσεις
καί Λαϊκαί θεωρίαι έσχημάτισαν τό σύνολον τών εννοιών 
(τών σημασιών) αυτών τών λέξεων (δηλαδή άγγελος μέ 
τά παράγωγα καί σύνθετα αυτοΰ) καί δτι, δστις θέλει 
νά έρευνήση τήν χρήσιν αυτών τών λέξεων, είναι υπο
χρεωμένος νά έχη προ όφΟαλών, τόσον τάς άπό παλαιά 
χρόνια καταγομένας Λαϊκάς ιδέας, ώς επίσης καί τήν 
διδασκαλίαν τής ’Εκκλησίας μας καί τήν Νοελληνικήν 
χρήσιν τής γλώσσης, ΐνα ουτω δυνηθή νά λύση τά προ 
αυτοΰ διάφορα προβλήματα.» Έ άν Θέσωμεν, εις τήν 
ώς άνω παράγραφον τοΰ κ. Χατζιδάκη, τόν δρον «Λαϊ
κόν άσμα» αντί «λέξεων», θά έχωμεν προ ημών τήν 
αυτήν μετά τών Εύρωπαίιον ή Ελλήνων προσπάθειαν, 
είς τήν έργασίαν επί Νεοελληνικού μουσικού ή γλωσσολο- 
γικοΰ είς τήν περίπτωσιν τοΰ κ. Χατζιδάκη) προβλήματος·

Ούτω, οί κ. κ. Ζαχαρίας καί Ρεμαντάς εις τό βιβλίον 
των «Ά ρίων. 'Η  μουσική τών Ελλήνων ώς διεσώθη 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής σήμερον» Ά θ ή - 
ναι 1917, ό κ. Κ. Ψάχος εις τάς συλλογάς αυτού τών 
Δημωδών ασμάτων Γορτυνίας, Σκύρου κτλ., ό Παχτίκος 
εις τά «Ελληνικά άσματα» καί άλλοι.—

Θά ήτο όμολογουμένως, περιττόν, ν’ άσχοληθώμεν 
τιάρα λεπτομερώς μέ τά διάφορα είδη τών Δημωδών 
ασμάτων ή αυτών τής άνωτέραο Τέχνης τών άρχαίων 
'Ελλήνων, καθ’ δσον ευρίσκει δ άναγνώστης δ,τι σχε
τικόν εις τήν Β '. έκδοσιν τής «'Ιστορίας τής μουσικής» 
(Τόμος I, σελ· 31 — 35 και 129 κ. έξ.) τοΰ Οϋγκο Ρί- 
μαν. Πάντως εΐμεθα υποχρεωμένοι ν’ άναφέρωμεν τό 
μετά τήν έξέτασιν τών Λαϊκών ασμάτων (σελ. 35 τής 
ώς άνω «'Ιστορίας τής μουσικής» τοΰ Ρίμαν) συμπέ
ρασμα, άφ ’ ού συμπίπτει αυτό σχεδόν μέ τήν «καλλι
τεχνίαν έν σμικρφ» (Kleinkunst) τοΰ Κρέτσμαρ: « ....
Δέν Θά ήδύνατό τις δμως ν’ άποκλείση τήν παρατή- 
ρησιν, δτι, ΰπήρχον πραγματικώς Ελληνικά λαϊκά άσματα, 
τά όποια μέ απλότητα καί φυσικότητα, άπέδιδον πόνον 
καί χαράν τού κοινού θνητού καί δτι άσφαλώς είς τήν 
αρχαιότητα ώς ομοίως καί κατά τούς μετέπειτα χρόνους 
κάποτε— κάποτε, έπενεργοϋσαν αυτά άναζωτικώς καί μέ 
δροσιά εις τήν καλλιτεχνικήν παραγωγήν.»

(“Ιδε επίσης σύντομον έξέτασιν τών άρχαίων Ελλη
νικών λαϊκών ασμάτων, εις τόν πρόλογον τών «Δημω
δών ασμάτων Γορτυνίας» τού κ. Κ. Ψάχου).

(Ακολουθεί) 
Κ Ω Ν ΣΤ. Δ. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

1 Akademie der Wissenschaften in W ien. 1 7 3 . Band.
2 . Abh.
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TO ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

[Έίς τήν «Άκρόπολιν» τής 13ης Αύγουστου 1930, έδη- 
μοσιεΰθησαν δηλώσεις τοΰ 'Υπουργού τής Παιδείας 
κ. κ. Παπανδρέου, διά τήν Έκπαίδευσιν καί τάς Τέ- 
χνας. Άναδημοσιεΰομεν κατωτέρω τό μέρος, είς τό 
όποιον γίνεται λόγος διά τό Μελόδραμα ]

— Καί τό μελόδραμα, κ. 'Υπουργέ; Φαίνεται δτι 
καί τό παλαιόν αυτό δνειρον θά γίνη πραγματικότης·

