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^  ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ή  καταπληκτική πρόοδος τών τελευ

ταίων δεκαετηρίδων έπέφερε σημαντικάς 

μεταβολάς είς τόν τρόπον τής ζωής μας.

Έγίναμε ταχύτεροι είς κάθε ένέρ- 

γειάν μας, είς κάθε κίνησίν μας, είς κάθε 

μας προσπάθεια, σέ όλες τις εκδηλώσεις 

τής ζωής έπηρεασμένοι άπο τήν νοοτρο

πίαν τής εποχής μας.

Έγίναμε όμως κα'ι μουσικώτεροι παρ’ 

ό,τι και άν λέγεται περι τοϋ εναντίον.

Καί τοΰτο χάρις είς τά άφθονα μου

σικά μέσα πού μάς χορηγεί τό έμπόριον 

μέ τά νέα συστήματα πωλήσεως.

Τ Α  Π Ι Α Ν Α  B E C H S T E I N
μολονότι κοσμούν τά σαλόνια τών μεγαλειτέρων Μουσουργών τοΰ κόσμου και τής διε

θνούς άριστοκρατίας, είναι σήμερα προσιτά είς κάθε οικογενειάρχην πού θέλει νά 

μορφώση μουσικώς τά παιδιά του μέ τό ίδανικώτερον μουσικόν δργανον
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ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

‘ Η Λαϊκή μελ^ιδία, ή απλή καί απέριττη, έχρησίμεψε 
πάντα σάν πηγή πρωταρχικής μουσικής εμπνεψης στους 
συνθέτες δλων τών εποχών.

Πολύ πριν άποτελέση τή βάση πυύ επάνω της εχτι- 
στηκαν οί νεώτερες εθνικιστικές μουσικές σχολές, μέ επί 
κεφαλής τούς Ρώσους, τό δημοτικό τραγούδι άπό τόν 
καιρό πού ή σοφή, νά τήν πούμε έ'τσι, μουσική άρχισε 
νά βγαίνη άπό τά κάπως στενά δρια τής εκκλησίας καί 
νά γίνεται πιο κοσμική, οί συνθέτες ήτανε φυσικό νά 
προσέξουνε τις λαϊκές μουσικές Ικδηλώσεις τοϋ έθνους 
καί νά προσπαθήσουνε νά βρούνε στους αύθόρμυτους 
λαϊκούς μουσικούς τύπους τή μορφή πού θά τούς βοη
θούσε νά εκδηλώνουνε ανάλογα αίσθήματα έντελώς 
ανθρώπινα— τή χαρά, τή λύπη, τήν Ά γάπη, τήν οργή, 
τό πολεμικό μένος.

Άκόμη καί στήν εποχή τής κυριαρχίας τοΰ κοντρα- 
πούνκτου καί τών εκκλησιαστικών εμπνεύσεων βλέπωμε 
πώς τό δημοτικό τραγούδι δέν άφινε ασυγκίνητους τούς 
μουσουργούς.

’Έ τσι συναντούμε φούγκες καί λειτουργίες ολόκληρες 
γραμμένες επάνω σέ μελφδίες λαϊκών τραγουδιών τής 
εποχής, καθώς καί μαντριγκάλια καί άλλες κοσμικές 
συνθέσεις πολυφωνικές μά πού περικλείανε άρκετά 
στοιχεία τής λαϊκής μούσας.

Αργότερα δσο κι’ αν εξελίχθηκε ή τεχνική μουσική 
στήν ’ Ιταλία τή Γερμανία καί τή Γαλλία σέ δικές της 
μορφ 'ς —  στή μελοδραματική άπό τή μιά, στή συμφω
νική άπό τήν οίλλη —  κι δσο κι αν πολλές φορές στάθηκε 
κάπιος άπόμακρα άπό τήν δλη γραμμή τοΰ λαϊκού τρα
γουδιού, πάντα δμως ή έπίδρασις τής δημοτικής Ιθνικής 
μελωδίας τοΰ λαϊκού χορευτικού ρυθμοΰ είναι καταφα
νής σιούς πιο άντιπροσωπευτικούς τύπους τών μεγάλων 
μουσικών δημιουργών.

Ά π ό  τούς ’ Ιταλούς τό Scarlatti — αργότερα τό Ros
sini — άπό τούς Γ  άλλους τό Rameau, τόν Couperin, 
κι άπό τούς Γερμανούς τόν ϊδιο τό μεγάλο Bach, τό 
Mozart, τό Haycln, κι αύτό τό Μπετόβεν καί περ’ άπ’ 
δλα τό Schubert.

Π όσα φινάλε άπό τις σονάτες καί τά κουαρτέττα του 
δέ μάς θυμίζουνε τις γερμανικές λαϊκές μελφδίες, τούς

γερμανικούς λαϊκούς χορούς, τά Landler καί τά βάλς. 
Αύτό τό περίφημο φινάλε τής 9ης συμφωνίας, ό "Υμνος 
τής χαράς, εχει ώς βάσιν του ένα θέμα πού χωρίς 
βέβαια νά είναι άντιγραφή κανενός δημοτικού τραγου
διού έχει δλα τά στοιχεία, στό ύφος καί στήν έκφραση 
τής λαϊκής Γερμανικής μούσας.

Ή  άλήΟεια είναι δμως πώς ή έπίδρασις τοΰ δημο
τικού τραγουδιού στούς κλασικούς καί κατόπι τούς ρ ο 
μαντικούς συνθέτας ήτανε πολύ λίγο συνειδητή. Χωρίς 
ίσως καλά· καλά νά τό νοιώσουνε ή ζωτικότης τής λαϊ
κής μούσας έπιδρούσε τόσο στή μουσική τους διάθεση, 
ώστε νά εκδηλώνεται στις πιο χαρακτηριστικές τους 
μουσικές δημιουργίες.

Ασύγκριτα πιο συνειδητή είναι ή έπίδρασις τής 
δημοτικής μουσικής στήν εξέλιξη τής νεώτερης μουσικής 
καί ιδιαίτερα τών νέων εθνικών μουσικών σχολών, δπως 
ή Ρωσική, ή Σκανδιναυϊκή, ή 'Ισπανική.

Έ δ ώ  πιά δέν πρόκειται γιά μιαν άπλή έ'στω καί 
μεγαλοφάνταστη χρησιμοποίηση μουσικών λαϊκών στοι
χείων διά έργα τών συνθετών αύτών. "Ολη ή .υφή, δλη 
ή εξέλιξη, άκόμη καί ή τεχνική τεχνοτροπία τών μουσι
κών αύτών σχολών, είναι συνειδητή, βασισμένη επάνω 
στά στοιχεία πού τούς δίνει ή λαϊκή μουσική έμπνεψη.

Δέν είναι μόνο ή άρκετά συχνή καί φροντισμένη 
χρησιμοποίηση αύτουσίων λαϊκών μουσικών μοτίβων 
πού δίνει τό χαρακτηριστικό χρώμα στις νεώτερες αυτές 
μουσικές δημιουργίες γιά πολύ περισσότερο ή εξέλιξη 
τής μουσικής τεχνοτροπίας επάνω στά στοιχεία τών 
εθνικών χορών καί τραγουδιών.

Οί τρόποι τοΰ μείζονος καί τοΰ έλάσσονος, πού 
είχανε πιά σχεδόν γεράσει άπό τήν άποκλειστική τους 
χρησιμοποίηση στά έργα τών κλασσικών καί τών ρωμαν- 
τικών πλουτίζονται μέ τούς πλούσιους ποικιλόμορφους 
τρόπους τών Σλαυϊκών, τών Σκανδιναυϊκών καί τελευ
ταία τών Ισπανικών δημοτικών τραγουδιών. Ή  ρυθμική 
παίρνει καινούριο ξεπέταγμα, καινούρια ζωή άπό τούς 
άγριους ρυθμούς τών Ρωσικών λαϊκών χορών κι άπό τά 
τόσο φλογερά καί νωχελή μαζί τσακίσματα τών ρυθμών 
τοΰ 'Ισπανικού λαϊκού χοροΰ πού κλείνει μέσα του τόση 
Ανατολή καί τόση ήδυπάθεια!



Τά διαστήματα τής αυξημένης δευτέρας, τής αυξη
μένης τετάρτης —  ή 7η βαθμίδα χωρίς ημιτόνιο —  παίρ
νουνε τά δικαιώματα κα) χαρίζουνε μιά καινούρια χρω- 
ματιά στήν δλη μουσική έκφραση. Νέοι αρμονικοί συν
δυασμοί δημιουργοΰνται αυτόματα άπό τήν εξωτική 
βλάστηση τών σπόρων τής δημοτικής εθνικής μουσικής 
ξεφεΰγοντας άπό τά στενά μουσικά δρια τών σχολών 
πού τις έκαλλιέργησαν οί νέες μουσικές τεχνοτροπίεςι 
επιδρούνε στήν δλη εξέλιξη τής παγκόσμιας μουσικής 
τέχνης και άνοίγουνε καινούριους μουσικούς ορίζοντες 
στό μουσικό κόσμο.

’Έ τσι άπό τήν εξέλιξη τής Ρωσικής μουσικής ξεκι
νώντας ό Γάλλος Debussy εβαλε τή βάση στή σημερινή 
μουσική τεχνική.

Είναι φανερό πώς κα! ό "Ελληνας μουσικοσυνθέτης 
τόν ίδιο δρόμο πρέπει νά άκολουθήση αν θέλη μιά 
μέρα ή Ελληνική μουσική δημιουργία νά άποδώση

καρπούς πού θά μπορούσανε νά σταθούνε δίπλα στή 
μεγάλη παγκόσμιο μουσική παραγωγή.

Ή  αλήθεια είναι πώς αρκετοί άπό τούς μιουσουρ- 
γοΰς μας έχουνε νοιώσει, ποιος λίγο ποιος πολΰ, τήν 
αξία τής τόσο πλούσιας Ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Δυστυχώς τό κακό είναι, άφίνοντας πιά εκείνους πού 
παραγνωρίζουνε όλότελα τήν άξία της, πώς πολλοί νομί
ζουνε πώς ή απλή χρησιμοποίησις τοΰ δημοτικοΰ τρα
γουδιού αυτούσιου μέ στοιχειοίδεις αρμονικές κοινοτυπίες 
αποτελεί αύτή καθ’ έαυτή μουσική δημιουργία καί 
παραβλέπουνε ή αγνοούνε τή σημασία τής ατομικής 
έ'μπνευσης και τής τεχνικής εξέλιξης τών λαϊκών μουσι
κών άκόμη και ποιητικών στοιχείων γιά τή δημιουργία 
μιάς σοβαράς και βιώσιμης Ελληνικής μουσικής τέχνης.

Γ ι’ αύτό τό ζήτημα θά ειχε κάνεις νά π ή άρκετά 
πού ελπίζω νά τά ξεδυαλίνω στό επόμενο φύλλο τής 
άγαπητής «Μ ουσικής Ζ ω ή ς» . Ma n . ΚΑΛ.

.   —  - π π π π π π π π π ι ι π π π π π = π : — — — ------------------------------------------------------------—  _ .τ ~  — —

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Σ Τ Α  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α

Έ φ ’ δσον δ σημερινός 'Υπουργός τής Παιδείας 
χαρακτηρίζεται άπό τήν πράγματι επαινετή φιλοδοξία νά 
άναμορφώστ) πνευματικά τόν τόπο, δπου κτίρια σχολικά 
κτίζονται, κονδύλια χρηματικά διατίθενται γιά τις καλές 
Τέχνες, γιά μουσεία, πινακοθήκες, γιά εκδοσι ανεκδότων 
Έλλ. έργων, δπου τά παιδαγωγικά συστήματα απλο
ποιούνται και μοντερνίζονται, υπότροφοι στέλλοναιι 
κάθε τόσο στό εξωτερικό δαπάναις τοϋ κράτους, καί 
κεντρικοί τόποι παραχωροϋνται γιά τήν άνέγερσι ωδεια- 
κών κτιρίων, Θά ήτο αν μή τι άλλο, λυπηρό και παρά
δοξο αν δέν άλλαζαν τουλάχιστο καί ή συνθήκες ύπό τις 
οποίες τά παιδιά τοΰ λαοΰ διδάσκονται σήμερα τή Μου
σική μέσα στά σχολεία.

Χωρίς νά πάμε πολύ μακρυά προστρέχοντες είτε στή 
μουσοτραφή Γερμανία, είτε στή σημερινή άναδημηουρ- 
γουμένη ’Ιταλία, fj δμορες βαλκανικές χώρες έχουνε άπό 
πολλοΰ κατανοήσει τή σπουδαιότητα ποϋ ενέχει τό μά
θημα τής Μουσικής μέσα στήν καθόλου μόρφωσι τοϋ 
παιδιοΰ, καί γιά τοΰτο έχουνε θεσπίσει καί εφάρμοσε 
στά σχολεία τους μιά λεπτομερειακή αντιγραφή τοΰ μου- 
σικοϋ παιδαγωγικού συστήματος τής Δύσεως.

Ό  νεαρός Βούλγαρος ή Σέρβος δίπλα άπό τήν 
εθνική του γλώσσα, τήν ιστορία τής πατρίδας του, άπό 
τά μαθηματικά καί τή γεωγραφία, διδάσκεται καί τά 
πρώτα στοιχεία τής Τέχνης τοΰ Μπάχ καί τοΰ Μπετό
βεν, άλλά κατά τρόπο τελείως επιστημονικό.

Έ ν πρώτοις τό μάθημα τοΰτο κατέχει ξεχωριστή 
θέσι μέσα στό σύνολο τών διδασκομένων μαθημάτων, 
επιβαλλόμενο άπό τό κράτος ώς μάθημα πρωτεύον—

ψυχολογικώς λοιπόν γεννιέται άπό τή πρώτη στιγμή 
στό μαθητή τό αϊσθημα τής ευθύνης πού εχει άπέναντι 
ενός πρωτεύοντος σχολικού μαθήματος, άποτέλεσμα τής 
οποίας εΐνε νά έπακολουθήση κατόπιν τό ένδιαφέρο του 
πρός τό μάθημα τοΰτο αν όχι άπό άγάπη πάντοτε, «διά
φορο δμα>ς θά ένδιαφερί)ή έστω κι’ άπό άνάγκη.

Ό  μα\θητής έ'τσι άποβάλλει κάθε προκατάληψι (πού 
τήν έχει δμοος ό δικός μας μαθητής), τό νά θεωρή δηλ. 
δτι τό μάθημα τής μουσικής εΐνε περιττό καί γίνεται 
μάλλον χάριν άναψυχής, ενώ καταρτισμένοι μουσικοί 
καί άπόφοιτοι τών κρατικών ’Ωδείων τοϋ τόπου άνα- 
λαμβάνουν κατ’ εντολήν τοΰ κράτους νά διδάξουν ε’ις 
τή νέα γενεά τή Τέχνη τοϋ Πενταγράμμου.

Τό σύστημα καθώς είπα εΐνε προδιαγεγραμμένο κατά 
τρόπο τελείως επιστημονικό. Έ ν πρώτοις τό μάθημα 
τής μουσικής στρέφεται έκεΐ πρός δύο μέρη, τό θεωρη
τικό καί εκτελεστικό. Μ* άλλα λόγια ή διδασκαλία εΐνε 
όλοκληροκική— άλλ’ ας δονμε τί διδάσκεται δ μαθητής 
άλλοΰ, καί τί καί μέ ποιο τρόπο στό τόπο μας.

Προτοΰ έλθη σέ οίαδήποτε επαφή μέ τή πρακτική 
Τέχνη, τό παιδί τοϋ ξένου σχολείου διδάσκεται στήν 
άρχή τή μουσική θεωρία. Μαθαίνει γιά πρώτη φορά 
τά σημεία τής μουσικής γραφής, τί θά πή πεντάγραμμο, 
τί φθογγόσημο, τί μουσική παϋσις καί τί γνώμων καί 
σημεία άλλοιώσεως, μαθαίνει προσέτι τις μουσικές κλί
μακες καί τά μουσικά διαστήματα, και προχωρόντας 
φθάνει κατόπιν στά πρώτα στοιχεία τής ’Αρμονίας μα
θαίνοντας τί θά πή συνήχησις δύο ή περισσοτέρων 
φθόγγων, τί συγχορδία, πώς σχηματίζεται καθώς καί τά

διάφορα είδη αύτής. Έ δ ώ  σταματά ή θεωρητικη υλη 
ή οποία πρέπει νά όμολογηθή δτι εΐνε αρκετή γιά ενα 
εγκυκλοπαιδικά μορφωμένον άνθρωπο.

Μετά τή Θεωρία έρχεται ή ρυθμική καί μελφδική 
έξάσκησις (solfege) δπου ύστερα άπό μιά ώριμη προ- 
πόνησι σ’ αύτό, ό μαθητής φθάνει εις τά παιδαγωγικά 
τραγούδια πού εΐνε άλλα πρωτότυπα καί αλλα γραμ
μένα άπό πεπειραμένους μουσικούς σέ γνωστά δημοτικά 
τραγούδια τής πατρίδας του. Τά τραγούδια αυτά διδά
σκονται καί έκτελοΰνται παρά τών μαθητών δλης τής 
τάξεως unisono, δηλ. μόνο γιά μιά φωνή ξεχαιρίζω 
αύτή τή λεπτομέρεια γιατί κατόπιν άκολουθει άλλη δου
λειά πολύ σοβαρώτερη τής πρώτης καί ήτις συγκριτικώς 
μέ τή δική μας κατάστασι πρέπει νά μάς φερνει τή 
λύπη καί τό φθόνο μαζύ γιά τόν τρόπο μέ τόν οποίο 
μορφώνονται τά παιδιά τών άλλων. Λοιπόν άπό τους 
μαθητάς διαλέγονται εκεί οΐ πειό καλλίφωνοι άπό τους 
οποίους σχηματίζουν τις λεγάμενες Σχολικές Χορφδίες 
εις τις οποίες μαθαίνουν καί άναθέτουν κατόπιν σ’ αυτές 
τήν εκτέλεσι ενώπιον τών άλλων μαθητών, τετράφωνων 
συνθέσεων τού Παλεστρΐνα, τοΰ Λουθήρου, τοΰ Μον- 
τεβέρντι, τοΰ Μπάχ, τοΰ Μόζαρτ, τοΰ Χάϋδν, τοϋ Μπε
τόβεν καί άλλων μεγάλων ξένων μουσικών. Ά ς  ση
μειωθή επί πλέον δτι γιά τή διδασκαλία τοΰ μαθήματος 
κάθε σχολείο έχει καί άπό ενα δργανο (πιάνο ή μικρό 
αρμόνιο), καί δτι δέν παροράται έκεΐ ούτε κι’  ή 'Ιστο
ρία τής Μουσικής πού θά τοϋ επιτρέψχι, δταν πειά ό 
χθεσινός μαθητής γίνει ώριμος πολίτης, ώστε οί διά
φοροι Μόζαρτ καί οί Χέντελ νά μή τοΰ εΐνε σάν μετα
φυσικά καί άγνωστα δ'ντα, άλλά νά ξέρη δτι ήσαν με
γάλες φυσιογνωμίες πού μέ τή χιλιοβασανισμένη τους 
μεγαλοφυΐα συνετέλεσαν κι’ αύτοί στή πνευματική πρόοδο 
καί στόν εκπολιτισμό τής άνθρωπότητος.

Ά λλ ’  ενώ αύτή εΐνε ή κατάστασις στούς άλλους,, ή 
δική μας δυστυχώς βρίσκεται άκριβώς στούς άντίποδας. 
Ά ς  δούμε λοιπόν άπό ποιους διδάσκεται στά παιδιά 
τής σημερινής γενεάς ή βασίλισσα αύτή τών Τεχνών 
καθώς ονόμασε τή Μουσική ό Πλάτων, πώς διδάσκεται 
καί τίνος ποιοΰ εΐνε ή μουσική τροφή ποΰ δίνεται.

Ά π ό  τό διδακτικό προσωπικό δέν Θά υποτιμήσουμε 
φυσικά τή μόρφωσι καί τήν καλλιτεχνική άξία πού εχει 
Ικανός άριθμός αύτοΰ) δπου μεταξύ τών στοιχείων του 
περιλαμβάνει καθώς περιέλαβε καί άλλοτε άφ ’ ενός κα
λούς καί καταρτισμένους μουσικούς, δσον άκόμη καί 
συνθέτας γνωστούς άνά τό Πανελλήνιο.

Άλλά έδώ κι’ άπό μερικά χρόνια παρατηρεΐται δυ
στυχώς μία νοθεία μέσα στις τάξεις του, κακό πού 
προήλθε άπό πολλές άφορμές μεταξύ τών οποίων μία 
εΐνε καί ή εύκολη πολλές φορές άπόκτησις ενός «Πτυ
χίου ’Ωδικής» δυνάμει τοΰ οποίου δ άκατάρτιστος καί 
άμαθής άκόμη προβάλλει άξιώσεις καί διορίζεται τήν 
έπαύριο διδάσκαλος τής Μουσικής. Ά ν  εξαιρέσουμε κα

θώς είπα τούς καλούς μουσικους (εκτελεστας η συνθέτας) 
πού υπάρχουν μέσα στον κλάδο, αυτη τη στιγμή έχουν 
διαχυθή στά διάφορα μέρη τής Ελλάδος και μέ την 
εντολή νά διδάξουν τή νεολαία της τή λεπτή καί δύσκολη 
Τέχνη τών φθόγγων, δχι πειά καλλιτεχναι με καποια 
κατάρτιση, άλλ’ άνθρωποι στερημενοι μορφωσεως και 
ώς μουσικοί μόλις προφθάσαντες να στιβασουν μεσα 
στό μυαλό τους λίγα στοιχεία θεωρίας. Τοσο εινε πραγ
ματική αύτή ή καΓάττασις ώστε σύμφωνα μέ εγκυρες 
πληροφορίες πού έχουμε, τό διοικητικο συμβούλιο τής 
μουσ. εκπαιδευτικής ομοσπονδίας σκεπτεται να εισηγηθή 
προσεχώς εΐς τό Υπουργείο τής Παιδείας, τόν καθαρμό 
τοΰ παιδαγωγικοΰ αύτοΰ κλάδου.

Καί τώρα ας έλθουμε στόν τρόπο τής διδασκαλίας.
Στό μεθοδικό σύστημα πού καθώς είδαμε εφαρμό

ζουν οί άλλοι προτάσσοντες τό Θεωρητικό μέρος, ενώ 
έπί ενα χρονικό διάστημα κρατοΰν το μαΘητη μακρυα 
άπό κάθε επαφή μέ τήν πρακτική Τέχνη, οι δικοί μας 
εφαρμόζουν τό άντίθετο, άρχιζοντες κατ ευθεία με τήν 
εκτέλεσι, ενώ ή θεωρία είτε διδασκεται στα στοιχειωδε- 
στερά της (τί λέγεται πεντάγραμμο καί τί φθογγόσημο 
καί πειά τίποτε άλλο), είτε παραμερίζεται και αγνοείται 
τελείως. ’Έ τσι δ δυστυχισμένος μαθητής πού δέν ξέρει 
άκόμη τί θά πή και που γραφεται το ντο, δίχως και 
τήν πειό στοιχειώδη προπονησι ρυθμοΰ και μελψδιας, 
υποχρεώνεται νά μαθαίνει και να εκτελή ά premiere vue 
διάφορα μουσικά τραγούδια. Μ αλλα λόγια γίνεται το 
ίδιο ώς έάν μάς άνάγκαζαν ν’ άπαγγέλουμε σέ μιά 
γλώσσα τήν οποίαν άγνοϋμε ακόμη κι απο το αλφα- 
βητό της.

