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To πλουσιώτερο παιδί είναι πτωχό χωρίς μου
σικήν έκπαίδευσιν.

Μην άργήτε νά έκπαιδεϋσητε μουσικώς τά παι
διά σας. Διά νά καταστήσητε τήν μουσικήν των 
έκπαίδευσιν πλέον αποτελεσματικήν, πρέπει νά δώ- 
σητε είς αυτά τό μέσον διά νά έκφράσουν τάς εντυ
πώσεις καί τά συναισθήματα των. Τό Π ι ά ν ο  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΦΕΡΣΤΕΡ (AU G U ST FORSTER) 
είναι ένα δργανον, τά προσόντα τοΰ όποιου Φά 
υποβοηθήσουν τήν άνάπτυξιν τοϋ καλλιτεχνικού 
γούστου τών παιδιών σας. Ή  σπανία ώραιότης τοϋ 
Πιάνου Forster έγκειται είς τόν ήχον του. Ό  ήχος 
τών Forster είναι πραγματική μελωδία, μέ τήν 
όποιαν ό καλλιτέχνης δϋναται νά έξωτερικεύη τά 
αίσθηματά του μέ ύπερτάτην ίκανοποίησιν.
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ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΤΤΡΟΤΤ Λ Η ΡΩ NON ΤΑ!

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : 
Κ Ω Ν ΣΤ. Δ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μουσικός Έπιατιίμοιν 
ip . τοΰ Πανεπιοτημίου τή; Βιέννη;

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕ^ΜΗ, ΠλΡλΣΗΜΜΓίΠΚΗ KRI ΠλΡΜΔΟΣΙΣ ΤΗΣ BYZRMTIhHZ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ή  άνακοίνωσίς μου μέ τήν όποιαν λαμβάνω τήν 
τιμήν νά σας απασχολήσω, θέμα αυτής έ'χει τήν ιστορίαν, 
τήν τέχνην, τήν παρασημαντικήν καί τήν παράδοσιν τής 
εν γένει Βυζαντινής Μουσικής.

A'. ‘Ιστορία.

Ό  Χριστιανισμός άπό τής Παλαιστίνης άρξάμενος 
ένεκολπώθη κυρίως τήν μουσικήν τών είς αυτόν προσελ- 
θόντων εθνών, παρά τοΐς όποίοις ήτο διαδεδομένη ή 
'Ελληνική Μουσική άπό τής εκστρατείας τοΰ Μεγάλου 
’ Αλεξάνδρου. Διότι τήν ελληνικήν σοφίαν κα'ι επιστήμην, 
ήτις διά τοϋ ’Αλεξάνδρου μετεφυτεύθη εις τήν Ά σίαν και 
τήν ’Αφρικήν, ήκολουΟησε και ή μουσική ή ελληνική, 
ή οποία άπετέλει άναπόσπαστον στοιχεΐον τοΰ έλληνι- 
κοΰ πολιτισμού, τών φιλοσόφων τήν τερπνοτάτην ψυ- 
χαγα>γίαν, τών έν ταΐς άρχαις τόν θειότερον νόμον καί 
τοΰ πλήθους τήν πρακτικωτέραν διδασκαλίαν.

Ή  μουσική τών πρώτων χριστιανικών χρόνων ήτο 
εν είδος Παρακαταλογής (recitativo), διά τής οποίας 
έμάνθανον ψαλμούς καί ΰμνους καί ώδάς έκ τής Π α
λαιός Διαθήκης, δπως, πλήν άλλων, μαρτυρεί καί τό 
Χριστιανικόν Ύμνολόγιον, τό σφζόμενον εις τόν τής Ε\ 
μ. Χρ. έκατονταετηρίδος ’Αλεξανδρινόν κώδικα. Περί τά 
μέσα τής Δ' έκατονταετηρίδος είσήχθησαν οί Άντίφωνοι 
Ψαλμοί, τοΰ Βασιλείου κυρία>ς καί τοΰ Χρυσοστόμου, 
τούς οποίους μετέδωκεν είς τήν Δΰσιν ’ Αμβρόσιος 6 
Μεδιολάνων. Βραδύ ιερόν είσήχθη ή λεγομένη Εκκλησια
στική Ποίησις, ήτις τάς υποθέσεις αύτής έλάμβανεν ού 
μόνον εκ τής Παλαιάς Διαθήκης, αλλά καί έκ τοΰ βίου 
τής Θεοτόκου, τοϋ Χριστοΰ καί τών είς Χριστόν μαρτυ- 
ρησάντων αγίων. Τής εκκλησιαστικής ποιήσεως αί κυριώ- 
τεραι εκδηλώσεις είναι τά Κοντάκια τοϋ Ρωμανοΰ καί οί 
Κανόνες Άνδρέου τοΰ Κρήτης, Κοσμά τοϋ Ίεροσολυ μί
του καί ιδιαιτέρως Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, άπό τοΰ 
οποίου καί λαμβάνει τόν ωρισμένον αύτής τύπον ή εκκλη
σιαστική μουσική, διαμορφωθεΐσα εις σύστημα μουσικόν 
πλήρες καθ’ όλα καί τέλειον. 'Η  εκκλησιαστική αύτη 
μουσική έν τώ Βυζαντίω κυρίως καλλιεργηθεΐσα καί άνα- 
πτυχθεΐσα έπωνομάσθη Βυζαντινή.

(ΗΝΠΚΟΙΝΟΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Γ'· ΒΥΖλΜΤΙΟΛΟΓΙΚΟΜ ΣΥΝΕΔΡΙΟΗ)

Διά τήν καταγωγήν καί τήν προέλευσιν τής Βυζαν
τινής μουσικής διεσταυροίθησαν αί παραδοξότεραι τών 
κρίσεων, τόσον αί ευμενείς δσον καί αί δυσμενείς. Οί 
μεν ειπον, δη  είναι αύτή αύτη ή αρχαία ελληνική. ’Άλλοι 
έξ άντιθέτου τήν έχαρακτήρισαν ως έπινόησιν τών μετά 
τήν ά'λωσιν χρόνων, μέ άλλους δηλ. λόγους τουρκικήν. 
Ά ς  μοί έπιτραπή νά ε’ίπω, δτι ούτε αύτή αύτη ή αρ
χαία ελληνική είναι, άλλ’ ού'τε καί έπινόησις τών μετά 
τήν άλωσιν χρόνων. Βάσις καί θεμέλιον αύτής είναι τό 
μουσικόν σύστημα τών αρχαίων Ελλήνων τό οποίον κατά 
τά 4 /ό  διεσώθη εις τά γένη, τούς τρόπους (=ήχους), τά 
συστήματα, τούς ρυθμούς καί τήν σημειογραφίαν αύτής. 
Καί επί τΓ| βάσει δλων τών στοιχείων τούτων, συμφώ- 
νως πρός τό χριστιανικόν πνεύμα, διεμορφώθη είς μου
σικόν σύστημα ίεροΰ χαρακτήρος διά τήν εκκλησίαν, κο- 
σμικοΰ δέ διά τάς λαϊκάς ψυχικάς εκφάνσεις.

Ά λλ ’ ή σημερινή Ικκλησιαστική μουσική είναι ή αρ
χαία Βυζαντινή ; ’ Ιδού τό δεύτερον μέρος τοΰ θέματός μου.

Β ’ . Τέχνη.

Μέχρι πρό τίνος έπιστεΰετο, δτι ή σημερινή εκ
κλησιαστική μουσική, ούδέν υπέρ αύτής εχουσα σοβαρόν 
επιχείρημα περί τής έκ τής άρχαίας Βυζαντινής καταγω
γής αύτής, έπιστεΰετο, λέγω, δτι είναι άπλοΰν κατασκεύα
σμα τών τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος ψαλτών τής 
Κωνσταντινουπόλειος. Καί έχρειάσθησαν άγώνες μακροί 
καί άπολογία διαρκής, ΐνα μετριασθή πως ή προκατά- 
ληψις αύτη, ήτις άνήρει ιστορίαν καί τέχνην ολοκλήρων 
αιώνων. Ά λλ ’ εις τήν κατάρριψιν τής πλάνης ταύτης ήλ- 
θεν επίκουρος καί ή σκαπάνη, ήτις διά δύο κυρίως πει
στηρίων, έλθόντων πρό τινων έτών εις φώς, άπεκατέ- 
στησε τήν αλήθειαν ίστορικώς καί τεχνικώς. Καί τά 
πειστήρια ταΰτα είναι ένθεν μέν ό έν Δελφοΐς ανακαλυ
φθείς ύμνος εις τόν Απόλλωνα, ενθεν δέ ό έν τω πα- 
πύρω τοΰ Όξυρρύγχου άνευρεθείς ύμνος, πρός τήν αγίαν 
Τριάδα. Διά τοΰ είς Απόλλωνα ύμνου, άναγομένου είς 
τον τρίτον π. Χρ. αιώνα, άποδείνυται πασιφανώς ή ταυ- 
τότης ενός άρχαίου μουσικοΰ γένους καί τρόπου πρός 
αντίστοιχον τής Βυζαντινής καί τής καθόλου Άνατολι-



κής μουσικής. Και φαντάζομαι, δτι ούδείς δύναται νά 
διανοηθή, δτι δ ποιητής τοΰ ΰμνου τούτου τοΰ τρίτου 
π. Χρ. αίώνος αντέγραψε τοΰτον έκ τής ’Ασιατικής μου
σικής, ή τις καί αΰτη επίσης εϊχεν τόν τρόπον τοΰτον 
έν χρήσει.

’Ακούσατε παρακαλώ τό δεύτερον μέρος τοΰ είς 
’Απόλλωνα ΰμνου, μίαν Βυζαντινήν εκκλησιαστικήν με- 
λφδίαν, έν δημώδες Βυζαντινόν τοΰ Ι Ζ ' αίώνος καί εν 
δημώδες νέον, ϊνα πεισθήτε, δτι τό άκουσμά καί τών 
τεσσάρων είναι τό αυτό (’ )·

Διά τοΰ ετέρου ΰμνου τοΰ Όξυρρύγχου, είς τόν Γ '  
μ. Χρ. αιώνα άναγομένου πιστοποιείται, δτι ή μουσική 
τών προκών χριστιανικών χρόνοον, πλήν τών άλλων 
τεχνικών στοιχείων, ώς μουσικήν αυτής γραφήν είχε τό 
αλφαβητικόν μουσικόν σύστημα τών άρχαίων Ελλήνων, 
διά τοΰ οποίου είναι παρασεσημασμένοι καί δ εις ’Απόλ
λωνα ΰμνος καί ό τοΰ Όξυρρύγχου. Άλλά καί δι’ άλλον 
λόγον μεγίστην σπουδαιότητα ενέχει δ ΰμνος τοΰ Όξυρ- 
ρΰγχου. Είναι μέχρι τής στιγμής ταΰτης δ πρώτος καί 
δ μόνος, δστις άνευρέθη επί ελληνικού κειμένου. Τονίζω 
τοΰτο, διότι διεσώθη καί έτερος ΰμνος, δ τοΰ Α μ β ρ ο 
σίου καί Αυγουστίνου, άλλ’ επί κειμένου λατινικοΰ.

Οί δυο λοιπόν οΰτοι πρόγονοι τής Βυζαντινής μου
σικής είναι —ως ειπον— πειστήρια ακαταμάχητα, δτι ή 
Βυζαντινή μουσική, τόσον ή ιερά δσον καί ή κοσμική, 
τήν άρχήν, τήν προέλευσιν καί τήν καταγωγήν αυτής 
έχει έκ τής αρχαίας Βυζαντινής καί διά ταΰτης έκ τής 
αρχαίας ελληνικής.

Άλλά ποια είναι τά μέσα διά τών όποιων διεσοίθη 
διά μέσου τών αιώνων μέχρις ημών ή μουσική αΰτη ; 
Τοΰτο θέλω καταδείξει διά τών δυο εφεξής μικρών τοΰ 
θέματός μου, διά τής Παρασημαντικής τουτέστι καί τής 
Φωνητικής παραδόσεως.

Γ ' . Π αραση μαντική.

Τό πρώτον μέσον, διά τοΰ οποίου διήλθε καί μέχρις 
ημών διεσώθη ή έν γένει Βυζαντινή μουσική είναι ή 
Παραση μαντική αυτής. Και επειδή τό μέσον τοΰτο είναι 
τό μόνον άλάθητον, διά τοΰ δποίου άποδείκνυται ή γ\η- 
γνησιότης τής βυζαντινής μουσικής, τοΰ των ακριβώς έπε- 
ζητήΟη νά μειωθή ή σημασία καί ή αξία, διά νά προ- 
βληθή δ ισχυρισμός, δτι ή σημερινή Βυζαντινή εκκλη
σιαστική μουσική είναι κατασκεύασμα τών αρχών τοΰ 
ΙΘ αίώνος.

Οι τόν ισχυρισμόν τοΰτον προβάλλοντες Βυζαντιο- 
λόγοι, φέρουσι τό εξής επιχείρημα. "Ο c i : ή διά τής σημε
ρινής έν χρήσει μουσικής γραφής μουσική, δέν είναι ή 
αυτή προς τήν διά τής αρχαίας γραφής γεγραμμένην. 
Καί τοϊτο, διότι ή γραφή τών άρχαίων Βυζαντινών χει

ρογράφων είναι βραχεία, έν ώ  ή σημερινή πλατυτέρα. 
Είς τοΰτο άκριβώς έγκειται ή πλάνη τών προβαλλόντων 
τοΰτον τόν ισχυρισμόν. Διότι ή γραφή τής Βυζαντινής 
μουσικής ήτο έν αρχή στενογραφία, τήν δποίαν κατά 
διαφόρους έποχάς, άπό τοΰ ΙΔ ' μέχρι τοΰ ΙΘ ' αίώνος, 
δεινοί αυτής διδάσκαλοι εξήγησαν έν αρχή δλιγώτερον, 
κατόπιν δέ περισσότερον, εως ου κατά τάς άρχάς τοΰ 
ΙΘ ' αίώνος έξηγήθη δλοκληρωτικώς, καταστάσα άπό στε
νογραφίας απλή άνάγνωσις.

Ό τ ι  ή άρχαία Βυζαντική μουσική γραφή ήτο στε
νογραφία εΐναι άναντίρρητον ίστορικώς καί τεχνι- 
κώς. Τοΰτο άπέδειξα διά τής «Παρασημαντικής» μου, 
διά τής οποίας άποκαθίσταται μία σκληρά άδικία κατά 
τής Βυζαντινής μουσικής καί άποδείκνυται δτι ή σημε
ρινή έκκλ. μουσική είναι ή άρχαία Βυζαντηή, κατ’ οΰδέν 
άλλοιωθεϊσα, τοΰ γραφικοΰ μόνον συσιήαατος αυτής 
μεταβληθέντος άπό στενογραφίας εις σύστημα πλήρους 
άναγνώσεως. Καί πρός άπόδειξιν προβάλλω πίνακας έκ 
παλαιών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης μου, διά τών 
όποιων δείκνυνται α! κατά διαφόρους έποχάς μορφαί 
τής στενογραφίας καί τών κατά καιρούς διαφόρων αύτής 
αναλύσεων καί εξηγήσεων (‘ ).

Ά λ λ ’ εκτός τής γραφής υπάρχει καί έτερον μέσον, 
δι’ οΰ άποδείκνυται ή γνησιότης τής έν γένει Βυζαντινής 
μουσικής. Καί τό μέσον τοΰτο είναι ή φωνητική παρά 
δοσις (Tradition).

Δ'. *Η  ηαράδοσις.

Ή  μουσική διαφέρει τελείως άπό τών άλλων εικα
στικών τεχνών. "Εν άγαλμα, μία είκών μετά δισχίλια καί 
τρισχίλια ετη, αμετάβλητα μένοντα, προσπίπτουσιν άμέσως 
εις τήν δρασιν. 'Έ ν τεμάχιον δμως μουσικής γραφής 
διασωθέν, δέν εΐναι δυνατόν νά ύποβληθή είς άμεσον 
κρίσιν καί νά νοηθή δ ιδιαίτερος αύτοΰ χαρακτήρ, 
καθ’ δλας αύτοΰ τάς λεπτομερείας καί τάς άποχρώσεις. 
Διότι τά μουσικά έργα δέν εΐναι άθροίσματα τόνα>ν απο
τεινόμενα άμέσως εις τήν ακοήν, άλλ’ εΐναι σημεία συμ
βολικά, ύποσημαίνοντα φωνητικήν έκτέλεσιν καί άπόδοσιν. 
Διά νά εννοήσω μεν εν μουσικόν τεμάχιον δέν άρκοΰσι 
μόνον τά φθογγόσημα, διά τών όποιων εΐναι τοΰτο 
γεγραμμένον· άπαιτεΐται ή γνώσις τών ύποσημαινομένων 
καί ή διά τής φωνής έκτέλεσις αύτών, κυρίως δέ ή φ ω 
νητική παράδοσις, ήτις άπό στόματος εις στόμα μετα
δίδει τόν χαρακτήρα, τήν έκφρασιν καί δλα τά τής μου
σικής ποιότητος πολυποίκιλα ίδιοόματ·*· Διότι μόνη ή 
φωνητική παράδοσις είναι ή άνωτέρα εκείνη δΰναμις, 
ήτις είς τόν άπλοΰν σκελετόν τής μελφδίας, τής διά τών 
μουσικών φθογγοσήμων γεγραμμένης, δίδει πλήρη 
τήν εικόνα .ζώντος σώματος, μετά σαρκός καί αί
ματος. Καί δπως είς δλα τά έθνη καί είς δλους τούς

Ο  Είς τό σημεΐον αυτό έξετελέσθησαν τά ώς άνω μουσικά 
παραδείγματα. (!) Έγένετο προβολή δέκα πινάκων.

λαούς ή παράδοσις διέσωσε καί διασώζει παν δ,τι συν- 
δέηται μετά τοΰ ιδιωτικού καί δημοσίου αύτών βίου, 
τοιουτοτρόπως καί εις τόν ελληνικόν λαόν, πλήν άλλων 
διέσωσε καί τήν μουσικήν αύτοΰ διά μέσου τών αιώνων 
εν τε τή Εκκλησία διά τών κατά καιρούς άριστέων τής 
εκκλησιαστικής μουσικής εκτελεστών καί διδασκάλων καί 
είς τό στόμα τοΰ ελληνικού λαού τήν κοσμικήν αύτοΰ 
μουσικήν καί ρυθμικήν (χορούς), διά τον μεγίστου έκείνου 
νόμου τής ύπ’ άγνώστων μελοποιών κατά βοΰ/ησιν μελο- 
ποιΐαν ασμάτων δημωδών, άνευ γραφής, άλλ’ άπό στό
ματος είς στόμα διαδιδομένων.

--------- -~γ—................................ - _ . - - -  ■  :!!□□□□□□□□□□□

Ή  φωνητική λοιπόν αΰτη παράδοσις παραλλήλως 
πρός τήν μουσικήν γραφήν, ένισχύουσα δτι έκείνη έγραψε 
καί διέσωσε καί άποδεικνΰουσα τήν πιστότητα τής δια- 
σωθείσης ίεράς καί κοσμικής μουσικής, αποτελεί τό ίσχυ- 
ρότερον δπλον κατά πάσης πεπλανημένης γνώμης περί 
τοΰ ποιοΰ καί τής καταγωγής τής εθνικής τοΰ ελληνικού 
λαοΰ μουσικής, άλλά καί μαρτυρεί συγχρόνως, δτι καί έν 
τφ Of μάτι τής μουσικής αύτοΰ δ Ελληνισμός μεθ’ δλην 
τήν έπίδρασιν τοΰ πανδαμάτορος χρόνου διετηρήθη διά 
μέσου τών αιώνων ενιαίος και άδιαίρετος.

Κ. Α· ΨΑΧΟΣ

Μ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ KRI Η λΠΗΓΓΕΛΙΗ ΣΤΗΙΊ RP^RIR ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Τήν τελενταίαν εποχή μοΰ έτυχε νά διαβάσω μερι
κές σοφές μελέτες γιά τήν άρχαία τραγφδία, οι όποιες 
σε μεγάλο βαθμό μου ενίσχυσαν μέσα μου τήν πεποί- 
ϋηοι, ποϋ είχα σχηματίσει δσον αφορά τόν μεγάλο 
ρόλο ποϋ παίζει σ' αυτήν τό μουσικό στοιχείο, ποΰ τήν 
if,ιψνχώνει.

