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Δρ. Έ ρ β ιν  Φέλμττερ (Βιέννη): Ή  μουσική κίνησις. 
τής Βιέννης.

Λ αζαρίλ  : Ή  «καταδίκη τοΰ Φάουστ» τοΰ Μπερλιόζ.

Δ. Λ α νρ ά γκ α  : Μουσικόν τεμάχιον.

Ιω ά ννα  Γ . Μ π ο νχ ο νβ ά λ α  : Ό  «μικρός Κάρλ».

Θ Δ — ου : Γύοω άπό τό σύγχρονο πιάνο.
«0·

j l  ^ φ να τα ν τ ιν ίδ ο ν  : Τό ραδιόφωνο στό σπίτι.

Κ  Νίχ ον : Ή  μουσική διαπαιδαγώγησίς ιιας.
ίΜουσικι^νησις ’Αθηνών καί ’Εξωτερικού.

Νέαι έκ? κις.

Σχεδιάγ{. * . πρός κατασκευήν ραδιοφώνου. — Διά
φοροί φωτογραφίαι καί πολυτελής εΐκών τοΰ 
Μ - Ραβέλ.
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"Εχουν αλλάξει οί καιροί. ’Ή λλαξεν ό τρόπο? τής ζωής μας. 
Πολλαι νέαι συνήθειαι έξετόπισαν τάς παλαιός. Αλλά ή Μουσική 
μόρφωσις παραμένει τό ώραιότερον προσόν κάθε πραγματικός 
πολιτισμένης οίκογενείας.

Τό Πιάνο ήτο ανέκαθεν τό βασικόν μέσον κάθε μουσικής 
έκπαιδεύσεως, και ώς τοιοΰτον διαδίδεται συνεχώς.

Μέσα ομ ω ; είς τήν άπέραντον ποικιλίαν τών Πιάνων, τά 
Πιάνα F O R S T E R  κατέχουν δλως επίζηλον θέσιν διά την σπά
νιάν μελφδίαν των, διά τήν άνωτέραν ποιότητά των, διά τήν επι
βλητικήν έξωτερικήν έμφάνισίν των.

Τοποθετοΰντες ένα F o r s te r  στό σπίτι σας, αποκτάτε τό άρ- 
τιώτερον μέσον διά τήν Μουσικήν μόρφωσίν σας καί έκδηλώνετε 
μέ τόν εΰγενέστερον τρόπον τόν άνώτερον πολιτισμόν σας. 
Τά Πιάνα F O R S T E R  πωλοϋνται μέ ευκολίας πληρωμής παρά τή
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Τόν κάθε άνθρωπο τής Τέχνης, άδιάφορον σέ ποιον 
κλάδον ανήκει, ποίηση, μουσική, ζωγραφική, θέατρο, 
πρέπει νά τόν κρίνουμε θέτοντας τον μέσα στό περι
βάλλον πού εζησε καί τοϋ οποίου ηχώ ύπήρξεν. Ειν’ α
λήθεια πώς υπάρχουν φυσιογνωμίες μεγάλες, ποΰ ουτε 
σ’ εποχήν, ουτε σέ πατρίδα ανήκουν. Είναι οί άνθρωποι 
αύτοί πού πέτυχαν μέ τή μεγαλουργό σκέψη τους καί 
μέ τά μεγάλα ποιητικά τους φτερουγίσματα νά υψωθούν 
απάνω άπό κάθε εποχή καί νά μείνουν ακλόνητοι στό 
πέρασμα τοϋ χρόνου. Σ ’ αύτοΰς, βέβαια, δέν ανήκει ό 
Σπϋρος Σαμάρας, τό έ'ργο τοϋ 
οποίου θ’ άποτελέση τό αντι
κείμενο τής σημερινής μας σύν
τομης μελέτης. ’Ανάγκη λοιπόν, 
αν θέλουμε νά είμαστε δίκαιοι 
μελετητές καί εκτιμητές τού 
μουσικού του έργου, νά τόν 
τοποθετήσουμε μέσα στό περι
βάλλον πού έζησε, και άπό τό 
όποιο άντλησε τή δημιουργική 
του εργασία. ’Έτσι μόνο άντι- 
κρύζοντας αυτόν καί τό έργο 
του, θά μπορέσουμε νά εκτιμή
σουμε τί ν πλατύτερη καί βαθύ
τερη σημασία τοϋ τελευταίου.

Τό έργο τοΰ Σαμάρα, κρι- 
νόμενο σήμερα αύτό καθ’ εαυ
τό, δέν μπορεί νά μάς δώση 
μιά κάποια βαθύτερη συγκί
νηση. Πέρασαν τόσα χρόνια 
άπό τήν εποχή πού δ συνθέ
της τής «Ρέας» καί τής «Μ α
μζέλ Μπελΐλ» άφινε τήν ψυχή 
του νά τραγούδι] σή τόν έρωτα 
καί τή χαρά, έγιναν τόσες αλ
λαγές στό αναμεταξύ στόν τρό
πο τοΰ λ ά σκέπτεται κανείς, 
έπεκράτησαν τόσες καινουργές

ιδέες, έφευρέθησαν τόσα καί τόσα είδη στή μέθοδο νά εκ
φράζεται κανείς κι’ άκόμη καί νά δημιουργή, ώστε τό μου
σικό έργο τοΰ Σαμάρα νά μάς εμφανίζεται σήμερα 
φτωχό καί λιτό. Φτωχό καί λιτό άπό τήν άποψη τής 
μορφής του, πλούσιο δμως καί ενδιαφέρον γιά τήν 
έμπνευσή του καί τό ποιητικό του περιεχόμενο.

Ό  Σαμάρας ύπήρξεν ένας ρωμαντικός ποιητής. 
Έπέρασε τή ζωή του τραγουδώντας, χωρίς νά καταβάλη 
καμμίαν ιδιαίτερη προσπάθεια γι’ αύτό, χωρίς επιτή
δευση, χωρίς συμφέρον, χωρίς καλά-καλά νά ξέρη κι’ αύ

τός δ ίδιος γιατί. ’Από μιά 
! εσωτερική ανάγκη. Καί ή εσω

τερική ανάγκη είναι προσόν 
τών άληθινών καλλιτεχνών. 
Παιδί ακόμη δέκα πέντε χρό
νων, εισέβαλε— γιατί ή έμφά- 
νηση τοΰ Σαμάρα στό μουσικό 
κόσμο είχε τήν ό'ψη μιάς άκρά- 
τητης εφόδου, μιάς δρμητικής 
εισβολής —  μέ μία «φαντασία 
του γιά πιάνο» πού τήν έμ- 
πνεύστηκε άπό τό μελόδραμα 
τοϋ Πετρέλλα «Ή  κόμησσα 
ντ’ ’Αμάλφι». Πνεΰμα ανή
συχο, πού δέ μπορούσε νά 
ζήση καί νά δράση μέσα στή 
μουσική άκινησία, πού επικρα
τούσε γύρω του —  βρισκόμα
στε στά 1882 —  έφυγε γιά τό 
Παρίσι, δπου είχε τήν εξαιρε
τική τύχη νά τόν πάρη στήν 
προστασία του ό μαρκήσιος 
ντε Σαίντ Ίλλαίρ. Έκεΐ τελείω
σε τις μουσικές του σπουδές, 
έχοντας ώς δάσκαλο τόν πολύν 
Ντελίμπ. ’ Από τήν εποχήν αύ
τήν αρχίζει ή εξαιρετική στα
διοδρομία τοΰ έπτανησίου μου-



σουργοΰ. Και λέμε εξαιρετική, γιατί δ Σαμάρας, χωρίς 
νά γνωρίση στό άναμειαξύ καμμίαν απογοήτευση, επέ
τυχε πολύ γρήγορα νά πάρη μία τιμητική θέσι στό 
διεθνή μουσικό κόσμο, σέ σημείο ώστε νάρθη στιγμή 
πού νά τόν κατατάσση ή ’Ιταλία ανάμεσα στούς πέντε 
μεγαλύτερους σύγχρονους συνθέτας της.

Γεννημένος στήν Κέρκυρα ό Σαμάρας «κάτω άπό 
τις μυρτιές καί τις λεμονιές τών κήπων τοΰ Αλκινόου» 
κατά τήν ωραίαν έ'κφρασιν τοΰ μουσικοκριτικοΰ τής 
«Καρτερίας» τοϋ Μιλάνου, έχοντας επομένως τό τρα
γούδι μέσα του, δέν δυσκολεύτηκε ναύ'ρη καί ν’ άκολου- 
θήστ) τό δρόμο του. Καί ό δρόμος του ήταν εκείνος 
πού έ'φερε στό μελόδραμα. Τό τραγούδι του δμως δσον 
κι’ αν ήταν ατομική του επινόηση κι δσον κι’ αν ανα
πηδούσε μ' έ'να θαυμαστό αυθορμητισμό μέσα άπό τήν 
ψυχή του, δμως έφερνε τήν σφραγίδα μιας κάποιας 
επίδρασης.

Ή  επίδραση τής ’ Ιταλικής μουσικής είναι φ α 
νερή σ’ δλην τήν εργασία τοΰ έπτανησίου μουσουργού. 
Καί ήταν φυσικό αύτό έφ’ δσον ή Κέρκυρα, ή πατρίδα 
του, είχε δοκιμάσει βαθειά τήν επίδραση κάθε ’ Ιταλικής 
πνευματικής εκδήλωσης καί γιατί πολύ καιρό δούλευε 
κάτω άπό τόν Βενετσιάνο καταχτητή, άλλά καί γιατί ή 
’ Ιταλία ήταν ό κοντινώτερος πολιτισμένος γείτονάς της. 
’Έπειτα ή μουσική φυσιογνωμία τοΰ Σαμάρα, δσο κι’ 
αν στέκη ξέχωρα ανάμεσα στό μουσικό κόσμο τής νεώ- 
τερης Ελλάδας, κι’ δσο κι’ αν έχϊ) και σήμερα άκόμη 
μιά καλή Θέση μέσα στον μουσικό κόσμο τής ’ Ιταλίας, 
δμως ούτε τήν δημιουργική δύναμη διέθετε, ούτε καί τά 
ανάλογα ποιητικά φτερά είχε, ώστε νά ΰψωθή απάνω 
άπό σχολές καί επιδράσεις. Αύτό δμως δέν θά εϊπή πώς 
τό μιουσικό έ'ργο τοΰ Σαμάρα δέν μας δίνει πολλές φο
ρές τήν ευκαιρία νά τού εκτιμήσουμε μιάν ά'λλη μεγάλη 
αρετή πού έ'χει.

Ί σ ω ς  άπό δλους τούς συγχρόνους του ’Ιταλούς 
συνθέτας νά είναι δ μόνος, δ Σαμάρας πού επέτυχε 
νά συγκεράση τή γλυκάδα τής ’ Ιταλικής μέ τήν ευγέ
νεια καί τή χάρη τής Γαλλικής μουσικής. Γενικά δμως 
ή μουσική τοΰ Σαμάρα, χωρίς νά ταράσσεται άπό 
άκαιρα επιδεικτικά τεχνάσματα, κυλάει φυσικά, άκολου-

θόντας μέ άκρίβεια τή δράση καί τις ψυχολογικές μετα
πτώσεις τών προσώπων τοΰ καθένα του έργου. Βέβαια 
σ’ έκσταση δέν είναι προωρισμένη νά μάς φέρη ποτέ 
σχεδόν ή μουσική τοΰ έπτανησίου μουσουργού. Τόν 
λόγον μάς τόν εξηγεί μέ λίγα λόγια ό μουσικοκριτικός 
τοΰ «Σέκολο» τής Νεαπόλεως. « Ό  Σαμάρας— έγραφεν 
άπ’ αφορμή κάποιου νέου έργου του — μεταχειρίζεται 
τήν γλώσσα μόνο τής καθαρής μελωδίας, τρέχει κατ’ ευ
θείαν στό σκοπό του, αποδίδει ενα πρός ενα τά συν
αισθήματα πού εκφράζονται άπό τούς ποιητάς και έχει 
μεγάλην επιτυχίαν στήν αναζήτησή τους».

Ή  μουσική παραγωγή τοΰ Σαμάρα υπήρξε πλου- 
σιωτάτη. Σ ’ ένα δμως άπό δλα τά μελοδράματά του 
παρουσιάζεται ωραίος νοσταλγός τοΰ ουρανού, πού κάτοο 
άπό τά χαμόγελά του είδε γιά πρώτη φορά τό φώς τοΰ 
ήλιου. Στή «Ρέα» του, πού βέβαια καί αύτή είναι επη
ρεασμένη άπό τό ιταλικό μουσικό περιβάλλον, υπάρχουν 
σημεία πού φανερώνουν πώς το έργο συνελήφθηκε, έγ- 
κυμονήθηκε καί γεννήθηκε άπό ελληνικό κεφάλι. Ελλη
νικά μοτίβα καί μουσικές φράσεις άπαλοχρωματισμένεξ μέ 
τοΰ ελληνικού ουρανού τά χρώματα, άκούγονται άπό 
καιρό σέ καιρό, σαν κουδουνίσματα κοπαδιών πού ρο6ο- 
λάνε άπό τις καταπράσινες πλαγιές τών 'Ηπειρωτικών 
βουνών.

Τήν σημασία τοΰ έργου τοΰ Σαμάρα άπό τήν εθνι
κιστική του δ'ψι μάς τήν δίνει δ αλησμόνητος Βλάσης 
Γαβριηλίδης, σέ μίαν ανταπόκριση ποΰ έγραψε στήν 
« ’Ακρόπολίν» του άπό τό Κάϊρον. Βρισκότανε τότε έκεΐ 
δ Γαβριηλίδης, δταν πρωτοπαίχτηκε στήν αιγυπτιακή 
πρωτεύουσα ή * Ρέα» τοΰ Σαμάρα. Καί έγραφε ; * Οταν 
έβλεπα Ιταλούς, Γερμανούς, ’Αμερικανούς, Γάλλους, 
Αιγυπτίους— άφίνω δά τούς Έλληνας—χειροκροτοΰντας 
μανιωδώς τόν Σαμάρα?·, άλλ’ ’ιδίως δταν ήσθάνθην να 
μέ διαπερά δλη ή δύναμις καί δλη ή επιστήμη καί ό'λο 
τό βάθος τής νέας μουσικής τοΰ Σαμάρα, έφαντάσθην 
τήν Ελλάδα κατά δέκα μυριάδας στρατού καί κατά 
δέκα Δρέτνωτς δυνατωτέραν, άφ ’ δ,τι είναι σήμερον, μέ 
αύτόν τόν δαιμονιακόν Θρίαμβον τής ελληνικής τέχνης». 
Καί έτσι ήταν.

Θ. Ν· Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ

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.
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ΐ ν ί Ω Ρ Ι Σ  Ρ Α Β Ε Λ
’Ά ν  ό Ρίχαρδ Στράους είναι δ γνησιώτερος εκπρό

σωπος τοΰ Γερμανικού «κολοσσάλ» στήν ορχήστρα του, 
δ Μωρίς Ραβέλ είναι δ μανιώδης έκζητηιή; τοϋ ά.τει 
ροστώς μικρού καί τοΰ έκλεπτυσμένου στή μουσική τέχνη. 
Διά τόν πρώτον χρειάζεται τηλεβόας. Διά τόν δεύτερον 
μικροσκόπιον. Γιά τόν Ραβέλ ή μουσική μικρογραφία 
μέ όλες τής εξεζητημένες τελειότητες τών σχεδίων της καί 
τών χρωματισμών της, εινε ή τελευταία λέξις τής τέχνης. 
’Αποφεύγει έξ ιδιοσυγκρασίας άλλά καί έκ πεποιθησειος 
τά μεγάλα συμφωνικά ποιήματα, τής εκτεταμένες μου
σικές επιφάνειες, καί τής μουσικές μακρηγορίες. Εινε ο 
κηρυγμένος εχθρός πάσης άμετροεπείας, καί τής πλέον 
μεγαλόπνευστης άκόμη. Είναι πολέμιος κάθε μουσικού 
ρωμαντισμοΰ.

Γιά τόν Ραβέλ ή συμφωνία είναι μιά παλαιωμένη 
πρόληψις. Καί τήν καταργεί. ’Έτσι καί οί λαξευταί τών 
Γαλλικών σοννέτων κατήργησαν τά ποιήματα τής μεγάλης 
πνοής, καί άρνήθηκαν τόν Βινύ, τόν Μυσσέ, τόν Λαμαρ- 
τΐνον καί τόν Βίκτωρ Ουγκώ, χωρίς αύτό νά τούς έμπο-, 
δ ίση ν ’ άναδειχθοΰν άριστοτέχναι στό είδος των. Ά π ό  
τής άπόψεως αυτής δ Ραβέλ είναι δ γνησιώτερος Γάλλος 
μουσικός. Λαξευτής τοΰ ήχου καί τής μουσικής φόρμας 
μοναδικός στό είδος του. ’Ά ν  ύπάρχη σήμερα ένα ιδιαί
τερον στύλ ποΰ διακρίνει τή Γαλλική μουσική παρα
γωγή, αύτό οφείλεται κατά μέγα μέρος στον Ραβέλ. Εινε 
ό άκαταπόνητος εργάτης τής τελειότητας στό μουσικόν 
ύφος καί τή μουσική καλαισθησία.