Άλλά δ Έλλην μουσικοπαιδαγωγός στερείται προσέτι 
καί αύτών τών κυριωτέρων μέσων που τοΰ χρειαι,ονται 
γιά νά διδάξη τά τραγούδια του. Δεν εχει στη διάθεσι 
του ούτε πιάνο, ούτε αρμόνιο (καθώς έχουνε οι άλλοι) 
κι’  έτσι βρίσκεται στήν άνάγκη γιά νά μεταδώση στούς 
μαθητάς τό μουσικό ήχο, είτε να τραγουδά ο ίδιος, ειτε 
νά σφυρίζη, καί άλλος (αύτός δά εΐνε ο τυχερότερος) νά 
καταφεύγη στή βοήθεια κανενος. . .  μανδολινου !

Καθώς βλέπουν ελειψε ώς τώρα έδώ τό κρατικό 
ενδιαφέρον, καί ή έκ τών άνω κατευθυνσις και βοήθεια.

Μάς μένει τώρα νά έξετάσουμε τό κυριώτερο ίσως, 
δηλ. μέ τί είδους μουσική ζητούν νά μορφώσουν τά 
παιδιά τοϋ Έλλ. Λαοΰ. Ά λλ ’  έδώ δεν χρειαζεται παρά 
νά γίνουμε σύντομοι. Έκτος άπο μερικές κόλες ελληνι
κές συλλογές παιδαγωγικών τραγουδιών που έγραψαν 
γνωστοί συνθέται και ή οποίες δμως διδασκονται σε 
μερικά μονάχα σχολεία τής πρωτευουσης, η επαρχία, 
δηλ. τό μεγα?.είτερο μέρος τής Ελλάδος μορφώνεται μέ 
μουσική σάν κι’ αύτή πού βλέπουμε μέσα στο γραμμα 
διαμαρτυρίας καί παραπόνου που έστειλε καποια δασκα- 
λισσα τοϋ Βόλου σ’ έ’ναν έδώ συνάδελφό της: « Ο
γυμνασιάρχης, άγαπητέ κύριε, τοΐ γράφει, μέ υποχρεω-



νει νά διδάσκω στούς μαθητάς τή Ριρίκα και τή Ρα- 
μόνα!! ’Απίστευτο και δμως εΐνε αλήθεια».

Στις χορφδίες τοϋ Παλεστρΐνα, τοΰ Μπάχ και τοΰ 
Χέντελ πού έχουν καθιερώσει τά συστήματα τών άλλων) 
εμείς εδώ απαντούμε μέ τις ρυπαρογραφίες τών καφφ- 
δείων. Ά ρ α  κατάστασις στό έπακρο αξιοθρήνητη.

Καί τώρα πού περιγράψαμε μιά θλιβερή πραγματι
κότητα, ας διατυπώσουμε κα'ι κάποια ευχή. “Οτι δηλ. 
εινε καιρός πειά ν’ απαλλαγούμε από μιά άντίληψι 
Φιλισταίων πού μας διέκρινε ώς τώρα σχετικά μέ τήν 
έπίδρασι πού έξασκεΐ ή Τέχνη στήν ειρηνική σταδιο
δρομία ένός λαοΰ, άντίληψις πού δέν Θά μάς συνιστοΰσε 
ούτε γιά τό μεγάλο μας παρελθόν, άλλ’ ούτε καί παρή- 
γορος καν θά ήταν γιά τήν αυριανή μας ευπρόσωπη— 
αν δχι τίποτε άλλο— κοινίονική ύπόστασι.

’ Εκείνοι, εις τούς οποίους ή Έλλ. κοινωνία έχει 
έμπιστευθή σήμερα τήν Παιδεία της, έχουν ύποχρέωσι

γιά τοΰτο καί απέναντι τής Χώρας, άλλά καί απέναντι 
τής δικής των συνειδήσεως. σ . ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

   -□□□□□□— ___

Η Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Τ Η Σ  “ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ  Μ Ι .

Μετ’  ειλικρινούς χαράς άναγγέλομεν τήν συνεργασίαν 
εϊς τήν «Μουσική Ζωή» τριών διακεκριμμένων καλλι
τεχνών τών κ. κ. Μ. Καλομοίρη, Μ. Βάρβογλη καί Δ. 
Μητροπούλου. Φυσιογνωμίαι ένός ξεχωριστού καλλι
τεχνικού κύρους, θέλουν μεγάλως συμβάλη εις τήν πλη- 
ρεστέραν επιτυχίαν τοΰ προορισμού, δν έταξε εϊς εαυτό 
τό περιοδικό, άποβλέπον στή παρακολούθησι άφ ’  ένός 
δσον καί στήν επιστημονικήν έξέτασι τών διαφόρων 
μουσικών ζητημάτων τής χώρας μας. Ή  «Μουσική Ζωή» 
έπιχαίρουσα διά τό γεγονός, θεωρεί έπί πλέον καί ώς 
καθήκον της νά εύχαριστήση θερμώς τούς τρεις αυτούς 
καλλιτέχνας διά τήν πολύτιμο συνεργασία τους.
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Ώ ς εΐδομεν λοιπόν μέχρι τοΰδε, αί δονήσεις τών 
χειλέων τής γλωττίδος ρυθμίζουν τό ύψος τής φαινής.

Κάτωθεν τής γλωττίδος ό πνεύμων, άφ ’ ένός μέν ώς 
φυσητήρ χρησιμεύων, άφ ’ ετέρου δέ μετά τοΰ θώρακος 
ώς ήχεΐον δρών, δίδει είς τήν φωνήν τήν έντασιν αυτής, 
ούτω πιος δ ’ αύτη, άτελώς εΐσέτι εσχη ματισμένη, διαχέε- 
ται είς άπειρίαν κοιλοτήκον, άνωθεν τοΰ λάρυγγος πλέον 
ευρισκομένων, ών τό σχήμα καί δ δγκος καθ’ έχάστην 
στιγμήν ποικίλλει, αί κοιλότητες δ ’ αΰται άναλαμβάνουν 
νά διαμορφώσουν τήν φοονήν, ήτοι νά προσθέσουν εις 
αύτήν τούς μερικούς ήχους (les harmoniques) καί ένί 
λόγφ νά προσδώσουν εις αύτήν τό ποιόν ή τήν χροιάν.

Δι’ δ καί ό Gay έ'λεγεν δτι «ή φωνή είναι σύνολον 
ήχων, παραγομένων υπό τών φωνητικών δργάνων».

Αί προμνημονευθεϊσαι κοιλότητες είναι τό στόμα, αί 
ρινικαί κοιλότητες, οί κόλποι καί ό ρινοφάρυγξ, ούτινος 
ή άνω επιφάνεια σχηματίζεται εκ τής βάσεως τοΰ κρανίου, 
άποτελούσης τόν τελικόν σταθμόντών φωνητικών κυμάτων.

'Ο  ρινοφάρυγξ έχει μεγάλην σημασίαν ού μόνον διά 
τόν μηχανισμόν τής φωνής, άλλά καί διά τήν άντίληψιν 
τής φωνής ημών αύτών, διότι αί δονήσεις, εις ας υπο
βάλλεται, επιδρούν έπί τά άκουστικά ημών κέντρα, 
τοΰτο μέν διά τής συνδονήσεως τών κρανιακών οστών, 
τοΰτο δέ διά τής εύσταχιανής σάλπιγγος, σωλήνος έπιτε- 
λοΰντος τήν έπικοινωνίαν τού ρινοφάρυγγος μετά τοϋ ώτός.

[Ή  επικοινωνία αύτη έχει βεβαίως πολλά πλεονε
κτήματα, διότι ή φύσις «πάντα έν σοφία έποίησε», 
γίνεται δμως πολλάκις καί αιτία πλάνης, είς ήν υποπί
πτουν συχνά ένιοι αύτοτιτλοφορούμενοι καλλίφωνοι.

Ώ ς πρόχειρον παράδειγμα τοιαύτης πλάνης λαμβάνω τό 
,συμβαΐνον έπί τινων άρχαρίων τραγουδιστών, οιτινες 
εκπέμπουν λαρυγγισμούς, χονδρύνουν τήν φωνήν των, 
δίδοντες μάλιστα είς αυτήν καί τάς σχετικάς άναπάλσεις 
(vibrato), φανταζόμενοι δτι ούτω μιμούνται τούς μεγά
λους άοιδούς καί δτι έχουν εξαιρετικής δυνάμεως φωνήν, 
χωρίς νά έχουν δντως τοιαύτην. Τοΰτο οφείλεται εις τό 
δτι ουτοι συγκεντρώνουν ή μάλλον αιχμαλωτίζουν τάήχη- 
τικά κύματα εντός τής κοιλότητος τοΰ ρινοφάρυγγος των, 
τά όποια αυτοί μέν διά τής εύσταχιανής των σάλπιγγος 
άκούουν καλώς, τούς άλλους δμοος ή φωνή των άφήνει 
τελείως άδιαφόρους, διότι δντως αύιη είναι ελάχιστη μή 
ΰπερβαίνουσα τά δρια τής σκηνής.

Επέρχεται δηλ. τοιουτοτρόπως εϊς αύτούς εΐδός τι 
λανθανούσης φωνητικής μέθης, υπό τό κράτος τής οποίας 
ευρισκόμενοι λαμβάνουν ύφος καί στάσεις μεγάλου άοι- 
δού, πράγμα λίαν δεδικαιολογημένον, έάν χαρακτηρισθή 
ώς νοσηρά κατάστασις, διά τήν οποίαν, φυσικά, οί 
υποκείμενοι δέν πρέπει νά έχουν ούδεμίαν μομφήν].

Τό ποιόν τής φωνής είναι μάλλον φυσικόν χάρισμα 
ή απόχτημα προκΰπτον έκ τής καλλιεργείας αύτής, διότι 
είς πάσας τάς περιπτώσεις έκαστον φωνητικόν δργανον 
διατηρεί πάντοτε τήν ΐδιάζουσαν είς αύτό χροιάν, όσον- 
δήποτε καί αν έξελιχθή διά τής καλλιεργείας. Καί τοΰτο, 
διότι, πλήν τών φυσιολογικών συνθηκών, αιτινες διέπουν 
το ποιόν, πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψει καί τήν σημαντι
κήν έπίδρασιν, ήν έξασκοΰν έπ’ αύτοΰ, ή μόρφωσις, ή 
συνείδησις καί ή ήθική τοΰ ατόμου.

Κατά τήν γνώμην έπιστημόνων σοφών, τό ποιόν τής 
ανθρώπινης φωνής είναι άνεξιχνίαστον, καί τοΰτο, διότι

πρόκειται περί ακουστικής έντυπώσεως επιτελουμένης έν 
τώ έγκεφάλφ. Ε’ις τό ποιόν τοϋτο οφείλεται καί ή διά- 
κρισις τών διαφόρων άνθραίπων έκ τής φωνής των, είναι 
έν άλλοις λόγοις τό ζών φωνητικόν στοιχεΐον τοΰ ατό
μου ή, καλλίτερον, ή ψυχή τής φωνής του. ΦΘάνομεν 
μάλιστα μέχρι σημείου νά εΐπίομεν δτι έκ τοΰ ποιοΰ τής 
φωνής δύναται τις νά διείσδυση καί εις τά μύχια τής 
ψυχής ένός ανθρώπου καί νά έκτιμήση τόν χαρακτήρα 
αύτοΰ, τήν μόρφωσιν, τήν ευγένειαν ή καί τήν ποτα- 
πότητά του. Ό ρμώμενοι δέ άπό τάς ψυχολογικάς αύτάς 
παρατηρήσεις δυνάμεθανά χαρακτηρίσωμεν ώς άπαθή, 
άτομα έχοντα φαηήν βραδεΐαν, νωχελή καί άνευ χρώ
ματος. "Ολως τούναιτίον φωνή οξεία, διαπεραστική 
δηλοι χαρακτήρα πονηρόν, απατηλόν καί δύστροπον 
Ή  βαρεία καί βραχνή φωνή συμβαδίζει συνήθως μετά 
χαρακτήρος χυδαίου.

Τών έν σχέσει πρός τήν φωνήν καί τόν χαρακτήρα 
προγνωστικών τούτων ποιούμεθα άπλώς μνείαν, χωρίς, 
εννοείται, νά παραδεχώμεθα δτι τά συμπεράσματα ταΰτα 
άποτελοΰν καί κανόνα. ’Από γενικής δμως άπόψεως 
έκαστος ημών δύναται νά άποφανθή περί φωνής τίνος, 
συμφώνως μέ τήν έντύπωσιν, ήν αύτη τοΰ έκαμε, λέγων 
δτι ή δείνα φωνή π. χ. είναι συμπαθητική, ευχάριστος, 
ένδιαφέρουσα ή καί δλως τουναντίον.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ή  φωνή αύτη, περί ής έν τοις προηγούμενης μάκρος 
έγένετο λόγος, λαμβάνει υπό τε τών καλλιτεχνών καί 
τών επιστημόνων τόν τίτλον τής φωνής τοϋ στήθους 
(voix  cle poitrine). Πλήν ταύτης δμως διακρίνομεν καί 
τήν φωνήν τής κεφαλής (voix  de tete), ήτις έν συν- 
δυασμώ μετά τής πρώτης άποτελεΐ τό καλούμενον 
(registrej φωνητικόν διαμέτρημα.

To registre αύτό άπησχόλησεν ούκ ολίγον τούς μετά 
τής φωνής άσχολουμένους, διά τήν έρμη-v είαν δέ αύτοΰ 
έξηνέχθησαν πολλαί θεωρίαι. ώντινας μόνον θά αναφέρω, 
ϊνα καταστήσω τό ζήτημα τοΰτο μάλλον αντιληπτόν.

Ό  λαρυγγολόγος Vacher, δσας, σημειωτέον, ήτο 
καί άοιδός, παρεδέχετο δτι «ή διαφορά μεταξύ τής φωνής 
τοΰ στήθους καί τής φωνής τής κεφαλής συνίσταται ού 
μόνον είς τό ύψος τοΰ άποδιδοιιένου φθόγγου, άλλά καί 
είς τό ποιόν αύτοΰ. Είς τόνος, π. χ. τό La* τών δξυ- 
φώνων, είναι δυνατόν νά έκφωνηθή και διά τής φωνής 
τοΰ στήθους καί διά τής κεφαλικής, αν καί είναι δέ δ 
αύτός ήχος, δσον άφορά είς τό ύψος, έν τούτοις τό ούς 
διακρίνει τήν ύφισταμένην διαφοράν, αναγνωρίζει δηλ. 
τό registre, εις δ οΰτος άνήκει. Αύτη ή κεφαλαιώδης 
άνάμιξις τοϋ ποιοΰ είς τήν φωνήν τής κεφαλής», λέγει 
ό Vacher, «δηλοι δτι κατ’ αύτήν λαμβάνει μέρος ολό
κληρος σειρά μεταβολών εις τό σύστημα τών ύπεράνω 
τοϋ λάρυγγος ευρισκομένων, άντηχείων».

Ό  λαρυγγολόγος Baratoux δμιλών περί registre 
λέγει δτι «αί έκφράσεις αύται. φωνή στήθους καί φωνή 
κεφαλής, κακώς χρησιμοποιούνται- πρώτον, διότι εϊς 
τό αύτό άτομον δέν υπάρχουν πολλαί φωναί, άλλά μία 
καί μόνη, προκαλουμένη πάντοτε διά τοϋ αύτοΰ τρόπου, 
έστω καί αν ύφίσταται αύτη μερικάς μεταβολάς σχετι
κάς πρός τήν άπόδοσιν τοΰ ήχου καί πρός τήν εις αύτήν 
συμμετοχήν τών άντηχείων, καί δεύτερον, διότι δέν είναι 
μόνοι οί κεφαλικοί τόνοι, οί έχοντες τό άποκλειστικόν 
προνόμιον νά άντηχοΰν εϊς τήν κεφαλήν». «Οί βαθεΐς, 
λέγει, ήχοι τοΰ βαθυφώνου καί οί δξεΐς τοΰ δξυφώνου 
δέν παράγονται διά τοΰ αύτοΰ μηχανισμού. Ή  φωνή 
εις τούς βαθεΐς ήχους είναι πλήρης καί συνοδεύεται υπό 
άπηχήσεων τών θωρακικών τοιχωμάτων,,έξ ου και reg i
stre τοϋ στήθους ή, καλλίτερον, registre βαθύ. Ό λ ω ς 
τούναντίον εϊς τούς υψηλούς ήχους ή φωνή είναι μάλλον 
διαπεραστική, μάλλον γλυκεία, καί ή άπήχησις γίνεται 
κυρίως εις τά άνωθεν τοϋ λάρυγγος μέρη, έξ οΰ καί τό 
δνομα registre τής κεφαλής ή, προτιμότερον, κατά τόν 
B aratoux «registre όξύ>.

Ό  διάσημος λαρυγγολόγος Lerm oyez λέγει: «δτι 
κατά τήν παραγωγήν τής κεφαλικής ταύτης φωνής γίνε
ται ολόκληρος σειρά μεταβολών εις τε τόν λάρυγγα καί 
τόν φάρυγγα καί είδικώς, δταν δίδηται ό αύτός τόνος 
είτε διά τοϋ στήθους, είτε διά τής κεφαλής, τό άθροι
σμα τών τελουμένων μυϊκών συστολών είναι τό αύτά μέ 
μόνην τήν διαφοράν, δτι ή άφετηρία εδράζεται εις δύο 
διάφορα σημεία, ών τό μέν διά τούς ήχους τοΰ στήθους 
εύρίσκεται είς τόν λάρυγγα, τό δέ διά τούς ήχους τής 
κεφαλές είς τόν φάρυγγα».

“Οπως έννοηθή καλύτερον τό λίαν στρυφνόν τούτο 
ζήτημα τοΰ φωνητικού διαμετρήματος (τών registres\ 
θά παρομοιάσωμεν τόν λάρυγγα μέ τό τετράχορδον, τοΰ 
οποίου, ώς γνωστόν, αί χορδαί άποδίδουν τούς φθόγ
γους Sol, Re, La, Mi καί είναι προσηρμοσμέναι διά τούς 
φθόγγους αύτούς καί μόνον.

Ή  χορδή τοΰ Sol λοιπόν, ας λάβωμεν τήν πρώτην 
εξ αύτών, είναι προσηρμοσμένη ώς έκ τοΰ πάχους καί 
τής τάσεως αύτής νά δίδη τό Sol καί μόνον. Πιέζοντες 
δμως αύτήν διά τοΰ δακτύλου, χωρίς νά μεταβάλωμεν 
τό πάχος της δυνάμεθα νά παράγωμεν καί τό La καί τό 
Si καί τό Do καί τό Re· έάν δμως, καθ’ ήν στιγμήν 
δίδει αύτη τό Re, φέρομεν τό τόξον είς τήν δευτέραν 
χορδήν τοΰ τετραχόρδου, ήτις είναι προσηρμοσμένη διά 
τό Re καί μόνον, άντιλαμβανόμεθα αμέσως μίαν δια
φοράν. Ό  παραγόμενος καί έκ τών δύο τούτων χορδών 
ήχος κατ’ αύτήν τήν στιγμήν είναι δ αύτός τό ΰψος καί 
προέρχεται έκ τοΰ αύτοΰ μουσικού οργάνου, έν τούτοις 
δμως διακρίνομεν διαφοράν τινα, ήτις οφείλεται άκρι
βώς εις τό διάφορον πάχος τών δύο χορδών· δέν υπάρ
χει δηλ. εϊς τήν περίπτωσιν ταύτην τό αύτό registre 
καί ώς έκ τούτου άντιλαμβανόμεθα τήν καλουμένην
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μετάβααιν  (passage) έκ τής μιάς χορδής εις τήν άλλην.
Τό βέβαιον είναι δπ  ή φωνή τής κεφαλής προκα- 

λεΐται επι τών άνδρών εις εξαιρετικός μονον περιστά
σεις και δη άποκλειστικώς εις τό ασμα, είναι δέ ενα 
τέχνασμα, δΰναταί τις εΐπεΐν, τό όποιον χρησιμοποιεί ο 
άοιδό:, ΐνα δυνηθή νά άποδωση επι τίνος μουσικοί 
τεμαχίου και τούς τόνους, τούς ευρισκομένους άνωθεν 
τοΰ ορίου τής φωνής τοΰ στήθους του.

Ό  οξύφωνος π. χ. τοΰ μελοδράματος, οστις ευκόλως 
δίδει τό D oi διά τοΰ στήθους, δέν έχει ανάγκην νά 
χρησιμοποίηση τήν κεφαλικήν φωνήν δλως άντιθετως 
δμως οί οξύφωνοι τής δπερεττας ανα πάσαν στιγμήν 
χρησιμοποιούν τήν κεφαλικήν φωνήν δια τους υψηλούς 
τόνους. Έ π ί τής γυναικός τά 2/s τής φωνής ανήκουν εις 
τό registre τής κεφαλής.

Ή  ύπαρξις τοΰ φωνητικού διαμετρήματος εΐς τήν 
φωνήν είναι ελάττωμα, δηλοΰν πάντοτε δτι είς μέρη 
τινα ή φωνή είναι υπέρ το δεον βεβιασμένη και ως 
Ικ τούτου ό άοιδός είναι υποχρεωμένος άντί νά κάμη 
μίαν παράλογον προσπάθειαν νά χρησιμοποίηση άλλον 
τρόπον, φυσικώτερον καί δλιγώτερον επικίνδυνον διά την 
φωνήν του, νά κάμη δηλ. τήν μετάβααιν  αύτήν άπό 
τής φωλής τοϋ στήθους εΐς τήν φωνήν τής κεφαλής, 
Ό  άοιδός δμως, δστις εΐναι ικανός νά δίδη εΐς τάς φ ω 
νητικός αύτοΰ χορδάς το αναλογούν πάχος εις έκαστον 
τόνον, δστις έν άλλοις λόγοις γνωρίζει νά μεταβάλλη τό 
πάχος τών φωνητικών του χορδών εν σχεσει πρός τήν 
διάτασιν αύτών καί άντιστρόφως, δέν έχει registre, δέν 
έ'χει μετάβασιν φωνής, άπό φωνής τοΰ στήθους εΐς κε
φαλικήν τοιαύτην, άλλ’  ολως τουναντίον έχει ουτος την 
καλουμένην ομοιογένειαν της φ ω νή ς  (hom ogeneite 
de la voix ) καθ’ δλην αύτής τήν έκτασιν.

Ή  ομοιογένεια αύτη τής φωνής αποτελεί έν συν- 
δυασμώ μετά τής άπολυτου ακρίβειας (justesse lig ou  
reuse) τών άποδιδομενω\’ φθόγγων το σπουδαιοτερον 
των προσόντων ενός άοιδοΰ, ατιν<* απαιτεί το αυστηρόν 
κοινόν, τό οποίον, εννοείται, πρέπει νά λαμβάνεται υπ· 
δψιν, διότι, δφείλομεν νά μή λησμονώ μεν δτι ό άοιδός 
εΐς τ ή ν  κρίσιν τοΰ κοινού λαι μονήν αποβλεπωνκαταβαλλει
άτρύτους κόπους διά τήν άρτίαν εμ<ι « νισιν τής φωνής του.

