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Ή  χρονολογία τής ίδρύσεως τών εργοστασίων 
RUGU5T FORSTER εΐναι ή σοβαρωτέρα 

έγγύησις διά τά πιάνα FORSTER. —

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

χρησιμοποιών τό πιάνο RUGU5T FORSTER. 
Μέ θρησκευτικήν εΰλάβειαν ή διεύθυνσις τών 
εργοστασίων FORSTER φυλάττει τό ιστορικόν 
έγγραφον διά τοΰ όποιου ό Puccini διαδηλώνει 
όλον του τόν θαυμασμόν διά τήν σπανίαν μελω- 
δικότητα τοϋ ήχου, διά εξαιρετικά εΰχάριστον 
toucher, καί διά τήν συνολικήν ώραιότητα τών
π ι ά ν ω ν  HUQU5T FORSTER.

Πλήρης σειρά τών πιάνων RUQUST FORSTER 
μέ μεγάλας ευκολίας πληρωμής παρά τή
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Τό δημώδες άσμα έν %ακννάφ
’ Ολιγοήμερος παραμονή μου προ τίνος εν Ζακύνθφ, 

έδωκέ μοι τήν ευκαιρίαν νά μελετήσω έπί τόπου τό 
δημώδες Ζακυνθινόν ξσμα, νά κάμω δέ και διάλεξιν 
έπ’ αύτοΰ εν τή αυτόθι Λέσχη τών Ιδιοκτητών, προ- 
φρόνως παροτρυνθείς ύπό φίλων εύγενεστάτων.

Ή  ωραία κα'ι μυροβόλος Ζάκυνθος είναι, ώς γνω
στόν, ή πηγή τής Κ αντάδας. Μέχρι τοσούτου δ ’ έχει 
φθάσει ή εις αύτήν έπίδοσις τών Ζακυνθίων, ώστε τά 
πάντα έκεΐ έχουσι κανταδοποιηθή, μέχρι καί αυτών 
ακόμη τών εν τή εκκλησία εκφωνήσεων τών ιερέων καί 
διακόνων. Τοΰτο δ ’ακριβώς εγένετο αφορμή, ΐνα πάσα μου
σική παρεκτροπή χαρακτηρίζηται ώς: Ζακυνθινή καντάδα.

Χωρίς διόλου νά είμαι προκατειλημμένος, εις τάς 
πρώτας μου μετά τών εκεί Ιπαϊόντων συνομιλίας έπέ- 
μενον, οτι είναι τελείως αδύνατον εις χώραν ελληνικήν, 
ύπό Ελλήνων ακραιφνών κατοικουμένη, μεθ’ δλην τήν 
ξενικήν έπίδρασιν, νά μή ύπάρχωσιν $σματα λαϊκά, εξ 
εκείνων, άτινα εις πάσαν γωνίαν ελληνικήν στιχουργοΰν- 
ται καί μελοποιοΰνται ύπό τοϋ λαοΰ, συμφώνως πρός 
τόν ά'γραφον εκείνον νόμον τής κατά βοΰλησιν καί ύπ’ 
αγνώστων στιχουργίας καί μελοποιΐας. Καί ένφ έν αρχή 
άντετάσσετό μοι ύπό πάντων μία καί ή αύτή άπάντη- 
σις, δτι τοιούτου είδους ασματα δέν ύπάρχουσιν έν Ζ α
κύνθφ, ή πεποίθησίς μου περί τοϋ έναντίου, ούδαμώς 
κλονισθεΐσα, κατίσχυσε καθ’ δλην τήν γραμμήν. Διότι 
μετά έπισταμένην ερευνάν, άλλά κυρίως μετά επίμονον 
άνάκριοιν, ούτως εϊπεϊν, τών συνομιλητών μου, εύρον 
τόν μίτον, δστις μέ ώδήγησεν πρός έξοδόν μου έκ τοϋ 
λαβυρίνθου, αύτός τοϋ δποίου μικροΰ δεΐν θά περιε- 
πλανώμην. Μία πληροφορία, δοθεΐσά μοι ύπό τοϋ δια
πρεπούς Ιστοριοδίφου καί φίλου μου κ. Λεωνίδα Ζώη, 
ύπήρξεν ή αρχή τής λΰσεως τοϋ ζητήματος. Ό  κ. Ζώης 
μέ έπληροφόρησεν, δτι έν τφ αυτόθι Άρχειοφυλακείφ, 
δπερ άπό μακρών έτών διευθύνει, σώζεται κώδιξ, προ 
εκατονταετίας γεγραμμένος ύπό τίνος χρονογράφου Βάρ- 
βία ή Βαρβιάνι, έν τφ δποίφ συν άλλοις πολλοΐς εύρη- 
ται καί μία περιγραφή ιταλιστί περί ενός έθνικοϋ χοροΰ 
τής Ζακύνθου μετά τής μουσικής αύτοΰ, δστις καί μέχρι 
σήμερον καλείται έν ΖακύνΘφ: Δ ιαργντό. Τού κωδικός

τούτου παραχωρηθέντος μοι πρός μελέτην, εύρέθην προ 
μιάς εύφροσύνου έκπλήξεως, δτι είχον πλέον ένώπιόν μου 
τά πρώτα ασφαλή στοιχεία τής Ζακυνθινής λαϊκής μουσι
κής. Έ κ  τής περιγραφής τοΰ χοροΰ τοΰτου, δστις μετά τής 
μουσικής αύτοΰ σώζεται είσέτι έ'ν τισι κώμαις τής νήσου 
κατά τάς γαμήλιους ιδίως έορτάς, δημοσιεύω τό πρώτον 
μέρος, κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Λ. Ζώη, δπερ έχει ούτω.

«Π ρό τίνος χρόνου έπαυσεν έν τή νήσφ ταύτη ή 
»χρήσις χοροΰ, καλουμένου Δ ια ργντό  (λέξις διεφθαρ
μ ένη , ίσως έκ τοΰ Διαγειριτόν). Λέγεται δ ’ δτι είσή- 
»χθη δ χορός ούιος ένταΰθα ύπό τών Κρητών, δτε 
»εισβαλόντων τών Τούρκων είς τήν πατρίδα των, κατέ- 
»φυγον ούτοι ένταΰθα κατά τόν 17ον αιώνα. Ό  χορός 
»ούτος έ'ν τε τή πόλει καί τή έξοχή, κατά τάς γαμη- 
»λίους εορτάς, ήτο ή μάλλον συνήθης διασκέδασις. Ό  
»κορυφαΐος τοΰ χοροΰ ωφειλε νά διακρίνηται διά τό 
«εύκαμπτον αύτοΰ, ών συγχρόνως δ πρωταγωνιστής καί 
■>δ διευθύνων. Ό  χορός ούτος έχει αναλογίαν τινά, ή 
» μάλλον δύναται νά ήναι ?^είψανον τοΰ ύπό τοΰ Ό μή- 
»ρου είς τό στοιχεΐον Σ τής Ίλιάδος (στίχος 590-605) 
»έν τή άσπίδι τοϋ Άχιλλέως περιγραφομένου. Ό  κ. 
>Guys ποιείται μνείαν τοΰ χοροΰ τούτου έν τώ «V oy - 
»age litteraire de la G rece» λέγων, δτι πολλάκις ειδεν 
»αύτόν, ένεκα τής μακράς του ένταΰθα διαμονής, ώς 
»Γάλλου προξένου. Καθόλου άπίθανον δτι δ έν λόγφ 
»χορός διατηρεί πολλούς βηματισμούς καί πολλάςκινή- 
»σεις, ώς καί κατά τούς 'Ομηρικούς χρόνους, λέγουσι 
»δ ’  δτι ύπαινίσσεται τόν φόνον τοϋ Μινώταυρου καί 
»δτι αΐ στροφαί ύποδεικνύουσι τάς ελικοειδεΐς καί ύπο- 
»γείους τοΰ λαβυρίνθου ατραπούς. Έ άν ή διαβεβαίω- 
»σις αύτη έχηται αλήθειας καί αν έτι ήναι αληθές, δτι 
»δ χορός ούτος μετηνέχθη είς Ζάκυνθον ύπό τών Κρη
ν ώ ν  καί δτι έν τή πατρίδι αύτών διετηρήθη άπό τής 
» έποχής τοΰ Μίνωος, μετακομισθείς μέχρις ήμών, καθό- 
>λου άπίθανον δτι δ χορός ούτος αριθμεί καταγωγήν 
» πλέον τών τριάκοντα αιώνων».

Έ ν  συνεχεία δ Βαρβιάνι τής περιγραφής τοΰ χοροΰ, 
ούτινος ή μουσική, ώ ; γράφει, σύγκειται έξ ενός Andan- 
tino καί ενός Allegretto, παραθέτει καί τρεις εικόνας,
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«Χ ορός τον  Θησέως» δημωδώς λεγόμενος (εν Ζακνν& ω) *Διαργυτδ» — <5ιά βιολί.

Έ κ  τοϋ έν τφ  Άρχειοφυλακείψ τής Ζακύνθου Κωδικός τοΰ Βαρβίιι ή Βορβιάνι

διά τής χειρός αύτοΰ θαυμασίως ζωγραφηθείσας, αϊτινες 
παριστώσι τάς τρεις φιγούρας, καθ’ ας συνεπλέκοντο οί 
όρχούμενοι, άνδρες τε και γυναίκες.

Περι τοΰ χοροΰ τούτου, οΰτινος δημοσιεύω σήμε
ρον τήν μουσικήν, ό εν Ζακύν-Θφ ευρυμαθής νομομα
θής κ. Δ. Δάσης έγραψε μοι τάς εξής λίαν ενδιαφέρου
σας πληροφορίας, διορθών τ ό : Διαγυρτό εις: διαργιτό.

«Γιαργιτό. Ίταλιστί: Ballo di Teseo. Ό  χορός 
» ουτος είναι πανάρχαιος, σφζεται δέ παρά τοις χωρι-
* κοις, χορευόμενος έν Ζακΰνθφ. Ό ρ θ ώ ς ώνομάσθη υπό 
» τών ’ Ιταλών *Χ ορός  το ν  Θ ησέω ς», διότι οί εκ τής 
» ’Αττικής έκδιωχθέντες παρά τών Δωριέων ’Ίωνες, οί 
8 καταφυγόντες είς τήν παραλίαν τής Μικρας ’Ασίας 
» καί προ τής 'Ομηρικής εποχής μονίμως έκεϊσε έγκα- 
» τασταθέντες, όρχοΰμενοι τόν είρημένον πάτριον χορόν, 
» ύπεκλίνοντο πρός τό μέρος ένθα έκειτο ή μητρόπολις 
» (’Αττική) κατά τάς στροφάς καί άντιστροφάς των. 
» Πότε διεδόθη παρά τοις Ζακυνθίοις ά'γνωστον. Σωζε- 
S' ται οΰχ’ ήττον παρ’ αύτοϊς ώς πρωτεύων παρά τοις 
» χωρικοΐς χορός μέχρι σήμερον, ιδίως εις τά ορεινά 
» μέρη. ’Αλλά και ή λέξις «γ ια ρ γ ιτό » είναι καθ’ ημάς
* παναρχαία ελληνική καί τοντο άποδεικνΰει δ ταχύς 
» ρυθμός τοΰ είρημένου χοροΰ. ΔοΘέντος δ’ δτι «άργή-
* οις» ελληνιστί σημαίνει ταχύτατα, έξ οΰ καί δ υιός 
» τής Μαίας και τοΰ Διός, δ πτερά κατά τε τήν κεφα- 
» λήν καί τούς πόδας φέρων, ελεγείο παρά τοις άρχαίοις 
» ημών προγόνοις καί «άργηφάντης», νομίζομεν δτι δέν 
» θά ήτο ποσώς βεβιασμένη ή παραγωγή τής λέξεως: 
» «γιαργιτό» έκ τοΰ άργήεις».