Ό  Ραβέλ εινε δ πρώτος αρνητής τής μουσικής συγ- 
κινήσεως, τήν όποιαν εξορίζει άπό τά έργα του σάν μιά 
άσυγχώρητη αδυναμία. Τήν αισθητική του αύτή ακολού
θησε πιστά καί τήν άνήγαγεν εις άμείλικτον δόγμα δ 
Ίγκόρ Στραβίνσκη. Ό  Ραβέλ επιζητεί μέ πάθος τόν 
άπόλυτο άντικειμενισμό στήν τέχνη του. Εξορίζει τόν 
εαυτόν του δλοκληρωτικά καί άπόλυτα άπό τήν κάθε του 
έμπνευσι. Καί έπιζητεΐ τό άντικείμενον  καί μόνην τήν 
πιστόιατη μουσική άναπαράστασι τοΰ άντικειμένου. 
Γ ι’ αύτό θά μπορούσαμε νά τόν όνομάσωμε ενα τελειό
τατο μουσικό φωτογράφο. “Οποια σ/έσις υπάρχει μεταξύ 
τοϋ πιστού άντικειμενικοΰ χρωστήρος ενός μεγάλου ζω 
γράφου, ή ίδια σχέσις υπάρχει μεταξύ τής μουσικής 
άναπαραστάσεως ενός θέματος άπό τόν Ραβέλ καί τής 
πραγματοποιήσεως τοΰ ιδίου θέματος άπό έ'να ρωμαν- 
τικόν μουσικόν. Έπεξηγηματικώτερα: άκονμε τήν περί
φημη σύνθεσι τοΰ Ραβέλ τά Π αιγνίδ ια  το ν  νεροϋ  καί 
βλέπομε μιά πιστόταιη καί λεπτομερέστατη άπόδοσι τών 
άχτιδόχαρων αύτών παιχνιδιών καί τών ιριδώσεων σέ 
καταπληκτικό βαθμό πραγματοποιημένη σέ ήχους. Ή  
φαντασία δμοος τοϋ άκροατοΰ τής τεχνικώτατης αύτής

συνθέσεοο: μένει απολύτως ήσυχη και ανεπηρέαστη. Ά ν  
άκούσωμε δμως στό ίδιο πρόγραμμα μιά σύνθεσι ενός 
άλλου μουσικού επάνω στό ϊδιο θέμα, λ. χ. les jets d’eau 
de la Villa d’Este τον Λίστ, ή φαντασία μας θά έξαφθή 
καί θά δημιουργήση γύρω σιό ίδιο θέμα ολόκληρο ποιη
τικό περιβάλλον, —  τό ίδιο ρωμαντικό περιβάλλον ποϋ 
είσηγεΐται καί υποβάλλει δ Λίστ μέ τόν φλογερό υπο
κειμενισμό του. Μέ τό ν’ άρνήται δμως δ Ραβέλ τήν 
μουσική συγκίνηαι άπό τά έργα του, αύτό δέν σημαίνει 
δτι είναι ανίκανος νά τήν πραγματοποιήση. Ακολουθεί 
ά τλώς μιά τεχνοτροπία— μίαν αύσιηρώς έκ τών προτέ- 
ρων προδιαγεγραμμένη τεχνοτροπία. Ό  άντικειμενικός 
αύιός συνθέτης έχει γράψει μερικές σελίδες ποϋ πλέουν 
μέσα στό θάμβος τής μεγάλης μουσικής συγκινήσεως 
δπως τή μυστικοπαθή Εβραϊκή μελωδία Kaddisch. 
Εΐναι μιά δλόκληρη λιτανεία πονεμένων ψυχών ποΰ παρε
λαύνει σέ μουσικές φράσεις δονούμενες άπό τό μεγάλο 
δέος. Είναι δ παρακλητικός γόος μιας ολόκληρης φυλής.

Ό  Ραβέλ είναι Εβραϊκής καταγιογής, χωρίς συζή- 
τησιν. Κατάγεται άπό τό Σιμπούρ κοντά στό Μπιαρρίτς, 
κάί ή γραφική πολίχνη τής γεννήσεώς του άλλα καί δλη 
ή χώρα τών Basques διωργάνωσε εφέτος τό καλοκαίρι 
πρός τιμήν του πανηγυρικός έορτάς, στάς οποίας προσε- 
κλήθη καί έλαβε μέρος καί ή επίσημη Γαλλία. Ο 
Παρισινώτερος λοιπόν τών συγχρόνων Γάλλων μουσι
κών, είναι γεννημένος στά Γαλλοϊσπανικά σύνορα, στό 
μεταίχμιον τής Γαλλικής αισθητικής ώμορφιάς καί τής 
Ισπανικής φλογερότητος. Ή  μουσική του συνκεντρώνει 
τά δύο αύτά διακριτικά γνωρίσματα,— τήν αισθητική χάρι 
τής φόρμας καί τήν φλογερότητα τών ρυθμών καί τών 
συμφωνικών χρωμάτων. Ή  γειτνίασίς του μέ τήν Ισπανία 
είναι καταφανής στά έργα του. 'Η  Ισπανία τραβά άκά- 
Θεκτα τόν Ραβέλ άπό τά πρώτα νεανικά του χρόνια. Θά 
μπορούσε κανείς νά πή δτι μπαίνει στό μουσικό κόσμο 
άπό τήν 'Ισπανία. Τό πρώτο του έργο είναι ή Χ αμ π α-  
νέρα. Κατόπιν γράφει τήν ‘Ισπανική  Ρ α ψ φ δία , μέ τήν 
Μ αλαγκουένα  καί τή Φέρια, έπειτα τήν cΙσπανική  
‘Ώ ρ α  μιά μονόπρακτη μουσική κωμωδία, καί εφεξής τήν 
Alborada del Grazioso, τήν Β οκαλίζ  σέ ρυθμούς Χαμ- 
πανέρας, τά ‘ Ισπανικά  τραγούδια , τήν Τσιγκάνα  κ.τ.λ.

Τόν δισυπόστατο αύτό μουσικό θέλγουν εξίσου τά 
παιδικά άντικειμενικά θέματα τά δποΐα πραγματοποιεί 
μέ μιά καταπληκτική ενέργεια καί παραστατικότητα. Τά 
Χ ρισ τούγεννα  τώ ν  π α ιγν ιδ ιώ ν  εΐναι έ'να υποδειγματικό 
κομμάτι τοΰ είδους. Τό παιδάκι καί ή μαγγανείες  
εΐναι μιά λυρική φαντασία ποΰ ζωντανεύει στό θέατρο 
τά πλέον παρακινδυνευμένα ευρήματα τοΰ είδους μέ τόν 
πρωτοτυπώτερο τρόπο καί εντελώς αφάνταστους συνδ\'α-



σμούς. Μ ώ  εξίσου παιδική τεχνοτροπία, άλλά ποϋ κρύβει 
μέσα στήν επιφανειακή της απλοϊκότητα τούς τεχνικώ- 
τερους και δυσκολώτερους ύπολογισμοϋς, διακρίνει τά 
περίφημα Π αρα μ ύθια  τοΰ Ραβέλ (Ma Mere Γ Oye) 
γραμμένα άρχικώς γιά πιάνο μέ τέσσερα χέρια καί κατόπιν 
γιά μεγάλη ορχήστρα. 'Η  κοιμάμενη Β ασιλοπούλα  τοϋ  
Δ άσονς. Ο Κ οντορεβ ιθούλης. — 'Η  ’Α σχημούλα, 
αντοχρατορισσα  τω ν  Π αγόδω ν. — 'Η  ωραία, καϊ τό 
Θ ηρίον.— Τό μαγεμμένο περιβόλι είναι κυριολεκτικώς 
«φαντασίες» χωρίς φαντασία, μέ τήν έντονώτερη φωτο
γραφική αναπαραστασι τών εικόνων τών περίφημων 
παραμυθιών τής Περρωλ καί τής Κας Ώλνουα ποΰ σα
γηνεύουν κάθε παιδική άλλά καί κάθε ανθρώπινη ψυχή.

Στό ίδιο καθαρώς αντικειμενικόν είδος πρέπει νά 
καταταχθοϋν ή Φυσικές ιστορίες τοϋ Ραβέλ, ποΰ είναι 
αΰτοϋσιες μουσικές αναπαραστάσεις ζ ώ ω ν : Τό π αγώ νι.

Ο γρύλλος .— Ο κύκ νος .— Ό  π ετροκότσυφ ας .— 
Ή  ξυλόκοττα. "Ολες αυτές ή μουσικές εικόνες είναι 
διανθισμένες μέ τη δροσερώτερη ειρωνεία καί τό πνευ- 
ματωδεστερο χιοΰμορ. Είναι ή πραγματοποίησις τής 
«μιμητικής» μουσικής στό ακροτελεύτιοι σημεΐον. Μέ 
μίαν άφθαστη τεχνηκή καί τούς πρωτοφανέστερους ηχη
τικούς συνδυασμους, ο Ραβελ, μεταφέρει τόν ακροατή του 
άπό τό ακουστικόν έδαφος στό καθαρώς θεαματικόν. 
Έ νώ  άκοϋμε τό γρύλλο νά τραγουδάει τό μονότονο τρα- 
γοΰδι του στόν καλοκαιρινόν αιθέρα, βλέπομε τήν διά
στικτη ουρά τοΰ παγωνιού ν’  άνοίγη σάν άπέραντο ριπίδι 
ποΰ σείεται στό μεγαλόπρεπο βάδισμα τοΰ περήφανου που- 
λιοϋ, και θαυμαζομε τον πάλλευκο κΰκνο τήν ώρα ποΰ 
διασχίζει τά πράσινα νερά τής λίμνης.

Ό  Μωρίς Ραβέλ αποφεύγει έπιμόνως τούς μεγάλους 
δρόμους τής τέχνης καϊ επιζητεί μέ κάθε τρόπο τά μυ
στικά κι’  άπόκρυφά της μονοπάτια. Ά ναδιφά τά ξεχα
σμένα ποιητικά χειρόγραφα τών περασμένων αιώνων 
γιά ν ’ άνακαλύψη τόν ποιητή Άλοΰσιον Μπερτράν καί 
νά «μουσικοποιήση» τόν ήρωάτου τών άλλοτινών καιρών 
Gaspard de la Nuit. Τήν ιστορία αύτή μας τήν εικο
νογραφεί ο Ραβελ σ ’ ενα μουσικό τρίπτυχο O n d in e -le  
G ibet-S carbo , μέ άπόλυτην ειλικρίνεια διαθέσεως, χωρίς 
ψευδείς αισθηματισμούς, μέ μιά καταπληκτική ακρίβεια 
στήν αναδημιουργία τοΰ φανταστικοΰ κόσμου, μ’ ενα 
εμπρεσιονισμό κινηματογραφικό καί ταχύτατο, χωρίς τήν 
υποβολή ενός περιγραφικοΰ περιβάλλοντος μέ τήν ξηράν 
έντυπωτικότητα τών χαρακτηριστικών λεπτομερειών ποΰ 
αποτελούν αυτές μονές τήν συνολικότητα τοΰ περιέργου 
αύτοϋ μουσικοϋ δημιουργήματος.

“Ενας άλλος ποιητής, εξίσου άγνωστος στόν πολύ 
κόσμο, δ Tristan K lingsor μαγεύει τόν Μωρίς Ραβέλ 
μέ τής Ανατολικές οπταοίες του καί μέ τόν ύποβλητικώ- 
τατο εξωτισμό .του. Τής ώραΐες στροφές τής Σεχεραζάτ 
του, ο Ραβέλ της φωτίζει μέ μυριόχρωμες μουσικές προ
βολές ποϋ παρουσιάζουν ολοζώντανα τά τοπία τών Χ ιλ ίω ν

και μιάς Ν νκ τώ ν/ ΐί  ’ Α σία, ό ’Α διάφ ορος, ό Μ αγεμ- 
μένος Α υλός, είναι μουσικά τοπία άπαράμμιλης τέχνης, 
μαγεμμένες αναπαραστάσεις Περσικών μικρογραφιών πο
λυτίμων καί δυσεύρετων ποϋ ενασκούν μιαν ιδιότυπη 
υποβολή, εντελώς διαφορετική εκείνης ποϋ ενασκεί ή 
άπείρως πλουσιώτερη σέ συμφωνικά χρώματα καί σέ 
μεγαλεϊον ένορχηστρώσεως καί ρυθμών Σ εχεραζάτ τοϋ 
Ρίμσκη Κορζακώφ.

*

Ή  μελωδίες τοϋ Μωρίς Ραβέλ, ποΰ άντιπροσωπεύουν 
ενα σημαντικό μέρος τοϋ έργου του, δέν μποροϋν νά 
ταξιθετηθοΰν σέ κανένα άπό τά εϊδη τά όποια δημιούρ
γησαν οί προκάτοχοί του. Δέν έχουν τίποτε τό κοινόν 
μέ τά τραγούδια τοϋ αθάνατου μελωδιστοΰ Σοϋμπερτ, 
ούτε υποβάλλουν τήν έντονη ψυχικότητα καί τής περι
παθείς Ιξομολογήσεις τοΰ Σούμαν. Ό  Φωρέ καί ό Ντυ- 
πάρη ποΰ λάμπρυναν τό μουσικό Lied στή Γαλλία δέν 
επηρεάζουν ποσώς τόν Ραβέλ, άλλά ουτε ό Ντεπυσσυ 
μέ τόν διάχυτο ερωτισμό του, ποΰ δημιουργεί μιάν αμφί
βολη και θολή ατμόσφαιρα.

Τά τραγούδια τοϋ Ραβέλ είναι βραχύβιες διηγήσεις 
καί σκηνογραφίες προηότυπης βιαιότητος στής όποιες 
ή μουσική ύπόκρουσις άναπτύσσεται άνεξάρτητη εντελώς 
καί άμέτοχη τής μελωδικής γραμμής. Τό φωνητικόν κεί
μενον σχεδιάζει αυστηρότατα τήν προσφδία τοϋ στίχου. 
Ό λη  ή δράσις μεταφέρεται στό πιάνο. Τά τραγούδια 
έρχονται σάν επεξηγηματικά σχόλια. Τό πιάνο εκφράζει 
δλα τά νοήματα, τής εικόνες καί τής λεπτομερέστερες 
διαθέσεις τοϋ ποιητικού κειμένου. Πολλά τραγούδια τοΰ 
Ραβέλ,— ίσως τά χαρακτηριστικιότερα τής τεχνοτροπίας 
του— έχουν διαθέσεις γελοιογραφίας οπως ή χαριτο)μένη 
Νικολέττα, τά Ε π ιγρ ά μ μ α τα  καί άλλα.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα γιά μας είναι ή σειρά τών 
π έντε'Ε λλη νικ ώ ν δημοτικώ ν τρ α γουδ ιώ ν  τοΰ Ραβέλ, 
τών οποίων τά θέματα έγνίόρισε στόν Γάλλον συνθέτην 
ό διαπρεπής "Ελλην μουσικολογοτέχι ης Δη μητριός Καλ- 
βοκορέσης. Τό τρα γούδι τής νύφ η ς. —  Κ άτω  στήν  
Έ κκλησιά. — Τ ραγούδι τον  τρύγον. — Π οιος άσίκης 
σάν καί μένα με καμάρι π ερ π α τε ΐ; καί τό Γ ιαροϋμ π ι ■' 
μάς παρουσιάζονται ντυμένα μέ τής περίτεχνες Ραβε- 
λικές αρμονίες καί σχεδόν άγνώριστα μέ τή Ραβελική 
τεχνοτροπία τους, χωρίς δμως νά χάνουν τόν αρχικό 
μακρόσυρτο χαρακτήρα τους τά πρώτα καί τούς τσαχπί- 
νικους άκκισμούς των τά δύο τελευταία, Τό Γ ιαροϋμπ ι 
ιδίως παρουσιάζει ό Ραβέλ σ ’ ένα ξέφρενο ρυθμό γλεντιοΰ 
ολοζώντανου μέσα στόν όποιον τά μπεμόλ τοϋ οξύφωνου 
τραγουδιού άντηχοΰν σάν μεθυσμένες λαϊκές τρομπέττες.

Ά π ό  τούς Γάλλους ποιητάς ό Ραβέλ διαλέγει τόν 
Βεραιρέν καί δλιγώτερον τόν Μαλλαρμέ καί τόν Βερλαίν, 
άπ’ δλους περισσότερον δμως διαδηλώνει τήν προτίμησί 
του στά λαϊκά τραγούδια καί ιδιαιτέρως τά Ροντώ τής



Φλάνδρας καί τής μεσημβρινής Γαλλίας. ’ Ιδιαιτέρως χαρα
κτηριστική τής σαρκαστικής τεχνοτροπίας του είναι ή 
Serenade grotesque, ή οποία όμοφώνως κατεδικάσθη 
άπό τους κριτικούς στήν πράπη της άκρόασι, γιά νά 
θριαμβεύση κατόπιν μέ τήν τολμηρότατη προηοτυπία της.

Ή  παλοϊκές εικόνες καί ιστορίες τών περασμένων 
καιρών ελκύουν ακαταμάχητα τόν Μωρίς Ραβέλ. Ιής 
κέντα επάνω στήν ορχήστρα μέ τήν ασύγκριτη τέχνη 
ενός υπομονητικού εργάτου τών G obelins (Mennet 
antique, L e  langage des fleurs - Pavane Sur une 
infante d efu n te-R on sard  a son a m e-T om b ea u  de 
Couperin - Ballade de la reine m orte d ’aimer κ. a. 
Τά συμφωνικά του χρώματα έρχονται σάν μαραμένα 
άπό τόν καιρό κι’ άνάμεσά τους λάμπει πάντα τό γνήσιο 
χρυσάφι τής μουσικής άτομικότητος τοΰ συνθέτου.

