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Ή  χρονολογία τής ίδρύσεως τών εργοστασίων 
RUGU5T FORSTER είναι ή σοβαρωτέρα 

έγγΰησις διά τά πιάνα FORSTER. ___

GI A G 6 M 6  PUeeiNl.
Ό  Puccini συνέθεσε τά αθάνατα έργα του 

χρησιμοποιών το πιάνο nU<3(J5T FORSTER. 
Μέ θρησκευτικήν εύλάβειαν ή διεΰθυνσις τών 
εργοστασίων FORSTER φυλάττει τό ιστορικόν 
έγγραφον διά τοΰ όποιου ό Puccini διαδηλώνει 
δλον του τόν θαυμασμόν διά τήν σπανίαν μελω- 
δικότητα τοΰ ήχου, διά έξαιρετικά εύχάριστον 
toucher, καί διά τήν συνολικήν ώραιότητα τών
πιάνων HUQUST FORSTER.

Πλήρης σειρά τών πιάνων RUGUST FORSTER 
μέ μεγάλας ευκολίας πληρωμής παρά τή
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Μ ουσικές ’ Ε πιστήμων 
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Ό  Ί /κ όο  Στραβίνσκη εΐνε ή ζωτικώτερη μουσική 
προσωπικότης ιής σύγχρονης εποχής μας. Μία προσωπι
κότης πολυσύνθετη, πολυδαίδαλη, επαναστατική, πολεμο
χαρή σέ δλες τής εκδηλώσεις της, μέ τής όποιες κατα
πλήσσει τήν τελευταία αυτή δεκαπενταετία το παγκόσμιο 
μουσικό κοινό. Καλλίτε
ρα θάπρεπε νά πώ : κα
ταπλήσσει «όλο τόν κό
σμο». Διότι ή φήμη και 
ή δόξα τοΰ Στραβίνσκη, 
άπό τό περιωρισμένο 
κοινόν τών μουσικών 
σνόμπ καί τών αίρεσιαρ- 
χών τής παρακινδυνευ
μένης συγχρονιστικής τέ
χνης, μετεδόθη τά τελευ
ταία χρόνια όχι μόνο στό 
παγκόσμιο μουσικόνκοι- 
νόν, άλλά γενικώς σ’ δλο 
τόν κόσμο —  καί στον 
μουσικώς άκόμη ανίδεο 
κόσμο.

Τόν Ίγκόρ Στραβίν
σκη, δ οποίος έπωνομά- 
σθη «Ιγκ ό ρ  ό Τρομε
ρός» δλοι γενικώς θαυ
μάζουν ώς έ'να κατακτη
τικόν καλλιτέχνην τοΰ 
Θρύλου, ποΰ δέν οπισθο
χωρεί εμπρός σέ κανένα 
έγκλημα, καί βρίσκει σάν 
τόν αιμοβόρο Τσάρο τής 
πατρίδας του «Ίβάν  τόν 
τρομερό» μιά σαδική 
άπόλαυσι στήν βιαία 
κατάλυσι κάθε μουσικοΰ 
καθεστώτος γιά τήν έπι- 
κράτησί του.

Ή  βιαία αυτή πολεμική προσωπικότης τοΰ Στρα
βίνσκη ήταν απαραίτητη γιά τήν σύγχρονη εποχή μας, 
ποΰ περ-να βασανισμένη μέσα σ’ έ'να πλήθος αισθητικών 
προβλημάτων.

Ό  Στραβίνσκη, αν καί βαθύτατα Ρώσσος καί έθνι-
χιστής μέσα στήν ψυχή 
του,ενοιωθε περισσότερο 
άπό κάθε άλλο τήν καλ
λιτεχνική άνηανχία τής 
Ευρώπης— όλης τής Δύ- 
σεοις,— ποΰ ζητοΰσε ενα 
νέο δρόμο,έ'στω καί από
κρημνο καί ολισθηρό,μα- 
κρυά άπό τής χιλιοπατη- 
μένες λεωφόρους τής τέ
χνης, καί ποθοΰσε ν’ ά- 
νανεώση τήν υπερκορε
σμένη μουσική ατμό
σφαιρα μέ κάποιο νέο 
ζωτικό στοιχεΐο.Ό Στρα
βίνσκη ποΰ ζονσε μέσα 
στό Παρίσι, τήν άνήσυ- 
χη καρδιά τής κλνδωνι- 
ζομένης Ευρώπη:, έ'γινε 
πριν άπό κάθε άλλο έ'νας 
Ευρωπαίος μουσικός.Γ ι’ 
αυτό ή Δυτική Ευρώπη 
τόν υιοθέτησε καί τόν 
θεωρεί δικό της περισ
σότερο άπό τήν πατρί
δα του Ρωσσία, γιά τήν 
οποίαν δ Γ  κλίνκα, δ 
Μυυσσόρσκη καί δ Ρίμ- 
σκη Κορζακώφ θά μεί
νουν πάντα οι σκηπτού
χοι δημιουργοί τής εθνι
κής μουσικής καί τής 
εθνικής τέχνης.
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Ό  Στραβίνσκη είναι δ πρώτος επαναστάτης μουσι
κός ποϋ κατήργησε στή μουσική τέχνη, κάθε γλυκά* 
κάθε θέλγητρο, κάθε χάρι, κάθε άπόλαυσι τής άκοής> 
κάθε αισθητική συγκίνησι, και στή θέσι δλων αυτών 
τών στοιχείων ποΰ έθεωροΰντο ώς τότε απαραίτητα για 
τή μουσική, «συμφυά» τρόπον τινα μέ τή μουσική, άν- 
τέταξε μόνη τή δύναμι τοΰ ρυθμού, τήν κατάκτησι τοΰ 
ρυθμοΰ, τήν βιαιότη-α τοΰ ρυθμοΰ, τήν αμείλικτη κανονι
κότητα και τήν ισορροπία τοΰ ρυθμοΰ. Μέ άλλα λόγια 
ό Στραβίνσκη είναι ό πρώτος δημιουργός τής «μηχανικής  
μ ουσ ικ ή ς·, ή οποία έ'κτοτε κατέκτησε δλον τον κόσμο 
και έκυριάρχησε ολοκληρωτικά σ ’ δλο τον κόσμο σαν μια 
νέα θρησκεία κατ’ εξοχήν αντιπροσωπευτική τών σνγχρό- 
νων καιρών. Ή  μηχανική δμως αυτή μουσική, τήν εποχή 
τής πρώτης έμφανίσεως τοΰ Στραβίνσκη μέ τό περιβόητον 
εργον του «Le Sacre du Prin temps* τό 1913, έφαίνετο 
σέ δλους ως ό άντίπους τής μουσικής, ή άρνησις και ή 
καταστροφή παντός δ,τι έθεωρεΐτο ώς μουσικόν ' Ω ραΐον. 
Έκτοτε, ό ίδιος δ Στραβίνσκη συνειδητοποίησε συστη
ματικότερα τάς ρυθμικάς του δυναμικότητας, ποΰ πα
ρουσιάζονται στο Sacre μέ μια βιαιότητα απότομη και 
σχεδόν απάνθρωπη. ’Αλλά και ή βιαιότης αυτή σήμερον 
μετά τήν δημιουργίαν τοΰ Π ετρούτσκα, τών «Γ ά μ ω ν», 
τής «Μ ά β ρα », μάς φαίνεται άπαλώτερη και μεθοδικώτερη.

Ό  Στραβίνσκη άναθεώρησεν έ'κτοτε τήν ρυθμικήν του 
έξόρμησιν καί τήν υπέταξε στήν άγνώς ηχητικήν επεξεργα
σίαν τοΰ μουσικοΰ ΰλικοΰ, αυτήν τήν δποίαν εξακολουθεί 
ακόμη κα'ι μέ τά νεώτατα έ'ργα του νά κηρύιτη.

** *

Ό  Στραβίνσκη παρουσιάζει τό φαινόμενον μιας 
συνεχοΰς άρνήσεως στήν έξέλιξι τής καταπληκτικής του 
ιδιοφυίας, Άρνεΐται τό μυστήριον τής μουσικής, τήν 
δποίαν θέλει αποκλειστικούς επιστήμην τών ήχων και 
άπολυτρωμένην από κάθε επίδρασιν φιλολογικήν είτε 
ζωγραφικήν. Γράφει κά'ποτε στον φίλον του Ζάν Κοκτώ, 
τον γνωστόν αιρετικόν λογοτέχνην:

—  Τό μυστήριον εΐνε μια παληά πρόληψις, μιά 
παληά αμαρτία ποΰ πρέπει νά λειψή όριστικώς από τήν 
τέχνη και από τον κόσμο. "Ενα γυμνό σώμα εΐνε 
πάντα πολύ ωραιότερο από έ'να σώμα σκεπασμένο μέ 
πέπλους. Και εινε πάρα πολύς καιρός ποΰ ή μουσική 
καλύπτεται μέ τούς πέπλους τοΰ μυστηρίου. Πρέπει 
τώρα νά τήν γυμνοόσωμε, νά τήν απαλλάξουμε από κάθε 
μυστήριο. Κα'ι οχι μόνο τή μουσική, αλλά και τή ζω 
γραφική, και τή φιλολογία, και δλες τής τέχνες, και δλη 
τή φΰσι, καί δλη τή ζωή. Τί εΐνε τό μυστήριο ; εκείνο
ποΰ δέν ξέρομε Ά ς  προσπαθήσουμε νά τά ξέρουμε
δλα, νά μήν κρύβωμε τίποτε. Τό μυστήριο εΐνε ενα είδος 
ιμπρεσιονισμού καί πρέπει νά καταργηθή μέ κάθε θυσία.

Χτυπά λοιπόν έ'κτοτε τό μυστήριο στή μουσική, 
δπου καί αν τό βρίσκει. Χτυπςί μέ μανία τον Βάγνερ

καί δλη τή Γερμανική μουσική, τής όποίας τή συγκί- 
νησι θεωρεί «φαμπρικαρισμένη». ’Έπειτα μέ τον καιρό, 
άφοΰ άρνήθηκε τή συγκίνησι άρνεΐται καί τή χάρι καί 
κυνηγά καί θαυμάζει καί έξαίρει μόνο τήν δύναμι τήν 
τάξι καί τή λογική. ’ Αλλά σέ λίγο πάλι αγαπά τήν αγνή 
καί τήν απλή μελφδία. Μά καί αυτήν τήν θυσιοίζει 
κατόπιν στά σπάνια αρμονικά ευρήματα, στής πρωτό
φαντες συγχορδίες καί τούς ανήκουστους συνδυασμούς. 
Έ πειτα ερωτεύεται μέ τά χονδροειδή λαϊκά μοτίβα καί 
τά υιοθετεί στά έ'ργα του μέ πάθος.

-— Δέν αγαπώ τά φίνα κρασιά, ού'τε τή σαμπάνια, 
λέγει στους φίλους του. Μ ’ αρέσει μόνο τό χοντρό κρασί 
ποΰ μεθα τόν κοσμάκη.

“Ολες αυτές ή αντιδράσεις φαίνονται στά έ'ργα του 
μέ μιά λογική σειρά δικαιολογημένες. Στήν μουσική 
του σταδιοδρομώ βλέπομε νά περνούν ή εξελίξεις καί ή 
τεχνοτροπίες πολλών γενεών.

—  Θέλω καί ζητώ ενα μόνο πράγμα: νά ήμαι ό 
μουσικός τής εποχής μου. Νά ζώ καί νά δημιουργώ γιά 
τήν εποχή μου. Ό  Μπάχ έγραφε γιά τό κλαβεσέν επειδή 
αυτό ήτο τό ό'ργανον τής εποχής του. Έ γώ  είμαι υπο
χρεωμένος σήμερα νά γράφω γιά τά μηχανικά πιάνα, 
καί γιά τή μηχανική μουσική.

Αυτός εΐνε δ λόγος πού εξωθεί τόν Στραβίνσκη νά 
γράφη γιά νευρόσπαστα, γιά ξύλινους ήρωας, γιά κού
κλες, γιά μαριονέττες. ‘ Ο Π ετροϋτσκα, ή Μ άβρα , οί 
Γάμοι είναι μπαλλέτα καθαρώς μηχανικά. Αλλά καί 
τά έ'ργα τής φαντασίας, δπως τό μουσικό παραμύθι τοΰ 
Π ουλιοϋ  τής Φ ωτιάς ή τό « Α η δόνι»  τού Στραβίνσκη, 
βασίζονται κυρίως στή ρυθμική μαγεία τών χορών επάνω 
στήν οποία στηρίζονται ολόκληρα. Τό πνεύμα τοΰ χοροΰ 
εΐνε ή καθαυτό θεότης πού εμπνέει καί ·εμψυχώνει τόν 
Στραβίνσκη. Ό  χορός εΐνε γι’ αυτόν δ μόνος λόγος 
ύπάρξεως τής μουσικής τέχνης, ή προότη άφειηρία της 
καί δ καθαυτό αντικειμενικός σκοπός της. Ή  μεγάλες 
μουσικές φόρμες δλων τοόν αιοόνων καί δλων τών επο
χών προήλθαν πάντοτε από τό πνεύμα τοΰ χοροΰ. Αυτό 
πρεσβεύει δ Στραβίσκη. Ή  αρχαίες Suites δέν ήσαν 
τίποτε άλλο από μιά σειρά χορών, πού υποχωρούν 
βαθμηδόν στή Σ υ μ φ ω νία  αλλά κρατούν τό Menuetto 
ώς σύμβολον. Ή  Γκαβόττες, ή Σαραμπάντες μεταπηδούν 
στής ό'περες τού Γκλούκ, καί αργότερα ή μελοδραματική 
μουσική σπάνει τά δεσμά τής άντιστίξεως γιά νά ξανα- 
γυρίση στά άρχέγονα χορευτικά θέματα. ’Έτσι ό Γιόχαν 
Στράους, δ βασιλεύς τού βάλς, τολμά νά σηκώση κεφάλι 
εμπρός στον Βάγνερ, καί αργότερα δοξάζεται από τόν 
Ρίχαρδ Στράους τόν μεγάλον συνονόματόν του, μέ τόν 
'Ιπ π ότη ν  τώ ν  Ρ όδω ν, κοί από τόν Ραβέλ μέ τό μεγάλο 
χορογραφικό του ποίημα Τό βάλς, πού εΐνε μιά ολό
κληρη χορευτική συμφωνία.

Τήν εποχήν τής πρώτης νεότητος τού Στραβίνσκη 
κάθε χορογραφική έ'μπνευσις είχε στειρεύσει. Οί καλλι-

τέχναι τοΰ χοροΰ καταπατούσαν κάθε αισθητικόν εν
δοιασμόν, καί μέσα από τά μεγάλα έ'ργα τής συμφω
νικής μουσικής προσπαθούσαν ν’ απομονώσουν χάριν 
τού σκοπού των αποσπάσματα χορευτικών ρυθμών. 
’Έτσι ή Ίσαδόρα Δώγκαν έχόρευε αποσπάσματα τών 
Συμφωνιών τοΰ Μπετόβεν. ’Αργότερα ό διάσημος Σέρ
γιος Διαγκιλέφ, δ δημιουργός τών ρωσσικών μπαλλέτων 
πού αναστάτωσαν δλη τήν Ευρώπη, μετέορερε στο θέατρο 
χωρίς τήν άδειαν τοΰ συνθέτου τήν * Σ εχεραζάτ»  τοΰ 
Ρίμσκη Κορζακοοφ γιά νά τήν χορέψη Ό  νέος Στρα
βίνσκη νοιώθει τότε μίαν ακαταμάχητη έ'λξι πρός τό 
μπαλλέττο, καί γράφει τό Π ουλί τής Φωτιάς, πού εΐνε 
απ’ τήν αρχή ώς τό τέλος ενα χορευτικό παραλήρημα. 
Εΐνε τό πρώτο μπαλλέττο πού έ'γραψε δ Στραβίνσκη 
μετά τό συμφωνικό του έ'ργο Π υροτέχνημα  (Feu 
d ’A rtifice) τό όποιον ήτο δ θρίαμβος τής φωτιάς ώς 
συμβόλου ζωής καί ώμορφιάς. Ή  μαγεία αύιή τής 
φοοτιάς επανέρχεται στο παραμυθένιο μπαλλέττο τοΰ 
Στραβίνσκη, πού ζωντανεύει μέσα στήν ορχήστρα τό 
φωτερό πουλί καί δίνει δλους τούς δραματισμούς τών 
μαγεμμένων χορών πού χορεύουν ή λευκοφόρες παρθένες 
μέσα στο παλάτι τοΰ κακοποιού γίγαντος Κατσέϊ. Τό 
Π ουλί τής Φ ωτιάς  εΐνε λοιπόν ενα μαγικό παραλή
ρημα χορών καί εικόνων, πού πραγματοποιούνται μέ 
αφάνταστη ζωτικότητα μέσα στήν ορχήστρα.

Ακόμη δυνατώτερη χορευτική δημιουργία εΐνε δ 
Π ετρούτσκα, τό αριστούργημα τοΰ Στραβίνσκη. Ό  
Π ετρούτσκα  εΐνε ενα εργον απολύτως δμοιογενές, συναρ
παστικής δυνάμεως, ζοοτικότητος καί γοητείας. Ή  μου
σική εΐσηγεΐται δλο τό σκηνικόν περιβάλλον, αυτή δη
μιουργεί δλη τήν ατμόσφαιρα τοΰ έργου. Θόρυβος 
παντοδύναμα (οργανωμένος, σφυρηλατημένος από τούς 
ρυθμούς, ή μουσική αυτή ή γεμάτη μιμητικές αρμονίες^ 
έπιβάλλει στούς χορευτάς τά βήματα, τάς*χειρονομίας, 
τάς τραγικάς ή κωμικάς καταστάσεις τού μιμοδράματος. 
Ο Στραβίνσκη παραμορφώνει από σκοπού τά γνωστό

τερα και κοινοτερα λαϊκά χορευτικά μοτίβα, τά δποια 
κοομικοποιεΐ ή δραματοποιεί στή διαδρομή τών διαφό
ρων επεισοδίων τού Π ετρούσκα. Η χορευτική μουσική 
τού Στραβίνσκη πέρνει κάθε φορά μία σημασία ψυχο
λογικής εκφράσεως καί περιγραφής τών προσοόπων. Ή  
ισορροπία τοΰ ακροάματος καί τοΰ θεάματος εΐνε πλήρης 
καί άκεραία. Ό  Π ετρούτσκα  εΐνε εργον προωρισμένον 
γιά μεγάλη σκηνική καί μουσική επιτυχία.

Ή  πρώτη παράστασις τοΰ Sacre du Printem ps 
στο Παρίσι προκαλεσε τή μεγαλείτερη έπανάστασι πού 
σημειώθηκε στα καλλιτεχνικά χρονικά μετά τήν ιστορική 
παράστασι τοΰ Ε ρνάνη  τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ κατά τό 
1830. Ό  Ε ρνάνης  έγκαθίδρυσε θριαμβευτικά τόν ρω- 
μαντισμο μετά τήν κρατερά μάχη κατά τών κλασσικι- 
στών, ένφ τό Sacre κατέστρεφε οριστικά κάθε ιδέα ρ ο 
μαντισμού στήν τέχνη. Α π ό  τήν εποχή Ικείνη δ Στρα

βίνσκη γίνεται ή καθαυίό ψυχή τών Ρωσσικών μπαλλέτ- 
των. Ό  Διαγκίλεφ, ό Φόκιν, δ Νιζίνσκη, δ Μασσίν, 
δ ιοίπλη κτίζονται γιά νά πραγματοποιήσουν δ καθένας 
μέ τήν ατομική του δημιουργία τούς ρυθμούς τοΰ 
Στραβίνσκη. Οι μεγάλοι αυτοί Ρώσσοι καλλιτέχναι συν
δέουν γιά πάντα τό όνομά τους μέ τό ό'νομα τοΰ μεγάλου 
μουσικού επαναστάτου, καί ζωντανεύουν τήν πρωτόγονη> 
τή βάρβαρη Ρωσσική ψυχή, πού κινείται από τήν παντο
δύναμη κυριαρχία τού ενστίκτου μέσα στή διαδρομή 
τών αιώνων, από τήν ειδωλολατρική εποχή ώς τή Θρη
σκόληπτη καί μοιρολατρική εξέλεξί της.