Ά λλ ’ έκτος τοΰ χοροΰ τούτου καί τής μουσικής 
αύτοΰ, διεσφθησαν καί πλειστα άλλα αρχαία δημώδη 
ασματα, τών δποίων κατόπιν τής επιμονής μου, εύρον 
τούς τε στίχους καί τήν μουσικήν. Τών ασμάτων τούτων, 
δπως καί τών έν γένει έν τοις χωρίοις υπό τών χωρι
κών αδομένων καί χορευομένων, υπέδειξα είς τούς έν 
Ζακύνθφ παράγοντας τήν περισυλλογήν καί διάσφσιν, 
ύποσχεθείς νά γράψω ταΰτα ά'νευ αμοιβής αν ήθελον 
κληθή πρός τοΰτο, δπερ καί ευελπιστώ νά είσέλθη εις 
τήν σφαίραν τής πραγματικότητος.

Έ κ  τών πολλών τούτων ασμάτων, άτινα ήκουσα 
από τοΰ στόματος τών αξιότιμων φίλων κ. κ. Δάση καί 
Ζώη, δημοσιεύω ά'νευ μουσικής δύο κεχαριτωμένα, τά 
εξής αρχαιότατα.
-— Άοηκώ&ηκα δ καϋμένος μιαν αύγη με το καλό, 

και ’ ςτό φόρο κατεβαίνω γιά νά ίδώ γιά νά χαρώ.
— Και ΰω ρώ  μιά ντελονντζία (*) ποντανε μισανοικτή, 

κ ’ ητανε μιά κόρη μέσα άγγελοζωγραφιστή.
— Τό καπέλλο μον τση βγάνω και τη δι,πλοχαιρετώ, 

και τση λέω αν ήν* ορισμός τση δυο λογάκια νά τση πω. 
— Μά τ’ άφρόντε τση μοΰ κάνει κα'ι τη ντελουτζιά μοΰ κλει, 

κ αλλη λέγει από μέσα: «δεν εΐσ’’ άξιος νά τση πής». 
— Πέφτω χάμου λιγωμένος κι οί γειτόνοι με κρατούν, 

και δε λέει ή ψυγ/] τση νά μιλήση ενός γιατροΰ.
(*) Ντελουντζία=& ΐ'Λτν(Λτόν, καφάσι.

Έ τερον :
Κόρη μαλαματένια μου,

Χρυσή *σαι κι ασημένια μου
Κάνεις τση νηους να σφάζουνται, 

τση γέρους νά ζουρλαίνουνται.
Κάνεις κι εμένα τ άρφανό 

με τό μαχαίρι νά σφαώ.
Σώπ" αρφανη μη σφάζεσαι 

καί μη πουλιοπειράζεσαι.
Κι εμείς νά σοΰ τη φέρουμε 

την κόρη ποΰ τη ξέρουμε.

Καί ταΰτα μεν περί τών δημωδών ασμάτων τής Ζ α 
κύνθου. Έ ξ  αφορμής δμως τούτων ήθέλησα νά επιρ- 
ρώσω καί τήν έκ τών μελετών μου έπί τής Κρητικής 
λεγομένης μουσικής σχηματισθεϊσαν γνώμην μου. Καί 
τήν ευκαιρίαν ταύτην παρέσχε μοι μία συνεδρίασις τής 
Επιτροπής, ή τις προ διετίας είχε συστηθή πρός μελέ
την καί τακτοποίησιν τής υπό τοΰ μακαρίτου Π. Γρι- 
τσάνη είς τήν ίεράν Μητρόπολιν Ζακύνθου κληροδοτη- 
θείσης βιβλιοθήκης του. Τής ευκαιρίας τ<<ι>της δραττό- 
μενος, ευχαριστώ τόν Πρόεδρον τής έπιτροπής καί αντι
πρόσωπον τοϋ Μητροπολίτου Ζακύνθου Άρχιμ. κ. Διον. 
Μαυρίαν, δστις μοί έκαμε τήν τιμήν έπί τή εύκαιρίςι 
τής αυτόθι παραμονής μου, προσφωνών με, νά ύποβάλη 
καί άναγνώση τήν ύπ’ αύτοΰ καταρτισθείσαν έκθεσιν,

ΈπεΘύμουν καί έπί τής Κρητικής λεγομένης έκκλησ. 
μουσικής νά γράψω τά δέοντα, ϊνα συμπληρώσω δσας 
κατά τό Βυζαντιολογικόν Συνέδρων έ'καμα παρατηρή
σεις είς άναίρεσιν άνακριβειών μιάς άνακοινώσεως. 
Ά λλ ’ έπειδή τό ύέμα τής παρούσης μου ά'λλον είχε σκο
πόν, έπιφυλάττομαι έν άλλη εύκαιρίςι νά γράψω τά 
δέοντα, άτινα καί κατά τήν έν Ζακύνθφ διάλεξίν μου 
ανέπτυξα πρός τούς εύγενείς Ζακυνθίους, μετά περισσής 
ειλικρίνειας τονίσας, δτι τό λεγόμενον Κρητικόν ιδίωμα 
πιθανόν νά ευχάριστή τούς Ζακυνθίους, οΐτινες από 
μακροϋ χρόνου έ'χουσιν έξοικειωθή πρός τοΰτο, άλλ’ δτι, 
ώς αποτελούν διττήν παραφθοράν παρεφθαρμένης 
Βυζαντινής μουσικής, ούτε σύστημα είναι, ούτε έ'χει 
σχέσιν τινα πρός τήν αγνήν Βυζαντινήν μουσικήν 
γραμμήν.

Κλείων τήν παροΰσαν Θεωρώ καθήκον μου, ϊνα από 
τών στηλών τής φίλης «Μουσικής Ζ ω ής» εύχαριστήσω 
πάντας τούς έν Ζακύνθφ φίλους διά τήν πρός έμέ φιλο
φροσύνην των, άλλ’ ιδία τούς κ.κ. Λ. Κοργιανίτην, πρόε
δρον τοΰ Κτηματικού Συλλόγου, τόν διαπρεπή νομο
μαθή κ. Δ. Δάσην, τόν βαθυγνώμονα ιστοριοδίφην κ. 
Λ. Ζώην, τόν ιατρόν κ. Π. Γρώπαν, τούς άξιοτίμους 
αδελφούς Ά βούρη καί έν τέλει τόν κ. Ά 9 . Δουροϊωάν- 
νην, πταισματοδίκην, διά τήν έν τφ άδελφικφ μοι οΐκφ 
του φιλοξενίαν μου.

Κ. Α· ΨΑΧΟΣ
ΚοΦηγητής της Έλλην. μουσικής.



Η  Μ  Ο  Υ  Σ  I Κ  Ο  Κ  Ρ  I Τ  I Κ  Η

'Υπάρχει βέβαια κίνδυνος μέ το σημερινό μου άρθρο, 
νά δνομασθώ και κριτικός τής μουσικοκριτικής! "Ομως, 
τόν τιμητικόν αυτόν τίτλον πρέπει νά τόν άρνηθώ καί 
νά τόν δωρήσω σέ άλλα «πλέον ταλαντούχα πρόσωπα» ! 
Ή  είδικότης μου θά περιορισθή μόνον εις τό νά δια- 
πιστώση πραγματικότητας, γεγονότα κα'ι άμαθείας, όλα 
έκεΐνα ποΰ άφοροΰν —  συνήθως— τήν μουσικοκριτικήν·

Μεταξύ τών καλών ξένων καλλιτεχνών υπάρχει μία 
κρυφή παροιμία, πού λέγει δτι σχεδόν, κάθε κριτικός 
τής μουσικής είναι κι’ ενας άποτυχών μουσικός. Ή  πα
ροιμία αύτή κρύβει πολλάς άληθείας. Μία πρόχειρη ματιά 
εις τόν κατάλογον δλων τών καλών ξένων κριτικών τής 
μουσικής, φέρει εις τήν έπιφάνεια τό εξής περίεργο 
φαινόμενον: τά 3/ι  τών κριτικών αύτών αποτελούνται 
άπό άποτυχόντας συνθέτας καί μουσικούς. (Νομίζω, δτι 
έπίσης και εΐς τήν Ζωγραφικήν καί Φιλολογίαν, αί κατα
στάσεις δέν διαφέρουν πολύ). Οί μουσικοί αύτοί εΐναι 
συχνά καλά κατηρτισμένοι, δέν χάνουνε τήν ευκαιρία νά 
σπουδάσουν μονομερώς εΐς τό σχολεΐον τήν στοιχειώδη 
αρμονία, άντίστιξι, μορφολογία καί νά μάθουν κάπως 
κι’ ενα όργανο. Είναι έρασιτέχναι μουσικοί καλοί, άλλ’ δχι 
βέβαια απαραίτητοι! ’Αποτυγχάνουν στήν καρριέρα τους 
καί καταφεύγουν εΐς τό σπήλαιον τής μουσικοκριτικής. 
Έκεΐ οπλίζονται μέ βιβλία, γνώσεις, αισθητικήν καί 
αρχίζουν τόν αγώνα— τήν έκδίκησιν.

Σκοπός μου δέν εΐναι νά θίξω ζητήματα, δπως τό 
τής αύτοσυντηρήσεώς των, άλλά νά φέρω εΐς φώς καί 
είς τήν πατρίδα μου τήν κατάχρησιν τοΰ επαγγέλματος 
των. Διότι ιδού ό τρόπος τής έξασκήσεώς του : Παρα- 
χώρησις εις τό πολιτικόν φρόνημα τής έφημερίδος πού 
γράφουν (δυστυχώς Πολιτική καί Τέχνη βαδίζουν τόν 
τελευταϊον καιρό μαζύ), εΐς τό μουσικόν των φρόνημα, 
άν έχουν καν συνειδητό τέτοιο, εΐς τήν ίδια των τήν 
ανικανότητα καί τέλος, εΐς τό ώρισμένον πρόσω.τον τοΰ 
οποίου τό έ'ργον κρίνουν.

Δέν εΐναι άλλως τε τυχαΐον γεγονός, δτι σέ κάθε 
μουσική εποχή τά μέτρια ταλέντα είρίσκοντο πάντοτε 
πιο ψηλά άπ’ τούς πραγματικούς δημιουργούς (υπάρχουν 
βέβαια καί λίγαι έξαιρέσεις). Συλλογίζομαι δτι στήν 
έποχή τοΰ Brahms, ό Bruch έθεωρεΐτο όδηγός μιας 
μεγάλης σχολής καί... δ συνθέτης τοΰ μέλλοντος, ένφ ό 
πρώτος έφερε τό δνομα τοΰ ξερού ακαδημαϊκού. Σήμερα 
σκέπτονται, δμως, καί στήν Γαλλία διαφορετικά. Στήν 
έποχή τοΰ Bach, ό Telemann, συνθέτης μ. ά. και πολ
λών μελοδραματικών έργων, έφερε τήν σφραγίδα τής 
μεγαλοφυΐας, ένφ πάλιν ό πρώτος έθεωρεΐτο ακαδημαϊ
κός, δπισθοδρομικός καί... δχι τής έποχής του ! Τί μποροΰν 
ν’ άπαντήσουν οί σημερινοί κριτικοί σέ δλα αύτά; Τά

παραδείγματα εΐναι άπειρα, άλλ’ αύτά δέν ένδιαφέρουν 
μουσικούς, ένδιαφέρουν ίσως τούς σημερινούς κριτικούς, 
οί όποιοι τά εκλαμβάνουν ώς υποδείγματα! Καί δμως. 
Π αρ ’ δλα τά άνω μειονεκτήματα τής μουσικής κριτικής 
τοΰ έξωτερικοΰ, δέν μπορεί κανείς ν’ άρνηθή τήν αναγ
καιότητα τής ύπάρξεώς της, έστω καί κατ’ αύτόν τόν 
άδικο τρόπο. Έκτος αύτοΰ, εΐς τό έξωτερικόν οί πνευ
ματικοί αύτοί άγώνες έξελίσσονται μέ κάποιαν φυσική 
σπουδαιότητα καί πεποίθησιν. Οί κριτικοί, δχι μόνον 
μιάς πρωτευοΰσης, άλλά καί μικρών έπαρχιών, δέν κατέρ
χονται ποτέ είς τήν χαμηλήν κλίμακα τών ιδιωτικών 
προσωπικών ζητημάτων. Αύτό εΐναι ι'διον τών ελληνικών 
μουσικών... αγώνων καί τών περισσοτέρων μας μουσι- 
κοκριτικών. Τούς δέ τελευταίους θέλω άκριβώς νά τιμήσω 
μέ τό άρθρο μου.