Ό  Μωρις Ραβέλ έγραψε γιά μουσική δωματίου δυο 
έργα μεγάλης πνοής: Τό Τρίο εις λά έλασσον για βιολί, 
βιολονσέ/ιλο και πιάνο και τήν Σ ονά τα  γιά βιολί και 
βιολονσέλλο.

** *

Στό Συμφωνικόν μπαλλέτο Δ άφ νις καί Χ λόη  (έγραψε 
έπίσης και τό χορογραφικό ποίημα La Valse) δ Ραβέλ 
εισάγει γιά πρώτη φορά στή Γαλλική ορχήστρα ενα 
νέον δργανον: τό Α ίολ όφ ω νον  (Eoliphone). Στηρίζει, 
σύμφωνα μέ τό θέμα του, τά συμφωνικά οικοδομήματα 
τής ενορχηστρώσεώς του έπάνω σέ Φρύγιους και σέ Δ ω 
ρικούς τρόπους. Καί, σύμφωνα πάντα μέ τό θέμα του> 
δίνει σ’ αύτή του τή σύνθεσι μιά συστηματική πλαστικό
τητα, τήν οποίαν έπιμελώς αποφεύγει στ’ άλλα του έργα.

Ό  Δ άφ νις και Χ λόη  'ΐρχίζει μ’ ενα θρησκευτικόν 
χορόν έμπνευσμένον σ ’ δλη τή γραμμή άπό τήν Ελλη
νικήν αρχαιότητα. Μία θαυμαστή ομοιογένεια τής φόρμας, 
τών ρυθμών κα'ι τών αρμονιών διακρίνει και τά τρία 
μέρη τής περίτεχνης αύτής συνθέσεως. Τό ποιμενικόν 
ε’ιδύλλιον τοΰ άρχαίου Λόγγου άναζή σέ μιά σκηνικη 
καί πρό πάντων μουσική αναδημιουργία, πλημμυρισμένη, 
θά μπορούσε κάνεις νά πή κάπως παρακινδυνευμένα, 
άπό έναν αισθησιασμό ’Απολλώνειο. Και σ ’ αύτό τό 
μπαλλέτο δλη ή δράσις συγκεντρώνεται άπό τόν Ραβέλ 
στήν ορχήστρα του. Τό αντιπροσωπευτικό μοτίβο τοΰ 
Δάφνιδος, τό μοτίβο τής Χλόης μέ τήν ιδιαίτερη πλα
στική του χάρι, άνάφτουν και σβύνουν κάθε στιγμή μέσα 
στή φωτερή παρτισιόν τοϋ Ραβέλ, μέσα σέ περίτεχνους 
αρμονικούς μαιάνδρους, δίνοντας τήν αφετηρία σ’ ένα 
νέο κόσμο έφευρετικώτατων παραλλαγών καί αποχρώ
σεων. Τά ίδια πάντα οδηγητικά μοτίβα ξαναφαίνονται 
μέσα σ’ ένα πλήθος Ραβελικών μεταμορφώσεων. Ή  
έμφάνισις τών Νυμφών και τών Δρυάδων μέσα στό 
μενεξεδένιο λυκόφως ενός μουσικού ονείρου, εΐνε ένα άπό 
τά θαύματα τής έφευρετικότητος τοΰ Ραβέλ, τό μυστικόν 
τής οποίας διαφεύγει κάθε άνάλυσιν. Ποτέ, σέ κανένα

άλλο σύγχρονον έργον ή περιγραφικότης τών ήχων μέσα 
στήν ορχήστρα δέν έφθασε σέ τέτοιο βαθμό τελειότητος.

*5fT £
Ή  συμφΓονική αύτή περιγραφικότης τοΰ Ραβέλ εΐνε 

πραγματικώς ή άφετηρία τοΰ νέου μουσικοΰ αίώνος ό 
όποιος διεδέχθη τόν άκρατον ρωμαντισμόν και άπέρριψε 
διά παντός τό φιλοσοφικομουσικόν φορτίον τοΰ Βάγνερ. 
Ό  Μωρίς Ραβέλ εινε ό πρώτος μουσικός ποΰ άποκη- 
ρύττει τόν ρομαντισμόν καί πέρνα τελειωτικό διαζύγιο 
μέ τή μουσική συγκίνησι ποΰ έδωσε πλέον μέ τόν Β ά
γνερ ο,τι είχε νά δώση.

Ό  Ραβέλ άποστρέφει μιά γιά πάντα τό πρόσωπό 
του άπό τά συμπαγή όγκολιθικά οικοδομήματα τοΰ Γί- 
γαντος τής Τετραλογίας, τοϋ Βάγνερ, ποϋ έφραζαν τόσα 
χρόνια τό δρόμο στούς έπερχομένους. ’Ανανεώνει μ’ έναν 
εντελώς ατομικό τρόπο τάς συνηχήσεις τών οργάνων τής 
ορχήστρας, άπομονώλει τάς χροιάς τών ήχων, Θεμελιώνει 
τούς νόμους μιάς νέας μουσικής άρχιτεκτονινής, διαφανούς 
και λεπτεπίλεπτης στό έπακρον.

'Η  όρχηστρική του γλώσσα εΐνε μιά μουσική διάλε
κτος γεμάτη ήδονισμό. Δέν θά βρούμε μέσα στούς συγ
χρόνους άλλον λεπτότερον, ούτε πλέον εύαίσθητον ηδο
νιστήν τοΰ ήχου. Ή  έκζήτησις τών απροόπτων και προο- 
τοφανών συνηχήσεων κατέχει τόν Ραβέλ μέχρις άσθενι- 
κότητος. Τούς ηχητικούς συνδυασμούς του ένας κριτικός 
χαρακτηρίζει ώς πειράματα όρχηστρικής χημείας και φυ
σικής. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ό Μωρις Ραβέλ εινε 
ό μεγαλοφυέστερος τών «τεχνητών* μουσικών. Δέν άρ- 
κεΐται εις τό ν’ άρνήται τήν έμπνευσιν. Τήν ειρωνεύεται 
διαρκώς. Ή  μουσική του εινε— γιά νά τελειώσω— γεμάτη 
άπό μιά διαρκώς ακονισμένη ειρωνεία, ή οποία δέν φεί
δεται ούτε τοΰ ϊδίου εαυτού του. Και ό τίτλος τόν όποιον 
διεκδικεΐ περισσότερον άπό κάθε άλλον εινε ό τίτλος τοϋ 
«μεγάλου είρων ιστού».

Σ ΟΦ ΙΑ  Κ. Σ Π Α Ν Ο Υ Δ Η
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Εΐδομεν εις τό πρώτον μας άρθ )θν δτι, ή πλειονότης 
τών συλλογέων και ερευνητών τής Νεοελληνικής δημώ
δους μουσικής, ευρίσκει συνεκτικοί; κρίκους τών λαϊκών 
ημών ασμάτων μετά τών τής ά( (αίας Ελληνικής και 
Βυζαντινής εποχής.

Συνεχίζομεν: ΠρΙν ή έκ τών γνωστών λαϊκών ασμά
των τών άρχαίων Ελλήνων (άναφέρομεν μερικά: Παιάν 
Παρθένια, Σκόλια, 'Υμέναιος, Έ λινος ’Ωδή, Ίμαΐος| 
Οϋπιγγος, Βουκολικά, Συβωτικά, ’Επιλήνια, Θρήνοι, 
Έρετικά, Κορωνίσματα, Χελιδονίσματα κτλ.) έλθομεν εις 
αυτά τών Βυζαντινών, καλόν θά ήτο νά καταστήσωμεν 
προσεκτικούς τούς άναγνώστας μας, έπ'ι τοϋ άκολούθου 
άξιολόγου γεγονότος : Εις τό «Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 
Ελλάδος» τοΰ κ. Δροσίνη (*) υπάρχει -  μεταξύ άλλων—  
μία σύντομος γενικής φύσεως μελέτη ( « Ή  Εθνική μας 
μουσική και οι Χοροί») τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών κ. Ά ντ. Δ. Κεραμοπούλου, άπό τήν 
οποίαν παραλαμβάνομεν τά ακόλουθα: «Ήμίσειαν ώραν 
ύψηλότερον τοΰ Ά κ ρ α ιφ ν ίο υ  εις τό Πτώον δρος κατά 
τό μέσον τής όδοΰ τής άγούσης είς τήν σημερινήν μονήν 
τής 'Αγίας Πελαγίας καί παρά τήν κρήνην τήν καλου- 
μένην νΰν Περδικόβρυσιν ήτο τό ιερόν καί τό Μαντεΐον 
τοΰ Πτώου ’ Απόλλωνος, τό όποιον, ίδρυθέν μετά τούς 
μυκηναϊκούς χρόνους, ήκμασε κυρίως κατά τόν 6ον αιώνα 
π. X. Αί πρό τεσσαρακονταετίας περίπου γενόμεναι άνα- 
σκαφαι ένταΰθα έφεραν είς φώς οχι μόνον έρείπια ναών 
καί άλλων κτιρίων καί έπιγραφάς, άλλά καί μέγαν αριθμόν 
αρχαϊκών νεανικών άγαλμάτων ’Απολλώνων ή κούρων, 
ών άλλοι μέν κοσμοΰσι τό μουσεϊον τών ’Αθηνών, άλλοι 
δέ τό τών Θ ηβών(2). Οί τελούμενοι ένταΰθα αγώνες 
«τά Π τώα» άναφέρονται τόν γ'. αιώνα π. X., άλλά φαί
νεται δτι είναι ίδρυμα παλαιότερον.’Επί τριάκοντα δέ έτη, 
πρό τής άναρρήσεως τοϋ αύτοκράτορος Γαιου Καίσαρος 
τοΰ Καλιγούλα (37— 41 μ. X.) εις τόν ροκιαϊκόν θρόνον, 
ειχον διακοπή οί άγώνες ούτοι δι’ αιτίαν άγνωστον, άνε- 
νεώθησαν δέ τότε διά τής αφειδούς δαπάνης ενός άνδρός 
όνομσζομένου Έπαμεινώνδου, υίοϋ δέ άλλου Έπαμει- 
νώνδου. Τοΰ Έπαμεινώνδου τούτου τά πλούτη μαρτυ- 
ροΰνται εκ τών «Εθνικών εύεργεσιών», ώς λέγομεν σή
μερον, ας έπεδαψίλευσεν εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα 
καί τήν Βοιωτίαν γενικώτερον ό άνήρ. Τινάς τών εύερ- 
γεσιών τούτων άναφέρει μεγάλη επιγραφή βεβλαμμένη 
εύρεθεΐσα έν Άκραιφνίφ πρό 30 περίπου ετών, έξ ής 
μεταφέρομεν έν τοΐς επομένοις αποσπάσματα.

(') «Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος» 'Ιδρυτής - Διευ
θυντής Γ. Δροσίνης. Εκδότης I. Ν. Σιδέρης. Άθήναι 1925. 
Σελ. 354 κ. εξής.

(2) Ό  αξιότιμος κ. Κεραμόπουλος είναι ώς γνωστόν καθη
γητής τής ’ Αρχαιολογίας είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών.

Κάποτε είστίασεν τήν πόλιν διά δημοθοινιών, άλλοτε 
πάλιν ήρίστησε τήν πόλιν τή αύτή ημέρα εν τώ γυμνασίφ 
μή παραλιπών μηδένα τών κατοίκων και τών παρεπι
δημούντο) ν ξένων μετά τών τέκνων καί τών δούλων 
αύτών ένεκα τοΰ φιλοδόξου χαρακτήρός του  κ.τ.λ.».

«  Έ ν  ω έπί τριάκοντα ήδη έτη είχε διακοπή ό
αγών τών Πτωΐων, προθυμότατα άνέλαβε νά γίνη αγω
νοθέτης (ό Επαμεινώνδας τοΰ Έπαμεινώνδου), φιλοδο- 
ξήσας νά άνανεώση τόν άρχαΐον άγώνα, γινόμενος ιδρυτής 
- τών μεγάλων Πτωΐων καί Καισαρήων · άναλαβών δέ 
τήν αρχήν ταύτην, άμέσως ■ έπετέλει καί τά τοϋ θεοΰ 
μαντεία εστιών άρχοντας καί συνέδρους κατ’ έτος πεντάκις 
μεγαλομερέσι δείπνοις καί τήν πόλιν άριστίζων έπί πεν- 
παετίαν » έκτελών άκριβώς είς τούς τεταγ μένους χρόνους 
καί τάς δαπάνας καί τάς θυσίας. Ό τ ε  δέ κατά τό έκτον 
έτος έπέστη ό καιρός τού άγώνος, έμοίρασε διά τήν 
μέλλουσαν εορτήν τό έπί πόλεως διάδομα «πάσι τοΐς 
πολείταις και παροίκοις καί έκτημένοις δίδων είς έκαστον 
άνδρα άνά έ'να κόφινον σίτου καί μίαν ή μίναν οίνου.

Τάς δέ πατρίους πομπάς μεγάλας «a t τή ν  τώ ν  συρτώ ν  
π άτριον ορχησιν θεοσεβώς επετέλεαε*.

Τό τελευταϊον, διά τόν ερευνητήν τοΰ Νεοελληνικού 
λαϊκού ασματος, είναι άξιοσημείωτον: Πληροφορούμεθα 
πρώτον, δτι, ό χορός : συρτός» υπήρχε τότε καί άκόμη, 
δτι, άποκαλεΐται αύτός πάτριος», δηλαδή, πατροπαρά
δοτος, γνωστός έκ παραδόσεως, παμπάλαιος μέ άλλους 
λόγους. Ά λλ ’ ό συρτός ώς γνωστόν, είναι καί εις έκ 
τών κυριωτέρων χορών τού απανταχού Ελληνισμού. 
Βεβαίως, τά προβλήματα τά όποια πιθανόν νά γεννη
θούν εις τόν νοΰν τοΰ μουσικοεπιστήμονος, δηλαδή, πώς 
έχορεύετο ό χορός «συρτός τότε, τί είδους μουσική ύπό- 
κρουσις ή γενικώς, τί είδους μουσική ήτο έν χρήσει διαρ- 
κοΰντος τοϋ «συρτού κτλ., δέν είναι δυνατόν να λυθοϋν 
έπί τοΰ παρόντος, έφ’  δσον στερούμεθα σχετικών επι
γραφών, σημειώσεων ή άλλων άρχαιολογικών ευρημά
των, διά τών οποίων θά έλαμβάνομεν οριστικήν άπάν- 
τησιν εις τάς ανωτέρω καί άλλας σκέψεις τοϋ μου- 
σικοεπιστήμονος. ’Ίσω ς κάποτε ή σκαπάνη τών αρχαιο
λόγων μάς βοηθήση σχετικώς καί δοθή οϋτω τελειωτική 
άπάντησις είς τούς μεμψιμοιροΰντας, έπιπολαίους συνήθως 
μελετητάς τής έν γένει Ελληνικής μουσικής. Πάντως— 
καί αύτό είναι'αρκετόν έπί τοϋ παρόντος— γεγονός είναι 
δτι ό συρτός;* υπήρχε τότε εις τήν 'Ελλάδα καί υπάρχει 
άκόμη καί σήμερον είς τόν τόπον μας.—

Ό  ρόλος τοΰ Χριστιανισμοϋ, δέν ήτο καί τόσον κατα
στρεπτικός διά τήν Ελληνικήν θυμελικήν μουσικήν, 
ώς τινες νομίζουν. Διότι, έάν λάβωμεν εις χεΐρας μας 
τάς έργασίας τοΰ άποθανόντος καθηγητοΰ τοΰ Πανεπι
στημίου Α θηνώ ν Ν. Γ. Πολίτου ( Παραδόσεις», Μελέτη 
έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων»), τήν μελέτην



«V olksleben der N eugriechen» τοΰ Bernhard Sch
m idt, τοΰ Γεωργίου Παπαδοπούλου Σύμβολα! είς 
τήν 'Ιστορίαν της παρ’ ήμϊν Εκκλησιαστικής μουσικής», 
τήν περιεκτικήν μελέτην τοΰ Α. Παπαδοπούλου Έξελλή- 
νισις τοΰ Χριστιανισμού είς τό ως άνω «Ήμερολόγιον» 
τοΰ Γ. Δροσίνη, τόν «Πρόλογον εκ τής συλλογής λαϊκών 
ασμάτων Γορτυνίας τοΰ Κ. Ψάχου κτλ., θά  ίδωμεν δτι, 
κατά τήν εποχήν τοΰ Χριστιανισμού—τών Βυζαντινών, 
παρήλλαξαν τών λαϊκών αυτών ασμάτων αί άρχαΐαι 'Ε λ
ληνικά! δνομασίαι και μόνον— και τό τελευταΐον ό'χι πάν
τοτε —  άλλ’ ούχί καί ή ουσία, ή έννοια, ή κεντρική μου
σική ιδέα, ή (γνωστή) σημασία αυτών. Δέν θά ήθελον 
δμως τώρα νά είσέλθω είς συγκρίσεις, καθ’ δσον αντι
κειμενικός σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι, ή λεπτο
μερής έξέτασις τών νΰν λαϊκών ημών ασμάτων πρώτον 
καί ή εύρεσις τών αιτίων τής τοιαΰτης ή τοιαΰτης έμ- 
φανίσεως και συσκευής αυτών.