** *
Καί άν μέν ή ομοιογένεια αύτη τής φωνής οφεί

λεται εΐς τήν καλήν χρησιμοποίησιν τοΰ λάρυγγος, ή 
απόλυτος δμως άκρίβεια τών άποδιδομένων ήχων εχει 
σχέσιν κυρίως πρός τό ούς, τό όποιον έπίσης δέον 
όμοΰ μετά τοϋ λάρυγγος νά διαμορφώται καταλλήλως, 
διότι: « έκεΐνος, πού δέν έχει αύτί, δέν Θά έχη ποτέ καί
τελείαν φωνήν».

«Προσπάθησον ενωρίς», έγραφεν ό Sch um an n  εΐς 
νεαρόν τινα μαθητήν, «νά άναγνωρίζης τό μεί<_ον καί 
τό έλασσον τών διαφόρων τόνων, τραγούδα δέ πάντοτε μέ 
ακρίβειαν φανταζόμενος δτι ο  διδάσκαλός σου σέ άκούει».

'Η  φωνή ώς γνωστόν, δέν εΐναι, έπί τοϋ αυτοΰ ατο- 
μου ή αύτή κατά τάς διαφόρους ηλικίας, άλλ υπόκειται, 
ώς καί ολόκληρον τό σώμα, εΐς τάς χαρακτηριστικός με
ταβολάς, αΐτινες αποτελούν τήν έξέλιξιν τού άτόμου.

Αΐ φυσιολογικά! αΰται μεταβολαί τής φωνής άφο- 
ρώσι κυρίως τήν χροιάν αύτής καί εΐδικώς κατά τήν 
παιδικήν ηλικίαν, καθ’ ήν αί υπερανω τοΰ λάρυγγος 
κοιλότητες, αΐ ρυθμίζουσαι τό ποιον τής φωνής, δεν είναι 
εΐσέτι καλώς έσχηματισμέναι ή, μάλλον ή άπόδοσις αύ
τών δέν είναι καλώς προσηρμοσμένη εΐς τά κυρίως φ ω 
νητικά δργανα, ό θεμελιακός τής φωνής ήχος στερείται 
κατά τό μάλλον καί ήττον τών αρμονικών ήχων, ©ύτω δέ 
ή φωνή έξέρχεται άχρωμάτιστος. λενκτ) (voix  blanche).

Ή  λευκή αύτη φωνή παρατηρεΐται καί εΐς τούς εύ- 
νούχους εμφανίζει δέ πολλάκις τοιαύτην ομοιοτητα προς 
τήν γυναικείαν, ώστε κατά τούς παρελθόντας αιώνας, 
καθ’ ούς ήτο άπηγορευμένη ή είσοδος γυναικών εις τούς 
χορούς τών λατινικών εκκλησιών, έχρησιμοποιοϋντο ευ
νούχοι, δπως διά τής φωνής των άντικαθιστοΰν τάς 
υψιφώνους.

Πολλάκις ή λευκή αύτη φωνή ακολουθεί το ατομον 
καί μετά τήν παιδικήν αυτού ηλικίαν, δι ο καί ουχι 
σπανίως άπαντώσιν οξύφωνοι διαθετοντες μάλλον τοιαυ- 
την φωνήν ή φωνήν τελείου ανδρος αρτιως διαπε- 
πλασμένου.

Ή  κατά τήν εφηβικήν ηλικίαν έπερχομένη μ ετα φ ώ -  
νησις  (la mue) δφείλεται εΐς τήν αύξησιν τών διαστά- 
σεο^ν τοϋ λάρυγγος καί κυρίως τών προσθιοπισθίων, 
έξ ού ώς φυσικόν καί φυσιολογικόν έπακολού9ημα έπέρ- 
χεται ή κατάπτωσις τοΰ ύψους τής φωνής.

Ή  μεταβατική αύτη περίοδος διαρκεΐ έπί μήνας ή 
πολλάκις καί έπ! ετη, καθ’ δλον δ ’ αύτό τό διάστημα ή 
φωνή εΐναι βραχνή καί θάμπη (voile), το δε ποιον 
αύτής όσημέραι πλησιάζει το τοΰ ωρίμου.

«Κατ’ αύτόν τόν χρόνον», λέγει ό Fournie, «τά διά
φορα μέρη τοΰ λάρυγγος καί ιδίως τ’ άνω μέρη αύτοΰ, 
εμφανίζουν τοιαύτην άνάπτυξιν, δσην σχεδόν ένεφάνισαν 
άπό τής γεννήσεως τοΰ άτόμου μέχρι τής έποχής ταΰτης».

Δέον δμως νά σημειωθή, δτι πλήν τοΰ λάρυγγος 
καί τό λοιπόν φωνητικόν σύστημα ύφίσταται μεταβο
λάς, ούχι δμως άναλόγου μεγέθους.

Ή  κατάστασις αύιη καταβιβάζει την φωνήν τών 
μέν άρρένων κατά οκτώ καί έπέκεινα τονους, τών δε 
θηλέων κατά ένα ή δύο μόνον, το φαινομενον δε τοΰτο 
οφείλεται εΐς τήν διάφορον έπιμήκυνσιν τών χορδών, 
ών τό μήκος έπί μέν τοϋ άρρενος απο 15 χιλστμ. ανερ- 
χεται 25 χλμ., έπί δέ τοϋ θηλεος απο 15 χλμ. γίνεται 
μόνον 20 χλμ. Τό γεγονος τούτο τής μεγαλύτερος επι- 
μηκύνσεως τών χορδών έπι τοϋ άρρενος συναδει, φυ- 
σιολογικώς καί μέ τήν άνάπτυξιν τοϋ θυρεοειδούς χον
δρού, ήτις επί τών γυναικών είναι ελάχιστη.

( Ή  συνέχεια εΐς τήν σελίδα 246).

Η ΣΥ Γ Χ Ο Ρ Δ ΙΑ  ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΤΗΣ

Έ άν προσεπάθει τις νά δώση γενικόν χαρακτηρισμόν 0 " 
τής συγχορδίας .j, θά ευρίσκέτο, ώρισμένως, εΐς άρκετά
δύσκολον θέσιν. Διότι, ή ώς άνω συγχορδία, αν καί άπο- 
τελή δευτέραν άναστροφήν τονικής— ιδίως έν χρήσει—■ 
τριφώνου συγχορδίας, παραμένει έν τούτοις μία άπό τάς 
πλέον χαρακτηριστικός άλλά συγχρόνως καί άξιολόγους 
τής δλης τεχνικής τής έναρμονίσεως. Έμπεριέχουσα ή 
συγχορδία αύτη, έν έαυτή, στοιχεία τονικής καί δεσπο
ζούσης συγχρόνως, αποκτά κάτι τό ασταθές άλλά καί 
σταθερόν, κάτι τό ώρισμένον άλλά καί άόριστον, έν ώ 
συγχρόνως παραμένει — συνήθως —  καί καταφύγιον εΐς 
τάς κοινάς καταλήξεις. Καί εΐς τήν τελευταίαν δμως άκόμη 
αύτήν περίπτωσιν, έπενεργεΐ ή συγχορδία τετάρτης 
έκτης, μάλλον ώς αργοπορία, ώς κράτημα, ώς καθυ- 
στέρησις διά τήν τελειωτικήν— οριστικήν έμφάνισιν τής 
δεσποζούσης καί τονικής τής έκάστοτε χρησιμοποιουμέ- 
νης κλίμακος. Έ ν  άρκετά χαρακτηριστικόν παράδειγμα 
σχετικώς, ευρίσκει τις εις τόν «Tristan» τοϋ Βάγνερ, 
τοΰ οποίου τόν αρμονικόν σκελετόν, δίδομεν κατωτέρω:

( £-- «Γ!--hry*-- —*rH--
/ρ: \---6-- --- ■■■ ϋ

(Άπό τήν δευτέραν σκηνήν τής πρώτης πράξεως)

Η πρώτη συγχορδία είναι δεσπόζουσα τής βάσεως 
σολ τής συγχορδίας ή οποία δέν «λύεται» είς τήν
δεσποζουσαν τοϋ ντο ή μάλλον δέν παραμένει σταθερά 
αναστροφή ευφώνου συγχορδίας, άλλα χρησιμεύει απλώς 
ώς δεσπόζουσα ή έντασις διά τήν τελειωτικήν λύσιν. 
( Ο α  δέν πρόκειται διό καθαρόν άναστροφήν, τό βλέπει 
ο άναγνωστης καί έκ της άκολουθούσης ηλλοιωμένης—  
λα ύφεσ. άνεί λα φυσικοϋ— δεσποζούσης τής δεστοζού- 
σης τοΰ ντο μζ). ’Έχομεν δηλαδή ανωτέρω, τήν ακό
λουθον κατάληξιν : V τής \rTls ή I ®, V τής Vn? καί πά
λιν, καί τέλος V — I. Μία άπλουστάτη βεβαίως κατάληξις, 
άλλά καί άρκετά ηύξημένη.

’Ακριβώς ή Θέσις τής συγχορδίας 4 ώς τονικής τής 
έκάστοτε κλίμακος, άλλά συγχρόνως καί ώς δεσποζούσης, 
δίδει εΐς αύτήν ιδιαιτέραν χροιάν, άλλ’ ούχι καί όλιγω- 
τεραν εντασιν. "Εν άπό τά ώραιότερα καί χαρακτηρι- 
στικώτερα παραδείγματα σχετικώς, εΐναι τό άκόλουθον :

Allegro ma non troppo, un poco maestoso.

(Άπό τήν πρώτην πρότασιν τής ΙΧή? συμφωνίας τοϋ Μπετόβεν).

[Συγχορδία ® (προτελευταία διαστολή) άνευ λύσεως εΐς τήν 
δεσπόζουσαν], Αύτός δέ οΰτος δ χαρακτήρ τής συγχορδίας 
τετάρτης έκτης εΐναι έκεΐνος δστις, έξαναγκάζει θά έλεγον, 
τόν έκάστοτε συνθέτην ένός κοντσέρτου διά πιάνο, διά 
βιολί ή βιολοντσέλλο κτλ., νά σταμαιςί εΐς τήν ώς άνω 
συγχορδίαν, προκειμένου νά έκτελεσθή ή βιρτουοζική Solo 
«καντέτσα» μέ τά άφθονα Passage, διπλές - τριπλές νότες, 
Pizz. ή Stacc. κτλ., άπό τόν α σολίστα τοΰ κοντσέρτου 
αύτοϋ. Π. χ. :

(Άπό τό κοντσέρτο διά πιάνο εΐς μι ΰφεσ. μζ. τοΰ Μπετόβεν). 

Διότι— έπαναλαμβάνομεν— ή συγχορδία αύτη, έν ώ  εΐναι 
άναστροφή τής ζητουμένης, μετά τας άφθονους μετα
τροπίας, βασικής τονικής πρώτης συγχορδίας, χρησιμεύουν 
h  τούτοις ή τετάρτη καί ή έκτη αύτής ώς καθυστερή
σεις τής δεσποζούσης, παρατείνουν τήν εντασιν, διά τήν 
τελειωτικήν πάντοτε τονικήν, εΐς Θέσιν τριφώνου εύφώ- 
νου συγχορδίας. Καί γενικώς— εΐρήσθω έν παρόδφ— είς



δλα τά κοντσέρτα, τό tutti σταματά εϊς τήν συγχορδίαν 4 
τής έκάστοτε τονικής, διά νά συνέχιση δ σολίστας τά 
βιρτουοζικά ακροβατικά γυμνάσιά του και εΰρεθή επι τής 
δεσποζούσης η τής τονικής μέ τό attacca τής ορχήστρας.

Και τώρα, τίθεται ή έρώτησις: Ποια τά αϊτια τής
τοιαΰτης «ένεργείας» τής περι ής ό λόγος συγχορδίας; 
Διατί, έν φ  ή συγχορδία αΰτη είναι «αναστροφή» εύφώ- 
νου τριφώνου συγχορδίας και δη τής τονικής (και τονική 
σημαίνει ησυχία, άνάπαυσις, τελεία και παΰλα) ενέχει έν 
τούτοις κα'ι στοιχεία «κακοφωνίας», εχει ανάγκην «λυ- 
σεως», είναι αυτη πλήρης έντάσεως (Spannung), χρήζει 
ιδιαιτέρας προσοχής ;— Ά κριβώς διότι είναι αναστροφή. 
Διότι, ό βασικός φθόγγος —  τό θεμέλιον τής άναστρα 
φείσης συγχορδίας, έχασε τήν Θέσιν του, έν φ  τό νΰν 
βαθΰτερον φθογγόσημον (ή πέμπτη τής τριφώνου συγ
χορδίας) έγένετο ό κυρίαρχος. Ό  θεμέλιος τής τριφώνου 
συγχορδίας διατηρεί τήν άξίαν του ώς πρός τό περι
βάλλον, άλλ5 ή ανεστραμμένη συγχορδία αυτή καθ’ εαυ- 
τήν άπώλεσε τήν ισορροπίαν της. Παρατηρεΐται εν χάσμα 
«ήχοδυναμικόν» (ας μάς έπιτραπή ό δρος) αν και «ηχη
τικούς» άκούομεν συγχορδίαν τονικής. Δηλαδή : σολ, ντο, 
μι είναι ή συγχορδία τετάρτης έκτης. Τό ντο δεικνύει 
την κυριαρχοΰσαν τονικότητα (πρόκειται διά τήν χρήσιν 
τής  ̂ εϊς τήν τελειωτικήν πτώσιν), χωρίς δμως νά φέρη 
ό φθόγγος αυτός ή ή δλη συγχορδία εϊς τήν ψυχήν μας 
και τά αναγκαία στοιχεία ηρεμίας, ησυχίας, τέλους, τά 
όποια χαρακτηρίζουν, καθώς γνωρίζομεν ήδη, τήν ντο 
μζ. εδώ τονικότητα και ιδιαιτέρως τήν τής τελειωτικής 
καταλήξεως τρίφωνον συγχορδίαν τοΰ α μουσικοΰ τεμα
χίου. Έ ξ  αντιθέτου τό σολ, ή νέα βάσις, τείνει πρός 
επικυριαρχίαν και φυσικφ τφ λόγφ παρατηρεΐται ώς έκ 
τής καταστάσεως αυτής μία έσωτερική πάλη— έ'ντασις, ή 
οποία και τακτοποιείται διά τής αναγκαίας «λύσεως» τών 
«κακοφώνων» διαστημάτων τετάρτης (σολ— ντο) καί έκτης 
(σολ— μι) διά τήν τελειωτικήν πάντοτε πτώσιν. Και 
άκριβώς ένεκα τοΰτου, χαρακτηρίζεται συχνάκις ή συγ-

Λ  /»

χορδία  ̂ ώς Ύη βαθμίς εις θέσιν Βεβαίως θεωροΰνται 
τότε ή τετάρτη και ή έκτη ώς καθυστερήσεις. Π. χ. :
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συγχορδία τετάρ. έκτης μεγάλης προσοχής και προ παντός 
ούχί συχνής χρήσεως, ϊνα μή αυτη άπωλέση τήν έσωτερι- 
κήν «δυναμικότητά» της και γενικήν αξίαν.

Δέν πρόκειται λοιπόν τόσον διά «κακόφωνα» δια
στήματα, τά όποια χρήζουν «λΰσεως», δσον δι’ «ανα
στροφήν» —  δι’ «άναποδογύρισμα» (ας μάς έπιτραπή ό 
δρος) κανονικής θέσεως, ήτις καί χρήζει «τακτοποιήσεως». 
Διότι ή ευφωνος τρίφωνός συγχορδία είναι ή κανονική 
θέσις, είναι κάτι μή παράγωγον, ει\ αι τό «Urphanomen* 
κατά Γκαιτε» ('). Ό  τελευταίος λέγει: «W are denn aber 
auch ein solches Urphanomen gefunden, so bleibt 
imraer noch das Uebel, dass man es nicht als ein 
solches anerkennen will, dass w ir hinter ihm  und 
iiber ihm  noch etwas Wei teres aufsuchen, da wir 
doch hier die Grenze des Schauens eingestelien 
sollten. Der N aturforscher lasse die Urphanomene 
in ihrer ewigen Ruhe und H errlichkeit dastehen ; 
der Philosoph nehme sie in seine Region auf, und 
er w ird finden, dass ihm  nicht in einzelnen Fallen, 
allgem einen Rubriken, Meinungen und H jrpothesen, 
sondern im  Grand und Urphanomen ein w iirdiger 
S toff zu weiterer Behandlung und Bearbeitung 
iiberliefert wrerde». Καί πράγματι! Εί'μεθα ΰποχρειο- 
μένοι, εις τήν έπιστήμτιν μας, νά σταματήσωμεν εις τό 
«βασικόν φαινόμενον» τής τριφώνου κατά τρίτας συγ
χορδίας, έάν δέν θέλωμεν νά εύρεθώμεν εις πεδίον δρά
σεως άλλων Επιστημών ώς τής Φιλοσοφίας, Μεταφυ
σικής, Ακουστικής καί Γενικής Ψυχολογίας Εις τήν 
Αρμονίαν, βάσις ημών παραμένει ή ώς άνω ευφωνος 
τρίφωνος συγχορδία. Ά λλ ’ άρκετά διά σήμερον.

"Οτι ή έ'ντασις, ή πάλη, ό αγών, ή ζωτικό της, ή όρμη- 
τικότης κτλ., τά όποια έμπεριέχονται εις τήν συγχορδίαν

δέν διέφυγε τής προσοχής διαφόροον συνθετών καί 
ιδίως τών ευαισθήτων ρωμαντικών, είναι αυτονόητον 
καί τήν συναντώμεν πράγματι εις πλεΐστα έργα μεγα
λοφυών συνθετών τοΰ ρωμαντισμοΰ. Καί ώς πρώτον 
παράδειγμα σχετικώς, άναφέρομεν τό τοΰ «Freischiitz» 
τοΰ W eber (βλέπε 8ον τεΰχος, σελ. 174 τής «Μ ουσικής  
Ζ ω ή ς»)  τοΰ οποίου ή συγχορδία τετάρτης έκτης έτυχε 
τότε ιδιαιτέρας μνείας εϊς τό άρθρον μ ας: Ψυχολογία 
τής παύσεως. "Ετερον άρκετά έπιτυχημένον, αν καί άπό 
άπόψεως ιδίως μετατροπιών, είναι τό κατωτέρω, άπό 
τόν «L ohengrin» τοΰ Βάγνερ:

r  /f? w e n i&  b e le b te /■ i m  Z e i fm a s s .

Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον, έν ώ έξωτερικώς έχομεν 
«τονικήν», έσωτερικώς απλώς δεσπόζουσαν. Αυτή ή 
έ'ντασις, ή πάλη επιφανειακής, εξωτερικής συσκευής καί 
εσωτερικής καταστάσεως, δίδουν, εϊς τήν ώς ά'νω συγ
χορδίαν, ιδιαιτέραν θέσιν εις τήν δλην έργασίαν τής 
έναρμονίσεως. Ώ ς έκ τής θέσεώς της δέ αυτής, χρήζει ή

............\rs~ orv . Ρι̂  w- f.

mit

n

wch - ti-gem <3e

J) ^ — " 7
ι 1-------- bJ

\---------- ^
bah - ren ?ab  -

, iu -------------------- , 1  W

—Jh ^ v

■ b d -

W  — - "  -  - V : '

' V LL ^  ^  1

(*) «Entwurf einer Farbenlehre» — Goethe’s Werke, 
Gustav Hempel Verlag, Berlin, 35°s τόμος, Σελ. 134 κ. έξ.

δεσποζούσης τοΰ φα (σι ΰφεσ., ρε ΰφεσ., Φα, λα ΰφεσ.), 
ή οποία καί λαμβάνεται άπό τόν Βάγνερ ώς υποδεσπό
ζουσα τής λα ΰφεσ. τονικότητος (ρε ΰφεσ., φα, λα ΰφεσ., 
μέ <sixte ajoutee5 τό σι ΰφεσ.) εΰρισκόμεθα καί πά-

6 ν νλιν διά τής συγχορδίας  ̂ εϊς τήν αρχικήν βασικήν τονι
κότητα τοΰ λα ί φεσ. μζ.

Βλέπομεν λοιπόν δτι, άκριβώς εϊς τά μέρη εϊς τα 
όποια τονίζεται ή «μεταβολή» τής ψυχικής καταστάσεως 
τής Έ λζας, εις τά μέρη εϊς τα όποια τονίζεται ή οριστική 
άπόφασις καί άπάντησις τής τελευταίας, έκεΐ πού πάλλει 
ή Ψν’χή τη? διά τόν μέλλοντα υπερασπιστήν αυτής, γίνεται 
χρήσις συγχορδιών τετάρτης έκτης. Είς τάς λέξει, : παρη
γοριά, ιππότου καί υπερασπιστής. Είναι ώς νά ?έγη εϊς 
τό ώς άνω τέλος τής άφηγήσεώς της, ή Έ λζα  : «Θελω— 
επιθυμώ βέβαια νά έλΘη ό ιππότης γιά παρηγοριά μου 
καί ΰπεράσπισί μου, άλλά θά έλθη;» Καί ένεκα τούτου 
άκούομεν άφθονον χρήσιν μετατροπιών καί συγχορδιών 
τετάρτης έκτης.

Άλλά, ή δυναμικότης, ή έντασις και ή όρμητικότης, 
ό εσωτερικός παλμός τής συγχορδίας αύτής, φαίνεται 
ολοκάθαρα εϊς τό; κατωτέρω παράδειγμα έκ τής ν ΐ Ι η? 
συμφωνίας τοΰ Μπρούκνερ:

(Σκηνή Β'. Πράξ. ΑΛ)

Εϊς τήν πρώτην διαστολήν έχομεν μετατροπίαν τρί
της (mediante !) δηλαδή, άπό τήν λα ΰφεσ. συγχορδίαν, 
μετατροπίαν εϊς τήν κάτω μεγάλην τρίτην φα ΰφεσ. Ή  
συγχορδία φα ΰφεσ., λα ΰφεσ., ντο ΰφεσ., χρησιμεύει ως 
δεσπόζουσα τής τονικής ντο ΰφεσ., μι ΰφεσ., σολ υφεσ·, ή 
οποία έναρμονίως δέν είναι ή σι, ρε δίεσ., φα δίεσ., τής 
δει τέρας διαστολής. Δι’άλλοιώσεως τοΰ ρε δίεσ., (μέ ΰφεσ.!) 
εις ρε, εΰρισκόμεθα εις τήν σι έλάσ., συγχορδίαν καί 
τονικότητα, οπότε διά τής συγχορδίας τετάρτης έκτης 
έπί τοΰ λα— τρίτη διαστολή— (ή συγχορδία αΰτη έπιτυγ- 
χάνεται έδώ, χάρις εϊς τό διαβατικόν μπάσσο, κανονι- 
κώτατα καί — παρ’ ολίγον νά γράψωμεν—τελείως .. .μα- 
θητικώς!) άποκτώμεν τήν ρε μζ. τονικότητα καί διά τής 
ρε έλάσ. ιιέ διαβατικόν πάλιν τό μπάσσο εΰρισκόμεθα (δια 
στολή 5) εϊς συγχορδίαν τετάρτης έ>αης (ντο, φα, λα) 
καί τέλος εις τήν νέαν σταθεράν κατάληξιν τής τής φα μζ. 
κλίμακος— διαστολή 6. Τή βοηθεί^ τής έλάσσονος νπο-
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Έ ν φ εύρισκόμεθα εΐς τήν τονικότητα τής ντο διεσ. 
ελάσσονος κλίμακος, περι τό τέλος και πρό τής συγχορδίας
® (πρώτη συγχορδία τρίτης διαστολής) άκούομεν τήν
ηύξημένην συγχορδίαν πέμπτης έκτης (λα ΰφεσ., ντο =  
σι δίεσ., ρε δίεσ., ψα δίεσ.) ή οποία και «λύεται» ή 
μάλλον «ωθείται», φέρεται εις τήν ώς άνω πλήρη έντά-
σεως συγχορδίαν 4 πρός «λΰσιν...» Ή  έντασις διατη
ρείται αμείωτος κ^ι ή δλη θέσις, ή Steigerung λαμπο
κοπά μεγαλοπρεπέστατα, έν ω  ή προσοχή μας μέ τό αγω
νιώδες έρώτημα: «τί συμβαίνει; 'Οποία ψυχική δύνα- 
μις!...» επαυξάνει εις μέγιστον βαθμόν. Τή άληθεία! Τί 
δέν παραδίδει μέ τά άπλούστερα τεχνικά μέσα, ή με- 
γαλοφυία!...