** *

Ή  πλειοψηφία τής ελληνικής μουσικοκριτικής (δηλ. 
’Αθηναϊκής) άντιπροσωπεύεται άπό έρασιτέχνας ή μή 
μουσικούς. Ή  έρασιτεχνία είναι στό τόπο μας, περισ
σότερο άπό κάθε τι άλλο, μία χρονίως έπιδημιακή άσθέ- 
νεια. Καί εΐναι γιά μένα δύσκολον ν’  άποφανθώ μέ 
βεβαιότητα, αν ή έρασιτεχνία αύτή εΐναι οί καρποί καί 
τά πρακτικά αποτελέσματα τών ’ Ωδείων μας, ή τών δια
φόρων εύκαιριών καί μέσων, πού συχνά διαθέτουν οί 
διάφοροι ένδιαφερόμενοι κριτικοί. Γιά ενα δμως είμαι 
βέβαιος: Αύτά πού συμβαίνουν σιήν πρωτεύουσα μας 
δέν συμβαίνουν ούτε εΐς μίαν φυλήν μαύρων. ’Ίσως, 
έπειδή άλλως τε ή τελευταία δέν έχει δημοσίαν μουσικήν 
κίνησιν, άρα ούτε καί μουσικοκριτικήν.

Ή  μουσικοκριτική μας βρίσκεται άκόμη εΐς τό στά
διον τής έπαρχιακής άνταποκρίσεως καί τής φθηνής 
φιλολογίας. Οί περισσότεροι τών μουσικοκριτικών μας 
θά μποροΰσαν ίσως νά περιγράψουν ενα έντελώς εξω
τερικό κοσμικό γεγονός, π. χ. τήν εορτήν τών καλλι
στείων, άλλά δχι νά κρίνουν τήν έκτέλεσιν ενός έργου, 
τήν αξίαν ενός σολίστ—  άποσιωπώ ενός συνθέτου, έστω 
καί χωρίς «φαινομενάλ» ταλέντο, δηλ. ενός συνθέτου 
τής έποχής μας ! Στήν πεντάμηνο άθηναϊκή διαμονή 
μου, έλαβα συχνά τήν εύκαιρία νά διαβάσω διάφορες 
ελληνικές κριτικές, κρίσεις γιά διαφόρους ξένους σολίστ, 
γιά εκτελέσεις τής ορχήστρας μας καί γιά διάφορα έργα 
ξένων καί 'Ελλήνων συνθετών, χωρίς βέβαια, λυπηρόν, 
άλλ’ άληθές, νά κατορθώσω νά έννοήσω καί τό περιε
χόμενόν των.

Έπρόκειτο αίφνης γιά έ'να έργο τοϋ Μπάχ; — ή 
ελληνική κριτική περιγράφει μέ ειδικότητα τήν ζωή τοΰ 
Μπάχ, πόσας γυναίκας πανδρεύθηκε καί τά 100 παιδιά 
ποΰ έ'φερε στον κόσμο!! (ίσως ή γονιμότης τοΰ άνθοώ-

που νά παίζη εδώ συμβολικό ρόλο: τήν γονιμότητα τοΰ 
πνεύματος!) Έπρόκειτο γιά τήν έκτέλεσιν τής πρώτης 
συμφωνίας τοϋ Μάλερ ; —  ή κριτική μας περιέγραφε τήν 
καρριέρα τοΰ Μάλερ, δτι ήτο διευθυντής ορχήστρας στήν 
δπερα τής Βιέννης, ένα διάστημα καί στή Βουδαπέστη, 
και δτι, δπως έλεγε καί ό ίδιος, γιά νά καταλάβη κανείς 
τήν μουσική του θά έπρεπε νά γνωρίζη καί τόν ϊδιο 
τόν συνθέτη, τήν ζωή του, τις πίκρες —  δλ’ αύτά πού 
ήμεΐς οί "Ελληνες δέν γνωρίσαμεν— άρα δέν μπορούμε 
νά γνωρίσουμε καί τήν μουσική του ! Ή  άλλη πλευρά 
τής κριτικής μας, μέ άλλον πολιτικόν καί μουσικόν φρό
νημα (;) ψιττακίζει γαλλικάς σωβινιστικάς κρίσεις: Ό  
Μάλερ είναι βαρύς, δυσνόητος, μακρύς στήν φόρμα καί 
δέν θά περάση ποτέ τά γερμανικά σύνορα! Ό σ ον  
αφορά τα? εκτελέσεις γ δ πόλεμος γίνεται πάντοτε γιά 
τά διάφορα tempi καί τάς δυναμικάς λεπτομερείας. 
"Έτυχε δ διευθυντής τής ορχήστρας νά εΐναι κουρασμέ
νος ή νευρικός, καί ή έκτέλεσις γνωστών έ'ργων νά γίνε
ται συχνά άγνώριστος— αύτό αρκεί γιά ένα ’Αθηναϊκόν 
μουσικοκριτικόν γεγονός. Πρόκειται γιά ξένους σολίστ; 
— οί τής κεντρικής Εύρώπης θά έχουν μέ τό μέρος των 
δλους τούς μουσικοκριτικούς πού έτυχε προ εικοσαετίας 
νά  σπ ουδά σουν  σχεδόν  είς τήν κεντρικήν Εύρώπην, 
οί τής ανατολικής παρόμοια. Ή  ιδία τύχη καί γιά τούς 
λιγοστούς "Ελληνας σολίστ. "Οτι τά πνευστά όργανα 
τής συμφωνικής μας ορχήστρας παίζουν συχνά μισόν 
τόνο χαμηλώτερα μεταξύ των καί άπ’ τά έγχορδα, δτι ή 
σοσιαλική Θέσις τών μουσικών μας γίνεται μέρα μέ τήν 
ήμερα άφόρητος, δτι ή ορχήστρα μας εΐναι άδύνατον 
νά έξελιχθή σέ μίαν εύπρόσωπον τέτοιαν έφ’ δσον τής 
λείπουν: ομοιογένεια οργανισμού, ενδιαφέροντος καί τό 
συναίσθημα τοϋ καθήκοντος (δυστυχώς ή αμοιβή τών 
μουσικών μας εΐναι θλιβερά), γιά δλα αύτά δέν είδα νά 
ένδιαφερθή σοβαρά καί έκτεταμμένα ή ’Αθηναϊκή μου- 
σικοκριτική. Καί φθάνομεν τώρα εΐς τήν κορυφήν τής 
κωμφδίας αύτής, είς τάς διαφόρους κρίσεις περί συγ
χρόνων έργα)ν μουσικής. Κρίσεις γιά τόν Casella, πολύ- 
πειρον μέν μουσικόν, άλλ* δχι άπαραίτητον συνθέτην, 
τόν όνομασθέντα δμως, στον τόπο μας, πρωτοπόρον 
τής νεωτέρας συγχρόνου μουσικής, θαϋμα πρωτοτυπίας, 
ίλιγγος έμπνεύσεως— καί δλα αύτά, μ. ά., ώς υπόδειγμα 
διά τούς συγχρόνους "Ελληνας συνθέτας ! Κρίσεις γιά 
τόν Προκόφιεφ, Συμανόφσκη, Ραβέλ, Στραβίνσκυ, Χίν- 
τεμιτ κτλ.— δλοι μαζύ στριμωγμένοι καί δμοιοι, σ ’ ένα 
καί τό αύτό ύψος, καί ας χωρίζουν τούς συνθέτας αύ- 
τούς άπέραντοι πνευματικαί διαστάσεις. Διά τήν τάδε 
κυρίαν καί τόν δείνα κύριον κριτικόν δέν παίζει αύτό 
βέβαια κανένα ρόλο- ρόλο παίζει, δτι ή κριτική πρέπει 
νά γραφή!

** *
Καί δέν μπορώ βέβαια ν’  άνθέξω είς τόν πειρασμό 

τοΰ νά μή φέρω καί τόν εαυτό μου ώς παράδειγμα.

Γνωρίζω έπίσης, δτι μέ τό βήμα αύτό δέν θά κερ
δίσω περισσότερο τήν εύνοια τής αθηναϊκής μουσικο- 
κριτικής· αύτό άλλως τε δέν θά μ’ ώφελοΰσε πολύ!

Περισσότερο μ’ ωφέλησε ή έκ τοΰ πλησίον γνωρι
μία της, αί έσφαλμέναι κρίσεις της σέ έργα μου μουσικής 
δωματίου, διότι μέ τόν τρόπον αύτόν μοΰ έδόθη ή εύ
καιρία νά σφραγίσω διπλά καί τριπλά δλ’ αύτά πού 
ένστίκτως άπό μακρυά διησθανόμην: ή ολοκληρωτική 
της άγνοια γιά σύγχρονον ή μή σύγχρονον, άπομιμητι- 
κήν καί δημιουργικήν μουσικήν. Δέν μπορεί έ'νας σο
βαρός μουσικός νά ξεχάση τό ειρωνικόν, γιομάτο, δμως, 
καλωσύνη, χαμόγελον, αύτό πού άθελα μεταχειρίζεται 
κανείς σέ απλοϊκούς, αποκλεισμένους γιά πάντα άπ’ τήν 
αστραπιαία έξέλιξι τοϋ κόσμου ανθρώπους, δταν κρίνεται 
κατά τόν ακόλουθον ανίκανο τρόπ ο :

* Ό  κ. Σκαλκώτας θέλησε νά διασκεδάση εΐς βάρος 
τοϋ σεβ χστοΰ κοινοΰ.— Άποκηρύττει εκ συστήματος καί 
έπιμόνως τήν έμπνευσιν καί τήν δημιουργικότητα, καί 
φυσικά έχει διπλοΰν κέρδος: α ')  γίνεται πρωτότυπος 
καί β ')  σκεπάζει τήν στειρότητά του μέ τό πρόσχημα 
τής μοντέρνας τεχνοτροπίας.— Αί συνθέσεις τοΰ κ. Σκαλ- 
κώτα εΐναι απλώς ανιαρά καί δυσάρεστα γυμνάσματα 
ενός πρωτοπείρου νεοφώτιστου μαθητοΰ τοΰ Σαΐμπεργκ, 
τά όποια οί υπομονητικοί άκροαταί μποροΰν νά ύπο- 
στοΰν χωρίς διαμαρτυρίαν.— Ό  κ. Σκαλκώτας δέν εΐναι 
φαινόμενον εΐναι απλώς μία περίπτωσις, πολύ συνηθι
σμένη μάλιστα περίπτωσις στούς καιρούς μας τοϋ πλή
ρους μουσικού έκτροχιασμοΰ καί τής άρνητικής ΐσοπε- 
δώσεως τής τέχνης».— Σεβαστοί άναγνώσται: «κίνδυνος 
θάνατος», ή «εισβολή τών βαρβάρων έν Έλλάδι*— καί 
γιά νά μήν ξεχνάμε καί τό χιοΰμορ : κατά γενικήν ομο
λογίαν δ κ. Σκαλκώτας εΐναι προικισμένος μέ πραγμα
τικόν τάλαντον. Π ώς εΐναι δμως δυνατόν νά γράφη 
τόσον άσχημη μουσικήν; Ό  R ichard Strauss είπε 
κάποτε στον H indem ith — τηρούμενων τών αναλογιών, 
δηλ. τοϋ ύπερόχου κριτικοϋ ποζάροντος ώς R ichard 
Strauss καί τοΰ υποφαινομένου ώς H indem ith (ποιος 
τώρα άραγε άπ’ τούς δυό μας καί μέ τήν τεράστια δια
φορά τής ηλικίας μας πλησιάζει τήν πραγματικότητα ;): 
— Έσεΐς έχετε ταλέντο, γιατί δέν γράφετε πραγματικήν 
μουσικήν; Ο χώρος δέν μοΰ επιτρέπει δυστυχώς, νά 
παραθέσω καί άλλας περικοπάς τών διαφόρων κριτικών 
μου. Φθάνει δμως εως έδώ.