— Κατ’ άρχήν καί τό μελόδραμα δέν μπορεί νά μή 
γίνη. Κάθε έθνος οφείλει νά καλλιεργή δλας τάς μορφάς 
τοΰ πολιτισμού. Τό άσμα είναι μία άπό αύτάς. Σήμερα 
έχομεν τήν έκκίνησιν, τά ωδεία δηλαδή, καί μάς λείπει 
ή σύνθεσις, τό τέρμα, ή καθιέρωσις. Οί καλλιτέχ^αι τού 
άσματος άποφοιτοϋν άπό τά ωδεία καί κατόπιν αδρα
νούν, θάπτονται. Δέν υπάρχει περαιτέρω στάδιον άνα- 
πτύξεως δι’ αυτούς. Τά σαλόνια έχουν ανεπαρκείς ικα
νοποιήσεις καί παρορμήσεις. Πρέπει συνεπώς νά γίνη 
τό μελόδραμα. Ανάγκη δμως καί νά προσαρμοσθή εις 
τάς δεδομένας συνθήκας τόπου καί χρόνου. Σήμερα 
άκόμη είναι προβληματική ή δυνατότης ίδρύσεως μο
νίμου Εθνικού Μουσικού Θεάτρου. Ού'τε καλλιτεχνικώς, 
άλλ’ ού'τε καί ύλικώς εΐμεθα έπαρκώς προετοιμασμένοι. 
Προσωρινώς λοιπόν τό ζήτημα θά λυθή μέ τόν θεσμόν 
τών «σαιζόν». Θά λειτουργή μελόδραμα, άλλά δύο-τρεις 
μόνον μήνας τόν χρόνο. Δι’ οίκημα τού μελοδράματος 
καταλληλότερον έκρίθη τό Δημοτικόν Θέατρον. Ή  μάλ
λον αυτό είναι τό μόνον. Θά έπισκευασθή συμφώνως 
μέ υποδείξεις τοΰ κ. Άραβαντινοΰ, θά γίνη δέ καί αυτό 
ένα ευπρεπές σύγχρονον θέατρον. Μέ μεγάλην εύχαρί- 
στησιν οφείλω νά τονίσω, δτι ό Δήμος δχι μόνον δείχνει 
άξιεπαινσν προθυμίαν διά τήν έπίσπευσιν τής επισκευής, 
άλλά καί σοβαράν χρηματικήν επικουρίαν θά φέρη.

"Οσον αφορά τήν καλλιτεχνικήν συγκρόιησιν τοΰ 
μελοδράματος, ώς άοιδοί μέν Θά χρησιμοποιηθούν δλοι 
οί καλοί ίδικοί μας, άλλά καί ξένοι θά μειακαλοΰνται, 
δι’ είδικάς παραστάσεις, δταν παρίστανται άνάγκαι, δπως 
γίνεται κατά τά τελευταία έιη μέ τάς συμφωνικός συ
ναυλίας καί μέ τήν Χοριρδίαν Α θηνών. Εννοείται δτι 
παραλλήλως θά στέλλωνται καί υπότροφοι εις τήν Ευ
ρώπην, εις τρόπον ώστε νά δημιουργήση τό μελόδραμα 
βαθμηδόν αύτάρκειαν ιδίων δυνάμεων.

Ώ ς προς δέ τήν συγκρότησιν τής ορχήστρας τοΰ 
Μουσικού Θεάτρου καί [ής Χορωδίας, θά γίνουν αύται 
έν συνεργασία μέ τάς ήδη ύπαρχούσας ορχήστρας τών 
ωδείων καί μέ τήν Χορωδίαν Α θηνών. Έ τ σ ι  καί τό 
ποιόν τοΰ προσωπικού θά βελτιωθή καί θά μετρια- 
σθούν αί δαπάναι.

Έ τσ ι περίπου διαγράφεται ή λειτουργία τών «σαι
ζόν». Είς αύτάς κατελήξαμεν, κατόπιν όμοφιόνου γνα>-

ΑΙ Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  ΚΎ ΒΕ Ρ Ν  ΗΣΕΩΣ

μοδοτήσεως τών ειδικών, οί οποίοι απέκλεισαν τό μό
νιμον μελόδραμα δι’ ανεπάρκειαν μέσων, υλικών ιδίως, 
καί διά ν ’ άποφύγωμεν δ,τι παθαίνουν δλα τά ευρω
παϊκά μελοδράμιατα τά όποια κάμπτονται υπό τό βάρος 
τών ελλειμμάτων. Δέν άποκλείεται έν τούτοις, αργότερα, 
έάν κριθή ότι αί «σαιζόν» ήμποροΰν ν’ άντικατασταθοΰν 
μέ μόνιμον μελόδραμα, νά γίνη καί τούτο.

Οί π όροι διά τάς μελοδραματικάς σαιζόν.

— Διά τάς μελοδραματικάς αύτάς «σαιζόν» τουλάχι
στον έχουν έξασφαλισθή πόροι επαρκείς, κ. Υ πουργέ;

— Επαρκέστατοι, νομίζω. Θά επιβληθή μιάς δραχ
μής φορολογία έπί κάθε εισιτηρίου τοΰ ήχητικοΰ καί 
όμιλοΰντος κινηματογράφου Είναι μία φορολογία δικαιο- 
τάιη καί ή οποία είμαι βέβαιος δτι δέν θά συναντήση 
καμμίαν άντίδρασιν. Έ χει καί ηθικήν καί καλλιτεχνικήν 
δικαιολογίαν. Στηρίζεται είς τήν άπό ετών καθιερωθεΐσαν 
καί ίσχύουσαν άρχήν, καθ’ ήν ή μηχανική πρόοδος όφεί' 
λει νά άποζημιώνη εκείνους πού έκτοπίζει καί άχρη- 
στεύει. Τό αύτοκίνητον άπεζηιιίωσε τό αμάξι, έτσι καί 
ό κινηματογράφος θά αποζημίωση τόν μιουσικόν, τόν 
όποιον έξειόπισε. Μέ τήν διαφοράν δτι, ενώ τό μέτρον 
τοΰτο είς άλλ ας περιπτώσεις εΐναι καθαρώς φιλανθρω
πικόν, εις τήν περίπτωσιν διά τήν οποίαν όμιλούμεν 
γίνεται δημιουργικόν.

Περί φορολογίας τοΰ φωνογράφου ούτε σκέψις καν 
ήμπορεΐ νά γίνη. Εΐναι πάρα πολύ βεβαρημένος.