"Έτερον παράδειγμα μεγαλειώδους χρήσεως τής συγ
χορδίας τετάρτης έ'κτης, εΐναι τό κατωτέρω, άπό τάς 
«Βαλκυρίας» τοΰ^Βάγνερ:
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Τήν στιγμήν καθ’ ήν τραγουδά ή Sieglinde τήν 
λέξιν «φίλος» (υπονοεί τόν ερωμένον της Siegmund) ή 
ψυχή της, τό παν της πάλλει, διά τάς στιγμάο τάς οποίας 
διήλθε μετ’ αύτοΰ, διέρχεται τώρα και θά διέλθη μετ’ 
ολίγον. Και ακριβώς εΐς τό μέρος αύτό, άκούομεν τήν 
συγχορδίαν- τετάρτης έκτης, τήν ανεστραμμένη ν συγχορ
δίαν, τήν συγχορδίαν τονικής κα'ι δεσποζούσης, τήν συγ
χορδίαν μέ τό ϊριδοειδές και σπινθηροβόλον χρώμα. g

Δέον δμως νά σημειωθή έδώ δτι, ή συγχορδία  ̂
χάρις ε’ ς τήν έν έαυτή εΰρισκομένην δΰναμιν, ζωήν, 
παλμόν, παρουσιάζεται, περί τά τέλη τοϋ 19°” αίώνος, 
συγχρόνως κα'ι μέ τό κύριον Θέμα ή μέ έν άπότάκυριώ- 
τερα θέματα τοϋ έκάστοτε έργου. Π. χ .: Είς τήν Coda 
(31η διαστολή πρό τοΰ τέλους) τοΰ συμφωνικού ποίημα, 
τος τοΰ Ριχάρδου Στράους «T od  und Verklarung» 
(18 Νοεμβρίου 1889) μέ τήν εισαγωγήν τής συγχορδίας 

εμφανίζεται εΐς τά χάλκινα (κόρνα, τρομπέττες καί 
τρομπόνια) και τό κύριον σχεδόν θέμα (Verklarungs- 
thema) τοΰ δλου έργου:

---ψ---ί* J -i-J1 Γ f i

εΐς μίαν λάμψιν κα'ι μεγαλοπρέπειαν άπό τάς πλέον 
σπανίους τής όλης διεθνυΰς συμφωνικής παραγωγής. 
Έπίσης Jo Μασκάνι εΐς τήν τελευταίαν σκηνήν τοϋ μελο-

sernpre ff

Άλλά, ή συγχορδία τετάρτης έκτης^έμπεριέχουσα έν 
έαυιή στοιχεία, καθώς γνωρίζομεν, τονικής’11 και δεσπο
ζούσης, στερουμένη αύεη σταθεράς — οριστικής βάσεως> 
ένέχει και κάτι τό αΐθέριον, τό άσταθές, τό ύπερκόσμιον 
τό μυστηριώδες, ιδίως δταν χρησιμοποιείται εΐς τό τέλος 
μια: μουσικής προτάσεως ή εΐς τό τέλος ενός έργου ώς 
τελευταία συγχορδία. Π. χ .:

S e h r -  l a n g s a m . ^ ------  _ —--------

(Φινάλε τής 111*1? πρ> τάσεως)

'ιδού καί τό φινάλε τής τετάρτης προτάσεως

Ό ΐκοθεν  εννοείται δτι, τό αΐθέριον αύτό, τό ΐρι- 
δοειδές τής ώς άνω συγχορδίας, τό έξεμεταλλεύθησαν 
άρκετά οί ίμπρεσιονιστα'ι συνθέται, ώς έφφαί ηχητικόν 
μάλλον, ώς τρίφωνον πλέον συγχορδίαν τήν συγχορδίαν 

άνευ «λύσεως» εις τήν δεσπόζουσαν, άνευ ούδενός 
άπολύτως— φεϋ!— δεσμού πρός τήν «έπίσημον» διδα-
σκομένην εΐς τά ’Ωδεία, Αρμονίαν. Έχρησιμοποίησαν0 1
τήν συγχορδίαν  ̂ απλώς ώς K langreiz — ας μάς Ιπι- 
τραπή ό Γερμανικός τεχνικός δρος. Κατωτέρω δίδομεν

(ι) Βλέπε σχετικώς. Κ Δ Οικονόμου : «Ψυχολογία τή 
παύσεως».— *Μ ονσιχή Ζ ω ή ', ΤεΓ'χος 8, σελ 175 κ. έξ.(Άπό τήν Γ'. πρί , σκηνή 3η του «Ζίκφρινχ» τοΰ Βάγνερ)

δράματός του «Cavalleria rusticana» (17 Μαΐου 1890), 
χρησιμοποιεί, μετά μίαν άρκετά όμολογουμένως κοινήν
Steigerung — έπαύξησιν, εΐς τό ύψιστον αύτής σημεΐον 

0 / \ / ' — συγχορδίαν  ̂ καί, συγχρόνως, τό κυριώτερον θεμα τοΰ
ώς άνω μουσικού του έργου:

Ή  μουσική πρότασις καταλήγει εΐς τήν συγχορδίαν 
τετάρτης έκτης, ήτις κα'ι δίδει ούτω εν τελεί, εις την 
δλην κίνησιν, κάτι τό άπλανές, τό άόριστον, τό υπερκο- 
σμιον, τό αΐθέριον, τό όποιον έπ'ι πλέον δυναμοποιεΐται, 
θά έλεγον, διά τής χρησιμοποιήσεως τελειωτικών παύ
σεων ενός τετάρτου καί ενός ογδόου 0). (Διά την εντύ-



σχετικόν παράδειγμα άπό τό μουσικόν λυρικόν δράμα 
τον Debussy «Pelleas et M elisan de»:

re  wr ■ der-tah ren.dassichde

hoch und woWgebo - re-nen Jung-fer Brauf

(Φινάλε τής Α'. πρξ., σκηνή 3η.— Κουϊντέττο έγχορδων.

Διά τών συγχορδιών 4 εις τό ως άνω παράδειγμα, 
σκιαγραφεΐται ό φλοίσβος τής θαλάσσης, δ μόλις άκουό- 
μενος, ό μακρυνός θόρυβος τών κυμάτων κτλ. (Τό φα, 
σολ, λα, σι τοΰ μπάσσου— βιολοντσέλλα+κόντρα μπάσσα 
+  φαγκόττα— είναι τό γνωστόν άρχαίζον άνεμιτονικόν 
τετράχορδον τών ϊμπρεσιονιστών).

Ώραιότατον παράδειγμα χρησιμοποιήσεως τής δυνα-
μικότητος, τοΰ παλμοΰ τής συγχορδίας αυτής έν συν-

/ 6 δυασμφ μετά τοΰ αίθερίου τής ιδίας  ̂ συγχορδίας, είναι
άσφαλώς τό κατωτέρω, άπό τό κωμικόν μελόδραμα Jo
«Ιππότης τών Ρόδων» τοΰ Ριχάρδου Στράους:

ι η m et ■ n es  H erK n

πρξ. Σκηνή παραδόοεως τοϋ ρόδου).

Εις τό ΰψιστον σημεΐον τής Steigerung, άκούομεν 
τήν (πρώτην) συγχορδίαν (διαστολή 1η) εις Θέσιν τετάρ
της έ'κτη: (ντο δίεσ., φα δίεσ., λα δίεσ.) καί κατωτέρω 
εϊς τήν Celesta (διαστλ. 6 καί 11 — 12) ως απλά έφφαί,

6 C 3 Νεπίσης συγχορδίας καθαρώς ϊμπρεσιονιστικώς, ως έφφαί 
τριφώνων συγχορδιών άνευ λΰσεως. Ώρισμένως ή ώς 
άνω θέσις, είναι ήχητικώς, μία άπό τάς πλέον έπιτυ- 
χεις και μεγαλειώδεις τοΰ Ριχάρδου Στράους (Ο

Ι1) Άναφέρομεν έν υποσημειώσει δτι είς τούς συγχρόνους, 
τούς μεταπολεμικούς συνθέτας, ή συγχορδία τετάρτης έκτης δέν 
είναι ή μία άπλή πλέον συγχορδία τής Αρμονίας, άνευ οΰδεμιας 
απολύτως ιδιαιτέρας αξίας καί φυσικφ τφ λόγω άνευ σημασίας. 
Ή  μουσική σκέψις καί αΐσθησις, ή μουσική νοοτροπία ήλλαξε 
ήδη. Άλλά περί δλων αυτών Θά γράψωμεν προσεχώς έν έκτάσει.

Καί έν τέλει σημειοΰμεν: Προσέχετε είς τήν χρήσιν 
τών διαφόρων μέσων συνθέσεως. «Εισάγετε τά έκάστοτε 
μουσικά μέσα τήν κατάλληλον πάντοτε στιγμήν, εϊς τήν 
κατάλληλον θέσιν τοΰ έ'ργου σας καί τό δλον εϊς τήν 
κατάλληλον μορφήν» ί1). Μή κάμετε ποτέ κατάχρησιν 
τών διαφόρων μέσων έπενεργείας. Φυλάττετε αυτά διά 
τό τέλος ή διά τό πλέον κατάλληλον μέρος τοΰ έργου 
σας, ϊνα έ'χητε οΰτω εϊς έκάστην περίστασιν κάτι τό 
άξιον λόγου, τόσον διά τόν εαυτόν σας, δσον καί διά 
τούς άκροατάς.

Κ Ω Ν Σ Τ . Δ. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

(') Βλέπε Κ. Δ. Οίκονόμου: «’Απόλυτος καί προγραμμα
τική μουσική». *Μ ονοιχή Ζωή*, Τεΰχος 1, σελ. 7 κ. έξ.

Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ο Ύ  Π Ι Α Ν Ο Υ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Γΰρω άπό τό πλήθος 
τών μουσικών οργάνων 
πού μάς έδιοσαν οί διά
φοροι κατασκευασταί ή 
οί συνθέται πρός ίκανο- 
ποίησιν τών ιδιαιτέρων 
«έσωτερικώνήχων» τούς 
οποίους «ήκουον», γΰρω 
άπό τό πλήθος τών όργά- 

, νων τής δρχήστρας, τών 
όποιων ή άπαρίθμησις 
καί μόνον θά κατελάμ- 
βανεν ολοκλήρους σελί
δας τής άγαπητής «Μ ου 
σικής Ζωής·', ξεχωρι
στήν θέσιν, άσφαλώς, 
κατέχει τό γνωστόν εϊς 
δλους μας μουσικόν δρ- 
γανον, τό πιάνο. Τό τε- 
λευταΐον αύτό, προτιμά- 
ται καί εχει τήν προτε- 
ραιότητά του στά σπίτια 
τών περισσοτέρων, ιδίως, 
διά τήν ευκολίαν τής 
χρησιμοποιήσεώς του,άλ
λά, καί διά τό «πλήρες 
σΰνολον» τό όποιον μάς 
δίδει. Δέν είναι τό δργα

Ό  μΐγάλος καλλιτέχνης τοΰ πιάνου Έμιλ φον Ζάουερ.

νον αύτό τής άποδόσεως -απλής μελφδίας καί μό\ον, 
άλλά τοΰ συνόλου, τής πληρότητος, τοΰ συμπεπληρωμένου 
δικτύου, τής δμαδικότητος. Τό πιάνο είναι τό οργανον 
γιά κάθε μουσικόν. Μέ αύτό ήμπορεΐ και είς νά άκοΰση

δ,τι δήποτε μουσικώ ς. 
Δίδει τό μέλος, άλλά καί 
τήν βάσιν. Δίδει τήν 
απλήν μονόφωνον μελψ- 
δίαν άλλά καί τό πλέον 
περιπεπλεγμένον άρμο- 
νικώς ή άντιστικτικώς 
έ'ργον. Παραμένει πάν
τοτε ό πιστός σύντροφος 
καί πολύτιμος βοηθός εϊς 
δλας τάς μουσικός εκ
φάνσεις καί καταστάσεις. 
Είναι τό δργανον διά 
τόν συνθέτην, άλλά καί 
τόν νεαρόν μαθητευόμε- 
νον μουσικόν. Είναι ό 
άγαπητός μας φίλος καί 
ή παρήγορος συντροφιά 
μας. Διότι, ώς έκ τής 
κατασκευής του, μάς πα
ρουσιάζεται έν πλήρει 
άνεξαρτησία, ώς μία τε
λεία άτομικότης πού ικα
νοποιεί καί βοηθει τούς 
πάντας καί τά πάντα.

Καί άκριβώς αύτή ή 
μορφή τοΰ ώς άνω ορ
γάνου, αύτός ό κοσμο
πολίτικος ρόλος του (ας 
μάς έπιτραπή ό χαρα

κτηρισμός) συνετέλεσε τόσον ώστε, ν’ άποβή τό πιάνο η 
άγαπητή, ή «όμιλουμένη» γλώσσα τών μουσικών άνά 
τούς αιώνας. Εϊς τήν εποχήν δέ άκόμη καθ’ ήν πρωτο- 
εμφανίσθη σχεδόν τό πιάνο, εϊς τήν έποχήν τών Κλα-



βιχόρδων και Κλαβικυμβάλων, τών προδρόμων αυτών 
τών σημερινών πιάνων, εγραφον με ευχαρίστησήν^ οι 
διάφοροι συνθέται, σειράν έργων δια τά όργανα αυτα. 
’Ά φθονος είναι ή φιλολογία σχετικώς και ισως η 
πλουσιωτέρα πού εχει γραφεί μέχρι σήμερον, δια μου
σικόν ό'ργανον.

Βέβαια δέν πρέπει νά παραγνωρισθή το̂  γεγονος 
δτι, δ ήχος τοϋ πιάνου εΐναι ουδέτερος. Εΐναι ενας^ηχος 
πού δέν «χάνεται» εις τόν ροϋν τών ήχων τών οργά
νων τής ορχήστρας. 'Ο  ήχος αύτοϋ δέν «συγχωνεύεται» 
μέ τούς ήχους όποιουδήποτε άλλου μουσικούς οργάνου. 
Παραμένει σταθερός. Είναι άτομικιστικος. Και  ̂ ως εκ 
τοϋ χαρακτήρος του αύτοϋ χρησιμοποιείται έπιτυχώς 
δι’ άπόδοσιν οίασδήποτε ψυχικής καταστάσεως. Τό άφχ|- 
ρημένον, τό αόριστον τοϋ ήχου του, πού κάμνει τό πιάνο 
νά φαίνεται εις τούς άδαεΐς ως ψυχρόν και αντικειμε
νικόν δργανον, είναι τό πλέον κατάλληλον μέσον πρός 
έκφρασιν διαφόρων ψυχικών διαθεσεων. Διότι, η^συνδεσις 
τοΰ ήχου ενός οργάνου με ενα ωρισμενον χαρακτήρα, δσον 
ωφέλιμος και αν εΐναι, κατ’ άρχήν, τοσοΰτον βλαβερά 
εΐναι έξ αντιθέτου, καθ’ δσον περιορίζει τό πεδίον δρασεως 
τοΰ α οργάνου. Δηλαδή: ό πολεμικος και ορμητικος συ
νήθως χαρακτήρ τοΰ ήχου τής τρομπέττας, φέρ’  ε’ιπειν, 
δίδει μέν άφ ’ ενός εΐς τό δργανον αύτό χαρακτήρα χρή
σιμον βεβαίως, άλλά συγχρόνως και μονομερή. Τά αυτά 
Θά ή μπορούσε κάνεις νά εΐπη xcu διά πλήθος αλλο 
οργάνων αν μή συνολικώς και δι ολα τα αλλα όργανα 
τής ορχήστρας. 'Η  τελευταία κατορθώνει, δια τής καταλ
λήλου χρησιμοποιήσεως τοΰ ιδιαίτερου χαρακτήρος τών 
άποτελούντων αύτήν οργάνων, ν’ άποδώση τήν α κατά- 
στασιν, έν ώ  τό πιάνο, τό εν και μόνον αύτό δργανον, 
χάρις εΐς τόν αντικειμενικόν— ούδέτερον χαρακτήρα τοΰ 
ήχου του και τή βοηθεία, ασφαλώς, ενος καλοΰ εκτελε- 
στοΰ, καθίσταται ικανόν πρός άπόδοσιν τών διαφόρων 
καταστάσεων τάς οποίας άκούομεν από μίαν πληρη συμ
φωνικήν ορχήστραν. χ „ ,

Καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ή μπορεί να γραψη οια 
πιάνο, οίουδήποτε στυλ, συνθέτης. Σχεδόν όλα τα ειδη 
τής μουσικής αντιπροσωπεύονται εΐς τήν φιλολογίαν ̂ τοΰ 
πιάνου. "Οσον και αν στερήται, φαινομενικώς, ο ηχο- 
τοΰ πιάνου τής γνωστής τών εγχόρδων και πνευστών, 
αφθονίας δσον και αν δέν έχη τήν παλμικότητα, το 
«πλήρες» τοΰ ήχου τών προαναφερθέντων οργάνων, εν 
τούτοις κατορθώνει, χάρις εΐς τήν αρμονίαν, τό πλήθος 
τών συγχορδιών, ν’  άποδώση άκριβώς αυτήν την παλ
μικότητα, τό «γιομάτο» τών οργάνων αυτών. Βλέπε π. χ. 
τά A dagio άπό τάς Σονατας δια πιάνο τοΰ Μπετόβεν.

Άλλά, οποία χάρις και δροσιά δεν περικλείεται^ εις 
τά staccato μέρη τής διεθνοϋς πιανιστικής φιλολογίας! 
Ποιος εΐναι δυνατόν νά λησμονήση τόν καθαρόν, τον 
κρυστάλλινον ήχον τών διαφόρων βιρτουοζων καλλιτε
χνών τοΰ πιάνου, τόν ήχον αύτόν που μάς δίδουν εις 
τό «στεγν όν»-τ ί λόγος!— δργανον οί μεγαλοφυείς εκτε
λεστοί; Π ώς ή μπορεί ποτέ κάνεις νά  π εριφρόνη ση  η να 
χαρακτηρίση εν δργανον «ψυχρόν», τήν στιγμήν καθ ην 
«τρα/ουδα» τό πιάνο κατω απο τα δάκτυλο ^ενος μεγα- 
λον ίντερπ β ετίοτ ; Β έβαια! Εδώ ακριβώς είναι η δυ
σκολία. Διότι «μαθαίνω» έν δργανον και ιδίως πιάνο, 
σημαίνει: Είμαι είς θέσιν νά «τραγουδήσω», νά παίςω 
ολοκάθαρα, νά δώσω στρογγυλούς πάντοτε, καθαρούς 
ήχους. Τά διάφορα «δυναμικά» σημεία κατόπιν, ο τρό
πος—  <ϊχ !— τής «έκφράσεως», έρχεται πλέον μόνος του.

Ο κ. ΣΤ. Π Ρ Ο Κ Ο Π ΙΟ Υ

Ή  «Μουσική Ζωή» άναγγέλει τήν συνεργασία κα! 
άλλου έκλεκτοΰ καλλιτέχνου, τοϋ γνωστοΰ συνθέτου και 
λογίου κ. Σ. Προκοπίου. Μαθητής στό Παρίσι (δπου 
έπί οκταετία διέτριψε ώς μουσικός) τοΰ μεγάλου θεω- 
ρητικοΰ κα! συνθέτου Vincent d ’indy, έσημείωσε κατά 
τό χρονικό διάστημα τής έδώ έπιστροφής του μίαν έξαι- 
ρετική πνευματικήν έκδηλωσι τοσολ' ως συνθέτης (με 
τήν έκτέλεσι διαφόρων μουσικών του έ'ργων), δσον κα! ως 
διανοούμενος μιάς εύρυτέρας θεωρητικής μορφώσεως. 
Ή  φιλολογική του έργασία, ή δημοσιευθεΐσα κατά και
ρούς στόν αθηναϊκό τύπο κα! σέ περιοδικά, καθώς εινε 
αί μελέται: «ό Βάγκνερ κα! οΐ Ρώσσοι», £οι Ρώσσοι 
κα! οί Μοντέρνοι», «ή Μουσική στήν Ελλάδα», «τό 
Μονοπάτι τοϋ Μπετόβεν», «τό Προσκύνημα τοΰ Βάγ
κνερ», «ό ’Έ ρως στόν ’Αρτίστα» και άλλαι, τόν θέτουν 
άσφαλώς μέσα στην ολιγάριθμο χορεία τών εκλεκτών 
καλλιτεχνών-διανοουμένων τής χώρας μας.

Ή  συνεργασία τοϋ κ. Προκοπίου μέ τή «Μουσική 
Ζωή» θά έχη (πλήν τών μελετών του έπ! τεχνικών κα! 
φιλολογικών θεμάτων) κα! τεχνοκριτικό προσέτι χαρα
κτήρα, μιάς κριτικής ψυχρός άντικειμενικότητος, δσω και 
αύστηρας άμεροληψίας.

Στό προηγούμενο τεΰχος τής «Μουσικής Ζωής» μια 
μελέτη τοΰ συνεργάτου μας κ. Σ. Προκοπίου^ «η Ενωσις 
τών Ελλήνων Μουσουργών» κατεχωρήθη_έκ παραδρο
μής εΐς τήν στήλη «Μουσική κίνησις Αθηνών», ένώ άπε- 
ναντίας ή σοβαρότης τοϋ θέματος τής μελέτης, δσον αί 
διατυπούμεναι εΐς αύτήν ΐδέαι και τό ωραΐό της λογο
τεχνικό ύφος, τήν προώριζαν δι άλλην στηλη  ̂ και υπό 
σοβαρώτερο τΐτλο.— Τό περιοδικο, αν κα! μη ευθυνομεν ο 
δι’ αύτό τό δυσάρεστο, θεωρεί μολοντούτο χρέος του νά 
έκφράση τήν λύπη του στόν έκλεκτό του συνεργάτη.