Τό γιατί ή μουσική — ώς ακλόνητα πιστεύω—  αντι
προσωπεύει τό καλλιτεχνικό στοιχείο, ποϋ κυριαρχεί στην 
τραγφδία σε σημείο δε ώστε ή τελευταία νά Φεωρηθίη 
σχεδόν ώς *Μία. μεγάλη τραγουδιστή σύνθεσις, στήν 
όποιαν έχει προσαρμοσθή μία δρασις» (') εΐνε ζήτημα, που 
θά ήτον εύκολο να τό εξηγούσε κανείς, αρκεί νά άνέ- 
τρεχε στις πήγες τής καταγωγής της. Γ ιατι είναι άναμ- 
φισβήτητον δτι ή καλλιτεχνική συγκίνησις, ροϋ> εί)ί-α
μανέ τήν ψυχή τοΰ πρώτου δημιουργοί' τον Δ ιθ υρ ά μ 
β ο υ —άπό τόν όποιον επήγασε κατόπιν ή τραγφδία— 
νπήρξεν ή Μ ουσική, (2) ό δε διθύραμβος, ώς δλοι ξέ
ρουμε, δεν ήταν άλλο, παρά τραγούδι και χορός, ή αρ
χική δε μορφή και ή νπόστασις τής τραγωδίας τοϋ Θέ- 
σπιδος κατά τόν ’Αριστοτέλη ήταν *ενας ύμνος ψαλλόμε
νος στους θεούς άπό τόν εισερχόμενο χορό». Ό  πρόλογος  
και ή ρήσις ΰπήρξεν κατόπιν εφεύρεσις τοϋ Θέσπιδος.

Βέβαια δεν θά ήταν διόλου φυσικό τό νά εφαντά- 
ζετο κάνεις δτι ή τραγφδία, ποϋ βγήκεν άπό τό πνεύμα 
τοϋ διθυράμβου, δεν ϋά διατηρούσε και τόν μουσικό 
χαρακτήρα του τελευταίου.

Στή *Γέννησι τής Τραγωδίας* <5 Φρειδερίκος Λίτσε, 
μελετώντας τήν σωκρατική και ά ντιδ ιονυσιακ ή  τάσι

(') Fr. A u g. Gevsert. «Histoire et Theorie de la Mu- 
sique de Pant:quite*.

(! ) Ό  Edouard Schure στήν «Ιστορία τοΰ Μουσικό® Δρά
ματος» σελ 57, γράφει σχετικά μέ τον διθυραμβικό χορό «"Ενα 
άλλο χαρακτηριστικό τοΰ χοροΰ αυτοΰ είναι δτι εΐναι ουσιαστικά 
μ ο νσ ικ ό ς  . Καί παρακάτω : «Τό μ ο υ σ ικ ό ν  α ϊι& ημα, ποΰ ξανα- 
γυρίξει τά πράγματα στήν α’ωνία τους ουσία έκυριάρχησε διά 
τοΰ χοροΰ στή γένεσι καί στήν άνάπτυξι τής ελληνικής τραγωδίας».

(Πρόλογος άπό τή μελέτη ποΰ θά  έκδοΰή προσεχώς)

τον Ενρνπίδη, μέ τήν οποίαν ούτος «επολέμηοε και 
ένίκησε τήν αΐσχύλεια τραγφδία», γράφει μεταξύ τών 
άλλο)ν, καταφερόμενος εναντίον τον Σωκράτονς · *Με τό 
φραγγέλιο τών συλλογισμών ή δπτιμιστική διαλεκτική 
διώχνει τή μουσική άπό τήν τραγφδία καταστρέφει δη
λαδή αυτή τήν ουσία  τής τραγω δίας, ποϋ δέν είναι 
δυνατόν νά διατνπωϋή, παρά ώς έκδήλωοις και άντικει- 
μενικοποίησις διονυσιακών καταοτάσεοιν, ώ ς ορατή συ μ 
βόλισις τής μουσικής, ώς όνειρόπλεκτος κόσμος διονυ
σιακής μέθης»,

Μουσική, ποίηοις καί δρχησις, ποϋ συναντώνται και 
συναδελφώνονται στον διθύραμβο, εΐναι οι τρεις βάσιμες 
τέχνες στις όποιες στηρίζεται ή τραγωδία, άλλ οποίος 
θά εμελετοϋσε καλλίτερα τήν βαθύτερη ύπόστασι τών 
τεχνών αύτών θά έβλεπεν δτι και οί τρεις είναι βγαλμέ- 
νες άπό μιά και τήν αυτή πηγή, ή δε πηγή αυτή δέν 
εΐναι άλλο παρά Μ ουσική. 01 αρχαίοι "Ελληνες, ποϋ 
ώνόμασαν Μ ουσικές τις τρεις αυτές τέχνες θά είχαν 
βέβαια, βαθειά γνώσι τής φύσεως και τον χαρακτήρας 
της. Γιατί τι άλλο εΐναι π. χ. ή δρχησις αν δχι ή μέ 
υλικά μέσα πλαστική άναπαράστασις τοϋ ρ υθ μ οϋ , τόν 
όποιον γέννα στήν ψυχήν ένα συναίσθημα που προσέλαβε 
σ αυτήν μουσικήν έκφρασι; Σ ’ ενα χορευτή που χο
ρεύει, έστω και χωρίς τήν συνοδεία μουσικής, υπάρχει 
μέσα στήν ψυχή του τό μουσικό στοιχείο τοΰ  φ νθμ οί5, 
ποϋ υπαγορεύει τις πλαστικές και μιμικές κινήσεις, ή έξω- 
τερίκευσις τοϋ οποίον αποτελεί το ν  σκοπό τής δρχή- 
σεώς του. " Οσο γιά τήν ποίησι στήν άρχαία ν εποχή σχε
δόν δέν ή μπορεί νά τήν ξεχωρίση κάνεις άπό τήν μου
σική.'Ως ξέρουμε Π οιητήν ώνόμαζαν οί άρχάϊοι εκεί
νον, που ένωνε στον εαυτό τον τις δυο ιδιότητες τοϋ δη
μιουργού στίχων και τοϋ συνθέτου. Γιά Π οίησιν δέ δέν 
εννοούσαν τήν δημιουργίαν στίχων, άλλά τήν μουσική  
σύνθ εσ ι, προκειμένον δέ δχι μόνο γιά ενα τραγούδι τοϋ 
δποίου ό δημιουργός ήταν ταντοχρόνως σ’ αυτό ποιητής



και συνθέτης V, άλλ” ακόμα και για τήν οργανική μου
σική. 'Η  συνταύτισις σχεδόν τής ποιήσεως και τής μουσι
κής στην αρχαιότητα ήταν φυσική, δεδομένου δτι και 
εκείνο ποΰ θά ήταν— ας πούμε— ή απλή απαγγελία τών 
στιγμών στους αρχαίους ελληνας, περιεΐχεν, εκτός άπό τήν 
ηχητική εκφρασι — ποΰ ήταν, βέβαια, μουσική— και τό 
στοιχείο τον ειδικού ρ υ θ μ ό ν , ποΰ ήταν καί αυτό κατ' 
εξοχήν μουσικό. Τί σημασία <5έ έδιναν οί άρχαΐοι Ελλη
νες στο ρυθμικό στοιχείο καί σε ποιο σημείο τελειότητος 
τό είχαν καλλιεργήσει στην ποίησί τους, είναι σ ολους 
γνωστό. Γράφει γι' αυτό δ Qevaert στη σοφή του « 'Ιστο
ρία καί Θεωρία τής μουσικής τής άρχαιότητος». «Δεν 
ήμπορεΐ κάνεις νά άρνηϋή στους αρχαίους ελληνας τήν 
τιμήν δτι έφεραν τό στοιχεΐον αί'τό τής τέχνης σ' ενα βα
θμό τελειότητος στον όποιον, σε πολλές περιστάσεις, δεν 
έφθασεν ή νεώτερη μουσική. 'Όχι μόνον δλα τά μέτρα 
ποΰ εμείς μετεγχειριζόμαστε ήσαν γνωστά σ' αυτούς, άλλ’ 
εΐχαν και άλλα, τά όποια μας είναι σχεδόν άγνωστα. « /V  
αύτοί’ς ό ρυθμός ήταν τό στοιχείο ποΰ έκνριαρχοΰσε στο 
έργο καί ό δεσμός ποΰ συνέδεε τις τρεις μουσικές τέχνες 
σέ σημείο, ποΰ τις έσυγχώνενε σε μιά μόνη τέχνη».

Λεν ϋά ήμποροΰσε, βέβαια, κανείς στην εποχή μας, 
με γνώμονα τό πνεύμα τής σημερινής ποιήσεως νά εσχη- 
μάτιζε μίαν ιδέα τής άρχαίας στιχουργίας. Ή  σημερινή 
στιχουργία διαφέρει εντελώς άπό τήν άρχαία— ας τήν 
ποΰμε ποδικήν. Τό ρυθμικό σύστημα τών άρχαάον, 
που βασίζεται στην αρχική διάρκεια το ν  χ ρ όνον  π ρ ώ 
το ν  ή έλαχίστον, ό όποιος ορίζεται άπό τόν Α ρ ισ τό 
ξενο ώς «χρόνος ό όποιος δέν ήμπορεΐ νά διαιρεθή άπό 
κανένα υλικό ρν&μικό στοιχείο καί επί τοΰ οποίον δεν 
τοποθετούνται ούτε δύο ήχοι, οϋτε δύο συλλαβές, ούτε 
δύο ορχηστικές κινήσεις» δεν έχει καμμιά σχέσι με τό 
δικό μας ρυθμικό σύστημα> ούτε εμείς, βέβαια ακολου
θούμε στην ποίησι τήν προσωδία τών αρχαίων, με τά 
μακρά καί τά βραχέα φωνήεντα καί με τους άλλους κα
νόνας τον τονισμού. (2) Στη νεώτερη ελληνική στιχουργία 
ή λέξις π οϋς  ή οι λέξεις ίαμβοι, τροχαίοι, άνάπαι-

ι) Στην εποχή μόνο τής παρακμής, ό ποιητής δέν δημι
ουργεί ό ίδιος τήν μουσική, αλλά τήν συνθέτει ό μελογράφος.

(3) Louis Roussel. «Libre» “Periodique litteraire et 
artistique X o  70— 71, pag. 567„.

στο i, είναι χονδροειδείς άνοησίαι». Στους αρχαίους δμως 
°Ελληνας τό Ιδιαίτερο καί τελειοποιημένο ρνθμ ικ ό  σ ύ 
στημα που ακολουθούσαν στή στιχουργία τους, άποτε- 
λοΰσεν ίσως τή βάσι τής μουσικής τους δημιουργίας, στή 
γνώσι τής ρ υθμ οπ οιΐα ς δέ οφείλουμε τό δτι εϊμπο- 
ροΰμε νά έχουμε μιάν ιδέα τής δημιουργικής μουσικής 
τους ιδιοφυίας στή μουσική σύλληψι τής τραγψδίας, του
λάχιστο σε ενα άπό τους δυο μουσικούς παράγοντας στους 
οποίους στηρίζεται ή τελευταία, τό μέλος καί ό ρυθμός.

Με αν τά ποΰ εκθέτώ θέλω νά καταλήξω στο συμ
πέρασμα νά πώ δτι δεν ήμπορεΐ >’ά νοηθή άρχαία ελ
ληνική ποίησις, χωριστά άπό τό συμφυές σ' αυτήν μ ο υ 
σικό στοιχείο τοΰ ειδικόν ρ ν θ μ ο ν  τό όποιον αποτελεί 
τό ουσιώδες καλλιτεχνικό στοιχείο τών στιγμών καί τό 
όποιον αποδίδεται άπό εκείνον πού απαγγέλλει, καθ' αερι
σμένο καί στηριζόμενο σε ειδικό σύστημα τρόπο, καί δέν 
ήμπορεΐ κατά συνέπειαν νά νοηθή στην αρχαιότητα ή 
ύπαρξις έστω καί μιάς απλής άπαγγελίας στίχο»· χωρίς 
νά τήν εχαρακτήριζε μιά ειδική μουσική έκφρασις, 
ύφειλομένη, βέβαια, τό περισσότερο στο ιδιαίτερο μετρικό 
σύστημα, στο όποιον άναγκαστικώς εστηρίζετο ή άπαγγελία.

** *
Δεν πρέπει νά έχουμε, νομίζω, καμμιάν αμφιβολίαν 

δτι ή άρχαία τραγούδια ήταν κατ’ εξοχήν εργον μ ουσ ι
κόν. Μας κάνει νά πεισθοΰμε γι' αύτό σέ μεγάλο βαθμόν 
ή γνώσις τήν οποίαν έχουμε δλων τών συστατικών τοΰ 
μουσικού οργανισμού της άπό τά όποΐα άπετελ.εΐτο, γιατί 
ή μπορούμε, ώς είναι γνωστό, νά ξέρουμε μέ ακρίβεια 
π. χ. σέ μιά τραγωδία τοΰ Ευρυπίδη, πότε καί σέ ποια 
σημεία έμφανίζετο ή μουσική 'ΊΙτανε δέ τό μουσικό 
στοιχεΐον απλωμένο στην τραγούδια άπό τήν μιά ώς στήν 
άλλην άκρη της. Τά χορικά μέλη, τά σκηνικά άσματα 
καί τά διαλογικά (πάροδος, επεισόδια, έξοδος), σχεδόν 
τήν εγέμιζαν, αν δε στήν τραγοιδία τον Αίσχύλ.ον έκυ- 
ριαρχοΰσε τό στοιχεΐον τού χορού, μέ τή ατροφική τον 
μουσική καί μέ επίκουρο τή ν  δρχησι, στήν τραγφδία 
τοϋ Σοφοκλέονς ήτανε ή μουσική σχεδόν στον αυτό 
βαθμό διαμοιρασμένη μεταξύ σκηνής καί ορχήστρας, 
στήν τραγούδια δέ τοΰ Ευρυπίδη, τό μουσικό στοιχείο μέ 
βάσι τή μίμησι, είχε μεταφερθή τελειωτικά στο μέρος 
τών δρώντων προσώπων, σέ τρόπον ώστε οι μονψδίες 

(Ή  συνέχεια είς τήν σελίδα 41)

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή μή δέν έπιστρέφονται.
Ή  Διεύθυνσις ούδεμίαν φέρει ευθύνην διά τάς είς τά δημοσιευόμενα 

άρθρα τών κ. κ. συνεργατών απόψεις, σκέψεις, κρίσεις, γνώμας κλπ. Ευθύνην 
φέρουσι διά τά άρθρα των άτομικώς οί κ. κ. συνεργάται και μόνον.

Η Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  ΩΣ Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η
Βίον μιας πεντηκονταετίας μόλις αριθμούσα ή μου

σική επιστήμη, κατώρθωσε παρά τάς αντιδράσεις καί 
αντιρρήσεις διαφόρων πρακτικών μουσικών; άλλ’ οΰχί 
όλιγώτερον και επιστημόνων συναφών κλάδων (ιδίως 
τών φιλολόγων) νά έπιβληθή — συστη ματοπο ιηθεϊσα ήδη 
εις ιδιαίτερον κλάδον— εις τε τήν κοινήν συνείδησιν καί 
τούς ακαδημαϊκούς κύκλους καί νά εισχώρηση έν τέλει 
αύτή νικήτρια είς τάς αίθουσας τών Ευρωπαϊκών Π α
νεπιστημίων, τάς ’ Ακαδημίας Επιστημών καί τά Πολυ
τεχνεία Δρέσδης, Χαννόφερ, Ντάρμστατ κ. ά., καταλαμ- 
βάνουσα τάς ωφελίμους, αναγκαίας ήδη καί χρησίμους 
δι άνωτάτην πνευματικήν μόρφωσιν, μουσικάς “Εδρας. 
Τοσαύτη μάλιστα είναι ή κοινή άναγνώρισις καί έκτίμη- 
σις είς τούς επιστημονικούς κύκλους τής νέας επιστήμης, 
κατά τά τελευταία αυτά μεταπολεμικά έτη εις Ευρώπην, 
ώστε, διά τό σχολικόν έτος 1920— 21 νά έκλεγή Πρύ- 
τανις εις τό πανεπιστήμιον τής Φράϊμπουργκ τής Ε λ βε
τίας, μουσικός επιστήμων δ Dr Peter W agner-Τελευταίως 
δέ καί ή ’Ακαδημία επιστημών εν Άθήναις, έκαμε τήν 
γνοοστήν προκήρυξιν δι’ "Εδραν μουσικής καί τής Βυ
ζαντινής μουσικής ιδιαιτέρως, τήν οποίαν προκήρυξιν 
ασφαλώς Θά άκολουθήση καί τό έν Άθήναις πανεπιστή- 
μιον τουλάχιστον.

'Ιστορική  άνασκόπησις.

Είς τήν αρχαιότητα, κύριος αντικειμενικός σκοπός 
μουσικής επιστημονικής έρεΰνης, ήτο ή προσπάθεια έπε- 
ξηγήσεως τής θέσεως τής μουσικής είς τό κράτος (Πλά
των) ή έξέτασις καί καταμέτρησις τών διαφόρων κλιμά
κων καί γενών (Πυθαγόρας) καί ή αισθητική τής μου
σικής (’Αριστοτέλης). 'Ιστορική έξέτασις τής μουσικής 
τότε, ήτο έν πράγμα τελείως άγνωστον ή μάλλον έν 
πρόβλημα τό όποιον δέν ΙΘεώρουν τοσοΰτον άναγκαΐον, 
ασχολούμενοι κυρίως οί ειδικοί, μέ τήν παρούσαν καί 
μόνον κατάστασιν τής μουσικής καί τήν έπίδρασιν αύτής 
έπί τοΰ ανθρωπίνου γένους. “Ολη εκείνη ή σωρεία τών 
ούσιο>δών προβλημάτων τής νεωτέρας μουσικής επιστή
μης, τά δποϊα κατωτέρω θά γνωρίσωμεν, παρημελήθη- 
σαν καθ’ ολοκληρίαν ή ήγνοήθησαν έκουσίως ή ακου
σίους ύπ αυτών. Είς τόν Μεσαίωνα, άπετέλει ή μουσική 
επιστήμη κλάδον τών Μαθηματικών έπιστημών, ως τής 
’Αριθμητικής, Γεωμετρίας καί ’Αστρονομίας, μέ πολλήν 
δόσιν πάντοτε μυστικοπαθείας καί θρησκοληψίας. (Ίδε  
σχετικώς τό «Speculum  m u s ic e s » ^  Γιοχάνες de Mu- 
ris, άρχαί τοΰ 14ου αϊώνος). Αί έρευναι τών μουσικών 
διδασκάλων τής έποχής (αλλά καί τών Βυζαντινών χρό- 
νων) περιεστρέφοντο καί περιελάμβανον τήν ακουστικήν, 
σημειογραφίαν, σύνθεσιν, κλίμακας καί διαφόρους άλλους 
κανόνας (Traktaten) πλήρεις σχολαστικών καί έν πολ- 
λοΐς μυστικοπαθών επεξηγήσεων καί διαταγών.

Περί τά 1300 καί κατόπιν, άρχομένης τής ’Αναγεν
νήσεως είς Ευρώπην, γεννάται καί ό πόθος έξετάσεως 
καί έρεύνης τής άρχαίας ελληνικής μουσικής καί προσαρ
μογής αύτής πρός τάς κατευθύνσεις τής τότε πολυφω- 
νικής μουσικής. Κυριώτερα μουσικοεπιστημονικά συγ
γράμματα μέχρι τοϋ 1600 σχεδόν, παραμένουν όμολο- 
γουμένως τό «Δωδεκάχορδον» τοϋ Glareanus καί τό 

Instituzioni ΐΜ πηοηΐοΙιε^ΙδδδΚοΰ G iosefio Zarlino, 
’Αποτέλεσμα δέ τής θεωρητικής αυτής ένασχολήσεως είναι 
εις τήν πράξιν, ή γένεσις τών « ’Ωδών τών Ούμανιστών» 
(1500), τό «Νέον χρώμα» είς τά Μαδριγκάλια (1540), 
καί ή «Μ ονωδία» περί τά 1580. Ή  έξέτασις αύτη 
τής άρχαίας Ελληνικής μο\>σικής εξακολουθεί καί είς 
τούς μετέπειτα χρόνους κατά τό μάλλον ή ήττον μέ 
παρατηρήσεις καί οδηγίας χρησίμους δ ιά . τήν έποχήν 
τών έρευνητών καί μόνον. Επίσης κατέχομεν διάφορα 
θεωρητικά συγγράμματα κλάδων τής μουσικής επιστήμης 
ώς π. χ., τήν εισαγωγήν τοΰ Κατσίνι εις τήν «N uove 
m usiche» (1602), τό «Syntagm a m usicum » τοϋ Μι
χαήλ Πραιτόριους (1615— 20), τήν «Εισαγωγήν εις τήν 
τέχνην τοΰ ασματος» τοΰ Τόζι (1723), τόν «Τρόπον 
έκτελεσεως F lote traversiere» (1752) τοΰ Γιόαχιμ Κουάντς 
κτλ.— ολα αυτά συγγράμματα μέ τάσεις καθαρώς μουσικο- 
επιστημονικής εργασίας καί έρεύνης. Τό έτος 1773 έκ- 
δίδεται υπό τοϋ ’Άγγλου John H awkins A general 
history of the science and practice of m usic» καί 
μετ’ ολίγον χρόνον, ή γνωστή ιστορία τή: μουσικής (Α 
general history of music) τοΰ Dr Charles Burney 
— 1789. Προηγουμένως 6 ’ Ιταλός Martini έκδίδει τήν 
«Storia della m usica» δυστυχώς ημιτελή, περιλαμβά- 
νουσαν τήν άρχαίαν Ελληνικήν μουσικήν καί μόνον. Α κ ο 
λουθούν κατόπιν μονογραφίαι έπί διαφόρων Θεμάτων 
τής μουσικής καί ίστορίαι τής μουσικής, μεταξύ τών 
οποίων πρωτεύουσαν θέσιν καταλαμβάνουν αί ίστορίαι 
τής μουσικής τοϋ Fetis 1869— 75 (εξετάζει τήν μουσι
κήν μέχρι τοϋ 1500) καί τοΰ A m bros (1862— 82) φθά- 
νουσα μέχρι τών αρχών τοΰ 17ου αϊώνος. Είς τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους ιδιαιτέραν αξίαν άποκτοΰν αί Ίστορίαι τής 
μουσικής τοϋ Riem ann, τοΰ Adler, ή «O xford  history 
o f m usic»κ. ά. Περιττόν βέβαια νά αναφέρω τώρα έν πρός 
εν καί τά πολυποίκιλα συγγράμματα, μουσικά άπαντα 
συνθετών, λεξικά ή μονογραφίας τοΰ 19ου αϊώνος καί 
μετέπειτα έπί διαφόρων θεμάτων τής μουσικής, καθ’ 
δσον Θά ύπερέβαινε, ή άπαρίθμησις καί μόνον, τά στενά 
συντόμου άνασκοπήσεως δρια καί τόν καθορισθέντα, 
διά τό άνά χεΐρας άρθρον, χώρον.