Ή  προβλεπομένη φορολογία θ ’ άποδίδη, κατά τούς 
μετριωτέρους υπολογισμούς, 4— 5 εκατομμύρια έτησίως. 
Έκτος τούτων, θά έχω μεν καί τήν ένίσχυσιν τών Δήμων 
Α θηνών καί Πειραιώς. Οί πόροι αυτοί εΐναι αρκετοί 
διά τήν άρχήν ενός Εθνικού Μουσικού Θεάτρου, διά 
τό ξεκίνημα. Εις τό μέλλον θά ιδού με τί άλλο θά ή μ
πόρεση νά γίνη.

-----------  ·αΠαααααΠα—- ■----

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡίΑΝδίΙΝ ΤΗΣ Ε8ΗΙΚΗΣ ΒΙΒΑΙΟ0ΗΚΗΣ
Ίδρυοατε μουοικον τμήμα!

Δυστυχώς (ώς πάντοτε άλλως τε εις παρομοίας περι
πτώσεις) ύπό τών διά τήν αναδιοργάνωσήν τής Εθνικής 
μιας Βιβλιοθήκης έντεταλμιένων ειδικών, ούδεμία καί 
πάλιν έλήφθη φροντις δι’ ΐδρυσιν έν αυτή ιδιαιτέρου 
μιουσικού τμήματος. Οί διάφοροι κ. κ. «ειδικοί» ή ίσω ς  
καί τό Σόν Ύπουργεΐον Παιδείας έβεώρησαν έκ νέου 
τήν μουσικήν  περιττήν ! . . .

Εις τάς Εύρωπαϊκάς Βιβλιοθήκας έξ αντιθέτου, 
υπάρχει τό έν αυτό— ύπό παράλειψιν εις τήν χώραν ιιας 
— σημεΐον, πνευματικής καί αισθητικής άναπτύξεως καί



μορφώσεως: ή μουσική. Υπάρχουν εις τάς Βιβλιοθήκας 
ανίας τά *'Άπαντα» τών Χα'ϋδν, Μότσαρτ, Μπεττόβεν, 
Σούμπερτ, Μέντελζον, Σούμαν, Μπερλιό, Βάγνερ, Λίστ, 
Μπάχ, Όρλάντο ντί Αάσσο, Παλεστρίνα κτλ., ώς και 
τά μουσικά λογοτεχνικά αυτών έργα και διάφορα αλλα 
μουσικά Λεξικά, Μονογραφίαι, Βιογραφίαι, Βιβλιογρα
φίας μουσικαΙΜελέται καί άλλα. ’Αποτελούν δέ τά άνω 
τέρω, τά μουσικά τμήματα τω ν  ’Ε θ νικ ώ ν Β ιβ λ ιοθ η 
κών. Τί χρειάζονται τά τελευταία ;

Απλού ιτα τα : Επειδή εΐνα* αδύνατον τό πενιχρόν 
Ιδιωτικόν βαλάντιον τών συνθετών ή τών μαθητευομένων 
καί τών ερασιτεχνών νά έπαρκέση διά τήν αγοράν τών 
«'Απάντων» τών ώς άνω συνθετών καί άλλων πρός 
μελέτην, υπάρχουν τά τμήματα αυτά τών Κρατικών 
Βιβλιοθηκών, εις τά όποια ευρίσκει ό φιλαναγνώστης 
μουσικός οτιδήποτε ζητήσει. Έ δώ , ή Εθνική Βιβλιο
θήκη, οχι μόνον δέν έχει τμήμα μουσικόν, όχι μόνον 
δέν υπάρχει ελπίς αύτή ν’ άποκτήση, δ'χι μόνον στερείται 
τών «Α πάντων* τών προαναφερθέντων συνθετών, αλλά 
ζήτημα είναι εάν εΰρίσκεται εκεί καί εν τουλάχιστον

μουσικόν τεμάχιον εκ τών τόσων μελοδραμάτων, τρα' 
γουδιών κτλ., τοϋ Σαμάρα, τοϋ Έλληνος συνθέτου— 
έστω καί άν τό μουσικόν του ύφος ήτο ’Ιταλικόν—τοϋ 
οποίου τά έργα καί ιδίως ή «F lora  m irabilis* έξετε- 
λέσθησαν είς δλα σχεδόν τά Μελοδράματα τής Ευρώπης.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν υπάρχουν πέντε (άρ. 5) Ώδεΐα 
ε’ις τάς ’ Αθήνας, εν Κρατικόν εις τήν Θεσσαλονίκην καί 
δεκάδες άλλαι Ωδείων εις τήν επαρχίαν καί τάς νήσους, 
δέν είναι πρέπον, νά περιφρονώμεν τόσους διδάσκοντας 
καί διδασκομένους (χιλιάδες— χιλιάδων)— κόσμον νεαρών 
μουσικών, κόσμον συνθετών καί εκατομ. φιλομοΰσων.

Τό μουσικ όν τμήμα τή ς 'Ε θ ν ικ ή ς  μας Β ιβ λ ιο θ ή 
κης πρέπει νά  δ ιοργα νω θ ή  τό ταχύτερον, πρέπει ή 
Βιβλιοθήκη ν’ άποκτήση τά μουσικά τεμάχια τών Ε λ 
λήνων συνθετών καί τών ξένων, τά μουσικά βιβλία, τά 
άναγκαιοϋντα μουσικά μέσα δι’ άνάπτυξιν καί μόρφο^σιν. 
Διότι, εκείνοι οι όποιοι θά ωφελήσουν, θά προαγάγουν 
καί θά δοξάσουν τήν Ελλάδα μας, είναι οί επιστήμονες 
καί οί καλλιτέχναι. Δώσατε εις αυτούς άφθονα τά μέσα!