Τό δργανον αύτό, τό πιάνο, εΐναι εΐς θέσιν ν’ άπο
δώση πληρέστατα δλας τας ψυχικας καταστάσεις τοΰ 
ανθρώπου. Αποδίδει μόνον του έπιτυχώς εν έμβατή-
ριον, έν θούριον άλλα και εν επικηδειον εμβατηριον. 
Αποδίδει τό μεγαλοπρεπές, τό πομπώδες, άλλ έξ ίσου 
κα! τό λεπτεπίλεπτον, τό «μή μου άπτου» τών ΐμπρε-
σιονιστών. Ή μπορεΙ ν’ άποδοθή^ τελείως τό τραγικόν
άλλά κα! τό χυδαΐον ή τό κωμικόν.

Ό  ρόλος δμως τοΰ οργάνου αύτοΰ, δέν σταματά εΐς 
τήν καθαρώς σολιστικήν δράσιν του. Χρησιμεύει τό πιάνο 
κα! διά μουσικοπαιδαγωγικούς σκοπούς, έπίσης. Εϊς^τό 
μάθημα π. χ. τής Α ρμονίας παραμένει τό οργανον αύτό 
«έκ τών ών ούκ άνευ». Έπισης εις το τής μουσικής 
ύπαγορεύσεως ή τού Σολφέζ κτλ.  ̂  ̂ ^

"Ωστε: Τό πιάνο, τό άναγκαΐον κα! αγαπητόν αυτο 
δργανον διά τούς συνθέτας και τους ερασιτεχνας, δια 
τόν έπαγγελματίαν μουσικόν και τον νεαρόν μαθητευο- 
μενον, διά τόν καθηγητήν τών θεωρητικών, άλλά κα! 
διά τόν σολίστα οίουδήποτε μουσικού οργάνου, τό πιάνο, 
εΐναι τό χρησιμώτερον καί πρακτικώτερον δργανον τό 
όποιον έφεϋρε ποτέ κα! έτελειοποίησε νοϋς ανθρώπου. 
Μέ τήν έξέλιξιν δέ αύτοΰ, τήν ιστορίαν γενικώς τοϋ 
πιάνου, θά άσχοληθώμεν άπό τοΰ προσεχοϋς τεύχους, 
έν έκτάσει.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΤΤΟΥΛΟΣ
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( Συνέχεια έκ τής σελίδος 230)
"Ενεκα τής μεγαλύτερης ταΰτης αύξήσεως τών χορ

δών επι τών άρρένίον ή μεταφώνησις είναι και μεγαλύ
τερος διαρκείας τερματιζόμενη επ’ αυτών μόλις κατά τό 
20ον έ'τος τής ηλικίας, ενώ τουναντίον έπί τοΰ θήλεος 
αΰτη εχει ήδη περατωθή άπό τοΰ 18ου έτους.

Άργότερον δυνατόν νά παρατηρηθή επι τοΰ αυτοΰ 
άτόμου και δεύτερα μεταφώνησις, καθ’ ήν επέρχονται τά 
αύτά φαινόμενα, α και κατά τήν πρώτην, δηλ. φυσιο
λογική υπεραιμία τοπική, προκαλοϋσα και δευτέραν 
αΰ'ξησιν τών διαστάσεων τοΰ λάρυγγος. Είς τάς περι
πτώσεις αυτής ή φωνή διηνεκώς γίνεται βαθυτέρα, εξ οΰ 
ερμηνεύονται και αί σπάνιαι περιπτώσεις, καθ’ ας όςΰ- 
φωνοι μετεβλήθησαν εις βαθυφώνους.

Αί τήν μεταφώνησιν συνοδεΰουσαι εκδηλώσεις είναι 
διάφοροι έπι τών διαφόρων λαών, τό τοιοΰτον δέ, ώς 
φαίνεται, οφείλεται είς τούς κλιματολογικούς δρους, ύφ’ 
ούς διαβιοΰσιν οΰτοι. Είς τους κατοίκους π. χ. τών θερ
μών κλιμάτων, παρ’ οΐς ή μεταβολή τής ηλικίας έκδη- 
λοΰται διά τής έκρήξεως νέων επιθυμιών, άφορωσών τά 
ό'ργανα τής διαιωνίσεως τοΰ είδους, ή μεταβολή τήζ 
φωνής διέρχεται απαρατήρητος. "Ολως δμως τουναντίον 
συμβαίνει διά τούς κατοικοΰντας είς ψυχρά κλίματα, 
οιτινες πολύ αργά γνωρίζουν τάς όρμάς τοΰ φΰλου, ή 
ήβη μεταβάλλει μέν ήσΰχως τά χαρακτηριστικά τοΰ 
γένους συστήματα, εις αντάλλαγμα δμως καθιστά τήν 
μεταβολήν τών φωνητικών οργάνων έπώδυνον, συνοδευο- 
μένην ύπό λαρυγγίτιδων καί πολλάκις ύπό αφωνίας. Είς 
τοΰτους επί ολόκληρον εεος ό λάρυγξ υποφέρει εκ τής 
δυσχερούς αύτής άνανεώσεως, εξέρχεται δέ τέλος εκ τής 
κρίσεως μεταβεβλημένος όλοκληρωτικώς.

Ή  μηδαμινή, ώς εΐπομεν, έπίδρασις τής μεταβολής 
τής ηλικίας επί τοΰ λάρυγγος εΐς τούς μεσημβρινούς λαούς 
εχει ώς αποτέλεσμα τό δτι οΰτοι έχουν φωνάς οξείας καί 
διαυγείς, εκ τοΰτου δ ’ εξηγείται καί τό διατί ή ’Ιταλία 
ά\ έδειξε καί άναδεικνΰει τούς μεταλυτέρους δξτιφώνους.

Ά π ό  τοΰ 45ου έτους τής ηλικίας μέχρι τοΰ 50οΰ έπ; 
τοΰ άνδρός, ένωρίτερον δ ’ έπί τής γυναικός, ό λάρυγξ 
αρχίζει νά γηράσκη υφιστάμενος χαλάρωσιν τής τάσεως 
τής γλωτάδος. Πλήν τής χαλαρώσεως δμως ταΰτης τής 
γλωττίδος, δευτέρα αιτία τής έξασθενήσεως τής φωνής 
είς τούς γέροντας είναι καί ή έλάττωσις τής δυνάμεωζ 
τοΰ εκπνεομένου άέρος, ήτις προκαλεΐ άναγκαστικώς κα1
τήν έλάττωσιν τής έντάσεως τοΰ ήχου.

** *
[Καθ’ ήν στιγμήν ό λόγος γίνεται περί τής φωνής) 

νομίζω δτι θά ήτο παράλειψις έκ μέρους μου νά μή 
άναφέρο) διά βραχέων καί τινα συνήθους παρατηρούμενα 
ελαττώματα τής φωνής τοΰ ασματος, άτινα εύκόλως διορ- 
θοΰνται, δταν καταβληθή ή δέουσα επιμέλεια καί φροντίς.

Έ ν  τών συνηθεστάτων τούτων ελαττωμάτων είναι 
τό τρεμούλιασμα  τής φωνής ( grelottem en t), δπερ

αύτό καθ’ εαυτό θά ήτο άσήμαντον, έάν δέν έθεωρεΐτο 
ώς ή απαρχή ετέρου τινός ελαττώματος, μάλλον σημαν
τικού, δπερ καλείται «α ίγοφ ω νία  τώ ν  άοιδώ ν»  (che- 
vrottem ent). Ή  αίγοφωνία αύτη τών άοιδών δέν εΐναι 
άλλο τι είμή κατάχρησις τοΰ φυσιολογικού vibrato τής 
φωνής, τό όποιον, δταν είς μίαν εΐσέτι άτελή φωνήν 
γίνεται άκανονίστως καί καθ’ υπερβολήν, δίδει τήν 
έντΰπωσιν βελάσματος αίγός.

Τής αίγοφωνίας τών άοιδών διακρίνομεν δύο μορ
φάς, ήτοι: α ') τήν κυματοειδή μορφήν καί β ') τήν
βελάζουσαν, οφείλονται δέ άναμφισβητήτως άμφότεραι 
εΐς έσφαλμένον τρόπον αναπνοής, μετ’ αύτής συνυπάρ
χουν δμως καί άλλα αίτια, άτινα εΐναι: α )  ή κακή συνή
θεια τής εκπομπής τών ήχων, β ')  ρυθμική τις ταλάν- 
τευσις τής έπιγλακτίδος, ώς άποδεικνύεται διά τοΰ λαρυγ
γοσκοπίου καί γ ')  αί ρυ&μικαΐ κινήσεις τής κάτω γνάθου, 
ας παρακολουθεί καί ή γλώσσα, κινουμένη διηνεκώς έκ 
τών πρόσω πρός τά όπίσω].

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Τοιοΰτος εΐναι ό μηχανισμός τής φωνής άπό φυσιο
λογικής άπόψεως, οί πεπροικισμένοι δέ ύπό τής φύσεως 
δι’ αύτής καί πρό παντός οί εις αύτήν στηρίζοντες τό 
μέλλον των, δφείλουσι νά περιποιώνται αύτήν ώς κόρην 
οφθαλμού. Ό  άποφασίζων νά εξάσκηση τό φωνητικόν 
έπάγγελμα, οφείλει άπ’ αύτών τών μαθητικών εδωλίων, 
νά ρυθμίση τήν ζωήν αύτοΰ συμφώνως πρός τούς κανό
νας τής υγιεινής, άποφεΰγων παν τό δυνάμενον νά 
βλάψη τήν φωνήν του.

Πρώτον πράγμα, δπερ δέον νά άποφΰγη δ αρχάριος 
τραγουδιστής, εΐναι τό νά μή τραγουδή εργα, μή συμ
βιβαζόμενα πρός τήν νεαράν φωνήν αύτοΰ, προσέτι δέ 
νά μή γυμνάζεται έπί πολλάς ώρας εύθύς έξ αρχής, 
ώστε νά έπιφέρη τήν κόπωσιν τών φωνητικών του ορ
γάνων. Ούδέποτε νά τραγουδή κατ άρχάς πλέον τής 
ήμισείας ώρας, άλλά νά αναπαύεται καί δή περισσότερον 
χρόνον άφ ’ δσον εργάζεται, μέχρις δτου τό φωνητικόν 
σύστημα αύτοΰ ένισχυθή, δτε πλέον δύναται νά άντι- 
στρέψη τούς δρους-

Ή  ζωή του δέον νά εΐναι δσον τό δυνατόν κανο
νική, χωρίς βεβαίως νά θέλω νά εΐπω δτι πρέπει νά 
μεταβληθή εΐς άσκητήν ή καλόγηρον.

Ό  τρόπος τοΰ ζήν έ'χει μεγάλην σημασίαν διά τόν 
καλλιτέχνην τοΰ ασματος, διότι τό ασμα εΐναι καί αύτό 
είδος σπόρτ, εν σχέσει πρός τήν ομιλούσαν φωνήν, δπως 
δέ οί άθληταί υποβάλλονται είς τακτικήν προπόνησιν 
καί αύστηράν δίαιταν, ούτω καί οί άοιδοί είναι υπο
χρεωμένοι πλήν τής φωνητικής προπονήσεως νά εφαρ
μόζουν καί τούς κανόνας τής υγιεινής, έάν θέλουν νά 
διατηρούν τάς φωνητικάς των δυνάμεις άκμαίας.

Ά νευ  πλήρους υγείας δέν εΐναι δυνατόν νά ύπάρξη

δΰναμις καί κάλλος φωνής. ’Οφείλει άρα ό άοιδός νά 
άποφεύγη αύστηρώς παν δ,τι ή πείρα άποδεικνΰει ώς 
άντίθετον εΐς τήν ευεξίαν του, διότι ούτω θά προλαμ- 
βάνη τό κακόν καί, ώς γνωστόν, καλύτερον εΐναι νά 
προλαμβάνη τις τό κακόν ή μετά τήν έπέλευσιν αύτοϋ 
νά προστρέχη εις τήν θεραπείαν του.

Ά ν  ό άήρ εΐναι παράγων ύγείας διά πάντα άν
θρωπον, εΐναι πολύ περισσότερον δι’ αύτοΰς, οιτινες έκ 
τής κανονικής λειτουργίας τών πνευμόνων των έξαρτοϋν 
τό στάδιόν των. Ό θ εν  τά έκ τοϋ καθαρού άέρος ώφε- 
λήματα οφείλουν νά επιζητούν κατά τήν ημέραν διά 
περιπάτων καί διαφόρων άσκήσεων έν ύπαίθρφ, συντε- 
λεστικών είς τήν διάπλασιν τών αναπνευστικών μυών.

Πλήν τοΰ άέρος καί τό ύδωρ είναι σημαντικός υγιει
νός παράγων, δέον δέ δι’ αύτοϋ νά έξασφαλίζεται ή 
καθαριότης τοϋ δέρματος, δι’ ου, ώς γνωστόν, έπιτελεΐ- 
ται καί άναπνοή, ή καλουμένη άδηλος διαπνοή.

Ή  τροφή πρέπει νά λαμβάνηται άφθονος, νά άπο- 
φεΰγηται δμως, δσον τό δυνατόν, τό οινόπνευμα, δπερ 
μετά τοϋ καπνού, άποτελεΐ τούς μάλλον άσπονδους 
έχθρούς τοΰ άοιδοΰ.

Προκειμένου περί τής υγιεινής τών άοιδών δέν θά 
παραλείψω νά αναφέρω καί τήν κακήν συνήθειαν, ήν 
έχουν οί πλεΐστοι έξ αύτών, δηλ. νά ξεροβήχουν, δταν 
πρόκηται νά τραγουδήσουν, διά νά καθαρίσουν δήθεν 
τόν λάρυγγα. Ό  ξηρός αύτός βήξ ερεθίζει τούς βλεννο
γόνους τών φωνητικών οργάνων, πολλάκις δ ’ εις τοιοϋ- 
τον βαθμόν, ώστε δύναται νά έπιφέρη καί έλαφρόν 
τραυματισμόν αύτών. Πολύ ώφελιμώτεραι άντί τοϋ βηχός 
τοΰτου, εΐναι δλίγαι βαθεΐαι εΐσπνοαί διά τοϋ στόματος 
κεκλεισμένου, δι’ ών έπίσης βεβαιοϋται ό μέλλων νά 
τραγουδήση, δτι ή άναπνοή του εΐναι έν τάξει καί διά 
τών οποίων αποφεύγονται καί αί βλένναι, αΐτινες προ- 
καλοϋν τό κράκ τής φωνής κατά τήν έκπομπήν παρα- 
τεταμένου τινός τόνου, τό όποιον κράκ αυξάνει καί τό ... 
τράκ  τοϋ άοιδοΰ.

Αί βλένναι αΰται συνήθως προερχόμενοι έκ τής τρα
χείας καί φθάνουσαι εις τόν φάρυγγα, ποοκαλοϋν σπα
σμωδικήν τινα κίνησιν αύτοΰ, έξ ής καί τό κράκ τή; 
φωνής.

Δι’ αύτάς τινές τών καθηγητών τοϋ άσματος συνι- 
στοϋν εΐς τούς μαθητάς των νά έκτελοϋν μερικάς ασκή
σεις τής φωνής πριν παρουσιασθοϋν ενώπιον τοϋ κοινού.

Ά λλοι πάλιν συμβουλεύουν αύτούς νά λαμβάνουν 
καθ εκάστην πρωίαν έλαιόλαδον (!) τό ό π ο ι ο ν  εΐναι τφόντί 
άριστον κατά τή ς ... δυσκοιλιότητος.

Αλλο ιατρικόν, τό όποιον, ώς ήκουσα, προέτεινε 
διδασκαλος τις εις τους μαθητάς του, ήτο νά καταπίνουν 
καθ’ εκάστην πρωίαν ενα ώμόν, ζωντανόν σάλιαγκον !

Τοιούτου είδους συνήθειας βλέπομεν καί είς άοιδούς 
μεγάλης περιωπής, ών τινας άναφέρω, συνιστών, έν- 
νοεΐται, είς δσους τυχόν έκ τού ακροατηρίου καταγί

νονται μέ τήν καλλιέργειαν τής φωνής νά μήν άκολου- 
θήσουν τά τοιαΰτα παραδείγματα.

Ό  μέγας τενόρος Caruso συνήθιζε, πριν έμφανισθή 
έπί τής σκηνής νά κάμνη είσπνοάς μέ θερμόν άλατι- 
σμένον ύδωρ. Δΰο έκ τών ύπηρετών του έστέκοντο πλη
σίον του μέχρι πέρατος τής ιεροτελεστίας αύτής, ήτις 
διήρκει 11± τής ώρας καί άμέσως κατόπιν τοϋ έτεινον 
ο μέν εΐς ποτήριον ούΐσκυ, ό δ’ ετερος ποτήριον σόδας 
άτινα έμίγνυε καί έ'πινε. Κατόπιν ετραιγεν έ'να άωρον 
μήλον, τό όποιον, ώς διετείνετο, τοϋ έκαθάριζε τόν λά
ρυγγα άπό πάσης άκαθαρσίας.

"Οσον καί αν φαίνεται ιδιότροπος ή δίαιτα αύτη, 
δέν πρέπει νά Θεωρηθή καί απίστευτος, διότι ή ιδία ή 
Κα Caruso διηγείτο τελευταίως τό τοιοΰτον εΐς τινα 
δημοσιογράφον.

"Ενας πρό πολλοϋ άποθανών βαρύτονος, ό Faure, 
απέδιδε μαγικάς ιδιότητας εΐς τό μέλι καί καθώς λέγουν, 
έ'τρωγε δΰο δοχεία γεμάτα, πριν παρουσιασθή πρό τοϋ 
κοινού.

"Ετερος άοιδός τοΰ παρελθόντος αίώνος, ό παγκο
σμίου φήμη: E lleviou, κατεβρόχθιζε μίαν πεζοτάτην.... 
ρέγκαν μέ άφθονον σκόρδο (!) προτοΰ μεταβή είς τό 
θέατρον. Σάς άφίνω νά φαντασθήτε τί βασανιστήριον 
θά ήσαν διά τήν πρωταγωνίστρηαν αί περιπτύξεις τοι- 
ούτου έραστοϋ, δταν είς τά έρωτικά duetta, τής εξέ
φραζε τήν....φλόγα τής καρδίας του.

** *
Τοιαΰτη έν όλίγοις, φιλόμουσοι Κ“ι καί Κ°ι, εΐναι 

ή υπό τής φυσιολογίας γινόμενη προσφορά, ταύτην 
δ’ έκαστο: άοιδός οφείλει νά εχη πρό οφθαλμών, έάν 
θέλη εύκόλως καί ασφαλώς ν’ αντεπεξέρχεται κατά τών 
δυσχερείων τοϋ επαγγέλματος του. Διότι τό ασμα εΐναι 
μέν μία θαυμασία τρχ\ η, εΐναι δμως συγχρόνως κι’ ενα 
έπάγγελμα άρκετά κοπιώδες, άπαιτοΰν άπό τόν έξα- 
σκοϋντα αύτό ού μόνον σωματικάς, άλλά καί ψυχικάς 
δυνάμεις, αΐτινες πρέπει νά άπασχολήσουν τόν άοιδόν 
εύθύς άπό τάς πρώτας ημέρας τών σπουδών αύτοϋ.

Δι έκεΐνον, δστις θά λάβη τόν τίτλον τοΰ άοιδοΰ 
δέν εΐναι άρκετόν μόνον τό «νά τραγουδή», άλλά, καί 
τό «νά ξεΰρη νά τραγουδή». Καί διά νά ξεΰρη νά τρα
γούδι), δέον νά εΐναι κύριος τοϋ φωνητικού αύτοϋ συ
στήματος, πρέπει νά εΐναι βαθύς γνώστη: τών άναπνευ- 
στικών καί φωνητικών αύτοϋ κινήσεων, ώστε είς όποι- 
ανδήποτε στιγμήν νά δύναται νά έφαρμόση αύτάς κατά 
βοΰλησιν.

Ο Berlioz έ'λεγεν δτι *Ά οιδός ικανός νά τραγου- 
δηση δεκαέξ μουσικά μέτρα καλής μουσικής μέ φωνήν 
καλώς τοποθετημένη ν, συμπαθητικήν, καί νά τά τρα~ 
γουδήση χωρίς ύπέρμετρον προσπάθειαν, εΐναι πτηνόν 
σπάνιον, έξαιρετικώς σπάνιον». Τοιοΰτον δμως σπάνιον 
πτηνον τοϋ Berlioz δύναται, νά άποβή πας άοιδός διά 
τών ασκήσεων, πρέπει δμως ή έκγύμνασις νά εΐναι συ
στηματική, βαθμιαία καί νά διαρκή έπί έτη διότι μόνον 
ύπό τοιούτους δρους απομακρύνεται ό έξ ύπερκοπα'>σεως 
κίνδυνος καί ή φαινή έξελίσσεται άπροσκόπτως καί φυ- 
σιολογικώς φέρουσα εύάρεστα άποτελέσματα καί έξα- 
σφαλίζονσα ας τόν καλλιτέχνην έπιτυχή καί θριαμβευτι
κήν σταδιοδρομίαν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΤ· ΚΩΝΣΤΑΣ

(Τ ΕΛΟΣ) ’ Ιατρός— "Ωτορινολαρυγγολόγος
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Η C O N S T  Α Ν Ζ Ε

Vienne ce 15 de D ec ’’re, 1781. 

M on tres cher P ev e !

Λ ιτήν τήν στιγμήν έλαβον την απο 12 τρχ επιστολήν 
σας καί αποστέλλω ύμ'ιν διά τον DaubrciWclick την πα
ρούσαν, καθώς επίσης τό ώρολόγιον, το μελόδραμα, τας 
εξ τνπωμένας Σονάτας, την Σονατα δια όνο πιανα και 
τάς Cadenzen. Σχετικώς με την πριγκήπιασαν τοΰ Wiir- 
tenberg σάς πληροφορώ δτι, αί σχέσεις μας έχουν η δη 
χαλαρωθεί. Καί με έφερε εις αυτήν την κατάσταση’ ό 
Αντοκράτωρ, διά τόν όποιον δέν υπάρχει άλλος συνθέτης 
άπο τόν ’Ιταλόν Salieri. Ό  άρχιδονξ Maximilian έδωσε 
την συγκατάθεσίν του γιά μένα καί η πριγκηπισσα τοΰ 
άπήντησε. Έ άν βέβαια ήταν στό χερι της, φυσικά δεν θα 
έπαιρνε (ώς διδάσκαλον) αλλ.ον. Ά λλ  ο Αυτοκρατωρ 
επέμενε διά τόν Salieri. Βεβαίως δια το ασμα. Την στε
νοχώρησε δμως άρκετά, η κατάστασις αυτη. Οσον αφορά 
διά την επιστολήν σας στο πριγκηπικο σπίτι τον Wiirten- 
berg, ίσως νά μοΰ φανή εις τό μέλλον, χρήσιμος.

’ Αγαπητέ μου Π ατέρα! Μου ζητείτε επεξηγησεις διά 
τήν φράσιν μον στό τέλος τής τελευταίας μου επιτολής ! 
Ώ , μέ πόσην εύχαρίστησιν δέν ήθελ.α τώρα τοσον καιρό 
νά σάς άνοίξω τήν καρδιά μον και να σάς ειπω . . . .