"Οτι κατά τούς πρώτους χρόνους τοΰ Χριστιανισμυΰ, 
τά αρχαία Ελληνικά μουσικά έ'ργα, τά μουσικά θεωρη
τικά βιβλία καί τά παρόμοια, δέν κατεστράφησαν, δέν 
παρημελτ)θησαν καί δέν παρέμειναν άχρησιμοποίητα, 
έπιβεβαιοϋται διά τοΰ άνακα?ιυφΘέντος εκκλησιαστικού 
«"Υμνου* μέ αρχαία Έλλληνικά μουσικά φθογγόσημα. 
Μεταφοράν αυτοΰ εις τήν Ευρωπαϊκήν σημειογραφίαν, 
έπεχείρησαν διάφοροι καί ιδίως ό άποθανών μουσικο- 
επιστήμων καί καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βερο
λίνου Dr Hermann Abert, εις τήν «Zeitschrift fiir 
M usikwissenschaft Jahrg. IV , Seite 524 κ. έξ. Γράφει

ό τελευταίος, έξετάζων τόν ώς ά'νω Ύ μνον» είς τήν 
«'Ιστορίαν τής μουσικής» τοΰ G uido Adler, τά ακόλουθα: 
« . . . .  Ούτω, ή άρχαία 'Ελληνική μουσική διελθοΰσα άπό 
τήν σφαίραν τής ΰπεράνω προσώπων άποδόσεως (Κλασ- 
σικισμός) εις τήν τών προσιοπων — άτομικήν (Τιμόθεος) 
έφθασε τέλος εις τήν τελείως άπρόσωπον— μή άτομικήν, 
τήν καθαρώς τεχνικήν καί υλιστικήν άπόδοσιν. Εις τό 
τέλος δέν άπέμεινε πλέον ή ή χρεοοκοπία. “Οτι δμως καί 
είς αυτά άκόμη τά ερείπια εύρίσκοντο ζωϊκαί δυνάμεις, 
έπιβεβαιοϋται διά τής (διασωθείσης) μουσικής αισθητι
κής τοΰ Πλωτίνου, ως επίσης καί διά τοΰ τελευταίως 
άνακαλυφθέντος «Ύ μνου» τών πρώτων Χριστιανικών 
χρόνων. ’ Εδώ άκριβώς, εύρήκε ή νέα Χριστιανική Εκκλη
σία τήν κατάλληλον ευκαιρίαν, διά νά καταστήση τήν 
Τέχνην τοΰ παρελθόντος γόνιμον, διά τό παρόν καί τό 
μέλλον». Ο δέ Riem ann εις τό ά'ρθρον Ύ μνος» τοΰ 
μουυικοΰ Αεξικοΰ του, γράφει · «Ό τ ι  άληθώς οί άρχαΐοι 
Ελληνικοί "Υμνοι» έχρησίμευαν ώς πρότυπον τών 
«Ύ μ νω ν» τής Ελληνικής Εκκλησίας (') τό βλέπομεν εις 
τά ποιητικά κείμενα τών (Εκκλησιαστικών Ύ μνφδών) 
’Ανδρέου έκ Κρήτης καί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού 
κ. άλ., οί όποιοι έχρησιμοποίουν τόν άρχαίον Ελληνικόν 
Term inus Technicus ’Ωδή επινίκιος».

(’Ακολουθεί) Κ Ω Ν Σ Τ .  Δ. Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ Ο Υ

('j Παρατηρεί πιστεύω ό αναγνώστης δτι, ό Ρίμαν δέν 
γράφει «Βυζαντινής Εκκλησίας» άλλ’ «Ελληνικής ’Εκκλησίας» 
— και δικαίως άλλως^τε.

——̂ _ ζ -— απαπααοΕαπππ̂ ππ   _

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

Μία σύντομος έπίσκεψις τοΰ Igor Stravinsky, 
έδωσε στήν πόλιν μας ζωήν, κίνησιν, ενέργειαν. Ό  άν
θρωπος αύτός μέ τό μεγάλο κεφάλι καί τά μεγάλα του 
ματοϋάλια, ομοιάζει πολύ μέ μιά κινητήριο μηχανή πού 
άναπέμπει άτμούς ένεργείας είς δλον τό περιβάλλον, 
είς δλην τήν γύρω άτμόσφαιραν. Ή  βασική του δύνα- 
μις, μέ τήν βοήθειαν τής οποίας πρότερον— είς τά μπα- 
λέττα του «Sacre du printem ps», «Petruschka» κτλ. 
— είχε δείξει τήν νέαν εποχήν, είναι ό ρυθμός.Ό  ρυθμός 
είναι εκείνος καί πάλιν πού κυριαρχεί στό νέον του ερ 
γον «Capriccio* διά πιάνο καί ορχήστρα καί πού κάτω 
άπό τά χαλύβδινα δάκτυλά του — ό ίδιος έξετέλεσε τό 
μέρος τοΰ πιάνου— σφυρηλατεΐται ό παράγων αύτός τής 
συνθετικής τέχνης. Τά μοτίβα του, βέβαια, έχουν μου- 
μιοποιηθή εις άναξίους λόγου τύπους. Μέ άλλους λό
γους, εις τό έργον αύτό μάς παρουσιάζονται μέ μεγάλας 
άπαιτήσεις μερικαί μικροσκοπικαί μουσικαί άλήθειαι —  
φράσεις. Έ άν δέν εύρίσκετο ένα άλλόκοτο (Groteske)

(ΤΟΥ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ)

πνεϋμα στά πνευστά, ασφαλώς δέν θά άνέφερε κανείς 
τίποτε άλλο στό έργον αύτό ή απλώς πώς έπρόκειτο γιά 
μιά βιρτουοζική προκλασσική εύχολη μουσική —  Spiel- 
musik.. Ή  κουρασμένη ειρωνία τοΰ Στραβίνσκη μάς 
δίδει— έλλείψει αισθήματος - ρωμαντισμοΰ— τήν «m oder- 
ne Sachlichkeit». (Σημ. Συντάξ. Οί νεώτεροι συνθέ- 
ται, ως γνωστόν, άποφεύγουν— καί δικαίως—τούς πλα- 
τυασμοΰς, τά πολλά λόγια, τήν ρωμαντικήν νοοτροπίαν, 
μέ άλλα λόγια παραμένουν στά πράγματα. Δέν άφήνουν 
νά παρασυρθή δ άκροατής άπό γλυκανάλατες, πολλές 
φορές, μελφδικές φράσεις. Δίδουν μιά εύκολη, δλο ρυθμό 
καί ζωή, χωρίς δηλαδή φιλοσοφικές Σοπενχαουρικές πεσ- 
σιμιστικές τάσεις, μουσική— τέτοια έχουμε ήδη άφθονη 
άπό τόν 190ν αιώνα καί μάς φθάνει— μιά μουσική πού 
άποδίδει πιστά τό «tempo.» τής εποχής μας καί πού 
μάς ξεκουράζει αύτή άπό τούς τραχείς άγώνας τής βιο
πάλης. Προσεχώς ή «Μ ουσική Ζ ω ή » θά δημοσίευση 
σχετικόν περίπου μουσικόν τεμάχιον τοΰ συγχρόνου par

excellence, διά τόν τόπον μας, συνθέτου, τοΰ κ. Ν. 
Σκαλκώτα.)

Πάντως, δέν είναι άληθινή καί ή άντικειμενικότης 
(Sachlichkeit), πού άπεχωρίσθη τοΰ «αισθήματος». Εις 
μίαν συναυλίαν τοΰ W iener Konzertverein, διηύθυνε 
δ Leopold  R eichw ein τό μπαλέττο τοϋ Στραβίνσκη 

A pollo M ussagetes». Εις τήν αίθουσαν τών συναυ
λιών πού απουσιάζει δ σκηνικός διάκοσμος καί ή μου
σική μόνη της έχει τόν λόγον, έφάνηκε ή γυμνότης (;) 
τοϋ έργου αύτοΰ στήν άτονη— στήν κουρασμένη καί χω
ρίς έμπνευσι μουσική πρότασι τών εγχόρδων. — Ό  Στρα
βίνσκη ήταν κάποτε δ πρόμαχος τής μουσικής τής αύ
ρων. Σήμερον γράφει αύτός προκλασσικήν μουσικήν τής 
χθες. Μεταξύ τής χθές καί τής αύριον υπάρχει έν κενόν. 
Τό «άστεΐον» του είναι ξεθυμασμένο καί ή «σοβαρότης» 
του δέν λαμβάνεται σοβαρώς ύπ’ δψιν.

Ό  γνωστός Γερμανός συνθέτης K urt W eil, πού 
έφτιασε μέ τόν λιμπρεττίστα Bert Brecht σέ άχνάρια 
τής παλαιοαγγλικής *B ettleroper» τό μελόδραμα «D rei- 
groschenoper >, μας παρέδωσε μέ τόν ίδιον αύτόν λιμ- 
πρετίστα μίαν Kantate L indbergh Flug>. Ό π ω ς  
καί δ Στραβίνσκη ξεκίνησε καί δ Βάϊλ άπό τόν άτονα- 
λισμόν. Σήμερα δμως συνεφιλιώθηκε δ τελευταίος μέ 
τήν καλήν μας παλαιάν τρίφωνον συγχορδίαν (....). Ή  
μουσική του στό «Πέταγμα τοΰ Λίντμπεργκ» (περιγρά- 
φεται ή πρώτη δι’ άεροπλάνου διάβασις τοΰ ώκεανοΰ 
άπό τόν ’Αμερικανόν άεροπόρον Λίντμπεργκ) είναι άρ
κετά άστική. Κάποτε - κάποτε, δταν ή μηχανή τοΰ Αίντ- 
μπεργκ βογκάει στον ωκεανό, άποκτά ή μουσική τοϋ 
Βάϊλ μιά δαιμονιοοδη ρομαντική μορφή. Γενικώς εις 
τό έ'ργον αύτό, άκούομεν, πότε χυδαιότητες, πότε άσματα 
— παροιδίες, πότε παλαιόν Μπαρόκ καί πότε ρυθμούς 
τής Τζάζ. Πάντως ή μουσική αύτή, τοΰ ρουτιναρισμέ- 
νου συνθέτου, άποδίδει πολλά μέ λίγα μουσικά μιέσα 
καί είχε άρκετή επιτυχία στό πολύ κοινόν πού έχειρο- 
κρότησε μέ ενθουσιασμό τό έργο αύτό σέ μιά συμφω
νική συναυλία τών εργατών ύπό τήν διεΰθυνσιν τοϋ 
Erw in Leucliter.

Όλότελα σέ πνεϋμα Μπαρόκ ήταν τό ’Ορατόριο 
«Sem eles τοΰ G eorg Friedrich Handel, ποΰ έξετε
λέσθη— ύστερα άπό διακόσια σχεδόν έτη—διά πρώτην 
φοράν είς τήν Βιέννην, άπό τόν λαμπρόν διευθυντήν 
ορχήστρας R obert H eger. Ή μπορεΐ κανείς νά είπή δτι 
είναι τό Όρατόριον αύτό έφάμιλλον τοΰ «M essias».

Διά τό ερωτικόν ντουέττο Σεμέλης-Διός έφτιασε ό 
Handel μιά εύγενικιά μουσική ποΰ εΐναι αύτή δλο 
άρχαίον πνεϋμα καί μεγαλοπρέπεια. Θαυμάσιος δ ήρεμος 
λυρισμός, ή συγκινητική al fresco μουσική τοϋ θανάτου 
τής ήρωΐδος καί άρκετά επιτυχή τά μέρη ποΰ μας 
δείχνουν άπό μακρυά τά μελλοντικά πρόσωπα τής τετρά 
λογίας τό «Δαχτυλίδι τών Νιμπελούγκεν» τοϋ Βάγνερ, 
τής Φρίκας, τοΰ Φάφνερ καί άλλων θεϊκών προσώπων 
άπό τό ως άνω έργον τοΰ Βάγνερ.

Ά π ό  τούς σολίστας ποϋ μάς έπεσκέφθησαν, άναφέ- 
οομεν τόν Sergej Rachm aninoff, ποΰ ένεθουσίασε τό 
κοινόν μέ τήν άκρίβειαν τής έκτελέσεως, τήν καθαρό
τητα τών κλιμάκων καί τών διαφόρων Laufe, άλλ’ έπί 
πλέον μέ τό γνωστόν του ως συνθέτου δνομα. Σέ μεγάλα 
μουσικό τεμάχια διέκρινε κανείς όπισθοχώρησιν τώ ν  

δυνάμεα>ν καί τής ίκανόιητος στον περιπλανώμενο αύτόν 
βιρτουόζο. Τήν μεγαλυτέραν ώς έ* τούτου επιτυχίαν του 
είχε δ Ραχμανίνοφ δταν ό W ladim ir H orow itz εξετέ- 
λεσε τό τρίτο κοντσέρτο διά πιάνο τοϋ ίδιου αύτοΰ 
Ραχμανίνοφ.

Ό  μεγαλοφυής πιανίστας Χόροβιτς, άπέδωσε τό 
κοντσέρτο μέ δλην τήν μουσικήν του ικανότητα, σάν 
κάτι δικόν του, άπό τόν έσωτερικόν του κόσμον, δλως 
ενέργεια καί ζωή. Είναι αύτός, παρ’ δλην τήν νεό
τητά του,— καί μάς τό έδειξε ιδίως στό ρεσιτάλ του μέ 
έργα Σοπέν καί Λίστ— δ τελειώτερος ρω μαντικός πιανί
στας τοΰ παρόντος. Τόσον μαγευτικούς ήχους δέν εΐχομεν 
ακούσει άπό πολλών δεκαετηρίδων. Κοντά στον Χόροβιτς, 
ώχριά ή ίκανότης ενός Moritz Rosenthal (πιανίστα) 
ποΰ έπαιξε επίσης τελευιαίως στήν πόλιν μας.

Μία καλλιτέχνις, θεία χάριτι, εΐναι ή Y vette Guil- 
bert. Εΐναι αύτή μία Γαλλίς Diseuse, άλλά καί μία 
τραγωδός σάν τήν Duse. Δέν ξεύρω έάν ή Guilbert 
έπέρασε ήδη τά έβδομήκοντα. Μά καί στήν ηλικίαν 
αυτήν άκόμη, δταν όμιλεΐ γιά «έρωτα» ή γιά τήν Παρι
σινήν μποεμικήν ζωήν τοϋ 1880 εις τήν M ontm arte, 
μεταβάλλεται σέ ένα χαδιάρικο μικρό κοριτσόπουλο. Ό ,τι 
δέν υπάρχει σαύτήν (ιδίως ή γερή φωνή), τό αντικα
θιστά μέ τό Γαλλικόν Charme καί Esprit, Μιά κίνησις 
τής χειρός, κάτι λεπτεπίλεπτες κλίσεις τής κεφαλής κτλ., 
μεταβάλλουν τό Podium  τής αιθούσης τών συναυλιών 
σέ πάλκο θεάτρου, ποΰ μέ τόση επιτυχία κατείχε αύτή 
πάνο) άπό πενήντα χρόνια.
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Ό  καλλίτερος βιογράφος τοΰ Μπερλιόζ, ό Ά δόλφος 
Μποσσώ πού αναπαρέστησε τήν βασανισμένη ζωή τοΰ 
δημιουργού τής «Καταδίκης τού Φάουστ», λέγει τά εξής 
γιά τό εργο αύτό: «Ποικίλο, αλληλοσυγκρουόμενο, γρα
φικό, ποιητικό καί ρεαλιστικό, μυστικοπαθές και μπου- 
φόνικο, συλφιδικό και τρουανδικό, μοντέρνο καί μεσακο- 
νικό τού 1830, χαμλετικό καί χοφμανικό, αισθηματικό 
σάν ενα γερμανικό σεληνόφως' ερωτικό καί σατανικό- 
συνεχώς θελκτικό, διασκεδαστικό, συναρπαστικό, σπινθη- 
ρίζον άπό νειάτα καί ιδιορρυθμία- μέ δρχηστρικό χρω
ματισμό, μέ θαύμα ήχητικό- 
τητος πού είναι θέλγητρο 
διαρκώς επαναλαμβανόμε
νο, ακατανίκητο- καί, στήν 
κάθε σελίδα, αύτό τό νευ
ρώδες καί λακωνικό στυλ, 
πού απαιτεί τό θέμα καί 
μόνος χειρίζεται δ συνθέ
της· αύτό τό επινοημένο,δη- 
μιουργημένο, μοναδικό,επι
τακτικό, απαραίτητο στϋλ- 
αύτό τό κλασσικό στυλ πού 
χαρακτηρίζει τό αριστούρ
γημα».

Οί σύγχρονοι δέν υπήρ
ξαν τής ιδίας γνώμης. Ή  
«Καταδίκη τοΰ Φάουστ», 
τής οποίας ή πρεμιέρα δό
θηκε τήν 6 Δεκεμβρίου 1846 
στήν Όπερά-Κωμίκ, εξετε- 
λέσθη μπροστά σέ αίθουσα 
μισοαδειανή, παρά τήν πα
ρουσία τοϋ δουκός καί τής 
δουκίσσης ντε Μονπανσιέ.
Μολονότι οί φίλοι μπιζά
ρισαν τό «Ούγγρικό Ε μ β α 
τήριο» καί τό «Μπαλλέττο τών Συλφίδων», ό Μπερλιόζ> 
πού διηΰθυνε τήν ορχήστρα, είχε τόσο λίγη εμπιστοσύνη, 
ώστε «έκοψε» τό «Πανδαιμόνιο».

Στούς διαδρόμους κακολογούν τόν συνθέτη. Ό  Ά 
δόλφος Ά ντάν σημειώνει πρωτοφανή επιτυχίαν, επανα
λαμβάνοντας τά λόγια τού Ροσσίνι:

—  Εύτυχώς πού αύτό τό παλληκάρι δέν καταλαβαίνει 
άπό μουσική! Τί ά'σχημα πού Θά συνέθετε!