Μετά το Sacre, έρχονται τά μπαλλέττα Μ άβρ α, οΐ 
Γάμοι, 6 Π ονλσινέλλα, γεμάτα Ρωσσικό φολκλορισμό 
καί χορογραφικές μηχανικές παντοδύναμες δημιουργίες, 
καί τό Α η δόνι, λυρικό παραμύθι σέ τρεις εικόνες, παρ
μένο από τό ομώνυμο διήγημα τοΰ Άντερσεν. Τό καθα
ρούς ’Ανατολικό Θέλγητρο τοΰ κινεζικού θρύλου, παρέχει 
στον Στραβίνσκη νέον έδαφος μουσικής εφευρετικό- 
τητος καί εξωτισμών.

Τό τελευταιον χορογραφικόν εργον τοΰ Στραβίνσκη 
εινε τό περίφημο ' R ag - tim e» πού μεταφέρει στήν 
Ευρωπαϊκή συμφωνική ορχήστρα δλη τήν τεχνοτροπία 
τοΰ Τζαζζ, τούς ρυθμούς τών φ όξ-τρότ καί τών Σίμμυ, 
ποΰ έχουν κατακτήσει τόν κόσμο. Α π ό  τής άπόψεως 
αυτής τό R a g -t im e  υπερακοντίζει κάθε Άμερικανισμό 
και κάθε βαρβαρική καινότροπη τεχνοτροπία, καί μπορεί 
νά Θεωρηθή ώς ή τελευταία κατακλείς τοΰ είδους αυτού, 
πού μοιραίως πλέον θ ’ άρχίση νά παρακμάζη.

* *

Ό  Στραβίνσκη έκτος τών μπαλλέττων ποΰ έστερέω- 
σ«ν τήν φη μη ι’ του ώ : μεγάλου επαναστάτου, έ'γραψε 
καί πολλά άλλα έργα μέσα στά δποια σημαντικήν τθέσιν 
κατέχει τό ’ Οκτέττο (Octuor) (1923), τό Κ ονσερτίνο  
(1921), ή ' Ιστορία  τοΰ  Σ τρατιώ τη  (1918), ή Σ υ μ φ ω 
νία  γιά  πνευστά  όργανα  (1922), ή Σ υ μ φ ω νία  είς μϊ 
μπεμόλ  (1907), δ Φ αϋνος και ή Β οσκοπούλα  (1907), 
τό Φ ανταστικό Σκέρτσο  (1908), αί Σ π ουδα ί γιά  
πιάνο  (1908) τά Τραγούδια  (1911), τά Γ ιαπ ω νέζικα  
Λ υρικά  (1912) ή 5Α λεπού  (1917) τά *Π ριβαοϋτσκ ι» 
γιά φωνές καί οκτώ όργανα (1914), τά Ν ανουρίσματα  
τής Γάτας (1916), οί Γάμοι τοΰ  Χ ω ρ ιο ύ  (1917) κλπ.

Ο Στραβίνσκη εινε ο δυνατώτερος μουσικός παρά
γων τής συγχρόνου εποχής πού έξασκεΐ τή μεγαλείτερη 
έπίδρασι καί στις άλλες τέχνες. Εΐνε δ κατ’ εξοχήν άντι- 
προσοοπευτικος τύπος δπως τόν χαρακτηρίζει δ Έ μερσον : 
«representstjvem en» πού έπιθέτει τήν ατομική σφρα
γίδα του σέ δλη τήν εποχή του.

Μέσα στής τόσες άλ?.ηλοσι γκρουόμενες ίδιοφυΐες τοΰ 
μουσικούς σύμπαντος, θά καταλάβη μιά θέσι εντελώς 
εςαιρετικη. Η Ρωσσια ή καθαυτό πατρίς του, τόν 
αγνοεί οτχεδον. Εν τουτοις ή μεγαλοφυής δημιοι·ργι- 
κότης του έπεβλήθη από τή Δυτική Ευρώπη σέ δλο τόν 
κοσμο, και η πρωτοπορεια τής μουσικής του έφευρε- 
τικότητος εξακολουθεί νά στρατολογή ακόμη κάτω από 
τη σημαία της τα ζωτικουτερα στελέχη τοον νέων γενεών.

ΣΟΦΙΑ Κ. ΣΠ Α Ν Ο Υ Δ Η
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ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

"Οταν όμιλοϋμε διά τήν σύγχρονη μουσική είναι 
αδύνατο ν ’ άποφύγουμε τήν λέςlv «m oderne». Είναι 
ενα έπίθετον ποΰ κατέχει μία «χωριστή θέσι εις δλας 
τάς γλώσσας ιδιαιτέρως δταν θέλωμε νά χαρακτηρίσομε 
τήν νέαν τέχνη ή κάθε σύγχρονη πνευματική έκδήλωσι.

«M oderne» χαρακτηρίσθησαν δλαι αί καλλιτεχνικοί 
τάσεις επαναστατικοί κα! μή αί όποΐαι εκδηλώθησαν 
κατά τάς άρχάς τοΰ αίώνος μας ώς άντίδρασις τοΰ 
impressionisine τής μεταρο)- 
μαντικής και μεταβαγνερικής Γ 

εποχής. Προ εικοσαετίας σχε
δόν τό συνολον τής μοντέρνας 
κινήσεως άπέβλεπε ενα σκο
πό: νά ε.τίφέρη μία ριζική 
μεταρρύθμισι στήν τέχνη καί 
νά δημιουργήση τήν νέα αι
σθητική.Expressionistes,Fu- 
turistes Konstruktivistes ά- | 
πεκαλοΰντο αί νέαι σχολαι αί 
όποΐαι είχον τήν ιδίαν μορφή 
είς δλας τάς καλλιτεχνικός και 
πνευματικός εκδηλώσεις. Ει: 
τήν ζωγραφικήν αναφέρω Ma
tisse, Picasso, είς τήν φιλο
λογία Marinetti, Cocteau, 
etc τήν μουσικήν Milhaud,
Strawinsky, Krenek,Schon- 
berg  και άλλοι.

"Ολοι οί ήγέται ήσαν κατ 
εΞοχήν έπαναστάται, ανατρε
πτικοί, επίμονοι, κατόρθωσαν 
δέ νά δημιουργήσουν γύρω 
τους μία πρωτοφανή κίνησι.
Πλιΐστοι δσοι έσπευσαν ν’ α
κολουθήσουν τάς σχολάς των, 
δυστυχώς οί περισσότεροι στε
ρούμενοι τοΰ πραγματικού ταλέντου και καθε εμπνευσεως, 
ύπέπεσαν εΐς τό μέγα σφάλμα τής μιμησεως. Κατ αυτόν 
τόν τρόπον ή αρχική προσπάθεια μετετράπη εις *μόδα».

Τότε μερικοί εκ τών αρχηγών τών σχολών αυτών 
ωθούμενοι άπό μία εσωτερική ανάγκη πρός ενα ανώτερο 
ιδεώδες άλλά και διά νά εξυγιάιουν τό πνεϋμα τής εποχής 
άπό δλες τϊς άρρωστες καί εξεζητημένες προσπάθειες 
εΰρον εΐς τόν κλασσικισμό τήν άπολύτρωσι κ Ί  τήν ιδεώδη 
μορφή τής μελλοντικής τέχνης. Ουτω Ιξηγήται η από
τομος μεταλλαγή τών κατευθύνσεων, π. χ. ο ζωγράφος 
Picasso λαμβάνει ώς πρώτυπον τόν Poussin ή τόν 
Ingre η οί συνθέται εμπνέονται απο θέματα απολύτως

κλασσικά, π. χ. ό Milhaud συνθέτει «Les malheurs 
d’Orphee», ό H onegger τά μονόπρακτα «H orace ver- 
tueux» «A ntigone», ό Strawinsky τόν Οΐδίποδα, ό 
Krenek τόν Ό ρφέα, τόν Όρέστη κ.λ.π. Ετσι και η 
νέα αυτή τάσις έλαβε τήν ονομασίαν ΝΕΟΚΑΑΣΣΙ- 
ΚΙΣΜΟΣ.

Τήν νέαν κατεύθυνσιν τής μουσικής πρός τόν κλασ- 
σικισμόν  διησθάνθη πρώτος ό Busoni (1866- 1924).

Είς εν άρθρον του τής Frank- 
 ̂ furter Zcitung (1917) προσ

διορίζει διά πρώτην φοράν τήν 
κατεύθυνσιν τής μελλοντικής 
ιιουσικήςπρός μίαν νέαν κλασ· 
σι,κότητα (Neu Klassizitat)

,..j ως εξής:
«Σήμερα ή γενική προσπά

θεια τών νεοφωτίστων ποΰ 
ντεμπουτάρουν έχει λάβει τόν 
ϊδιο κοινότυπο χαρακτήρα, θέ- 

ί λουν νά θαμβώνουν μέ υπερ
βολές καί εξωφρενισμούς Ως 

j έκ τούτου συμπεραίνω, δτι αί 
τάσεις αύταί θά μάς όδηγή- 

I σουν σύντομα πρός μίαν νέαν  
κλασαικότητα».

Τό άρθρο αύτό έξερράγη σαν 
βόμβα μέσα στον γενικό εξω
φρενισμό. Οί περισσότεροι εχ
θροί τοϋ Busoni τό έσχολία- 
σαν καί διέστρεψαν τήν έννοιαν 
τής λέξεως«νέα κλασσικότης». 
Θεώρησαν δηλ. τό άρθρον 
αύτό σαν μία έξομολόγησι τοΰ 
ωρίμου συνϋέτου ποΰ ξυπνοΰ- 
σε έξαφνα άπό τήν μέθη τών 
εξωτικών αναζητήσεων καί 

προσπαθούσε τώρα νά πιαστή άπό τό κομμένο κορδόνι 
τής παραδόσεως.

Ό  Busoni μέ τήν «νέα κλασσικότητα» ΰποννοοΰσε 
δτι: «ή μελλοντική τέχνη πρέπει νά φθάση τήν αισθη
τική ωραιότητα καί τήν τελειότητα τής φόρμας δπως 
αυτή υπήρξε άφ’ ενός εΐς τάς καλός τέχνας κατά τήν 
αρχαιότητα άφ ’ ετέρου εΐς τήν μουσικήν κατά τήν επο
χήν τών μεγάλων κλασσικών Bach, Mozart, Beethoven». 
Μέ τό τελευταίο του έργο D octor Faust πού ό ίδιος 
τό άποκαλεΐ «ποίημα διά μουσικήν» δυνάμεθα νά εΐ- 
πωμεν δτι πραγματικά έφθασε τήν κλασσικήν τελειό
τητα καί ωραιότητα. Έπίσης εΐς τά τελευταία έργα τοΰ

"Α ρνολτ Σ έμ π εργχ

Στραβίνσκη δπως ή Ballet Suite «’Απόλλων μουσαγέτης» 
εύρίσκομεν τήν τελειότητα τής φόρμας υπό τό ίδιο 
πνεϋμα τής «νέας κλασσικό τη τος* δηλ. κλασσικήν ωραιό
τητα μέ νέα σύγχρονα μέσα.

"Οπως ή έξέλιξι: τής προσπαθείας τής όμάδος αυτής 
ώδήγησε πρός τόν νερκλασσικισμο, ουτω ενα εντελώς 
αντίθετο ρε~μα ογκώθηκε απόλυτα αυτοτελες με την 
αρνησι κάθε δεσμοΰ κάθε παραδόσεως ως κυρία έκ- 
δήλωσις.

Ό  ανατρεπτικός τυφών ενέσκυψε τήν φοράν αύτήν 
άπό τήν Βιέννην.

Arnold Schoenberg εΐνε τό δνομα τοΰ Τιτάνος 
μεταρρυθμιστοΰ.

Γεννήθηκε εΐς τήν Βιέννην τό 1874 αυτοδιδακτος 
ώς επί τό πλεΐστον, πρωτοεμφανίσθη μέ διάφορες συν
θέσεις απόλυτα έπιρρεασμένες άπό τόν W agner.

Εις τά G urrelieder εύρίσκομεν τό κορύφωμα τής 
προσπαθείας του δπως συνέχιση υπό τό Λνεϋμα τοΰ 
W agner, συνδυαζων τήν ατομική έκκεντρικότητα μέ τόν 
αισθησιασμό τοϋ W agner. ’ Αλλά άπο τοΰ σημείου αυτοΰ 
διείδε δτι ή κατεύθυνσις αύτή τόν ώδηγοϋσε σέ οριστικό 
αδιέξοδο. Τότε Ισχημάτισε τήν πεποίθησι δτι τά ήδη 
υπάρχοντα μέσα δηλ. αρμονίες, συστήματα τονικα, τρο- 
ποι, συγχορδίες κλπ. εΐχον εξαντλήσει δι’ αύτόν κάθε 
δυνατότητα περαιτέρω έξελίξεως. Μέ τήν δυναμιν της 
Θελήσεως ποΰ χαρακτηρίζει τούς πραγματικούς δημιουρ
γούς άνέτρεψε τά πάντα, ήρνήθη κάθε δεσμό μέ τήν 
παράδοσι καί δημιούργησε τόν ατομικό του τρόπο. « Ή  ' 
μουσική διά τήν μουσικήν» λέγει δ Schonberg. «Ή  
μουσική πρέπει νά παραμείνη ή άνω τέρα τέχνη τής 
έκφράσ-ως, ή ακριβής καί άπέριττος ερμηνεία τής σκέ- 
ψεως μέ τήν διαύγεια τής εμπνεύσεως ποΰ αύτή 
καί μόνη θά ύποβαστδ δλόκληρο τό μουσικό οικο
δόμημα».

Ποια μέσα μετεχειρίσθη; Αύτά πράγματι ήσαν απο
λύτως πρωτότυπα καί τά παρουσίαζε στήν γενική κρίσι 
μέ τά τεμάχια Opus 11 καί αργότερα πιό συγκεκριμμένα 
στά πέντε τεμάχια Opus 23.

’Έκτοτε εΐς τάς συνθέσεις του εμφανίζεται άπόλυτη 
άντικειμενικότης στήν άπόδοσι τής εσωτερικής ιδέας. Αι δε

μετέπειτα συνθέσεις του γιά ορχήστρα, κουαρτεττα για έγ
χορδα κλπ. έχουν γράφει έπάνω σέ συστήματα άνευ προσ
διορισμού τονικών συγχορδιών. Γ  ι’ αύτό χαρακτηρισθη απο 
τού: περισσοτέροτις ό τρόπος αύτος συνθεσεως ως «Α ΤΟ - 
Ν ΑΛ ». Είναι άξιον ιδιαιτέρας προσοχής τό γεγονός 
δτι ό Schonberg έκαμε ένα μεγάλο βήμα  πρός τό 
ά γνω στο , άνέτρεψε τά πάντα, οσον ουδείς άλλος ως 
σήμερα. Δικαιολογείται δέ άπόλυτα ή μεγάλη ιόθησις 
ποΰ έδωσε στήν έξέλιξι τής συγχρόνου μουσικής (‘ )·

Ό  Shonberg θεωρεί τόν χρωματισμόν ύπό την εν 
χρήσει έννοιαν του απλώς «ως «χρωματικήν επενδυσιν» 
ενώ εΐς τάς συνθέσεις του προσπαθεί διά τής εντάσεως 
τοϋ ήχου νά δώση εσωτερικήν δυναμικότητα καί άνω- 
τέραν αξίαν εΐς τό χρώμα.

Έπίσης παράφωνα διαστήματα (dissonierende In- 
tervalle) δπως μεγάλη πέμπτη, ήλαττωμένη πέμπτη, 
δγδόη κλπ. δέν εΐναι παρά εξωτερικά δλως επουσιώδη 
φαινόμενα.

Τουναντίον τό ουσιώδες στις συνθέσεις Schon
b erg  άποτελεϊ ή αυτοτέλεια τής μελφδικής γρα μ 
μής, ή οποία κινείται ανεξάρτητα μεταξύ τών άλλων 
φωνών καί υποβαστάζει ολόκληρο τό οικοδόμημα τής 
συνθέσεως.

Αύτά είναι έν σύντομοι τά κύρια χαρακτηριστικά 
αυτής τής τάσεως εΐς τήν μουσικήν. Μέ τόν άτομικό του 
τρόπο δ S chonberg έδωσε σπουδαία ώθησι στήν έξέ
λιξι τής συγχρόνου μουσικής, ποϋ αναπτύσσεται διαρκώς 
στά τελευταία του έργα πρός μίαν εντελώς νέαν άντίλη- 
ψιν τής έκφράσεως καί τής αισθητικής, δηλαδή πρός 
τήν άπόλυτο μουσική (Absolute Musik) (■).

Σ Τ Ε Λ Λ Α  ΤΤΕΤΤΠΑ

(‘) Εΐς τήν άρχήν τής εφετεινής μουσικής περιόδου ακού

σαμε μερικάς συνθέσεις τοΰ νέου μουσουργού Νίκου Σκαλκώτα, 
ό όποιος εΐναι μαθητής τοϋ Schonberg καί συνθέτει σχεδόν 

ύπό ιό πνεύμα αυτό.
(2) Έ ν συνεχεία τοΰ άρθρου μου περί συγχρόνου μουσικής 

Θά αναφέρω καί τήν άλλην εκβασιν αυτής πρός τόν ρυθμόν 

τής Jazz.
Σ . π.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ

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

άοθρα τών κ. κ. συνεργατών απόψεις, σκέψεις, κρίσεις, γνώμας κλπ. Ευθύνην 
φέρουσι διά τά άρθρα των άτομικώς οί κ. κ. συνεργάται καί μόνον.
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"Ενας από τούς ολίγους ιδεολόγους άγωνιστάς τοΰ 
ωραίου στον τόπο μας, είναι δμολογουμένως ό παλαίμα
χος καθηγητής τοΰ πιάνου κ. κ. Μιχαήλ 
Βελούδιος, ό σιωπηρός αυτός καθηγητής, 
ό ήρεμος συζητητής, ό καλός μας μου
σικός παιδαγωγός.

«Π ώς είναι δυνατόν— μας έλεγε κά
ποτε—νά διδάξω Ν τεπ νασύ, Μ π ου-  
ζόνι, Σέμπεργκ, Μ πάρτοκ, ή Σ τρα  - 
βίνσκι, εάν δέν άντιληφθώ καλώς δτι 
ό μαθητής μου κατέχει δλοκληρωτικώς 
τους Κλασσικούς, τούς ρωμαντικούς ή 
τούς προκλασσικούς, τά θεμέλια δηλαδή 
τής μουσικής παραγωγής; Είναι ποτέ 
δυνατόν ν ’ άποδώση κανείς κάτι τό 
σημερινόν, τέλεια, εάν δέν έχει άντιλη- 
φθή πώς αυτό τό νέον έγένετο; Είναι 
δυνατόν νά έκιελέση κάνεις Ν τεπ υσσύ  
πιστά στο πνεύμα τοΰ ίμπρεσσιονίστα 
αυτού συνθέτου, εάν δέν εχει άποδώση τέλεια ενα 
Σ οπ έν, εναν Σ ούμ α ν , έ'ναν A  Car, ή έναν Μ π ε- 
τόβεν, Μ ότοαρτ  ή Μ π ά χ ; Διατί νομίζετε οί έκτελοΰντες 
— ας το πούμε ετσι μόνον «μοντέρνους» συνθέτας, δέν 
είναι εις θεσιν να αποδώσουν ή σπανιώτατα εναν τέ
λειον Σ οπ έν  ή Σ ο ύ μ α ν ;  Δ ια τί;— Διότι ό Σ οπ έν, 
φέρ’ είπεΐν, δέν θέλει γρονθοκοπήματα στο πιάνο, δπως 
ό Σ τραβίνσκ ι  ή 
ό Μ πάρτοκ, άλλ’ 
ενα λεπτεπίλεπτον 
toucher, μίαν λε
πτήν έκτέλεσιν, 
μίαν άραχνοΰφαν- 
τον καθαράνμελφ- 
δικήν άπόδοσιν, α
φού και τά « μπάσ- 
σα» τοΰ Σ οπ έν  
είναι μελφδία...»

Κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον ομιλούν, 
αλλά και έκτελοΰν 
τούς λόγους των οί 
πραγματικοί μου
σικοί παιδαγωγοί 
Ενθυμούμαι τώ 
ρα κάποιον (είναι 
μερικά χρόνια) έπι- 
πόλαιον καπελμαε- 
στράκον ποΰ έπρό-

κειτο νά διδάξη τάς μουσικάς μορφάς τοΰ μελοδράματος. 
Τί νομίζετε έδιάλεξε ώς μαθητικά παραδείγματα μουσικής 

φόρμας γιά μελόδραμα; Τόν «Πελλέα 
καιΜελισάνδη» τού Ν τεπ υ σ σ ύ !.. Ώ ς 
εάν κατεΐχον ήδη οί μαθηταί του τος 
μορφάς τών μελοδραμάτων τώνΓκλούκ, 
Μ ότσαρτ, Μ πετόβεν, Βέμπερ, Μ άρ- 
ανερ, Σ π όρ , Μ άγερμπεργκ, Β άγνερ, 
Β έρντι κλπ. Τήν στιγμήν καθ’ ήν άγνο- 
ούμεν τόν δρόμον εις τόν όποιον εύρι- 
σκόμεθα διά τόν αντικειμενικόν ημών
σκοπόν, δηλαδή : τήν στιγμήν καθ ήν 
δίν βαδίζομεν συστηματιν.ώς, υπάρχει 
φόβος, ή μάλλον είναι βέβαιον δτι 
κάποτε θά χάσωμεν τόν δρόμον μας. 
Μέ ά'λλους λόγους: Τό σύστημα τό 
οποίον άκολουθούμεν και ή μέθοδος 
εργασίας μας πρέπει νά είναι έκ τών 
προτέρων καθορισμένα. ’Αλλοίμονον 

είς τόν διδάσκαλον πού αγνοεί τόν δρόμον, τόν όποιον 
πρέπει νά άκολουθή : θά καταστροφή κα'ι αυτός, άλλ 
ιδίως οί νέοι μας, ή ελπίς μας, οί διάδοχοί μας, ή 
Ελλάς τής αύ'ριον !

Ό  κ. Βελούδιος τά γνωρίζει αυτά καί τά έκτελεΐ. Τό 
πλήθος τών μαθητών και μαθητριών του, ποΰ πέρασε
από τά χέρια του στά 41 τώρα χρόνια τής διδασκαλίας

του, τό έπιβεβαι- 
ούν αυτό μέ ενθου
σιασμό, ειλικρινή 
έκτίμησιν καί σε- 
βασμόν.Ένας από 
τούς τελειοφοίτους 
μαθητάς του μάς 
έλεγε προ ημερών. 
«Τό μάθημα τοΰ 
κ. Βελουδίου είναι 
μυσταγωγία. Χ ω 
ρίς νεύρα, χωρίς 
πειράγματα, χωρίς 
ειρωνικά χαμόγε
λα, άλλ’ ήρεμα, ή
συχα περνά τό μά- 
Θη μά μας καί μάς 
διδάσκει. ’Αντι
λαμβάνεται τήν α
δυναμίαν τοΰ μα- 
θητοΰ σέ μερικά 
μέρη μιας συνθέ-

Μ ιχαηλ Β έλ ον Slog. — 1 9 3 1 .

Έ ξ  άρ ιοτερώ ν π ρ ος  τά  δεξιά  : Β ασ. Μ α νω λαιος, Γ . Δ ούκ ας, Μ. Β ελούδιος, 
Mirsche, Γ . Ν άζος, Κ α Lottner κ α ι Δ*'* 'Ε μ π ε δ ο κ λ ή — 1 8 9 5 .

* Ο κ. Μ. Β ελούδιος εν μ έσφ

στά Θεωρητικά μέ τόν Σ ταγκαπιανο. Είναι τελειόφοιτος 
γυμνασίου. Τφ  1882 εΐσήχθη εις τό ’̂ ζίδεΐον ’Αθηνών» 
— διότι δέν υπήρχε τούς χρόνους έκείνους άλλη μουσική 
σχολή— δπου ήκολούΟησε σολφέζ μέ τόν Β. Μανωλάτον 
καί χορφδίαν μέ τόν Λακαλαμίτα καί τφ  1883 άνεχώ- 
ρησεν εις Παρισίους δι’ εύρυτέρας σπουδάς. ’ Επί εν έιος 
έσποΰδαζε πιάνο ιδιαιτέρως παρά τφ Georges F alkeir 
berg  δπότε τφ 1884 καί κατόπιν επιτυχών εισαγωγικών 
εξετάσεων γίνεται δεκτός εις τόν C onservatoire τών 
Παρισίοιν. Έκεΐ παρηκολούθησε μαθήματα αρμονίας 
παρά τφ Taudou, πιάνο παρά τφ G. Mathias (μαθη
τής τού Chopin) καί τούς Η. Fissot καί Ch. de Beriot

τ ώ ν  μαΌ 'ητριώ ν τ ο υ . — 1 0 0 6 .

Βελουδίου, ή Δεσποινίς Μ πετίνα  Φραβασίλη, τφ 1890. 
Κατά περιόδους δ κ. Βελούδιος έ'δωσε κ α έ’λαβε μέρος 
εις συναυλίας πιάνου εις τάς ’Αθήνας, Πειραιά, Βόλον, 
Σύρον καί αλλαχού.

Τφ 1904 έγένετο ’Έ φορος τής σχολής πιάνου καί 
τών σχετικών υποχρεωτικών— πάντοτε εις τό « ’Ωδεΐον 
’Αθηνών»— καί τφ 1924 Επόπτης Σπουδών, δηλ. άντι- 
καταστάιης τού Διευθυντοΰ, άπουσιάζοντος τοΰ τελευ
ταίου. Κατά τό διάστημα τής πολυετούς διδασκαλίας του 
Ιμόρφωσε πλέον τών 600 μαθητών έν ’ Αθήναις καί 
Πειραιά. Έ κ  τών διπλωματούχων μαθητών καί μαθη
τριών τοΰ κ. Βελουδίου, 77 εν δλφ (5ό τού * Ωδείου

σεως, ξεύρει πώς νά σοΰ εξηγήση κάτι χωρίς νά σέ θίξη — 
διότι καί δ μαθητής έ'χει φιλότιμο— ξεύρει πώς νά σοΰ 
άναπτύξη κάτι διά νά άποδώσης πιστά στο πνεύμα τοΰ 
έκάστοτε συνθέτου. Είναι παιδαγωγός. Καί αυτοί στον 
τόπον μας είναι δυστυχώς ελάχιστοι».

** *

'Ο  κ. Βελούδιος έγεννήθη είς τάς 'Αθήνας τφ 1865, 
καί από 11 ετών επεδόθη συστηματικώς είς τήν έκμά- 
Θησιν τοΰ πιάνου μέ τόν τότε καθηγητήν Λαμπίρην καί

fils, ‘Ιστορίαν δέ τής Μουσικής παρά ιφ  Bourgault 
D ucoudray. Μετά πενταετή διαμονήν είς τό Conser- 
vetoire τών Παρισίων, έπέστρεψε τφ 1889 είς τάς ’Αθή
νας, καί μετά ενα μήνα από τής επιστροφής του διορί
ζεται καθηγητής τοΰ πιάνου εις τό «Ώδεϊον ’Αθηνών», 
είς τό δποΐον καί διδάσκει εύδοκίμως μέχρι σήμερον* 
(Είρήσθω έν παρόδφ δτι δ κ. Νάζος διωρίσθη διευθυν
τής τού « ’φδείου» αυτού ολίγους μήνας μετά τόν διορισμόν 
τοΰ κ. Βελουδίου). Ή  πρώτη διπλωματούχος τής μου
σικής αυτής σχολής ήτο — βεβαίως— μαθήτρια τοΰ κ.



=  Ί Ο  A

’Αθηνών» καί 22 τοΰ « ’ξίδείου Πειραιώς», διότι από 
τοΰ 1908 είναι και καθηγητής τοΰ πιάνου εις τό «Ώ δεΐον» 
τοΰ Πειραιώς), άναφέρομεν μερικούς γνωστοτάτους είς 
τήν άνοηάτην κοινωνίαν, αλλά κα'ι τούς μουσικούς κΰ- 
κλους τής πρωτευοΰσης κα'ι τών επαρχιών: Κα ’Ανθή 
Χόνδρου, Κα Τσολάκη, Κα Κουτσογιάννη, Κα Σ. Μα- 
γκάκη, Κα Αϊκ. Σπηλιοποΰλου, Δ'ις Λέλα Λέλη, Δίς Θ. 
Σαμοΐλη, Κα Έ λ. Κροντηροπούλου, Κα Λ. Σακελλαρίου, 
Κα Φ. Σολιώτη, Κα Παπαδιαμαντοποΰλου, Κα Ά ν ν α  
Σαμάρα (χρυσοΰν μετάλλων), Κα βελουδίου (χρυσοΰν 
μετάλλων), Κα Ζώτου, Κα Νέλλ. Πετρίδου (χρυσοΰν

Π αρά τοΰ άξωτίμου καθηγητοΰ τής αρχαιολογίας 
τοΰ Πανεπιστημίου Α θηνώ ν κ. κ. Ά ντ. Ινεραμοπουλου, 
εις άπάντησιν παρατηρήσεών μας δια τον χορόν «συρτόν» 
έν τφ  τρίτφ τεΰχει (σελ. 55 κ.εξ.) τής « Μ ουσικής Ζ ω ή ς», 
έλάβομεν τήν κατωτέρω επιστολήν, την οποίαν ευχα
ρίστως δημοσιεΰομεν:

’  Α&ήναι τfj 8fl Φεβρουάριου 1931.

Κ ύριε Ο ικονόμου,
Ευχαριστώ διά την αποστολήν τών όνο τευχών της 

•Μουο. Ζωής» ενϋα η μελέτη σας. Κρίνω καλόν νά 
σάς σημειώσω, δτι περι τοΰ ϋέματος τής Ελληνικής 
Μουσικής έγραψα και πάλιν εις τό Ημερολόγιον τής 
Μεγάλης 'Ελλάδος» 1928 σελ. 291 κ. εξ. Ευρον και 
άλλον άρχαϊον χορόν οφζόμενον, τόν «γερανόν» τής 
Δήλου. Ά λ λ ’ ή σημασία τών παρατηρήσεών μου και ή 
αξία τής διατηρήσεως τών χορών τούτων, τότε μόνον 
δύναται εκτιμη&ή, δταν τις δνναται νά εννοήση τους 
χορούς ώς λαογραφικά φαινόμενα, άτινα διατηρούνται 
επί χιλιετηρίδας. Μόνον τότε δύναταί τις νά στηριχ&ή είς 
τήν διατήρησιν αυτών ΐνα συναγάγη πόρισμα περι τής 
διατηρήσεως τής συναφούς μουσικής. Αεν εννοώ δε δια 
τούτου εν έκαστον τραγούδι, αλλά τήν μουσικήν ώς απα
ραίτητον στοιχεων λαογραφικόν, ήτοι αποκλειστικής άρε- 
σκείας ειδικής ενός ώρισμένου λαοΰ, οντινος εινε η
 ̂εθνική μουσική*. Μ*τα τιμής

A. Α. Κ Ε Ρ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ό  αξιότιμος κ. Κεραμόπουλος— διά νά επεξηγήσω- 
μεν εις τούς άναγνώστας μας τήν ώς άνω επιστολήν κα'ι 
ιδίως τήν τελευταίαν αυτής παράγραφον λεγει: η μου
σική ενός λαοΰ διατηρείται άνά τούς αιώνας καί απο
τελεί αυτή τήν «εθνικήν» του μουσικήν. Με άλλους 
λόγους: Έ φ ’ δσον ύπήρχον εις τήν άρχαιότητα οι χοροί 
«συρτός» καί «γερανός», οί χοροί δέ αυτοί υπάρχουν 
καί σήμερον εις τόν 'Ελληνικόν λαόν μετα τής καταλ-

μετάλλων) Κα Έλ. Καρτάλη, Κος Σ. Φαραντάτος (χρυ
σοΰν μετάλλων), Κα Έ λ. Γουναράκη, Κα Έ λ. Φαραν- 
τάτου, Δίς Μαρία Βασιλάκη, Δ'ις Β. Άποστολίδου, Δίς 
Σ. Μποσινάκη, Δίς Σ. Μουτσοπούλου, Κα Χρηστίνα 
Πράτσικα, Δίς Μαρία Καρύδη, Δίς Μαρία Χωραφά, 
Δίς Ευγενία Φιλιπποπούλου, Δ'ις Μπέλλα Βάλβη, Δίς Α. 
Κατσιμαντή (χρυσοΰν μετάλλων), Δ'ις I. Γιάππαπα, Δίς 
Μ. Πρωτοπαπά, Δίς Κ. Περράκη, Δίς Μ. Περράκη, Δίς 
Μ. Σβορώνου κλπ.

Αυτό είναι τό εργον διδασκαλίας τεσσαράκοντα καί 
ενός ετών τοΰ κ. Μιχαήλ Βελουδίου.

Ο  Ρ Ο Υ Μ Ε Λ Ι Ω Τ Η Σ

Μ Ι Α  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

λήλου πάντοτε μουσικής, επεται δτι τόσον οί τελευταίο, 
αυτοί χοροί δσον καί ή συνοδεύουσα αυτούς μελωδία, 
είναι παλαιότατοι— είναι οί αυτοί. Τί είναι δμως εκείνο 
τό όποιον μάς έκαμε επιφυλακτικούς; Τό εξής: Είναι εις 
θέσιν ό αξιότιμος κ. Κεραμόπουλος νά μάς απόδειξη, 
εάν ή α ή β μελωδία εις ενα άπο τούς «συρτούς» τοΰ 
Έλληνικοΰ λαοΰ, είναι αυτή ή τών αρχαίων Ελληνικών 
«συρτών;» Διότι — εδώ είναι ή διαφορά μας μετά τοΰ 
άξιοτίμου κ. καθηγητοΰ — ό μουσικός επιστήμων τότε 
μόνον ήμπορεΐ νά εΐπή μετά βεβαωτητος δτι αί νΰν 
μελφδίαι τών χορών είναι αί αύταί μέ τάς τών αρχαίων 
Ελλήνων, δταν εχη ενώπιον του τόσον τάς μελφδίας 
τών αρχαίων δσον και τών νεωτέροον. Παραδέχεται ό 
τελευταίος— διότι τό άποδεικνΰει μουσικώς— ίχνη τής 
αρχαίας Ελληνικής μουσικής επί τής νεωτέρας, άλλα δέν 
παραδέχεται —  διότι δέν είναι εϊς θέσιν νά τό απόδειξη 
έπιστημονικώς—ολοκληρωτικήν επιρροήν ή συνεχή παρά- 
δοσιν ώρισμένων μελφδιών, οριστικών μελών τών 
αρχαίων επί τών νεωτέρων. Παραδέχεται, φέρ’ είπεΐν 
διατήρησιν εν μέρει άρχαίων Ελληνικών κλιμάκων, 
ρυθμικών σχημάτων κτλ., αλλά δέν παραδέχεται — διότι 
μέ τά νΰν ελάχιστα διασοοθέντα μέλη τών άρχαίων 
Ελλήνων, δέν ή μπορεί νά τό άποδείξη— καί διατήρησιν 
τοΰ δλου μέλους, τής μελφδικής γραμμής, τής συσκευής 
τών άρχαίων επί τών νεωτέρων. Παραδέχεται —  διότι 
άποδεικνΰεται— δτι οί άρχαΐοι "Ελληνες συνέθετον μελφ- 
δικώς καί ούχί άρμονικώς ώς καί οί Νεοέλληνες, άλλά 
δέν παραδέχεται δτι άκριβώς  τό α μέλος τοΰ Νεοέλληνος 
είναι τό αυτό, μέ εν, δποωνδήποτε, άσμα τών άρχαίων 
Ελλήνων. Έ ν δλίγοις: Ό  άξιότιμος κ. Κεραμόπουλος 
προχωρεί γενικώς, ένφ ό υποφαινόμενος εϊδικώς. Ό  
πρώτος λέγει: «Πιστουμένης τής παλαιότητος τοΰ συρτοΰ, 
ήρώτησα ( !) : είναι δυνατόν χορός τις νά διατηρηθή άνευ

(’) «Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος» 1928, σελ. 292

τών συνοδευόντων αυτόν ασμάτων ή μελφδιών, άφ ’ οΰ 
μάλιστα είς άλλους λαούς (Ίνδοΰς, Κινέζους) είναι βέ
βαιον, δτι επί εκατονταετηρίδας, δι’ ας ύπάρχουσι μαρ- 
τυρίαι περιηγητών, ή μουσική παραμένει επιμόνως αμε
τάβλητος;» Μάλιστα είναι δυνατόν. Καί ιδού διατί: Ό  
Ελληνικός λαός ύπέστη μέχρι σήμερον σωρείαν επιδρο
μών ξενικών λαών, έν φ  οί Κινέζοι καί οί Ινδοί άλλη- 
λοεμάχοντο μεταξύ των καί μόνον— σχεδόν. Ό  Ελληνικός 
λαός είναι πιστός είς τήν πάτριον μουσικήν, τό πνεΰμα 
αυτής, τήν κεντρικήν μουσικήν ιδέαν, άλλά τί εχει επί 
πλέον ; Τήν μεγάλην μουσικήν παραγωγικότητα. Δηλαδή : 
Είναι άπολΰτως αδύνατον νά επαναλάβη δ Νεοέλλην 
λαϊκός τραγουδιστής τό αυτό ασμα— τό αυτό μέλος αμετά
βλητον, εκτός έλαχιστοτάτων εξαιρέσεων. Καί αυτό είναι 
σπουδαΐον.Ό Νεοέλλην λαϊκός τραγουδιστής παραλλάσσει 
κατά τήν έπανάληψιν τό μέλος τοΰ α ή β άσματος.— 
Ά λλ ’ ό κ. Κεραμόπουλος ώς αρχαιολόγος, θά μάς εϊπη: 
«"Οπως κ. Οικονόμου διά τών άντιγράφων τής Ρωμαϊκής 
εποχής άντιλαμβάνεται δ επιστήμων άρχαιολόγος τήν 
σχολήν καί καθορίζει ούτω αυτός τήν ιστορικήν εξέλιξιν 
τής άγαλματοποιΐας» Ιν τή άρχαίφ Έλλάδι, κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον δύνασθε καί υμείς νά παραδώσητε μίαν 
άκριβή εικόνα τής άρχαίας Ελληνικής μουσικής διά τών 
σφζομένων Νεοελληνικών λαϊκών ασμάτων». Δυστυχώς, 
κ. καθηγητά, ή μέθοδος αύιη εργασίας είναι επικίνδυνος 
διά τήν μουσικήν. Καί ιδού διατί: Υ μείς οί άρχαιολόγοι 
άλλά καί οί φιλόλογοι επιστήμονες, κατέχετε τεκμήρια 
αρχαιότατα αμετάβλητα σχεδόν καί άπαράλλακτα. Ή μεΐς

Παρά τήν πληθωριακήν παραγωγήν μελοδραμάτων 
κατά τούς χρόνους αυτούς, δέν είναι έν τούτο ις τόσον 
εύκολον νά εύρη κανείς τά κατάλληλα εργα γιά μεγάλα 
Κρατικά Μελοδράματα. Πραγματικά μοντέρνα εργα δέν 
άρέσουν πολλάκις στο πολύ κοινόν καί έξ αντιθέτου εργα 
πού είναι γραμμένα σέ συντηρητικό στύλ, κουράζουν, 
προξενούν άνίαν καί μάλιστα δταν δέν υπάρχει τό 
μεγάλο δραματικό ταλέντο, τό πραγματικό θεατρικό 
πάθος πού θά ΰποβοηθήση γιά νά ξεφύγη ό συνθέτης 
άπο «άδύνατες» δραματικά σκηνές. Καί φυσικφ τφ 
λόγφ ώς έκ τής καταστάσεως αυτής καταφεύγουν οί 
διευθυνταί τών διαφόρων Μελοδραμάτων σέ έκτελέσεις 
παλαιών έργων. Ούτω, δ διευθυντής τοΰ Κρατικού μας 
Μελοδράματος Kiemens Krauss άνέβασε ώς κάτι νέον, 
τώρα τις πρώτες μέρες τοΰ Καρναβαλιού, τήν δπερέττα 
«D er Opernball·» τοΰ R ichard H euberger. Ό  αρ
κετά μουσικώς ανεπτυγμένος αυτός συνθέτης (πεθανε

δμως τί κατέχομεν, έστω καί άπο τήν Ρα>μαϊκήν εποχήν, 
ώς μουσικά τεκμήρια; Τίποτε! Ά π ο  δέ τούς Νεοέλλη
νας τί έ'χομεν; Παραλλαγάς έπί παραλλαγών. Τό αυτό 
άσμα θά τό συναντήσητε μέ πλήθος παραλλαγών είς τά 
διάφορα μέρη τής Ελλάδος, άλλά καί είς τό αυτό ακόμη 
χωρίον. Π ώς θέλετε κατόπιν, νά καθορίση δ μουσικός 
έπιστήμων πότε έγένετο τό α άσμα καί δεύτερον, πώς ήτο 
ή τοΰ ούτοΰ είδους μουσική, εις τήν άρχαίανΈλλάδα; Τό 
νά καθορίση τις τό πρωτότυπον καί μόνον τών 10, 15t 
20 κτλ. παραλλαγών ενός άσματος, είναι, διά τόν τόπον 
μας, δυσκολώτατον άν μή άδύνατον. Διότι—- έπαναλαμ- 
β ά ν ω — δ Νεοέλλην λαϊκός τραγουδιστής παραλλάσσει 
τό άσμα του είς εκάστην έπανάληψιν. Π οια τά αίτια 
τών παραλλαγών αύτών —  είρήσθω έν παρόδφ — καθώς 
καί ή βαθύτερα μουσική ψυχολογική σημασία των, έξη- 
τάσθη ύπ’ έμοΰ είς τόν «Μουσικόν Κόσμον» (τό περιο
δικόν αυτό έ'παυσε νά έκδίδεται προ πολλού) τεύχος 5ον, 
Φεβρουάριος 1930, μέ τόν τίτλον: « Ή  μουσική σκέψις 
καί αί'σθησις τοΰ Νεοέλληνος λαϊκού τραγουδιστού^.