Ά λ λ ’ ή μομφή τήν δποίαν θά μοι απεδίδατε δια την 
σκέψιν μον εις μή κατάλληλον περίστασιν, επι θεμάτων 
τοιαύτης φύσεως, με άπεμα/.ρυνε εκαστοτε τοΰ σκοπού 
μον. ’Ά ν  καί, δ έ ν  ε ίν α ι  π ο τ έ  π α ρ ά κ α ιρ ο ν  τ ό  ν ά  σ κ έ 
π τ ε τ α ι  κ α ν ε ίς  κ ά τι. Έ ν  τφ  μεταξύ, ή μόνη μου 
προσπάθεια είναι νά έχω κάτι δλιγώτερον ασφαλές, διότι, 
ή μπορώ κατόπιν νά ζώ μέ τήν βοήθειαν τοΰ μη σταθε
ρού. Καί έπειτα . . . .  νά πανδρενθώ !. . 2 ρομαζετε εμπρός 
εις αυτήν τήν σκέψιν ; (')

Σάς παρακαλώ, άγαπητέ μου, καλέ μον πατέρα, 
άκούστε με ■ Σάς είπα ήδη περί τίνος πρόκειται και επι
τρέψατε μοι τώρα να σάς αναφέρω και τα αίτια και δη 
τά πλέον βασικά: ' Η  φνοις όμιλεΐ εντός μου τόσον 
δυνατά, δπως καί εις κάθε αλλ.ον άνθρωπον καί ίσως 
δυνατώτερα άπό μερικΐιύς μεγαλύτερους καί ίσχνροτέρους. 
Μ οΰ είτΧχι άπολντως αδύνατον νά ζώ  ώς ή πλειονοτης 
τών σημερινών νέων. Πρώτον διότι είμαι φιλόθρησκος, 
δεύτερον αγαπώ πολύ τόν πλησίον μου καί είμαι τόσον 
ενάρετος ώστε νά μή θέλω νά παρασύρω (γιά γλέντι) 
ένα αθώο κορίτσι καί τρίτον διότι αηδιάζω, μέ κατα
λαμβάνει τρόμος καί φόβος, στην ιδέα τής ασθενείας 
κι’ αύτό διότι αγαπώ πολύ τήν υγείαν μου καί, φυσικά,

ί^ 'Ο Μότααρτ εγίννήΰη ώς γνωοτοντώ 1756 εις το Σαϊ.το- 
βονργΟν τής Ανοτοιας καί άηέϋαιε τφ 1791 εις Βιέννην.

αποφεύγω πάντοτε τάς σχέσεις με προστύχες... . Σχετικώς 
δέ, ήμπορώ νά ορκιστώ δτι, ουδέποτε μέχρι σήμερον 
έπλησίασα τοιούτου είδους γύναια. Άλλα και αν συνε- 
βα ιν ε νά εϊχα σχέσεις, άσφαλ.ώς δέν θά σάς τό απέκρυ
πτα, διότι, τό νά σφάλ.λη κανείς είναι βέβαια φυσικόν 
είς τόν άνθρωπον, άν καί τό άπλονν, διά πρώτην φοράν, 
σφάλμα, δεικνύει πάντοτε άδυναμίαν. Έ γ ω  ομως θα 
παρέβαινα τόν δρκον μον σφάλλ-ων έστω και μιαν απλώς 
φοράν. Και φυσικά ήμπορώ νά ζώ ήσυχος καί ν ’ άπο- 
θάνω. Λ’ότι γνωρίζω δτι, αύτή ή αιτία όσονδήποτε ισχυρά 
καί άν είναι, δέν είναι πάντως και τοσον σπουδαία.

Ή  Ιδιοσυγκρασία μου (temperament) εξ αντιθέτου, 
αποκλίνει μάλ.λ.ον στήν ήσυχη οικιακή ζωή ή είς τήν 
θορυβώδη— ιδίως είς εμέ που άπό μικράς ηλικίας δέν 
έχω συνηθίσει νά προσέχω τά ενδύματά μου, τά έαώρ- 
ρονχα κτλ. — καί βέβαια δέν μοΰ απομένει τίποτε άλλο 
νά σκεφθώ σχετικώς ή διά σύζυγον. Σάς βεβαιώ δτι, δ,τι 
έξοδεύω, τό έξοδεύω διότι δέν δίδω προσοχήν σέ τίποτε. 
Μέ τήν (μέλλονσαν) σύζυγόν μου καί με τα ιδια χρήματα 
τά όποια έχω ήδη, θά ζώ άσφαλ.ώς καλντερα παρα 
τώρα πού είμαι μόνος. Καί πόσα περιττά έξοδα δέν θά 
έγλύτωνα μέ τόν γάμον αυτόν; . . . .  Βεβαίως εις την θέσιν 
τών τελευταίων θά έλθουν αλλ.α τα γνωρίζει ομως 
αύτά κανείς εκ τών προτέρων καί τακτοποιεί τήν ζωήν 
τον κατ’ αυτόν τόν τρόπον, ωστε να ζή πάντοτε μια 
κανονική ζω ή .’ θ' άπάνδρεντος αν δη ας, ζή τήν ζωή μισή. 
Έ γώ  τά βλέπω έτσι τά πράγματα. Τό σκέφθηκα και το 
ξ αν ασκέ φ θ η κα, άλλά — δέν μπορώ νά κάμω αλλέως.

Καί τώρα, ποια είναι ή αγαπημένη μ ο ν ; Μη τρομά
ζετε καί εδώ, σάς παρακαλώ.—Ό χι βέβαια καμμια απο 
τήν οικογένειαν W eber;— Μάλιστα, απο αυτήν την οικο
γένειαν. ’ Οχι δμως ή Josepha, οχι η Sophie, αλλ η 
Constanca. ' Η  μεσαία. Ποτέ μον δέν σννήντησα εις 
διαφόρους fam ille τοιαύτην άνομοιότητα χαρακτήρων, ώς 
είς τήν ώς άνω τών Weber. 'Η μεγαλύτερη είναι μία 
τεμπέλ.α. χονδροκομμένη, νποκρίτρια, δπισθοβουλος και 
μία Coquette. Ή  νεωτέρα, είναι άκόμη πολύ μικρά διά 
νά είναι κάτι. Είναι ένα καλ.ό κορίτσι, αλλ’ ελ.αφρόμναλ.ο- 
Ό  θεός νά τήν φνλάξη άπό κακιά ώρα. Ή  μεσαία 
δμως, ή καλή μον, ή αγαπητή μον Konstanze είναι ή 
βασανισμένη καί φυσικά ή πλέον καλόκαρδη, ικανή και 
μέ μιά λέξη ή πλέον καλ.υτέρα. Ένδιαφέρεται, ασχ^οληται 
μέ δλα τοΰ σπιτιού, άν καί δέν τα προφθανη όλα, στο 
περιβάλλον αύτό.

ΤΩ, αγαπητέ μου πατέρα ήμπορονσι να γράψω ολο- 
κλιηρες σελ.ίδες γιά τις διάφορες σκηνές που έγιναν στό 
σπίτι, γιά μάς τού. δύο. Έ ά ν  τό θέλετε, θα σάς γράψω 
περισσότερα σχετικώς στήν άλλην μου επιστολήν. Αλλ.α, 
θεωρώ καλόν νά αναφέρω καί μερικά άκόμη για τόν

χαρακτήρα τής αγαπητής μου Konstanze, πριν τελειώσω 
τήν παρονσάν μου. Λεν είναι βέβαια άσχημη άλ.λ.ά δέν 
είναι καί πολ.ύ ωραία. ' Η  δλη ώραιότης συνίσταται είς 
τά δύο της μαΰρα μάτια καί είς τήν πλαστικότητα τοΰ 
σώματός της. Δέν έχει «πνεύμα», άλ.λ’ εξ αντιθέτου 
ϋγιά άντίληψιν τόσην, που νά είναι είς θέσιν νά εκπλ.η- 
ρώση τά καθήκοντά της ώς σύζυγος καί ώς μητέρα. Λεν 
είναι φτιαγμένη γιά επιδείξεις. Έ ξ  άντιθέτου είναι συνη
θισμένη νά ντύνεται δλως διόλου απλά. Λιότι, εκείνο 
τό ’λίγο ποΰ έκαμε ή μητέρα γιά τά παιδιά της, τό έκαμε 
ιδίως γιά τις άλλες δύο καί οχι γ ι’ αυτήν. Βέβαια είναι 
άλ.ήθεια δτι ντύνεται κομψά καί καθαρά, άλλά ποτέ 
propre. Καί έπί πλέον τά περισσότερα (ροΰχα) πού τις 
χρειάζονται, τά φτιάνει μοναχιά της. Ά κόμη καί frisirt 
τόν εαυτόν της καθημερι
νώς μόνη. Φυσικφ τφ  λόγω  
ξεύρει δλο τό « νοικοκυριό» 
τοΰ σπιτιού καί έχει τήν κα
λύτερη καρδιά στον κόσμο.
Τήν άγαπώ καί με αγαπά 
άπ τήν καρδιά της. Είπετε 
μου, σάς παρακαλώ, ή μπο
ρούσα νά εν ρω καλύτερη 
γυναίκα; ( . . . .)

Σάς τονίζω δμως εν τέλει 
δτι, δέν τήν αγάπησα ευθύς 
άμέσως, άλλά, σιγά-σιγά, δ
ταν καθόμουν στό σπίτι των, 
χάρις είς τήν ιδιαιτέραν 
φροντίδα της καί περιποίη- 
σιν, άρχισα νά τήν άγαπώ.
— Δέν επιθυμώ λ.οιπόν τί
ποτε a/do ή νά σιόσω τήν 
ταλ.αιπωρημένη Konstanze 
καί φυσικά καί τόν εαυτόν 
μου καί έπί πλέον ήμπορώ νά ειπω δτι θά κάμω δλους μας 
ευτυχείς — μήπως δταν είμαι έγώ ευτυχής, δέν θά είσθε και 
σείς; —  θά έχετε δέ πάντοτε τό ήμισυ έξ δλοη· πού θά  
έχω έγώ.

’ Αγαπημένε μου Π ατέρα! Καί τώρα σάς άνοιξα τήν 
καρδιά μου καί σάς άν έφερα τά αίτια Περιμένω εναγώ
ν ιος  άπάντησίν σας καί ιδίως επεξηγήσεις είς τήν τελευ- 
ταίαν σας επιστολήν. Λεν πιστεύω νά νομίζετε δτι, έγνώ- 
ριζα μίαν πρότασιν πού σάς έκαμαν κάποτε καί δτι σάς 
ήρώτησα σχετικώς καί σείς δέν μοΰ δώσατε άπάντησίν. 
Δέν ξεύρω τίποτε άπό αυτά. Λεν γνωρίζω  διά καμμίαν 
πρότασιν.

Καί τώρα, λυπηθήτε τόν υιόν σας! Σάς φιλώ 1000 
φορές τά χέρια καί παραμένω αιωνίως,

Ο εΰπει&ής σας νιος

W. A. MOZART

Vienne ce 7 d ’aout 1782. 
M on tres cher Pere !

’ ΙΙπατήθητε, έάν νομίζετε δτι, είναι είς θέσιν ό υιός 
σας νά κάμη κακήν πράξιν. ' Η  άγαπητή μον Konstanze 
καί ήδη (δόξα σοι δ Θεός!) σύζυγός μον, έγνώριζε πολύ 
καλά τήν κατάστασιν καί δλα δσα είχε νά περιμένη άπό 
σάς. Ή  φιλία σας δμως καί ή άγάπη σέ μένα είναι τόσο 
μεγάλη, ώστε, μέ χαρά αύτή έδέχθη νά θυσιάση δλην της 
τήν ζωήν, γιά νά ζήσωμε μαζν. Σάς προσκυνώ καί σάς 
ευχαριστώ μέ δλην τήν λεπτότητα τήν δποίαν έχει πάν
τοτε ένας υιός είς τόν πατέρα τον καί ιδίως διά τήν συγ
κατάθεσίν σας καί τάς πατρικός σας εύχάς. Τό ή ξ  έυρα 
έγι)> δτι, ή μπορούσα νά ήμουν ήσυχος σχετικώς! 
Κι’ αυτό διότι, προέβλεψα ήδη δλ.ας τάς αντιρρήσεις τάς

όποιας τυχόν θά είχατε, είς 
τήν περίπτωσιν αυτήν τοΰ 
γάμον μον. Καί βέβαια, 
δέν μπορούσα νά κάμω 
διαφορετικά, έφ ’ δσον έθί- 
γοντο ή οννείδησίς μον καί 
ή τιμή μον, ε ν φ  έξ άντιθέ
του ήμπορονσα πλέον νά 
προχωρήσω μέ βάσιν τά 
τελενταΐα !

Καί ώς έκ τούτον, παρ’ 
δλοι δτι έπερίμενα δύο τα
χυδρομεία άπάντησίν σας 
καί έφ ’  δσον εϊχε όρισθή ή 
Copulation, βέβαιος πλέον 
διά τήν συγκατάθεσίν σας, 
έκαμα κανονικώς τούς γό
μους μον μετά τής αγαπη
τής μου Konstanze. Τήν 
έπομένην έλ.αβον δύο έπι- 
στολ.άς σας συγχρόνως. Βέ

βαια ήταν ’λίγο αργά. Σάς ζητώ συγγνώμην διά τήν 
έσπευσμένην εμπιστοσύνην μου είς τήν πατρικήν αγάπην. 
Διά τής ομολογίας μου αύτής έχετε έκ νέου νέον δείγμα 
τής άγάπης μου πςός τήν αλήθειαν καί τοΰ αποτροπια
σμού μου πρός τό ψεύδος. Ή  άγαπητή μον σύζυγος θά 
σάς γράψη μέ τό επόμενον ταχυδρομεΐον διά νά ζητήση 
τάς πατρικός ενχάς τοϋ καλού της πεθερού καί τήν 
άξιοτίμητον φιλίαν τής γνναικαδέλφης της. Είς τήν 
Copulation δέν παρενρίσκετο κανείς άλλ.ος άπό τήν 
μητέρα καί τήν νεωτέραν άδελφήν τής Konstanze. Ώ ς  
κηδεμών καί μάρτνς άμφοτέρων ήτο δ von Thor. Μόιρ- 
τνς τής νύφης ήτο δ Landrath VOtl Zetto καί ό Gilofsky 
μάρτνς ίδικός μον. Μόλις στεφανωθήκαμε άρχισε νά 
κλ.αίη ή νύφη άλλά καί έγώ. ( . . . . )  Συνεκινήθησαν δέ 
(άπό τά κλάμματά μας) τόσον οί σνγγενεΐς της δσον καί 
ό παπάς. Καί δλ.οι έκλαιαν γιατί ήσαν μάρτυρες τής σνγ- 
κινήσεώς μας. "Ολη ή γαμήλιος κατόπιν εορτή ήταν

Κ ω νστά  ντσε



ενα Soupee πον μάς έ'δωοε ή Κα Baronin ν. Wald- 
stddten και πον ήταν μάλλον πριγκιπικόν ή βαρώνης.

Και τώρα, δεν βλέπει την στιγμή, ή αγαπητή μου 
Konstanze, πού ϋά έλϋη εις το Σάλτοβοϋηγον. Στοιχημα
τίζω— στοιχηματίζω δτι ϋά χαρήτε γιά την ευτυχίαν μου 
δταν την γνωρίσητε άπό κοντά. Γιατί είναι ευτυχία γιά 
ενα άνδρα νά εχη σύζυγον μιά καλόγνωμη, βολικιά και 
τίμια κοπέλλα σαν κα'ι την γνναΐκά μον.

Σας αποστέλλω ενα Εμβατήριον ! Είθε νά ελθη 
εγκαίρως και νά εΐναι τοϋ γούστου σας- Τό πρώτον 
Allegro νά έκτελεσθή με άρμην κα'ι τό τελευταΐον δοον 
μπορείτε γρηγορώτερα. Τό μελόδραμά μου (Σημ. Μεταφρ

Πρόκειται διά τό κωμικόν μελόδραμα τοϋ Μότσαρτ ή 
« ’Απαγωγή άπό τό Σεράϊ») έξετελέσθη και πάλιν χϋ'ες 
κατόπιν ιδιαιτέρας επιθυμίας τοΰ Γκλούκ: ' Ο Γκλούκ 
μοΰ εκαμε πολλά Cotliplunetlte σχετικώς. Με προσεκά- 
λεσε νά γευματίσωμεν αϋριον μαζύ.

Βλέπετε και σεΐς πόσον βιάζομαι A d ieu .' Η  άγαπη
μένη μου σύζυγος σας στέλνει χίλια φιλιά κα'ι τούς πλέον 
Ιγκαρδίονς μας χαιρετισμούς στην αγαπητήν μας αδελ
φήν κα'ι παραμένω,

*0 ενπειϋής σας νιος

IV. A M O ZA R T
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ΝΕΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ

Στήν εκλεκτή πελατεία τοΰ μοναδικού μας «Μουσι
κού Οίκου Σταρρ» συνιστοΰμε αυτή τή φορά ιδιαιτέρως 
τήν τελευταία παραγωγή Ελληνικών τραγουδιών πού 
εινε άναμφισβητήτως άπό τά ώραιότερα καί τά πειό 
δημοφιλή άπ’ δσα εχει παρουσιάσει ή ελαφρά μας μου
σική. Εΐνε τραγούδια πού τ’ ακούει κανείς καθημερινώς 
σέ κάθε κοσμικό κέντρο, μέσα σέ κάθε σπίτι, πάνω στό 
γλέντι τού βουνού τι κοντά στό άκρογιάλι, και γιά τούτο 
ή άπόχτησίς των καταντάει απαραίτητη γιά κάθε οικο
γένεια, γιά κάθε άνθρωπο πού έχει άνάγκη γιά λίγο 
τραγούδι και γιά λίγο κέφι, γιά νά ξεκουράζη τή καρ
διά του άπό τις καθημερινές σκοτούρες τής ζωής. Ύ πο- 
σχόμεθα δέ στό εκλεκτό άναγνωστικό κοινό τής «Μου
σικής Ζωής» νά τό κρατούμε πάντοτε κα'ι ανελλιπώς 
ενήμερο (καθώς άλ/χύς τε κάναμε ώς τώρα) δλων τών 
παρουσιαζομένων νέων κομματιών σοβαράς καί έλαφράς 
μουσικής, σχολιαζόμενα δέ καί μέ κρίσεις τεχνικάς δσφ 
και αίσθητικάς παρά γνωστού διακεκριμμένου συνθέτου.

Ά π ό  τή νέα παραγωγή θά συστήσουμε ιδίως τό 
Πάολα Tango τού κ. Χαιροπούλου πού φανερώθηκε 
μέ τήν δπερέττα του «Γυναίκες-Γυναίκες» δτι έχει έ'να 
ώραΐο λαϊκό ταλέντο. Εινε μιά μελφδία γλυκειά καί 
πολύ αισθηματική, πού συνδυάζει συγχρόνως κι’ ενα 
ώραΐο γράψιμο στή τεχνοτροπία της. Τήν έκτελούν οί 
γνωστοί καλοί μας τραγουδιστοί κ.κ. Βλάσσης καί Τορ- 
δάνου, όμολογουμένως μέ πολύ μουσικότητα, ενώ ό 
εξαιρετικός αυτός δίσκος ξεχωρίζει γιά τήν άκρίβειατου 
και τή διαυγή του «Λήψι» (His. Μί V. 2017).

Το Αντρες- Αντρες Tango τού κ. Φαροΰζια περιττό 
νά πούμε οτι εινε σήμερα τό γνωστότερο και τό πειό 
δημοφιλές άπό τά τραγούδια τής έφετεινής Saison. Στούς 
ώραίους στίχους προστίθεται ή χάρις, ή προοτοτυπία καί 
ή γλυκύτης τής μουσικής πού άποδίνονται δλα αύτά μέ 
αισθηματικότητα καί λεπτή τέχνη άπό τή γνωστή δια- 
κεκριμμένη καλλιτέχνιδα τών Concerts Colonne τών 
Παρισίων δδα Καίτη Άνδρεάδου (His. Μ. V. 2009).

’Α ν μέ θέλης ελα αν. Τδού έ'να F ox  άπό τά 
ώραιότερα τού είδους του. Ά φ ’ ενός ξεχείλισμα ευθυμίας 
πού μάς προκαλεΐ ή πολύ τσαχπίνικη μελφδία του, καί 
ύστερα ή χαρακτηριστικές του αρμονίες πού εινε άκριβώς 
ταιριασμένες στό μελφδικό του χαρακτήρα. Είνε γραμ
μένο γιά μιά φωνή solo μέ συνωδεία ορχήστρας, και 
έκτελεΐται άπό τήν ίδια εξαιρετική μας καλλιτέχνιδα

δδα Κ. Άνδρεάδου. Συνιστούμε ιδιαιτέρως αύτό τόν 
δίσκο, βέβαιοι δτι μόλις τόν άκούσει κάθε φιλόμουσος 
πελάτης τού «Μουσικού Οϊκου Στάρρ» θά τόν συμπερι- 
λάβη κι’ αύτόν μέσα στό ρεπερτόριό του (His. Μ.Υ. 2002).

Νινέτα. Ά π ό  τήν δπερέττα τού κ. Χαιροπούλου 
εΐνε ενα γλυκύτατο κι’ αύτό τραγούδι εις 3/ι> γραμμένο 
δέ σέ στύλ Μαζούρκας. Εκείνο πού χαρακτηρίζει αύτή 
τή σύνθεσι (εκτός άπό τ’ ά'λλα της προσόντα) εΐνε δτι 
σάν τήν άκοΰμε γεννιέται μέσα μας ή διάθεσις δχι 
μονάχα νά τραγουδήσουμε, άλλά καί νά χορέψουμε. 
Είνε γραμμένη γιά μιά φωνή solo μέ συνωδεία ορχή
στρας, καί έκτελεΐται άπό τόν λαμπρό Basse chantante 
κ. Καλαμπούση (His. Μ. Υ. 2026).

Η  Γλνκειά Μικρόν,λα Tango τών κ. κ. Βιτάλη- 
Παπαγιαννοπούλου εΐνε όμολογουμένως έ'να κομματάκι 
αίσθηματικώτατο, καί τό διακρίνει πολύ ένας τόνος 
νοσταλγικός. Έκτελεΐται και άποδίνεται μ’  επιτυχία άπό 
τούς κ κ Λυσσάνδρου-Ίωαννίδου (Odeon 190.850).

Ά λ λ α  δύο έπίσης ώραιότατα τραγούδια, τό : 'Εσύ 
Γελάς (His. M.V. 2023) καί τό: Στή χαβάγια (ό αύτός 
δίσκος όπισθία πλευρά) πού εΐνε γραμμένα γιά μιά 
φωνή solo μέ συνοδείαν χαβάγιας, ξεχωρίζουν τό μέν 
π,ρώτο γιά τή μελφδία του πού άκολουθεΐ τό στύλ τού 
bel canto τής παληάς ιταλικής Σχολής, ένφ τό δεύτερο 
τό διακρίνει πρωτοτυπία καί μιά περίεργη πνοή εξωτι
κής ώμορφίάς.