Τήν 20 τού ίδίου μηνός, δίδεται ή δεύτερη συναυ
λία. Χιονίζει καί, κατ’ άτυχή σύμπτωσιν, τήν ίδια μέρα 
είναι διανομή βραβείων στό Κονσερβατουάρ καί δίνεται 
κάποια φιλανθρωπική συναυλία, πόύ συγκεντρώνει τήν

παρισινή κοινωνία. Αύτή τή φορά, ή αίθουσα είναι 
κατά τά τρία τέταρτα αδειανή.

Στά φωτέϊγ, κάνουν πνεύμα :
—  Ή  αίθουσα έχει καλλίτερη σύνθεση  (γιατί ό 

Μπερλιόζ είχε φέρει φίλους του) άπ’ τή μουσική.
Καί δμως δ τύπος είναι άρκετά ευνοϊκός. Ό  συνθέ

της έ'χει μέ τό μέρος του τήν «Ε φημερίδα τών Συζη
τήσεων» καί τήν «Μουσική Εφημερίδα». Κατορθώνει 
μάλιστα νά διοργανώση ενα γεύμα πρός τιμή του, τοϋ 
οποίου προεδρεύει δ βαρώνος Ταίϋλορ καί στό όποιον

παρευρίσκονται δ’Όσμπορν 
έξ δνόματος τών ’Άγγλων 
καλλιτεχνών καί ό Ό φ φ ε -  
μπαχ, έκ μέρους τών Γερ
μανών καλλιτεχνών. Γίνεται 
καί έρανος γιά τήν κατα
σκευή ενός άναμνηστικοΰ 
μεταλλίου. Κανείς δμως δέν 
άπατάται ούτε αύτός—  πρό 
παντός— ό συνθέτης. Είναι 
αποτυχία.

— Πνίγουν τής φωνές 
του, λέγει κάποιος « ά'σπον- 
δος φίλος», κάτω άπό ενα 
φίμωτρο επαίνων.

Έ ν τφ μεταξύ, ό Μπερ
λιόζ είναι κατεστραμμένος 
— καί κάτι παραπάνω. Χρε- 
ωστά δέκα χιλιάδες φράγκα 
πού δέν έ'χει καί έχει δι
πλές οικογενειακές υποχρεώ
σεις. Θά φύγχι γιά τή Ρωσ- 
σία, δπου λογαριάζει νά έ- 
ξυγιάνη τά οικονομικά του.

«Είμαι, γράφει, σάν τά 
άρπακτικά δρνια, άναγκα- 

σμένος νά πάω μακρυά στά ξένα, γιά νά βρώ τήν τροφή 
μου. Τά κατοικίδια πουλιά, μόνα, ζοΰν στήν κοπριά. 

Καταντά νά βλαστημήση τήν γενέτειρά του : 
«Τίποτα δέν μπορεί νά έπιτύχη κανείς σ ’ αυτόν τόν

παληότοπο, κι’ επιθυμώ νά τόν έγκαταλείψω τό ταχύτερο».
** *

Στό 1877, ή «Καταδίκη τοϋ Φάουστ» εχει κεραυνο
βόλο επιτυχία στά «Κονσέρ Κολόν», ό Μπερλιόζ δμως 
δέν τήν διευθύνει, γιατί έ'χει πεθάνει πρό δκταετίας. 
Τήν ίδια επιτυχία σημειώνει στό «Σατελέ», κατόπιν δέ 
στά «Κονσέρ Λαμουρέ». Αύτό τό εργο μπαίνει στό 

[ Ή  συνέχεια είς τήν σελίδα 63 ]
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ρεπερτόριό τους καί προξενεί πάντα βαθειά εντύπωση 
στό κοινό.

Ή  «Ό κτώ  σκηνές τοΰ Φάουστ» γραμμένες στό 1828, 
αποτελούν τής χαρακτηριστικώτερες σελίδες, Τάς έγραψε 
μέ δλη τή φλόγα τοΰ έ'ροηός του γιά τήν Άγγλίδα καλλι
τεχνία Χάριετ Σμίθσον πού τόν μάγεψε στόν ρόλο τής 
Όφηλίας τοΰ Σαίξπηρ, καί τήν οποία θέλει νά νυμφευθή.

’ Ανάμεσα στής άλλες έ'ξοχες σελίδες τής τετράπρακτης 
αύτής δραματικής ιστορία:, ξεχωρίζομε: τό ουγγρικό 
μπαλλέττο, τήν χορφδία τής εορτής τοΰ Πάσχα, τό λατι
νικό τραγοΰδι τών φοιτητών, τήν μπαλλάντα τοΰ βασι-

λέως τοΰ Τυλέ, τή ρομάντσα τής Μαργαρίτας, τήν σερε
νάτα τοϋ Μεφιστοφελή, τήν επίκληση πρός τή φΰοη καί 
τόν ίλιγγιώδη δρόμο πρός την ά'βυσσο . . .

Είναι ό Μπερλιόζ μέ δλη τή φλόγα του, τήν ποίηση 
πού ξεχειλίζει, τό βαθύ δημιουργικό του αίσθημα.

Τήν εποχή πού εορτάζεται ή έκατονταετηρίς τοϋ 
ρωμαντισμοϋ, ή εταιρία Πατέ δέν ήταν δυνατό νά κάνη 
καλλίτερη !κλογή άπό αύτό τό τόσο χαρακτηριστικό εργο 
τής αρχής τοΰ 19ου αϊώνος, πού ερμηνεύει τενόρος τής 
φήμης καί τής άξίας τοΰ Σαιν-Κρίκ.

( Μετάφρασις Μενεστρέλ ) L A Z A R IL L E
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"Ενα συμπαθητικό παιδί δεκαεπτά - δεκαοχτώ χρόνων 
κάθονταν στό πιάνο. Γύρω του, πρόσωπα σοβαρά καί 
προσεκτικά, ποΰ κύτταζαν ερωτηματικά— όχι αύτόν μά 
τό μεγάλο Δάσκαλο. Ό  Αίστ χαμογελούσε, καί ή ματιά 
του χαΐδευε μέ συγκίνησιν τό νεαρό πιανίστα.

Ό τα ν  τελείωσε αύτός, σηκώθηκε νευρώδης, ζωηρός, 
γεμάτος αύτοπεποίθηση. Τό βλέμμα του, έξυπνο καί 
θρασύ, ζήτησε τό βλέμμα τοϋ Αίστ. Χαμογέλασε περισ
σότερο αύτός, καί κρύβοντας μέ δυσκολία τόν ενθου
σιασμό του, χτύπησε φιλικά τώμορφο παιδί στόν ώμο 
καί τοΰ είπε μέ φωνή θερμή μέσα στήν προσεκτική σιγή 
τών άλλων μαθητών.

— «Καλά, μικρέ μου Κ άρλ !».
"Ενας ψίθυρος πέρασε στό νεανικό άκροατήριο, καί 

ό Tausig, κατακόκκινος χώθηκε σέ μία γωνία. — Ναί, 
άξιζε κάθε έπαινο, δ,τι καί νά τούλεγε ό Αίστ είχε δί- 
κηο, ή ιδιοφυία του, ή εξυπνάδα του προκαλοϋσαν τό 
θαυμασμό, Μά τήν άγάπη τοΰ μεγάλου τοΰ Δασκάλου, 
πώς τήν είχε κερδίσει; —  ’Άχ, τσαχπίνη, παμπόνηρε μικρέ
Κάρλ Κι’ ή μαθητική κουτσομπολιά έδινε κι’ έπαιρνε,
γεμάτη θαυμασμό καί λίγη ζήλεια.

Τώρα, στό εδώλιο τοΰ κατηγορουμένου είχε καθίσει 
μία μαθήτρια— μιά ώμορφη όλόξανθη άμερικάνα. Ή  
προσοχή δλων στράφηκε σ’ αύτήν. Τήν κύτταζε καί ό 
T ausig προσεκτικά κατά τά φαινόμενα, μά τό μυαλό του

ετρεχε μακρυά. Είχε λησμονήσει κι’ δλας τό θρίαμβο της 
προηγουμένης στιγμής, ούτε καν σκέπτονταν πόσοι άλλοι 
ί)ά ήθελαν νά είναι στή θέσι του καί νάκουγαν εκείνο 
τό στοργικό «Κ αλ ά !» τοϋ Δασκάλου. Τόν ζήλευαν, τόν 
μακάριζαν, μά αύτός εκείνην τή στιγμή αισθάνονταν 

τόν εαυτό του δυστυχισμένο— άχ, τόσο δυστυχισμένο ! . . .
Κι’ δσο κύτταζε τή νεαρή άμερικάνα, τόσο ό πόνος 

του άναβε περισσότερο.
Μά τί ώφελεΐ νάχης δλην τήν ϊδιοφυΐα τοΰ κόσμου 

στό κεφάλι, τήν τέχνην τών άγγέλων στά δάκτυλα, τί 
ωφελεί ακόμα κι’ ενας Αίστ νά σ ’ αγαπάει, δταν δέν έχεις 
στήν τσέπη μερικά χρυσά νομίσματα —  ά, ό'χι πολλά — 
τόσα δσα χρειάζονται γιά ν’ άγοράσης ενα βραχιολάκι, 
μιά καρφιτσοΰλα, ενα ζεϋγος ώμορφα σκουλαρίκια, κάτι 
επί τέλους ποϋ νά κάνουν τά μάτια τής αγαπημένης σου 
μικρούλας Κρέτχεν νά σπιθίσουν άπό χαρά, κ.αί τά μα- 
γουλάκια της νά βαφτοΰν τής φοηιάς τό χρώμα; Βαρυα- 
ναστενάζοντας -έκρυψε τό πρόσωπό του στά χέρια του.

"Επαιζε, έ'παιζε ή ώμορφη άμερικάνα, μά στοΰφτωχοΰ 
παιδιοϋ τ’ αύτιά βούιζαν μονάχα τά λόγια τής Κρέιχεν :

—  «Είναι ντροπή σου- νά μή ξανάρθης μ’ άδειανά 
τά χέρια! ».

—  Είχε δίκηο ή κοπέλλα, τό είχε παρακάνει πιά 
αύτός, μά ποΰ νά βρή τά μέσα νά τήν εύχαριστήση; 
—  Τονρχονιαν απόγνωση. Σήκωσε πάλι τό κεφάλι, κου-



ρασμένος, ανυπόμονος νά τελειώση αυτό τό μάθημα, 
γιατί ή υποχρεωτική ακινησία ήταν πρόσθετο μαρτύριο 
γι’ αυτόν. Πετάχτηκε άπό τή θέσι του καί έκανε δυο - τρία 
βήματα στό βάθος τής αιθούσης.

—  Δέ βαστοϋσε πιά ! — Ποϋ είχε καταντήση !> Τόν 
κούραζε κα'ι τό μάθημα τοϋ Αίστ, τό μάθημα τοϋ Αίσι 
ποϋ ήταν άλλοτε ή ευτυχία τής ζωής του !

’Αποφάσισε νά φϋγη κλεφτά - κλεφτά. Δέν ήταν δύσ
κολο, ή πόρτα βρίσκονταν στό βάθος, κοντά του. Θάτρωγε 
μιά κατσάδα τήν άλλη μέρα άπό τόν Αίστ, τό ήξερε— 
μά πήρε τήν άπόφασι. Σάν κλέφτης άρχισε νά προχωρή 
σιγά - σιγά στήν έξοδο, κυττάζοντας τόν Αίστ μέ αθωό
τητα κατάμματα καί ζητώντας νά έπωφεληθή τής κατάλ
ληλης ευκαιρίας. Μά έξαφνα σταμάτησε, κάτι τόν τρά
βηξε σά μαγνήτης. Σέ μία εταζέρα μουσικής είδε άπάνω- 
άπάνω, μιά παρτιτοϋρα χειρόγραφη, κατακαίνουργη 
ποΰφερνε στό ξώφυλλο γραμμένο μέ τό χαρακτήρα τοϋ 
Αίστ, τόν τίτλο:

«Συμφωνία τοϋ Φάουστ».
Φάουστ! — Τί είχε καί τόν τραβούσε αύτό τδνομα 

σήμερα; Τά γράμματα χόρευαν έναν εξωφρενικό χορό 
μπροστά στά θαμπωμένατου τά μάτια, παρασϋροντας 
μέσα στήν τρέλλα τους τήν Κρέτχεν (ποΰμοιαζε τόσο τής 
δικής του)— τό Μεφιστοφελή—καί πάλι τήν Κρέτχεν καί 
πάλι τό Μεφιστοφελή, ώσπου δ λ’ αυτά τόν ζάλισαν τόσο 
ποϋ άκουμπησε στήν εταζέρα γιά νά μή πέση. Κι'άξαφνα 
πήρε τήν παρτιτοϋρα στά χέρια του. Ά ρχισε νά τήν 
ξεφυλλίζη μηχανικά στήν αρχή, μ'ενδιαφέρον έπειτα, 
μέ έξαψι πυρετού στό τέλος.

— Μά νοί, δέν ήταν ψέμματα, ήταν δλη ή παρτι- 
τοϋρα τής συμφωνίας τοϋ Φάουστ, τό καινούργιο έ'ργο 
τοϋ Αίστ ! Τά χέρια του άρχισαν νά τρέμουν λιγάκι, έγινε 
κατάχλωμος, σήκωσε σάν ένοχος τά μάτια. Κανείς δέν 
τόν έπρόσεχε. Ή  άμερικάνα είχε τελειώσει τό κομμάτι της, 
κι’ δλοι, μαζεμμένοι γύρω άπό τό πιάνο άκουγαν μέ 
εύλάβεια τις εξηγήσεις τοϋ Δασκάλου.

Ό ία ν  σέ λίγο διαλύθηκε ό κύκλος, καί ό Αίστ έζή-

τησε τόν άγαπημένο του μαθητή, ό «μικρός Κάρλ» είχε 
γίνει άφαντος.

❖* *

Τήν άλλη μέρα μπήκε στό δωμάτιο τοϋ Αίστ ένας 
άνθρωπος σοβαρός, βαρΰς, μέ τό επίσημο ΰφος εκείνου 
ποϋ έ'χει κάτι σπουδαίο ν’ άνακοινώση. Ή ταν ό G o t
tschalg, . οργανίστας τής Βα.ϊμάρηο, καί κρατούσε ένα 
πακέττο στά χέρια του.

«Αγαπητέ Δάσκαλε » άρχισε τήν επίσημο προσ-
φά)νησί του ποϋ τήν ετοίμαζε άπό τό δρόμο.

Μά ό Αίστ ουτε κάν έγύρισε νά τόν κυττάξη. Δέν 
ήταν δ ίδιος Αίστ εκείνην τήν ημέρα. Σάν στοιχειό τής 
φΰσεως ξεχαλινωμένο, άφριζε, τρομερός στό θυμό του. 
Ά νοιγε βιβλιοθήκες, άναποδογΰριζε συρτάρια, πετοϋσε 
κάτω χειρόγραφα, νότες μουσικής, χαρτιά, βιβλία.

— «Αγαπητέ Δάσκαλε, τί ζητείτε; » ξανάρχισε μει
λίχια ό G ottschalg.

Ούτε άπάντησιν ό Αίστ. Μονολογοϋσε, τρελλός άπό 
απελπισία.

—  «Χαιιένοί ό κόπος ενός ολοκλήρου χρόνου ! »
Ό  G ottschalg δμως δέν εννοούσε νά υποχώρηση
—  «Αγαπητέ Δάσκαλε, τί χάσατε ; » ρώτησε καί πάλι.
Αύτή τήν φορά δέ βάσταξε ό Αίστ. Γΰρισε έξω

φρενών, χτύπησε τό πόδι του σά μανιακός καί τοϋ φώναξε.
—  «Μ ά δέ μπορείτε νά μ’ άφήσετε πιά ήσυχο ; Τί 

μέ τυραννεΐτε μέ τις κουτοερωτήσεις σ α ς ; ».
Ό  G ottschalg δμως δέν έχανε τήν ψυχραιμία του, 

You - ΐσα -θριάμβευε τώρα, Μέ ύφος ανθρώπου άνω- 
τέρου, ζυγίζοντας καλά - καλά τας λέξεις του, πρόφερε 
μ’ επισημότητα.

—  «Έ γ ώ  ξέρω τί χάσατε. Τήν παρτιτοϋρα τής .συμ
φωνίας τοϋ Φάουστ ! ».

Γιά μιά στιγμή σταμάτησε ή άναπνοή τοΰ Αίστ. 
’Έπειτα ώρμησε σάν τρελλός απάνω στόν οργανίστα καί 
αρπάζοντας τον άπό τά χέρια τοϋ φώναζε ικετευτικά.