Δέν κρίνεται δηλαδή, τό έργον τέχνης αύτό καθ’ εαυτό, 
κρίνεται ό συνθέτης μόνον, καί βέβαια ανάλογα μέ τήν 
προσωπική του ιδιοσυγκρασία! Δέν μπορεί κανείς νά 
μοϋ άποδείξη τό άντίθετον: οί περισσότεροι τών μουσι- 
κοκριτικών τής πρωτευούσης μας δέν εΐναι ικανοί νά 
διαβάσουν ούτε μιά εύκολη σελίδα μιάς παρτιτούρας 
έργου μου, ούτε ν ’ άναλύσουν συστηματικά τήν μορφή 
του— γιά νά μ’  αποδείξουν μέ μουσικά επιχειρήματα (καί 
δχι μέ τή δύναμι τοΰ Τύπου), δτι εΐναι γραμμένο έλατ-



τωματικά—  π. χ. γιά πνευστά, γιά έγχορδα ή γιά ορχή
στρα, δτι υπάρχουν είς τά έργα μου, δπως εις τά περισ
σότερα έργα Ελλήνων συνθετών, μίγματα και αντιθέσεις 
μουσικού ΰφους. Κάνεις άπ5 τούς μουσικοκριτικοΰς μας 
δέν έμελέτησε, ούτε καν άντίκρυσε εκ τού πλησίον έ'ργον 
δικό μου. Και γεννάται τό ερώτημα: πώς είναι δυνατόν 
σέ πρώτην άκρόασιν πολυπλόκου συγχρόνου έργου, νά 
παρακολούθηση ή: τάδε κυρία η ό κ. τάδε ανίδεος κρι
τικός άλανθάστως και νά σχηματίση αποφασιστικήν επ’ 
αυτού γνώμη;

Ποια μεγαλύτερα μουσικά μέσα διαθέτει άπ’ τά 
ενός σπουδάσαντος μουσικού; τήν πείραν;— αποκλείεται 
γιά τόν τόπο μας, δέν έχομεν άλλως τε τήν ευκαιρία 
ν ’ άκούμε καλήν και πολλήν μουσική. Τήν μουσική μόρ- 
φ ω σιν ;—απέδειξα τό αντίθετον άνωτέρω. Ω στόσο δλοι 
σπεύσανε νά μέ κρίνουν, πολλοί βέβαια χωρίς ν’  ακού
σουν και τά εργα μου, νά μοΰ επιτεθούν —  γιά ποιο 
λόγο; 'Απλούστατα: ή παραδοχική των μουσική ίκανό- 
της, σταμάτησε μιά γιά πάντα στά σύνορα τής μουσικής 
τού 18ου αίώνος. Δέν μπορούν, λοιπόν, τοιούτου είδους 
φιλολογικά! εξάρσεις νά δνομασθοϋν και κριτικαί. Θά 
μπορούσαν ίσως νά φέρουν τό όνομα τών επιπόλαιων 
και επιφανειακών Ιντυπώσεων. ’Αλλά, εντύπωσις δέν 
είναι κριτική.

Σκοπός κα! αποστολή τής κριτικής, είναι νά κρίνη 
τό έ'ργον τέχνης αυτό καθ’ εαυτό και δχι νά διαπιστώση 
τήν πνευματικήν τάσιν αύτοΰ (‘ )- Οί περισσότεροι τών 
κριτικών ένδιαφέρονται και ασχολούνται μόνον μέ τό 
τελευταίο. Είναι άλλως τε κα! πολύ εύκολώτερο, νά βα- 
δίζη κανείς μέ αορίστους έννοιας, δπως «άτοναλιτέ», 
♦ πολυτοναλιτέ», τό «άγνώς ηχητικόν υλικόν», «απόλυτος 
άντικειμενισμός», «ίμπρεσσιονισμός», «έξπρεσσιονισμός», 
«κλασσικισμός», «ρωμαντισμός», «νεοκλασσικισμός^νεο- 
ρωμαντισμός», «νεωτέρα άμεροληψία», «μουσική τής 
χρήσεως», «σοσιαλική μουσική» και τό τελευταΐον: «κα
θολικός μυστικισμός».

Σκοπός, λοιπόν, κα! αποστολή τής κριτικής δέν είναι 
νά  δημ ιουργή  Ιστορίαν τής μουσικής  τριγύρω της, 
άλλά νά ξεχωρίζη, προαπαντάς, είς τά διάφορα έ'ργα τήν 
άπομίμησιν  (reproduktion) άπ’ τήν πραγματικήν δ η 
μ ιουργία ν. Όλίγοι τών κριτικών μπορούν ν άκολου 
θήσουν αυτό τόν δρόμο.

(Βερολϊνον, Μάρτιος 1931).

Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Κ Α Λ Κ Ω Τ Α Σ

(‘ ). Σημ. Συντά; “Οταν άναλΰση κανείς λεπτομερώς έν 
εργον Τέχνης, γνωρίζει τότε καί διαπιστώνει καί τήν πνεύμα 
τικήν αύcoO’τάσιν — τό περιεχόμενόν.

ΑΙ ΚΥΡΙΑ! ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Είνε γεγονός άναμφισβήτητο δτι ή Jazz συνεισέ- 
φερε πολλαπλά στοιχεία είς τήν έξέλιξι τής συγχρόνου 
μουσικής. Τά κυριώτερα είνε:

Ό  ρυθμός, τό νέο ηχητικό χρώ μα  τής ορχήστρας, 
ό νέος τρόπ ος έκφράσεως.

Ό λ οι γνωρίζομεν δτι ή Jazz ήλθε άπό τήν ’Αμε
ρική. Ώ ς έξηκριβώθη ή λέξις Jazz δέν εΐνε ά'λλο παρά ή 
παρεφθαρμένη άγγλική λέξις chase δηλ. τρέξιμο, κυνήγι. 
Εύρίσκομε τήν προέλευσιν της στούς πρώτους χρόνους 
τής μεταναστεύσεως τών Άγγλοσαξώνων στήν Β. ’Αμε
ρική. Ή  μουσική Jazz δημιουργήθη άπό τήν συγχώ- 
νευσι τής πρωτόγονης μουσικής τής Βορείου ’Αμερικής 
(πεντάτονος μουσική) και τών άγγλικών λαϊκών τραγου- 
διών (song) τοΰ 14ου κα! 15ου αίώνος. Ή  ζύμωσις αύτή 
δημιούργησε διά μέσου τών αιώνων ένα ρεύμα λαϊκής 
μουσικής τών μαύρων τής Β. ’Αμερικής, μέ άμεσο άπο- 
ιέλεσμα τήν Jazz.

’Αρχικά ή μουσική τών μαύρων τής Β. ’Αμερικής 
δέν έκίνησε τό ενδιαφέρον τών εύρωπαίων συνθετών 
παρά μόνο σέ μεμονωμένες προσπάθειες.

'Η  πρώτη σοβαρά μελέτη έγινε άπό τόν Dvorak. 
Ό  Τσέχος συνθέτης κατά τήν τριετή διαμονή του είς

Νέαν 'Υόρκην συνέθεσε τήν συμφωνίαν τοΰ Νέου Κόσμου 
και τό Κουαρτέττο op. 96 (1893— 1894).

Τό νέο ρυθμικό στύλ εγινε δεκτό άπό τούς impres- 
sionistes μέ μεγάλη έπιφύλαξι. Είνε δέ φυσικό, διότι 
τήν εποχήν εκείνην τούς έθάμβωσε περισσότερο τό εξω
τικό, τό καινούργιο χρώμα απλώς ώς εντύπωσις, άλλά 
δχι ώς ζοπικώτερο ρυθμικό στοιχείο, δπως συνέβη έπι 
τών ημερών μας.

Ό  χορός τής μόδας Cake - walk μέ τές συγκοπές κα! 
τούς νέους τονισμούς, κερδίζει περισσότερο έ'δαφος στήν 
δημιουργική μουσική.

Εύρίσκομεν τόν Cake - walk εξαίρετο στυλιζαρισμένο 
άπό τόν Debussy εΐς τήν σύνθεσι Children ’s - Corner
VI G olhw ogg ’s Cake - walk (1908) καθώς καί στά εξω
τικά σκίτσα τό C ak e-w alk  τοϋ Μ. Zadora.

’Εκ παραλλήλου, εΐς τήν ’Αμερικήν πρωτοεμφανί- 
ζονται αί θορυβώδεις τζάτζ-μπάντ τών Μαύρων. Τό 
1915 οργιάζουν κυριολεκτικώς οί χορευτικές αυτές ορχή
στρες μέ τούς χορούς φόξ-τρότ, τσάρλεστον κλπ. Εΐναι 
δέ γνωστόν μέ ποιον ορμητικόν τρόπον κατέκλυσαν αί 
τζάτζ μπάντ μεταπολεμικώς τήν Ευρώπην, ώστε κα! αί 
χορευτικά! δρχήστραι τών λευκών ήναγκάσθησαν νά τάς 
μιμηθοϋν.

Ό  P. W hitem an επέτυχε πρώτος νά ύποτάξη τήν 
αυθόρμητη καί έκ τοΰ προχείρου (im provise) μουσικήν 
τών μαύρων μουσικών τής Β. ’Αμερικής είς τούς νόμους 
ενός ώρισμένου style πού άργότερα επεβλήθη ώς μία 
νέα καλλιτεχνική πηγή.

Κατά τόν P. W hiteman ή κλασσική μορφή τής 
ορχήστρας Jazz σύγκειται 
λεστάς.Κυριαρχοΰν τά πνευ
στά καί κρουστά· είναι δέ 
περιωρισμένος δ άρα^μός 
τών εγχόρδων.

2 —3 βιολιά (σέ εξαιρε
τικές περιπτώσεις μέχρις 8).

2 κόντρα-μπάσσα.
2 σάλπιγγες.
2 τρόμπες, 2 — 3 κόρνα.
3 σαξόφωνα (σέ τρεις 

διάφορες κλίμακες).
2 πιάνα (τό ένα εναλλάξ 

μέ σελέστα).
Banjo. Κύμβαλα, μεγάλα 

τύμπανα κα! διάφορα άλλα 
κρουστά.

Τό ξεχωριστό γνώρισμα 
τής ορχήστρας Jazz εΐναι 
τό ΐδιάζον ηχητικό χρώμα 
πού προσδίδει εΐς αύτήν ό 
ηχητικός συνδυασμός τών 
πνευστών έν γένει, ένφ ό 
ρυθμός συγκρατεΐται άπό τό 
πιάνο, τό Banjo κα! τά 
κρουστά.

Ή  μουσική φράσις στη
ρίζεται κυρίως στις ρυθμι
κές συγκοπές κα! τόν τονι
σμό τοΰ ασθενούς μέρους 
τοϋμέτρου, ή δέ μελφδία ά- 
ναπτύσσεται σέ παραλλαγές 
πού λύονται πολυφωνικώς.

Η μουσική αυτη μέ τό κύριο χαρακτηριστικό τών 
συγκοπών εισήλθε στήν μουσική επιστήμη κα! ονομά
ζεται Syncopated music ή Ragtim e πρός διαστολήν 
άπό τήν χορευτικήν Jazz.

Από τοΰ 1920 έχρησίμευσε στούς συνθέτας τό νέο 
αυτο μουσικο στοιχείο ώς ένας νέος δημιουργικός παράγων.

Πραγαατικά έχουμε πολλάς συνθέσεις τών συγχρό
νων συνθετών δπου εΐναι καταφανής ή άμεσος επιρροή 
τής Jazz.

Στραβίνσκη ή 'Ισ τορ ία  τοϋ  Σ τρ α τιώ του , Rag-tim e 
διά 11 δ'ργανα.

H indem ith κουαρτέττο op. 24 I κα! 26.
K renek: Jonny spielt Auf.

Kurt W eill όπερες Mahagonny, D reigroschenoper. 
Castelnuovo Tedesco, Milhaud :
T rois R ag-C aprices pour Orchestre κλπ.
Ή  Jazz έξήσκησε έπίσης μεγάλη έπιρροή στήν 

σύστασι τής σημερινής ορχήστρας ή οποία έχει ένα οΐ- 
κειότερο χαρακτήρα μέ τόν μικρόν άριθμόν οργάνων, 
τά όποια έχουν σολιστική αξία.