ΚΓ έδώ τόσον ή έκτέλεσις δσον καί ή «Λήψις» 
εΐνε ά'ρτιαι.

Τό "Ασπρα πουλιά γραμμένο γιά μιά φωνή solo, 
χορφδία καί δρχήστρα, εΐνε τραγούδι προορισμένο ν’ ά- 
ποχτήσχ) μεγάλη δημοτικότητα λόγφ τής μελψδικής του 
χάριτος καί τής λαϊκής πνοής πού τό διακρίνει. Έκτε- 
λεΐται κι’ αύτό ώραιότατα άπό τόν κ. Βλάσση (His. 
Μ. V. 2024).

Στόν ί'διο δίσκο (όπισθία πλευρά) άκοΰμε τό Ννχτες 
γλνκειές γιά χορφδία μέ συνωδεία χαβάγιας. Στό τρα
γούδι αύτό, εκτός άπό τήν έκφρασι καί τή νοσταλγική 
πνοή πού τό διακρίνει κι’ αύτό, θά ξεχωρίσουμε ιδιαι
τέρως τήν εισαγωγή του πού εΐνε μιάς άξιολόγου τεχνι
κής φόρμας, καί έκτελεΐται ύπό τής ορχήστρας μέ υπο
δειγματική δεξιοτεχνία.

Εΐς τόν Δρόμο τον Παραδείσου έχουμε τέλος ένα 
Fox μιάς εξευγενισμένης έμπνεύσεως, δπου ό εκτελεστής

του κ. Βλάσσης παρουσιάζεται προικισμένος μέ μιά 
ώραιοτάτη φωνή βαρυτόνου (His. Μ. V. 2003).

Δ Ι Σ Κ Ο Ι  Ο D Β Ο Ν

1) «'Η  Γλυκειά Μικρούλα», Tango τών κ. κ. Βι-
ταλη - ΙΙαπαγιαννοπουλου εινε ομολογονμένως αίσθημα
τικώτατο καί πρό παντός τό διακρί.ει ένας δυνατός 
τόνος νοσταλγίας. Έκτελεΐται μέ μεγάλη επιτυχία άπό 
τόν λαμπρό μας τραγουδιστή κ. Λύσανδρον Ίωαννίδην, 
ενώ η ακρίβεια και η διαυγής «Λήψις» καθιστούν αύτό 
τό δίσκο ^ένα από τούς άρτιωτέρους (Odeon G ZA  2531).

2) Εις τόν αύτόν δίσκο (δπισθία πλευρά) άκοΰμε 
τήν Μ πριγγίτα»■ ενα ώραιότατο F ox  μέ μιά μελορδική 
γραμμή γεμάτη ζωή καί χάρι. Περιττό νά σημειώσουμε 
οτι κι εδώ η ακρίβεια οσω και η «Λήψις» εΐνε άοτιαι 
καθώς αλλώς τε συμβαίνει σέ δλους τούς δίσκους Odeon.

3) «Μάρα» Tango έκτελούμενο άπό τόν Leon 
Franc συνφδεία τής περιφήμου ορχήστρας Dajos Bela. 
Ό ,τι διακρίνει αύτό τό τραγούδι εινε τό πρα>τότυπο 
χιούμορ του, τό κέφι πού προκαλεΐ στόν άκροατή καί 
τέλος ή γερή του τεχνοτροπία (Odeon BE 9362).

4) Στόν ίδιο δίσκο (δπισθία πλευρά) ενα « valse» 
άπό τό περίφημο κινηματογραφικό έργο «Οί έξάδελφοι

άπό τήν Βαρσοβία» συνφδευμένο μέ τραγούδι, εΐνε ή 
άποκρυστάλλωσις μιάς Βιεννέζικης δροσιάς καί χάριτος, 
ένφ τό γράψιμό του καθ’ δλα κλασσικό καθιστούν αύτό 
τό δίσκο άπό τούς μάλλον ενδιαφέροντος.

5)= «Πώς εΐμαι ευτυχισμένη», μελφδία γεμάτη ζωή 
καί ευθυμία^ μ’  ένα ρυθμό πεταχτό καί έκτελουμένη κι’ 
αύτή άπό τόν λαμπρό μας τραγουδιστή κ. Λύσσαδρον 
Ίωαννίδην (Odeon G ZA  2532).

6) Στόν ίδιο δίσκο (δπισθία πλευρά) άκοΰμε τό 
«'Έχει τον χονμτζαρα τον*, τραγούδι άπό τήν δπερέττα 
«/’Αν μέ Θέλης έλα σύ». Έ δώ  έχουμε ένα πράγματι 
αρμονικό συνδυασμό λέξεων καί μουσικής, διότι στήν 
αστεία έννοια τού στίχου, ποοοτίθεται μιά μουσική γε
λαστή και τσαχπίνικη που εινε συγχρόνως καί πρωτό
τυπη. Κι εδώ ας σημειωθη δτι ή αύτή άκρίβεια καί 
διαύγεια «Λήψεως» διακρίνει κι’ αύτό τόν' δίσκο ττίς 
Odeon.

7) « Τσιγγανέλλα», F ox  άπό τήν έπιθεώρησι «Έ ξ ω  
δλα» τοΰ κ. Γιαννουκάκη. Εΐνε όμολογουμένως άπό τά 
ώραιότερα τραγούδια τής τελευταίας παραγωγής μέ μίαν 
εξευγενισμένη ν έμπνευσι πού εινε συγχρόνως καί πολύ 
καλά γραμμένη (Odeon G ZA  2534).

Μουσικές
----------------------------------- ----- -----  - □□□□□□□□ηππππππ — ———■

Ε Ν Α  Ε Ν ΔΙΑ Φ Ε Ρ Ο Ν  Π ΕΙΡ ΑΜ Α T O Y  FR. LISZT

Ο .Τ Ο S Ζ Υ

Ή ταν κατά τό 1840 στό Παρίσι.
Ενα πρωϊ ο L iszt στο κομψο δωμάτιό τον, μέσα 

σε στενό φιλικό κύκλο κάθονταν στό πιάνο και πότε 
έπαιζε καμμιά εκπληκτική improvisation, πότε συζη
τούσε ευτράπελα διάφορα καλλιτεχνικά ζητήματα.

”Εξαφνα ή πόρτα χτύπησε δυνατά κα'ι παρουσιά
στηκε χαρούμενος κα'ι γελαστός ό κόμης Teleky.

*Καλημέρα σας» /  φώναξε στή φιλική συντροφιά, 
επειτα στράφηκε στό L iszt κα'ι σπρώχνοντας άπό τόν ώιιο 
ενα παιδάκι ίσαμε δώδεκα ετών ποϋ εΐχε μπή μαζί τον.

—  «Θά μοϋ επιτρέψεις νά σοΰ προσφέρω ενα δώρο* 
τοΰ εΐπε.

Λεπτό, μ ’ Άγρια κατσαρά μαλλιά, με ύφος ανήσυχο, 
στεκόταν τό παιδί και κάρφωνε προκλητικά τό Liszt με 
τά κατάμαυρα αστραφτερά του μάτια.

Ό  μουσικός τά εΐχε λίγο χαμένα, κι δλοι γύρω τον 
κύτταζαν περίεργα τό μικρό παράξενο υποκείμενο.

«Π ώ ς ; Δε θυμάσαι;» ρώτησε δ Teleky τό Liszt. 
«Δε θυμάσαι μιά μέρα στήν Ουγγαρία ποΰ μοΰ είπες 
πώς θά ήθελες νά κάνης ενα πείραμα; Νά πάρης ενα 
μικρό τσιγγανόπονλο με εξαιρετική κλίσι στή μουσική 
και να το σπουδασης; Ορίστε, σοΰ παρουσιάζω τόν Joszy, 
καθαρόαιμο τσιγγάνο και πρώτης τάξεως βιολιστή. Στόν 
κάνω δώρο μ ’ δλη τή σημασία τής λέξεως. Εΐναι αποκλει
στική σου ιδιοκτησία, γιατί τόν αγόρασα άπό τή φνλ.ή του».

Μιά λάμψι χαράς πέρασε απ' τά μάτια τοϋ Liszt.
—  «2 ” ευχαριστώ, σ ευχαριστώ!» φώναξε τρελλός 

άπό ενθουσιασμό. «Ναι, έχεις δίκηο, τό σχέδιό μου τό 
είχα ξεχασει κι εγώ <5 ίδιος εδώ στό Παρίσι, μά τώρα, 
μπροστά στό παιδί αύτό με τά σπινθηροβόλα μαύρα ιιάτια 
ζωντανεύει μέσα μου δλη ή τσιγγάνικη φύση, κι δλη ή 
ή άγάπη πον τής είχα πάντα».

*Μά τί θά τό κάνης αύτό τό παιδί;» τόν ρώτη
σαν δλοι με απορία.

* Τ' ακούσατε!» τούς εΐπε δ Liszt. «Θά τό σπου
δάσω σαν παιδί μον, κι είμαι βέβαιος δτι θά γίνη κάτι 
εκπληκτικό, κατι θανμασ ο, γιατί, γιά φαντασθήτε τήν 
πλούσια τσιγγανικη ψνχη καλλιεργημένη μέ τόν ευρω
παϊκό πολιτισμο ! Εχω την ιδεα δτι ϋά βγή κάτι τέλειο».

Εν  τφ μεταξύ ο μικρός Joszy ποΰ δεν καταλάβαινε 
λεξι απο τη γαλλική συζητησι γύρω τον, κύτταζε δλους 
δύσπιστα, κι επειτα έρριχνε με φανερή στενοχώρια κρυφές 
ματιές στα τρνπια τον παποντσια κα'ι στά κουρελιασμένα 
του μανίκια.

«Joszy* τοϋ λεει τωρα ο L iszt στή μητρική τον 
γλώσσα, «θέλεις νά μείνης γιά πάντα μαζί μ ο ν ;»

Ο μικρός τουρριςε πρώτα μιά δύσπιστη ματιά, επειτα 
φάνηκε για μια στιγμή να περιεργάζεται τό κομψό περι
βάλλον, ξανακντταξε τα τρύπια του παπούτσια κα'ι ατό 
τέλος ρώτησε θαρραλέα.

—  « Θα μέ ντννης ώμορφα αν μείνω μαζύ σον ;»
'Ο  Liszt μετέφρασε τήν περίεργη άπάντησι, κι’ δλοι 

έσκασαν στα γελοία. Ο τσιγγάνος δμως δε φαινόταν 
ν αστειεύεται καϋολον και μονο άφοΰ έλαβε ρητή νπό- 
σχεσι (1 π ϋα  τον ντννονν σά βασιλόπουλο, δέχτηκε νά 
προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις.

Και τι θα πρεπει νά κάνω;* ρώτησε πάλι.
«Νά μαθαίνης μουσική /» .
«Αύτό εΐναι δλο;» εκανε τό τσιγγανόπονλο κι έσή· 

κοισε μ  αμιμητον περιφρονησιν τούς ωμονς. *Μονσική 
ξέρω. Ά κ ο ΰ στε /»

Αρπαξε το βιολί τον πον τό είχε φέρει μαζί τον κα'ι 
χωρίς άλλη διαδικασία άρχισε νά τιαίζη. "Ολοι τόν άκου- 
γαν μέ έκπληξι. Αλήθεια, εΐχε μοναδική κλίσι αντό τό 
α,γριοπαιδο Η  δοξαριά τον πρωτόγονη έντελ.ώς, ήταν 
γεμάτη ί,ωη, κάθε του νότα μιλοΰαε στήν καρδιά.



—  «Μ πράβο!» φώναξε ό Liszt μέ πραγματικό ενθου
σιασμό. « Η  φύση αονδωσε δ,τι μπορούσε νά σον δώση. 
Τώρα νά ιδού με τί θά κάνης κι ίου με την επιμέλεια σον».

Ό  μίκρός έρριξε πάλι μιά περιφρονητική ματιά τρι
γύρω τσν, σήκωσε ψηλά τό κεφάλι τον σάν κατακτητής 
και δέν ειπε λέξι.

Σέ λίγες μέρες ατό σπίτι τον L iszt δέ περνοΰσε ώρα 
χωρίς κωμικοτραγικό επεισόδιο. "Ηρως πάντα δ Joszy. 
Σά διαβολακος, μέσα στά τριζάτα κόκκινα ροϋχα τον μέ 
τά χρυσά κουμπιά, τριγύριζε τό σπίτι κι’ έμπαινε στό 
βήμα καθενός.

Ή  ’Ά ννα , ή νόστιμη κοπέλλ.α ποΰ υπηρετούσε τό 
Liszt, είχε βρή κυριολεκτά τό μπελά της.

Και πρώτα— πρώτα, τρία είδη άρχισαν νά παθαίνουν 
μυστηριώδη έξαφάνισι άπό τόν καιρό ποΰ πάτησε ό τσιγ- 
γάνος στό σπίτι. Τά γλυκά, τό σαπούνι και τό λάδι. Γιά 
τά γλυκά, καλ.ά, δέν χρειάζονταν και μεγάλη εξυπνάδα 
γιά νά συλληφθη έπ’ αύτοφώρφ ό μικρός λιχούδης. 
Κι’ άφοϋ έγιναν μερικές μικροσκηνές, πήραν δλοι τήν 
άπόφασι δτι άπό τώρα και στό εξής δτι ζαχαρωτό στό 
σπίτι θά βρίσκεται υπό συνεχή διωγμόν γιατί ήταν άδύ
νατον νά έξασφαλιαΟή άπό τήν έπιτηδειότητα τοΰ λωπο- 
δυτάκον. ’Αλλά τό λάδι και τό σαπούνι ; Μ υστήριο!

Μιά μέρα δμως μπήκε τνχαΤα κι άθόρνβα ή ’Ά ννα  
στό δωμάτιο τοϋ παιδιοϋ κι ό γρίφος εξηγήθηκε. Σκημ- 
μένος σ’ έναν καθρέφτη ό τσιγγάνος έτριβε άσπλαχνα 
τό πρόσωπό τον μέ λάδι καί μέ σαπούνι.

—  «ΤΙ κάνεις αυτού ;» τοϋ φώναξε ή κοπέλλα.
Ξαφνίστηκε αύτός, έπειτα σκουπίστηκε βιαστικά, και

πηγαίνοντας κοντά στήν υπηρέτρια, τής ειπε παραπονιάρικα.
—  Είμαι πολ.υ δυστυχισμένος, Ά ννα  μον. Μέ ντύνουν 

ώραΐα, μέ τρέφουν θανμάσια, έγινα κύριος τέλειος. Μόνο 
τό σκοΰρο μου τό χρώμα δέν έννοεΐ ν’ άλλάξη. Δέν εΐναι 
δυστύχημα α υτό ; Μοΰ είπαν νά τρίβω τό δέρμα μον μέ 
λάδι και μέ σαπούνι. Τι λες κι εσύ, έχω ελπίδα ν’ άσπρίσω ;»

—  Σπουδαίο τό πράγμα /»  είπε ή κοπέλ.λα σκασμένη 
στά γελοία. *Κι έτσι (όμορφος είσαι». '

Τό είπε γιά νά τόν παρηγόρηση, άλλά άμέσως τό 
μετάνοιωσε.

Σάν άγριόγαττος ό μικρός τσιγγάνος χύθηκε στό λ.αιμό 
της, φιλ.ώντας την δυνατά στά μάγουλα, στο στόμα, και 
ψιθυρίζοντας.

— « Είσαι καλ.ή εσύ, καλή !»
’Άλλο κακό αυτό πάλ.ι, μέ τόν Jbszy. Δέ μπορούσε 

νά πλ.ηαιάση κοπέλλα χωρίς νά τής δείξη μέ τόν πιο 
αχαλίνωτο ένθονσιασμό τήν ευαρέσκειά του. Βέβαια, παιδί 
ήταν, κι’ δμως ή "Άννα, ή νόστιμη, εΐχε βρή πραγματικά 
τό μπελά της.

Ή  ’Ά ννα  κι’ ό δάσκαλός τον τοϋ βιολ.ιον. Σωστό  
μαρτύριο τραβοΰσε ό δυστυχισμένος. Μά τό χειρότερο 
ήταν ή άκρα περιφρόνησις τοΰ μικροΰ άγριανθρώπου. 
"Ο,τι ήξερε άπό τόν τόπο του, αυτά τά κομμάτια τοϋ 
άρεσε νά παίζη και νά ξαναπαίζη, και τό πολύ— πολ.υ 
καμμιά μελωδία τοΰ ίδιου τοϋ Liszt. Τά άλλα δλ.α τοϋ 
φαινόταν κουταμάρες ανάξιες τής προσοχής τον.

‘ Ο L iszt δμως κι’ ό κύκλος τον είχαν βρή διασκέ- 
δααι μέ τις τσαχπινιές τοΰ περίεργον παιδιού, τόσο ποΰ 
σέ λ.ίγο ό Joszy ήταν τό enfant g a te  στό Αριστοκρατικό 
σαλ.όνι τοΰ μουσικοΰ. Τόν χαΐδευε ό Balzac, τοΰ έδινε 
σοκολάτες ό Chopin, τόν φιλ.οΰσε ή G eorge Sand, 
κι’ αυτός τά έδέχετο δλα σά νά εΐχε γεννηθή μέσα σ’ αυτό 
τό περιβάλ.λ.ον.

Αυτή ή παραμυθένια ευτυχία δμως, δέν έβάσταξε 
πολύ μέ τόν J oszy .' Ο L iszt έφυγε άπό τό Παρίσι κι’ εθεώ- 
ρησε καλλ.ίτερο νά στείλη τόν προστατευόμενό του στη 
Γερμανία, σέ μιά εξοχή κοντά σ’ ενα εξαίρετο βιολιστή, 
γιά νά μπορέση ν ’ άναπτυχθή ή ιδιοφυία του μακρυά 
άπό τούς πειρασμούς τής μεγαλονπόλ.εως.

Πέρασαν κάμποσα χρόνια. 'Ο  Liszt λ.άβαινε πληρο
φορίες γιά τόν προστατενόμενό τον, μά πάντα τά ίδια κα'ι 
τά ι’δια. '  Ο Joszy δέν εννοοϋσε νά μάθη τίποτε άλλο άπό 
εκείνο ποΰ ήξερε. Ο άγαθός μουσικός πάντως δέν απελ
πίζονταν κί άφινε νά έξακολουθή τό πείραμα.

Μιά μέρα δμως συνέβη κάτι απρόοπτο. Είχε πάει 
μέ μερικούς φίλ.ους του ν ’ άκούση μιά τσιγγάνικη ορχή
στρα στή Βιέννη. Τό κέντρον ήταν γεμάτο καλ.ό καί 
κομψό κόσμο "Οταν ιιπήκε ό μεγάλος μουσικός, δλοι 
γύρισαν μέ περιέργεια σ' αυτόν καί στήν εύθυαη παρέα 
τον. ' Ο Liszt μειδιοϋσε κι’ ευχαριστούσε γιά τή συμπά
θεια ποΰ διάβαζε σ ’ όλονών τά πρόσωπα. ’ Εξαφνα, άπό 
τή γωνία τής αιθούσης άκούστηκε μιά διαπεραστική φωνή.

—  «Eljen L isz t! — Ζήτω ό L isz t!»  καί μέ μιάς ή 
τσιγγάνικη δρχήστρα ποΰ έπαιζε σταμάτησε απότομα. 
"Ενας νέος Τσιγγάνος ώμορφος, μέ κινήσεις μεγάλ.ες καί 
θεατρικές έτρεξε στό Liszt σαν τρελ.λός, έπεσε στά πόδια 
τον, άρχισε νά τοΰ φιλή τά χέρια κλαίγοντας καί γελ.ών- 
τας μαζί. Σέ δύο /.επτά δλ.οι οί Τσιγγάνοι ήταν γύρω τον 
μέ τις ίδιες εκφράσεις χαράς καί συμπαθείας. ' Ο Liszt 
τά εΐχε χαμένα.

— *Μά τί έχετε μαζί μου, φίλοι μ ο υ ;» κατώρ&ωσε 
έπί τέλονς ν ’ άρθρώση.

Τότε μπροστά στήν έκπλ.ηχτη αίθουσα δόθηκε ή 
έξήγησις.

«Εΐσαι ευεργέτης μας, είσαι ό μεγάλ.ος μας φίλ.ος. 
" Ολ.η ή φυλή μας σοΰ χρεώστε1 αιώνια ευγνωμοσύνη μέ 
τό μεγάλ.ο καλό πού μάς έκανες. Έ γ ώ  είμαι ό άδελ.φός 
τοΰ Jdszy»— εΐπε ό ώμορφος νέος, «πώς θά σοΰ ξεπλη
ρώσω τήν καλωσννη σον γι’ αύτόν ;»

Μέ σνγκίνησι άκουγε ό συνθέτης τά αυθόρμητα 
λόγια. Έ ξαφνα αί εκδηλώσεις αυτές σταμάτησαν. Οί Τσιγ
γάνοι κυττάχτηκαν μέ στενοχώρια σά νά είχαν κάτι δύ
σκολο νά ποϋν. Στό τέλος δ άδελ.φός τοϋ Joszy ξανα- 
πήρε τό λόγο.

—  «Μεγάλε μας L iszt» είπε «έχω μιά παράκλησι νά 
σοΰ κάνω, καί μαζί κι δλοι οί φίλοι μον. Ά ρκετά  πιά 
έμαθε ό Jbszy μακρνά μας. Εΐναι καιρός νά μάς τόν 
ξαναδώσης. Χρόνια τώρα τόν ποθούμε στή φυλή μας».

’Ά κουγε ό Liszt καί δέν πίστευε τ ’ αυτιά τον. Εΐχε 
ίδεϊ δμως πολ.λά περίεργα στά μακρυνά τάξει διά του 
κι’  εΐχε συνειθίσει νά μην εκπλήσσεται καί πολ.υ.

—  «Καλά!»  εΐπε ψύχραιμα. «Θά φέρω έδώ τόν 
Jbszy κι’  άς άποφασίση μόνος τον άν θέλη νά εξακο
λουθήσω] τις σπονδές του καί νά γίνη μεγάλ.ος μουσικός, 
ή άν προτιμάη να/.θη μαζί σας*.

* *

Σέ λίγες μέρες, ενας κομψός κι ώμορφος νέος έπε
φτε στήν άγκαλιά τοΰ Liszt. Μέ δυσκολία άνεγνώρισε ό 
μουσικός τό τσιγγανόπαιδο μέ τά τρύπια παπούτσια.

—  «Σάι1 σωστός κύριος φαίνεσαι J oszy !* τοϋ λ.έει 
μέ πατρική σχεδόν στοργή. Κι δ τσιγγάνος, απαντάει 
σηκώνοντας ψηλ.ά τό κεφάλι.