Σύστημα.

Τήν Ιην ’ Ιουνίου τοϋ 1898 δ καθηγητής τοϋ Παρι- 
σινοϋ Ωδείου Maurice Em m anuel εκθέτων είς τήν



Revue de Paris τά της μουσικής διδασκαλίας εις τά 
Γερμανικά πανεπιστήμια (αναφέρει ως μαθήματα τήν 
ακουστικήν αρμονίαν, άντίστιξιν, μορφολογίαν, μουσι
κήν φιλολογίαν και Γενικήν 'Ιστορίαν τής μουσικής) 
γράφει, μετά τήν τελεντ αίαν άπαρίθμησιν, τά εξής :«Telle 
est la science que l’A llem agne a fondee. E lle est 
com plete; elle et logique et Ton n’ en supprimerait 
rien sans 1’am oindrir» και προτείνει εν τέλει τήν είσα- 
γωγήν τής μουσικής εις το Παρισινόν πανεπιστήμιον 
(ήτις ελαβε χοόραν κατόπιν) μέ τά ώς άνω «πλήρη» καί 
«λογικά» μαθήματα. Βεβαίως, διά τό έτος 1898, εις 
εποχήν δηλαδή καθ’ ήν έσυστηματοποιεΐτο ή μουσική 
επιστήμη (Breidenstein ήτο δ πρώτος καθηγητής τής 
μουσικής εις τό πανεπιστήμιον τοϋ Βερολίνου— 1825— 
καί Adolph Β. Marx ο δεύτερος. Τ φ  1861 ιδρύεται τό 
πρώτον "Εδρα εις τό πανεπιστήμιον τής Βιέννης μέ 
καθηγητήν τόν Ε. H ansliek καί ακολουθούν κατόπιν δλα 
τά πανεπιστήμια τών Γερμανικών χωρών) ήσαν τά προα- 
ναφερθέντα μαθήματα αρκετά οπωσδήποτε διά μίαν συ
στηματικήν επιστημονικήν μουσικήν εργασίαν.

Τώ 1885 δημοσιεύεται είς τό «V iertel Jahrsschrift 
fur Musikwissenschaft» υπό τοΰ εκτάκτου τότε καθη- 
γητοΰ τή: μουσικής εις τό πανεπιστήμιον Βιέννης Dr 
G uido Adler άρθρον, μέ τόν τίτλον «Έκτασις, μέθο
δος καί σκοπός τής μουσικής επιστήμης», ή πρώτη με
λέτη συστηματοποιήσεως τής μουσικής έρεΰνης. Τό «σύ
στημα» Adler έχει ώς εξής:
I. 'Ιστορικ όν μέρος : Α '. Σημειογραφία

Β '. Μορφή (Kunstform ) 
Γ '. Θεωρία τής μουσ. προ- 

τάσεως (Tonsatz)
Λ '. ’Όργανα.

Βοιιθητικαι επιοτήμαι: Παλαιογραφία, Χρονολογία
Διπλωματία, 'Ιστορία τής λο

γοτεχνίας καί Βιογραφία.
II . Σ υστη μ α τικ όν  μ έ ρ ο ς : A '.  Spekulative Theorie

( Αρμονία, Ρυθμός, Μετρική)· 
Β Α ισ θ η τ ικ ή  
Γ '. Παιδαγωγική (Στοιχει

ώδης μουσική, αρμονία, 
άντίστιξις,σΰνθεσις, ένορ- 
χήστρωσις καί μέθοδος. 

Δ '. Μουσικολογία (μουσική 
εθνογραφία)

Βοηθητικάi επισιήμαι: ’Ακο υ σ τ ι κ ή, Μαθηματικά,
Φυσιολογία, Ψυχολογία, 
Λ ο γ ικ ή , Γραμματική, 
Γενική παιδαγωγική καί 
Γενική αισθητική.

Τό σΰσιημα αυτό Adler (ό όποιος εΐρήσθοί 1ν πα- 
ρόδω ήτο καί καθηγητής μου) είναι ολίγον ατελές, καθ’ 
δσον, τά κυριώτερα κεφάλαια τοΰ δευτέρου συστηματικού

μέρους, δέν παραμένουν αΰτεξοΰσια μουσικοεπιστημο- 
νικά πεδία έρεΰνης, άλλά «παρακλάδια» άλλων επιστη
μών, έν φ  έξ αντιθέτου, απουσιάζει τελείως άπό τό «σύ
στημα» τό πρόβλημα τής κοινωνικής θέσεως τής μου
σικής καί ιδιαιτέρως ή μουσική ψυχολογία. 'Ο  Riem ann 
έξ άλλου (1902) επιμένει καί αύτός είς τήν 'Ιστορίαν 
τής μουσικής κατ’ άρχήν (οΐ δυο αυτοί μουσικοί επιστή
μονες διαφέρουν ώς πρός τήν μέθοδον εργασίας τής τε
λευταίας) άλλά προβλέπει καί διά μίαν καθαρώς μουσι- 
κοεπιστημονικήν εργασίαν τής μουσικής αισθητικής, τής 
μουσικής παιδαγοογικής, τής φυσιολογίας ή ψυχολογίας 
τής μουσικής (τών δυο αυτών δρων δέν έχει έκκαθαρι- 
σθή τό έδαφος τελείως, είς τό «σύστημα» R iem ann) κτλ. 
αν καί τήν «μουσικολογίαν» η «μουσικήν έθνογραφίαν» 
(εΐναι τό αυτό) τοποθετούν άμφότεροι εις τήν Γενικήν 
ιστορίαν τής μουσική;— έσφαλμένως. Καί λέγομεν έσφαλ- 
μένως, διότι ή «μουσική εθνογραφία» προήχθη ήδη εις 
τόσον μέγαν βαθμόν καί ηΰξησαν τά προβλήματα αυτής 
τόσον, ώστε νά λάβη ήδη ή «μουσικολογία» χαρακτήρα 
αυτοτελούς μουσικής έπιστημονικής έρεΰνης, μέ τόν τίτλον 
«Συγκριτική μουσική επιστήμη® καί κυριωτέρους άντι- 
προσώπους τούς καθηγητάς ή οπαδούς H ornbostel 
Stum pf, Lachm ann, Schunem ann, Bartok καί άλλους. 
'Ως τελειότερον τώρα, όλοκληρωτικώς συμπεπληρωμένον 
σΰαιημα μουσικής επιστήμης, θεωρούμεν ημείς τό τοΰ κα- 
Θηγητού Dr. R obert Each, (1927) τέως μαθητοΰ τοΰ 
G uido Adler· Τό «σΰστημα» Lach έχει ώς εξής, Ιον : Μου
σική Φαινομενολογία (ή έν μέρει, Συγκριτική μουσική 
έπιστήμη),— Περιλαμβάνει: κλίμακας, χορδίσματα καί 
κατασκευήν οργάνων (βεβαίως άνά τούς αιώνας) τήν 
μουσικήν λογοτεχνίαν-—συγγράμματα κτλ.— τών τελευ
ταίων, σημειογραφίαν, μουσικήν άκουστικήν, μελοποιΐαν, 
ρυθμοποιΐαν καί μετρικήν. Συμπεριλαμβάνονται επίσης: 
καταμετρήσεις καί υπολογισμοί τών ήχων, δροι παρα
γωγής τοΰ μουσικού τόνου φυσιολογικώς, ρίζαι τής μου
σικής είς τήν ομιλίαν ή ομιλητικόν ήχον, ρίζαι τής 
μουσικής είς τό ζωικόν βασίλειον, πρώται άρχαί τής 
μουσικής καί τέλο:, φυλετική (πρωτογόνων καί διαφόρα>ν 
λαών) καί α τ ό μ ω ν  (παίδων) μουσική— musikalische 
Phylogenese καί Ontegenese. 2ον) Μουσική Μεθο
δολογία.— ΙΧεριλαμβάνει: θεωρίαν τής μουσικής (πάντοτε 
άνά τούς αιώνας) ήτοι, Στοιχειώδη μουσικήν, αρμονίαν, 
άντίστιξιν, μορφολογίαν, ένορχήστρωσιν, διεΰθυνσιν ορ
χήστρα:, παιδαγοιγκήν καί ιστορίαν τής μουσικής καί 
δον) Φιλοσοφία τής μουσικής.— Περιλαμβάνει: ψυχολο
γίαν καί λογικήν τής μουσικής, αισθητικήν τής μουσι
κής, μουσικήν ερμηνευτικήν καί κοινών ιολογίαν τής μου
σικής, ήτοι, θέσις καί δράσις τής μουσικής είς τήν 
κοινωνίαν.

Μ έ θ ο δ ο ς .

’ Ασφαλώς θά άπεμακρυνόμεθα πολύ τώρα έάν ήθέ- 
λομεν άναπτΰξϊ) εστω καί συντόμως, τάς διαφόρους

μεθόδους μουσικοεπιστημονικής έργασίας, ώς αύιαί μάς 
παραδίδονται είς τά πολυποίκιλα συγγράμματα επιφα
νών μουσικοεπιστημόνων καθηγητών Γερμανικών, ’Αγ
γλικών ή Γαλλικών πανεπιστημίων. (Οι τελευταίοι ακο
λουθούν κυρίως τήν «αισθητικήν μέθοδον» έργασίας). 
“Ενεκα τοΰτου, θεωρούμεν έπί τοΰ παρόντος ικανο
ποιητικόν, τήν ύπόδειξιν απλώς μεθόδου μουσικής έπι
στημονικής έργασίας, επιφυλασσόμενοι νά έπανέλθωμεν 
άλλοτε έκτενέστερον.

Ά ς  ύποθέσωμεν δτι μάς δίδεται ώς θέμα μουσικοε- 
πιστημονικής έργασίας, τό άκόλουθον: « Ό  ρόλος τής 
έπαναλήψεως εις τάς μορφάς τής μουσικής». Εΐμεθα 
υποχρεωμένοι νά άναλΰσωμεν καί περιγράψωμεν έν 
σμικρφ καί έν συνόλφ, μορφάς μουσικών καλλιτεχνη
μάτων παρόντος καί παρελθόντων αιώνων διαφόρων 
συνθετών, «μουσικά έργα» πρωτογόνων καί παίδων, 
λαϊκά άσματα διαφόρων λαών καί τΰπων, νά έξετάσωμεν 
τά ψοχολογικά αίτια τοΰ φαινομένου τής έπαναλήψεως 
είς τήν μουσικήν καί τάς άλλας καλλιτεχνίας έν μέρει 
καί νά έξαγάγωμεν, έν τέλει, τά γενικά συμπεράσματα 
έκ τής δλης μουσικής σκέψεως καί αισθήσεως τών ώς 
άνω παραγόντων.

Έ άν δέ μάς δοθή ώς θέμα ό «Δον Ζουάν» τοΰ 
Μότσαρτ, θά έξετάσωμεν τό μελόδραμα αυτό γενικώς, 
ώς εξής: Χρόνος καί τόπος συνθέσεως τοΰ έ'ργου. Έ πε- 
ξεργασίαι καί μεταβολαί τής πρώτης παραγωγής. Τό 
ποιητικόν κείμειον ώς δράμα, μελόδραμα καί μπα-

λέττο προ τοΰ Μότσαρτ. Αί μεταφράσεις αυτού. Σχέσεις 
καί κοσμοθεωρίαι ποιητοΰ καί συνθέτου. Έξέλιξις καί 
χαρακτήρες τοΰ μελοδράματος— (Μουσική δραματουρ
γία). Ή  μουσική εισαγωγή, τά ρετσιτατίβα, αί άριαι. 
Ή  μελφδική γραμμή καί ή συνφδεΐα αυτής ύπό τής 
ορχήστρας. 'Αρμονία, άντίστιξις, μορφαί καί ένορχήστρω- 
σις. Τά φινάλε. Σόλο καί Ensem ble κτλ.

“Ωστε: ή μουσική αναλυτική κριτική μέθοδος έργα- 
γασίας είναι εκείνη τήν οποίαν άκολουθοΰμεν ημείς 
πιστώς, καθ’ δσον, άφ ’ ενός μέν άποκτώμεν δι’ αύτής 
μουσικά μέσα καί δεδομένα, τά όποια πάλιν μας δίδουν τά 
ολοκάθαρα, έπιστημονικά καί άσφαλή τεκμήρια διά μου
σικήν κρίσιν, γενικά συμπεράσματα καί χαρακτηρισμούς, 
άφ ’ ετέρου δέ, διότι οΰτω έργαζόμενοι, άποφεΰγομεν επι
κίνδυνους καί βλαβεράς περιπλανήσεις, παρεκτροπάς καί 
άεροβασίας, εις περιοχάς φαντασιωδών πεδίων ή καί αί- 
σθητικολογικών φληναφημάτων καί κενολογιών.

Συμπέρασμα.

Σκοπός τής μουσικής έπιστήμης εΐναι, ή συλλογή, 
κριτική άνάλυσις, περιγραφή καί κατάταξις μουσικών 
καλλιτεχνημάτων, χειρογράφων, θεωρητικών συγγραμ
μάτων, οργάνων, συστημάτων διδασκαλίας, αισθητικής 
— καλλιτεχνικής άντιλήψεως κτλ., άνά τούς αιώνας καί ή 
έξέτασις τών φυσιολογικών, ψυχολογικών καί κοινωνι
κών λόγων τών διαφόρων έμφανίσεων, τρόπων καί ΰφους.

Κ Ω Ν Σ Τ .  Δ. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Η “ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΑΙΛΙΓΚΕΝΣΤΑΤ,, ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
[Τό κείμενον τής κατωτέρω διαθήκης τοϋ Μπετόβεν (1770— 1827) 

τό όποιον— οσον τουλάχιστον ήμεΐς γνωρίζομεν— μεταφρά
ζεται ολόκληρον, έκ τοΰ Γερμανικού πρωτοτύπου, διά πρώ
την φοράν εις τόν τόπον μας, είναι, ασφαλώς, εν άπό τά 
Ευαγγέλια μεγαλοπνόων καλλιτεχνών. Άναγινώσκων ό νεα
ρός μαθητευόμένος, ό επιστήμων, ό άνθρωπος τοΰ λαοΰ, 
ό καλλιτέχνης, τό κείμενον αυτό, δέν ή μπορεί ή νά στα- 
ματήση μιά στιγμή γιά νά σκεφθή: Πόσον ΰπέφεραν ο* 
μεγάλοι καλλιτέχναι τής άνθρωπότητος, πόσες πίκρες καί 
στεναχώριες δέν περάσαν στήν ζωή τους, πόσο δέν βασα
νισθήκαν γιά νά φθάσουν στά δυσθεώρατα ολοκάθαρα ΰψη 
τής ιδεολογίας ! Γι’ αυτό σείς, οί νέοι, μή άπελπίζεσθε, μή 
χάνετε τό θάρρος σας, μή φοβόσασθε τόν αγώνα τής 
ζωής. Ή  ζωή ήταν καί είναι ή ίδια πάντοτε. Δέν λείπουν 
ποτέ ή διαβολικές καί ή αντίξοες περιστάσεις, οί κόλακες 
καί οί εχθροί στήν κοινωνία. Βαδίζετε πάντοτε στό τίμιο 
εργο σας μέ τό μέτωπο υψηλά, επιμένετε καί μή δειλιατε. 
Παίρνετε ώς παράδειγμα τήν πολυβασανισμένη ζωή τών 
μεγάλων καλλιτεχνών καί προχωρήτε. Άκοϋτε τήν φωνήν 
αύτών, τήν πείραν των, τάς συμβουλάς καί προτροπάς των, 
τάς εΰεργετικάς των ομιλίας : μιλοΰν σέ σας, σέ δλους μας, 
στήν κοινωνίαν. ’Ακουστέ :

Διά τούς άδελφοΰς μου Κάρολον καί ’ Ιωάννην Μπε
τόβεν.

*Ω, σεις ‘ ) ποΰ μέ Θεωρήτε ή διακηρύττετε δτι 
είμαι άπεχθής, δύστροπος ή μισάνθρωπος, πόσον άδικο 
έχετε, άφ ’ ου άγνοήτε τήν κρυφήν αιτία αύτοΰ πού μέ 
κάμνει νά φαίνωμαι δτι είμαι δπως σείς νομίζετε. Ή  
καρδιά μου καί αί αισθήσεις μου ήσαν άπό τήν παι
δικήν μου ηλικίαν γιά τό λεπτόν αίσθημα τής καλωσύνης 
(τής εύμενείας) πλασμένα καί πάντοτε έγώ ήμουν δια
τεθειμένος νά εκτελώ μεγάλας (εύγενεΐς) πράξεις. ’Αλλά 
σκεφθήτε δτι, άπό μιας εξαετίας έχω προσβληθή άπό 
άνίατον άσθένειαν, πού έχειροτέρευεν ώς έκ τής έπιπο- 
λαιότητος μερικών ιατρών. Έ ν τέλει, έξαπατηθείς εις 
τήν έλπίδα δτι, ήτο δυνατόν νά γίνω καλά ολίγον κατ’ 
ολίγον καί υποχρεωμένος νά παραδέχωμαι (ώς οριστικόν) 
τό διαρκές αυτό κακόν (τήν διαρκή αυτήν πάθησιν)— τής 
οποίας ή άποθεραπεία ήθελε διαρκέσει έτη ολόκληρα 
καί ίσως νά ήτο αυτή άδύνατος —μέ φλογέράν δέ πρός 
τοΰτοις καί ορμητικήν ιδιοσυγκρασίαν, άκόμη καί διά 
τάς διασκεδάσεις τής συντροφιάς (τής κοινωνίας) επιδε
κτικός— έπρεπε ν’ άποτραβηχθώ άπ’ δλα γρήγορα καί

‘ ) 'Υπονοεί δλους τους ανθρώπους, τήν κοινωνίαν γενικώς.