Κ. Δ. Ο Ι Κ.

Λ \  Ο  V  Σ  I Κ  H  Μ Ν Η Σ Ι Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν

—  Αί έγγραφαί είς τά « ’Ωδεία» ’Αθηνών εξακολου
θούν μέ μεγάλην συρροήν μαθητών καί μαθητριών ϊδίιος 
εις τάς τάξεις κλειδοκυμβάλου, τετραχόρδου καί άσματος.

—  Τό «Ελληνικόν Ωδεΐον» ήμπορεΐ νά είπή κανείς 
ειχε τούς περισσοτέρους μαθητάς κατά τό παρελθόν 
έτος^ Έφοίτησαν 1310 εις τό Κεντρικόν "Ιδρυμα καί 
μόνον. Είς δέ τά παραρτήματα ’Αθηνών 268 καί είς 
τά τών επαρχιών 826.

—  Είς τό «Ω δεΐον Α θηνώ ν» έφοίτησαν 608, μεΐον 
οίάκολουθοϋντες 2 ή 3 μαθήματα 43, ήτοι !ν δλω 565.

— Είς τό «Εθνικόν Ωδεΐον» έφοίτησαν 90S, έν ω 
είς τά παραρτήματα τής σχολής αύηής καί τά τών επαρ
χιών 42δ.

—  Είς τό «Μουσικόν Αύκειον» έφοίτησαν 200 καί 
είς τήν « ’Αθηναϊκήν Μανδολινάτα» 300.

—  Ά π ό  τήν στατιστικήν αύτήν βλέπομεν δτι εις τά 
Κεντρικά 'Ιδρύματα έν Άθήναις εύρίσκοντο εγγεγραμ
μένοι τώ 1929 — 3 0 : 3283 μαθηταί καί μαθήτριαι,

—  Κατά τό παρελθόν έτος τή υποδείξει τοϋ Διευ- 
Θυντοΰ τής «Μουσικής Ζωής» προσετέθη έν επί πλέον 
άπό τά αναγκαία θεωρητικά μαθήματα εις τό « Ελλη
νικόν ’Ωδεΐον» : ή Μορφολογία.

— Κατά τό τρέχον δέ σχολικόν έτος τό χρήσιμον 
αύτό μάθημα συμπερΰαμβάνεται καί είς τό πρόγραμμα 
τοϋ « ’Ωδείου Α θηνώ ν».

—  ’Αλλά τό «Ελληνικόν ’Ωδεΐον» προσέθεσεν τώρα 
(τή υποδείξει καί πάλιν τοϋ Διευθυντοϋ μας) τήν« Ό ργα- 
νολογίαν καί μουσικήν φιλολογίαν».

—  Τά Ώδεΐα, διά νά είναι εφάμιλλα τών Ευρωπαϊ
κών Conservatoire, πρέπει νά διδάσκουν τά εξής:1 I. Ο ρ
γανα  : ’Έγχορδα, Πνευστά, Orgel, Κλειδοκϋμβαλον καί 
Αρμόνιον, Ά ρ π α , Κιθάρα, Μανδολΐνον καί Κρουστά. 
II. Θ εω ρη τικ ά : ('Υποχρεωτικά μέ διανομήν άναλόγως 
τής έκάστοτε είδικότητος τών μαθητευομένων) Στοιχεία 
τής μουσικής, Σολφέζ, Αρμονία, Άντίστιξις,’  Μ ορφο
λογία, Ένορχήσιρωσις, έκτέλεσις είς τό πιάνο άπό μερο- 
λόγιον, πρίμα βίστα, συνοδεία, διεΰθυνσις ορχήστρας, 
Οργανολογία καί μουσική φιλολογία τών οργάνων, 

Μουσική ύπαγόρευσις, Ιστορία  τής μουσικής, Παιδα
γωγική τής μουσικής, Αισθητική τής μουσικής, ορχήστρα 
καί μουσική δωματίου. III. Σχολή μελοδράματος καί 
σολίστ ασματος '■ Εκτός τινων έκ τών ανωτέρω θεω 
ρητικών, πρέπει νά υπάρχουν καί παρακολουθήσουν οί 
τής τρίτης κατηγορίας μαθηταί καί μαθήτριαι καί τά 
έξής: Γερμανικήν, ’ Ιταλικήν καί Γαλλικήν γλώσσαν (αί 
δυο έξ αυτών ύποχρεωτικαί) Χορωδίαν, Μετεμφιέσεις, 
Μουσικήν δραματουργίαν καί 'Ιστορίαν ’ιδιαιτέρως τοΰ

1 Τό πρόγραμμα είναι τοΰ Διευθυντοϋ τής «Μουσικής Ζωής».
2 Ή  συνήθεια ήτις επικράτησε έν Έλλάδι καί άλλαχοΰ πλη

σίον τοϋ μαθήματος της Άντιστίξεως νά τοποθςτήται καί ή Φιιγή 
(fuga) είναι τελείως εσφαλμένη καί περιττή. Διότι ή Φυγή δέν εί
ναι άλλο μάθημα, δέν εΐναι κάτι τό αυτεξούσιον καί νέον. Είναι 
αύτή μ ία  μορφή (φόρμα' τοΰ μαθήματος τής Άντιστίξεως καί 
ούχί ή μορφή αύτής. Καθ’ οσον εκτός τής Φυγής, έχομεν ως 
άντιστικτικάς μορφμς— καί εις τάς οποίας έχουν γραφή θαυ
μάσια καλλιτεχνήματα— τόν Ranon, τάς zwei— dreistimmige 
Inventionen, Passacaglia, Sarabande, Gigue, Courante κτλ.