Σ υ μ π έρ α σ μ α : Παραδεχόμεθα τήν λαϊκήν μας μου
σικήν ώς διατηρούσαν συνθετικά στοιχεία τής άρχαίας 
Ελληνικής καί τής Βυζαντινής μουσικής, άλλά δέν παρα
δεχόμεθα — διότι δέν άποδεικνύεται — δτι τά διάφορα 
χορευτικά ή μή εΐδη, τών δποίων οί τίτλοι διασφζονται 
μέχρι σήμερον, τά μέλη αυτών, είναι τά αυτά μετά τών 
τών άρχαίων Ελλήνων ή τών Βυζαντινών.

προ πολλών έτών), πού ήταν πολύ γνωστός στήν άνω- 
τάτην κοινωνίαν άλλά καί στον Μπράμς, ήσχολεΐτο κατά 
περιόδους καί μέ τήν δπερέττα. Ή  δπερέττα του «Der 
O pernball» άν καί είναι άρκετά καλοδουλεμένη, δέν 
είναι ή μία πιστή σχεδόν άντιγραφή τής «Νυχτερίδας» 
τοΰ Γιόχαν Στράους, τόσον στο λιμπρέττο, δσον καί στή 
μουσική της πού δέν μπορεί ή τελευταία νά φθάση τήν 
εξευγενισμένη, λεπτή μουσική τοΰ Γιόχαν Στράους. 
Έ φ ’ δσον δέ ή Κρατική μας ’Ό περα δέν εχει τούς ταχείς, 
δλο ζωή καί μπρίο ηθοποιούς (γιατί αυτοί οί ηθοποιοί 
χρειάζονται στήν δπερέττα) δέν ήταν βέβαια καί ή δλη 
έκτέλεσις έπιτυχημένη καί φυσικά μόλις καί μετά βίας 
θά άκολουθήσουν τήν πρεμιέρα καί μερικαί άλλαι 
εκτελέσεις.

Περισσότερον ένδιαφέρουσα ήτο μία άλλη «πρε
μιέρα» τοΰ μελοδράματος «O rfeo* τοΰ M onteverdi 
ποΰ μάς παρουσίασε δ διευθυντής ορχήστρας R obert
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H eger, μέ τό Κόρο τής «G esellschaft der Musik- 
freunde» και τήν μεγαλειώδη κοντράλτο Rosette 
A nday ως πρωταγωνίστριαν, δυστυχώς υπό τύπον συ
ναυλίας (Konzertm assig) καί οΰχί ώς θεατρικήν έκτέ- 
λεσιν. Ό  Claudio M ondeverdi ήιαν ώς γνωστόν ενας 
άπό τούς πλέον παλαιούς συνθέτας μελοδραμάτων πού 
ήκολοϋθησαν τάς τάσεις τής Ιταλικής ’Αναγεννήσεως, 
ζητώντας αύτός και άλλοι συνθέται νά ξαναζωντανέ
ψουν τας άρχαίας μουσικάς τραγφδίας τοΰ Αισχύλου, 
άλλά και τοΰ Εύριπίδου και Σοφοκλέους, περί τά τέλη 
τοΰ 16ου αίώνος στή βόρειο ’Ιταλία μέ τό νέο μονφδικό 
στύλ ποΰ ήταν τότε έν χρήσει.

Ό  Μοντεβέρντι, έγεννήθη στήν Κρεμόνα τφ  1564 
και έγένετο διευθυντής τής ορχήστρας τοΰ Δουκός τής 
Μάντουας, πού στήν Αυλήν του έξετελοΰντο διάφορα 
μουσικοδράματα και τών οποίων τήν μουσικήν παρέδιδε 
ό Μοντεβέρντι. Κατ’ αύιόν τόν τρόπον έφτιασε ό Μον- 
τεβέρντι τό πρώτό του μελόδραμα «Ό ρφεύς» και ή 
πρεμιέρα έλαβε χώραν είς τήν Μάντουαν τφ 1607. 
Ή ταν  πράγματι μιά μεγάλη επιτυχία ή δλη έκτέλεσις 
τόσο γιά τήν άνωτάτη κοινωνία δσον καί γιά τούς δια
φόρους εύγενεΐς, καθ’ δσον— ώς μάς πληροφορούν διά
φορα συγγράμματα— οι ηθοποιοί εις τό έ'ργον αύτό δέ^ 
ομιλούσαν άλλά τραγουδούσαν. Ό  Μοντεβέρντι πού 
έσυνέχισε τάς μουσικοδραματικάς προσπαθείας τής ’Α να
γεννήσεως εις Φλωρεντίαν, άσφαλώς έπροχώρησε πέρα 
άπό τά στενά δρια τοΰ προγράμματος τών Φλωρεντια- 
νών. Δέν ικανοποιείται μέ τήν ά.τλή— κενή Deklama- 
tion ή τό μουσικώς άσθενές R ezitativ τών Φλωρεντια- 
νών, πού έκούραζε μέ τήν συνεχή του χρήσιν, άλλ’ άνε- 
ζήτησε ναι ευρε νέους δρόμους δι’ έ'κφρασιν και χαρα
κτηρισμόν τών διαφόρων δρώντων προσώπων, έ'φτιασε 
μιά θερμή και δλο ζωή μουσική στό πρώτο του αύτό 
έργο * Ό ρφεύς» πού προκαλεΐ άκόμη και σήμερον τόν 
θαυμασμόν καί έκτίμησιν τών άκροατών, 300 καί πλέον 
χρόνια άπό τής πρεμιέρας. Ό  « Όρφεύς > αύτός πού 
ζητεί τήν Εύρυδίκην του άπό τόν θεόν τοΰ Ά δου , 
είναι δ πρόδρομος ολων τών μετέπειτα μουσικοδραμά- 
των μέ τόν τίτλον «Ό ρφεύς καί Εύρυδίκη» μέχρι τοΰ 
Γκλούκ καί κατόπιν. Στις απλές, μεγάλες γραμμές τής 
μουσικής του, εΐς τά ύπερδραματικά κόρα, ζή πράγματι 
ή μεγαλοπρέπεια και έπιβλητικότης τών άρχαίων Ε λ 
λήνων, άλλά καί τό πάθος, ό ρυθμικός πλούτος, ή μα
γευτική άτμόσφαιρα (Stim m ungszauber), τό χρώμα— 
K olorit. Ευρίσκει κάνεις στό έ'ργον αύτό μουσικούς 
ήχους— ιδίως στά πνευστά μπάσσα— πού προαγγέλλουν 
τρόπον τινα 2 V* εκατονταετηρίδες πρίν, τά πνευστά τής 
τετραλογίας τοΰ Βάγνερ, τό«Δαχτυλίδι τών Νιμπελούγκεν».

Ή  νέα επεξεργασία τοΰ έργου άπό τόν Karl O rff 
έκ Μονάχου, σβΰνει τά παλαίά ό'ργανα καί γράφει στή 
θέσι των, μέ προσοχή καί τάκτ, όργανα τής εποχής μας 
καί άπομακρύνει έπίσης τούς περιττούς επεισοδιακούς

ρόλους και τις άηδεΐς γιά μάς κολορατοΰρες τοϋ Μπα
ρόκ. Ό  O rff ευρίσκει άρκετά επιτυχημένα τήν μέσην 
οδόν, βαδίζοντας στήν μουσική του επεξεργασία μεταξύ 
τής πολυφωνικής a capella προτάσεως και τής τότε 
νέας κατά τό πλεΐστον μονφδικής προτάσεως. Συντο
μεύει τίς πολυλογίες τής παρτιτούρας, χωρίς μέ τήν ερ
γασία του αύτή νά βλάψη τό δράμα έστω καί ολίγον. 
Ή ταν  πράγματι τρομερά ή έπενέργεια τής μεγαλειώ
δους αύτής μουσικής, είς τρόπον ώστε νά σκέπτεται κανείς 
δτι στά 300 χρόνια άπό τής εποχής εκείνης ή μουσική 
παρήλλαξε βεβαίως άρκετά, τά τεχνικά της μέσα έγέ- 
νοντο πλουσιώτερα καί άφθονώτερα άλλά δέν έκέρδισε 
τίποτε ή δύναμις τής έκφράσεως μέ τό ποσόν τών μέσων 
πού έκερδήθησαν στά χρόνια αύτά. (Σημ. Συντάξ. Ή  
τελευταία παρατήρησις τοΰ άξιοτίμου συνεργάτου μας 
εΐναι συζητήσιμος).

Γ  ιά τήν σωρείαν καί τήν μεγάλη ν ποσότητα τών 
μέσων στή νεωτέρα μουσική εΐναι κανείς κάπως έπιφυ- 
λακτικός. (Σημ. Συντ. Βλέπε προηγουμένην οημείωσιν) 
Τελευταίως διηύθυνε δ R ichard Strauss, μέ μιά ογκώδη 
ορχήστρα, ολόκληρη συναυλία μέ έργα γιά χοςορδία 
άπό τάς παλαιάς καί νέας συνθέσεις του. Ή  πολύπλοκη 
μουσική πρότασις στά έργα αύτά χορφδίας, εΐναι άσφα
λώς τεχνικώς μεγαλειώδης, αν καί ή δλη έπενέργεια τών 
συνθέσεων ήταν άνιση. Βλέπει κανείς και εΐς τά νεανικά 
άκόμη έργα τοϋ Στράους, τόν τέλειον γνώστην τής 
τεχνικής. Στήν χορωδίαν του γιά έ'ξη φωνές «W ande
rers Sturm lied» (ποιητικόν κείμενον Γκαΐτε) ποΰ έγραψε 
εΐς ηλικίαν 20 ετών, φαίνεται καθαρά ή θαυμασία τε
χνική ίκανότης καί τό άνήσυχο τεμπεραμέντο τοΰ νεαρού 
συνθέτου άλλά καί ή μεγάλη μελωδική γραμμή τοϋ 
στύλ Στράους. Ή  μπαλλάντα του «T aillefer», πού 
δόθηκε σέ κάποιο Πανεπιστήμιον τφ 1903 ώς ευχαρι
στήριος επιστολή γιά τόν τίτλο τοΰ Διδάκτορος ποΰ τοΰ 
έδωσε τό Πανεπιστήμιον αύτό, εΐναι κάτι δλο ζωή, 
φρεσκάδα καί μελφδικότητα, κάτι τό ευχάριστο καί τερ
πνό. Δέν εΐναι αύτό τίποτε άλλο ή μία κολοσσιαία εΐκών 
σέ τόνους, ένα μουσικόν τεμάχιον γιά Κόρο έφάμιλλον 
τής «Η ρωικής Ζωής» τοΰ (γνωστόν) συμφωνικού ποιή
ματος γιά ορχήστρα. Φυσικώ τφ λόγφ καί αί μετέπειτα 
συνθέσεις του γιά χορφδία δέν εΐναι ή ύμνοι καί μεγα
λειώδη μουσικά τεμάχια δμοια σχεδόν μέ τό περιεχόμε- 
νον προγενεστέρων συνθέσεων τοΰ Στράους. Πάντως τά 
έργα αύτά γιά χορφδία δέν μπορούν νά παραβληθούν 
μέ τά μελοδράματα καί τάς μουσι-'άς τραγφδίας τοΰ 
ΐδίου Στράους, καθ’ δσον έπλήρουν αί συνθέσεις αύταί—  
συνήθως— τά διάφορα μεταξύ δύο μελοδραμάτων του 
κενά. Καί δμως καί τώρα δπως εΐναι, φέρουν τά έ'ργα 
αύτά τά ϊχνη τής μεγαλοφυΐας.

Σέ μιά όλότελα ειδυλλιακή ατμόσφαιρα μάς φέρνει 
δ Jarom ir W einberger, δ γνωστός συνθέτης τής πολυ- 

(,Ή συνέχεια είς τήν σελίδα 111)
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Arioso
A d a g i o  . 1st eine Schmeichelung der Freunde,  urn 
denselben von seiner Reise abzuhalten
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1st eine Vorstellung unterschiedlicher Casutim die. ihm 
in der Fremde konnten vorfailen
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Allhier kommen die Freunde, weil sie doch sehen* dafie* 
anders niehtsein kann, und nehmen Abschied
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OEBPGYAPIGZ 1931

παιγμένης όπερας «Schwanda, der D udelsackpfeifer» 
(Σημ. Συντάξ. Βλέπε τό τεύχος τοΰ Νοεμβρίου τής 
«Μ ουσικής Ζ ω ή ς* σελ. 34) στό λαϊκό συμφωνικό 
ποίημά του «W eihnachten» (Χριστούγεννα) πού διηΰ- 
•θυνε δ Leopold  Reichw ein μέ τήν Βιεννέζικη «Κ οη- 
zertverein— O rchester» σέ μιά συναυλία του. Πιθανόν 
νά ύπάρχη στήν σΰνθεσι αυτή κάποια επιρροή τής τεχνι
κής τοΰ Max Reger, πάντως τό δλον έ'ργον φέρει 
τήν σφραγίδα Τσέχικης μουζικάντικης νοοτροπίας. Μέ 
αθωότητα παιδιοΰ σκιαγραφεί δ συνίίέτης στό συμφω
νικό αύτό ποίημα τήν γέννησιν τοΰ Χριστού. Ά κοΰει 
κανείς ήχους φλογέρας, παλαιά Τσέχικα Χριστουγεννιά. 
τικα τραγούδια, τήν «μπάντα» τοΰ χωριού πού παίζει 
γιά τήν γέννησι τοΰ Χριστού, τούς αγγέλους ποΰ τρα
γουδούν και τόν κούκο μέ τό χαρακτηριστικόν του 
«φσμα». Είναι αληθώς ενα χαριτωμένο ειδύλλιο γιά 
ορχήστρα τό συμφωνικόν αύτό ποίημα «Χριστούγεννα» 
πού σού δείχνει ολοκάθαρα τό λαϊκό τραγουδιστή, τόν 
«άδολο» τραγουδιστή άπό τόν λαό.

Ό  W einberger μας φέρνει στον κόσμο τοϋ παρα
μυθιού, εν φ  έξ αντιθέτου ό συνθέτης Edm und Nick 
στήν πεζή σημερινή ζωή : «Leben in dieser Zeit» 8ivat 
δ τίτλος μιάς «μουσικής διά συναυλίαν» (Konzertm usik) 
πού παρακολουθήσαμε σέ μιά συμφωνική συναυλία 
τών εργατών (A rbeiter - Sym phoniekonzert) ύπό τήν 
διεΰθυνσιν τοΰ Paul A. Pisk. Στό έργο αύτό εύρι- 
σκόμεθα ευθύς άμέσως στήν τωρινή μεταπολεμική ζωή. 
Ό  συνθέτης Nick νονίζει στίχους τοΰ Γερμανού ποιη- 
τού Erich Kastner, ενός σατυρικού ποιητοΰ τή; σήμε
ρον, πού δέν διστάζει αύτός νά άναφέρη δλοκάθαρα τά

πλέον κοινά πράγματα μέ τής πλέον στεγνές— ωμές φ ρά
σεις. Πάντως οί στίχοι είναι «δυνατώτεροι» άπό τήν μου
σικήν τοΰ Nick, πού πλάθεται αύτή έπάνω σέ μιά ορχή
στρα Τζάτζ, μέ τήν βοήθειαν ενός Κόρου γιά τραγούδι 
και ενός Κόρου γιά ομιλία— Sprechchor. Στό ανάμικτο 
στύλ τής μουσικής τοΰ Nick, ποΰ αποτελεΐ^ι άπό 
Couplets μέ Refrain, Chansons, Melodramen και 
πρόζα γιά δμιλία καί ούχί τραγοϋδι—δλα αύτά βέβαια 
δέν εΐναι ή στοιχεία συνθετικής τεχνικής τής γνωστής 
όπερας τοΰ Kurt W e i l : «D reigroschenoper»— άκούει 
κανείς έπί πλέον στήν ορχήστρα ήχους τηλεφώνου, κλά
ξον καί. . .  ·. πιστολιές! Κάποτε - κάποτε είναι κενή ή 
σύνθεσις καί ό επαναστατικός σκοπός τοΰ έργου δέν 
δικαιολογεί πάντα τόν πλοϋτον τών μέσων πού γίνεται 
χρήσις στό τριμερές αύτό συμφωνικόν έ'ργον — διαρκεΐ 
μίαν καί ήμίσειαν ώραν— καί πού παρά τάς αποτόμους 
αντιθέσεις (κυρίως ειρωνεύεται δ συνθέτης και γελοιο
ποιεί τό «αίσθημα») εξελίσσεται έν τούτοις στό ’ίδιο 
πάντα πνεϋμα.

Διά τούς βιρτουόζους δέν έ'χομεν τίποτε νεώτερον 
ν’ άναγγείλωμεν. Μία έκπληξις ήταν μόνον γιά μάς τό 
Lener-Quartett, πού μάς έπεσκέφθη καί πάλιν ύστερα 
άπό δέκα χρόνια. Οί τέσσαρες νέοι εκτελεστοί έχουν γείνει 
πλέον ώριμοι καλλιτέχναι. Έξετέλεσαν μεταξύ άλλων καί 
τό είς ντο δίεσ. έλατ. Op. 131 κουαρτέττο τοΰ Μπετόβεν, 
μέ μιά άφθαστη τελειότητα, αιθέρια, πού ήταν άπόλαυσις 
γιά δλους τούς άκροατάς. Ή  τέχνη τών καλλιτεχνών 
αύτών είναι ισότιμος ήδη μέ τήν τοΰ Rose κουαρτέττου 
τής Βιέννης ή τοΰ K lingler κουαρτέττου τοΰ Βερολίνου.