—  «Ξέρετε εσείς τί έγινε;».
Ά ντί ν’ άπαντήση δ G ottschalg, άνοιξε τό πακέττο
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τά χείλη μαλακά καί έλκυστικά. 
Θ ά  διαρκέσιι πέντε φορές περισ
σότερον άπό ένα σύνηθες κοεγιόν 
χειλέων. — —  —  —  —
Τ ό  R o u g e  M IC H E L  εινε κάτι 
τό εξαιρετικόν κάτι τό ιδεώδες 
διότι μέ τό  M IC H E L  δέν φτιά- 
νεσθε. Ά λ λ ά  (ομορφαίνετε. —  
Πωλείται είς τά Μυροπωλεία, 
Κ ομμωτήρια, Κ αταστήματα καί 
—  — Φαρμακεία. —  ·—
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Α Γ  ΟΑΗΝ ΤΗΝ  Ε Λ Α Α Δ Α : 
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0 BfllEYI 1  ROUGE
Τ ό  μυστικόν τοΰ R o u g e  M I
C H E L  εΐνε δτι τό χρώμα του 
εναρμονίζεται μέ κάθε χροιάν 
ποοσώπου καί είς κάθε πεοίστασιν. 
T o  R o u g e  M IC H E L  δέν εΐνε 
ουτε λυπαοόν ουτε σκληρόν. Ή  
ιδιαιτέρα του διαφανής βάσις καί 
χροιά αυξάνουν τό δικό σας χρώ
μα σάν τό ερύθημά σας, σάν τό 
θέλγητρόν σας. — —  —· —·
T o  R o u g e  M IC H E L  φυλάσσει

του καί παρουσίασε στά μάτια τοϋ έξαλλου Αίστ τήν 
παρτιτοϋρα, ενφ συγχρόν(ος, μέ υφος δραματικό άρχιζε 
τή διήγησί του.

— «Α γαπητέ Δάσκαλε, είναι τερατώδες αύτό ποϋ θά 
σάς πώ, είναι άπίστευτο. Τό έργο σας τό είχαν πουλήσει 
— μάλιστα τό είχαν πουλήσει, γιά ένα κομμάτι ψωμί 
σ ’ έναν υπηρέτη. Τό εύτύχημα είναι ποϋ έπεσε στά χέρια 
μου, κι’ έτσι είχα τήν εύτυχία νά τό ξαναγοράσω καί νά 
σάς τό φέρω πίσω σώον καί αβλαβές».

Ά κουγε ό Αίστ καί δέν έπίστευε τ’ αύτιά του.
—  «Μ ά μοΰ τό είχαν κλέψει λοιπόν ; » ρώτησε δύ

σπιστα. «Ποιος τό πούλησε στόν υπηρέτη ; »
Έ δ ώ  ό G ottschalg κατέβασε τή φωνή, καί πρόφερε 

πένθιμα:
—  « Ό  μαθητής σας ό Tausig».
— « 'Ο  μικρός μου Κ άρλ; » ψιθύρισε δ Αίστ, Ινφ στή 

φυσιογνωμία του χύνονταν μιά έκφρασι βαθειάς λύπης.
Τόν κύτταζε άπληστα δ G ottschalg μέ τήν ιδέα δτι 

είχε προκαλέσει μιά θύελλα, έτοιμος νά ρίξη κι’ αύτός 
τούς κεραυνούς τοΰ άναθέματος στόν άχάριστο, στόν 
κλέφτη, στόν άπιστο. Μά δ Αίστ άλλαξε αμέσως ύφος. 
Τόν εύχαρίστησε θερμά γιά τήν υπηρεσία ποϋ τοϋ προσέ- 
φερε καί τόν ξεπροβόδισε, χωρίς νά προσθέση μιά λέξη 
γιά τό επεισόδιο.

Σέ λίγες μέρες ή κομψή αίθουσα τοϋ Αίστ ήταν 
γεμάτη άπό κόσμο— νέους καλλιτέχνες κι’ ώμορφες πια
νίστες. Μεταξύ τους κι’ δ T ausig, ωραίος, ψύχραιμος, 
καί θρασύς δπως πάντα, δέχονταν τά συγχαρητήρια τών 
άλλων γιατί εκείνην τήν ημέρα γιόρταζε τά γενέθλιά του. 
Μερικοί, δσοι είχαν μάθει τήν ιστορία τής κλεμμένης

παρτιτούρας, ψιθύριζαν μεταξύ τους κι’ έκύτταζαν άνή- 
συχα τήν πόρτα προσμένοντας μέ άγωνία τή στιγμή ποΰ 
θάκανε τήν έμφάνισί του ό Αίστ.

Σέ λίγο άνοιξε ή πόρτα καί νεκρική σιγή απλώθηκε 
στήν ομήγυρη. Μ ’ δλη του τήν αύτοπεποίθηση, ό T ausig 
αΐσθάνθηκε πώς άλλαξε χρώμα. Προσπάθησε νά στηλώση 
τό θαρραλέο του βλέμμα απάνω στό Δάσκαλο, μά δέν 
τό κατάφερε. ’Έσκυψε τό κεφάλι καί θέλησε νά κρυφτή 
άνάμεσα στούς συμμαθητάς του. Άλλά ποιος μπορούσε 
νά ξεφύγϊΐ τό μάτι τοϋ Διός; Μ ’ ένα αινιγματικό χαμό
γελο στής άκρες άπό τά εκφραστικά του χείλη, προχω- 
ροϋσε αύτός Υσια στόν ένοχο. Ό λ α  τά μάτια ήταν καρ
φωμένα στόν υπόδικο. Τδνοιωθε αύτός, καί μέ μιά 
απελπισμένη προσπάθεια κατώρθωσε νά σηκώση τό κε
φάλι καί νά περιμένη ολόρθος καί σοβαρός τήν κρίση.

Ό  Δάσκαλος στάθηκε μπροστά του γιά μιά στιγμή, 
έπειτα, έσκυψε, τοΰ πήρε μέσ’ στά χέρια τό κεφάλι καί 
τόν φίλησε στό μέτωπο, λέγοντάς του απλά καί θερμά: 

—  «Σον εύχομαι χρόνια πολλά γιά τά γενέθλιά σου, 
μικρέ μου Κάρλ.»

"Ολοι άνάπνευσαν, κι’ ενώ ξανάρχισε νά γίνεται θό
ρυβος, κι’ οί καλλιτέχνες μέ ενθουσιασμό καί μέ συγκί
νηση σχολίαζαν ψιθυριστά τήν άνεξικακίαν τοϋ μεγά
λου τους Δασκάλου, κι’ δ ένοχος κατακόκκινος, άρχισε 
νά νοιώθη τόν εαυτό του μικρό - μικρό μπροστά στόν 
καλλιτέχνη μέ τή μεγάλη καρδιά ποϋ στεκόταν άκόμα 
κοντά του καί τόν παρατηρούσε μέ μάτια ποϋ πετοϋσαν 
σπίθες, τόν χτύπησε ό Αίστ φιλικά στόν ώμο καί τοΰ 
ψιθύρισε κρυφά, χαμογελώντας ανεπαίσθητα:

— « ’Ή  μεγάλος παληάνθρωπος ιθά γίνης, μικρέ μου 
Κάρλ, ή μιεγάλος άνθρωπος.»

ΙΩ Α Ν Ν Α  Γ. ΜΤΤΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Β Α φ Η  ΤΡ ΙΧ Ω Ν
'Η  Παρισινή βαφη τριχών K O M O L  συνιστάται καί χρησιμο
ποιείται σήμερον παρά τών καλυτέρων κομμωτών τής Ευρώπης, 
διότι ή βαφή K O M O L  ευκόλως χρησιμοποιείται καί συνιστάται 
ώς ή πλέον κατάλληλος δι’ δλας τάς κομμώσεις ητοι διά χτένισμα 
M arch el, διά χτένισμα νεοοΰ (m ise  en p li)  καί είδικώς διά χτένισμα 
διαρκείας (p erm a n en ts ) διότι δέν καίει τάς τρίχας, δέν τάς σκλη- 
ρΰνεί, δέν τάς κόβει, δέν τάς πρασινίζει καί χρωματίζει αύτάς 

εντός 15 λεπτών τής ώρας.
Πωλείται εις τά Κομμωτήρια, Μυροπωλεία καί Φαρμακεία. 
Διαρκής παρακαταθήκη παρά τώ  άντιπροσώπω κ.
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πού τούς παρεδόθη από τόν δημιουργό τής παγκοσμίου 
φίρμας Κάρολον Μπέχσταϊν.

Καί βλέπομεν αυτούς, λίγους μόλις μήνας άπό τόν 
θάνατο τοΰ πατέρα των, στά 1900, ν’ άγοράζουν ολό
κληρα τετράγωνα οικοπέδων στό ΛονδΤνον, γιά νά κτί
σουν τήν περίφημη «αίθουσα συναυλιών» Μπέχσταϊν 
στήν άγγλική πρωτεύουσα, πού τόσον αύτή ένεθουσίασε 
τήν άγγλική αριστοκρατία γιά τήν κομψότητα της, την 
ά'κρα περιποίησι τών υπαλλήλων της, τήν λεπτότητα — 
καί γιατί νά μήν τό γράψουμε; —  τό τέλειο, τό άφθαστο, 
to ώμορφο, τό πιάνο «Μπέχσταϊν» πού είναι πάντα στήν

στήματα γενικών είδών, οίκοπεδα, σπητια κτλ. για να 
κτισθοΰν πολυτελείς και κομψαί αΐθουσαι πού θά δεχθούν 
κατόπιν τό «Μπέχσταϊν» πιάνο, άφ ’ οΰ έχει γίνει ήδη 
πλέον συνώνυμον, πιάνο «Μπέχσταϊν» μέ κομψή αίθουσα 
κάι ήσυχο σπήτι. Εΐναι τό αύτό. Διότι, δέν εΐναι δυνα
τόν νά εννοηθούν ώραΐα έπιπλα, ωραίο σπήτι, χωρίς 
τό «Μπέχσταϊν». «Μπέχσταϊν» σημαίνει ώραιότης, ση
μαίνει κομψότης, σημαίνει γλυκύς ήχος, σημαίνει άνά- 
παυσις, σημαίνει άπόλαυσις. Εΐναι κάτι τό τέλειον. Γιά 
εναν πού εΐχε τήν ευτυχία ν’ άκούση ενα «Μπέχσταϊν» 
πιάνο άπό καλλιτέχνη σέ περιβάλλον οικογενειακόν ή

2 °Ν

Στό περασμένο μας άρθρο λέγαμε δτι, 6 ιδρυτής 
καί διοργανωτής τής κολοσσιαίας έπιχειρησεως κατα
σκευής πιάνων «Μπέχσταϊν», Κάρολος Μπεχστοίν, εςη 
χρόνια πριν άπό τό θάνατό του (1900), παρέδωσε τήν 
δλην διεύθυνσιν στούς τρεις γυιούς του E dw in, Carl και 
Hans. Οί γυιοίτου — πρέπει νά όμολογηθή έφά^η-

διάθεσι τών πολύ μεγάλων καί ά\εγνωρισμένης άξίας 
καλλιτρχνών. Στήν αίθουσα αυτή tĉ vu είναι χαρμα 
οφθαλμών— πέρασαν καί περνούν πάντα οί ποιο μεγάλοι 
πιανίσται καλλιτέχναι, πού ήταν γι αύτούς απόλαυσις, 
ή μοναδική ευκαιρία, ή αίθουσα αυτη καί το «Μπεχ- 
σταϊν», γιά νά «ξεκουρασθοΰν» απο τους σκληρούς και 
τραχείς ήχους μερικών άλλων πιάνων.

έστω καί εις συναυλίαν, δέν εΐναι δυνατόν ή νά τού 
μείνη άλησμόνητος ό γλυκύς ήχος καί ή κομψότης του, 
πού αυτά καί μόνον μάς χαρίζουν τήν ήσυχία στή 
δύσκολη καί ταραχώδη σημερινή ζωή μας. Δέν θά ξεχάσω 
ποτέ τήν βραδειά πού παρηκολούθησα σέ φιλικό μου 
σπήτι στήν ’Αθήνα τήν «Σονάτα ως Φαντασία» γιά 
πιάνο, τοϋ Μπετόβεν. Τήν έξετέλεσε μία Δεσποινίς στό 
«Μπέχσταϊν?. Ή ταν κάτι τό θαυμάσιον, σάν άγνωστο 
γιά μένα, τό μουσικό αυτό τεμάχιο. Ό  γλυκύς καί μόνον

κυττάζουν, οί ώς άνω παγκοσμίου φήμης γνωστοί καλ- 
λιτέχναι, μόνον τήν τεχνικότητα, άλλά καί τό δργανον, 
στό όποιον παίζουν. Τόν ήχον τοϋ προ αύτών οργάνου. 
Τόν τέλειον μηχανισμόν τού πιάνου «Μπέχσταϊν». Τά 
θαυμάσια καί στερεώτατα αυτού υλικά. Τήν κομψότητα 
καί ωραιότητα τοϋ δλου πιάνου. Πρέπει νά τό ιδή 
κανείς, νά έκτελέση κάτι στό πιάνο «Μπέχσταϊν», έ'στω 
καί τό πλέον άσήμαντον, γιά ν’ άντιληφθή μόνος του 
τήν άλήθειαν τών άνωτέρω. Διότι μουσική εΐναι ήριθμη-

Τδ δω μάτιο  τοΰ  Ρ ιχά ρδου Β άγνερ  εΐ,- την βίλλαν του  * Β ά νφ ρ ιντ*  (Μ π α ϋ ρ ύ ϊτ )  μέ τό  «Μ π έχστα ϊν> π ιά νο . Τό δω μάτιο  α ύτό  
καί τό  π ιά ,ο  «Μ τιέχ στα ϊν» τό  εχρησιμοποίει μέχρι τοϋ  ·9·ανάτου του  χα ί ο υ ιό ς  τοϋ  Ρ . Β άγνερ, Ζ ίχ φ ρ ιν τ  Β άγνερ.

ήχος τοΰ «Μπέχσταϊν» μάς παρουσίασε άμέτρητες ωμορφιές 
τή; Σονάτας αύτήε, τόσο πού έσκεπάσθηκαν στά μάτια 
μου οί τεχνικές έν μέρει άτέλειες τής Δεσποινίδος πού 
τήν έξετέλεσε. Καί πρέπει σχετικώς νά σημειωθή τό εξής 
μουσικόν άξίωμα : Εΐναι άδύνατον σέ έ'να μαθητευό-
μενο νεαρό πιανίστα ν’ άναπτυχθή αισθητικώς, έάν αύτος 
στερήται ενός καλοΰ πιάνου. Γιατί άλλως τε νομίζετε 6 
Ζάουερ, ό Μπάκχαους, ό Ντ’  Άλμπερτ, δ Σνάμπελ καί 
άλλοι μεγάλοι πιανίσται μεταχειρίζονται μόνον πιάνο 
«Μπέχσταϊν» ; Άπλούστατα διότι, δέν προσέχουν, δέν

μένος σωστός ήχος. Και άλλοίμονον στον πιανίστα πού 
παίζει σέ κακόηχο πιάνο. Θά καταστροφή τό άφτί του. 
Θά καταστραφή αισθητικώς. Δέν εΐναι μόνον ή τεχνική, 
πού κάμει εναν πιανίστα σάν τόν Ζάουερ νά φαίνεται 
πάντα μεγάλος καλλιτέχνης. Εΐναι καί ό ήχος τοΰ «Μπέχ- 
σταϊν» πού τόν ύποβοηθεΐ γιά ν’ άποδώση εκείνο πού 
αισθάνεται, εκείνο πού θέλει αύτός, ό εσωτερικός του 
κόσμος,~ εκείνο πού ζητεί πάντα το εκάστοτε μουσικον 
τεμάχιον ποϋ έκτελεϊ. —  Ά λλ ’  εΐναι άναγκαΐον νά συνε- 
χίσοομεν εις τό προσεχές τεϋχος. Θ. Δ -η ς
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Είναι σχεδόν ενα; χρόνος τώρα πού δλοι μας άκοϋμε 
να γίνεται λόγος διά τά ραδιόφωνα κα'ι τά μεγάφωνα. 
Οί περισσότεροι ετυχε και νά άκούσωμεν στό σπήτι κά
ποιου φίλου μας, κατά τήν διάρκειαν μιάς οικογενεια
κής συγκεντρώσεως, μερικές καντσονέττες άπό τήν Νεά
πολη, ή τις παθητικές δοξαριές τοΰ βιολιού κάποιοι' 
άτσίγγανου άπό τή Βουδαπέστη. "Οσοι δέν είχαν φίλους 
κατόχους ραδιοφώνου, ακόυσαν από τή βιτρίνα κά'ποιου 
Καταστήματος τούς λαρυγγισμούς μιάς Πριμαντόνας 
άπό τή Ρώμη, και οι πειό θαρραλέοι ,έτόλμησαν νά 
μποϋν στό Κατάστημα, και προσποιούμενοι τόν αγορα
στήν, νά επιφορτίσουν τόν αρμόδιον υπάλληλον νά 
πιάβχι μερικούς σταθμούς γιά νά ικανοποιήσουν τήν 
περιέργειά τους. Και δλος αύτός δ κόσμος ό όποιος κάτι 
ά'κουσε άπό τό ραδιόφωνο, έμεινε εις τό τέλος μέ ενα 
σωρό απορίες νά τού σκοτίζουν τό μυαλό. Και ή πρώτη 
του απορία είναι: ’Αξίζει τόν κόπο νά άγοράση κανείς 
ενα ραδιόφωνο; Ή  άπάντησις είναι, οτι ασφαλώς αξί
ζει τόν κόπο. 01 δέ λόγοι πολλοί και διάφοροι. Ό  κυ- 
ριώτερος λόγος είναι, δτι κατά τάς ώρας πού ε’ίμεθα 
ελεύθεροι άπό τήν εργασίαν μας, εύρίσκομεν έ'ναν πρό
θυμον, πολύγλωσσον καί συμπαθή σύντροφον — τό ρα- 
διόφωνον— από τό στόμα τοϋ οποίου ήμποροϋμεν νά 
άκούσωμεν κατά βούλησιν τά νέα τής ήμέρας, Ενδιαφέ
ρουσας διαλέξεις και δ,τι είδους μουσικήν θέλομεν.