μελοδράματος καί Lied, ΡυΘμικάς ασκήσει;, Χορόν, 
Ξιφομαχίαν καί χρήσιν δπλων γενικώς, Μιμικήν (τά 
τελευταία ιδίως διά τούς μαθητάς τής μελοδραματικής 
σχολής) Φυσιολογίαν τοϋ λάρυγγος καί τέλος εμφανίσεις 
σολίστ εις συναυλίας καί μελοδράματα. IV. Σχολή  
'Ελληνικής μ ουσ ικ ή ς: Ιστορία, θεωρία καί αισθητική 
τής αρχαίας Ελληνικής μουσικής, τής Βυζαντινής Ε κ 
κλησιαστικής καί τοΰ Δημώδους ιμιών ασματος. 'Υ πο
χρεωτικά πρός τούτοις τά ακόλουθα: Τετράχορδον (όχι 
διά σολίστ) εισαγωγή εις τήν θεωρίαν τής Ευρωπαϊκής 
μουσικής, Σολφέζ, 'Αρμονία, Παιδαγωγική, Χορφδία, 
Μουσική ύπαγόρευσις καί τέλος Γενική εισαγωγή είς 
τήν 'Ιστορίαν τής Εύρωπαϊκής μου,σικής. Οί τελειόφοιτοι 
δέ τής σχολής αύτής νά προσλαμβάνωνται υπό τοΰ Κρά
τους ώς καθηγηταί (έφ’ δσον θά έχουν τελειώση του
λάχιστον τό Γυμνάσιον) τής Ωδικής καί τών στοιχειω
δών μουσικών θεωρητικών (Ελληνικών καί Εύρωπαι- 
κών) εις τά δημόσια κρατικά σχολεία, Γυμνάσια, Διδα
σκαλεία κτλ. (Δεδομένου δτι υπάρχει ήδη «Κρατική 
σχολή Θεάτρου» θεωροϋμεν ημείς επί τοΰ παρόντος 
περιττήν τήν ϋπαρξιν ιδιαιτέρας «Σχολής δράματος καί 
κωμωδίας» εις τό ’Ωδεΐον).

[ Ή  συνεργάτις μυς κ Σοφία Κ. Σπανονδη μας 
άπέστειλε τά έ|ής :

Ή  έφετεινή μουσική σα ιζόν  προμηνΰεται άπό τάς 
πλουσιωτέρας. Είς τήν πρώτην συμφωνικήν συναυλίαν 
ό κ. Μητρόπουλος Θά διευθύνη τήν πρώτην συμφα>νίαν 
τοΰ Mahler.Ό  κ. Οίκονομίδης μελετά γιά τήν έφειεινή 
έμφανισι τής Χορφδίας του τό ’Ορατόριο τοΰ Arthur 
H onegger Ie Rci David,

'Η  διάσημος 'Ισπανίς ΰ-ψίφοηΌς Έ λβΐρα ντε Ίντάλγκο, 
τήν οποίαν έχειροκρότησεν ένθουσιωδώς ό Ελληνικός 
κόσμος αύτήν τήν έβδομάιία είς τήν Τραβιάτα  καί τόν 
Μ παρμπιέρε, θά δώση εφεξής εις τά ’Ολύμπια μέ τήν 
σύμτραξιν τών καλλίτερων στοιχείων τοϋ 'Ελληνικού με
λοδράματος Ριγκολέττο, Μ ανόν, Δακμέ  καί Ν νόν  
Π ασκουάλε. Τά δύο αυτά τελευταία έργα θ ’ άκουσθοϋν 
γιά πρώτη φορά στάς ’Αθήνας. Περιμένεται ακόμη στάς 
Αθήνας δ διάσημος τενόρος Φλέτα, δ Τίτο Σκίπα καί 
ό μεγάλος Ρώσος βαθύφωνο Σαλιάπιν.

Ά π ό  τούς φημισμένους ξένους σολίστ Θά μάς έλ
θουν τόν Δεκέμβριον ό Alfred Cortot, καί τόν Φεβρουά
ριον ό Jacques Thibaut καί 6 μεγάλος Γερμανός πια- 
νίστ καί συνθέτης Arthur Schnabel. Ό  Hubermann τοϋ 
οποίου λήγει έφέτος ή διετής αποχή άπ > τόν κόσμον 
— ό μεγάλος καλλιτέχνης είχεν επιβάλλει στον εαυτόν 

σέ μιά ερημική ακτή τής Νορβηγίας μιάτου ιιονάζίον

φιλοσοφική συγκέντρωσι καί ηρεμία— αναγγέλλει τήν 
προσεχή ά'φιξίν του στάς Αθήνας.

Ά π ό  τις μεγάλες cantatrices αναμένεται ή Ninon 
Vallin καί ή Lhotte Lehmann. Ά π ό  τούς ξένους σύν
θετα; ό Γάλλος Charles Koechlin παρεπιδημών στάς 
ΆΘήνας γιά λίγες μέρες μέ τήν εύκαιρίαν τοΰ Βνζαντιο- 
λογικοϋ συνεδρίου, προτίθεται νά ξανάλθη τόν Μάρτιον 
γιά νά διευθύνη δύο συμφωνικάς συναυλίας τής 'Ελλη
νικής δρχήστρας.—

Σ η μ . Σ ν ν τ . — Δεδομένου δτι δέν συνεπληοώθησαν άκόμη 
τά προγράμματα τών ’Ωδείων μας διά τάς συναυλίας, μελοδρα- 
ματικάς παραστάσεις, ρεσιτάλ κτλ. τής Σαιζόν 1930—31, ή 
«Μ ο υ σ ικ ή  Ζ ω ή » θά άσχοληθή μέ τ’ανωτέρω λεπτομερώς είς 
τό τεΰ/ος τοϋ μηνός Νοεμβρίου.