— «Καί μήπως δέν είμαι;»
Ο L iszt τόν κντταζε καί καμάρωνε γιά τή μεταμόρ-

φωσι ποϋ εΐχε συντελ.εσθή σ ’ αυτό τό παιδί, κι’ δλο καί 
περισσότερο τοΰ φαινόταν παράλογη ή ιδέα τοΰ άδελφοϋ 
νά τόν ξαναπάρη μαζί του στό νομαδικό βίο. Μά αύτός 
ό νέος ήταν πιά πολ.ιτισαένος εύρωπαίος, συνηθισμένος 
σέ βίο φρόνιμο, άνετο, κομψό. Π ώς θά ξαναζούσε στό 
τσαντήρι;

Μέ καρδιά ήσνχη τόν πήρε τό βράδυ καί πήγαν στό 
κέντρον ποϋ έπαιζε ή τσιγγάνικη δρχήστρα. Μπήκαν άπό 
μιά μικρή πόρτα απαρατήρητοι. 'Ο L iszt μπροστά κί ό 
Joszy πίσω, κορδωμένος μέσα στά τριζάτα του τά ρούχα, 
σάν κατακιητής. ’Έ ξαφνα αντίκρύσεν τους Τσιγγάνους. 
Ίότε έγινε κάτι άπίστεντο. ' Ο Joszy, ό κομψός δανδής, 
ξεχνώντας όλ.ότελα τήν πόζα τον, χύθηκε σάν αστραπή 
στην αγκαλ.ια τοΰ αδελ.φου τον. Επειτα φάνηκε νά γάνη 
όλ.ότελα τό νοΰ. Σά σκυλ.λ.άκι που βλέπει έξαφνα τ ’ αφεν

τικό του καί τρελ.λαίνεται άπό τή χαρά, άρχισε ό νεαρός 
τσιγγάνος νά φωνάζη μ ’ άναρθρες κραυγές, νά πηδάη, νά 
φιλ.ή τόν ένα, ν ’ άγκαλ.ιάζη τόν άλ.λον, νά λ.έη χίλ.ια γλ.ν- 
κόλ.ογα στή μητρική του γλώσσα.

Αύτό βάσταξε πολύ, πολ.υ.
Σάν άγαλμα στεκόταν ό L iszt παράμερα."Ενα πικρό 

χ,αμόγελ.ο μισό ειρωνικό, μισολνπημένο έπαιζε ατά χείλη 
τον. Κ ι’ δταν ατό τέλος, πτώμα άπό τή αυγκίνησι ό 
Joszy έπεσε στήν αγκαλ.ια τοϋ άδελ.φοΰ τον μουρμουρί
ζοντας δτι θέλει νά ζήση καί νά πεθάνη μέ τούς δικούς 
του, τόν πλησίασε ψύχραιμα ό Liszt, τοϋδωσε οιπλ.ά τό 
χέρι καί τοϋ εΐπε.

— « ’Αντίο Jdszy, ζήσε ευτυχισμένος ! >
Τό περίεργο πείραμα εΐχε τελειώσει.

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΜΓΤΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Τ Ο  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Λ Α Ί ' Κ Ο Ν  Α Σ Μ Α
w j ΟΝ

Το εις την σελίδα 19 τής Συλλογής Γορτυνίας τοΰ 
κ. Κ. Ψάχου Κλέφτικον, ό «Σκλαβωμένος αητός», είναι 
άρκετά αξιοσημείωτο ν, δχι τόσον διά τήν μουσικήν του 
(η οποία δέν μάς παρουσιάζει τεχνικώς σχεδόν τίποτε 
τό νέον) δσον διά τήν χρήσιν τών διαφόρων επιφωνη
μάτων (άιντε καί μωρέ) εϊς τό «άλληγορικόν» αυτοΰ 
ποιητικόν κείμενον μέ τούς 1 δσυλλάβους. Τά τελευταία 
χρησιμοποιούνται μάλλον, πρός έντονωτέραν άπόδοσιν 
τοΰ ενθουσιασμού. Δέν είναι συμπλήρωσις ελλιπών στί
χων, άλλ’ απλώς «ξεσπάσματα» υπέρτατου θαυμασμού 
και ενθουσιασμοΰ. —  Ίδου τό φσμα:
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Αξιον λόγου εις τό ώς άνω άσμα είναι κυρίως τό 
φα δίεσ., (μορφολογικώς εχομεν καί πάλιν τό σύστημα 
τών ’Αραβικών Μακάμ), τό όποιον δέν είναι τίποτε 
αλλο ή εν σύστημα έργασίας τής Βυζαντινής Εκκλησια
στικής μουσικής, κατά τό όποιον, εΐς τόνος, διά λόγους 
έ'λξεως καί χρωματισμοί’, άλλοιοΰται, ευρισκόμενος μεταξύ 
όμοίας ήχητικότητος φθογγοσήμων. Εις τόν τέταρτον, 
π. χ., κύριον ήχον τής Βυζαντινής Έκκλησιασ. μουσικής, 
ύφίστανται—  συνήθως — τά εξής τρία φθογγόσημα άλ- 
λοίωσιν: τό ρε, τό λα και τό σι. ’Αντί δηλαδή ρε 
φυσικοΰ άκούομεν ρε δίεσιν ή λα δίεσιν άντ'ι λα φυσι
κού και ούτω καθ’ εξής. (Ή  κλίμαξ τοΰ ήχου αυτού 
εΐναι: μι, φα, σολ, λα, σι, ντο, ρε, μι). Π. χ. ( ‘ )

Τό τέλος:
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τον Ί Ο) Κωνστ. Παπαδημητριού: «Τό μουσικόν ζήτημα έν
Έκκλησΐφ τής Ελλάδος». Σελ. 55—56.



“ Ετερον Εκκλησιαστικόν ά σ μ α : g  anztom virkung) και επι τής ΙΙας βαθμίδος σι είε, τήν 
Β 2 έπανάληψίν— φράσιν (Melodiezeile) :

Κα! to τελευταΐον απόσπασμα :

Παρατηρεί πιστεύω ό άναγνώστης τήν μέθοδον 
άλλοιώσεως τών διαφόρων φ θ ο γ γ ο σ ή μ ω ν , εις τά (ύζ άνο) 
τέσσαρα παραδείγματα : Λαμβάνεται πάντοτε ηλλοιω-
μένος, ό μεταξύ δΰο δμοίων φ θ ο γ γ ο σ ή μ ω ν , τόνος. Εις 
τό 10ν παράδειγμα άκούομεν λα δίεσιν άντί λα φυσικού 
τής βασικής κλίμακος, μεταξύ δΰο σι. Είς τό 2ον μεταξύ 
δΰο λα λαμβάνεται σι ΰφεσ., αντί σι φυσικού. Εις το ο0ν 
ρε δίεσ., άντί ρε φυσικού, μεταξύ δΰο μι και εις το 40ν, 
τέλος, φα δίεσ., μεταξύ δΰο σολ, άντί φα φυσικού τής 
βασικής κλίμακος, δπως άκριβώς καί εις τό σήμερον 
έξεταζόμενον δημώδες άσμα. Τ ά  φα τής ύποδωρίου 
κλίμακος (σολ— λα, σι, ντο, ρε, μι, φα) τού τελευταίου,

VII 1 2  3 4 5 6

άλλοιοϋται είς φα δίεσ., μεταξύ δΰο σολ ('). Μόνον κατά 
τήν στιγμήν καθ’ ήν ηχεί ό βασικός φθόγγος λα τής ως 
άνω κλίμακος, είς το σημεΐον:

ί
παΰει πλέον, μέχρι τέλους καί ή χρήσις τοϋ φα διεσ. 
Τό δλον λαϊκόν άσμα άποτελεΐται άπό μίαν άπαγγελτικήν 
(rezitierte) άνάκρουσιν— προεισαγωγήν :

καί άπό τήν Β βασικήν φράσιν : 

Β.

ήτις καί επαναλαμβάνεται (φυσικφ τφ λόγω παρηλλαγ- 
μένη κατά τό γνωστόν μας ήδη σύστημα) εξάκις.

Αί έσωτερικαί καταλήξεις λαμβάνουν χώραν έπί τοϋ 
σολ— έπενέργεια ολοκλήρου τόνου εκ τών κάτω (Unter-

Αί παΰσεις έχουν τήν αύτήν «δυναμικήν» αξίαν ώς 
καί εις τήν σελίδα 202 τής «Μ ουσικής Ζ ω ής* .

Ό  βασικός φθόγγος λα αν καί χρήσιμο ποιήται άρ
κετά εις δλον τόν μελοποιητικόν ροϋν τοϋ άσματος, έν 
τοΰτοις, μόλις είς τήν πέμπτην έπανάληψίν γίνεται στα- 
θερώς άντιληπτός ως βάσις τής ύποδωρίου κλίμακος. 
Βεβαίως μετά τήν «σταθεροποίησιν» αύτήν, παραμένει 
τό λα οριστική πλέον βάσις, μέχρι τέλους.

Τό ποιητικόν κείμενον τοποθετείται καθ’ δμοιον 
άκριβώς τρόπον ώς καί εις τά εξετασθέντα ήδη Κλέ
φτικα: Ό  πρώτος δεκαπεντασύλλαβος καί τό πρώτον 
ήμισυ τοϋ δευτέρου, μετά τών δΰο επιφωνημάτων 
«άϊντε» ναι «μωρέ«, πληρούν τό δλον μέλος, τό όποιον 
καί φαίνεται, ώς μία μεγάλη «κολορατοϋρα*.

(’Ακολουθεί) ΚΩΝΣΤ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ'ί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

( ’ ) Βλέπε σχετικώς καί είς τήν σελίδα 203, Τ. 10 τής 
*Μονσιχής Ζωής».

Πληροφοροΰμεθα δτι ό παρεπιδημών είς τήν πρω
τεύουσαν δήμαρχος Καλαμών κ. Κροντήρης άπεφάσισε 
τήν ΐδρυσι Ωδείου εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα, ήτις 
ώς γνωστόν στερείται άκόμη τοιοΰτου. Διά τας Καλάμας 
τήν ώραίαν αύτήν πόλιν τής Πελοποννήσου, ή παντε
λής ώς τώρα ελλειψις ενός σ< βαοοϋ ναού τής Τέχνης, 
δέν ήτο, πρέπει νά όμολογηθή, ούτε εξυπηρετική τής 
κοινωνικής προόδου καί τής εκπολιτιστικής άναπτΰξεως 
τών κατοίκων της, άλλ’ οΰτε καν τιμητική, αν ληφθή 
ύπ’  δψι δ η  άλλαι πόλεις τής Ελλάδος μικροτέρας 
περιωπής άπ’ αύτήν, μέ δλιγωτέρους κατοίκους καί πολύ 
μεμακρυσμέναι τής πρωτευοΰσης, καθώς εΐνε τό Ρέθυμνο, 
αί Σέρραι, ή Δράμα καί άλλαι, έχουν ήδη άπό πολλών 
ετών άποκτήσει τά ’Ωδεΐά τους.

Τήν ελλειψιν αύτήν κατανοών ό σημερινός δήμαρχος, 
ό διακρινόμενος διά τήν εγκυκλοπαιδικήν του μόρφωσι, 
δσον καί διά τόν ζήλον, μέ τόν όποιον έγκολποϋτσι 
κάθε τι ίκανό νά χαρίση στους δημότας του μίαν καλ- 
λιτέραν αύριον, κατέληξε εις τήν άπόφασι νά ίδρΰση τό 
εν λόγφ ίδρυμα υπό τόν τίτλο « ’ Εθνικόν Ώδεΐον Καλα
μών». Κατά τήν συνάντησιν, τήν οποίαν έσχε μέ τόν 
πρΰτανι τών 'Ελλήνων συνθετών κ. Μ. Καλομοίρη, 
καθωρίσθησαν, ώς πληροφοροΰμεθα, καί οί δροι τής 
ίδρΰσεως καί λειτουργίας τοΰ νέου ’φδείου, δροι όμο- 
λογουμένως εξαιρετικοί καί προνομιούχοι δι’ έ'να νεοσύ
στατο επαρχιακό Ώδεΐον, άφού μεταξύ τών άλλων, τό 
διδακτικό του προσωπικό θ ’ άποτελεσθή άπό δοκιμασμέ
νους μουσικούς τής πρωτευοΰσης, τά διπλώματά του καί 
τά πτυχία του θ ’ άναγνωρίζονται ώς ισότιμα τών διπλω
μάτων καί τών πτυχίων τοϋ «Έθνικοΰ Ωδείου» τής 
πρωτευοΰσης, κι’ έπί πλέον ή όργάνωσις ώς καί ή καλ
λιτεχνική του διεΰθυνσις θ ’ άνατεΟή σέ διακεκριμένον 
καί γνωστότατο συνθέτη τής χώρας μας. Π.
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Κ« 8 πγ η τ αΙ  Α '
Σχολή  Πιάνου

όδός Βουλής, -άριθ. 47. 
οδό; Χαιροφώντος, άριθ. 12. 
γωνία Χέϋδεν καί Φυλής, 
όδός Γκυλφόρδου, άριθ. 40.

όδός Κολοφώνος, άριθ. 9. 
όδός Κομνηνών, άριθ. 23. 
όδός Πινδάρου, άριθ. 24. 
όδός Κι,'λλέργη, άριθ. 23. 
όδός ΆγαΘουπόλεως, άριθ 21 
όδός Μοσχονησίων, άριθ. 16. 
όδός Σπευσίπου, άριθ. 9. 
όδός Πινδάρου, άριθ. 13. 
όδός Σπυρ. Τρικούπη, άριθ. 31, 
Συνοικ. Νέας Σμύρνης.

Λεωφ. Κηφισσίας, άριθ. 88. 
Β ιβλίου

όδός Χαρ. Τρικούπη, άριθ. 58. 
όδός Ήροννδα, άριθ. 5. 
όδός Ζωοδόχου Πηγής, άριθ 60.

όδός Τιμολέοντος, άριθ. 13.

Λ. Ευλάμπιον....................
Γ. Ξαν&οπουλίδης............
Κ. ΙΙαπαδιαμαντοπονλον.
Σ. Σ π ανούδη ....................
KqBnyriTqi Β ' :

Κ. ’Αναγνωστοποΰλου.
Ε. Λιιοσ τολίδου . . . .
Μ. Βασιλάχη. . .
X.. Κρητικός . . .
Μ. Λ ά ζου ............
Μ. Μίχαλοτιούλον 
Φ. Μπούκα . . . .
Μ. Ξανθοπονλον.
Δ. H a vov ..............
Μ. Φραγχοπούλον 
"t'y.zxy.zvi κα3ηγητ«ί:
Μαρία Τ οτάμη .......................

ΣχολήΚ α3ΐ]yn ταί Α .

Γρ. Καρατζας..........................
Αντ. Κο-ψίδα . . . , ...............
Φρ■ Σ ουα ξΰ ............... . . . .
Καθπνηταί Β".
Μ. Λ ευχ ιάδου .......................
Διδάόκαλβι

Α. Κ ολάσης .............................  όδός Μολιέρου, άριθ. 10.
Γ. Ψΰλλας................................  όδός Νέστορος, άριθ. 9.

Σ χ ίλ ή  ’Ε γχόρδων 
Π. Βουτσινας (Χαθ. βιολοντσέλου) όδός Έρεσσοϋ, άριθ. 26. 

Σ χολή  Τραγουδιού
KetBnynroci Α '.

Σμ. Γίννάδη ............................. όδός Ζωοδ. Πηγής, άριθ. 10.
•Αργ. Γ χ ίνη .............................  όδός Έρεσσοϋ, άριθ. 38 Ρ.
Μ. Κ αλφόπουλου .................. όδός Σύρου, άριθ. 28.
Ν. Φωχα.................................... όδός Ίπποκράτους, άριθ. 111·
Κ«8ηνπτ«ι Β".
Α. Πάγχαλη.............................. όδός Κουμουτσοπούλου, άρ. 4

Σχολή  θεωρητικώνΚ«8ηγηταΐ Α".
Δ. Δαυράγχας..........................  όδός Ταρέλλα, άριθ. 7.
“Έκτακτοι Καβην.
Κ. Κ οχχ ίνου ........................... όδός Άγ. Μελετίου, άριθ. 67.
I. Φραγχδπονλος....................  Συνοικ. Νέα; Σμύρνης.
AiiSasxgAci

I. Κ αραγεωργίον ....................  όδός Στεφ. Βυζαντίου, άριθ. 54.
Λ. Ζ ώ ρ α ς ................................ όδός Μαμάη, άριθ. 4Α.

Σ χ ολ ή  Μ ελοδραματική;
Κ « 6 ηγ ητ * ϊ

Στεφ. Βαλτετσιώτης............... όδός Γ 'Σεπτεμβρίου, άριθ. 45 Α.
Ό λγα Β αλτετοιώ τη ............... όδός Γ 'Σεπτεμβρίου, άριθ. 45 Α.

Σχολή "Α ρπ-χς 
Α. Ιω ά ννον  (Καΰηγήτηια). . ■ Γεροκομεΐον(τέρμα Άμπελ/πων) 

Σ χολή Δραματικής 
Α ντ. Μ εταξα (Καθηγήτρ α β ')  Λεωφ. Κηφισσιάς άριθ. 11.

Σχολή Ένοργανώσεως 
Β. Σ ω ζόπονλος ( Καϋ,ιγητής ρ .) όδός Έρατοσθένους, άριθ. 1.

Σ χολή Ρυθμικής
ΕΙβίρα Βέϊλ (χα&ηγήτοια) . . όδός Γεωρ. Γενναδίου, άριθ. 3.
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Σ χολή Π ιάνουΚ«8ηγηται Α'.

Λ. Γ χ οιη ά τσου ........................ όδός Κουμουνδούρου, άριθ. 33.
Α. Θεοδωροπονλου..................  όδός Δεληγιώργη, άριθ. 1 1 Α.
Η. Πανά .................................... όδός Μαμάη, άριθ. 14.
Κ. Π απαϊωάννον ....................  όδός Όμηρου, άριθ. 21.
Α. Τονρνά'ισσεν......................  όδός Ήλυσσίων, άριθ. 21.
K a S n yn ta i Β".

Ρ. Δ ε λ μ ο υ λ υ ........................... όδός Καποδιστρίου, άριθ. 50.
Ε. Θ εοδω ρίδου ........................ όδός Ίπποκράτους, άριθ. ‘ζ00
Τ. Κ οτσιριδου ......................... όδός Διδύμου, άριθ. 7.
Ε. Κ ραους...............................  όδός Σύρου, άριθ. 43®.
Μ. Λ α σ π ο π ο ΰ λ ο υ .................. όδός Κνωσσοϋ, άριθ. 3.
Γ  Π αράσχον . . . _ ........... όδός 'Αγίων Πάντων, άριθ. 49.

(Χαροκόπου)
J io a s x a Aoi

Ε. Αλβέρτη .............................. όδός Ζαΐμη, άριθ. 15. (Ν. Φιιλ )
Α. Α ναγνω στοποΰλον ............ όδός Διβανίου, άριθ. 28.
Κ. Β ερ γ ω τη .............................. όδός Μαγνησίας, άριθ. 26.
Ε. Γαϊδεμβέρ/ερ .....................  όδό_ Καλλιδρομείου, άριθ. 49.
Φ. Δ η μ α ρ α .............................. όδός Σουρμελή, άριθ. 4.
Κ.Δριβεροπονλου-Ζαχαριάδον όδός Κύπρου, άριθ. 9.
Ε. Ιω άννον-Β α λλέρη ............ όδός Ίωάν. Σούτσου, άριθ. 10.
Μ. Κ αξαμ π λάχα ..................... όδός Σμύρνης, άριθ. 20.
Ε. Κ α λ χ α νη ............................  γων. Φυλής - Πιπίνου
Α. Καλλιγα . ..........................  όδός Σπετσών, άριθ. 29.
Ν. Κ α μ π ίτσ η ..........................  όδός Κ. Παλαιολόγου. άρ. 57.
Π. Κ υρ ια ξή ..............................  όδός Πραξιτέλους,113(Πειραιά).
Φ. Κ ω α το π ο ύλ ο υ ..................  όδός Ά γ. Δημητρίου, άριθ. 15.
Α. Μ π ο νχ α ..............................  όδός Σταδίου, άριθ. 47Α.
Ε. Μ π ουφ έτη ..........................  όδός Μακεδονίας, άριθ. 15.
H. Ν τανου  ..............................  όδός Πυρογιάννη, άριθ. 18·

(τέρμα Άχαρνών)
Κ . Π α να γιω τά χ ου ..................  όδός Μαυρομιχάλη, άριθ. 55.
Π  Π απαδημητριόν  .............. όδός Νοταρά, άριθ. 39.
Κ. Π απ ανάγνου ......................  όδός ΚολοκυνΘοϋς, άριθ. 21.
Φ. Π απααπυρίδου ..................  όδός Άρχίβα, Άριθ. 4. (Παγκρ.)
Λ. Ρ ώ ρερ ..................................  όδός Πετσόβου, άριθ. 3
Ε. Σ ιμ ο π ο ύ λ ο υ ......................  όδός Χατζηκυριάκου, άριθ. 10-

(Πειραιά)
Κ . Σ ι ώ χ ο υ ..............................  όδός Διπύλου, άριθ. 27Α.
Μ. Σ χ ρ ιβ ά ν ο υ ......................... όδός Ρόδου, άριθ. 10.
Δ Σταθαχοπουλου  ..............  oSoc Μακεδονίας άριθ. 17.
Α. Φ α ρ α ντά το υ ......................  όδός Ήρακλέους, 14 (Πειραιά).
Π. φ ά ρ ο υ .............. .................. όδός Τήνου, άριθ. 20.

(Τό τέλος εϊς τό προσεχές τεΰχος).
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ΠΙΑΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Α Π Ο  Δ Ρ Α Χ .  3 2 . 5 0 0

Τά ωιάνα ωοϋ έωέδα^ε ή 
ωειρα έκαίον εϊών εις ζην 
έκίίμηοιν ojwv και οών με
γάλων κα^ίίεχνών και ζής 
κοινωνίας έν γένει.

Τό ωιάνο ωαραμένει ζό βασικώζερον και dvay- 
καιόζερον μονσικον δργανον γιά κάδε οικογένειαν. 
Τό ωιάνο είναι μιά ένδεφς ωο^ιζιβμον διά 
ζόν κάζοχόν ζον.
οΤΙωοκΐήσαζε ζό ωιάνο σας ωρος μουσικήν μόρ- 

φωσιν ζών ωαιδιών σας και γιά ζην εύΐνχίαν σας. 
Sivai εϋκο^ος ή άωόκίησις ωιάνου άωό ζην 
ώς άνω συ^ογην ζών άρίσϊων (Γερμανικών 
ωιάνων είς 36 μηνιαίας δόσεις άωό ζην

6 τ @ ΐ Ρ ΐ 0 μ  π ι ρ μ α μ  θ· 6·
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. . . . Σ Τ Ο  ΒΟΥΝΟ
χ

έχετε στή διό&εσί αας οποία μουσική σας γουστάρει. — T o S t a r r  -  R a l l y  

εΐναι τό μόνο γραμμόφωνο πον είναι τέλειο οτό είδος τον.

' Ο,τι κυρίως κάνει τό S t a r r  -  R a l l y  νά ξεχωρίζτ) από τά ολλα εΐναι 
ή ώμορφη φωνή τον και ή κομψή έμφάνιαίς τον.

Με τό S t a r r  -  R a l l y  &ά αποκτήσετε τό χαμένο γέλοιο σας μόνον μέ 
δ  δραχμάς τήν ημέρα.

T o  S t a r r  -  R a l l y  ϋά τό βρήτε σέ πλουσιωτάτην συλλογήν εις τήν

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ν  Π Ι Α Ν Ω Ν  Σ Τ Α Ρ Ρ  Α. ε .
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