"Ολοι οι κάτοχοι ραδιοφώνων —  είναι γεγονός άπο- 
δεδειγμένον — έχουν αφήσει ήδη κατά μέρος δλας τάς 
άλλας δαπανηράς ασχολίας με τάς οποίας περνούσαν 
άλλοτε τόν καιρό τους, δηλ. λέσχας, καφενεία, χοροδιδα
σκαλεία κλπ. καί σπεύδουν σαν ερωτευμένοι πλησίον τοϋ 
ραδιοφώνου των, μέ τόσην σπουδήν, μέ δσην ποτέ δέν 
θά έσπευδαν είς τό rendez-vous πού είχαν δώσει μέ 
τήν ώραίαν των.

Και τότε, μεταξύ τοϋ προγράμματος τής έφημερίδος 
καί τών διαφόρων κ ουμ π ιώ ν  τοΰ ραδιοφώνου, άφαι- 
ροϋνται κυριολεκτικώς καί ταξειδεύουν αύτοί νοερώς άπό 
τό Βουκουρέστι στή Βιέννη, άπό τό Βελιγράδι στό Λον- 
δΐνον, άπό τήν Βουδαπέστη στή Ρώμη καί οΰτω καθ’ 
εξής, εως δτου περί τά μεσάνυκτα αποφασίσουν νά 
κλείσουν τόν διακόπτην των γιά νά κοιμηθούν κατεν- 
θουσιασμένοι.

Ή  άπόκτησις έπομένοος ενός ραδιοφώνου συντελεί 
οχι μόνον είς την απ’ ευθείας μετά τοϋ λοιπού κόσμου 
επικοινωνίαν, άλλά καί είς τήν συγκέντρωσιν καί συγ- 
κράτησιν, ούτως εϊπείν, τής οίκογενείας. Διότι ή μέν οι
κοδέσποινα εκπλήσσεται σχεδόν δταν βλέπη τόν σύζυγον 
ή τά παιδιά της νά περιμαζεύω νται νωρίς-νωρίς στό 
σπήτι των, ό δέ κύριος να διεροηάται: «Διατί δέν τοϋ

παραπονειται ή γυναίκα του δτι έπληξε ολο το απόγευμα 
νά κάθεται μόνη !» Καί είναι χαρακτηριστική ή φράσις 
γνωστής μου κυρίας τής άνωτέρας κοινωνίας, η οποία, 
άναγκασθείσα νά" στερηθή το ραδιοφωνον της για μια 
μόνον ημέρα, διά νά φορτωθούν οί συσσωρευται του, 
ενόμιζε πραγματικώς δτι τής ελειπεν ενας πιστός και 
καλός σύντροφος, καί εξέφραζε τή λύπη της μέ τόν πιο 
χαριτωμένο τρόπο. «Τό είχα τόσο πολυ συνηθίσει■»

Οί αιωνίως φέροντες άντιρρήσεις, θά είποϋν: «Μ ά 
αύτό γίνεται στήν αρχή, έ'ως δτου βαρεθή κάνεις τό 
ραδιοφωνον». ’Έ , λοιπόν, οχι! "Οπως δέν βαρέθηκε 
κανείς νά τρώη κυριολεκτικώς, κάθε πρωί, τήν εφημε
ρίδα του, κατά τόν ίδιον τρόπον δεν συντρεχει περι- 
πτωσις νά βαρεθήτε καί τό ραδιόφωνό σας, διότι κάθε 
γύρισμα κουμπιού είναι και μία νεα εκπληξις, μια δια
φορετική εύχαρίστησις.

Καί αύτή ή, ήμπορεΐ νά τήν χαρακτηρίση κανείς, μα
νία, παρατηρείται σήμερα άκόμη στόν τόπο μας, παρ' 
δλην τήν άδιαφορίαν τών αρμοδίων, που δέν μάς έδω
σαν τόν ραδιοφωνικόν μας σταθμόν, εν αντιθεσει οχι 
πλέον πρός δλα τά Ευρωπαϊκά Κράτη, άλλά καί πρός 
αυτούς τούς άμέσως γείτονάς μας, μηδέ τής Τουρκίας 
εξαιρούμενης. Φαντασθήτε τώρα πόσον ενδιαφέρον θά 
παρουσιάζΐ) τό ραδιοφωνον δι’ δλους τούς Ελληνας, 
δταν θά άποκτήσωμεν καί ημείς τόν ραδιοφωνικόν μας 
πομπόν, όπόταν θά ήμποροϋμεν νά παρακολουθοϋμεν 
μέσα είς τό σπήτι μας τήν μουσικήν καί θεατρικήν κί- 
νησιν τοϋ τόπου μας, τάς διαλέξεις τών σοφών μας και... 
τούς καυγάδες τών Πατέρων τοϋ Εθνους μας εις την 
Βουλήν.

Δι’ δλους αυτούς τούς λόγους τό ραδιοφωνον κατέ- 
κτησε παντού δπου είσήχθη, τήν άγάπην τοΰ κοσμου 
καί ασφαλώς δέν είναι μακρυά ό καιρός δπου οχι μό
νον κάθε οικογένεια, άλλά καί κάθε μέλος μιάς οίκογε
νείας θά εχη τό ραδιόφωνόν του.

Μή σάς φανή υπερβολική αύτή ή πρόβλεψις, διότι 
έχομεν ήδη τό παράδειγμα τής ’Αμερικής καί δλης τής 
Ευρώπης. Είς τήν Ευρώπην ιδίως δέν υπάρχει μαθητής 
Γυμνασίου, δ όποιος νά μή έχη άσχοληθή μέ τήν κατα
σκευήν οχι ενός δέκτου, άλλά μέ σειράν δλην δεκτών, 
πρός μεγάλην χαράν τών γονέων των, οί οποίοι βλέπουν 
τά παιδιά των νά έχουν εγκαταλείψη κάθε άλλου είδους 

■ διασκέδασιν, γιά νά καταναλίσκουν τόν διαθέσιμον και
ρόν των μέ μιά τόσον εύγενικιά καί ώφέλιμη διά τήν 
εν γένει μόρφωσίν των ένασχόλησιν.

Είναι άσφαλώς τόσον ελκυστικόν τό ραδιοφωνον, 
πού σάν μαγνήτης, θά έ'λεγε κανείς, αιχμαλωτίζει τόν 
άνθρωπον δπως αιχμαλωτίζει αύτό τά κύματα πού εκ-
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πέμπονται άπό χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά. ’Α λ λ ά !... διά τήν άπόκτησιν τοΰ περιέργου αυτού οργάνου, καί
Καί αυτά ιά άλλά είναι τόσον πολλά, πού δικαιολογούν δεύτερον καί κυριώτερον διά ποίου είδους ραδιόφωνα
τήν άναποφασιστικότητα τοΰ μεγάλου κοινού προκειμέ- νά τό διαθέση. Είναι τόσον μεγάλη ή ποικιλία καί ή
νου νά διαθέση αύτό τό ποσόν τό οποίον απαιτείται προέλευσις τών είς τήν άγοράν μας προσφερομένων ρα-

Α - Β - Γ - Λ =  Λυχνίαι.
Φ =  Πινίον ταλαντώ σεω ν  (Oscilatrice).
X  =  Φίλτρον.
Ψ =  Μεταλλάκτης μέσης συχνότητος.

'/a “  Μετατροπεύς χαμηλής συχνότητος. 
4 κοί 5 =  Μεταβλητοί συμπυκνωταί.
Π. Σ. =  Πινίον σταθερόν.
1  - 2 - 3 =  Ρεοστάται πυρακτώσεως.

6 - 8  καί 1 0 =  Σταθεροί συμπυκνιοταί. 
9 =  ’Αντίστασις.
Μ =  Μεγάφωνον.
7 =  Στοιχεΐον πολο’ισεοις.

διοφώνων, πού ενας διατακτικός καί λεπτολόγος άγορα- Έ πί τοΰ σημείου τούτου θά προσπαθήσωμεν όπωσ-
στής, καί τέτιοι εΐμεθα δλοι οί “Ελληνες προκειμενου δήποτε νά κατατοπίσωμεν τούς άναγνώστας τής « Μ ο υ - 
νά άνοίξωμεν τό κομπόδεμα, δύσκολα παίρνει άπόφασιν. σικής Ζ ω ή ς».

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ
π.,,,.'.Λ.ΐτπττ;,,. ....... ..............

Σχεδιάγραμμα συναριιολογήσεως καί πλήρη σειράν τών εξαρτημάτων τοΰ είς τό παρόν τεύχος περι- 
γραφομένοιι δέκτου Θά έορητε μέ δόσεις αντί δρχ. 2."750 έκτος λαμπτήρων παρά τή 
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ΕΙς τό παρόν τεύχος τής «Μ ουσικής Ζ ω ή ς» παρα- 
θέτομεν θεωρητικόν σχεδιάγραμμα εσωτερικής συναρμο- 
λογήσεως ενός δέκτου 4 λυχνιών, μεταλλάκτου συχνότη- 
τος μέ λυχνίαν διπλού διαφράγματος A. (Bigrille). Η 
μεταλλαγή τή; ουχνοτητος γίνεται δια τοϋ πινιου ταλαν
τώσεων Φ, και τή; λυχνίας Α. "Ως πολλαπλασιαστήν 
μέσης ουχνοτητος μεταχειριζομεθα λυχνίαν μέ προφυλα- 
κτικόν διάφραγμα Β (Grille a ecran), τής οποίας έπεται 
μία λυχνία φοράτρια Γ. κοινού τυπου, καθιστωσα τήν 
συχνότητα άκούσιμιον και τήν οποίαν μεταβιβάζει εις 
μίαν λυχνίαν χαμηλής συχνότητος Δ. μέσω του μετα- 
τροπέως 1 X 3 ιδίας συχνότητος, όπόθεν πολλαπλασια- 
ζομένη εκ νέοι' τροφοδοτεί τό μεγαφωνον.

Ή  προαναφερθεΐσα αλλαγή τής συχνότητος επιτρέπει 
μεγάλην εκλεκχικότητα (sellectivite) είς τήν λήψιν, ούτως 
ώστε εάν δυο Σταθμοί έχουν μικράν διαφοράν μήκους 
κύματος, κατορθώνομεν νά χωρίσωμεν τελείους άπ άλλη-

λων. Ή  λυχνία Β μέ προφυλακτικόν διάφραγμα έπι- 
τοέπει μεγάλον πολλαπλασιασμόν και συνεπώς ευαισθη
σίαν τοϋ δέκτου, άρα και μεγαλύτερων ακτίνα δράσεο>ς. 
Διά τήν χαμηλήν συχνότητα μεταχειριζομεθα μέν μόνον 
μίαν λυχνίαν, άλλά λόγω τοϋ δτι είναι αΰτη τριπλού 
διαφράγματος και μεγάλης έντάσεως, επιτρέπει ίσχυραν 
άπόδοσιν εις τό μεγάφωνον, ύπό τόν δρον δπως η 
άνοδική πηγή ρεύματος έχει περίπου 150 βόλτ, και μέ 
τήν βοήθειαν μιας οπωσδήποτε καλής κεραίας ή, έν 
ανάγκη, και μέ εσωτερικήν τοιαυτην. Ή  μπορεί νά χρη- 
σιμοποιηθή και πλαίσιον, άλλ ωρισμένοι μονον σταθμοί 
θά άκούωνται δυνατά. Οί έπιθυμοϋντες νά άσχοληθοϋν 
μέ τήν κατασκευήν τοϋ παρόντος δέκτου, δυνανται νά 
ποοσαρμόσουν καί Π ΙΚ -Α Π  διά φωνογραφικούς δίσκους 
κατά τόν ίδιον τρόπον, δπως κα'ι εις τόν δέκτην τόν δημο- 
σιευθέντα είς τό προηγούμενον τεύχος τής «Μ ουσικής  
Ζ ω ή ς» . Ό  συντονισμός επιτυγχάνεται διά δύο μεταβλη
τών συμπυκνοιτών 4  καί 5. JT. ΤΤ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ

W V O Y S I K H  Μ Ν Μ Σ Ι Σ  A O H N O N

Η Μ6ΥΣΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙΣ ΜΑΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΓΕΝΙΚΕΥΟΗ Η Μ6ΡΦΩΣΙ Σ

[ Αναδημοσιεύομεν σήμερον τό Β’ αρθρον τοΰ αξιοτίμου συνερ
γάτου μας κ. Κ . Ν ικ ο λ ά ο υ , διά τήν μουσικήν μας κίνη- 
σιν. Έδημοσιεΰθη τό πρώτον εις τόν * Ελεύθερον Αν
θρωπον» τής 1B*IS Δεκεμβρίου 1930].

Σαν καθυστερημένοι πού βρεθήκαμε ύστερα άπό 5 
αιώνων δουλεία κι’ ενα γειτονικό αρνητικό και άγονο 
γιά τή μουσική μιας μόρφωσιν, έρρίξαμε γάντζο άμεσως 
στή μεγάλη της λέξι άδιαφοροϋντες αν είχαμε το κα
τάλληλο βάθρο γιά νά στήσωμε παρευθΰς ενα τέτοιο 
άγαλμά της. Καί είναι αληθές δτι ή καϋμένη ή Κέρ
κυρα δηλ. αύτό τό τότε καί τώρα άκόμη φυσιολογικό 
γεφυράκι μας έβοήθησεν άρκετά παίρνοντας τό μουσικό 
ρεύμα άπό τό Βρίνδιζι καί άνω πού συνετέλεσεν δχι 
λίγο κυρίως μέ τήν πρώτην της Φιλαρμονικήν, η οποία 
ύπήρξεν άσφαλώς τό πρώτον καί κυριώτερον Ώδεϊον 
τοΰ Ελληνισμού, πού έβγαλε τόσους καί τόσους καλούς 
μουσικούς, γιά νά ξυπνήση καί τήν πρωτεύουσαν μέ̂  ενα 
"Ομιλον τών Φιλομούσων πρώτα, τήν Φιλαρμονικήν εται
ρείαν κατόπιν, δπως καί τήν Μουσικήν εταιρείαν, κυρίως 
δέ τό ’Ωδεϊον ’Αθηνών πού θά είσηγεΐτο μετ’ ού πολύ 
— άπό τής Καβαλλερίας Ρουστικάνας καί ένθεν (ημερο
μηνία ίδική μου) — ολόκληρον τό τέμπλυν τών αγίων 
πάντων τής μεγάλης γερμανικής παρατάξεως— τών ημε
ρών του εννοείται, είς τό οποίον και παρεμεινεν αυτό 
καθ’ εαυτό πιστόν έκτοτε μέ μίαν σχεδόν άποκλειστικήν 
προτίμησιν καί μέ μίαν άναλογίαν μπορεί νά πή κάνεις

πέντε πρός ένα ! καί ταύτα δχι βεβαίως έκ προθέσεως 
άλλά λόγο) τοΰ δτι δέν εϊχεν άποδοθή μεγάλη προσοχή 
έπάνω σ’ ένα λαό πού ήτο άκόμη μουσικώς^ στις φά
σκε;, λαό πού στήν ρωμαντικοτητά του επλαγιςε μάλ
λον είς τό ίστορικώς πρώτον μουσικόν έθνος τού κόσμου^ 
τήν ’ Ιταλίαν— στήν ωραίαν της βέβαια παράδοσι, δηλ. 
τοϋ 17ου πρός τόν 18ον κυρίως αιώνα —  πού τόσον 0 
στόνος της συνεχέετο εύκολα μέ τόν δικό μας γιά νά 
είσέλθωμε σταθερά, συγκεκριμένα καί άφοβα μιά μέρα 
στό μεγάλο ιερό τοϋ γαλατικού καί προ πάντων του 
γερμανικού μεγάλου ηχητικού Τεμένους.

Ενθυμούμαι κάποτε σέ συνομιλία μέ διευθυντήν 
’Αθηναϊκού 'Ωδείου, στά παληά τά χρόνια, που του 
έκαμα λόγο γιά τό σταθμό τής προόδου της  ̂Ιταλίας 
στή μουσική τήν εποχήν εκείνην καί δ οποίος έφαίνετο 
σχεδόν άδιάφορος ώς περί πράγματος μή υφισταμένου.

" Καί βέβαια εΐνε ίδιον τοϋ Έλληνος τού μεταβαίνον- 
τος εις τό εξωτερικόν πρός μόρφωσιν ή και α π λ ώ ς  απλήν 
παραμονήν, νά φανατίζεται άπόλυτα μέ τό εμβαδόν πού 
εζησε είτε μεγάλο είτε μικρό, πράγμα, πού δεν θα επρεπε 
νά συμβαίνη είς άνθρώπους εντεταλμένους τήν διαπαι
δαγώγησή είς οίσνδήποτε κλάδον ενός ολοκλήρου έθνους.

Αύτό συμβαίνει καί σήμερον αν πάμε στή Γερμανία 
γινόμεθα Γερμανοί, μή στάξη καί μή βρέξη, αν παμε 
στή Γαλλία, Γάλλοι καί μή μου άπτου, άν στην Ίταλια, 
’ Ιταλοί, καί π ώ ς! αν στήν Αγγλία ’Άγγλοι, μέχρι δυσπε
ψίας ! καί ουτω καθεξής, δσον δέ όλιγοταξείδευτοι ύπήρ-
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ξαμιεν άλλο τόσον καί φανατικοηεροι γινόμεθα! Αύτό 
εινε μία πραγματική άλήθεια.