/ n o y i i K H  μ ν η ς ι ς  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ

Τό προ τριών μηνών έκδοθέν εργον τοΰ Peter C o
rnelius «Stabat m ater» διά σολίστας, μικτήν χορω
δίαν καί ορχήστραν θά έκτελεσθή κατ’ αύτάς είς Δρέ
σδην υπό τήν διεύΘυνσιν τού Κ. Μ. Pem baur. Επίσης 
ή Ballettsuite τοΰ Dr Hans Gal υπό τήν διεύθυνσιν 
τοϋ Fritz Busch.

— Ή  4η συμφωνία (σι ύφεσ έλατ.) τοΰ Max Trapp 
θά έκτελεσθή κατ’ αύτάς εις Βερολΐλον, Δρέσδην, Χαν- 
νόφερ, Κολωνίαν, Ντόρτμουντ, Λειψίαν καί Χάμπουργκ.

— Ό  Nikolai Lopatn ikoff (έγεννήθη τώ 1903) συνέ
θεσε και δεύτερον Κοντσέρτο διά πιάνο.

— Εις τήν Πράγαν έξετελέσθη τόν Ιούλιον τό μελό
δραμα M ahagony» τών Brecht -  W eill.

—'Π  Konzertarie τοΰ συνθέτου τοΰ «W ozzeck* 
Alban Berg, «D er W ein» διά σοπράνο καί ορχήστραν, 
έξετελέσθη μέ μεγάλην επιτυχίαν εις τήν Κένικσμπεργκ.

— Είς Παρισίους ίδρύθη μία «'Ένωσις Μότσαρτ», τής

οποίας σχοπός είναι ή έκτέλι σις έργων τοϋ συνθέτου 
αύτοϋ καί ιδίως έργων τού Μότσαρτ έκ τών σπανίως 
έκτελουμένων.

— Άπέθανενείς τό Μιλΰνον ή χήρα Πουτσίνι εις ηλι
κίαν 70 ετών. Επίσης ο υιός τοΰ Ριχάρδου Βάγνερ, 
Ζίκφριντ Βάγνερ (61 έτ.) εις Μπαϊρώυτ.
—  'Π  «Φιλαρμονική τής Βιέννης» κατόπιν προσκλήσεων 
καί υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Clemens Krauss Θά έκτε- 
λέση έργα παλαιού καί νέου συμφωνικού ρεπερτορίου 
είς· Παρισίους, Βρυξέλλας, Μόντε Κάρλο, Άμστερνταμ 
καί Γενεύην (Σαιζόν 1930— 31).

— Εις τό Θέατρον Mont Parnasse* τώ Παρισίων 
θά έκτελεσθή κατ’ αύτάς ή «D reigroschenoper» τών 
B recht— Weill.

— Έξεδόθη ή συμφωνία τοΰ R ichard Strauss « Α 
γών καί Νίκη» (Kam pf und Sieg) διά μεγάλην ορχήστραν 
Επίσης « 'Έ ξ τεμάχια δι’ ανδρικήν χορωδίαν» (6 Stiicke
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Α'. Ποιους Έλληνας καί Ευ
ρωπαίους συνθέτας προτιμάτε 

καί διατί;
Παρακαλοΰμεν τάς άναγνωστρίας και τους άνα- 
γνώστας μας αί απαντήσεις των — τάς οποίας καί 
■θά δημοσιευσωμεν βεβαίως—  νά είναι σύντομοι 

καί καθαρογραμμέναι.

Είς τό 4ον τεύχος θά  δώσωμεν Β έ ρ ώ τ η σ ιν .

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

Ή  μεγαλειώδης άνακοίνωσις τοΰ κ. Κ. ΨΑΧΟΥ είς τό 

Βυζαντιολογικόν Συνέδριον.

Γ. ΛΑΜΠΕΛΕΤ : Ή  μουσική καί ή απαγγελία στήν αρ

χαία τραγοιδία.

Κ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ; Ή  μουσική ώ ; επιστήμη.

» Τό Νεοελληνικόν Λαϊκόν ασμα (συνεχ.1.

*** : Ή  «Διαθήκη τή; Χάϊλιγκενστατ τοΰ Μπετόβεν.

ΜΕΡΙΚΕ: Ό  Μότσαρτ τσξειδεύοντας γιά τήν Πράγα. 

(Μουσικό διήγημα), κλπ.

fiir M annerchor) τοΰ Schonberg. Τοΰ E gon Wellesz 
τρεις a capella χορορδίαι.
— Έξετελέσθη εις Φραγκφούρτην μέ μεγάλην επιτυχίαν 
τό μελόδραμα «Neues vom  Tage* τοΰ Hindemith.

— Εις τήν Ντΰσσελνιόρφ Οά έκτελεσθή κατ’αύτάς τό 
μελόδραμα οί «Στρατίώται» (Die Soldaten) τοΰ Man
fred  Gurlitt.

— Μερικά άπό τά μελοδράματα τής Σαιζόν 1930— 31 : 
Egon Wellesz «D ie Bacchantinen > είς δυο πράξεις 
Κρατική "Οπερα Βιέννης. G. Fr. M alip iero: «Torneo 
N otturno» εις 7 εικόνας. Max von  S ch illings: «D er 
P feifertag* νέα επεξεργασία τοΰ γνωστοΰ αυτοΰ μελο
δράματος κτλ.

— Είς Παρισίους Θά έκτελεσθή κατ’ αυτός ό W oz- 
zeck» τοΰ Alban Berg.