νά περάσω ολόκληρον τήν ζωήν μου μονάχος. Άλλα και 
εάν έβαζα τόν εαυτόν μου πάνω απ’ δλα αυτά, ώ ! πό
σον θά μέ ωθοΰσε πίσω ή σκληρά, διπλά θλιβερή, 
πείρα τής βαρειακοής, πού θά μέ έφερε σέ δύσκολο 
πάντα θέσι, λέγοντας στους ανθρώπους: Μ ιλάτε δυνα -  
τώτερα, φω νάξετε, γιατ'ι είμαι κουφ ός. Ά χ , πώς θά 
ήταν ποτέ δυνατόν νά δηλώσω ανικανότητα μιάς αϊσθή- 
σεως, πού εις εμέ Θά έ'πρεπε νά είναι τελειότερα παρά 
σέ κάθε άλλον, μιάς αΐσθήσεως πού ήταν κάποτε σέ 
μεγίστην τελειότητα, σέ μιά τελειότητα ποΰ ελάχιστοι τοΰ 
κλάδου μου έχουν ή ειχον.— ”Ω ! δέν ήμπορώ. Γ ι’ αύτό, 
συγχωρήσατε με, εάν βλέπατε νά σάς αποφεύγω εκεί 
πού εγώ Θά ήθελα νά ήμουν μαζύ σας, διπλός πόνος 
γιά μένα τό ατύχημά μου, παραγκωνισμένος έ'τσι πραγ
ματικά. Γιά μένα έσταμάτησαν αί αναπαύσεις τών συνα
ναστροφών, αί άξιαι λόγου συζητήσεις, αί άμοιβαΐαι 
έμπιστευτικαί όμιλίαι. 'Ολομόναχος, έ'πρεπε εγώ νά ζώ 
σάν εξόριστος, μέ συναναστροφήν μόνον, δταν τό άπαι- 
τοΰσε μεγίστη ανάγκη. Και δταν πλησιάζω άλλους, τότε 
μέ καταλαμβάνει τρομερά αδημονία, γιατί φοβούμαι— 
διατρέχω τόν κίνδυνον μήπως καί γίνη γνωστή ή κατά- 
στασίς μου.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον πέρασε ό μισός χρόνος που 
ήμουν στήν εξοχή. Ό  καλός μου ιατρός μέ διέτασσε 
■πάντοτε νά προσέχω τήν ακοήν μου, αν καϊ ή δια
ταγή αύτή ήταν ενάντια στήν φυσικήν μου διάθεσιν. 
Πολλές φορές τήν άπέφυγα, παρακινούμενος άπό 
τήν εσωτερική μου τάσιν γιά συναναστροφή. Ά λλα τ! 
ταπείνωσις, τήν στιγμήν πού κάποιος κοντά μου ήκουε 
έ'να φλάουτο καί εγώ δέν ήκουα τίποτε ή δταν ήκουε 
ένας άλλος τό τραγούδι τοΰ βοσκού καί εγώ δέν ήκουα 
τίποτε.

Κάτι παρόμοια συμβάντα μέ έ'φεραν σέ άπόγνωσι 
καί δέν άπέμενε σέ μένα τίποτε άλλο, παρά ή αύτοκτο- 
νία.— Μονάχα αύτή, ή Τέχνη , μέ κράτησε. Ά χ , μοΰ 
ήταν αδύνατον ν’ άφήσω τόν κόσμον προτήτερα, παρά 
μόνον τότε, άφ ’ ού θά έ'δινα δλα γι’ οσα ήμουν διατε
θειμένος (ικανός). Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον περνούσα, 
τήν ζωήν μου τήν Ιλεεινήν— πραγματικά ελεεινήν γιά 
ένα εύαίσθητον σώμα, έτσι πού μιά λίγο γρήγορη μετα
βολή, άνέστρεφε τήν ποιό καλύτερη κατάστασίν μου εις 
χειριστήν.— Υ π ομ ονή — αύτό είναι τό ό'νομά της, αύτήν 
έδιάλεξα γιά οδηγόν. Έ χω . Συνεχής, ελπίζω, θά είναι 
ή άπόφασίς μου νά έγκαρτερώ, έ'ως τήν στιγμήν πού ή 
σκληρά Μοίρα θά θελήση νά κόψη τό νήμα. ’Ίσω ς νά 
γίνη καλύτερη (ή κατάστασίς μου), ίσως δ'χι. Είμαι γιά 
δλα έτοιμος.

’Ή δη είς τό εικοστόν όγδοον έτος τής ηλικίας μου 
ήμουν υποχρεωμένος νά γίνω φιλόσοφος, αν καί δέν 
ήταν εύκολο. Γ  ιά τόν καλλιτέχνη δυσκολώτερο, παρά σέ 
κάθε άλλον.— Θεότης! Βλέπεις άπό επάνω στον εσωτε
ρικόν μου κόσμον, ξεύρεις καλά, δτι εύρίσκονται μέσα μου

αγάπη γιά τούς ανθρώπους καί κλίσις γιά καλωσύνες. 
”Ω ! σείς, δταν κάποτε διαβάζετε (τήν διαθήκην αύτήν), 
σκεφθήτε δτι είχατε άδικο. Καί ό δυστυχής, (Χ) αύτοπα- 
ρηγοριέται,— νά εύρη (κυττάζει) έναν δμοιόν του, διαθέ
τοντας έτσι πάντοτε δλον τό είναι του ενάντια στά εμπό
δια τής φύσεως, γιά νά μπορέοη (") νά συμπεριληφθή 
στην σειράν άξίων καλλιτεχνών καί άνθρώπων.

Σείς, αδελφοί μου (Κάρολε καί ’ Ιωάννη), δταν πε- 
θάνω καί ζή ακόμη ό καθηγητής Σμίτ (3), παρακαλέ- 
σατέ τον, έν δνόματί μου, νά περιγράψη τήν άσθένειάν 
μου καί βάλτε κοντά στήν περιγραφήν τοΰ ιατροΰ αύτήν 
τήν διαθήκην, γιά νά συμφιλιωθή μέ μένα ό κόσμος ύστερα 
άπό τόν θάνατόν μου, έστω.—Συγχρόνως σάς καθιστώ κλη
ρονόμους τής μικράς μου περιουσίας (ανήμπορη κανείς νά 
τήν δνομάση περιουσίαν), διαμοιράσατέ την τίμια, συμ- 
βιβασθήτε καί βοηθάτε ό ένας τόν άλλον. "Ο,τι έκά- 
ματε εναντίον μου, ξεύρετε πώς σάς τό έχω ήδη προ 
πολλοΰ συγχωρήσει. ’ Ιδιαιτέρους ευχαριστώ εσένα, Κάρολε 
αδελφέ μου, γιά τήν άφοσίωσί σου τώρα τόν τελευταίο 
καιρό. 'Ο  πόθος μου είναι νά* έχετε σείς μιά καλύτερη, 
χωρίς φροντίδες ζωή, πού δέν τήν είχα εγώ. Συστήσατε 
στά παιδιά σας νά· είναι ενάρετα, γιατί μονάχα ή αρετή 
κάμνει τόν άνθρωπο ευτυχισμένο καί δ'χι τό χρήμα— σάς 
ομιλώ έκ πείρας. Αύτή είναι πού μέ έβγαλε ακόμη καί 
άπό τήν δυστυχίαν, σαύτήν καί στήν τέχνη μου τό χρε- 
ωστώ πού δέν αύτοκτόνησα. ’Έχετε γειά καί άγαπάτε 
ό έ'νας τόν άλλον. Ευχαριστώ δλους τούς φίλους μου καί 
ιδιαιτέρως τόν πρίγκηπα Λιχνόφσκη καί τόν καθηγητήν 
Σμίτ.— Τά όργανα τοΰ πρίγκηπος Λιχνόφσκη (4) επιθυμώ 
νά φυλαχθούν σέ έ'ναν άπό σάς, άλλά νά μή γείνουν 
αυτά αίτια γιά νά μαλώσετε. Έ άν σάς χρησιμεύουν γιά 
κάτι καλύτερο, τότε πωλήσατέ τα. Πόσον θά έχαιρό- 
μουν, αν καί άπό τόν τάφο μου ακόμη, ή μπορούσα νά 
σάς είμαι ωφέλιμος.— ’Ά ς  είναι.— Μέ χαρά βαδίζω στον 
θάνατο. Έ άν έλθη αύτός γρηγορώτερα, προτού άνα- 
πτύξα) δλας μου τάς ικανότητας στήν τέχνη, τότε, παρ’ 
δλην τήν σκληράν μου τύχην, Θά έλεγα πώς μέ πήρε ό 
Θάνατος πολύ γρήγορα καί Θά τόν ήθελα γιά αργό
τερα.— Μά καί έτσι θά ήμουν χαρούμενος, γιατί μήπως 
δέν θά μέ έλευθεριοση αύτός άπό μιά άτελείωτα βασα
νιστική θέσι;—'"Ελα, όπόταν θέλης, βαδίζω δλο θάρρος 
πρός συνάντησίν σου.— ’Έχετε γειά καί μή μέ ξεχνάτε 
όλότελα μετά τόν θάνατόν μου. Α ξίζω  γι’  αύτό, άφ ’ οΰ 
συνεχώς σκεπτόμουνα καί φρόντιζα σ’ δλην μου τήν 
ζωήν γιά σάς, νά σάς κάμω εύτυχισμένους. Νά ήσθε.

L U D W IG  V A N  B E E T H O V E N

Χάϊλιγκενστατ, τή 611 ’Οκτωβρίου 1802

]) Υπονοεί τόν εαυτόν του. 
*) Ό  Μίτετόβεν.
3) Ό  ιατρός τοϋ Μπετόβεν.
1) ’Ιδιοκτησία τοΰ Μπετόβεν·

Διά τούς άδελφούς μου Κάρολον καί Ίωάννην— νά 
διαβασθή (ή διαθήκη) μετά τόν θάνατόν μου καί νά 
έκτελεσθή.— Χάϊλιγκενστατ, τή 10η Όκτιοβρίου 1802.—  
Καί έτσι σέ εγκαταλείπω— δλο λύπη.— Ναί, ή άγαπητή 
ελπίς—ή ελπίδα πού είχα (έσερνα) πάντα, γιά νά γίνω 
έως ένα σημεΐον έστω καλά— μέ άφησε παντότεινά.Όπως 
τά μαραμμένα ξερά φύλλα τοΰ Φθινοπώρου πέφτουν 
κάτω, έτσι είναι δλα γιά μένα ξερά—στεγνά. Σχεδόν 
δπως ήρθα στόν κόσμο— αναχωρώ άπό αυτόν. Ακόμη

εξαφανίσθηκε καί τό μεγάλο θάρρος πού μοΰ κατείχε 
τήν ψυχήν μου συχνά στις ωραιότερες μέρες τού θέρους. 
Ώ  πρόνοια— άφησε νά έλθη σέ μένα καί μιά ημέρα 
χαράς! Τόσο μακρυά καί ξένος τώρα μοΰ είναι ό αντί
λαλος μιάς αληθινής χαράς.—-’Ώ, πότε— πότε ώ  θεότης 
— θά μπορέσω νά αισθανθώ αύτήν στόν ναόν τής 
φΰσεως καί τών άνθρουπων ; Ποτέ ; Ό χ ι ! Ά  ! Θά ήταν 
πολύ σκληρό. ------------

ΓΥΡΩ Α Π Ο  Τ Ο  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο  Π Ι Α Ν Ο

Έ άν σκεφθή κανείς τά πρώτα πιάνα (Κλαβίχορδα 
καί Κλαβιτσέμπαλα) πού κατεσκευάζοντο στήν Εύρώπη 
τούς περασμένους αιώνας (άπό τόν Ι5 °ν αιώνα) καί τά 
συγκρίνει μέ τό σύγχρονο πιάνο, πόσες διαφορές δέν 
θαύρισκε! Ό  λεπτεπίλεπτος ήχος τοΰ Κλαβιχόρδου καί 
ό κάπως δυνατοηερος τού Κλαβιτσέμπαλου (στο τελευταίο 
δέν μπορούσε δ εκτελεστής ν’άποδώ- 
ση forte καί Pianof] έστω ενα τέλειο 
Staccato, έν ώ  στο Κλαβίχορδο γι- 
ταν ένα τρέμμολο δπως σήμερα στά 
έγχορδα) έπειτα δ άτελής μηχανι
σμός, τό μέγεθος τοϋ δλου οργάνου, 
ή διαφορά κουρδίσματος στις διά
φορες χώρες καί άλλα, ήσαν δλα 
μέσα πού δέν μπορούσαν νά ικα
νοποιήσουν γιά πάντα τούς συν- 
θέτας άλλά καί τούς έκτελεστάς. "Υ 
στερα άπό τό W ohltem periertes 
K lavier (αρχές τοΰ 18ου αίώνος) 
καί μετά κόπους καί δοκιμάς πολλάς, 
έγιναν τά Hatntnerklavier πού ή 
έκτασις σαύτά ήταν πάντα μικρό
τερη άπό τά σημερινά καί μάλιστα 
άπό τά τέλεια πιάνα Μπέχσταϊν.

Ό  ιδρυτής τών πιάνων Μπέχ- 
σταϊν (Carl Bechstein) έγεννήθη 
στά 1826 καί στά 1853 μέτή βο 
ήθεια Ινός καί μόνον έργάτου πα- 
ρέδωκε στο κοινόν τό πρώτο πιάνο 
μέ τό δνομά του. Τό πιάνο αύτό 
ήταν ή αρχή γιά νά κατακτήσουν 
αύτός, καί οί άπόγονοί του σιγά- 
σιγά δλον τόν κόσμο.Μά πριν ή οί διάδοχοι τοϋ Μπέχσταϊν 
κυριαρχήσουν μέ τά θαυμάσια πιάνα τοΰ οίκου των στόν 
κόσμο, είναι ανάγκη νά ίδοϋμε πώς δ ένας καί μόνον «K la - 
vierm acher» (κατασκευαστής πιάνων) κατώρθωσε νά *. πι- 
ασθή»γιά νά γνωρίσουμε έτσι τήν δυναμι πού υπάρχει στο 
ένα άτομο, δταν αύτό τό κυβερνούν ή έντιμότης καί ή θέ- 
λησις.

Στά 1860, ύστερα δηλαδή άπό έφτάχρονο βαρειά, 
τίμια καί ευσυνείδητη εργασία (ή άντίδρασις άπό τούς άλ
λους «συναδέλφους» ήταν σκληρή πάντα καί άπάνθρωπη) 
άγόρασε δ ιδρυτής τοΰ οίκου Μπέχσταϊν, ολόκληρο τε
τράγωνο γιά τις νέες μηχανικές εγκαταστάσεις, γιά τά νέα 
μεγάλα εργοστάσια. Μά ή κακή μοίρα τόν χτύπησε βαρειά 

στά πρώτα αυτά βήματά του : τό 
έπάνω πάτοομα (ήσαν δλα δυο) κατε- 
στράφηκε δλότελα άπό φωτιά. Μ ο
νάχα ή υπεράνθρωπη θέλησι καί 
επιμονή, κοντά στά λίγα χρήματα, 
έβοήθησαν τόν Κάρολον Μπέχσταϊν 
νά ξαναφτιάση τό δλο μέγαρο καί 
νά ξαναρχίση πάλι τήν έντιμη δου- 
?̂ ειά του. Σέ λίγο— άφ’ οΰ τό <· Be
chstein» σκορπούσε στόν κόσμο 
πάντα άφθονα τόν γλυκύ του ήχο 
— μεγαλίόνουν τά καταστήματα, αί 
έγκαταστάσεις, τά γραφεία, αί έκθέ- 
σεις, τά υποκαταστήματα, δλα, παν
τού κίνησις, άναζωογόνησις, δράσις, 
τίμια δουλειά μέ τήν σοφή, περιε- 
σκεμμένη διεύθυνσι τοϋ Καρόλου 
Μπέχσταϊν.

Στά 1879 άγοράζει τά κατα
στήματα τοϋ άντιπροσώπου του 
στο Λονδίνο καί στά 1882, ύστερα 
άπό τρία σχεδόν χρόνια, μεταφέ- 
ρονται αί εγκαταστάσεις (γραφείς 
έκθεσις, εκατοντάδες πιάνων κτλ.,) 
σέ νέο οίκημα— O xford street— 
άφ ’ οΰ αί έργασίαι καί ή άχτίδα 

δράσεως έμεγάλωναν πάντα. (Ά π ό  τότε, άλλά καί πριν 
ακόμη, είχαν άρχίσει ή άφθονες άποστολές πιάνων σέ 
δλες τις επικράτειες τής Αγγλίας).

Ά π ό  τά 1880— 1882 εξακολουθούν ή άγορές οικο
πέδων, ολοκλήρων τετραγά>νων, μεγάρων κτλ.) γιά νά 
τοποθετηθοΰν σαύτά τά μεγαλύτερα, τά πλουσιώτερα καί 
άφθονώτερα «στοκ» ακατέργαστου ύλης (ξυλεία, μηχα-

Κ άρολος Μ π έχστα ϊν
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νήματα και άλλα) πού θά μας δώσουν υστέρα τόν ώμορφο, 
τό λεπτό, τόν γλυκύ ήχο τοϋ «Bechstein». Στά 1887 
αγοράσθηκε άπό τόν Κάρολο Μπέχσταϊν τό μεγάλο μη
χανουργείο γενικών ειδών τής Reichenbergerstrasse  
στό Βερολίνο, πού μέ διάφορες μεταλλαγές άλλαξε σέ 
εργοστάσιο πιάνων Μπέχσταϊν. Μά καί αί μεγάλαι εργα- 
σίαι στό υποκατάστημα τοϋ Λονδίνου ανάγκασαν τήν 
εταιρεία νά έπεκταθή άκόμη περισσότερο, σέ μεγαλύτερες 
εγκαταστάσεις: αγοράσθηκαν στά 1890 κτίρια κα'ι οικό
πεδα ολόκληρα στήν W igniore street δπου έκτίσθηκαν 
τά νέα οικοδομήματα, αί νέαι εκθέσεις, τά άφθονα γρα-

λΐνο μέ αγοράν οικοπέδων και οίκοδομών στά 1891. 
Στά 1894 ό δημιουργός, ό μεγάλος τεχνίτης, 6 πατέρας 
Μπέχσταϊν, παραδίδει τήν γενικήν διεΰθυνσιν στούς

’Ε σ ω τερ ικ όν  Κ λαβιχόρδου

φεΐα, αί πλοΰσιαι εγκαταστάσεις, μέγαρα, γιά νά τοπο
θετηθούν τά κομψά, τά ώμορφα τά Bechstein. Στά τρία 
μεγαθήρια εργοστάσια προστίθεται καί άλλο στό Βερο-

Κ λα βίχορδον

γυιούς του E dw in, Carl καί Hans. 1900: ό Κάρολος 
Μπέχσταϊν αφήνει γιά πάντα τόν κόσμο καί τήν «δουλειά» 
στούς γυιούς του, πού τήν διατηρούν ψηλά καί τίμια 
δπως δ πατέρας των.— Μά τί είναι ή έπιχείρησις αυτή, 
τί φτιάνουν οί γυιοί του, ποιές είναι ή νεες επιστημο
νικές εγκαταστάσεις, τί εΐναι τό πιάνο Μπέχσταϊν— ολα 
αυτά θά  τά γνωρίσουμε λεπτομερώς καί μέ άφθονες 
εικόνες, στό δεύτερο καί τελευταίο μας άρθρο.

Θ. Δ—ης

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Κ ΙΝ Η Σ 1 Σ  Β Ι Ε Ν Ν Η Σ

Όλίγον κατ’ ολίγον αρχίζει νά ζωντανεύη ή μου
σική Σαιζόν τής Βιέννης, άν καί εκ τής γενικής οικο
νομικής κρίσεως εμποδίζεται ή ολοκληρωτική άνάπτυξις 
καί δράσις τής καλλιτεχνίας. Ά φ ’ ής στιγμής ή V olks- 
oper έκλεισε τάς θύρας της, δέν άπέμεινε εις τήν Βιέν
νην ή ή Κρατική ’Όπερα καί μόνον (πρώην Αύτοκρα- 
τορική) εις τήν οποίαν, ύπό τήν συμπαθή Διεΰθυνσιν 
τού K lem ens Krauss, παρατηρεί τις άξιόλογον καλλι
τεχνικήν εργασίαν.

Ως πρώτον νέον μελόδραμα έξετελέσθη, ή λαϊκή Τσέ
χικη δπερα «Schwanda der Dudelsackpfeifer» τοϋ 
Jaromir W einberger, τοϋ συνθέτου (εΐναι αύτός μό
λις 34 ετών) πού προ ολίγου άκόμη χρόνου ήταν άγνω
στος. Τό λιμπρέττο, ύπό M ilos Kares, στηρίζεται σέ 
ενα παλαιό Τσέχικο λαϊκό έργο, είς τό όποιον παίζουν 
σπουδαίον ρόλον— δπως στά παραμύθια— ό μουζικάν
της καί ό διάβολος. 'Η  μορφή μιας ψύχρας καί σκλη
ρόκαρδης βασίλισσας, ό διάβολος καί ό μουζικάντης τοΰ 
χωριού μέ τόν μυστηριώδη καί μαγικό ασκόν του, κα
θώς στον μαγεμμένο αυλό τοΰ Μότσαρτ αύταί εΐναι 
αί δχι πάντοτε δραματικαί μορφαί, τά πρόσωπα τοΰ 
έργου πού μέ τήν μουσική αποκτούν σάρκα και οστά. 
Τό άπλοΰν αυτό μελόδραμα βγήκε Θά έλεγε κανείς άπό

(ΤΟΥ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ)

τόν χορόν: πόλκα Ιπάνω σέ πόλκα, φούριαντ καί άλλοι 
Τσέχικοι χοροί, ένα σκέρτσο καί αρκετά νόστιμες σκηνές 
μπαλλέττου, δλα αυτά δίδουν μιά ατομική νότα στήν 
σύνθεσι, παρ’ δλον πού υπάρχουν Rem iniszenzen άπό 
έργα τών Ρ. Στράους, Μάλερ, Πουτσίνι καί ιδίως τών 
Τσέχων γνωστών συνθετών Ζμέτανα καί Τβόρζακ. Ή  
συνεχής μεταλλαγή πάθους καί λαϊκοΰ τόνου, δέν μάς 
δίδουν τήν άναγκαίαν ενότητα στό δλον αύτό έργον, έν 
op κάπου— κάπου, ή φαιδρότης τονίζεται— σάν σέ δπε- 
ρέττα— περισσότερον ή δσον θά έπρεπε σέ μελόδραμα. 
Ά λλά μάς ικανοποιεί έξ αντιθέτου δ εθνικός Τσέχικος 
λυρισμός, πού μάς φέρνει στό νοϋ τό χαρούμενο, τό δλο 
ζωή τραγούδι τής Βοημίας. ’Αρκετά επιτυχής ήτο ή δλη 
έκτέλεσις ύπό τήν διεΰθυνσιν τοΰ Klemens Krauss, εις 
τήν οποίαν τούς κυρίους ρόλους είχαν ή κ. Schenker- 
Angerer καί οί κ. κ. P iccaver καί Hammes. Μέ βα- 

' θυστόχαστη μαεστρία έδίδαξε τούς ρόλους ο Διευθυντής 
τής σκηνής Lothar W allerstein, έν ω ή νέα πρίμα 
μπαλλερίνα κ. N yjinska μάς παρέσυρε στούς οργια
στικούς χορούς της καθαυτό ρωσσικες χορευτικες κολά
σεις. Γενικώς τό μελόδραμα αύτό ήταν μια μεγάλη έπι- 
τυχία γιά τό πολύ κοινόν.