DR E R W IN  F E L B E R
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ: ΚΙ]ΝΉΣ!ΙΣ! ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

(ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ! ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΡ ΓΑΤΟ Υ Μ ΑΣ) 

[Η  «Μ ουσ ικ ή  Ζ ω ή*  εν τή επιθυμητής όπως έξυπηρετίση καλύτερον τάς χιλιάδας τών αναγνωστών καί τών
συνδρομητών της, διώρισε καί έν Βερολίνφ τακτικόν 
γνωστόν “Ελληνα συνθέτην. Προσεχώς θά διορίσω μεν

Ή  γενική συνεδρίασις δλων τών εδώ μεγάλων μου- 
σικοκαλλιτεχνών, ή δποία έ'λαβε χώραν τήν 25ην *Ια- 
νουαρίου εις τήν μικράν αίθουσαν τής H ochschule fur 
Musik είχεν ώς θέμα τήν «Κρίσι τών Συναυλιών». Τήν 
πρωτοβουλίαν τής συνεδριάσεως αύτής είχεν δ κ. Ber
tram, δ δποΐος καί κατώρθωσε νά κίνηση τό ενδιαφέ
ρον δλου τοΰ μουσικοκαλλιτεχνικοΰ κόσμου. Τό άκροα- 
τήριον πυκνότατον, άπετελείτο μόνον άπό συνθέτας, σο
λίστας καί διευθυντάς ορχήστρας. Αί προκαταρκτικοί 
έργασίαι τής συνεδριάσεως αύτής είχαν φέρει ήδη ένα 
καλό αποτέλεσμα : τήν ΐδρυσι τοΰ «D eutscher Konzert- 
geberbund» (Σωματεΐον Μουσικών), στό όποιον προε-

άνταποκριτήν και συνεργάιην, τόν κ. Ν. 2 .,  εύφήμως 
άνταποκριτάς και είς Παρισίους, Ρώμην καί Μιλάνον].

δρευουν μεταξύ τών άλλων καί οί καθηγηταί Carl 
Flesch, Leonid Kreutzer, Gustav Havemann, Dr. 
Furtw angler, Bruno Eisner, Dr. Thierfelder καί 
G eorg Bertram.

Σχεδόν δλος δ καλός μουσικός κόσμος (Richard 
Strauss, Bruno W alter, Erb, Ivogiin, Braunfels καί 
άλλοι) εγκρίνει μέ μεγάλη συμπάθεια καί άνακούφισι 
τούς σκοπούς τοΰ Σωματείου αύτοΰ οί όποιοι στρέφον
ται εναντίον τής αίσχροκερδεστάτης έκμεταλλεύσεως τών 
διαφόρων K onzertagenten καί Konzertdirektionen. 
Καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό δύσκολο έ'ργο έπιτυγχά- 
νεται: Οί μουσικοί ενωθήκανε, πρός δφελός των καί



ιι^υ παντός, προς δφελος τοϋ μουσικού κοινού. Τά συναυ- 
λιακά έξοδα ενός σολιστ η διευθυντού ορχήστρας ήλατ- 
τώθησαν κατά 50 °/°  (έτσι δίδεται και η ευκαιρία να 
έμφανίζωνται κα'ι νέοι μουσικοί) η δε τιμή τών εισιτη
ρίων θά έλατιωθή άναλόγως. Θά είναι δέ ακόμη φθη- 
νωτέρα εάν τά εισιτήρια άγοράζωνται προηγουμένως 
και δχι τήν ιδίαν ήμερα τής συναυλίας εις τό ταμεΐον 
τοΰ Θεάτρου. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα αί συναυ- 
λίαι ί)αρχίζουν αργότερα, 8 3 Λ μ μ., καί αυτό γιά νά 
δοθή ή ευκαιρία καί είς τούς σπουδαστάς, έργάτας, υπαλ
λήλους κλπ. δπως παρακολουθούν τήν μουσική κίνησι.

Αυτοί είναι οι κυριώτεροι νεωτερισμοί καί αί αποφά
σεις τού συνεδρίου τού «K onzertgeberbund», για τις 
οποίες φαντάζομαι, δτι καί οί Έλληνες μουσικοί θά
ένδιαφερθοΰν.

Π αρ’ δλα αυτά, κατ’ εμέ, δέν μπορεί νά πη κανείς μέ 
(Βεβαιότητα, δτι τό πρόβλημα τής κρίσεως τών συναυλιών 
έλύθη. Γιατί, ναι μέν τά συναυλιακά έξοδα ήλαττώθη- 
σαν κατά' 50 %  (δπως καί τά εισιτήρια), ώστόσο δμως, 
δέν βρέθηκε τό ριζικό μέσον, τού να ξαναενδιαφερθή 
γιά τις συναυλίες ένα πλατύ, μεγάλο μουσικό κοινόν.

Τό μουσικόν κοινόν ποΰ γέμιζε ακόμη προ ολίγων 
ετών σχεδόν δλη τήν ιηθουσα τών συναυλιών αντιπρο
σώπευε μίαν ώρισμένη «Κοινωνική τάξι». Ή  κοινωνική 
τάξις αυτή σήμερα, υποφέρει, δέν έχει τά ίδια υλικά 
μέσα δπως άλλοτε—αρχίζει δηλαδή νά εκλίπη! Νομίζω 
δέ δτι μιά άλλη θά τήν άντικαταστήση: ή τών νέων 
σπουδαστών, έργατών, τών ένδιαφερομένων, εκείνων οί 
όποιοι δέν θά πηγαίνουν στις συναυλίες σάν σέ κοσμι
κές συγκεντρώσεις— γιά νάπολαΰσουν ή νά συγκινηθοΰν, 
άλλά νά μάθουν! Ξεχειλίσαμε πιά από συγκινήσεις, απο
λαύσεις, αποθεώσεις ατόμων κιάπ’  τό σκύψιμο τής κεφα
λής προς τά κάτω μέ τό στήριγμα τών χειρών στο μέτωπο!

Δέν ξεύρω κατά πόσον υπάρχει στήν Ελλαδα κρισις 
συναυλιών. Ή  μουσική κίνησις έκεΐ είναι έλάχιστη. Τό 
γενικόν ενδιαφέρον στρέφεται προς τις συναυλίες τής συμ
φωνικής ορχήστρας τών οποίων η επιτυχία εςαρτάται 
σχεδόν πάντοτε από τά ονόματα τών διαφόρων ξένων 
βιρτουόζων καί οί οποίοι πολλές φορές δέν μάς αφήνουν 
παρά μόνον μεγάλα ελλείμματα. Αυτο δείχνει οτι το μου
σικό κοινόν μας είναι μονομερες στίς μουσικές του αντι
λήψεις καί ορέξεις. Δέν είναι βέβαια έντελώς.. . συντη- 
οητικό, άλλ’ ούτε κέπαναστατικό. Τά περισσότερα δμως, 
γράφονται στο παθητικό του. Δεν έμαθε άλλωστε ποτε 
ούτε τήν πιο ασήμαντη αίτια, γιατί τοΰ αρεσει η δεν 
χοΰ αρέσει τό τάδε έργο. Φταίει αυτο; Οχι βέβαια. Ας 
είναι δμως, θά έπανέλθωμεν άλλοτε σαύτό τό θέμα.

"Ενα ένδιαφέρει: Ή  σύντομη άνόρθωσι τής μουσι
κής κινήσεως, παρ’ δλον τον συναγωνισμό τής μηχανικής 
μουσικής, καί ή έπανόρθωσις τοΰ παλαιού δικαιώματος 
υπάρξέως δλων τών σολίστ καί διευθυντών ορχήστρας. 
Κιαύτό Θέλει νάποδείξη ό νέος Σύλλογος Συναυλιών (Κ οη-

zertgeberbund), τοΰ οποίου τήν ϊδρυσιν μέ τόσην συμπά
θεια κιάνακούφισι χαιρέτισαν οί μουσικοί τής Γερμανίας.

Ή  Φιλαρμονική τοϋ Βερολίνου υπό τήν διεύϋ'υνσιν 
τοϋ Furtwangler

Solist τής βραδειάς: Gaspar Cassado !
Ό  βιρτουόζος τού βιολοντσέλλου καί πολυάσχολος 

αυτός, μουσικός, έπαιξε από τεχνικής καί μουσικής άπό- 
ψεως άμεμπτα καί μέ μεγάλη bravou r την επεξεργα
σίαν του γιά βιολοντσέλλο καί ορχήστρα μιας αγνώστου 
Σονάτας («A rpeggione») τού Schubert. Ή  Σονάτα 
αυτή έγράφη γιά τό έξάχορδον βιολοντσέλλο, το λεγό
μενόν κιθαροβιολοντσέλλο, καί τό όποιον κατεσκευασθη 
γιά πρώτη καί τελευταίαν φοράν στήν έποχή τού 
Schubert. Νοικοκυρεμμένη, πιστή καί υπερβολικά προσε
κτική είναι ή έπεξεργασία καί ένορχήστρωση τού Cassado. 
Μέ σεβασμό καί φόβο ακολουθεί το πρωτότυπόν τής 
συνθέσεως, καί ίσως αυτός νά είναι ό λόγος, πού μένει 
ή ορχήστρα εις τόν γενικόν της ήχον αδειανή καί δέν 
προσαρμόζεται εις το πνεύμα τής μουσικής τοΰ Schu
bert. Ποιοι λόγοι έκίνησαν τό έδιαφέρον τοΰ Cassado, 
νά ένορχηστρώση καί νά μεταβολή ενα εργον Μουσι
κής δωματίου σέ κοντσέρτο μέ μεγάλας απαιτήσεις; Η 
πτωχή ίσως κλασσική φιλολογία τοΰ βιολοντσέλλου; 
’Αλλά τότε θά έπρεπε νά τιμήση τά κοντσέρτα τοΰ 
Hindem ith, Toch  καί τόσων άλλων νέων συνθετών.

Ή  μήπως είναι άπηγορευμένη ή έκτέλεσις δύο έργων 
συγχρόνων συνθετών είς τά κοντσέρτα τής Φιλαρμονικής;

Ό  Furtw angler ύποσχέθηκε πολλά γιαύτή τή 
Saison, κιάρχισε μέ τόν Ούγγρο συνθέτη: Zoltan Kodaly.

’Ακούσαμε τήν συμφωνικήν του εικόνα «Θερινή 
βραδυά», καί διαπιστώσαμε μίαν πλήρη μετάνοιαν- 
έπιστροφήν είς τήν «αγίαν μουσικήν Παράδοσιν.» Δέν 
πρόκειται, δηλαδή, περι τοΰ παληοΰ K odaly, ο οποίος 
ακολουθούσε τόν Bela Bartok, μεταχειριζόμένος τά 
ουγγρικά δημοτικά τραγούδια μέ νέες αρμονίες, σύγ
χρονες φόρμες και με μιαν μουζικαντικη φρεσκάδά. 
Ί σ ω ς  δέν θά  μπόρεσε νά βρή τήν διέξοδο τοΰ δρόμου 
αυτού δπως ό Bela Bartok.

Ώ στόσο ή «Θερινή βραδυά» του είναι ευχάριστο 
έργο γιομάτο άρτιστική λεπτότητα, φολκλοριστικά θέματα 
γιά φλογέρα, χωρικούς χορούς, νοικοκυρευμένους ρυθ
μούς, φιγουράτα ντουέττα τώ.'κλαρινέτων καί φλάουτων> 
καθαρήν αντίστιξη καί ευκατάληπτη φόρμα. Ή  υποδειγ
ματική διδασκαλία τού Furtw angler καί ή θαυμασία 
έκτέλεσις υπό τής ορχήστρας, είναι τά κυριώτερα αίτια 
γιά τήν επιτυχία κεύχάριστη εντύπωση τού έργου αυτού.

Οί φανφάρες καί ή ορμή τού τελευταίου μέρους τής 
συμφωνίας είς φα έλατ τού Tschaikow sky έκαναν 
τό άκροστήριον νά ξυπνήση καί νά ξεσπάση σέ παρα- 
τεταμμένα χειροκροτήματα. Ή  συναυλία ειχεν έπιτυχία, 
ό Furtw angler στις δόξες τοΰ τεμπεραμέντου του.

« Ο  Ιπτάμενος' Ολλανδός».— Νέα διδασκαλία είς τήν 
Κρατικήν όπερα.

Π ρο δύο έτών ανέβασε τόν «Ό λλανδό» τοΰ Βάγνερ ό 
K lem perer στήν Κρόλλ δπερα. Ή  μουσική διδασκαλία, 
σκηνογραφία, σκηνοθεσία καί δλος ό μηχανισμός τοΰ 
θεάτρου, έβασίζετο σέ απόλυτον νεωτερισίικόν ύφος. 
Ή  παράστασις έσυζητήθη τότε πολύ, οί συντηρητικοί 
έξεμάνησαν— καί μόνον οί νέοι ένθουσιάσθηκαν.

Ή  νέα διδασκαλία τής Κρατικής Ό περας (σκηνο
θεσία Horth, σκηνογραφία Strnad, κόρα Riidel καί ορ
χήστρα Kleiber) έφερε ένα είδος ισοζυγίου: Τά εξημ
μένα συντηρητικά πνεύματα καθησύχασαν. Δέν μπορεί, 
βέβαια, νά πή κανείς, δτι τό αποτέλεσμα τής τελευταίας 
αυτής διδασκαλίας δέν είναι άξιον προσοχής. Τά προβλή
ματα δμως, δέν έλύθησαν. Δέν υπάρχει ομοιογένεια είς 
τά σκηνικά, σκηνοθετικά ή μουσικά μέσα. Έ δ ώ  βρίσκει 
κανείς μισονεωτερισμούς, οί όποιοι ούτε στον 19ον 
σύτε στον σημερινόν αιώνα ανήκουν. Είναι άλλως τε 
από άπόψεως σοβαρού Θεατρικού ύφους αδύνατον, από 
τήν μία μεριά νά τραγουδούν οί σολίστ σέ ύπερπαθη
τικόν στυλ, κι’ από τήν άλλη ή διήγησις τοΰ E rik  νά 
είκονογραφήται κινηματογραφικώς μέ φωτεινά προ- 
σπέκτα (prospekte).

Τά σκηνικά τοΰ Oscar Strnad καλά, θαυμάσιο 
μόνον τό δωμάτιον στού Daland (Β 'πράξ.). Ό  Kleiber ( 
δμως, φρόντισε ν’  άποζημιώση γιά δλα, μή άντιπρο- 
σωπεύοντας τόν τύπον τού Βαγνερμαέστρου! Ή  ορχή
στρα έκτελεΐ Θαυμάσια τήν Εισαγωγή, δλη τήν δπερα, 
χωρίς υπερβολικούς καί ύπερανθρώπους τονισμούς καί 
μέ δυνατά άνεβάσματα, μέ καθαρώτατες πάντα τις με
σαίες φωνές. Κρίμα, πού οί φωνές στήν σκηνή δέν 
ήσαν έξ ϊσου καλές, από στυλιστικής άπόψεως. Ό  H er
bert Janssen, ώς 'Ολλανδός, ό καλύτερος βαρύτονος 
τοΰ Βερολίνου, ξεσφενδονίζει στο τέλος δλες του τις 
τραγουδιστικές αρετές. Fritz W o lff  ώς E rik ' Marcel 
W ittrich  ώς πηδαλιούχος (Steurmann)· Delia Reinhardt 
ώς Σέντα καί ένα καλό Ensemble. Τά κόρα προγυ- 
μνάσθηκαν από τόν Riidel. ’Αποτέλεσμα: Τά εξημμένα 
πνεύματα καθησύχασαν καί χειροκρότησαν, οί νέοι έφυ
γαν δχι ενθουσιασμένοι.

Πρώτη Συναυλία τής / .  Ο . Ν . Λ ί.

(Δ ιε& νης ’Ε ταιρεία  για Νέα Μ ουσ ικ ή ).

Ή  συναυλία ειχε N iveau καί μεγάλον ένδιαφέρο, 
καί ειχε ένα πυκνόν άκροατήριον. “Ολων τών κλάδων, 
τών συνθετικών σχολών καί πνευματικών τάσεων οί μου
σικοί ίκανοποιήθησαν μέ τό πολυμερές πρόγραμμα τής 
συναυλίας, τό όποιον περιείχε τήν Σουΐτια (op. 29) τοΰ 
Schonberg, τό Κουαρτέττο (op. 32) γιά έγχορδα δργανα 
τοΰ Hindem ith καί τό Όκτέτιο τοΰ Strawinsky. Τρεις 
σταθεροποιημένες αξίες!

Ή  Σουίτα γιά επτά δργανα, πιάνο, βιολί, βιόλα, 
βιολοντσέλλο καί τρία κλαρινέττα, είναι γραμμένη στο 
δωδεκάφθογγον σύστημα, σέ τέσσαρα μέρη (Ouverture 
(A llegretto), Tanzschritte (Moderato), Thema mit 
V ariationen καί Gigue) καί, σχετικώ:, χωρί: τήν συνήθη 
ηχητικήν προβληματικότητα τών έργων τού Schonberg. 
Έ δ ώ  υποχωρεί ό έπιθετικός ήχος γιά νά δώση τήν θέσι 
του σέ μιά ήσυχη μουσική ροήν, τήν οποίαν καί ό πιό 
ανίδεος μουσικός είναι ικανός νά παρακολούθηση. Θεωρώ 
τό εργον ώς αριστούργημα τής συγχρόνου μουσικής δω 
ματίου. Οί έκτελεσταί: F. Osborn (ιιάνο), S. Frenkel 
(βιολί), R. Nell (βιόλα), A. Steiner (βιολοντσέλλο) καί 
L. Kohl, W. Homann, W. Luther (κλαρινέττα) είναι 
άξιοι συγχαρητηρίων. Τήν διεύθυνση τοΰ έργου ειχεν ό 
Dr F. Stiedry, ό είδικώτερος, μετά τόν Scherchen καί 
Klemperer, γιά νεωτέρα μουσική.

To Havem ann - Κουαρτέττο έπαιξε αρκετά καλά τό 
γνωστότατον, πολυπαιγμένο κουαρτέττο γιά έγχορδα 
δργανα (op. 32) τού Hindemith, τό όποιον θά έπρεπε 
ίσως νά ειχεν άλλη θέσι είς τό πρόγραμμα. Καί ή συναυλία 
τελείο>σε μέ χιουμοριστική χαρά, μέ τό Όκιέττο γιά 
πνευστά δργανα, φλάουτο, κλαρινέττο, δύο φαγκόττα, 
δύο τρόμπες καί δύο τρομπόνια, τοΰ Strawinsky. Ο 
μεγαλοφυής αυτός μουζικάντης ξέρει μέ πολύ πνεύμα νά 
περσιφλάρη τούς κλασσικούς καί τούς μοντέρνους. Τό 
Όκτέιτο του θυμίζει Ά γγλους ή ’Αμερικανούς κωμι
κούς τού Καμπαρέ, οί όποιοι κατορθώνουν νά διασκε
δάζουν τό κοινόν ώρες ολόκληρες μέ μίαν πλαστή σοβα
ρότητα.

Πολλοί μουσικοκριτικοί ισχυρίζονται, δτι ή μουσική 
κατεύθυνσις τοΰ Strawinsky, ώς γενική ύλη, δέν θάφήση 
μεγάλη Σχολή, έναν δρόμο, τόν όποιον θά μπορέσουν 
νά συνεχίσουν καί οί νέοι μουσικοί. Έ γώ  δέν είμαι τής 
ιδέας αύτής καί νομίζιο, δτι αυτό, αν είναι κατά πρώτον 
σωστό, δέν είναι μειονέκτημα. Ποιός συνέχισε τόν Μπάχ 
ή τόν Μπετόβεν; Καί δσοι τό προσπάθησαν, είπανε 
περισσότερα; "Ενα είναι σωστό: ή ’Αρχή! (Prinzip).