— Εις τήν Qpera C om ique τών Παρισίων ή «C ar
mens τοΰ Bizet έσημείωσε σειράν 2000 παραστάσεων 
— πρεμιέρα τώ 1875.

— Είς τό Βερολϊνον, μεταξύ άλλων μελοδραμάτων, θά 
έκτελεσθοϋν διά πρώτην φοράν καί τά άκό ουθα: «G a
latea» τοΰ Braunfels, ‘ A rm er Colunbus» τοΰ Dres- 
sel, «D oge und D ogaressa» τοΰ Roselius κτλ. Είς δέ 
τήν Δρέσδην ή κωμική όπερα τοΰ Mark Lothar «L ord  
Spleen» καί άλλα.

— Έξεδόθησαν διά τάς συμφωνικός σαναυλίας μεταξύ 
Άλλων και τό εξής '· Εισαγωγή άπό τό μελόδραμα «Ne- 
ues vom  Tage» τοΰ Hindemith. Επίσης τοΰ ίδιου 
κοντσέρτο διά βιόλα καί μικρόν ορχήστραν. Τοΰ Ernst 
Pepping «P raludium 4.

— Ή  Chorphantasie «Das Dunkle R eich » τοΰ 
Pfitzner θά έκτελεσθή εις Βερολϊνον μέ διευθυντήν ορχή
στρας τόν W ilhelm  Furt wangler.

— Ό  Γερμανός διευθυντής ορχήστρας Franz von 
Hoesslin προσεκλήθη είς Παρισίους διά πέντε συ
ναυλίας.

— Ή  «Orquesta Sinfonica* τής Μαδρίτης καί μέ

διευθυντήν ορχήστρας τόν H einrich Laber Θά δώση 
σειράν συναυλιών είς Παρισίους, Βερολϊνον, Πράγαν, 
Βιέννην καί Βουδαπέστην.

— Έξετελέσθη σαν διά πρώτην φοράν είς Παρισίους 
(Σαιζόν 1930) μεταξύ άλλων καί τά εξής έργα: Dar. 
Milhaud : 3 R a g — Caprices καί εισαγωγή * Ευμενιδών». 
Ν. F. G a illa rd : M elodies Chinoises. Πετρίδης: «Ε λ 
ληνικά! Μελφδίαι > — τραγούδι. D ussaut: Danses ser- 
bes διά χορωδίαν Αεβίδης: Poem e symph. L ou rie : 
Divertissem ent. H on egger : Κοντσέρτο διά βιολον- 
τσέλλο. R ou sse l: Trio. Labe3r : Κουϊντέττο δι’ έγχορδα 
καί πιάνο. C an telou be: Χοροί Ρουμανίας. C a p le t :
La m ort rouge δι’ άρπαν καί ορχήστραν.

— 'Η έφημερίς τής Βιέννης «Neues W iener Journal» 
προεκήρυξε διαγωνισμόν διά τήν συνθεσιν ενός Βιεννέ
ζικου Βάλς. Έ κ  τών 1095 αποστολών ούδεμία έκρίθη 
αξία διά τό πρώιον βραβεΐον έκ 2000 Αυστριακών 
Schilling. ("Ενα Schilling είναι περίπου 12 δρχμ.) Ό  
διαγωνισμός παρετάί)η μέχρι τής 31 Όχτωβρίου 1930.

— Ό  Alban Berg συνέθεσεν ήδη τό δεύτερον αύτοΰ 
μελόδραμα «Lulu» τοΰ W edekind.

— Ό  Ριχάρδος Στράους θά έπεξεργασΘή διά τήν 
’Όπερα τής Βιέννης τό γνωστόν μελόδραμα τοΰ Μότσαρτ 
«Idom eneo».

— Εις τήν Βιέννην ζή μία συγγενής τοΰ Μπεττόβεν, 
ή Frau Josepha W eidinger.
— Τό νέον μελόδραμα τοΰ Jarom ir W einberger «Die 
geliebte Stirame’  εις τρεις πράξεις, θά έκτελεσθή διά 
π ρ ώ τ η ν  φοράν είς τό Μόναχον. Επίσης είς τήν αυτήν 
πόλιν «La V edova scaltra» τοΰ W o lf— Ferrari.

— Ό  γνωστός συνθέτης H ofrat Julius B ittner εις 
τόν οποίον άπετάΘη ή Τουρκική κυβέρνησις διά τήν 
διοργάνωσιν ύπ’  αύτοΰ «Α νώτατης κρατικής μουσικής 
σχολής» εν Άγκυρα, δέν έδέχθη τήν πρόσκλησιν. Ζη
τείται διοργανωτής καί διευθυντής διά τό κρατικόν 
’Ωδεΐον ’Αγκυρας.......

w yJ

7)έν νωάρχει
ωαρα μονον

3Υίία όέοις εις
ζην κορυφήν·

S U 8 1

Ούτε ή τύχη, ούτε ή βία, ούτε ή πανουργία, άρκοϋν όιά νά κατα- 
λάβη κανείς τήν μοναδικήν θέσιν πού υπάρχει εις τήν κορυφήν.

Διά νά φθάση κάνεις εις τήν κορυφήν, διά νά καταλάβη ζήν μό- 
νιιν είς αυτήν ύπάρχουσαν ϋέσιν, πρέπει νά έχη προσόντα ανώτερα και 
αξίαν άναμφισβήτητον.