(Ή  συνέχεια είς τήν σελίδα 39)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
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Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Η

ΑΠ Ο ΤΗ Ν Γ '. ΠΡΑΞΗ Τ Ο Υ  ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ Τ Η Σ  ΜΑΝΑΣ,.

(Μ ΟΥΣΙΚΟ ΔΡΑΜ Α ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

ΛΟΓΙΑ:

γ ι α ΝΝΗ κ α μ π υ ς Η

ΜΟΥΣΙΚΗ:

MAN. Κ Α Λ 6 Μ 6 ΙΡ Η
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Ούχί δλιγωτέραν επιτυχίαν είχε ενα είδος δπερέττας 
πού βγήκε άπό τήν Βιέννη. Φέρει τόν τίτλον «W alzer 
aus W ien», αν και δέν μας δίδει τίποτε τό νέον, άφ ’ ου 
ή μουσική τοϋ έργου αΰτοϋ είναι βγαλμένη άπό τά 
ωραιότερα μά δχι και πολύ γνωστά Βαλς τοΰ Γιόχαν 
Στράους. Οι λιμπρεττίσται W illner και Reichert έφτια- 
σαν ενα λιμπρέττο γΰρω άπό τά παλαιά αυτά Βάλςι 
μέ ΰπόθεσιν τήν ζωήν τοΰ νεαρού Γ ιόχαν Στράους. 
Μάς δίδουν τούς αγώνας τοΰ πατέρα Στράους μέ 
τόν υιόν του Γ  ιόχαν πού επεδόθηκε στή μουσική 
χωρίς τήν συγκατάθεσί του, τήν πρώτη άγάπή τοΰ νίοΰ 
μέ μιά νόστιμη καί χαριτωμένη Βιεννεζοπούλα, τήν 
ζήλεια μιάς Ρωσσίδος κομήσσης καί άλλα σύντομα μά 
καί βαρετά κάπως επεισόδια άπό τήν ζωήν τοΰ Γιό- 
χαν Στράους. Ή  μουσική επεξεργασία τής όπερέττας 
είναι άπό τόν γνωστόν συνθέτην μελοδραμάτων Julius 
Bittner, έν φ  ή διεΰθυνσις τής ορχήστρας βρισκόταν 
στά χέρια τοΰ E rich W olfgan g K orngold .

Έ ν α  νέο κουαρτέττο μέ πιάνο, τοΰ τελευταίου, είχε 
σχετικήν επιτυχίαν. Τό έργον άρχίζει μέ μιά φυγή 
(Fuga), ακολουθεί κατόπιν ένα χαριτωμένο Βαλς πού 
εΐναι δλο Βιεννέζικη ζωή (δευτέρα πρότασις) καί ως 
άντίθεσις υπάρχει ένα αλλόκοτο Σκέρτσο— ενα τραγούδι 
γιομάτο αισθησιασμό— καί στό φινάλε ένα Ρόντο πλεγ
μένο μέ παραλλαγάς. ’Αρκετά ενδιαφέρον είς τό κουαρ
τέττο αύτό, εΐναι τό μέρος τοΰ πιάνου πού εΐναι γραμ
μένο μόνον γιά τό αριστερό χέρι. Τό έργον άφιεροΰται 
στον μονόχειρα πιανίστα Paul W ittgenstein  πού έχασε 
τό δεξί του χέρι στον Ευρωπαϊκό πόλεμο καί έξακο- 
λουθεΐ αύτός νά δίδη συναυλίας έστω και μέ τό ένα του 
χέρι. Επειδή ό πιανίστας W ittgenstein  εΐναι πολύ 
πλούσιος, παραγγέλλει πάντοτε έργα σέ διαφόροΐ'ς συν- 
θέτας γιά τό αριστερό χέρι καί μόνον, δπως μειαξύ 
άλλων καί στον Ριχάρδον Στράους τάς γνωστάς * Π α
ραλλαγάς διά πιάνο καί ορχήστραν».— Μία άλλη μουσική 
δωματίου εΐναι τό κουϊντέττο μέ κλαρινέττο τοΰ Hans 
W eisse πού είναι φτιαγμένο σέ άχνάρια τοΰ Μπράμς.

Εΐναι βέβαια άρκετά καλογραμμένο τό έργο, αν καί 
πολύ σκοτεινό— στό περιεχόμενο. Περισσότερο μέ χρώμα 
εΐναι τό νέο κουαρτέττο τοΰ M ax Ast τοΰ γνωστοΰ 
μουσικοδιευθυντοΰ τοΰ Βιεννέζικου ραδιοσταθμού. Μέ 
τό απαλό του ήχόχρωμα καί τή θερμή αισθησιακή μελφ- 
δική του γραμμή, ενθουσιάζει τούς άκροατάς άρκετά.

Όλότελα σκοτεινιασμένο— μελαγχολικό εΐναι τό τε
λευταίο έργο τοΰ μεγάλου συνθέτου Hans Pfitzner ή 
«Φαντασία» διά χορφδίαν, ορχήστραν καί σολίστας «D as 
D unkle R eich». Τό έργον αύτό τοΰ Πφίτσνερ (οχτώ 
τραγούδια συνέχεια), πού εΐναι αφιερωμένο στήν μνήμη 
τής γυναίκας του πού πέθανε πριν άπό λίγο καιρό, 
μεταχειρίζεται ώς ποιητικό κείμενο άποσπάσματα άπό 
έργα τών Γκαΐτε, Κόνρατ Φέρντιναντ Μάγερ, Ντέμελ 
καί Μιχαήλ ’Αγγέλου. ’Ασφαλώς, εΐναι ένα έργον πλή
ρους ώριμότητος, βαρειοφτιαγμένο, μεγαλοπρεπές, επι
βλητικό, μία Kantate κόρου νεκρών τής ζωής, σάν ένα 
καθυστερημένο Requiem  γιά τούς νεκρούς τοΰ παγκο
σμίου πολέμου. Τό ξαφάνισμα καί τό ξαναζωντάνεμα, 
μιά καθαρά Πφιτσνερική φιλοσοφία (Σημ. Συντάξεως: 
’Αλλά καί τοΰ Σοπενχάουερ καί τών Βουδιστών), μάς πα- 
ραδίδονται σέ βιρτουοζική υπέρλαμπρη περιγραφική 
μουσική. Ή  έκτέλεσις άπό τόν έξαίρετον διευθυντήν ορ
χήστρας R obert H eger καί τούς καλούς σολίστας Mia 
Peltenburg καί Alfred Paulus, ήταν μιά καλλιτεχνική 
άπόλαυσις γιά τό πυκνό ακροατήριο.

Τά γενέθλια (ή έκατονταετηρίς) τοΰ Karl Goldm ark 
τοΰ γνωστοΰ συνθέτου τής «K on ig in  von Saba», εοορ- 
τάσθηκαν άπό τήν «Φιλαρμονικήν5 τής Βιέννης μέ μίαν 
συμφατνίαν τοΰ ίδίου «D ie Eandliche H ochzeit» καί 
διευθυντήν ορχήστρας τόν Διευθυντήν τής Κρατικής 
’Όπερας K lem ens Krauss πού διεδέχθη στήν «Φιλαρ
μονική» τόν άποχωρήσαντα Furtwangler. Πρόκειται 
μάλλον γιά μιά συμφωνία πόλεως πού γράφηκε σέ μιά 
θερινή διαμονή τοΰ συνθέτου. Βέβαια, δέν άναπτΰσ- 
σονται (συμφωνικώς) στό έργο, χωράφια, δάση καί πο
τάμια, άλλ’ ένας περιποιημένος κήπος, μέ δλο μυρωδιές

0 [
Τ ό  μυστικόν τοΰ R o u g e  M I
C H E L  εΐνε δτι τό χρώμα του 
εναρμονίζεται μέ κάθε χροιάν 
προσώπου καί είς κάθε περίστασιν. 
T o  R o u g e  M IC H E L  δέν εΐνε 
οίίτε λυπαρόν ούτε σκληρόν. Ή  
ιδιαιτέρα του διαφανής βάσις καί 
χροιά αυξάνουν τό δικό σας χρώ
μα σάν τό ερύθημά σας, σάν τό 
θέλγητρόν σας. — —  —  —■
Τ ό  R o u g e  M IC H E L  φυλάσσει

τά χείλη μαλακά καϊ ελκυστικά. 
Θ ά  διαοκέσΐ] πέντε φορές περισ
σότερον άπό ενα σύνηθες κοεγιόν 
χειλέων. —  —  — — —
T o  R o u g e  M IC H E L  είνε κάτι 
τό εξαιρετικόν κάτι τό ιδεώδες 
διότι μέ τό M IC H E L  δέν <ρτιά- 
νεσθε. Ά λ λ ά  ώμοοφαίνετε. —  
Πωλείται είς τά Μυροπωλεία. 
Κ ομμωτήρια, Κ αταστήματα καί 
—  —- Φαρμακεία. —  —
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καί χρώματα λουλούδια. ’Ακόμη καί εις τήν αίθουσαν 
τών συναυλιών (Σημ. Συνταξ. Εις τήν Βιέννην ως γνω
στόν υπάρχουν εξ αϊθουσαι συναυλιών) παραμένει ό 
Goldm ark ό συνθέτης τοϋ θεάτρου, ό μουσικός τής 
Sakuntala εισαγωγής καί άλλων.

Νέα έ'ργα, εις τάς συναυλίας τής Φιλαρμονικής, έξε- 
τελέσθησαν έπί τοϋ παρόντος μόνον μία επεξεργασία δι’ 
ορχήστραν άπό τόν Schonberg φυγής δι’ Orgel (Εκκλη
σιαστικόν Ό ργανον) τοϋ Ί . Σ. Μπάχ. Ό  ριζοσπαστι
κότερος ( ; )  έκ τών ζώντων συνθετών, προσπαθεί νά 
κράτηση κάπως στήν επεξεργασίαν του τό πρωτότυπον, 
άφ ’ οΰ οπισθοχωρεί πρό αΰτοϋ (κρύπτεται) μέ άπομι- 
μήσεις τοϋ ήχου τοϋ Όργάνου. Μόλις δμοος άκούει 
κανείς (μόλις διακρίνει) κάπου-κάπου άναμίξεις(ππχΙιΐΓεη) 
φωνών καί σειράν συριγγών δι’ ενα όποιονδήποτε τόνον 
τής Klaviatur, δηλαδή O rgelregister. Πάντως ή δλη 
επεξεργασία ήταν σάν ένας μοντέρνος Μπράμς

Σέ μιά συμφωνική συναυλία τών εργατών (Σημ. 
Συνταξ. Οί έργάταί τής Βιέννης είναι δ'χι μόνον Σοσιαλ
δημοκρατικοί, ασχολούνται δηλαδή ό'χι μόνον μέ τήν 
πολιτικήν άλλά καί μέ τήν καλλιτεχνίαν : έχουν σχημα
τίσει μίαν θαυμασίαν χορωδίαν καί ορχήστραν αρκετά 
καλήν, αν καί εις τάς μεγάλας συναυλίας των «νοικιάζουν» 
τήν «Συμφωνικήν ορχήστραν Βιέννης». Τό γενικόν 
ταμεΐον καί ή κεντρική διοικούσα επιτροπή τών εργατών, 
άναλαμβάνει κάθε χρόνο τήν διοργάνωσιν συναυλιών, 
θεατρικών παραστάσεων κτλ., μόνον διά τούς εργάτας 
τής Βιέννης καί μέ είσοδον ελαχίστην. Δέν ήμπορεΐ νά 
γίνη αύτό τό πράγμα καί είς τάς ’Αθήνας τουλάχιστον; 
Τόν λόγον έχουν οί διοικοϋντες τά διάφορα εργατικά 
σωματεία καί ή κεντρική επιτροπή— τό ’Εργατικόν Κέν- 
τρον ’Αθηνών), παρακολουθήσαμε ενα συμφωνικό ποίημα 
τοϋ Karl Stim m er «Arkadia?. Φυσικώ τώ λόγφ, ή ώς 
ά'νω σύνθεσις δέν έχει καμμίαν άπολύτως σχέσιν μέ τά 
τοπεΐα τής Ελλάδος ή τοϋ Νότου γενικά. Ό  συνηθι
σμένος ήχος τού Σαξοφόν (καί ή δλη σύνθεσις) τοπο
θετούν τό έ’ργον αύτό στά φτωχά ( ; )  μέρη τοϋ άτοναλισμοϋ. 
Βαρειά καί αύστηρά ρυθμικά προχωρεί ή (μουσική) πρό- 
τασις σέ μιά συμφωνική εργασία «E isengiesserei» τού 
Ρώσσου συνθέτου M ossolow , πού έξετελέσθη μαζύ μέ 
τήν προηγουμένην σύνθεσιν στήν συναυλία τών εργα
τών, άπό τόν διευθυντήν ορχήστρας E rich Steckel.

Σαύτό τό «Σιδεροχωνευτήρι» σφυρηλατεΐται— θορυβεί 
ολόκληρο μηχανοστάσιο μέ τά μετάλλινα πνευστά καί 
τά κρουστά, σαύτό τό περιβάλλον ζεϊ τό εργον (πού 
είναι άπό τήν ατμόσφαιρα τής σημερινής κοιναη'ίας) καί 
πού ή συντομία στήν συνθεσιν αύτήν είναι τό μεγαλύ
τερο προτέρημα καί ούχί ή έ'μπνευσις.

Σέ συναγωνισμό, θά έ'λεγε κανείς, βγήκαν οί διά
φοροι άξιόλογοι βιολισταί. Ό  Huberm ann έχει άσφα- 
λώς κερδίσει πρό πολλοϋ τό πρώτον βραβεΐον. Ό  τρόπος 
μέ τόν όποιον αύτός έκτελεΐ τό κοντσέρτο γιά βιολί 
τοϋ Μπετόβεν — τήν κλασσική μεγαλοπρέπεια τοΰ τελευ
ταίου μέ τήν Σλαβική ψυχήν του, παραμένει ασφαλώς 
κάτι τό ιδιάζον καί μοναδικόν. Έ ξ  αντιθέτου, ή μεγάλη 
σοβαρότης καί ησυχία στήν έκτέλεσι τοΰ ιδίου κοντσέρτου 
άπό τόν Karl Flesch, αποτελεί κάτι τό ενάντιο στό 
ορμητικό, σάν τυφοίν, πάθος τοΰ Huberm ann. Καί έν 
τούτοις ή δλη εκτέλεσις τοΰ κοντσέρτου άπό τόν Flesch 
ήταν τελεία. —Σάν κάτι νέον μάς παρουσιάσθηκε στήν 
Βιέννην ό νεαρός βιολιστής Nathan Milstein. “Οπως 
καί 0 Hubermann μάς έρχεται έξ άνατολών (Σημ. 
Συνταξ. Είναι δηλαδή Ε βραίος σάν τόν H uberm ann 
καί τόν κατωτέρω άναφερόμενον βιολιστήν) άπό εκεί 
πού βγαίνουν οί πολύ μεγάλοι βιολισταί. Ό  Milstein 
έξετέλεσε τό κοντσέρτο τοΰ Goldm ark άρκετά καθαρά, 
εύγενικά, λεπτά μά καί μαγευτικά, μέ μεγάλην ενότητα 
τεχνικής καί περιεχομένου. Καί κατόπιν, μάς ήλθε ό 
Yehudi Menuhin, ό πλέον νεαρός έκ τών βιολιστών. 
'Ο  δέκα καί τριών ετών ξανθόμαλλος μικρούλης, μαθητής 
τοΰ A dolf Busch, μέ τήν άκρίβειαν καί εύσυνειδησίαν 
τοΰ διδασκάλου του στήν μουσική φράσι (Phrasierung) 
καί τόν ρυθμό, τόν γιομάτο ήχο καί τήν αύστηρά 
τεχνική, έξετέλεσε ά'φοβα στό βιολί τό πλούσιο πρό
γραμμά του έμπρός σέ 2000 άκροατάς, τήν στιγμή πού 
άλλοι συνομήλικες του παίζουν ακόμη στά παιχνιδάκια 
των. Ό  μεγάλος— ό άφθονος τόνος, ή έσοηερικότης, τό 
δνειροπόλον, ή σταθερότης στήν μορφοποίησι καί τό 
άλάνθαστον— αυτά βέβαια δέν τά έμαθε άπό τόν διδά
σκαλόν του. Σήμερα είναι δ μικρούλης ενα παιδί θαϋμα 
(W underkind) μέ δλα τά σφάλματα καί τάς έλλείψεις 
σέ τέτοιο παιδί. Αύριον δμως Θά είναι ίσως ενας πολύ 
μεγάλος καλλιτέχνης.

DR ER W IN  F E L B E R

B e ch ste in  Konzertflugel
τταραχωοεΤται εντελώς δωρεάν είς τούς άνεγνωρισμένης άξίας καλλιτεχνας διά τάς 
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καί οί διφδίες νά η μπορούν νά θεωρηθούν ώς οί πρό
δρομοι τών κομματιών μιάς opera τών ημερών μας-

Γιά τόν μεγάλο ρόλο, που έπαιζεν η μουσική στην 
άρχαία τραγφδία, μάς πληροφορεί σε μιά, μεγίστου εν
διαφέροντος περικοπή ενός έργου του, ό Λουκιανός (σε 
εποχή δε ποΰ είχαν αρχίσει, πολλοί νά ειρωνεύονται 
λίγο τό απίθανο καί τό αφύσικο τοΰ τρα γουδιστού  δρά
ματος), υποστηρίζοντας την υπέροχη τής παντομίμας, 
απέναντι τών άλλων θεατρικών έργων.

Ίδοΰ ολόκληρη ή περικοπή αυτή:
" Γιά δσον άφορά την τραγούδια— λέει ό Λουκιανός 

πρό παντός ας προσπαθήσουμε νά τήν εκτιμήσουμε 
βασιζόμενοι στά εξωτερικά της γνωρίσματα. Τί αποτρό
παιο καί φοβερό θέαμα παρουσιάζει ό άνθρωπος αυτός, 
φτειασμένος σέ τέτοιο τρόπον, ώστε νά φαίνεται ΰπερμέ- 
τρως μακρύς, ποΰ βαδίζει στηριζόμενος σέ υψηλούς κο
θόρνους, σκεπασμένος μ~ ενα προσωπείο, ποΰ φθάνει ώς 
πάνω άπό τό κεφάλι, ποΰ έχει ενα τρομακτικό στόμα, 
φαρδνά ανοικτό, σάν νάθελε νά καταπ/ή τους θεατάς! 
Λεν μιλά.(ο ούτε γιά κείνα τά ψεύτικα στήθία, οί’τε γιά 
κείνες τις ψεύτικες κοιλιές, ποΰ προορίζονται νά παρά
γουν τό τεχνητό εκείνο πάχος χωρίς τό όποιον δ,τι 
υπάρχει δυσανάλογο στό μάκρος, θά εγινόταν ακόμη πε
ρισσότερο καταφανές γιά τήν ελλειψι φάρδους. Προσθέ
σατε σ' αυτό τήν απαγγελία τοΰ ϋποκριτοΰ, που ρίχνει 
κραυγές άπό μέσα (δλου αύτον τοϋ φτειασίματος) ανυ
ψώνοντας καί χαμηλώνοντας τή φωνή , μισοτραγουδών- 
τας (π εριάδω ν) ενίοτε τά ιαμβικά τρίμετρα καί—δτι 
ενοχλεί καί άπαρέσκει άπό δλα περισσότερο— τραγουδώντας 
τά βάσανά του χο^ρίς νά ύποστή κανένα έλεγχο, έκτος 
γιά δτι θίγει τή φωνητικήν έκτέλεσι, καθότι δλα τ άλλα 
ποϋ μένουν άφοροϋν τους ποιητάς, ποΰ πέθαναν πρό 
πολλοϋ. Καί άς συγχωρή κανείς, δταν βλέπει μιάν*Αν
δρομάχη ή μιά ν "Εκάβη, ποϋ τραγουδέί, άλλ' δταν βλέπει 
κανείς νά μπαίνη στη σκηνή ό °Ηρακλής τραγουδώντας 
μιά μον(οδία, χωρίς νά λογαριάζη διόλου ουτε τόν εαυτό 
του, ουτε τό ρόπαλό του, ουτε τή δορά τοϋ λέοντος τήν 
όποιαν φΟρέΐ, δ κάθε άνθρωπος ποϋ έχει τήν ορθήν αϊ- 
σθησι τών πραγμάτων, θά μπορούσε πολύ δικαίως νά 
έχαρακτήριζεν ώς σολοικισμό ενα παρόμοιο φέρσιμο*.