Ό  Paul Hindemith 
(1895) θεωρείται σήμερα ό 
δημιουργικώτερος σύνθέτης 
τής νέας Γερμανικής μου
σικής. Ό  Hindem ith ήρ- 
χισε τήν σταδιοδρομία του 
ώς πρώτο βιολ! τής δ'περας 
τής Φρανκφούρτης έγινε 
γνωστός ώς ά'ριστος εκτε
λεστής βιόλας καί σέ ηλικία 
25 έτών επεβλήθη ώς συν
θέτης ενός άπολύτως άτο- 
μικοΰ style. Σήμερα διδά
σκει σύνθεσι στήν ’Ακαδη
μία τών Καλών Τεχνών 
έν Βερολίνφ.

Ή  μουσική τού H inde
mith βγαίνει μέσα άπό τόν 
παλμό τής σύγχρονης ζωής, 
ώστε δέν εΐναι διόλου πε
ρίεργο διατί εύρε στούς ρυθ- 
μοί·ς τής Jazz ένα σπουδαίο 
δημιουργικό παράγοντα.

Αί πρώται χαρακτηριστι
κοί συνθέσεις εΐνε τό Finale 
1921 καί ή σουίτα  γιά 
π ιάνο  op. 2 6 .  Είς τό τε
λευταίο αυτό έργο δίδει μία 
παρφδία τών συγχρόνων 
χορών Fox-trott, Shim 
my, Boston, Ragtim e μέ 
τις εξεζητημένες συγκοπές 

κακόφωνες αρμονίες καί μακ3ες αισθηματικές παύσεις 
Ύ π ό  τό ίδιο πνεϋμα συνέθισΐ κα! τήν τελευταία όπερα 
Neues vom  Tage (1929), δπου σατυρίζει επίσης τήν 
σύγχρονη ζωή.

Στό έργο αύτό ή ορχήστρα έχει έγκαταλείψει τήν 
πομπώδη μορφήν τής ρωμαντικής εποχής, έχει χαρακτήρα 
πλέον απλό, περισσότερο οικείο, μέ νέο ηχητικό χρώμα.

Εις τό νέο στυλ τοϋ Χίντεμιτ διακρίνομεν δίπλα στό 
ρυθμικό στοιχείο νά δεσπόζη ή πολυφωνία, είς δέ τήν 
μουσική φράσι ή μελφδική γραμμή κυριαρχεί σολιστικά 
σέ κάθε ό'ργανο, μέ αρχιτεκτονική οντότητα,

’Από τάς συνθέσεις τοϋ Kurt W eill (1900) ποΰ πα
ρουσιάζουν τήν καταφανέστερη επιρροή τής Jazz άνα-

άπό 36 ό'ργανα μέ 22 έκτε-
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'Α π ό  τη ν <Dreigroschen- 
oper» το ΰ  Κ ο υ ρ τ  Βάϊλ 

« Η  Ballade 
τή ς ευχά ρ ιστη ς ζ ω ή ς »

φέρω τις όπερες (Singspiele) M ahagonny καί Drei- 
groschenoper. Τό λιμπρέττο τής D reigroschenoper 
έγράφει από τόν Bert Brecht κατά διασκευήν τής 
αγγλικής B eggar’s Opera (1723).

Ώ ς μόνη μελωδία από τήν παληά δπερα διετήρησε 
ό Kurt W eill ενα χαρακτηριστικό κοράλ τοΰ 1δου αϊώνος 
(1 πράξις άρ. 3). Κατά τά άλλα ή δ'περα αυτή άποτε- 
λεϊται από τραγούδια μέ χαρακτήρα Fox-trott, Shim
my, Blues κ.λ.π., δπου ξεχωρίζουν χαρακτηριστικά αί 
συγκοπα! τής Jazz.

Ή  δπερα M ahagonny δέν διαφέρει ως πρός τήν 
φόρμα. Κα! τά δύο έ'ργα χάρις στήν συγγραφική δύναμι

τοΰ Bert Brecht, έ'χουν μιά βαθύτερη φιλοσοφική ΰπό- 
στασι, μέ ύπόθεσι παρμένη από τή ζωή.

Βλέπομεν δτι ή σύγχρονη μουσική εινε σφυκτά σνν- 
δεδεμένη μέ τις εκδηλώσεις τής καθημερινής ζωής. 'Η  
σύγχρονη μουσική δέχθηκε πολλές επιρροές, διήλθε πολλά 
στάδια από τά όποια δημιουργήθησαν νέοι ρυθμοί, νέες 
φόρμες καί αντιλήψεις.

Έ ν συμπεράσματι: Ή  μουσική έ'γινε περισσότερο 
αντικειμενική στήν έ'κφρασι, κατ’ άντίθεσιν τοΰ υποκει
μενικού espressivo τής ρωμαντικής και μεταρωμαντικής 
εποχής.

Σ Τ Ε Λ Λ Α  ΠΕΤΤΤΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΗΛΛΣΐ;

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή μή δέν έπιστρέφονται.
Ή  ΔιεύΦυνσις οΰδεμίαν φέρει εΰΦυνην διά τάς εις τά δημοσιευόμενα 

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

ΑΠΟ ΤΗ Ν  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΝ ΤΟΥ ΒΕΡΔΙ

Πρός τον Giulio Ricordi,

S. A gata, 10 ’Ιουλίου 1871.

«Γνωρίζετε το λιμπρέττο τής *Α ϊάα» κα'ι σας είναι 
έπϊ πλέον γνωστόν δτι διά τόν ρόλον τής Amner'lS είναι 
άναγκαΐον νά εύρεθή μία καλλιτέγνις δραματική και 
ιδίως μία καλλιτέχνις 
πραγματική ηθοποιός.
Π ώς ή μπορεί κάνεις νά 
έλπίζη δτι θά τά εύρη 
δλα αυτά σε μιά ποΰ δέν 
εχει καλά-καλά ντε μπαν
τάρει ; Ή  φωνή μόνη 
τ7]ς, και αν είναι ακόμη 
ώραΐα (κάτι βέβαια ποΰ 
δέν η μπορεί κάνεις νά 
τό κρίνη ασφαλώς σέ μιά 
αίθουσα συναυλιών ή σέ 
μιά κενή αίθουσα θεά
τρου) δέν αρκεί διά τόν 
ρόλον αυτόν. Ή  άποκα- 
λουμένη από μερικούς 
*τελειότης τοΰ φωνητι- 
κοΰ στοιχείου» δέν μέ 
ενδιαφέρει διόλου : μοΰ 
αρέσει νά τραγουδούν 
τούς ρόλους, δπως εγώ 
θέλω. Βέβαια, εγώ δέν 
ή μπορώ νά δώσω «φ ω 
νή», ψυχή, εκείνο τό 
κάτι ποΰ τό λέγουν συνή
θως «εσωτερική σπίθα», 
εκείνο ποΰ τό περιγρά
φουν μέ τό έξη ς : «νά 
έχη τόν διάβολον μέσα 
της». Χ θές σάς έγραψα 
τάς απόψεις μου γιά τήν 
Wcildmann και σας τό έπιβεβαιώ και σήμερον. Τό ξεύρω, 
βέβαια, πολύ καλά πώς δέν είναι εύκολο νά εύρ?] κανείς 
μιά Amneris τελεία, άλλά θά ομιλήσουμε γιά δλα αυτά 
σέ λίγες ημέρες. Πάντως δμως δέν έχομε τελειώσει : 
Δέν μοΰ είπατε ακόμη εάν έχετε παραδεχθή τους δρους 
ποΰ σάς γνωστοποίησα σέ μιά αλλη επιστολή μου.

Σημειώσατέ το καλά, αγαπητέ μου Giulio, πώς δέν 
έρχομαι στο Μιλάνο γιά νά ικανοποιήσω μιά μικροφι
λοτιμία μου, έκτελώντας ένα από τά μελοδράματά μου · 
έρχομαι γιά μιά τελεία έκτέλεσι που θέλω νά γίνη. ’ Αλλά 
γιά νά τό επιτύχω αυτό, πρέπει νά έχω άφθονα τά

μέσα γιά μιά τέτοια έκτέλεσι. Γι αυτό, απαντήσατε μου 
εάν έκτος από τούς τραγουδιστός, υπάρχουν ασφαλώς ;

1) *Ο διευθυντής ορχήστρας.
2) Οι πρώτοι τοΰ Κόρου.
3) ‘ Η  ορχήστρα δπως εγώ τήν θέλω.
4) Τά τύμπανα και ή Cassa μέ ισχυρότερο ήχο ή

αυτόν που είχαν προ δύο 
ετών.

5) Τό κανονικό— σύ- 
νηθες κούρντισμα.

6) cΗ  ορχήστρα μέ τό 
σύνηθες κούρντισμα, γιά 
νά άποφύγουμε τά άνε- 
βοκατεβάσματα στήν έκ- 
τέλεσι.

7) Τά δργανα εάν έ
χουν τοποθετηθώ δπως 
έγώ σας ώρισα τόν περα
σμένο χειμώνα.

Λ ύτή η τοποθέτησις 
τών οργάνων— τής Ορχή
στρας-— είναι ένα σοβα
ρόν πρόβλημα ή δπως 
συνήθως νομίζουν, διότι 
άναλόγως τής τοποθετή- 
σεως αποκτά κανε'ις και 
διαφόρους αναμίξεις τών 
ήχων τών οργάνων, τών 
ήχων γενικώς και φυσι- 
κφ τφ  λόγφ και διάφο
ρον πάντοτε έπενέργειαν. 
Κάτι τέτοιες μικρές διορ
θώσεις μάς δείχνουν κά
ποτε τόν νέον δρόμον ποΰ 
ασφαλώς θά έλθη μιά 
5μέρα. θά  ήταν δ ’ επίσης 
πολύ καλό, νά φύγουν τά 

θεωρεία ποΰ βρίσκονται κοντά στή σκηνή, εις τρό
πον ώστε νά πίπτη ή αυλαία στο προσκήνιο άκριβώς. 
Κατόπιν : ή άφανής ορχήστρα. Τό τελευταιον αυτό βέ
βαια δέν είναι Ιδική μου έμπνευσις, αλλά τοΰ Βάγνερ. 
Και είναι αυτή ή ιδέα κατι τό θαυμάσιον. Εϊναι δέ σή
μερον άδύνατυν νά άνεχΰή κανείς θεατάς μέ φράκο 
καί άσπρη γραβάττα έν μέσο) Αιγυπτίων, ’ Ασσυριών, 
Χαλδαίων κλπ. ’Ακόμη, δέν ή μπορεί κανείς νά άνεχθή 
τήν δλην ορχήστραν, ποΰ αποτελεί αυτή ένα κόσμο 
ιδεώδη ίδικόν της, μέσα στον κόσμο τής πλατείας, στον 
κόσμο ποΰ χειροκροτεί ή καί σφυρίζει. Καί έπί πλέον

Β έ ρ δ ι



ι

δέν ήμπορεΐ νά βλέπη κανείς δλο, τά κοντραμηάσπα, τις 
άρπες και τον διευθυντήν ορχήστρας, ποϋ τον εμποδί
ζουν αυτοί την θέα τής σκηνής. 5Απαντήσατε μον σέ 
δλα τά ανωτέρω μέ ενα ναι ή δχι. Έ ά ν  δεν αποδέχεται 
κανείς εκείνα τα δποΤα εγώ θέλω, δεν εχει σκοπδν ή 
περαιτέρω συζήτησις». [Σ η μ . Μεταφρ. Παρατηρεί, πι
στεύω, ό αναγνώστης τον εγωισμόν τον Β έρδι: είναι 
δ ορθός εγωισμός τής μεγαλοφνΐας] .

** *

Πρός τόν Conte Opprandino Arrivabene.