Ν. Σ.
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ENR Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο  Α Π Ο  ΤΗ Ζ Ω Η  Τ Ο Υ  Ρ Ο Σ Σ Ι Ν Ι

Ό  μέγας μουσουργός Ροσσίνι είχε έλθει στή Νεά- 
πολι, ό πρώτος άνθρωπος δέ πού συνήντησε ήταν ό διευ
θυντής τοϋ θεάτρου Σάν Κάρλο, Βαρβάγιας.

Ό  Βαρβάγιας υποδέχτηκε μέ ανοικτές αγκάλες to 
μουσικό καί τοΰ είπε:

—  Θά σοΰ κάνω τρεις προτάσεις κα'ι ελπίζω νά μή 
μοϋ άρνηθής καμμιά.

—  Λέγε, άποκρίθηκε ό Ροσσίνι, μέ τό συνηθισμένο 
πονηρό του μειδίαμα, 
σ ’ άκοΰω.

— Σοϋ προσφέρω έ'να 
μέγαρο γιά σένα και γιά 
τήν ακολουθία σου. Σοΰ 
προσφέρω τό τραπέζι 
μου γιά σένα και τους 
φίλους σου κα'ι σοΰ προ
τείνω νά γράψης ενα με
λόδραμα γιά μένα κα'ι 
γιά τό θέατρό μου.

—  Δέχομαι τά δυο 
πρώτα, άλλά, άρνοΰμαι 
τό τρίτο.

—  Πώς, άρνεΐσαι νά 
έργασθής; κα'ι τί ήρθες 
λοιπόν νά κάνης στή 
Νεάπολι;

—  Ή ρ θ α  νά φάω 
μακαρόνια και παγωτά.

—  Θά σοΰ παραγγεί
λω παγωτά στό ζαχαρο
πλάστη μου, κα'ι θά σοΰ 
μαγειρεύω εγώ δ ’ίδιος 
μακαρόνια ποΰ νά γλυ
φής τά δάκτυλά σου, 
πρέπει δμως και συ νά 
μοΰ γράψης τό μελόδρα
μα. Σοΰ δίδω διορία ενα, 
δυο μήνες, δσο θέλεις.

—  Θά δοΰμε, άπήν- Ρ οσ σ ίνι  

τη σε δ Ροσσίνι.
Ά π ό  τό ίδιο βράδυ τό μέγαρο τοΰ^Βαρβάγια^έτέ- 

θηκε στή διάθεσι τοϋ^Ροσσίνι. 'Ο  μέγαςμουσικοδιδά- 
σκαλος προσκαλοϋσε στό τραπέζι του δλους τούς φίλους 
ποΰ είχε στή Νεάπολι, ώς και τούς απλώς γνωρίμους.

‘Ο Βαρβάγιας σκοτωνόταν πώς νά περιποιηθή καλ
λίτερα τούς φίλους τοΰ Ροσσίνι. Οί μήνες δμως περ- 
νοΰσαν, τό λιμπρέτο τοΰ μελοδράματος ειχε προ πολ- 
λοΰ τελειώσει, άλλ’ δ Ροσσίνι έδειχνε δτι δέν ειχε καμ- 
μιά διάθεσι γιά νά έργασθή. Τά δείπνα διαδέχονταν

εκδρομές στις εξοχές, κυνήγι, ψάρεμμα, ιππασία και 
έπειτα άνάπαυσις, μά οΰτε λόγος γιά μελόδραμα. Ό  
Βαρβάγιας αίθανόταν είκοσι φορές τήν ημέρα εξάψεις, 
μανία, νευρικές ταραχές, άλλά συγκρατιόταν γιατί πί
στευε στή μεγαλοφυΐα τοϋ Ροσσίνι.

Επί πέντε δλοκλήρους μήνας δέν τοϋ άνέφερε τί
ποτε σχετικό μέ τό μελόδραμα, άλλά τό πρωΐ τής πρώ
της ήμέρας τοΰ έκτου μηνός, βλέποντας δτι δέν τοΰ

έ'μεινε πιά καιρός, ειπε 
στό Ροσσίνι:

—  Ξέρεις, φίλε μου, 
δτι μένουν μόνον 23 μέ
ρες μέχρι τής ώρισμένης 
προθεσμία:;

— Π ιιάς προθεσμίας, 
ρώτησε δ Ροσσίνι, έκ
πληκτος.

—  Τής 30 Μαΐου.
— Τής 30 Μαΐου ; . . .  

επανέλαβε ό Ροσσίνι.
—  Δέ μοΰ ύποσχέθη- 

κες έ'να μελόδραμα γιά 
νά τό ανεβάσω στις 30 
Μ αΐου;

—  Ά  ! ύποσχέθηκα ... 
είπε δ Ροσσίνι.

—  Τί κάνεις δτι εκ
πλήττεσαι! φώναξε δ 
Βαρβάγιας, τοΰ δποίου 
είχε εξαντληθεί πιά ή υ
πομονή. Περίμενα έως 
σήμερα ελπίζοντας στή 
μεγαλοφυΐα σου, άλλ’ εί
ναι αδύνατο νά περιμένω 
περισσότερο: θέλω τό με
λόδραμά μου.

—  Νά διορθώσουμε 
κανένα παληό μελόδρα
μα, τοΰ αλλάζουμε τόν 
τίτλο, κ αί. . .

— Τι λές, και οί ηθοποιοί πού τούς έμίσθωσα επί
τηδες γιά το νέο μελόδραμα; κα'ι τό κοινό; και δ βα 
σιλιάς ;

—  Βάλε πρόστιμο στούς ηθοποιούς.
—  Και τό κοινό;
— Νά κλείσης τό θέατρο!
—  Καί δ βασιλιάς;
—  Νά^παραιτηθής!
—  Έ δ ω κ α  τό λόγο μου κ. Ροσσίνι καί ποτέ δ Δο·

μενίκος Βαρβάγιας έως σήμερα δέν αθέτησε τό λόγο 
τής τιμής του.

—  Τότε διαφέρει.
Λοιπόν μοϋ υπόσχεσαι ν’ άρχίσης αύριο;

— Αύριο αδύνατον, θά πάω νά ψαρέψω στό 
Φοΰζαρο.

— Καλά ειπε δ Βαρβάγιας ας μή κάνουμε πιά 
λόγο γι’ αύτό, Θά δώ τί πρέπει νά κάμω- καί έφυγε.

Το βράδυ ο Ροσσίνι την ο}ρα πού πήγαινε νά κοι- 
μηθή είπε στό υπηρέτη νά τόν ξυπνηση πολύ πρωΐ.

Τήν ά'λλη μέρα οί καμπάνες τής Νεάπολης κτυποϋ- 
σαν μεσημερι και ο υπηρέτης δέν είχε ξυπνήσει τόν κύ
ριόν του. Ό  Ροσσίνι πετάχτηκε άπό τό κρεββάτι από
τομα, και θυμωμένος γιατί δέν τόν ξύπνησαν, τράβηξε 
το σκοινί τού κουδουνιού, άλλά τό σχοινί έμεινε στό 
χερι του. Σηκώθηκε άνοιξε ένα παράθυρο πού έπεφτε 
στή αυλή καί φώναξε τόν υπηρέτη του, άλλά τό μέγαρο 
ήταν σιωπηλό.. Πήγε ν ’ άνοιξη τήν πόρτα άλλά τήν 
βρήκε κλειδωμένη. Τότε ήρθε στό παράθυρο καί ά'ρχισε 
να φωναζη. Μά ουτε ή ηχώ δέν άπήντησε στά παρά
πονά του, γιατί τό μέγαρο Βαρβάγια δέν είχε ηχώ.

Έ ν α  μόνο μέσο υπήρχε, νά πηδήση άπό τήν τέ
ταρτη οροφή τοϋ κτιρίου, άλλά δέν τό έσκέφθηκε.

’Έπειτα άπό μιά ώρα παρουσιάστηκε σ ’ ένα παρά 
θυρο τοΰ τρίτου πατώματος δ νυκτικός σκοΰφος τοϋ Βαρ- 
βάγια καί τόν ρώτησε :

—  Θέλετε τίποτα ;
— Θέλω νά βγώ άμέσως.

Θά 3γήτε δταν τελειώση τό μελόδραμά σας.
—  Μά αύτό είναι παραβίασή τής άτομικής έλευθερίας_
—  ’Ίσως- άλλά μοΰ χρειάζεται τό μελόδραμά μου.

Θα παρα τονεθώ σ ’ δλους τούς καλλιτέχνας, καί...
— Θά τούς βάλω πρόστιμο.
— Θά κάνω γνωστή τή πράξη σου στό κοινό....
— Θά κλείσω τό θέατρο.
— Θά φτάσω ώς τό βασιλιά.
—  Θά παραιτηθώ.
Ο Ροσσίνι κατάλαβε δτι έπεσε στήν ϊδια παγίδα ποΰ 

ειχε στηση, αλλαξε τρόπο καί τόνο καί είπε μέ ήσυχη 
φωνή :

— Δέχομαι τό τρομερό άστεΐό σου χα>ρις νά θυ- 
μωσω· αλλα μπορώ νά μάθω πότε θά άποκτήσο) τήν 
ελευθερία μου ;

Οταν μοϋ δώσεις, τή τελευταία σκηνή τοΰ με
λοδράματος μου, είπε δ Βαρβάγιας.

Καλα στείλε το βράδυ νά πάρης τήν εισαγωγή.
Τό βράδυ πραγματικά δ υπηρέτης έπήγε στό Βαρ- 

βάγια μερικές σελίδες μουσικές ποϋ έφεραν τόν τίτλον : 
«Ή  εισαγωγή στον Όθέλλο». Ή  σάλα τοΰ Βαρβάγια 
ήταν γεμάτη μουσικούς, δταν έλαβε τήν πρώτη άποστολή 
τοΰ αιχμαλώτου του. ’Αμέσως έπαιξαν τό νέο άριστοΰρ- 
γημα στό πιάνο καί δλοι συμφώνησαν δτι δ Ροσσίνι δέν

ήταν άνθρωπος, άλλά σάν θεός. Δημιουργοϋσε άκοπα 
καί δποτε ήθελε. Ό  Βαρβάγιας τρελλός άπό χαρά άρπαξε 
τό χειρόγραφο άπό τά χέρια τών διαφόρων θαυμαστών 
καί τό έστειλε νά τό αντιγράψουν. Τήν ά'.λη ημέρα 
έλαβε δεύτερο τετράδιο στό δποΐο έγραφε «Πρώτη 
πράξις τοΰ Όθέλλου». Τό νέο τετράδιο στάλθηκε κι’ 
αύτό στούς άντιγραφεΐς, καί μετά τρεις ημέρες τό μελό
δραμα ήταν έτοιμο.

Ό  διευθυντής δέν κατόρθωνε νά κρύψη τή χαρά 
του. ’Αγκάλιασε τό Ροσσίνι τοΰ ζήτησε συγνώμη καί 
τόν παρεκάλεσε νά παρακολούθηση ό ίδιος τις μελέτες.

Ό  Ροσσίνι άπήντησε άδιάφορα.
Ναί! Νά δώ  τούς σολίστες καί νά τούς άκούσω. 

“Οσο γιά τούς μουσικούς τής ορχήστρας Θά λάβω τήν τιμή 
νά τούς δεχθώ σπίτι μου-

—  Λο ιπόν, αγαπητέ μου, νά συνεννοηθής μαζύ 
τους. Ή  παρουσία μου δέν εΐναι αναγκαία. Έ γώ  θά 
Θαυμάσω τό αριστούργημά σου στή γενική δοκιμή. Σέ 
παρακαλώ καί πάλινά μέ συγχωρήσης γιά τόν τρόπο μου.

Μή μοΰ ξαναπής λέξη γι’ αύτό γιατί θά θυμώσω.
Τέλος έφθασε ή ήμερα τής γενικής δοκιμής. Ή τανε 

ή παραμονή τής 30 Μαΐου, ποΰ είχε στοιχήσει τόσες 
καί τόσες άγωνίες στό Βαρβάγια. Οί σολίστες ήταν στή 
θέοι τους, οί μουσικοί στήν ορχήστρα.

Ο Ροσσίνι κάΘησε μπρος στό πιάνο. Μερικοί κύ
ριοι καί κυρίες προνομιούχοι, άνθρωποι δλοι τής τέ
χνης καί τών γραμμάτων, κάθονται στά θεωρεία καί 
στή πλατεία. Ό  Βαρβάγιας εύθυμος έτριβε θριαμβευ
τικά τά χέρια του καί έβημάτιζε πάνω στή σκηνή σφυ
ρίζοντας.

Ή  ορχήστρα άρχισε νά παίζη τήν εισαγωγή.
Στό τέλος χειροκροτήματα διέσεισαν τούς θόλους τοΰ 

θεάτρου Σάν Κάρλο. Ό  Ροσσίνι σηκώθηκε καί ΰπο- 
κλίθηκε.

Μ πράβο! φώναξε δ Βαρβάγιας. Ά ς  άκούσουμε 
τώρα τήν μονωδία τοΰ τενόρου.

Ο Ροσσίνι κάΘησε πάλι μπρος στό πιάνο. ’Απόλυτη 
σιωπή. Ό  πρώτος βιολίστας έσήκωσε τό δοξάρι καί ή 
ορχήστρα ξανάρχησε νά παίζη τήν εισαγωγή.

Στό τέλος της έπανελήφθησαν ζωηρότερα χειροκρο
τήματα.

Ο Ροσσίνι σηκώθηκε πάλι καί εχαιρέτησε.
— Μ πράβο! μπράβο ! έπανέ?ιαβε ό Βαρβάγιας. "Ας 

άκούσουμε τώρα καί τήν μονωδία.
Αλλά, ή ορχήστρα ξανάρχισε πάλι τήν εισαγωγή.

Α ! φώναξε δ Βαρβάγιας. Εΐναι θαυμασία ή 
εισαγωγή αλλα δε μπορούμε νά μείνουμε εδώ ’ίσαμε 
αύριο τό πρωΐ. Ε μπρός άρχισε τή μονφδία.

’Αλλά παρά τή προσταγή τοϋ διευθυντοΰ, ή ορχή
στρα ξανάρχισε καί πάλι τήν εισαγωγή. Ό  Βαρβάγιας 
ώρμησε καί άρπαξε τό πρώτο βιολίστα άπό τό λαιμό 
λέγοντάς του σιγά γιά νά μήν ακουστή στή πλατεία:



—  Μά τι διάβολο έπαθες καί παίζεις τα ϊδια τόση ώ ρ α ;
—  Παίζω δτι μοΰ έδωσαν, άπήντησε ψυχρά ό βιο- 

λίστας.
—  Μά γύρισε λοιπόν τό όίλλο φύλλο ανόητε!
—  ’Άδικα τό γυρίζω, κύριε τό τετράδιο· δέν εχει τί

ποτε άλλο εκτός τής εισαγωγής.
— Π ώς μόνο ή ε’ισαγοογή είναι γραμμένη ; Φώναζε 

6 διευθυντής χλωμιάζοντας. Μά αυτό είναι άπατη.
Ό  Ροσσίνι σηκώθηκε και έχαιρέτησε, ένφ ό Βαρ- 

βάγιας έπεφτε αναίσθητος σέ μιά πολυθρόνα. Ή  σο
πράνο, ό τενόρος, δλοι τόν περικύκλωσαν, νομίζοντες 
δτι προσεβλήθη από αποπληξία. Ό  Ροσσίνι λυπημένος 
γιά τό άσι-είο πού έκανε πήγε κοντά ανήσυχος, μά μό
λις τόν είδε δ Βαρβάγιας, πήδησε σάν λεοντάρι και 
άρχισε νά φωνάζη :

—  Φύγε, προδότη από μπροστά μου, γιατί θά κάνω 
καμμιά τρέλλα.

—  Η σύχασε! ησύχασε! είπε χαμογελόντας δ Ροσ
σίνι. “ Ελα ας δούμε αν διορθώνωνται τά πράγματα.

—  Π ώς νά διορθωθούν τά πράγματα δήμιε ; Αύ
ριο έχουμε πρεμιέρα.

—  Ά ν  άρρωστοΰσε ή σοπράνο; ψιθύρισε δ Ροσ
σίνι στ’ αυτί τοϋ Βαρβάγια.

—  Αδύνατον, άπήντησε αυτός σιγανά, δέν Θά θέ
ληση νά πάρχι δλη τή μπόρα τοΰ θυμού και τών λεμο
νιών τοΰ κοινοΰ στή ράχη της.

—  Ά ν  τήν παρακαλέσης;
—  Δέν τήν ξέρεις τήν Κολμπράν.
—  Νόμιζα δτι είχες στενές σχέσεις μαζί της.
—  Τόσο τό χειρότερο.
— Μοΰ επιτρέπεις, νά δοκιμάσω εγώ;
—  Κάνε δτι Θέλεις, σοΰ λέω δμως δτι θά χάσης 

τό κόπο σου.

—  Τήν άλλη μέρα αναγγέλθηκε στο κοινό τής Νεά
πολης δτι ή πρώτη παράσταση τοΰ Όθέλλου αναβλή
θηκε έξ αιτίας τής αρρώστιας τής πρώτης σοπράνο.

— Μετά οκτώ ημέρες άνίβάστηκε στή σκηνή δ 
«Ό θέλλος». Στο τέλος τήο παραστάσεως, δ Βαρβάγιας 
ζήτησε παντού τό Ροσσίνι γιά νά τόν συγχαρή, άλλά 
αυτός ειχε φύγει, άποφεύγοντας από μετριοφροσύνη τά 
συγχαρητήρια.

Τήν άλλη ημέρα δ Δομενίκος Βαρβάγιας φώναξε τόν 
υποβολέα του πού τόν είχε και ώς θαλαμηπόλο νά τον 
βοηθήση νά ντυθή γιά νά πάη νά εύχαριστήση τόν 
μεγάλο μουσουργό. Ά μ α  ντύθηκε είπε στο Θαλαμη
πόλο του '■

— Πήγαινε νά παρακαλέσης τό Ροσσίνι νά κατέβη.
Ό  κ. Ροσσίνι έφυγε άπήντησε δ θαλαμηπόλος.
— Π ώς ! έ'φυγε ;
-— Ναι τό πρωΐ, γιά τήν Βόλων ία.
— Χωρίς νά μοΰ πή τίποτε;
—  Σάς άφησε χαιρετίσματα.
—- Τότε πήγαινε νά παρακαλέσης τήν κ. Κολμπράν 

νά μοΰ έπιτρέψη νά τήν ΙπισκεφΘώ.
—  Τήν κ. Κολμπράν ;

Ναι τήν κ. Κολμπράν. Είσαι κουφός σήμερα!
—  Μέ συγχωρεΐτε κύριε, μά ή κ. Κολμπράν έφυγε.
— Αδύνατο.
— ’Έφυγαν μέ τό ίδιο αμάξι.
—  Τήν άθλία . . . Μέ άφησε γιά νά γίνη ερωμένη 

τοΰ Ροσσίνι.
- Συγγνώμην, κύριε, τήν έστεφανώθηκε.

—  Εκδικήθηκε! είπε δ Βαρβάγιας.

Α . ΔΟΥΜΑΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ)

(Μειάφρασις Δδ°ί Κάτιας Ντάσιο)
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ΝΕΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ

Γιά νά θελήση κάνεις ν’ απαρίθμηση και μόνον 
τούς δίσκους τοΰ τελευταίου μηνάς, θά έχρειαζόνταν 
ασφαλώς δλόκληρες σελίδες τής «Μ ουσικής Ζ ω ή ς» και 
ίσως και ολόκληρον τό περιοδικόν. Γ ι’ αυτό στο σημε
ρινό μας σημείωμα θά περιορισθοΰμε στούς λίγους μά 
άρκετά χαρακτηριστικούς και Ιδίως έπιτυχιμένους δίσκους 
τής τελευταίας — τής νεωτάιης παραγωγής, υποσχόμενοι 
— εάν ο χώρος βέβαια μάς τό έπίΕρέψπ— νά ξαναγρά
ψουμε και για τούς άλλους, στο ερχόμενο τεύχος

Καί πρώτα-πρώτα άναφέρουμε τήν μεγάλην επιτυ
χίαν τής σαιζόν, τό Γερμανικό ή μάλλον Βιεννέζικο 
τραγουδάκι— βάλς τοΰ R. Stolz «F rag ’nieht W arum » 
— Μή ρωτάς γιατί. Ή  «λήψις» στο δίσκο είναι πολύ 
καλή καί ή χαριτωμένη ένορχήστρωσις ακούεται άρκετά 
καθαρά καί ιδίως αί μέ σουρντίνα τρομπέτες— σαν πρό
λογος στο επόμενο τραγούδι: «Adieu mein Kleiner
Gardeoffizier»— Α ντίο μικρέ μου άξιωματικέ τής φρου
ράς τά άρπέτζια τής Ά ρπας, ή διανομή στά διάφορα 
δργανα—ξύλινα πνευστά, έγχορδα κτλ.,— τής γλυκείας 
μελωδίας τοΰ Refrain  καί ούτω καθ’ εξής. «Μή ρω 
τάς γιατί» είναι άσφαλώς έ'νας δίσκος πού αξίζει τόν 
κόπο νά τόν έχη κανείς κοντά του, τώρα μάλιστα στις 
χειμωνιάτικες βραδυές καί τόν συνιστοΰμε ιδιαιτέρως 
στούς άναγνώστας μας κατόχους γραμιχοφοόνου.

Ή  δεύτερη επιτυχία τής Σαιίΐόν είναι καθώς άναφέ- 
ραμε τό «Adieu mein Kleiner Gardeoffizier», τοΰ ίδιου 
R. Stolz. Εί>αι σέ Marsch tempo γραμμένο, δλο ρυθμό 
καί ζωή. Αί μέ σουρντίνα τρομπέτες δίδουν τό «tem po», 
τό «πίκκολο» μέ τήν τρίλλα του στις ποιο άψηλές νό
τες, τό φλάουτο, τά έγχορδα, τά κρουστά καί δλη ή ορ
χήστρα, ηχούν, γιά νά μάς κάμουν νά βηματίσωμεν σάν 
στριιτιώται. . .  τής ειρήνης! Είναι έ'να κομματάκι μέ 
μπρίο παιγμένο, γιομάτο ζωή καί Βιεννέζικη χάρη.

Σέ μιά άλλη άτμόσφαιρα ποιο μοντέρνα μάς φέρνει 
τό S lo w fo x : «Auch du wirst mich einmal betriigen» 
— Καί σύ κάποτε θά μέ άπαιήση:, τού ίδιου Robert 
Stolz, άπο τό κινηματογραφικόν εργον: Δυο καρδιές 
σένα Βάλς. Είναι δλο μοντέρνο ρυθμό, μέ πλήθος συγ- 
κοπών καί τεχνικήν Τζάτζ, καθώς επίσης καί τό Βάλς, 
τοΰ αυτού ώς άνω κινηματογραφικού έργου : Zw ei Herzen 
im 3/4 Takt, μέ τα σουρντινσρισμένα ξύλινα πνευστά, 
τό Σαξοφόν (τί χαριτωμένα!), τά κρουστά καί τά άλλα 
δργανα τής μοντέρνας ορχήστρας γιά Όπερέττα.

« Ω ! Δόννα Κλάρα!» Μονφδία Λυσσάνδρου ’Icoav- 
νίδου. Ή  μαγευτική Σπανιόλα. ...Είναι τό τραγουδάκι 
για τους ερωτευμενους. Είναι ή γλυκειά καντάδα πού

λέει: «Γ ιά σένα δίνω...καί τή ζωή μου...θερμή Σπανιόλα, 
γιά σέ τόν κόσμο ξεχνώ». Αυτός είναι δ δίσκος, αυτά είναι 
τά λόγια μέ μιά ευχάριστη μουσική·

Γιά κείνους πού αγαπούν τά πορταμέντα τής Χ αβά 
γιας, συνιστοΰμε ιδιαιτέρως τήν «Ά γκούστια»—Ταγκό 
μέ έκτελεστάς τούς κ. κ. Α. Δημητρίου καί Γ. Άλεξαν- 
δράκου πού τραγουδούν αυτοί μέ κέφι καί άγάπη τό 
τραγούδι των τή συνοδεία πάντοτε τής Χαβάγιας.

Καί κάτι τής παρέας: «Δέν σοΰ πάει τό πάχος Δη- 
μητράκη» τοϋ Άττίκ. Είναι μιά χαριτωμένη καρικα
τούρα, μέ τάς άπομιμήσεις γυναικείας φωνής καί τοΰ 
παπά από τόν Κ. Μαυρέα. Γ  ιά τις συναναστροφές τοΰ 
σπιτιοϋ μέ τούς χονδρούς Δημητράκηδες είναι ένας δί
σκος πού δέν πρέπει νά λείπη. ’Αλλά καί τό « Ά χ !  
Σουλτάνα μου» καθώς καί ή «Κατεργάρα» μέ τά σφυ
ρίγματα, μουρμουρίσματα κτλ. τοΰ Κόρου τή συνοδεία 
Μανδολινάτας. Ή  «Σερενάτα Ναπολιτάνο» καθώς μάς 
λέγει καί δ τίτλος της, είναι μιά καντάδα τή συνοδεία 
καί πάλιν μεγάλης Μανδολινάτας καί εκτελεστήν τόν κ. 
Κ. Στελλάκη : ’ Ηρθα τραγούδι νά σ ο ΰ ’πώ απ’ τά πα
ληά . . .  μικρό ναζιάρικο» καί άρπετζιάτα τών οργάνων.. .

«Γύρνα παιδί μου λατρευτό» τραγουδά ή γερή φωνή 
τής Δδος Φλωραδέλλη μέ χορωδία καί ορχήστρα. «Σέ 
προσμένουν τά φιλιά μου...» ευρίσκεται κάπου στο ποιη
τικό κείμενο μέ τρίτες εγχόρδων. Πολύ επιτυχημένη 
ή δλη έκτέλεσις καί ιδίως στο τέλος μέ τάς quasi imi- 
tationen τού σοπράνο καί Κόρου. Πολύ ώραΐα καί επι
τυχημένη ή «λήψις». Στο «Ταγκό τής Στέππας» ή 
Δ”15 Φλωραδέλλη καί πάλιν, μέ τόν κ. Ό ρ. Μακρή τρα
γουδούν μαζύ τόν «καϋμό τής ξενητειάς»— πολύ καλά. 
«Περασμένη ’Αγάπη»— Ταγκό, από τήν Όπερέττα ή 
«Ριρίκα μας» μέ τραγουδιστάς τούς κ.κ. Θωμάκον καί 
Σαβαρή συνοδεία ορχήστρας. «Π ώς νά ξεχάσω τήν 
άγάπη μας εκείνη...» τραγουδά δ τενόρος, γιά νά μάς 
βε6αιά)σουν στο Refrain οί δυό τους δτι : « Ή  περα
σμένη άγάπη δέν ξεχνιέται...» Πράγματι!...

Στο άλλο μέρος τού δίσκου άκούομεν τό λαμπρόν 
«Κρεπισκύλ» Ταγκό τοΰ Bianco καί έκτελεστάς τούς 
Φιλιππόπουλον-Σαβαρή καί Λουσιέν, συνοδεία μεγάλης 
ορχήστρας. «'Ό τι θ’ άγαπηθοΰμε...» τραγουδούν τό ώ- 
ραΐο πράγματι κοντράστ στον προηγούμενο δίσκο....

Ιδού εν τέλει, στήν σύντομή μας σημερινή έπισκό- 
πησι τών δίσκων καί ενα τελείως χορευτικό Fox-trot 
«Sunnyside up» μέ τις «ριγμένες» νότες του, μέ φι
γούρες Σαξοφόν, δλο ρυθμό καί ζωή.

Θ · Δ,— ης
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ΣΙΒΥΛΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ BUXTEHUDE ΜΙΑ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΗ ... ΝΥΦΗ!

«Συγγνώμην, θά μπορούσα νά σάς πώ δυο λόγια 
Δάσκαλε;

Ό  βαρύς Buxtehude (\ σταμάτησε στά σκαλοπάτια 
τής εκκλησίας. Σουροΰπωνε, μιά πυκνή ομίχλη ειχε πέσει 
κι’ ειχε τυλήξει δλη τήν πόλι σ ’ ενα πέπλο φαντασμα- 
τένιο. 'Ο  Δάσκαλος μισόκλεισε τά μάτια καί προσπάθησε 
νά διακρίνη τό συνομιλητή του. Θαρραλέα προχώρησε 
αύτός κοντά του. Νέος, παιδί σχεδόν, εύσωμος, κύτταξε 
τό γέρο-οργανίστα μέ μάτια έξυπνα καί γεμάτα περιέργεια

—  «Τί τρέχει; — Τί θέλετε άπό μένα;» τόν ρώτησε 
κάπως απότομα ό Buxtehude. — Τί διάβολο, νά σέ 
κρατούν γέρον άνθρωπο εβδομήντα χρονών στά σκαλο 
πάτια τής εκκλησίας μέσα σ’  αύτή τήν υγρασία ποϋ πει- 
ρουνιάζει τά κόκκαλα!

—  «Δάσκαλε» άρχισε μέ μιά φωνή κάπως αβέβαιη 
ό νέος «ή φήμη σας είναι μεγάλη. Ξέρω δτι μέσα σ’ δλη 
τή Γερμανία κανείς δέν παίζει τό Ό ργανο δπως εσείς. 
Θά ήθελα νά γίνω μαθητής σας.»

Κάτι μουρμούρισε ό γέρος, έ'πειτα άποκρίθηκε απο
φασιστικά.

«Ε λάτε μέσα στήν εκκλησία νά μοϋ δείξετε τι ξέρετε. 
Ίδου ή Ρόδος ιδού καί τό πήδημα.»

— Ό  νέος κάθησε στον πάγκο. Ά ναψ αν μερικά 
κεριά καί τότε μόνον ό Buxtehude παρατήρησε τή 
φορεσιά του. Μά δίχως άλλο θά ήταν ταξειδιώτης αύτός 
ό νέος. Άλλοιώς δέν εξηγείτο νάχη τόσο σκονισμένα 
ρούχα και παπούτσια.— Ταξειδιώτης μακρυνός - οδοιπό
ρος. Ποιος ξέρει ποϋθε έρχονταν ; Κανείς δυστυχισμένος....

’Έξαφνα, σά νά ξύπνησαν κοιμισμένες θεότητες, αντή
χησαν οϊ πρώτοι ήχοι τοϋ ’Οργάνου. Ζωντάνεψαν, λές 
καί φωτίστικαν, οί πένθιμες στοές τής εκκλησίας. Ά π ό  
τά πρώτα μέτρα άλλαξε έκφρασι ό Buxtehude. — Μά 
ό'χι, δέν ήταν τυχαίος αύτός ό οργανίστας! — Μά δέν 
είχε ταίρι ή φούγκα ποϋ έπαιζε αύτό τό παιδί! Εμπνευ
σμένη, πρωτότυπη, μέ ρυθμούς δυνατούς, μέ τεχνική 
άψογη. Κι’ ήταν δική του, σύνθεσίς του !

Ό τα ν  τελείωσε ό νέος, καί στράφηκε μέ κάποια 
αγωνιώδη έρώτησι στό βλέμμα, είδε στό πρόσωπο τοϋ 
Δασκάλου μιά μεταμόρφωσι. Είχε σηκωθή ό γέρο - B ux
tehude, ολόρθος είχε ακούσει τά τελευταία μέτρα. Καί 
τώρα άπουμποϋσε πατρικά τά χέρια του στον ώμο τοΰ 
παιδιού.

—  «Μπράβο, παιδί μου» τοΰ είπε μέ τή βαρειά φωνή 
του. «Είσαι γεννημένος μουσικός. Ό ,τ ι  σοΰ λείπει θά 
τό μάθης κοντά μου. Μά ποιος είσαι; Ά π ό  ποΰ έρχεσαι; 
Πες μου τδνομά σου !»

—  « ’Ονομάζομαι «Johann Sebastian Bach» άπο-
( r) Άνάγνωσε : Μπουξτεχούντε.

κρίθηκε μέ κάποιο καμάρι 6 νέος. «Είμαι άπό τήν 
οικογένεια τών μουσικών Bach τής Θουρινγκίας, κι’ έγώ 
ό ίδιος εργάζομαι ώς οργανίστας στήν Arnstadt.»

Μιά λάμψη χαράς φώτισε τό πρόσωπο τοϋ Buxtehude.
— « Ά ,  είσαι άπό τούς περίφημους Bach !— Καί πώς 

ήλθες ε δ ώ ;»
— «Πήρα άδεια, ταξείδεψα πεζή . . . »
— ‘ Π εζή ;!»  φώναξε δύσπιστα ό γέρος. «Πενήντα 

μίλια πεζή ; Τί λές παιδί μου ; »
Ό  Johann Sebastian γέλασε.
— * Αλήθεια, πενήντα μίλια είναι άπό τήν Arnstadt 

ώς τή Lubeck. Ά λλ ’ δταν πρόκειται κανείς νά βρή 
ένα Buxtehude, τ’ άποφασίζει.»

Ό  γέρος γέλασε δυνατά, κύτταξε μέ ενδιαφέρον καί 
μέ ύφος κάπως παράξενο τό νέο πού στέκονταν ολόρ
θος μπροστά του— αλήθεια τί γερός, τί ρωμαλέος! — 
κι’ έξαφνα, μέ πατρική σχεδόν στοργή :

— « “Ωστε σύμφωνοι;» τοΰ είπε. «Είσαι μαθητής 
μου.— Ά κ ο υ σ ε ... ’Έρχεσαι αύριο στό σπίτι μου νά 
φάμε μαζί; Θά γνωρίσης καί τήν οίκογένειάν μου. Σέ 
περιμένω.»

’Έφυγε χαρούμενος καί βιαστικός, μέ ύφος ξανανεω- 
μένο, άφίνοντας πίσω του τό νέο σαστισμένο άπό τήν 
ξαφνική του εύτυχία.

Κάθησε πάλι ό Johann Sebastian στό Ό ργανο. 
Ά ρχισε νά παίζη γιά τόν εαυτό του. Ή  καρδιά του 
πλημμύριζε άπό χαρά. Τά πενήντα μίλια τής πορείας 
πάνε, είχαν λησμονηθή.

Μαθητής τοΰ μεγάλου Buxtehude, τοΰ Δανού μου
σικού πού είχε έλθη χρόνια και χρόνια τώρα στή Γερ
μανία, είχε έγκατασταθή στήν πολυθόρυβη Lubeck, 
κι’ είχε κατορθώσει νά καταστήση τήν εμπορική αύτή 
πόλι, μουσικό προσκύνημα τής χώρας.

Κι’ ενώ τά σκέπτονταν αύτά, τά δάχιυλά του χάϊ- 
δευαν τά πλήκτρα τοΰ Όργάνου.— Αλήθεια, τί υπέροχο 
Ό ρ γ α ν ο ! Δεύτερο δέν υπήρχε στή Γερμανία δλη. Στα
μάτησε έ'ξαφνα και χαμογέλασε πικρά. Θυμήθηκε τό 
δικό του τό φτωχό τό Ό ργα νο— πέρα στή μικρή A rn 
stadt, έκεΐ ποΰ έργαζόνταν γιά νά κερδίση τό ψωμί 
του. Μιά λύπη έ'σφιξε τό ψυχή του.— Ξανάρχισε νά 
παίζη γιά νά χορτάση τό θείο ήχο. Πόσον καιρό θά 
τόν χαίρονταν;— Καί τί υπέροχη εκκλησία!— Τί θαϋμα 
ή M arienkirche! —Ά χ , ήτον εύτυχισμένος ό γέρο-Bux- 
tehude, πού είχε περάσει τή ζωή του μέσα σ’ αύτή τήν εκ
κλησία παίζοντας αύτό τό Ό ργανο, τιμημένος, δπως 
εδώ ξέρουν νά τιμούν τούς μουσικούς! Έ ν φ  αύτός. ..

’Έξαφνα ενα χαμόγελο φώτισε τό πρόσωπό του. 
Έκλεισε τά μάτια σά νά ήθελε νά μή τοΰ φύγη κάποια

ευχάριστη οπτασία. Κι’ αλήθεια, τί παράξενο! Τήν ώρα 
πού έ'βλεπε σκοτεινή κι’ άχαρι τήν Arnstadt τήν άμουση 

} πόλι, μιά αχτίδα είχε λάμψει μπρος στά θαμπωμένα του
 ̂ τά μάτια, σάν μιά ανοιξιάτικη οπτασία μέσ’ στήν καρ

διά τοϋ χειμώνα. Ή  Μαρία Βαρβάρα Bach, ή γλυκειά 
του ξαδελφοΰλα, τόν κύτταξε μέ τό παιδιάστικο της τό 
χαμόγελο, μέ έ'να ύφος γεμάτο απορία. — Πώς, δέν τήν 
θυμήθηκε αύτήν πού τόν περίμενε στήν A rn stadt; — 
Ά , κύριε Johann Sebastian, είπαμε νά ταξειδέψης γιά
τήν τέχνη σου, άλλά ό'χι νά ξεχάσης καί τή Μαρία
Βαρβάρα 1. . .

** *
Μά καταντούσε πιά μαρτύριο αύτό τό τραπέζι! 

Αύ τές οί δεσποινίδες Buxtehude δέν τόν άφιναν νά 
κατα.τιή μέ τις άδιάκοπες ερωτήσεις, μέ τήν ακατά
σχετη φλυαρία καί μέ τήν υπερβολική τους περιποίησι. 
— Μά δέν ήταν καί μικρό τό έ'ργον! — Νά τρώη συγ
χρόνως καί νά δί.δη απαντήσεις σ’ έξη γυναικεία στο
ματάκια πού μιλούσαν δλα μαζί τις περισσότερες φορές ! 
— 'Έξη, μάλιστα !— Ή  κυρία Buxtehude— Θεός σχω- 
ρέσ’ τη ν !—είχε προτίμησι φαίνεται στό φύλο της κι’ είχε 
χαρίσει στον άντρα της έξη κορίτσια και κανένα αγόρι.

Σάστισε, αλήθεια, στήν αρχή δ Johann Sebastian, 
μόλις μπήκε μέσα σ ’ αύτό τό μελίσσι.— ’Έπειτα— δλα 
συνηθίζονται στον κόσμο— βρήκε αρκετό θάρρος γιά 
νάρχίση νά τις κυττάζη μέ κάποια προσοχή!— Κόκκηα» 
πράσινα; κίτρινα, τριζάτα, βγαλμένα σίγουρα άπό τής 
γιαγιάς τό σεντούκι, βαρειά φορέματα μεταξωτά, φαν- 
ταχτερά, είχαν φορέσει γιά τήν εξαιρετική περίστασι οί 
δεσποινίδες. Σωστή άνθοδέσμη σκεφτηκε γιά μιά στιγμή 
δ Johann Sebastian — έπειτα δμως έκανε ένα μορφα
σμό κι’ έχαμογέλασε κρυφά. Α νθοδέσμ ες;— Χμ . .. 
Παράξενα πάντως λουλούδια, κοκκαλιάρικα, άκαμπτα, 
ασχημομούρικα. Τί κρίμα!— Μά νά μήν είναι καμμιά 
νόστιμη !— Παράξενο πράγμα σέ τόσες αδελφές. Έ πί

ί
 τέλους ή μικρή ήταν νέα άκόμα —ώς εϊκοσιοχτώ χρο

νών κοπέλλα.

—  «Καί πώς σάς φαίνεται εδώ κύριε Bach;» ρω 
τούσε τώρα ή Σιβύλλη Μαργαρίτα μέ τή χοντρή φωνή 
της. «Θ ά σάς άρεσε νά μένατε γιά πάντα;» Ή  Σιβύλλη 
Μαργαρίτα ήταν ή μεγαλείτερη— τά τριανταεπτά τά είχε 
σίγουρα. (Κι’ δμως, κύριε Johann Sebastian Bach, μή 
κάνης πώς δέν καταλαβαίνεις, θάχαν κάποιο σκοπό οί 
γλαρές ματιές, οί μελετημένες πόζες καί τό χρυσάφι 
μεταξωτό φόρεμα!)