[Ί περικοπή αύτή είναι μοναδικού ενδιαφέροντος με
ταξύ τών άλλων καί διότι εκτός τοϋ δτι φανερώνει τή 
θέσι ποϋ είχεν ή μουσική στήν άρχαία τραγωδία, μάς 
ορίζει καί τους διαφόρους τρόπους σύμφωνα με τους 
όποιους εγίνετο σ ’ αύτήν χρήσις τοϋ φωνητικού μουσι
κού στοιχείου. Μάς μιλάει ό Λουκιανός περί ϋποκριτοΰ, 
ποΰ άλλοτε άνυψ ώ νει καί χαμηλώνει τή φ ω νή  στήν 
άπαγγελία, άλλοτε μ ισοτραγουδε ΐ καί άλλοτε τραγονδεΐ. 
’ Επιβεβαιώνει, δηλαδή, δ,τι μέ κάποιες αμφιβολίες ξέ
ρομε γιά τό μουσικό μέρος τής τραγφδίας, τό όποιον 
οννοψίζεται στό έξης ;

Τό λυρικό της μέρος 'ετραγουδεΐτο άπό την μιάν ώς 
τήν άλλην άκρη. “ Οσο γιά τό σκηνικό, τοϋτο ήταν πολ
λές φορές άπαγγελ,τό. Άλλά στήν απαγγελίαν αυτή ή μπο
ρούσε κανείς νά διακρίνη δυο βαθμούς, δυο τρόπους. ’ Ο 

1 9ενας, χαρακτηριστικός τώ ν  τριμέτρω ν ιάμβων, ποΰ εφευ- 
ο/θη γιά τους στίχους αυτούς, είναι ή παρακαταλογή, 
μιλητή μετρική άπαγγελία (πού εννοείται έχει δλη τή 
μουσικήν έκφρα,σι καί τόν μουσικό τονισμό τοϋ είδικοϋ  
στήν άρχαία ποίησι ρυθμόν) ή όποια συνωδενετό καί άπό 
μίαν ύπ όκ ρονσ ιν  όργάνου. Ό  άλλος τρόπος εφαρμόζε
ται στό σύστημα τών άναπ α ίσιω ν, γιά τό όποιον έχουμε 
πολλά δεδομένα νά πιστεύοουμε δτι ήταν ένα είδος 
τραγουδιστής απαγγελίας, ποϋ επλησίαζε τήν καθαρά 
μελφδία.

“ Ο, η  Ιδιαιτέρως πρέπει νά ένδιαφέοη— ποϋ έρχεται 
ώς φυσικό συμπέρασμα τών δσων εκθέτω παραπάνω—  
είναι τό δτι στήν άρχαία τραγοιδία καί τό στοιχείο τής 
απλής άπ αγγελίας, οσάκις συνηντάτο σ ’ αύτήν, δέν είχε 
καμμιά σχέσι μέ τό Λ όγο  καί μέ τό πνεύμα τής δικής 
μας απαγγελίας, γιατί ή άπαγγελία τών αρχαίων ή ήτανε 
τραγουδιστή  ή, ώς είπα, εϊχε τήν ώρισμένη μουσικήν 
έκφρασι, ποΰ τής εδινεν ό ειδικός μουσικός ρυθμός τών 
στίχων, μαζυ μέ τό ειδικό τονισμό του καί μέ τή συνο
δεία άκόμη μιάς ϋποκρούσεως οργάνων. ”Ητανε δηλαδή, 
ή άπαγγελία στήν άρχαία τραγοιδία καί αύτή μέρος ου
σιώδες τοΰ δλου μουαικοϋ οργανισμού τής τελευταίας. 
Γιά. νά άντιληφθή δέ κανείς βαθειά ποιά σημασία καί 
ποια δύναμιν είχε στους αρχαίους τό μουσικό ρυθμικό 
στοιχείο τών στίχων, άρκεΐ να συλλογισ-θή δτι «ή διάρ
κεια τών φθόγγων στήν άρχαίαν ελληνική μουσική έδί- 
νετο διά τών λέξεων τοΰ κειμένου» ί 1).

Τό δτι ή μουσική—ποϋ ήτανε άπλ.ωμένη σ’ δλη τήν 
έκτασι τοΰ αρχαίου δράματος, ατό οποίον παντού ύπήρ- 
χεν ό ρυθμικώς μετρονμενος στίχος— αντιπροσώπευε 
σ αύτό τό κύριο καί άνώτερον αισθητικό σκοπόν τό άπο- 
δεικνύει μεταξύ τών άλλων καί ή μέχρι σχολιαστικού 
σημείου μεγάλη σημασία, ποϋ έδιναν οί αρχαίοι τραγφ - 
διογράφοι καί στις ελάχιστες λεπτομέρειες ποϋ αφορούσαν 
τά  μουσικά συστατικά, στά όποια κατά τήν άντίληψί 
τους θάπρεπε νά εστηρίζετο ή μελοπο ιΐα καί ή ρ υ θ μ ο 
πο ιΐα. Στις διάφορες δραματικές στιγμές τής τραγοιδίας 
π. χ. είναι γνωστόν δτι έπρεπε νά καταβληθή ιδιαίτερη 
φροντίδα γιά τήν εκλογή τοϋ· τρόπ ου (μέ τό σχετικόν 
ή θ ο ς  ποΰ είχε), στόν όποιον θά εστηρίζετο ή μελοποιία. 
Σέ πολλά σημεία τών μονωδιών καί τών τραγικών 
χορικών ιι ελών είναι γνωστόν δτι έπρεπε νά εγίνετο 
χρήσις τοϋ ώς εθνικού έκτιμιαμένου άπό τόν Πλάτωνα 
δω ρίου τρόπου ποϋ έξέφραζεν αισθήματα ανδροπρεπή 
καί μεγαλ.ειώδη. ’Επίσης είναι γνωστόν δτι καί ό Ιωνικός 
τρόπος είχε τή θέσι του, συχνά δίπλα, στόν δωρικό. Τού

(■) Σλάϊ-χερ. Μελέτη περί άρχαίας ελληνικής μουσικής.



φ ρ νγ ίου  τρόπον δέ— ποΰ είχε την ιδιότητα να γεννά τη 
μέθη καί νά γεμίζη την ψυχή άπό ενθουσιασμό, καί ποΰ 
ήταν ό χαρακτηριστικός τρόπος τοΰ διθυράμβου— εγίνετο 
χρήοις στις στιγμές, ποϋ δεν άρμοζαν οί ήρεμοι καί σιγανοί 
ήχοι. ’Επίσης, ώς ξέρουμε, ήταν απαραίτητο σε ώρισμένα 
σημεία τής τραγοιδίας νά εστηρίζετο ή μελφδία σε (ορι
σμένους ρυθμούς, ποΰ γιά τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ποϋ 
είχαν, ήσαν κατάλληλοι νά εκφράσονν ώρισμένες ψυχι
κές διαθέσεις. Ό  διάλογος π. χ. στήν αρχική περίοδο τής 
τραγοιδίας, άπηγγέλλετο σε τροχαϊκά τετράμετρα, κα
τόπιν δε σε Ιαμβικά τρίμετρα. Τό σύστημα τώ ν άνα- 
παίστων, στον όποιον εστηρίζετ ο μία τραγουδιστή Απαγ
γελία, ποΰ έμοιαζε πολλές φορές μέ τήν αληθινή μελφ
δία, εφηρμόζετο συχνά στό χορφδιακό σύνολο.

Γιά τά όργανα δέ, ποϋ έπαιζαν στήν τραγφδία, είναι 
γνωστόν δτι ό αυλός έξ αφορμής τοϋ παλαιού δεσμοΰ με 
τή θρησκεία τοϋ Διονύσου, έπροτιμάτο άπό την άπολ- 
λ.ώνια κ ίθαριν, τόν μεταχειρίζοντο δέ κυρίως στις μελω
δίες τοΰ χοροΰ, καί γιά τήν ειδική τον κατασκευή, τον 
(ονόμαζαν τραγικόν αυλό.

” Οσο γιά τά έγχορδα όργανα ξέρουμε δτι γιά κύριό τους 
σκοπό είχαν τό νά συνοδεύουν τήν τρα γουδ ιστή ν  Απαγ
γελία *), μολονότι υπάρχουν ενδείξεις ποΰ πιστοποιούν δτι 
τά μεταχειρίζοντο καί στις ορχηστικές μελφδίες τής χο- 
ρφδίας. Είναι ακόμη γνωστόν, δτι στήν άρχαία τραγφδία 
δέν μεταχειρίζοντο τό ή διστόν καί γοερώ τατον καί, γιά 
τό Ιδιαίτερον ή θ ο ς  του, π αθητικ ώ τερον χρω ματικόν  
είδος καί δτι γιά τή μουσική τής τραγφδίας ήταν κυρίως 
προωρισμένο τό ύπ ατοειδές (χαμηλό) τμήμα τών ήχων 
ώς πειό προσφερόμενο γιά τό τραγικόν ύφος ')■

Γιά τη μεγίστη σημασία ποϋ εϊχεν η μουσική στό 
αρχαίο δράμα, πιστοποιεί καί τό δτι άπό αυτήν ήμπο- 
ροϋσε νά χαρακτιιρισθή γενικώς ή καλλιτεχνική φυσιο
γνωμία τοΰ δημιουργού τον■ Γιά τόν Φρύνιχο π.χ.— τοΰ 
όποιον ή πειό σημαντική δημιουργική περίοδος συμπίπτει 
μέ τήν νεότητα τοϋ Αισχύλον— τόν παθητικό στήν μου
σική του, τόν αγαπητό γιά τήν ποικιλία τών ορχήσεων τοΰ 
χοροΰ, προ παντός δέ τόν δημιουργόν ώραίων μελοίδιών, 
γιά τόν όποιον γράφει ό Gevaert δτι ό χαρακτήρας τον, 
καθώς καί δ χαρακτήρας τοΰ έργου του ήτον κατ’ ε ξο 
χήν μουσικός, ιδού τί εξαιρετικής σημασίας γράφει ό 
’Αριστοτέλης σ' ενα άπό τά Προβλ.ήματά το ν : « Γιατί ό 
Φρύνιχος καί οί μιμητοί του υπήρξαν προ παντός με- 
λ ω δ ισ τα ί; Δέν ϋά ήταν αύτό ίσως γιά τό δτι σ ’ εκείνο 
τόν καιρό τά τραγουδιστά μέρη τής τ ραγφδίας κατά πολ.υ 
νπερέβαιναν στήν έκτασι καί στή διάρκεια τά άπαγγελτά 
μέρη ; *

') Ό  Gevaert τήν απαγγελίαν αύτή τήν ώνόμαζε sem i— 
musicale.

]) Ο W estphal υποθέτει δτι τό νπ α τοειδες  τμήμα τών 
ήχων ήταν κυρίως προωρισμένον δχι γιά μονφδικά μέρη τοΰ 
δράματος, άλλά γιά τά χορικά. Φαντάζεται δέ δτι όλο τό μέ
ρος τοϋ χοροΰ έτραγουδείτο άπό βα-θ-υφώνους.

Τά λόγια αυτά το ΰ "Αριστοτέλη έχουν ιδιαίτερη σημα
σία καί διότι χαρακτηρίζουν τόν Φρύνιχον ώς κατ’ εξο
χήν μελω διστην μουσουργό, αλλά καί διότι μάς φανε
ρώνουν δτι στήν εποχή του τά μουσικά τραγουδιστά  
μέρη στήν τραγούδια υπερέβαλλαν— δπως καθαρά λ.έει ό 
’ Αριστοτέλης— στήν έκτασι καί στή διάρκεια τά άπαγγελτά, 
που σημαίνει δτι στήν πρώτη περίοδο τής τραγωδίας ή 
μουσική έκυριαρχοϋσε σ' αυτήν, λαμβανομένου ύπ δψιν 
δτι καί τά άπλ.ώς άπαγγελτά μέρη θά είχαν, βέβαια, καί 
τήν ειδική μουσικήν έκφρασι καί τόν ειδικό μουσικό  
ρυθμικό χαρακτήρα, γιά τόν όποιον μίλησα, παραπάνω 
καί ϋά αποτελούσαν μέρος τής δλ.ης μουσικής σνλλή- 
ψεως τον έργου.

Καί τά έργα τών τριών μεγάλων τραγικών ποιητών, 
τοϋ Αισχύλου, τοΰ Σοφοκλ.έους καί τοΰ Ενρνπίδου, ή 
μουσική ήτανε κ υρίω ς ποΰ τά έχαρακτήριζε. Τοΰ Αισχύ
λον υμνούσαν οί αρχαίοι τό αμίμητο μεγαλείο τών χο
ρικών, γιά τόν Αριστοτέλη δέ δ Φρύνιχος καί δ Αισχύ
λος υπήρξαν τά άληϋινά πρότυπα τοΰ δραματικού Άσμα
τός, δλ.οι δέ οί διάδοχοί τους οί όποιοι υποτάχθηκαν στις 
απαιτήσεις τοΰ νέου διθυράμβου, άνήκονν στήν παρακμή. 
Γιά τόν Ενρυπίδη ήιιπορέϊ νά λεχθή δτι τό γ υ να ι
κείο στοιχείο τό όποιον ό Φρύνιχος πρώτος, εϊχεν ει
σαγάγει στή σκηνή καί ποΰ τόσο τό μεταχειρίστηκε καί 
αύτός (αί ήρωίδες τών έργων τον έτραγονδονσαν πολ.ύ), 
άνοιξε στή μελορδική φαντασία νέους ανεξερεύνητους 
όρίζοι τας, στά έργα του δέ— ώς λέγει ό Gevaert— παντοΰ 
δπου υπάρχει μία ισχυρά συγκίνησις νά έκφραηθή, ό 
τρίμετρος ίαμβος παραχοιρεΐ τή θέσι τον σέ μελικούς 
ρυθμούς. ’Έτσι δέ εξηγούνται οί μονφδίες καί οί δυσω
δίες εκείνες, ποΰ είναι πρόδρομοι τών κομματιών τής 
όπεράς μας καί ένα άπό τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής 
νέας τραγφδίας. 'Ως συνθέτης ό Ευριπίδης φαίνεται δτι 
είχε διακριθή στήν έκφρασι τών συγκινητικών αισθημά
των. ’Ακόμη καί στά χορικά ή ιδιοφυία του τόν έσπρω
χνε πρός τήν παθητική μελ.φδία. Στή μουσική αρχιτε
κτονική τών σκηνικών κομματιών του , μελφδίες ή δια- 
λιογικά άσματα, μιμήται τις μελ,φδίες τοΰ νέου διθυρά
μβου. Η  κομματική τομή τής όποιας ό Αισχύλος καί 
ό Σοφοκλ.ής δέν κάνουν χρήσι παρά μόνον ώς έξαίρεσι, 
αντικαθιστά τακτικά σ’ αυτόν τή ατροφική τομή. 'Η  
ακριβής συμμετρία τών αναλογικών μερών μιας μελω
δικής φράσεως, έχει ίγκαταλειφθή πρός όφελος τής 
έκφράσεως, σέ τρόπον ώστε ή ϋεατρική μελ.φδία φθάνει 
νά εΐναι καθολοκληρίαν ανεξάρτητη άπό τις κανονικές
μορφές τής ορχηστικής σννθέσεως».

*» *
°Από δσα ώς τώρα εξέθεσα, γίνεται φανερόν δτι ή 

άρχαία τραγούδια, γιά δσον αφορά τή θέσι ποΰ είχε 
σ’  αυτήν τό μουσικό στοιχείο, ήταν ένα είδος opera τής 
εποχής μας, ήτανε δηλαδή ονσιαστικώς ένα μουσικό καλ
λιτεχνικόν έ'ργον, άπό τό όποιον, αν έλειπε ν ή μουσική

άπό τά χορικά, άπό τόν διάλογο, άπό τά μόνα πρόσωπα 
καί άπό τήν δρχησι, καί άν ελειπεν άκόμη άπό τήν 
απαγγελία τό μ ισοτραγούδημα — τό μ ισομουσικό  (semi 
■—musical) δηλ.αδή στοιχείο— καϋώς καί τό ειδικό μου
σικό ρυθμικό στοιχείο τής ποδικής άπλής απαγγελίας, 
μαζν μέ. τήν νπόκρουσι ποϋ ή μπορούσε νά τήν συνώδευε> 
μ εκείνο, ποΰ θά  τοϋ έμενε, θά έχανε τό έργον αυτό 
σχεδόν έντελώς τήν καλλιτεχνική τον ύπόστασι καί έκ- 
φρασι.

Εΐναι ευνόητο τώρα δτι γιά νά ήτανε δυνατόν νά 
άπεδίδετο στό σύγχρονο θέατρο— τούλ.άχιστον κατά προ
σέγγιση’— τό αισθητικό πνεϋμα, ποΰ έχαρακτήριζε τήν 
άρχαία ιραγφδία, θάπρεπε νά είχαμε (τουλάχιστον κατά 
προσέγγισιν τή γνώσι τοϋ τί ήτανε στήν άρχαίαν επο
χήν ή μουσική, ποΰ σχεδόν τήν έγέμιζε.

Τί η μπορούμε δμως νά ξέρουμε σήμερα άπό τή μου
σική τών άρχαίων; Τί μάς έμεινεν άπό αυτήν; Καί 
αύτό ποΰ μάς έμεινεν ώς είς ποιον σημείον ήιιπορέϊ 
νά μάς όδηγήση γιά νά άντιληφθονμε τό πνεϋμα τη ς ;

Ίδου ποιο είναι τό μεγάλο ζήτημα, τό όποιον άναπό- 
φευκτα πρέπει νά προβάλλ.η σέ δσονς έχουν τό ευγενι
κόν όνειρο τής άναπαραστάσεως τοϋ αρχαίου δράματος 
στό σημερινό θέατρο γιά νά είναι άσφαλ.εΐς, δτι ερμη
νεύουν— τουλάχιστον κατά προσέγγισιν— τό καλλιτεχνικό 
τον πνεϋμα. i

Δυστυχώς— καί εΐναι παλ.ηά ιστορία αύτό, ποϋ ϋά  
π ώ —είναι έκτος συζητήφως πειά, δτι τά λείψανα, ποΰ 
μάς έμειναν άπό τήν άρχαίαν ελληνική μουσική, μάς 
δίνουν μίαν έντελ.ώς αόριστη καί πολ.υ μικρή ιδέα τής 
αξίας της καί τής έκφράσεώς της, σέ σημείο δέ ποΰ, 
χωρίς δισταγμόν ήμποροϋμε νά πούμε, δτι ή μουσική 
αύτή είναι γιά μάς ένα πράγμα έντελ.ώς καί γιά πάντα 
χαμένο. Τοΰτο δέ τό υποστηρίζουν διαπρεπέστατοι σοφοί 
μελετηταί παντός δ,τι αφορά τήν άρχαία μουσική, δπως 
π. χ. ό Σλάϊχερ, δ διάσημος καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου τοΰ Βερολίνου, δ Γκεβάρ κ. λ. π.