S. Agata, 2 Σεπτεμβρίου 1871.

«  Στη μουσική δεν πρέπει κάνεις νά εΐναι μο
νάχα μελωδικός. Διότι ή μουσική εΐναι κάτι περισσότε
ρον ή μελθ)δία και αρμονία. Εΐναι μουσική! Θά σου 
φανή αυτό ίσως κάτι τό παράξενο. Σου δίδω τήν εξή- 
γησι ' 'Ο  Μπετόβεν δεν ήταν μελωδικός. 'Ο  Παλεσιρίνα 
επίσης. Καταλαβαίνεις βέβαια περί τίνος πρόκειται : 
Μελωδικός κατά τήν συνήθη (Νεοϊταλικήν) άποψιν »

*Α Λ

Πρός τόν Oiulio Ricordi.— 1872.

«'Ο  Nicolini δ).ο και συντομεύει τό μέρος τον ///.... 
(Σημ. Μεταφρ. Τά 'θαυμαστικά καί τά αποσιωπητικά — 
κα'ι κατωτέρω— υπάρχουν εις τό πρωτότυπον). Καθώς 
και ό Aldighieri πολλές φορές στό ντουέτο τής γ ' πρά- 
ξεω ς// Και επί πλέον σε μιά εκτέλεσι, εσβυσαν δλο τό 
β ’ φινάλε/// ’ Αλλά κα'ι άν αφήσου με τό ζήτημα, πώς ή 
ρωμάντσα κατεβάσθηκε μισό τόνο, δεν μπορεί δμως νά 
συγχωρε·θή και ή αλλαγή μερικών διαστολών. Γενικώς, 
μιά μετριωτάτη A id a !! Τήν Amneris τήν τραγούδησε 
μιά σοπράνο/J Ο δε διευθυντής ορχήστρας άλλαξε τά 
Tempi!!/..."Ασφαλώς δεν εχομεν καμμίαν απολύτως 
ανάγκην νά ευρίσκουν νέα έφφαί οί κ.κ. διευθνντα'ι ορ
χήστρας κα'ι οί τραγουδισταί. Κα'ι δσον αφορά εμένα 
δηλώνω πώς ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν βρέθηκε κανείς νά 
μοϋ «βγάλη» εκείνα τά έφφαί που εχω «βάλει* στήν 
παρτιτούρα μον.... Κανείς // Ποτέ, ποτέ . . . .  οϋτε οί τρα
γουδιστοί οϋτε οί διευθυνταί ορχήστρας / / /

Μά τώρα εΐναι βέβαια μόδα νά χειροκροτοϋν καί 
τους διευθυντάς ορχήστρας καί παραπονοϋμαι γι’ αυτό, 
δχι τόσο γιά τό συμφέρον ολίγων ποϋ τους εκτιμώ, άλλά 
διότι οί ακαταστασίες αυτές ενός θεάτρου γίνονται δεκτές 
καί άπό τό άκροατήριον άλλων θεάτρων, χωρίς νά ΰπάρχη 
ελπίς σωτηρίας άπό τήν κατάστασιν αυτήν. Στά παλαιό- 
τερα χρόνια έπρεπε κανείς νά υπομένη τήν τυραννίαν 
τής πριμαντόνας, τώρα δε εΐναι υποχρεωμένος ν ’ άνέχεται 
καί τόν άξιότιμον κ. κ. διευθυντήν ορχήστρας /

Λοιπόν; Καί μοΰ μιλάτε κατόπιν γιά συνθέσεις, γιά 
τέχνη κλπ. /// . . . .  Μά εΐνε τέχνη αυτή ;

Καί τελειώνω τήν παρουσάν μ ου μ ε τήν παράκλησιν 
πρός τόν εκδοτικόν οίκον RlCOrdi δτι δεν ή μ π ορώ  νά

παραδεχθώ τάς ώς άνω ακαταστασίας στήν εκτέλεσι τών 
έργων μου καί δτι δ εκδοτικός αυτός οΐκος εΐναι ελεύ
θερος ν ’ άποσύρΐ] εκ τής κυκλοφορίας τά τρία τελευ
ταία μελ.οδράματά μου (καί 'θά έχαιρόμουν υπερβολικά 
γι’ αυτό τό πράγμα) διότι, βέβαια, δέν ή μπορώ νά υπο
φέρω τό γεγονός δτι μοϋ άλίάζουν μέρη άπό τά εργα 
μου. "Ας ε'λθη δ,τι θέλει. ’ Επαναλαμβάνω : Λεν ήμπορώ 
νά υποφέρω τήν κατάστασιν αυτήν».

** *

Επιστολή τοΰ Bettani Prospero
( ενας ’  Ιταλός ακροατής) πρός τόν Verdi.

9Α ξιό τ ιμ ε  η . Β έρδι,

Στός 2 τον Μαΐον (1872) επήγα στήν ’Όπερα τής 
Parma, γιά ν ’ ακούσω τό νέον σας μελόδραμα «A ida» 
που γύρω σαυτό εγινε τόσος θόρυβος, τις τελευταίες 
αυτές μέρες. Ή  περιέργειά μου ήταν τόσο μεγάλη, που 
άγόρασα τήν 'θέσιν ’Αρ. 120, μισή ώρα πριν άπό τήν 
εκτέλεση. Έ ϋαΰμασα  τόν σκηνικόν διάκοσμον, τους πολυ 
καλούς τραγουδιστάς καί προσπαθούσα πάντοτε νά μή 
χάσω τίποτε άπό τό μελόδραμα. Μετά τό τέλος τής δλης 
παρασ τάσεως, ήρώτησα τόν εαυτόν μον εάν ε μείνε ευ
χαριστημένος. Δυστυχώς ή άπάντησις ήταν αρνητική. 
Έπέστρεψα πίσω στήν πατρίδα μον Reggio καί διαρ- 
κοΰντος τοΰ ταξειδίον ήκουον τάς κρίσεις τών σννταξει- 
διωτών μον. Σχεδόν δλοι σνμφωνοΰσαν δτι πραγματικά 
ή «Alda* ήταν ενα πρώτης τάξεως εργον. 'Ως έκ τού
τον μοΰ έγεννήθη ή επιθυμία νά ξανακούσω τό μελό
δραμα καί πράγματι στάς 4 τοϋ Ιδιου μηνός ξαναπήγα 
στήν Parma. Επειδή δμως ήταν πολ.υ ς κόσμος στό 
ταιιεΐον, κατώρθωσα μόλις καί μετά βίας νά άγοράσω 
μίαν 'θέσιν άξίας πέντε λιρεττών, γιά νά μπορέσω κατ' 
αντόν τόν τρόπον νά παρακολουθήσω ήσυχος τήν παρά- 
στασιν. Στό τέλος (τής παραστάσεως) έβγαλα τό εξής 
συμπέρασμα: Τό μελόδραμα αυτό δέν εχει /ιπολ.ύτως
τίποτε μέσα τον γιά νά ένθουσιάσ)] καί ηλέκτριση. ’ Εάν 
δέν νπήρχεν δ πομπώδης καί εξεζητημένος σκηνικός 
διάκοσμος, άσφα/.ώς τό άκροατήριον δέν θά μπορούσε 
νά μείνη εως τό τέλ.ος τής παραστάσεως. Αί πκηνοθε- 
σίαι δέ αυταί εΐναι εκεϊναι ποϋ ϋά  γεμίσουν τό 'θέατρον 
μερικές άκόιιη φορές, γιά νά τοποθετηθούν κατόπιν 
αυταί στάς διαφόρους βιβλιοθήκας.

3Ασφαλώς, αγαπητέ κύριε Βέρδι, θά απορείτε καί 
σείς ό ίδιος που ξόδεψα 32 λιρέττες γιά τάς δύο παρα
στάσεις. Έ άν προσθέσετε, στήν (τραγικήν) αυτήν κατά- 
στασιν τό γεγονός δτι είμαι οίκονομικώς εξηρτημένος 
άπό τήν οίκογέ) ειάν μου, τότε βέβαια θά άντιληφθήτε 
δτι, τό εξοδευθέν αυτό χρήμα μέ κυνηγά σάν κανένα 
τρομερό φάντασμα καί μοϋ χαλ.νά δλ.η τήν ησυχία. 
Γι αυτό, σάς παρακαλώ είλικριν&ς, νά μοϋ στείλετε πίσω 
τό ώς άνω ποοόν. Σάς δίδω τόν λεπτομερή λογαριασμόν : 

(Ή  συνέχεια είς τήν σελίδα 135).

ΑΠ6  ΤΗΝ ΣΟΥΙΤΑ ΑΡΙΘ. 3  ( 1 9 2 9 )

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

(O' M E P O S )

Andantino.

ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  :

Α  Λ .  Κ Ο Ν Τ Η
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ΡΙΧ. ΦΡΕΤΕΑ.

Ταξειδιωτικά έξοδα διά Parm a ...........................  . .  2,60  Λιρέτ.
'Επιστροφή είς Reggio.................................................. 3,30  »
Θέατρον. .  ......................................................................... 8,00  »
Δια. πολύ πρόστνχο γινμα ατό οιδηροδρομ. σταθμό 2 ,00  »

Summa................  15,90  »
"Η  αυτή Summa ............ χ  2 =

Summa Summarum .............  31,80 Λιρέτ.

Με την ελπίδα δτι ϋά  με σώσετε άπό την τραγικήν 
περίπτυξιν, (τοϋ τρομεροϋ φαντάσματος τών εξόδων) 
σας στέλ.νω τους πλ.έον εγκαρδίους μου χαιρετισμούς,

BERTΑΝ/
Διεΰθννσις: Bertani Prospei ο, Via San Domenico, Nr. 5,

Reggio

Άπάντησις τοϋ Βέρδι μέσφ R icordi:
« . . . .  Βεβαίως γιά νά σώσωμε τόν νεαρόν βλαστόν

τής οίκογενείας άπό τά φαντάσματα ποϋ τόν κυνηγοϋν,
ϋά πληρώσω ευχαρίστως τόν λ.ογαριασμόν ποϋ μοΰ
εστειλε. Γ ι' αύτό οας παρακαλώ νά τοΰ στείλετε 27,80
Αιρέττες. Άσφαλ.ώς, βέβαια, δεν είναι αύτό τό δλον
ποσόν, τό όποιον αύτός ζητεί. Περνά δμως τά δρια τοϋ
αστείου, νά ϋέλ.η νά τοΰ πλ.ηρώσω και τό βραδυνό του
γεΰμα. Ή μποροϋσε πολυ ώράία νά γευματίσω] στό σπίτι
του. Φυσικφ τφ  λ.όγω ϋά ύπογράψη γιά την παραλαβήν
τοϋ ώς άνω ποσοϋ και άκόμη, σάς παρακαλ.ώ, νά μας
δώση μίαν δηλωσίν του ϋπογεγραμμένην, δτι ϋποχρεοϋται
νά μη ξαναπατηση σε καμμιά παράστασιν μελ.οδράματός
μου, τόσον γιά νά μη κινδυνενση αύτός και πάλιν από
φαντάσματα, δσον και γιά νά μη πληρώνω εγώ εκ νέου

*❖ ίτα έξοδά του . . .
:ΒΠαΠΠΠΡαΡππππππ:-----  -

ΠΩΣ! ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΚΑΑΟ JIIAisO;

Πόσες φορές περνώντας άπό τή βιτρίνα διαφόρων 
καταστημάτων μέ αντιπροσωπείες πιάνων, δπως π. χ. 
άπό τήν Στοά ’Αρσάκειου μέ τό «Bechstein» πιάνο 
στήν έκθεσι, δέν θά σάς έγεννήθη ή άπορία πώς φτιά- 
νεται άρά γε ενα καλό πιάνο, ενα πιάνο ποΰ ηχεί ωραία, 
ποΰ εΐναι στερεό κα'ι κομ
ψό ; Βλέποντες τό « Μπέχ- 
σταϊν» στήν βιτρίνα και 
διερωτώμενοι γιά τόν τρόπο 
τής κατασκευής του και. . .  
γιά τήν χρηματικήν αξίαν 
του (δέν εΐναι δά καί τόσον 
άκριβό, δπως νομίζουν με
ρικοί), θά νομίζετε ίσως δτι 
ή κατασκευή ενός πιάνου 
τής άρίστης αυτής ποιότη- 
τος, εΐναι κάτι τό εύκολον 
και μηχανοποίητον κα'ι ό'χι 
— δπως εΐναι και ή πραγ- 
ματικότης— ολόκληρος επι
στήμη, κάτι ποΰ χρησιμο
ποιεί χιλιάδας εργατικών 
χειρών και περισσοτέρας 
τών εκατόν πεντήκοντα μη
χανών. Είχα τήν ευτυχία νά 
παρακολουθήσω στά εργο
στάσια τοΰ Βερολίνου, τήν 
κατασκευήν τών πιάνων 
«Μπέχσταϊν», τόν Ιούλιον 
τοΰ 1927, άκριβώς τήν επο
χήν πού τό ύπ’ αριθμόν 
130,000 πιάνο,άνεχώρει διά 
τήν 'Ισπανίαν. 'Ηταν κάτι 
τό ύπέροχον κα'ι εκθαμβω