Έκάμαμεν ήδη λόγον γιά δ τι συνέβαινε καί πιθα- 
νώτατα νά συμβαίνη καί τώρα άκόμη επάνω στήν 
έφαρμογή τής μουσικής μέσα στή γενική μας έκπαίδευσι 
καί μέ χαρά μου μεγάλη είδα πώς τό Πανεπιστήμιο 
προσεκάλεσε τό'Ελληνικόν Ώδεϊον είς τό πρόσωπον τοΰ 
έξαιρέτου μουσικοσυνθέτου κ. Βάρβογλη νά άναλάβη τήν 
σύστασιν μεγάλης χορωδίας.

Φαντάζεσθε τό τί θά μποροΰσε νά κατορθωθή μέσα 
σ’ έ'να τόσο καί τέτοιο υλικό αν οί φοιτηταί μας άγαπή- 
σουν μιά τέτοια άγαθή καί ωραία ομαδική τους όργά- 
νωσι καί άπασχόλησιν. "Ενα τέτοιο υποδειγματικό παρά
δειγμα θά φέρη γρήγορα τό αποτέλεσμά του καί έτσι 
μετ’ ού πολύ Θά βλέπωμε καί θά άκοΰωμεν τήν νεολαία 
μας νά παρελαύνη δλο ζωή μέ τά ρυθμικά ωραία της 
τραγουδάκια πρός άντικατάστασιν παρενθετική τής μονο
τόνου σφυρίχτρας πού, αν καί φαίνεται πρακτική, εΐνε 
δμως καί κάπως ταπεινωτική γιά τόν ανθρωπισμό μας, 
έφ’ δσον αύτός θά μάς έπέβαλλε μάλλον νά συνηθίσω- 
μεν στήν εσωτερικότητα τοϋ ρυθμού περισσότερον και 
δχι στον έπιβεβλημένον μέ οίονδήποτε ρυθμιστήρα έτσι 
ξηρά καί άπότομα ωσάν νά έπρόκειτο γιά πρόβατα πρός 
βοσκήν, εις τούς λειμώνας τών λεωφόρων μας.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, λοιπόν, ζωντανευούσης τής 
νεολαίας μας, θά ζωντανέψωμε λιγουλάκι καί ημείς οί 
άλλοι οί παρακοιμώμενοι καί άπονεκρωθέντες άπό τόν 
κάματον τής ζωής. ’Α ς  κάμιη λοιπόν έ'να σχετικόν ούκά- 
ζιον ό ρέκτης κ. υπουργός τής Παιδείας μας μέ τήν καλήν 
καί φωτισμένην θέλησιν πού τόν διακρίνει γιά μιά τέτοια 
έφαρμογή, γιά νά έπιστρέψουν έπί τέλους καί αύτά τά 
άηδόνια στον εθνικό μας κήπο πού κι’ αύτά ξενητευθή- 
κανε γιά νά κάμουν τόπο στον μελαγχολικό καί μονότονο 
Γ κκόνγ] ’ ...

** *
"Ενας άλλος σπουδαίος συντελεστής Θά ήτο ή γενί- 

κευσις τών φιλαρμονικών, αί οργανώσεις δέ αύταί καλώς 
κατανεμόμεναι καί άρμοδίως τοποθετούμενοι σ’ έ'να κα
τάλληλο βάθρο... θά εΐναι σπουδαίοι παράγοντες, παρη
γοριάς στό παρόν καί μιάς μορφωτικής έπιδράσεως στό 
μέλλον.

Αύτή ή πεποίθησις μέ έκαμε νά έργασθώ εντατικά 
καί άφιλοκερδώς έπάνω στή σύστασι τής ίδρυθείσης φι
λαρμονικής τοΰ Δήμου, δημαρχεύοντος τότε τοΰ κ. Πάτση 
καί εΐνε μεγάλη μου ή χαρά νά βλέπω πώς υίοθετήθη 
καί άπό τόν σήμερον δημαρχεύοντα κ. Μερκούρην, 
ελπίζω δέ— οριστικά πλέον— έφ’ δσον μία τοιαύτη δργά- 
νωσις εΐνε πολλαχώς χρήσιμος καί διακοσμητική διά τόν 
πρώτον Δήμον τοΰ Κράτους.

Επίσης δλαι αί έπαγγελματικαί σχολαί θά έπρεπε 
νά έχουν τις φανφάρες των ή κατά τό σύστημα τοΰ 
ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα πού τά ευτυχή του ορφανά 
πόσες φορές δέν μάς ένέσπειραν τήν χαρά καί τό ζωντά
νεμα στήν πρωτεύουσά μας.

Αύτά δλα, μαζί μέ έ'να ρυθμισμένο μουσικό σύσιημα 
στούς ναούς μ-;σα στούς ότοίους άρέσκεται νά συμπαρί- 
σταται άκόμη ό ορθόδοξος “ Ελλην, μαζι με μ ίαν  αρ 
τιότατα τώ ν  'Ω δείω ν  μας και τώ ν  μ ουσικ ώ ν σχολώ ν  
διά  τώ ν  άναγκαίω ν συμπληρώ σεω ν, θά συντελέσουν 
ώρισμένως στήν διαπαιδαγώγησίν μας καθόλου καί μου
σικώς έν μέρει.'Αλλως ή μουσική μας κατεύθυνσις θά 
εΐνε μία άοριστία καί μία έκδήλωσις πενιχρά δι’ ενός 
άκουσίου άντιμουσικοΰ μας «έγώ» !

ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εις τήν πρώτην συμ φ ω νικ ή ν συναυλίαν  συνδρομη
τών καί ύπό τήν διεΰθυνσιν τοϋ κ. Δημητρίου Μητρο- 
πούλου έξετελέσθη σαν τά εξής έργα : Μάλερ —  πρώτη
συμφωνία, Μπετόβεν —  τέταρτον κοντσέρτο διά πιάνο 
καί ορχήστραν (σολίστ Ντονανύϊ) καί τέλος ή Φαντασία 
καί Φούγκα είς σόλ έλατ. δι’ Orgel τοΰ I. Σ. Μπάχ, τήν 
οποίαν ένορχήστρωσεν δ ώς άνω γνωστός Kapellm eister 
κ. Δ. Μητρόπουλος.

— Είς τήν; δευτέραν συμφωνικήν συναυλίαν συν
δρομητών, παρηκολουθήσαμεν τήν ένδεκάτην συμφωνίαν 
τοϋ Χάϋδν, τάς Παραλλαγάς τοΰ Μπράμς έπί θέματος 
τοΰ Χάϋδν, τήν Σκαρλατιάνα τοϋ Καζέλλα —  δλα ύπό 
τήν διεΰθυνσιν καί πάλιν τοΰ κ. Δημητρίου Μητροπού- 
λου, ένφ ή Giara τού Καζέλλα βρισκόταν στά στιβαρά 
χέρια τοΰ λαμπροΰ διευθυντοϋ ορχήστρας, συνθέτου καί 
πιανίστα Καζέλλα.

—  Ή  πρώτη Λαϊκή συμφωνική συναυλία μιάς πα-

1 B echsteirί Konzertfliigel
παραχωρεΐται εντελώς δωρεάν είς 

συναυλίας των. — Πληροφορίαι 

Α Θ Η Ν Α Ι : Στοά ’ Α ρ σ ά κ ε ιο υ  12.

τούς άνεγνωρισμένης άξίας καλλιτέχνας διά τάς

παρά τή Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  Π ΙΑ Ν Ω Ν  ΣΤΑ ΡΡ .  

— Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η : Ό δός Βενιζέλου 22.
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ρουσίασε έναν γιομάτο ζωή και μουσικότητα διευθυντήν 
όρχήστοας τόν κ. Ν. Σκαλκωτα. Διηυθυνε την εβδομην 
συμφωνίαν τοΰ Σούμπερτ, τήν εισαγωγήν άπό τους 
«Άρχιτραγουδιστάς τής Νυρεμβέργης» τοΰ Βάγνερ, τό 
κοντσέρτο διά πιάνο εις λα μείζ. τοΰ Λιστ (σολ'ιστ η κ. 
Πολυξένη M athey — Ρουσσοπούλου) καί τό εργον του 
«Κονσέρτο γιά ορχήστρα πνετιστών οργάνων».

—  Ό  κ. Σκαλκώτας — πού δυστυχώς φεύγει γιά τό 
Βερολίνο — χωρίς εξωφρενικές κινήσει;, θορύβους και 
■θεατρινισμούς, διηύθυνε πίστα με τό πνεΰμα τής εποχής 
μας τά ώς ά'νωέργα. E r musiziert, μάςπαραδίδει δηλαδή 
μουσικήν και οχι περιττήν φιλολογίαν, αισθησιασμού; 
και δήθεν μοντερνισμούς.

— Τοΰ ίδίου νεαροΰ συνθέτου και διευθυντοΰ ορχή
στρας κ. Ν. Σκαλκώτα έξετελέσθησαν τά ακόλουθα έργα 
μουσικής δωματίου : «Εύκολη μουσική διά κουαρτεττο», 
Σονατίνα Ά ρ . 1 και 2 καί τέλος κουαρτέττο άρ. 1 και 2. 
Τό δλον πέντε συνθέσει; τελείως μεταπολεμικής περίοδοί'.

— Είς τήν δευτέραν Λαϊκήν συμφωνικήν συναυλίαν 
και υπό τήν διεύθυνσιν βεβαίως τοΰ κ. Δημητρίου 
Μητροπούλου, ήκούσαμεν έναν «υπέρλαμπρον» χορόν τής 
Σαλώμης τοΰ Ρ. Στράους, τοϋ Τσαίκοφσκη την 'Π α 
θητικήν» καί παρ’ ολίγον «Άγνωριστον» συμφωνίαν καί 
τό κοντσέρτο διά βιολί καί ορχήστραν τοϋ Μπετόβεν.

—  Έξετελέσθη τοΰ γνωστοϋ O perettenm acher κ. κ. 
Θ. Σακελλαρίδου « Ή  κόρη τής Νεράιδας».

—  Διευθυντής ορχήστρας ο κ. Στεφ. Βαλτετσιωτης 
καί Διευθυντής Σκηνής ό κ. Λ. Ζώοης. Χορωδία ΠΟ 
προσοόπων. Κυριιότεροι σολίστ οι κ.κ. I . Μούλας, Μαυ- 
ράκης καί Κουμαριανός. Έπίσης αί Διδ”  Μαρ. Παπα- 
δάτου καί Ε. Νικολαΐδου.

— Μάς έπεσκέφθησαν οί ξένοι σολίστ καλλιτεχναι 
Κοριώ (πιάνο), Τιμπω και Χουμπερμαν (βιολί).

—  Ή  «Χορφδία ’Αθηνών» τοΰ κ. Οίκονομίδη έξε
τέλεσε ένα R evue πρόγραμμα γιά νά μάς δείξη τάς 
προόδους της μιάς δεκαετηρίδο;.

— Ώ ς γνωστόν, τά διάφορά Ορατόρια τοΰ Χαΐντελ, 
τοΰ Μπάχ at λειτουργίαι, τοΰ Μπετόβεν η «M issa», τοΰ 
Μπρούκνερ, τοΰ Μότσαρτ η τοϋ Μπραμς και άλλων 
τά έργα διά χορωδίαν καί ορχήστραν, δέν είναι ποτέ 
κατάλληλα διά πανηγυρικάς εκτελέσεις (·■)·.

 Ποοτιμώνται πάντοτε άποσπασματα από διάφορα
έργα— ’ιδίως Γαμήλια εμβατήρια, φινάλε μιας όπερας 
χωρίς σολίστας, τραγούδια, τραγουδάκια, χοροί, άποσπα- 
σματάκια κτλ. —  πού μας δίδουν έτσι μίαν «λαμπρά ν» 
ιδέαν προόδου ολοκλήρου δεκαειηρίδο; τή; «Χορφδίας 
’Αθηνών». Κρίμα— Κρίμα!...

Έλάβομεν τό πρώτον τεΰχο; τοϋ νέου βιβλίου τοΰ 
κ. Α. Γ. Ά ρ γ υ ρ ο π ο ύ Ι ο υ  ή «Μ ουσική  ά γω γή ». 'Η  
«Μ ουσική Ζ ω ή » θά  άσχοληθή μέ τό λαμπρόν καί χρή
σιμον αύτό βιβλίον προσεχώς.

" □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ • J O  —
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Ό  Paul H indem ith συνέθεσε τά εξής έργα δι’  αν
δρικήν χορφδίαν σέ στίχους τοϋ Gottfried B en n : 
Fiirst Kraft, Du musst dir alles geben καί V ision 
des Mannes.

— Έ πίσης δ Joseph Haas συνέθεσε τά κατωτέρω 
τρία έργα διά χορφδίαν νέων: Zum  L ob  der Musik, 
Des Lebens Sonnenschein καί Schelm enlieder.

—  '0  Julius Bittner συνεπλήρωσε ήδη τό νέον του 
μελόδραμα <Der M aestro».

—  Ό  M ax Brand, δ γνωστός συνθέτης τοΰ μελο
δράματος «M aschinist H o p k i n s έγραψε νέον μουσι- 
κοδραματικόν εργον με τόλ’ τίτλον ‘ Requiem *.

—  Οί Ά γγλοι συνθέται G eoffrey Dunn -καί H er
bert Murill συνέθεσαν ένα Τζάζ— μελόδραμα « Ο άν
θρωπος στό κλουβί».

— Τό νέον μελόδραμα τοϋ Ίταλοΰ συνθέτου Gaetano 
Marziali «Σατουρνάλια» έξετελέσθη είς τήν Μπολονια.

— Ό  Jaromir W einberger συνθέτει καί άλλο με
λόδραμα μέ τόν τίτλον «Anuska*.

— Είς τό Μπαϋρόϋτ θά έκτελεσθοϋν έκ νέου μέ 
τούς ΐδίους διευθυντάς ορχήστρας (μεταξύ αυτών είναι 
καί ό Τοσκανίνι) τά Βαγνερικά έργα τοΰ παρελθόντος 
θέρους: «Τό Δαχτυλίδι τών Νυμπελούγκεν», «Πάρζι- 
φαλ», *Τανχόϋζερ» και «Τρίσταν καί Ιςολδη».

—  Είς Παρισίους θά έκτελεσθοΰν (Σαιζόν 1930 — 
31) διά πρώτην φοράν τά κατωτέρω μελοδράματα '· 
«V irgine Sejazet» τοϋ Alfred Bruneau, «Shylok» 
τοΰ Reynaldo Hahn, «L a  celebre F regona» τοΰ 
Raul Laparra κτλ.

— Ό  Mario C aste ln u ovo-T edesco  συνέθεσε ένα 
νέο «R on do» διά τόν βιολιστήν Heifetz.

—  Είς τήν Ρώμην θά διευθύνουν (Σαιζόν 1930— 
31) οι κατωτέρω διευθυνταί ορχήστρας τάς συμφωνικάς 
συvαυλίαc τοϋ A u g u ste o : W illem  M engelberg, Fritz 
Busch, H oward H anson, W illy  Ferrero, Fer. Ca- 
lusio, Sergio Failoni, Mario Rossi, Pierre M on- 
teux, O tto K lem perer, Thom as Beecham, F er
nando Arbos καί A ntonio V otto. (Πού τέτοια τύχη 
στήν Α θή να  μας...)

Η ΝΥΧΤΑ ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΜΕΕΑΛΗ ΑΞΙΑ
γιά σάς, δταν έχετε ένα ραδιόφωνο. 

Τό ραδιόφωνο διώχνει τήν μονοτονία τών χειμερινών νυκτερινών 
ώρών, γιατί σάς κάνει νά έπικοινωνήτε μέ δλην τήν Ευρώπην. 

Φέρνει στό σπίτι σας τήν εύγενή άπόλαυσιν τής απέραντης Μουσι
κής, ένώ συγχρόνως σάς κάνει νά αίσθανθήτε τήν γλυκειά Ικανοποίησι 
δτι κατέχετε τήν σπουδαιοτέραν έφεύρεσιν τοΰ αίώνός μας.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΤΕΛΕΙΑ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ.

ΕΤΑΙΡΙΑ niANQN STAPP A. Ε.
Α Θ Η Ν Α Ι, Στοά ’Αρσάκειου 12.

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, όδός Φίλωνος 48. ΘΕΣ)ΝΙΚΗ, όδός Βενιζέλου 22.
ΠΑΤΡΑΝ όδός Ρήγα Φερραίου 84. ΒΟΛΟΣ, όδός Έρμοΰ 111.



’A .jo  τής έποχής τοΰ Liszt, τοϋ Biilow, τοΰ Tausig, — ' Rubinstein καί τοΰ 
W a g n er έως σήμερα, όλοι οί μ ε γ ά λ ο ι  καλλιτέχναι έπροτίμησαν τό Πιάνο BECHSTEIN 
διά νά ερμηνεύσουν τήν Τέχνην των.

Έ ξ  αιτίας τής πανηγυρικής καί παγκοσμίου ταΰτης προτιμήσεως, τό Πιάνο 
B EC H STEIN  έΦεωρεΐτο ένα άπό τά θαυμασιώτερα έργα Τέχνης, τό όποιον μόνον 
οί μεγάλοι Διδάσκαλοι ή αί μυθώδους πλοΰτου οίκογένειαι έδικαιοΰντο νά κατέ
χουν καί νά άπολαμβάνουν προνομιακώς.

Σήμερα δμως μπορείτε καί σείς νά χαρίσετε είς τά τέκνα σας την άπέραντον 
ευτυχίαν πού σκορπά τό Πιάνο BECH STEIN  στούς προνομιούχους κατόχους του, 
πρ μηφευόμενοι ένα Πιάνο BEC H STEIN  μέ ευκολίας πληρωμής άπό τούς Νέους 
Υ  ππροσώπους:
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