Γιά τήν επιβεβαίωση’ ή την άναίρεσι τών συμπερα- 
σμάτων τής φαντασίας, στά οποία σιό παρελθόν κατέλη
γαν πολλοί, ποϋ έμάντευσαν άπλ.ώς τό πνεϋμα τής άρ- 
χαίας μουσικής, ήλθε κατόπιν, ώς ξέρουμε, καί ή επι
στημονική έρευνα, άπό τήν όποιαν έπερίμ εν αν δλ.οι νά 
χνθη μεγάλο φώς φτό σκονεινότατο ζήτημα Πραγματι- 
κώς δε άρχισε μία άκριβής κριτική μελ.έτη τών μουσικών 
συγγραφέων, υστέρα δέ άπό λίγο εδιαβάσθηκαν καί τά 
αρχαία μουσικά σημεία. Κ ’ έτσι στά 1650 είχαμε τήν 
έκδοσι μιάς πινδαρικής ωδής τοΰ Κίρχερ, συνοδευομένης 
άπό μιάν ερμηνεία τών άρχαίων σημείων, μέ νεώτερα 
φθογγόσημα, ύστερα δέ άπό δύο χρόνια, είχαμε τήν έκ
δοσι τοΰ δανοΰ φιλ.ολόγου Μαϊμπόν δλων τών άξιολο- 
γωτέρων θεωρητικών συγγραμμάτων τών άρχαίων.

Άλλ.ά . . .  μάταιες προσπάθειες ■ / /  μεταφορά τών
ολίγων μουσικφν λειψάνων, ποΰ ’μάς έμειναν άπό τήν

άρχαία μουσική στή νεώτέρη μουσική γραφή, ύστερα άπό 
μερικές επιφυλάξεις καί άπό μερικούς δισταγμούς— ώς 
λ.έει δ Σλάϊχερ— συνετέλ.εσεν είς τό νά φθάσονν οί σοφοί 
μελετηταλ στό συμπέρασμα νά διακηρύξουν δ τι : «το κάλ
λος τής άρχαίας μουσικής ήτο φαντασιώδες! »

1Εξαφνα δμως, στά 1893, μετεδόθηκε στον κόσμον 
ένα ενφρόσυνον άγγελμα. Οί άνασκαφές τών ’Δελφών 
άνεκάλνψαν δύο μεγάλ.ες γραφές μέ μουσικά σημεία. 
ΟΙ μελφδίες, ποΰ άνεκαλ.ύφθησαν, άφοϋ έδιαβάσθηκαν 
με κόπο, έκτελεσϋήκαν στάς ’Αθήνας καί στό Παρίσι, 
άλλά καί πάλαν ή έντύπωσις δέν ήταν τέτοια ώστε νά 
άποδώση στήν άρχαία μουσική τήν άρχαίαν αμφισβητού
μενη ά) μορφιά. ’ Αλλά καί δταν τά μέλ.η αύτά έκδοθή- 
κανε άπό τήν αρχαιολογική σχολή τών ’Αθηνών μέ δλ.η 
τήν ερμηνευτικήν άκρίβεια, σέ πολλ.ές μορφές έζωγραφί- 
σθηκεν ή διάψευσις τής έλ.πίδος. ’ Εκείνος, ποΰ έβλεπε 
τις μακρυές σειρϊς τών φθόγγων στή μεταγραφή του 
αρχαίου μέλ.ους, είχε τήν εντύπωση· δτι κάποιος έσκόρ- 
πισε μιά χούφτα άπό νότες στό πεντάγραμμο, άδιαφορών 
τας ποΰ έπεσαν ! Μερικά μέρη, μάλαστα, έφάνηκαν κα
θαυτό χλεύη κάθε μουσικού συναισθήματος, άν δε βρέ
θηκαν μουσικοί στους οποίους τά μέρη αύτά έφεραν διθυ
ραμβικήν άγαλλίασιν, άς είναι βέβαιοι, δτι πολ.υ ολίγους 
θά βρουν συμμέτοχους τοϋ θαυμασμού τονς.

Ταΰτα, τά οποία είναι λ.όγια τοΰ Σλ.άϊχερ, άντιπρο- 
σωπεύουν γιά μάς τόν επική δε. ο χαιρετισμό τής μουσικής 
τών άρχαίων, οί μουσουργοί δέ, ποΰ σήμερα θά θελή- 
σουν νά προσαρμόσουν στήν άρχαία τραγφδία τή μου
σική τονς πρέπει νά έγκαταλ.είψονν γιά πάντα την ιδέαν 
δτι ή μπορούν νά εμπνενσ θοΰν τήν τελενταίαν άπό τά 
άσήμαντα λείψανα ποΰ μάς μένουν τής άρχαίας μουσι
κής, τά γρι.φώδη καί άνερμήνευτα. Καί είναι φυσικό τό 
άνερμήνεντο τών μουσικών αύτών λειψάνων δταν συλ.- 
λογισϋή κανείς δτι, μέ δλ.η τήν σημαντικήν εργασία καί 
μελ.έτη, ποϋ έκαναν γιά τήν μεταφορά τών άρχαίων ση
μείων στή σημερινή γραφτ\ οί Μπέλ.λερμαν, οί Westphal, 
άφοϋ έπισταμένως έμελ.έτησαν τόν Άλύπιο καί τούς 
άλλους συγγραφείς, δλες οί αναγνώσεις άρχαίων ελληνι
κών μελών έχουν τό σφάλμα - καθώς λέει ό Σλ.άϊχερ— 
δτι παρέχουν μόνο τόν σκελ.ετό τοΰ μέλ.ονς άντί άπό ένα 
ζωντανό σώμα μέ σάρκες καί με αίμα. *Τά μουσικά ση
μεία, ποΰ ήσαν ήδη έλλειπή στήν άρχαία εποχή κατά τή 
γραφή τοϋ βέλους (εξακολουθεί νά λέη ό Σλ.άϊχερ) καί 
έγιναν έλλειπέστερα κατά τήν μεταγραφή στά νεώτερα 
φθογγόσημα, είναι κακός καί άναξιόπιστος άιγωγός τοΰ μέ
λους. Καί κατά τήν πρώτη γραφή τοϋ μέλους καί κατά 
τή δεύτερη άνάγνωσι καί άπόδοσί του. παρεισέδυσαν, 
κατ’ άνάγκην, υποκειμενικά στοιχεία, τά όποια, φυσικά, 
τόσον όλιγώτερο συμφωνούν μεταξύ τους, δσο τό μου
σικό συναίσθημα, έν τφ  μεταξύ, μετεβλήϋη. Λεν η μπο
ρούμε νά γνωρίζονμε πώς καί μέ ποιά προσθέματα 
τά μέλ.η αύτά έφέρνοντο στήν άκοή, ώστε νά ποϋμε πόσο



διάφορα έγένοντο αντιληπτά άπδ τό αυτί παρ’ δσον δεί
χνουν τά σημεία ποΰ περισώίληκαν.»

Και ό Γκεβάρ, στό σύγγραμμά τον γιά την ιστορία 
και τη θεωρία τής άρχαίας ελληνικής μουσικής, γρά
φοντας γιά τό τί η μπορούμε νά ξέρουμε γιά τήν καλλι- 
τεχνικην άξια τής τελευταίας, καταλήγει, ώς συμπέρασμα 
στί/ν έξης ερώτησι: « Θά ημποροΰαε ίσως νά έλεγε κά
νεις δτι ή άρχαία ελληνική μουσική, άναζε'ι γιά μάς 
στον αυτό βαθμό μέ τις κλ.ασικές τέχνες; Προφανώς

οχι. Μένει μέσα στή γνώσι μας γί αίτήν ένα κολοσ
σιαίο κενόν, τό όποιον δέν θά ήμποροϋσε νά πλ.ηρωθή 
παρά μόνο μέ τήν ανέλπιστη άνακάλνψι μερικών συνθέ
σεων τής κλασικής περιόδου τής ελληνικής τέχνης . . . .  
Ό ,τί ήμποροΰμε νά ξέρουμε είναι τιποτένιο παραβαλλό
μενο μέ εκείνο, ποΰ είμαστε καταδικασμένοι νά αγνοούμε 
γιά πάντα καί δέν ικανοποιεί τήν περιέργειά μας παρά 
μόνο σ’ έναν ελάχιστο βαθμό'-.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Λ ΑΜ ΓΓΕΛ ΕΤ

ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ;
[Ή  «Μ ο υσ ικ ή  Ζ ω ή »  έν τή επιθυμία της δπως εξυπηρετήσω 

καί ίκανοποιήση όλους αύτής τούς άναγνοίστας καί δή 
τούς έρασιτέχν'ας τής Ραδιοφωνίας, δημοσιεύει άπό τοϋ 
παρόντος τεύχους σχεδιαγράμματα εσωτερικής συναρ- 
μολογήσείος μετά τών σχετικών μελετών κατασκευής 
διαφόρων τύποον ραδιοφάίναιν, μέ τήν οποίαν θά ήθελον 
νά άσχοληθοΰν ιδίως οί νέοι, διά νά αποκτήσουν ουτω 
μέ μικροτάτην σχετικώς δαπάνην τόν ραδιοφοίνικόν τοον 
δέκτην. Πρόςτοϋτο ή «Μ ουσ ικ ή  Ζ ω ή »  έξησφάλισε τήν 
συνεργασίαν πεπειραμένων μηχανικών καί τεχνιτών οί 
όποιοι προσεφέρΟησαν νά τή παράσχουν τήν συνεργα
σίαν τιον.Ι

εις τόν προκείμενον δέκτην, ή πρώτη Α. είναι δ φορα- 
τής (Detectrice), λειτουργών έξ άναδράσεως (R ea
ction) δηλ. μέρος της ήδη πολλαπλασιασθείσης ένερ- 
γείας μεταφέρεται εις τό διάφραγμα (έσχάραν) κα'ι έκει- 
θεν ΐνα πολλαπλασιασθή έκ νέου μέσα) τοΰ ίδιου φορα- 
τοΰ. Αί δυο έπόμεναι λυχνίαι Β' καί Γ '  είναι τής χαμη
λής συχνότητος διά τόν περαιτέροο πολλαπλασιασμόν 
τής ηδη άκουσίμου συχνότητος. Πλήν τών τριών λυχνιών 
χρησιμοποιούμεν καί δυο πινία. "Εν σταθερόν Π Σ 
καί εν τοιοΰτον κινητόν ΠΚ. Τό τελευταίον τοΰτο

Εις τό παρόν τεϋχος θά άσχοληθώμεν άρχίζοντες μέ χρησιμεύει διά τήν έξ επαγωγής μεταφοράν ένεργείας
ενα δέκτην τριών λυχνιών, πολύ απλής συναρμολογήσεως, άπό τήν πλάκα τοΰ φορατοΰ εις τό διάφραγμα (έσχά-
τοΰ οποίου τό σχετικόν σχεδιάγραμμα δημοσιεΰομεν άνω- ραν) τοΰ ίδίου. Ή  ενέργεια αΰτη ήτις έ'χει ήδη πολλα-
τέραι. Εκ τών τριών λυχνιών τών οποίων γίνεται χρήσις πλασιασθή έξερχομένη έκ τής πλακός τοΰ φορατοΰ,

διερχεται δια τοϋ κινητού πινιου τής άναδράσεως ΠΚ, Ή  λήψις γίνεται διά κεοαίας τής ̂ οποίας τό μήκος
πρέπει νά είναι 45 εως 
50 μέτρα, συμπεριλαμ- 
βανομένης καί τής κα
θόδου αύτής. Μέ τήν 
βοήθειαν δέ μιάς καλής 
προσγειώσεως δυνάμεθα 
νά άκουσωμεν είς τό με- 
γάφωνον αρκετά δυνατά, 
συναυλίας 15 περίπου 
ευρωπαϊκών σταθμών.

Ό  συντονισμός έπι- 
τυγχάνεται δι’ ενός μό
νον μεταβλητού συμπυ- 
κνοηοΰ Μ Σ λειτουρ- 
γούντος έν σειρά μέ τήν 
κεραίαν, τοΰ μήκους τοΰ 
κύματος κανονιζομένου 
δι' ενός σταθερού πινίου 
Π Σ  τοΰ οποίου ή άξία 
(σπίρες) δύναται νά με
ταβάλλεται κατά βούλη-

Π ρόαοψ ις το ν  δέκ του  το ϋ  ο π ο ίο υ  δημ οσιεΰομ εν τό  σχεδιάγραμμα.

και μεταφερεται εις το πρω- 
τεύον πινίον Ρ (Primere) 
τού μετασχηματιστοΰ χαμηλής 
συχνότητος Transform ateur 
Basse—Frequence), άναλο- 
γίας 1/5 (εν πρός πέντε) καί 
έκεΐθεν παράγει ρεύμα έξ έπα- 
γωγής (Induction) εις τό δευ- 
τερεύον πινίον S.(Cecondaire) 
τοΰ ίδίου μετασχηματιστοΰ, 
άπό δπου μεταφέρεται εις τό 
διάφραγμα τής πρώτης λυχ
νίας χαμηλής συχνότητος Β. 
Αύταί αί έπί τού διαφράγμα
τος τής λυχνίας Β. διακυμάν
σεις, μεταβάλλουν τήν εντασιν 
ήτις διέρχεται διά τής πλακός 
τής ιδίας λυχνίας καί μέσω τοΰ 
πρωτεύοντος πινίου Ρ '. τοΰ 
δευτέρου μετασχηματιστοΰ 1/3 
χαμηλής συχνότητος καί συνε
πώς μεταβάλλουν τήν τάσιν 
τού δευτερεΰοντος πινίου του 
S ', ή οποία έπιδρφ μέ τήν 
σειράν της έπί τοΰ διαφράγ
ματος τής δευτέρας λυχνίας χα
μηλής συχνότητος Γ  δπου ρυθ
μίζει τό ρεύμα τό οποίον διέρχεται 
είς τήν πλάκα τής λυχνίας Γ.

Ε σω τερ ική  Ο,αταξις τω ν όιαφ ορω ν εξαρτη μα τω ν το ν  δέκ του .

διά τού μεγαφώνουΜ σιν δια τήςχρησιμοποιησεως διαφόρων πινίων καί άναλό- 
γως τοΰ μήκους κύματος, τό οποίον Θέλομεν νάλάβωμεν.



“Επειδή δμως τό ραδιόφωνον είναι γνωστόν δτι ήμπορεΐ νά 
τό μεταχειρισθη κανείς μόνον κατά τάς βραδυνάς ώρας, 
τό σχεδιάγραμμά μας προβλέπει έπίσης διά τήν χρησι- 
μοποίησιν ΠΙΚΑΓΤ (P. U.) διά φωνογραφικούς δίσκους, 
κατ’ αυτόν δέ τόν τρόπον μέ τήν βοήθειαν τοΰ γραμ
μοφώνου τό όποιον έχετε, ή μέ τήν προμήθειαν ενός 
μικροϋ τοιοΰτου, δύνασθε νά άκοΰσητε τούς δίσκους 
μέσω τοΰ μεγαφώνου καί εις έντασιν πολύ άνω τέραν 
καί τοΰ πλέον δυνατοΰ γραμμηφοη'ου. "Οπως φαίνεται 
άπό τό σχεδιάγραμμα, τό Π ΙΚ Α Π  παρεντίθεται μεταξύ 
τοΰ άγωγοΰ σύρματος— 4 τοΰ συτσωρευτοΰ πυρακτώσεως 
και τοΰ διαφράγματος τής λυχνίας Α.

Διά νά γίντ) τό παρατιθέμενον Θεωρητικόν σχεδιά
γραμμα αντιληπτόν εις πάντα;·, καλόν θεωροΰμεν νά 
παραθέσοομεν μςρικάς εξηγήσεις τών· έν αύτψ διαφόρων 
πήρα-ττατικών σχημάτων, Τ ί λυχνία, έπί παραδείγματι, 
παρισιάνεται διά κύκλου δπο>ς Α. Β. Γ. τό εντός τοΰ 
όποιου κυκλοτερές τόξον παριστάνει τό νήμα πυοακτώ- 
σεως. 'Η  εις τό μέσον διακεκομμένη γραμμή τό διά-

Τ Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α

[ Τό κατωτέρω άυΟρον τοΰ συνεργάτου μας κ. Κ. Ν ικολάου , 
έδημοσιεύθη το πρώτον εις τόν «Ελεύθερον "Ανθρω
πον» τής 2 3ης Νοεμβρίου 1930. Τό άναδημοσιεύομεν 
μετ’ ευχάριστήσεως, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον, σκιαγρα- 
φεΐται είς αύτό λίαν έπιτυχώς ή μουσική κατάστασις 
τής πρωτευούσης. ]

Έ άν ρίψη κανείς ενα έταστικό βλέμμα έπάνω στή 
μουσική μας κίνησι τών τελευταίων ετών καί περιμαζέψη 
τάς έντυπιόσεις του καί σκεφθή καί ζυγίση τό κάθε τι 
βαρύ ή αβαρές, πομφολυγώδες ή όντοτικό, συγκεκρι
μένο ή άφηρημένο, υπερβολικά αύθαδες ή έξαιρετικά 
σεμνότυφο, Θά καταλήξη σ ’ ενα συμπέρασμα! Π ο ιό ;... 
Π ώς λείπει μέσα σ ’ αύτό τό κόχλασμα ενας 1 ογικός 
γνωμών, ενας αναλογικός ισοζυγισμός γιά νά μή παρα
δέρνουμε, δπως σέ τόσας άλλας ζυμώσεις μας, έτσι καί 
στό έπίπεδο τής μουσικής μέσα σ ’ ενα χαώδες άδηλο, 
αρρύθμιστα καί δπως τά φέρει ή τύχη . . .

Καί τώρα ποιά τά α ίτ ια ;. ..  Άδιστάκτως ό έσφαλ- 
μένος υπολογισμός έπάνω στάς απορροφητικάς ίκανό-

φραγμα (έσχάρα) ή δέ χονδρή κάθετος μικρά γραμμή, 
τήν πλάκα. Αί τεθλασμέναι γραμμαί μέ τό έν άκρον 
έλεύθερον καί μέ τό μικρόν βέλος άνωθεν, παριστοΰν 
τούς ρεοστάτας (μεταβλητός αντιστάσεις) δπως τά σχή
ματα 1 καί 2 και διά τών οποίων κανονίζεται τό βολ- 
τάζ τής πυρακτώσεως. Ή  τεθλασμένη γραμμή μέ τά 
δύο άκρα συνδεόμενα, δπως εις τό σχήμα 3, παριστά 
πάντοτε μίαν σταθεράν άντίστασιν. Έκεΐ δπου διακό
πτεται εν κύκλωμα καί παρεντίθενται δύο μικραί γραμ- 
μαί παραλλήλους καί απέναντι άλλήλων, δπως εις τά 
σχήματα 4, 5, 6, υπονοείται δτι είναι ή Θέσις σταθερών 
συμπυκνωτών. Ό  μεταβλητός τέλος συμπυκνωτής παρι- 
στάνεται διά τών ίδίοίν γραμμών, τεμνομένων δι’ ενός 
βέλους (’ )

Π. Π. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ

‘ ) Δι’ ο'ωνδήποτε άλλην πληροφορίαν καί διά τήν λΰσιν 
οίασδήποτε απορίας σας, άτοτανθήτε έγγράφοις είς τήν διεύ- 
Θυνσιν τής «Μουσικής Ζωή;» καί Οά σάς χορηγη Π ή αυιη εύχα- 
ρίσυως καί εντελώς δωρεάν.

τητας τοΰ μουσικού μας κου οΰ, έ ν α ! Ή  μακαρία νωχέ
λεια στήν προπόνησί του, δύο ! Μία συμπτωματική παθο
λογική έγωπάθεια είς τάς μονομερείς αντιλήψεις έκ μέρους 
εκείνων πού εννοούν νά επιβάλλουν τόν εαυτόν τους ώς 
ρυθμιστάς τής δλης κάταστάσεως άπαιδαγοίγητα (εννοώ 
γιά τόν πολύν κόσμον) τρία!

Συνεπώς έ'νας δερβισισμός μάλλον στό ά'γονο παρά 
στό γόνιμο, μάλλον στό άκα! όριστο παρά στό σαφές 
πού μιά κοινή ή πάγκοινη θά έλεγα άντίληψι ή αδια
φορεί ή κλωτσά καί δέν αποδέχεται.

Καί όντως δέν υπάρχει χειρότερα περίπτωσις είς ενα 
εμβαδόν από τό κεκορεσμένο διάστημα καί μάλιστα είς 
έποχάς οικονομικής κρισεως καί έπάνω εις τό «R IE N  
Ν Ε  V A  P L U S » δταν προσπαθή ζόρικα νά μπουκώση 
καί νά παραγεμίση μέ ενα πνεύμα κακώς έννοουμένου 
Άμερικανισμοΰ.

Καί γιατί τώρα αύτό τό κεκορεσμένο δ ιάστη μ α ;... 
Διότι, δπως εΐπομεν, ελειψεν ή μουσική προπόνησις ή 
δέουσα, εις δλους τούς σταθμούς τής μορφώσεώς μας. 
Θά ήθελα νά ήξευρα πόσοι άπό τούς καθηγητάς μας

τών Πανεπιστημίων καί δή τών γυμνασίων ή τών άλ
λων εντεταλμένων παιδαγωγικών μας οργανισμών παρα
κολουθούν καί ζοΰν μέσα στήν μουσικήν ατμόσφαιραν 
τής πρωτευούσης . . .  Π όσο ι! . . .