τικόν, νά βλέπη κάνεις τήν παράδοσιν άκατεργάστων 
υλικών στούς εργάτας και μετ’ ολίγον χρονικόν διάστημα 
τό έτοιμο πλέον πιάνο στήν μεγάλη αίθουσα υποδοχών 
τοΰ μεγαλειώδους ο’ κήματος «Μπέχσταϊν» στό Βερολίνο. 
Σ α : βεβαιώ δτι, παρ’ δλην τήν πείραν, τήν οποίαν είχα

καί έχω γιά εργοστάσια, 
δέν μπόρεσα έν τούτοις νά 
άποκρΰψω τόν θαυμασμόν 
μου γιά τήν τελεία διοργά- 
νωσι καί λεπτολόγον, μέχρι 
σχολοιστικότητος, ακρίβειαν 
επεξεργασίας, συμπληρώ- 
σεως, τελειοποιήσεως καί 
παραδόσεως τών πιάϊ ων 
«Μπέχσταϊν». Μέ ενθου
σιασμό καί ειλικρινή άγάπη 
συνεχάρην τούς άξιοτίμους 
διευθυντάς τής Εταιρείας, 
τούς προϊσταμένους τών 
διαφόρων εργασιών, ό'χι δέ 
δλιγώτερον καί τόν αφανή 
εργάτην γιά τήν τιμιότητα 
τής εργασίας του καί προ 
παντός γιά τήν άγάπη στή 
δουλειά του. Μετ’ δλίγας 
ημέρας έ'λαβα πυόσκλησι έκ 
μέρους τής διευθύνσεως, 
πρός παρακολοΰθησιν— έφ’ 
δσον έξέφρασα μιά τέτοια 
έπιθυμία —  τών εργασιών 
κατασκευής πιάνων «Μπέχ- 
σταϊν». Και ιδού αύτή: 

Τό φορτίον ξυλείας με- 
ταφέρεται εις δωμάτια, εις

Ανω : Σ υγκόλληαις οκ τώ  τεμ α χ ίω ν ξύ λ ω ν , κ ατεργασ& έντω ν  
ηδη, διά τά ς π λευράς το ϋ  π ιά νου  fliigel.

Κάτω : Ή  έτοιμ ος πλευρά.



τά όποια ολίγον κατ’ ολίγον γίνεται ξήρανσις τοΰ άκατερ- 
γάστου αύτοΰ υλικού. ’Αρχίζει αμέσως ή κοπή της 
ξυλείας αύιής σέ διαφόρους μορφάς καταλλήλους διά τά 
α— β σχήματα τών πιάνων καϊ κατόπιν αρχίζει ή συγ- 
κόλλησις —  (βλέπε σχετικάς φωτογραφίας). Πριν δμως 
παρακολουθήσωμεν τήν περαιτέρω εργασίαν, καλόν είναι 
νά προσέξωμεν τόν τρόπον τής επεξεργασίας τής μετάλ
λινης πλακός, ποΰ αποτελεί τήν βάσιν τοΰ πιάνου μέ 
ουρά (flugel)— διότι αυτά 
θά έξετάσωμεν σήμερον.

Ή μπορεΐ κανείς νά χα
ρακτηρίση τήν «δουλειά» 
επάνω στο μέταλλο μέ εξη 
λέξεις: λείανσις, άνοιγμα
οπών, μπογιάντισμα, χάλ- 
κωσις και βερνίκωμα. Τό 
άκατέργαστον μέταλλον, κα
θαρίζεται και χωρίζεται είς 
ανάλογα διά τό πιάνο — 
flugel τεμάχια. Κατόπιν τό 
παραλαμβάνει τό διαμέρι
σμα κατασκευαστών θηκών 
πιάνου, διά την καταμέτρη- 
σιν, ϊνα επι τή βάσει τοΰ έκάστοτε μεγέθους, κατασκευα- 
σθοΰν αί θήκαι —  αί βάσεις εις τάς οποίας Θά τοποθε- 
τηθή κατόπιν τό έ'τοιμον μέταλλον. Μετά τήν καταμέ- 
τρησιν έπαναφέρεται τό άκατέργαστον ακόμη μέταλλον 
είς τό βερνικωτήριον δπου γίνεται τό καθάρισμα ά.τό 
τά λάδια και διαφόρους άλλας ακαθαρσίας. Ευθύς αμέ
σους δίδεται ό πρώτος χρωματισμός δύο φοράς, δύο 
φοράς επίσης γίνεται ή λείανσις μέ τόρνους και άλλα

Ή  λείανσις τής τα κ τοπ οιη θε ίσ η ς  μετάλλινης πλακάς.

μηχανήματα ειδικά. Γιά νά άποκτήση δμως ή πλάκα 
«γιαλιστεράδα» καί ιδίως νά γείνη ίσια είς δλα τά 
μέρη στήν επιφάνεια, βερνικώνεται μέ ιδιαίτερα βερνίκια 
πέντε φοράς καί ύστερα από κάθε βερνίκωμα καθαρί
ζεται μέ χονδρό πανί μέ άλλας ουσίας, γιά νά τοποθε- 
τηθή ευθύς αμέσως (κάθε φορά μετά τό βερνίκωμα) σέ 
ειδικούς φούρνους θερμοκρασίας 100 βαθμών Celsius. 
Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι ύστερα από κάθε εργασίαν επά

νω στήν μετάλλινη πλάκαι 
έστω καί τήν ποιο ασήμαν
τη, μεταφέρεται αύτή πάν
τοτε σέ φούρνους, τόσο πού, 
ή τοποθέτησις στους τελευ
ταίους φθάνει τις δέκα φο
ρές, μέ μιά ημέρα γιά κάθε 
φορά. "Υστερα σχεδόν από 
ολην αυτήν τήν διαδικα
σίαν μεταφέρεται ή πλάκα 
στο μηχανοστάσιο γιά νά 
γείνουν αί δπαΐ και νά 
τοποθετηθούν από ειδικόν 
ή ράγες πού θά στηρίξουν 
τά σιδεράκια γιά τής χορδές.

'Η  κατασκευή καί τοποθέτησις τών πλήκτρων, τών 
χορδών, τής Θήκης, τών Pedal, τοΰ στηρίγματος τών 
μουσικών τεμαχίων, τοΰ καλύμματος κτλ., γίνονται εις 
άλλα διαμερίσματα καί από άλλους ειδικούς. Καί γι’ αυτά 
δλα, θά όμιλήσωμεν είς τό προσεχές τεΰχος.

I. ΝΙΚΟΛΟΤΤΟΥΑΟΣ

Μηχανικός

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝ Η ΣΙΣ ΒΙΕΝΝΗΣ)

(ΤΟΥ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ! ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΟ Υ ΜΑΣ)

Μέ τήν νέαν σκηνοθεσίαν τοΰ γνωστού μελοδράμα
τος τοΰ Ριχάρδου Στράους «Die Frau ohne Schatten» 
(« Ή  γυναίκα χωρίς σκιάν*), ή Κρατική μας ’Όπερα 
άπέδωκε φόρον τιμής στον μεγάλον αύτόν καλλιτέχνην. 
Αύτή ή μυθική δ'περα (M archenoper) σάν έ'νας σύγ
χρονος «Μαγεμμένος αύλός» τοΰ Μόι;σαρτ, πού εμπε
ριέχει στυλιστικά στοιχεία τής εποχής τής * Σαλώμης» καί 
«Ήλέκτρας» τοΰ Στράους καί μελφδικάς γραμμάς κλασ
σικής ωραιότητος τοΰ «'Ιππότου τών ρόδων» καί τής 
«Αριάδνης έν Νάξφ» επίσης τοΰ Ρ. Στράους και πού 
στήν Ικανότητα πρός χαρακτηρισμόν διά τής μουσικής 
διαφόροιν δρώντων προσώπων υπερβαίνει δλα τά προ- 
αναφερθέντα μελοδράματα, άπη σχόλη σε τόν συνθέτην 
της έπί σειράν ετών. Σ ιό  1912 γράφει πρός τόν Ριχάρ
δον Στράους, ό λιμπρετάστας τοΰ έ'ργου Χόφμανσταλ,

τά εξής: Σάς ευχαριστώ από τήν καρδιά μου γιά τή 
λεπτότητα τήν οποίαν έχετε μή θέλοντας νά μέ βιάζετε 
πρός άποπεράτωσιν τής «Γυναικός χωρίς σκιάν». Δέν 
θά μπορούσατε ασφαλώς νά προσθέσετε τίποτε μέ δλας 
τάς προειδοποιήσεις σας, στο ποιητικό αυτό κείμενο πού 
τόσον εγώ τό αγαπώ καί τό δουλεύω». Ή  σκηνοθεσία 
τού μελοδράματος αύτοΰ δέν είναι εύκολον πράγμα. Τήν 
μιά φορά πρέπει νά πετάξη ενα μικρό ψαράκι στήν 
χύτρα, τήν ά'λλη νά γίνη μεταμόρφωσις ενός χειρόπανου 
(αχυρόστρωμα) σέ νεαρό, ν ’ άνοιξη ή γή σέ δύο κτλ. 
Ό λ α  αύτά ή μάλλον τά περισσότερα, τά έπιτυγχάνει 
μέ τήν νέαν του σκηνοθεσίαν ό Lothar W allersteini 
ενώ στο τέλος τοΰ μελοδράματος φτιάνει μιά στυλιζα- 
ρισμένη μυθική γέφυρα, μέ μιά πτώσι ύδάτων Ιπίσης 
στυλιζαρισμένη

Πάντως ή «πραγματική» (real) σκηνή δέν είναι τό 
παν, καθ’ δσον τό κυριώτερον εξ δλων, εις τό θέατρον 
είναι ή αυταπάτη (illusion) καί φυσικά αύτή μάς δί
δεται από τήν μαγική μουσική τοΰ Στράους πού τόσον 
ώραΐα διέπλασεν ό διευθυντής τής ορχήστρας Klemens 
Krauss. Οί τραγουδιστοί επέτυχαν τελείως στήν δύσκολη 
έξετασι πού ύπεβλήθησαν καί προ παντός ή θαυμασία 
ηθοποιός και άοιδός Lotte Lehmann ως Farberin  
(γυναίκα τοΰ βαφέως) και ώς βαφεύς, ό Manowarda μέ 
τήν ισχυρά άντρίκια φωνή του. Άλλά μάς ικανοποίη
σαν επίσης καί ή Κ“  Ursuleac ώς Αύτοκράτειρα καί 
δ H eldentenor K allenberg ώς Αύτοκράτωρ. Καί κατ’  
αύτόν τόν τρόπον ή «Γυναίκα χωρίς σκιάν» παρά τό 
σκοτεινόν τοΰ ποιητικού κειμένου, μόνον γιά τήν ώραία 
καί μαγική μουσική της, θά εξακολουθή νά ρίχνη, γιά 
πολύ καιρό ακόμη, τήν σκιάν της, στις ’Όπερες τών 
διαφόρων Κρατών.