—  «Ν αί. . .  δχι.. . »
—  «Π ώς δχι;» φώναζε δυνατά ή Σιβύλλη Μαργα

ρίτα μέ τήν άγέρωχη φωνή της.— «Π ώς δχι; Δέν εκτι
μήσατε τόν τόπο μας;— Ά ,  παίρνετε λίγη σαλάτα;» Καί 
τδλόγυμνο μπράτσο—(αχ θεέ μου, τί κόκκαλο!) πρόβαλε 
μέ μιά άχαρη καί απότομη κίνησι.

Τώρα άκούστηκε ή βαριά φωνή τοϋ πατέρα.

—  «Μή τό σαστίζετε τό παιδί μέ τις άδιάκοπες έρω- 
τήσεις σας.— Ποιος ξέρει Σιβύλλη Μαργαρίτα, ϊσως άλ- 
λάξει γνώμη δ κύριος Bach».

Τά μάτια τοΰ πατέρα καί τής κόρης διασταυρώθη
καν. ’Έκανε αυτή μιά ανυπόμονη γκριμάτσα, έσιαζε τά 
μαλλιά της (κάτι μαλλιά σάν ξερά στάχυα) καί γύρισε 
πάλι μ’ ένα μελετημένο χαμόγελο στό νέο καί μέ ματιά 
γεμάτη σημασία.

—  « Ά ς  τό ελπίζομε!* πρόφερε άργά-άργά!
— «Ποϋ ξέρεις;» εξακολούθησε ό γέρος βλέποντας 

πώς δ Bach δέν είχε δρεξι ν’ άπαντήση.— Ποΰ ξέρεις 
πώς γυρίζουν τά πράγματα; "Ολα γίνονται στον κόσμο 
— Έ ,  τί λές, φίλε μου ;— Ά σχημα θά ήταν νά μείνης εδώ— 
νά νίνης διάδοχός μου— οργανίστας στή M arienkirche;»

Σάν κΰμα άνέβηκε τό αίμα στό κεφάλι τοΰ Bach. 
Ά π ό  τή ταραχή του δέν άντελήφθηκε τά δώδεκα γυναι
κεία ματάκια πού είχαν καρφωθή μ’ άγων ία απάνω του.

— «Διάδοχός σας;» τραύλισε. «Τέτοια εύτυχία...» Δέ 
μπόρεσε νά έξακολουθήση, τόν έπνιγε ή χαρά καί νόμιζε 
πώς δλοι οί ήχοι τοΰ υπέροχου οργάνου βούιζαν στά 
αυτιά του καί τόν ζάλιζαν.

Οί δεσποινίδες κυττάχτηκαν μέ ύφος σοβαρό.
’Έπειτα ή Σιβύλλη Μαργαρίτα άκούστηκε πρώτη.
— «Καί βέβαια Θά ήταν μεγάλη εύτυχία γιά σ ά ς ... ’
— «Μή βιάζεσαι» τήν έκοψε δ Buxtehude.« ’Έχομε

καιρό. Ά ς  πάρη πρώτα μερικά μαθήματα μαζί μου— νά 
γνωριστούμε καλλίτερα— δλα γίνονται...»

** *

«Γυναίκα τή Σιβύλλη Μαργαρίτα;» φώναξε μέ 
φρίκη δ Johann Sebastian Bach.

—  «Ναί, παιδί μου, αύτή είναι ή ιστορία» τοΰ άπο
κρίθηκε δ σπιτονοικοκύρης του. « Ό  γέρο-Buxtehude 
θά διαλέξη μόνος του τό διάδοχό του στή θέσι τοΰ ορ
γανίστα τής έκκλησίας, ύπό τόν δρον— ά, δλα κι’ δλα, 
δρος άπαράβατος— ύπό τόν δρον δ διάδοχός του νά 
πάρη γυναίκα τή Σιβύλλη Μαργαρίτα.-—Μεγάλο δυστύ
χημα γιά τόν κακόμοιρο τό Δάσκαλο αύτά τά έξη τά 
κορίτσια!—Τί νά σοΰ πώ δμως παιδί μου ;— και γιά 
τόν τόπο μας. Γιατί δ Buxtehude γέρασε πιά, διάδοχο 
δέν έχει, κι’ έτσι θά μείνη καμμιά μέρα ή εκκλησία μας 
χωρίς οργανίστα— γιατί ποιος θά πάρη τή Σιβύλλη 
Μ αργαρίτα; Ή λθαν τόσοι καί τόσοι υποψήφιοι διάδο
χοι καί γαμπροί, κανείς δμως δέν τ’  αποφάσισε.— Δέν 
ξέρω τί είχεν αύτή ή κοπέλλα— νά τούς τρομάζη δλους· 
— Κι’ δμως, (κι’ έδώ κύτταξε τό νέο κατάμματα)— ένας 
έξυπνος θά τήν έπαιρνε— αξίζει κάποια Θυσία αύτή ή 
θέσις— εξασφαλισμένη δλ’ ή ζωή — μισθός έκτακτος—  
δόξα— τιμές—  καί τί δργανο ! ψέμματα;»

Ό  Bach τόν κύτταξε μέ μάτια απλανή.
Μιλούσε, μιλούσε δ αγαθός σπιτονοικοκύρης, ώσπου 

στό τέλος βαρέθηκε, καληνύχτισε, κι’ έφυγε. Καί πάλι



δέν άλλαξε θέσι ό Bach. Δέν αισθάνεται τή δύναμι 
νά σηκωθή— κάτι ειχε κατρακυλήσω μέσα του παρασΰ- 
ροντας δλη του τή χαρά τής ζωής.

Τί δ'νειρο κι’  εκείνο! Νά γίνω διάδοχος τοΰ ξακου- 
στοΰ B uxtehude!— Μά δέν τό νόμιζε δνειρο, μέρες 
τώρα τό είχε σΰγουρο, λίγο-λίγο απάνω σ ’ αυτή τή χί
μαιρα είχε θεμελιώση κάθε μελλοντικό σχέδιο ευτυχίας. 
Κι’  ό Δάσκαλος. Buxtehude, χωρίς νά τοΰ μιλή ποτέ 
καθαρά, τοΰ τροφοδοτοΰσε τήν ελπίδα μέ χίλια γλυκό
λογα, μέ άπειρες εκδηλώσεις στοργής καί θαυμασμοΰ.— 
Κι’ αύτός, τί ηλίθιος! Δέχονταν φυσικά καί ανεξέταστα 
τις περιποιήσεις τής Σιβύλλης Μαργαρίτας, καί πίστευε 
πώς δ/ν’ αυτά γίνονταν γιά τήν τέχνη του μονάχα. "Ωσπου 
τυχαία άπόχ^ε είχε κέφι γιά κουβέντα δ σπιτονοικοκύ
ρης του, ανέβηκε στό δωμάτιό του, κι’ άρχισε— ποιος 
ξέρη μ’ αθωότητα ή επίτηδες;— νά τοΰ μιλή γιά τόν 
Buxtehude καί γιά τή Σιβύλλη Μαργαρίτα, τήν ... περι
ζήτητη νύφη!

** *

Σέ λίγες μέρες, ενα ήλιολουσμένο πρωΐ, δ φύλα
κας τής πύλης τής Lubeck ξεκλείδωνε γιά νά διαβή ενας 
νέος ταξειδιώτης. Πριν νά περάση αύτός, στάθηκε, έπεσε 
γιά μιά στιγμή στήν αγκαλιά ενός ηλικιωμένου κυρίου, 
— μ π α !— δ Buxtehude, δ οργανίστας!— Κι’ ειχε δ ικρυα 
στά μάτια δ γέρος, δχι ψέμματα, κι’ ή φωνή του έτρεμε 
καί πρόφερε βαρυά.

— « Ά ς  γίνη τό θέλημα τοΰ θεοΰ. Δέν μοΰ ήταν 
γραμμένη ή εύτυχία νά σέ κάνω παιδί μου, Johann 
Sebastian. Μ ’ αύτόν τόν καϋμό θά πεθάνω, τό ξέρω’ 
μά πώς νά υπογράψω μέ τά χέρια μου τήν καταδίκη 
τών κοριτσιών μου; — Μαζί σου ομως θα είναι παντα 
ή εύχή μου, κι’ ή σκέψι θά σ’ άκολουθή στή δόξα ποΰ 
σίγουρα σέ περιμένει. Στό καλό παιδί μου, στό καλό!»

"Εκλεισε βαρυά ή σιδερένια πόρτα. Γιά μιά στιγμή 
ανατρίχιασε δ Bach στό τρίξιμό της καί τ’ δργανο κι’ ή 
Marienkirche, κι’ ολο τό παλάτι μιά: δνειρεμμένης ευτυ
χίας, πέρασε καί σωριάστηκε μέσα στό πονεμένο 
του κεφάλι.

— Σταμάτησε τό βήμα του, κι’ δ φύλακας πού τόν 
κύτταζε περίεργα ετοιμάστηκε νά ξανανοίξη τήν πόρτα. 
Δέν πρόφθασε δμως. Μέ βήμα γοργό και σταθερό ειχε 
άρχίση δ νέος ταξειδιώτης τό δρομο του, εκεί ο ήλιος 
φώτιζε μ’ ανοιξιάτικες σχεδόν αχτίδες τό χιονισμένο κάμπο.

Μαρία Βαβάρα, γλυκιά ξαδελφοΰλα, δεξου τον μ’ αγά
πη! Τήν αξίζει μιά τέτοια θυσία.

ΙΩ Α Ν Ν Α  Γ. Μ Τ Τ Ο Υ Κ Ο Υ Β Α Λ Α

Ή  κινηματογραφική ταινία «Σ τη ν  χώ ρα το ϋ  μ ειδ ιά μ α τος» 
(ομιλούσα και αδουσα) ποϋ παρακολουθήσαμε στό  'Α ττ ικ ό ν , 
είναι άρκετά επιτυχημένη καί ιδίως ή γλυκεία μουσική τοϋ 
Λέχαρ, έστω καί μέ τήν μικράν επιρροήν —κά.του-κάπου—τοϋ 
στύλ Πουτσίνι.

Δ ι ά φ ο ρ ο ι  Ε ι δ η ς ε χ ς

"Ενεκα άσθενείας τοϋ χαράκτου μας κ. Ρ. Φρέτσα τό μου
σικόν τεμάχιον τοΰ κ. Α. Κόντη, τό όποιον θά έδημοσιεύωμεν, 
αναβάλλεται διά τό προσεχές τεϋχος. Έπίσης τό άρθρον τοϋ 
συνεργάτου μας κ. Π. Κωνσταντινίδη διά τό Ραδιόφωνον. Τό 
τεμάχιον τοΰ Bach τοΰ παρόντος τεύχους είναι εν άπό τά πα- 
λαιότερα τεκμήρια προγραμματικής μουσικής.

— Στάς 5 τρέχ. μηνός τό Τρίο τοΰ «'Ελληνικού ’Ωδείου» 
έξετέλεσε τό Trio op. 49 τοΰ Μέντελζον καί τό op. 99 τοΰ 
2 ο ί •μπερτ. Τό Τρίο (πιάνο, βιολί, βιολοντσέλλο) άποτελεϊται 
άπό τούς κ.κ Τουρ\ άϊσεν (πιάνο), Σοΰλτσε (βιολί) καί Άντω- 
νόπουλον (βιολοντσέλλο).

— Ή  Διΐ Μαρία Χωραφά (μαθήτρια τοΰ κ. Βελουδίου) 
Ιπαιξε στό Ρεσιτάλ της μέ πολΰ μπρίο συνθέσεις τών Μπεττό
βεν, Μπάχ-Μπουζόνι, Λίστ κλπ.

—  Ό  βαρύτονος κ. Γεώργ. Δαμασιώτης τή συνοδεία τοΰ 
κ. Δ. Μαρή (πιάνο) έξετέλεσε εΐς τήν συναυλίαν του τεμάχια δια
φόρων μουσικών σχολών.

—  Ή  διάλεξις τής συνεργάτιδός μας Δδο5 Ιωάννας Μπου- 
κουβάλα περί «Λίστ» είς τήν αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού» είχε 
μεγάλην επιτυχίαν καΌώς καί ή έκτελέσασα είς τό πιάνο δια
φόρους συνθέσεις τοΰ Λίστ, Δν!·; ’Ιόλη Μπουκουβάλα.

— Ή  συναυλία τής Δδοΐ ’Αλεξάνδρας Δαλάκου (Λυρικής 
υψιφώνου) τή συμπράξει τοϋ κ. Π. Έπιτροπάκη (εΐς τό πιάνο 
ή κ. R. Kaminsky) άφήκε μεγάλην έντύπωσιν είς τό πολυπλη
θές άκροατήριον.

— Έλιίβομεν τά «’Ιατρικά Χρονικά» Ίανουαρίου τοΰ κ. 
Δρ Βαλέριου Μαρσέλου, καθώς καί τό έβδομαδιαΐον 6ργα\ον 
τών Ιατρών κλπ. «Υγειονομικός Κόσμος» τών κ.κ. Μαρσέλου 
καί Γ. Άντωνιάδου. Έπίσης τήν «Φωνήν τοϋ Βιβλίου» (Μη
νιαία ΈπιθεώρησΓς) τοϋ έκδοτικοΰ οΐκου Δημητράκου.

— Στον Ραδιοφωνικόν σταθμόν Φραγκφουρτης (Γερμανία) 
έξετελέσθη τήν 22«ν Ιανουάριου 1931, ή Σουίτα γιά βιολί καί 
μικρή ορχήστρα τοΰ άξιοτίμου συνεργάτου μας κ. Ν. Σκαλκώτα. 
Ή  «Μουσική Ζωή» εκφράζει τά πλέον Ιγκάρδια συγχαρητήρια 
είς τόν "Ελληνα συνθέτην καί τακτικόν της συνεργάτη ν.

  □□□□□□- - -----

Α α α ι α ο γ ρ α φ ι α

Κ°ν Σ  Δ .— Β όλ ον.—· Τά μουσικά βιβλία τά όποια ζητητε 
έξηντλήθησαν. Έάν θέλετε Γερμανικά ή Γαλλικά μουσικά θεω
ρητικά βιβλία, ετιχαρίστως νά σά; προμηθεύσωμεν.

Κ°ν Μ ιτ.— Π ρ έβ εζα ν .— Δέν ήμπορεϊ δυστυχώς νά γίνη 
τίποτε. Λυποΰμεθα πολΰ διότι δέν ήμποροϋμεν νά σάς βοηθή- 
σωμεν. Γράψατε κάτι καλλίτερον καί θά δημοσιειθή.

Κ°ν I  Μ. ιατρόν.— Σ έρρα ς .— Σάς εΰχαριστονμεν γιά τά 
καλά σα: λόγια. Ή  συνδρομή σας έλήφθη-

Παρακαλοΰμεν τόν κ. Σ . Ν. είς Κόρινθον (;) νά μάς γράψΗ 
καθαρά τήν διεΰθυνσιν του- Ή  συνδρομή έλήφθη.

Κον Α . Π .— Λ α μ ία ν .—  Σάς ζητοΰμεν συγγνώμην διά τήν 
μικράν ακαταστασίαν. Τά πράγματα μπήκαν τώρα σιήν θέσιν 
των— δέν είναι ετσι;

Κ°ν Α. Ν .— ΊΖ νταν& α .'— Ή  ‘ Μουσική Ζωή» δέν εξεδοθη 
γιά νά «βαοάη», όπως γράφετε. Ή  σοβαρά άρθρογραφία της 
σάς διαψεύδει.

Δδ“ Ε. Κ .— Ε ντα ν& α.—  Τό μουσικά σας διήγημα δέν μάς 
λέγει δυστυχώς πολλά πράγματα. Γ ράψατε μας κατι καλλίτερο.

Π ΝΥΧΤΑ ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΜΕΕΑΛΗ A slA
γιά σάς, δταν ’έχετε ενα ραδιόφωνο. 

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

Φέρνει στό σπίτι σας τήν εύγενή άπόλαυσιν τής ώραίας Μουσικής, 
ενώ συγχρόνως σάς κάνει νά αίσθαν^ητε τήν γλυκειά Ικανοποίησι δτι 
κατέχετε τήν σπουδαιοτέραν έφεύρεσιν τοΰ αί,ώνός μας.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑΝ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ,

ΕΤΑΙΡΙΑ niANQN STAPP A. Ε.
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ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, όδός Φίλωνος 48. ΘΕΣ)ΝΙΚΗ, οδος Βενιζελου 22.
ΠΑΤΡΑΙ όδός Ρήγα Φερραίου 84. ΒΟΛΟΣ, οδος Ερμου 111.



r f ^  Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κ ------------------------------------------   , . ----------------------------------------- Λ

Ή  Τέχνη είναι τόσον συνδεδεμένη μέ τόν πολιτισμόν, είναι τόσον απαραίτητος εις δλας τας εκδη
λώσεις τής ζωής οικογενειών ανώτερου κοινωνικού επιπέδου, ώστε δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι πάντοτε οφείλει 
κανείς νά καλλιεργή τάς Τέχνας είς πάσαν δυνατήν έκφανσίν των.

Μεταξύ 6λο>ν τών τεχνών ή Μουσική είναι η θειοτερα.
Παρά τάς μυρίας απασχολήσεις του, ό καθείς αΐσθανεται δλως ιδιαιτέραν γοητείαν δταν άκουη 

έκτελούμενα ώραΐα εργα Μουσικής, έστω καί αν μέχρι σήμερον δέν τοϋ εδοθη η ευκαιρία να άναπτυξτ) τα 
μουσικά χαρίσματα, τά όποια υπό οίανδήποτε μορφήν τόν πλημμυροΰν.— Ίδανικωτέρα δμως άπόλαυσις είναι 
εκείνη, τήν οποίαν δοκιμάζει κα\είς έκφράζων μονος του τά μουσικά συναισιΗ] ματά του μεθ ενος τελείου 
μουσικοϋ οργάνου. Καί τό δργανον τούτο υπάρχει από τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος.— ’Επί τοϋ προ- 
κειμένου αί γνώμαι δλων τών μεγάλων καλλιτεχνών από τής έηοχής τοϋ Λίστ, τοϋ Βάγνερ, τοΰ Μπίλοβ, τοΰ 
Ρουμπινστάϊν μέχρι τών ημερών μας, συμπίπτουν όμοφώνως. Παραδέχονται δτι ί'πάρχει ενα μόνον μουσικόν 
δργανον καί τοϋτο είναι τό Πιάνο Bechstein.— Εάν σήμερον υπάρχουν πολλά μουσικά αριστουργήματα, 
τοϋτο οφείλεται κατά μέγα μέρος είς τό Πιάνο Bechstein. Διότι τό πιάνο Bechstein, ως τέλειον δημιούργημα 
τής Τέχνης, παρουσιάζει διά τούς καλλιτέχνας ένα ιδιαίτερον γνώρισμα μέ τήν βείαν αρμονίαν τών ήχων του.

Τό πιάνο Bechstein εινοι μία ψυχή. "Οχι μόνον παρέσχε τήν ευκαιρίαν είς τούς μεγάλους καλλι- 
τέχνας νά έκφράσουν τόν εσωτερικόν των κόσμον, άλλά καί νά έμπνευσθοΰν ακόμη πολλά εκ τών έργων των
από τό πιάνο Bechstein.  ̂ _

"Οσοι ένδιαφέρεσθε νά πλουτίσετε τήν συλλογήν τών ωραίων αντικειμένων μέ έργα διαρκούς ώραιο- 
. \ αισθάνονται στοργήν και υπερηφάνειαν, εάν έπιδιιόκουν νά διακριΟοΰν μέ μέσατητος, διά τά όποια ~ ---------------- —

φέροντα τήν σφραγίδα δλως άνωτέρου πολιτισμοϋ, κοσμήσατε τό σαλόνι σας μέ ένα Πιάνο Bechstein.

ΕΤΑΙΡΙΑ niANQN STAPP α . ε .
Α Θ Η Ν Α Ι, Στοά ’Αρσάκειου 12— Πραξιτέλους 7.

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