Μ εταξύ τών Γραμμοφώνων, ύστερα άπό μίαν μακράν περίοδον κατά 
τήν οποίαν έδοκιμάσθησαν τά προϊόντα τών εργοστασίων ολων τών χωρών, 
μόνον τά γραμμόφωνα Σ Τ Λ Ρ Ρ  κατέλαβον τήν ϋέοιν τής κορυφής και τήν 
κατέχουν ακλόνητα, διότι εΐναι τά μόνα ποϋ συνδζ>άζοτ>ν διαύγειαν ήχου, 
στερεότητα καί καλλιτεχνικήν έμφάνισιν, μέ τιμήν λογικήν.

Ε ά ν θέλετε νά εξασφαλίσατε άμεμπτον μουσικήν άπόδοσιν καί άπα- 
ράμιλλον στερεότητα, έάν θέλετε να άποκτήσητε ένα 1 ραμμοφωνον ποϋ νά 
μήν τό φθάνουν τά άλλα εις τήν ποιότητα, άν, μέ δυο λόγια, λ,αχταράτε τό 
ώραϊον, αγοράσατε ένα Γ Ρ Α Μ Μ Ο Φ Ω Ν Ο Ν  «Σ Τ Λ Ρ Ρ » .

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  Π Ι Α Ν Ω Ν  “ Σ Τ A P R , ,  α . ε .
Α Θ Η Ν Α ! ,  Σ Τ Ο Α  Α Ρ Σ Α Κ Ε Ι Ο Υ  1 2  

Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ .  ΦΙΛΩΝΟΣ 48 Π Α Τ Ρ Α Ι ,  ΡΗΓΑ Φ ΕΡΡΑΙΟΥ 84

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ,  β ε ν ιζ ε λ Ο υ  22 Β Ο Λ Ο Σ ,  ο δ ο ς  έ ρ μ ο υ  ill
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BEGHSTEI N ( ΜΠ Ε Χ Σ Τ Α Ι Ν )

Κ~
ά.τό δλα τά  αλλα. 
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ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ

FRANCOIS LISZT. « . . .  Μία κρίσις επί τών οργά 
νων σας δέν δΰναται νά  είναι παρά ένας 
έπαινο;. Ά π ό  2S ήδη έτη δέν έπαιξα παρά 
τά όργανά  σας. καί ή πείρα μου μέ έδικαίωσε 
διά τήν προτίμπσιν ταΰτην».

Α
EU6ENE DALBERT. θεω ρώ  τά 

Πιάν'α BECHSTEIN ώς τά τε
λειότερα τοΰ Κόσμου ΰφ’ 
όλας τάς άπόψεις».

HANS VOX 8ULCW. «...Τα όργα 
να BECHSTEIN διακρίνονται 
ΟΑων τών ά λ λ ο ν  οργάνω ν 
άπό τήν άνωτέραν ποιό
τητά των εις όλας τάς 
φ ά σ ε ι ς  της κατασκευής 
Πιάνων»

CLAUDE DEBUSSY. «. . ’Από και
ρού ήδη έκδηλώνω απόλυ
τον  Θαυμασμόν δ ιά  τά  
Πιάνα BECHSTEIN».

EDOUARD SRIES. « . . .Ό  ενθου
σιασμός μου διά τά Πιάνα 
BECHSTEIX υπήρξε πάντοτε 
άφδαστος».

SERGEI RACHMANINCYV. « . . .  Η δαυμασία ώραιο- 
της καί ή ιδεώδης γλυκύτης τοΰ ήχου, ώς 
έπισης καί ό άπαρ»μιλλος μηχανισμός τοΰ 
Πιάνου BECHSTEIN προκαλοΰν πάντοτε τόν 
ενθουσιασμόν μου».

Ολοι σεις όσοι διστάζετε έμπρός εις τό άμετρητον πλήβος τών ποικιλώνυμων Πιάνων ποΰ’ 
σά : προσφέρονται πανταχόδεν, άκολουδήσατε τούς μεγάλου : καλλιτέχνα; καί έκλέξατε τό Πιάνο 
BECHSTEIN.

Το όνομ α  BECHSTEIN χαραγμένο έπί τοΰ Πιάνου σας δά φανερώνη ότι υπήρξατε άλάνδα- 
στος κριτής έπί έργων καλλιτεχνικής άξίας.

Εάν παίξητε μιά φορά τό Πιάνο BECHSTEIN, ή έστω καί άν  τό άκοΰσητε μιά φορά, 0ά 
πεισδήτε ότι δέν χωρει σΰγκρισις μέ άλλα  Ιό  BECHSTEIN είναι τό μόνο Πιάνο ποΰ άντιπροσω- 
πεϋει τό ΤΕΛΕΙΟΝ έν τη Τέχνη καί τή Βιομηχανία.

Γενήτε ό ευτυχή: κάτοχος ένός Πιάνου BECHSTEIN, καί δά αϊσδανδήτε νά σάς πλημμυρίζει 
υπερηφάνεια ποΰ μόνο άντικείμενα μεγάλης καλλιτεχνικής άξίας κατορδώνουν νά δημιουργούν.

Μή δώσητε τυφλήν πίστιγ είς τάς διαβεβαιώσεις μας. ’Ελέγξατε μάλιστα καί τάς γνώμας 
τών μεγάλων καλλιτεχνών καί σχηματίσατε προσωπικήν γνώμην έπισκεπτόμενοι τά Πιάνα 
BECHSTEIN είς τοΰς Νέους Α ντιπροσώπους :

ΕΤΑΙΡΙΑΝ niANQN STAPP α . ε .
Α Θ Η Ν Α Ι, Στοά Αρσάκειου 12.

Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Υ Σ , όδός Φίλωνος 48. Θ Ε Σ)Ν ΙΚ Η , όδός Βενιζέλου 22.
Π Α Τ Ρ Α Ι, όδός Ρήγα Φεροαίου 84. Β Ο Λ Ο Σ, όδός Έρμοΰ 111. /  » \
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