ΓΙάσαι άπό τάς φοιτητικάς μας ενώσεις ή καί μαθη- 
τικάς τοιαύτας έπίσης έζήτησαν νά τύχουν μιάς αΐσθη- 
τικης τροφής υπερτέρας; . . .  Π ό σ α ι ;... Καί νά τό ζητή
σουν παλληκαρίσια. . .

Σπανίως, σπανιοίτατα ευρισκόμενος στήν διεύθυνσιν 
τοΰ Ωδείου ’ Αθηνών άντελήφθην μίαν τοιαύτην προ
διάθεσή. Α ! . . .  πήτε τους τουναντίον πώς προσεχώς 
ό τάδε Γκράν Κάμ Κάμ ή ό δείνα Σαχέμ Σεφόμ τής 
διεθνούς ρεκλάμας, Θά δράση πρό τοΰ κοινού μας καί 
τότε θά δητε τί σκουντοβόλημα έχει νά γίνη ... Τότε 
να τόν ακούσωμε δλοι! Νά τόν δούμε πρό παντός δλοι! . . .  
Δόσε μου καί μένα μπάρμπα. Βγάλτε δμως ενα πρό
γραμμα ισοζυγισμένο, αναλογικό, βάσιμο πρός τήν άντί
ληψι μ α ς ... απο 6oj παν κι’ οί άλλοι κοί οί περισσό
τεροι μακαρίως θα ρουφήσουν τόν βαρύν γλυκύ ν των 
καί οι ολιγώτεροι, οί ολίγιστοι στωϊκώτατα θά παρακο
λουθήσουν πολλάκις χασμώμενοι -μιά τέτοια λειτουργία 
και τίποτε περισσότερό. Αυτά συμβαίνουν σήμερα καί 
διά τας δύο παρατάξεις τόσον τών συμφωνικών συναυ
λιών, οσον καί τών μελοδραματικών παραστάσεων.

Καί γιά τήν κατάστασιν αύτήν ποιός εύθύνεται; Πρό 
παντός διά την πρώτην, τήν πιο συγκεκριμένην; Αύτήν 
την φοράν θα το πούμε καθαρά καί ξάστερα. ’Α σφα
λώς ο κακώς νοούμενος συναγωνισμός τών μουσικών 
μας Σχολών και Ωδείων, τά όποΐα Θά έπρεπε νά εινε 
μακράν τών περιπετειών τών έπιχειρήσεο^ν ή μάλλον 
πρωτοβουλιών καθαρώς αστικής φύσεως, χρησιμοποι
ούντο τον χρονον των στενά είς καθαρώς παιδαγωγικήν 
εργασίαν και αμιλλωμενα νά παρουσιάσουν έκαστον έξ 
αυτών αμιγή έντοσθιακήν έκδήλωσιν, αυτοτελή καί δ'χι 
ανακατωμενην σε συνδυασμούς γιά νά μπορή τό πολύ 
κοινόν, ή γενική προσοχή νά έντοπισθή είλικρινά καί νά 
άμείψη τούς είλικρινά παιδαγωγικώς έργαζομένους μακράν 
τών πυροτεχνικών παρενθέσεων αμφιβόλου αποτε
λέσματος.

νά τό συντηρήσουμε, πρέπει νά ςεύρωμε πώς θά φάμε, 
τί θά φάμε καί πότε θά φάμε. Αύτός εΐνε ό αμείλικτος 
υγιεινός δ ρ ο ς !...  Γιατί, λοιπόν, νά μήν τόν έφαρμό- 
σωμεν τόν ίδιον δρον καί στό σημερινό μας ζήτημα;

Παρατηρώ σήμερον αφού ταρηκολούθησα, ώς έκ τής 
πρώην ιδιοτητος μου, τάς Συμφοηικάς μας συναυλίας 
εντατικά, δπως καί πλείστας ά'λλας πού κυμαίνονται 
μεταξύ τού τίτλου τής συναυλίας καί τοΰ συναυλισμοΰ, 
πόσον στα>«ά καί πόσον απαθώς τάς παρακολουθοϋμεν: 
Καί γιατί; 'Απλούστατα γιατί μάς λείπει πειά ή ό'ρεξις.*) 
Παραφάγαμε κύριοι καί παράπιαμε καί έτσι τούτο μάς 
μυρίζει κι’ εκείνο μάς βρωμά καί αύτό εινε γιά τούς 
ολίγους, τούς όλιγίστους, τούς μεμυημένους.

Θά ήθελα έτσι άπό περιέργεια νά μαντεύσω πόσους 
συνδρομητάςτών Συμφωνικών Συ ναυλιών νέους ένέγραψε 
φέτος τό Ωδεΐον ’Α θη νώ ν! Καμμιά εκατοστή; Δέν 
πιστεύω ! . . .  Νά εΐνε δλοι— δλοι πεντακόσιοι; Δέν τό πι
στεύω ! Καί αύτό νά συμβαίνη σέ μιά πρωτεύουσα πού 
αριθμεί μέ τά προάστειά της περί τό έχατομμύριον 
κατοίκων!

Άλλά α. )ά γε μήπως δέν υπάρχουν αύτοί οί συνδρο- 
μηταί; Θά ύπήρχον μέ κάποιαν ενέργειαν, κάποιαν κα
τάλληλη προπαγάνδα, άλλά πού άφίνουν αί άντιδράσεις 
αί υποβρυχιακοί.

Μάτς καί μούτς έπιφανειακώς! . . .  Στιλετιά κατά βά
θος καί οτά ψαχνά! Νά εινε δίκαια, νά εινε άδικα, έδώ 
εινε τό ζήτημα. Πάντως δμα)ς αιτία εΐνε ό καταναγκα- 
στικός κακώς νοούμενος συναγωνισμός.

Γ ιά τήν άλλη παράταξι τής πλήρους άτελείας τοΰ 
κράτους δηλ. τοΰ μελοδράματος δέν λέγο3 τίποτε, διότι 
αύτοΰ διαγράφεται μία χαώδη; κατάσεασις ακόμη! χωρίς
πρό παντός αρχή  Τό μελόδραμα σήμερον εΐνε ένα
σπογγαλιευτικό πλοιάριον έκτεθειμένον στούς τέσσαρας 
άνεμους, χωρίς άγκυρα καί χωρίς μπούσουλα! Ταξειδεύει 
μέ τ άστρα καί ψαρεύει αντί σπόγγους κοκοβιούς μέ 
τήν επίμονη αναμονή καλλιτέρών ημερών πού τοΰ εύχό- 
μεθα όλοψύχως.

') Ή  « Μ ουσική  Ζ ω ή » δέν συμφωνεί μέ τήν άποψιν αύτήν 
τοϋ αξιότιμου συνεργάτου της.Τιά νά έχωμε ή νά αποκτήσουμε στομάχι γερό καί

Β Α φ Η  Τ Ρ Ι Χ Ω Ν
Η Παρισινή βαφή τριβών K O M O L  συνιστάται καί χρησιιιο- 

ποιείται σήμερον παρά τών καλυτέρων κομμωτών της Ευρώπης, 
διότι ή βαψή K O M O L  ευκόλως χρησιμοποιείται καί συνιστάται 
ως η πλέον κατάλληλος δι’ δλας τάς κομμώσεις ήτοι διά χτένισιια 
M arch el, διά χτένισμα νεοοϋ (m ise  en p li)  καί εΐδικώς διά χτένισμα 
διάρκειας (p erm an en ts ) διότι δέν καίει τάς τρίχας, δέν τάς σκλη- 
ρυνεΐ, δέν τάς κόβει, δέν τάς πρασινίζει καί χρωματίζει αϋ-.άς 

εντός 15 λεπτών τής ώρας.
Πωλείται είς τά Κ ομμωτήρια, Μυροπωλεία καί Φαρμακεία. 
Διαρκής παρακαταθήκη παρά τώ  άντιπροσώπω κ.
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Καί τώρα  διά νά τελειώνωμεν θά μοΰ πήτε ίσ ω ς : 
μά δ,τι εγινε εως σήμερα καί οπωσδήποτε δέν εΐνε 
αξιοσημείωτο;

Ασφαλώς ναί! θά έ'λεγα, άλλ’ αύτό δέν πείθει, δτι 
μέσα στό μεγάλα ή μικρά δικαιολογητικά τών μέχρι 
τοΰδε φιλομοΰσων αντιλήψεων, γεγονότων καί διασπα- 
θισμών λείπει ή αχαλίνωτος άποτύπωσ<ς τοΰ μοιραίου..· 
Καί περί αύτοΰ πρόκειται σήμερον διά νά μή παρεξη- 
γηθώμεν άπό κανένα.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ή  συμ φ ω νικ ή  όρχήστρα τοϋ  ’ Ω δείου  ’ Α θ η νώ ν
θά έκτελέσχ] (Σαιζόν 1930— 31) έργα τών κατωτέρω 
συνθετών: Μπάχ, Χαΐντελ, Μπετόβεν, Χάϋδν, Μπράμς,

Ζμέτανα, Ρεσ.τίγκι, Βάγνερ, Καζέλλα, Μπερλιό, Μου- 
σόρσκη, Ριχ. Στράους, Ραβέλ, Μάλερ (ΐη  συμφωνία) 
Σέμπεργκ («Verklarte N acht») κτλ.

— Έκτος τών οκτώ Συναυλιών Συνδρομητών, εις 
τάς οποίας θά έκτελεσθοΰν έργα τών ώς ά'νω συνθετών, 
θά δοθοΰν καί 8 Λαϊκαί συμφωνικαί συναυλίαι, τόν δέ 
Δεκέμβριον θά έορτασθή ή ΙΟετηρίς τής «Χορφδίας 
’Αθηνών» τοΰ κ. Οίκονομίδη.

— Διευθυνταί ορχήστρας οι κ.κ. Μητρόπουλος, Οικο- 
νομίδης, Μπουστίντουϊ, Σκαλκώτας, Schnabel, καί Κα
ζέλλα.

— Σ oil στ τών ώς ά'νω συναυλιών: Φρόϋντ, Σοΰμαν, 
Έρίκα Μορίνι, Χοΰμπερμαν, Καζέλλα, Ντόνανυϊ Φα- 
ρανταιος καί Βολωνίνης.

/Y V O  Υ Σ Ι  K H  Μ Ν Η Σ Ι Ι  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ

— Εις τήν Λενίνγκραδ (πρ. Πετρούπολιν) θά κτισθή 
καί τρίτον μελόδραμα μέ 5— 6000 θέσεις ακροατών.

—  Τό μπαλλέττο τοΰ Milhaud «Le train bleu» Θά 
έκτελεσθή τήν Σαιζόν 1930— 31 διά πρώτην φοράν εις 
Γερμανίαν— Χαννόφερ.

— Ή  Sign. Anita Colom bo, πρώην γραμματεύς εις 
τήν Σκάλα τοΰ Μιλάνου, διωρίσθη διευθύντρια τής 
’Όπερας αύτής.

— Ό  N ikolai L opatn ikoff συνθέτει τό μελόδραμα 
«D anton» επί τή βάσει τοΰ γνωστοΰ δράματος τοΰ 
Buchner «D antons T od ».

— Είς τήν Σκάλαν τοΰ Μιλάνου θά έκτελεσθή κατ’ 
αύτάς ή ό'περα τοΰ Βέρδι «L om bardi» μέ διευθυντήν 
τής σκηνής τόν τής’Όπερας τής Βιέννης Lothar W aller- 
stein.

— Ό  Paul Gross συνέθεσεν μίαν «Sinfonia brevis» 
καί Θά έκτελεσθή διά πρώτην φοράν εις τήν Στουτ- 
γάρδην.

—  Τό νέον κοντσέρτο διά πιάνο τοΰ H indem ith, 
μέ διευθυντήν ορχήστρας τόν Michael Taube καί 
σολίστ τόν E dw in Fischer, θά έκτελεσθή κατ’ αύτάς 
εις Γερμανίαν.

—  Ό  Arthur H on egger συνθέτει ενα νέο έ'ργον διά 
χορωδίαν έ,τί τή βάσει ποιητικοΰ κειμένου τοΰ Rene 
Bizet.

—  Ό  Lorenzo Perosi συνέθεσεν σειράν έργων μουσι
κής διοματίου καί εν Όρατόριον.

— «T h e Musical Found Society of Philadelphia» 
(O ffice 400 chestnut Street) προεκήρυξε διαγωνισμόν 
πρός σύνθεσιν ενός έργου διά Σόλο κουαρτέττο εγ
χόρδων καί ορχήστραν. Τό βραβευθησόμενον έ'ργον θά 
λάβη 1000 δολλάρια. Άποστολαί γίνονται δεκταί μέχρι 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1931.

—  Ό  W illem  M engelberg διωρίσθη διευθυντής

τής «Sym phony Orchestra» Λονδίνου. Διατηρεί δμως 
καί τήν θέσιν του ώς διευθυντοΰ τής C oncertgebouw  
ορχήστρας τής Άμστερδάμης.

— Ό  Paul H indem ith μετά τών Julius W olfs- 
tahl καί Em anuel Feuerm ann ώς Trio (6 H indem ith 
έχει τό μέρος τής Βιόλας) θά δώσουν σειράν συναυλιών 
εις διαφόρους πόλεις τής Γερμανίας.

Κιον Β. Β. Θεσσαλονίκην. Γράψατέ μας συγκεκριμένους 
τί είδους βιβλία έκ τών θεωρητικών μουσικών μαθημάτων 
ζητήτε. Δηλαδή : Στοιχειώδους μουσικής, αρμονίας, αντί- 
στίξεως, μορφολογίας, οργανολογίας, ένορχηστρώσεως, 
κ.τ.λ. Δι’ εν άπό δλα, μάλιστα. Ό λ α  δι’ έ'ναν πρωτό.τει- 
ρον; ’Όχι, εΐναι άντιπαιδαγωγικόν.

Δίδα Δ Α . Ένταΰθα. Τί θέλετε νά κάμωμεν ημείς 
τήν στιγμήν πού οί καθηγηταί τής μουσικής δέν δια
μαρτύρονται. Άποταθήτε στό Γενικόν Συμβοΰλιον τοΰ 
Ωδείου.

Μ ιά πιανίστα . Πειραιά. Δέν μποροΰμε νά σά; ύπο- 
δείξωμεν καλύτερον πιανίστα, διά λόγους εύνοήτους. 
Σάς παρακαλοΰμεν νά διέλθετε άπό τά γραφεία μας. 
Εύχαριστοΰμεν γιά τά καλά σας λόγια.

Κιον Α . Σ . Β όλον. Εγκαρδίους εύχαριστίας. Σάς 
εύχόμεθα καλήν πρόοδον.

Διδα Τ. Ένταΰθα. Προσπαθήσατε καί θά έκτελε- 
σθή. Μή νευριάζετε!

Κιον Κ . Ν ικολόπουλον. Ένταΰθα. Άποταθήτε 
μόνον στήν Εταιρία Στάρρ— Στοά ’Αρσάκειου 12 — 
γιά τό πιάνο.

Έλάβομεν 18 δημοτικά ςίσματα κατά διασκευήν τοΰ 
κ. Ν· Δ άβδα . Ή  «Μ ουσική  Ζ ω ή » Θά άσχοληθή μέ 
τά άσματα αύτά προσεχώς.

2)εν ύωάρχει 
ωαρά μόνον

SYlia δέοις εις
ζην κορυφήν-

SCAR '°

Ούτε ή τύχη, ούτε ή βία, ούτε ή πανουργία, άρκούν διά νά κατα- 
λάβη κανείς τήν μοναδικήν θέσιν ποϋ υπάρχει εις τήν κορυφήν.

Διά νά φθάση κάνεις είς τήν κορυφήν, διά νά καταλάβη τήν μό
νην εις αϊ>τήν ύπάρχουοαν ΰε'σιν, πρέπει νά έχη προσόντα άνώτερα και 
αξίαν άναμφισβήτητον.

Μεταξύ τών Γραμμοφώνων, ύστερα άπό μίαν μακράν περίοδον κατά 
τήν οποίαν εδοκιμάσθησαν τά προϊόντα τών εργοστασίων ολο>ν τών χωρών, 
μόνον τά γραμμόφωνα Σ Τ Α Ρ Ρ  κατέλαβον τήν ϋέσιν τής κορυφής καί τήν 
κατέχουν ακλόνητα, διότι εΐναι τά μόνα ποϋ συνδυάζουν διαύγειαν ήχου, 
στερεότητα και καλλιτεχνικήν έμφάνισιν, μέ τιμήν λογικήν.

Ε άν θέλετε νά έξασφαλίστιτε άμεμπτον μουσικήν άπόδοσιν και άπα- 
ράμιλλον στερεότητα, εάν θέλετε νά άποκτήσητε ενα Γραμμόφωνον ποϋ νά 
μήν τό φθάνουν τά άλλα είς τήν ποιότητα, άν, μέ δυο λόγια, λαχταράτε τό 
ώραΐον, αγοράσατε ένα Γ Ρ Α Μ Μ Ο Φ Ω Ν Ο Ν  « Σ Τ Α Ρ Ρ » .

E T A I R I A  Π Ι Α Ν Ω Ν  " Σ Τ Α Ρ Ρ , ,  α. ε .
Α Θ Η Ν Α / ,  Σ Τ Ο Α  Α Ρ Σ Α Κ Ε Ι Ο Υ  1 2  
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’Αρσάκειου 12.
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BECHSTEI N ( ΜΠ Ε Χ Σ ΤΑ Ϊ Ν)
. άπό δλα τά άλλα. .

   ♦   ^
ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ:

ΕΤΑΙΡΙΑΝ fllANQ N ΣΤΑ Ρ Ρ  α .ε .

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

“Ολοι σείς όσοι διατάζετε έμπρός είς το άμέτρητον πλήθος των ποικιλωνύμων Πιάνων πού 
σάς προσφέρονται πανταχόθεν, ακολουθήσατε τούς μεγάλου^ καλλιτέχνας καί εκλέξατε το Πιάνο 
BECHSTEIN.

Το όνομ α  BECHSTEIN χαραγμένο έπί τοΰ Πιάνου σας θά φανερώνη δτι υπήρξατε αλάνθα
στος κριτής έπΐ έργων καλλιτεχνικής άξίας.

Έ ά ν  παίξητε μιά φορά το Πιάνο BECHSTEIN, π έστω καί άν  το άκούσπτε μιά φορά, θά 
πεισθήτε ότι δέν' χωρεΐ σύγκρισις μέ άλλα  To BECHSTEIN είναι τό μόνο Πιάνο πού άντιπροσω- 
πεΰει το ΤΕΛΕΙΟΝ έν τή Τέχνη καί τή Βιομηχανίο:.

Γενήτε ό ευτυχής κάτοχος ενός Πιάνου BECHSTEIN, καί θά αίσθανθήτε νά  σάς πλημμυρίζει 
υπερηφάνεια πού μόνο αντικείμενα μεγάλης καλλιτεχνικής άξίας κατορθώνουν νά δημιουργούν.

Μη δώσητε τυφλήν πίστιν εις τάς διαβεβαιώσεις μας. ’Ελέγξατε μάλιστα καί τάς γνώμας 
τών μεγάλων καλλιτεχνών καί σχηματίσατε προσωπικήν γνώμην έπισκεπτόμενοι τά Πιάνα 
BECHSTEIN είς τούς Νέους ’Αντιπροσώπους :

HANS VON BUL0W. «. Τά όρ γα 
να  BECHSTEIN διακρίνονται 
θΛθ>ν τών άλλων οργάνων' 
άπό τήν άνωτέραν ποιό
τητά των' είς όλας τάς 
φ ά σ ε ι ς  τής κατασκευής 
Πιάνων»

EDOUARD GRIE6. « . . .Ό  ένθου- 
σιασμός μου διά τά Πιανα 
BECHSTEIN ύπήρξε πάντοτε 
άφθαστος».

FRANCOIS LISZT. « . . .  Μία κρίσις έπί τών οργά 
νων σας δέν δύναται να είναι παρά ένας 
έπαινος. Ά π ό  2S ήδη έτη δέν έπαιξα παρά 
τά όργανά  σας, καί ή πείρα μου μέ έδικαίωσε 
διά τήν' προτίμησιν ταύτην».

SERGEI RACHMANINCW. « . . .  Η θαυμασία ώραιό- 
της καί ή ιδεώδης γλυκύτης του ήχου. ώς 
έπισης καί ό άπαράμιλλος μηχανισμός τού 
Πιάνου BECHSTEIN προκαλούν πάντοτε τόν 
ένθουσιασμόν μου».

EUGENE D'ALBERT. «.. θεω ρώ  τά 
Πιάνα BECHSTEIN ώς τά τε
λειότερα του Κόσμου ύφ ’ 
όλας τάς άπόψεις».
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