Δέν ήταν ευχάριστος έξ αντιθέτου ή γνωριμία μέ 
τήν «Συμφωνίαν - Γκαιτε» διά μεγάλην δρχήστραν, αν
δρικήν Χορφδίαν καί ’Όργανον τοΰ Josef R eiter πού 
μάς παρουσίασε ό φιλοξενούμενος γενικός διευθυντής 
τής μουσικής (Generalm usikdirektor) τοΰ Μονάχου 
Franz M ikorey. Ό  συνθέτης Josef R eiter είναι ένας 
έθνικιστής Γερμανός πού απέκτησε μέ τάς συνθέσεις του 
δι’ ανδρικήν χορφδίαν, διεθνή φήμην. Εις τήν συμφα>. 
νίαν του αυτήν, πού χρησιμοποιεί συνθετικά στοιχεία 
τοΰ Σούμπερτ καί τοΰ Μπρούκνερ (συχνά δμως άρμο- 
νικώς καί κολοριστικώς είναι κενή) ακούει κανείς τόν 
συνθέτην διά χορφδίας. Αί τέσσαρες προτάσεις έχουν 
χτυπητούς τίτλους, γιά νά μας δείξουν τό περιεχόμενον 
τών διαφόρων αύτών προτάσεων. Πρώτη πρότασις: 
Ά γ ω ν  ηρώων καί Θάνατος. Δευτέρα πρότασις: "Ενα 
τραγοΰδι αίωνίας αγάπης. Τρίτη πρότασις : Ή  τραγι- 
κότης καί ειρωνεία τής ζωής καί Τετάρτη πρότασις: Ή  
νίκη τοΰ ήρωος. Πάντως δέν άκούομεν τίποτε από τούς 
παθητικούς αύτούς τίτλους στήν μουσικήν, ακόμη δέ 
δλιγώτερον αισθανόμεΘα κάποιαν σχέσιν μέ τόν κλασ
σικόν Γκαϊτε, έστω καί μέ τήν χρησιμοποίησιν υπό τοΰ 
συνθέτου μερικών στίχων από τόν «Φάουστ τού ποιη- 
τοΰ αύτοΰ ή καί μέ τήν επιφανειακή παραπομπή στά 
εκατόχρονα από τοΰ θανάτου τοΰ Γκαιτε, πού μάς πλη
σιάζουν- τώρα κοντά. Τά τελευταία αύτά αίτια είναι 
πάντως ελάχιστα γιά νά μάς κρατήσουν δύο σχε
δόν ώρες στήν αίθουσα συναυλιών, πρός παρακολούθη- 
σιν ενός φτωχού εις ιδέας έ'ργου, ώς αύτοΰ τής «Συμ
φωνίας· Γκαιτε». (Σημ. Συντάξ. Καί πού νά ξεύρη ό 
αξιότιμος συνεργάτης μας τούς πομπώδεις· τίτλους συμ
φωνικών έργων μερικών Ελλήνων συνθετών καί τήν 
κενολογίαν καί «κλασσικήν» ανικανότητά των στή μου
σική πρότασι. Θοΰ, Κύριε, φυλακήν τφ στόματί μου .. . )

Καί νά τώρα ό ριζοσπαστικός Paul Hindemith, ενας 
δλως διάφορος συνθέτης. Συνθέτει σύντομα, χωρίς πο

λυλογίες, καθαρά, δλο δροσιά καί ζωή. Δέν φλυαρεί, δέν 
έχει «πάθος», δέν έρωτφ εάν ήχή καλώς κατά τούς πα
λαιούς γνωστούς πλέον ήχους ή τάδε συγχορδία ή πρό- 
τασις. Είναι ενας μουζικάντης πού γράφει τις μουσικές 
γραμμές του— τά ματίβα του τό ενα επάνω από τό άλλο 
μέ καθαρά «μουσικούς» σκοπούς. Στο τελευταίο του 
έργο «Κοντσέρτο γιά ’Όργανο καί μικρά ορχήστρα» 
έπιτυγχάνει τελείως τοΰ σκοπού του, δίνοντας έτσι, στο 
έργο αυτό, μιά αξιόλογη θέσι στήν σχετική μουσική 
φιλολογία τοΰ Όργάνου. Πολύ ώραΐαι, αί άπλαί, σάν 
αιφνίδιοι έπιδρομαί, καταλήξεις, ή τελείως νέα χρήσις 
τής τεχνικής τοΰ μέρους τού Όργάνου, επιτυχής όλοκλη- 
ροπικώς ή σάν κανών μελφδία τοϋ μεσαίου μέρους καί 
ιδίως ή έλευθέρως άλλά μεγαλειωδώς χρησιμοποιουμένη 
μορφή τής Φυγής, είς τό φινάλε. Είς τήν ιδίαν αυτήν 
συναυλίαν ποΰ διηύθυνε ό R obert H eger, παρηκολου- 
θήσαμεν τέσσαρας συμφωνικάς εικόνας τοΰ Ίταλοΰ συν
θέτου O ttorino R e sp ig h i: «K irchenfenster»— Π αρά
θυρα Εκκλησίας· Ό  καθολικός μυστικισμός παραμένει 
στο έ'ργον αύτό, βάσις τής συνθέσεως τοϋ Ρεσπίγκι. Ό  
αρχάγγελος Μιχαήλ, ή αγία Κλάρα, ό άγιος Γρηγόριος, 
έμβαπτίζονται σέ σκοτεινή μυστικιστική μουσική. ’Εν
τρυφώ κανείς σέ ωραίους ήχους, άλλ’ έντρυφά πολύ, πολύ 
χρονικόν διάστημα. Γενικά στο έ'ργον αύτό υπάρχει με
γάλος δασκαλισμός, ελάχιστη φρεσκάδα καί φυσικά κόπω- 
σις άν καί αιτία δλων αύτών είναι τό μυστικιστικό υλικό,

’Επίσης τό μήκος καί ή όμοιότης έργασίας, εμπο
δίζουν τήν έπενέργειαν στούς άκροατάς, στο συμφω
νικό έργο «Die gottliche D ichtung» —  Τό θειον 
ποίημα, τοϋ άποθανόντος μεγάλου Ρώσσου συνθέτου 
Alexander Skrjabine. Είναι ή σύνθεσις— ή τρίτη αύτή 
συμφωνία τοΰ Σκριάμπιν είς μέγαν βαθμόν θεϊκήι 
αΐα>ρεΐται μεταξύ ούρανοϋ καί γής, χάνεται σέ εκστάσεις 
«Tristan» καί όργια ηχητικά, άλλά στερείται στερεάς 
γής —  άσφαλοΰς βάσεως. Ό  Σκριάμπιν ήταν πράγματι 
μιά μεγαλοφυΐα καί έπέδρασε άρκετά στή νέα γενεά 
ακόμη καί μέχρι σήμερον, χωρίς αύτός ό ’ίδιος νά κρατά 
δρια στάς συνθέσεις του. Τό μόνον κέρδος πού είχαμε 
σέ δλη τήν συναυλία, ήταν ή γνωριμία μέ τόν διευθυντήν 
ορχήστρας Iw an B outnikoff. Είναι ό τελευταίος ενας 
Ρώσσος πού ζεΐ τώρα στο Παρίσι (Σημ. Συντάξ. Είναι 
ό γνωστός μας Μπούτνικοφ, πού τόσον καλά τόν έγνώρισε 
τό Αθηναϊκόν κοινόν καί πού ίσως τώρα νά έξειλίχθη.) 
ό οποίος δταν διευθύνη, ενθυμείται σχεδόν άπ’ έξω 
δλην τήν παρτιτούρα. Π αρ’ δλον δτι είναι ακόμη νέος, 
κατέχει άρκετά τήν τεχνικήν καί έχει μεγάλην έπιβολήν 
στήν ορχήστρα.

Ή  προτίμησις διαφόρων συνθετών στον έξωτισμό 
μάς παρουσιάζεται ακόμη καί σήμερον. Ό  γνωστός 
συνθέιης W ilhelm  Gross τοΰ οποίου ή δπερα «Sgana- 
rell» έξετελέσθη ήδη εις Βιέννην, συνέθεσεν ενα κύκλο 
ποιημάτων, συμφωνικώς, διά δύο φωνές μέ τόν γενικόν



τίτλον «A frika  sprich t».— Όμιλεΐ ή ’Αφρική. Έξετε- 
λέσθη ό συμφωνικός αυτός Liederzyklus σέ μιά συμ
φωνική συναυλία των εργατών. (Σημ. Συντάξ. Βλέπε 2ον 
τείχος «Μ ουσικής Ζ ω ή ς » σελ. 40). Βέβαια στο έ'ργον 
αυτό δέν όμιλεΐ ή ’Αφρική, άλλ’ ό μουσικός W. Gross 
μέ ίμπρεσσιονιστικούς ήχους, έξωτικά μουσικά όργανα, 
μέ ρυθμικάς συγκοπάς, μέ Μπλουζ, Τζάτζ κα! ’Ανα
τολίτικη μελαγχολία. Δέν είναι το έ'ργον αυτό ή έ'να 
πείραμα, πού δείχνει τις ικανότητες τοΰ συνθέτου Gross, 
άλλά πάντως έ'να πείραμα ποΰ δέν πρέπει νά τό άπομι- 
μηθή κανείς. Ή  έπιφανειακή έξωτερική έπίδρασις τής 
συνθέσεως αυτής -θά ήταν μεγαλειτέρα, έάν δέν προη
γείτο, στήν συναυλία, τό κοντσέρτο γιά τέσσαρα πιάνα 
κα! ορχήστρα, τοΰ J. S. Bach. Είναι ή μουσική τοΰ 
τελευταίου αύτοΰ έ'ργου πάντα φρέσκια — ζωντανή τόσον

γιά τους παλαιούς δσον κα! γιά τούς πλέον ριζοσπα
στικούς συγχρόνους. Μετά τήν άκρόασιν συνθέσεων σαν 
το κοντσέρτο αυτο τοΰ Μπάχ, χάνει τήν δύναμίν του 
καθε σύγχρονον εργον ποΰ ακολουθεί στο πρόγραμμα 
τής συναυλίας κα! ιδίως έ'ργον ως τοΰ Βίλχελμ Γκρός.

Οί καλές τραγουδήστριες γίνονται σιγά - σιγά κα! δλι- 
γωτερες. Η Ελληνίς ’Αλεξάνδρα Τριάντη πού έδωσε 
συναυλίαν στήν πόλιν μας τραγουδά άρκετά καλά. ’Έχει 
solide τεχνικήν, άντίληψιν, βαθειά αΐσθησιν, στύλ κα! 
ιδίως οταν τραγουδά τά Νεοελληνικά λαϊκά τραγούδια, 
στην Βιέννη, στήν ξενητειά, τά τραγούδια τής μακρυ- 
νής πατρίδος της. Κατεχειροκροτήθη έγκάρδια από τό 
πυκνόν άκροατήριόν της. Entente Cordiale μεταξύ 
Βιέννης καί ’Α θηνών!

D *  E R W I N  F E L B E R

Η  Μ Ο Υ Σ Ι  Κ Ι  I Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Β Ε Ρ Ο Α Ι Ν Ο Υ

— Η  Else Krauss παίζει έ'ργα γιά πιάνο τοϋ Arnold  
Schonberg.

Ή  μουσική γιά πιάνο τοΰ A. Schonberg έπαιξε 
μεγάλο ρόλο στά πνευματικά του μουσικά πειράματα. 
’ Εδώ βρίσκομεν τό πρώτο «μή τονάλ έ'ργο®, έδώ κα! 
τό πρώτο στο καθαρώς δωδεκάφθογγο σύστημα γραμ
μένο. Ή  έξέλιξις είναι καταφανής. Είς τά τρία τεμάχια 
γιά πιάνο, op. II , βρίσκει ό συνθέτης νέους δρόμους, 
αγνώστους έ'ως τότε δυνατότητας κα! έ'να νέο μουσικόν 
περιεχόμενον, ένα μέσον μιας συνεχούς αλλαγής, παραλ
λαγής τών συνθετικών μέσων κα! μουσικών διαθέσεων. 
Αύτό ωνομάσθη τήν έποχή εκείνη — προ 15 περίπου 
έτών— έξπρεσσιονισμός ! Γ  ιά μουσικούς, είναι προ παντός 
ένδιαφέρουσα μουσική. Τά μικροσκοπικά τεμάχια γιά 
πιάνο, op. 19, είναι πειράματα στιγμιαίων μουσικών 
εντυπωσεων, μουσική χωρίς αποφασιστικά μουσικά θέ
ματα. Ό  πρωτότυπος (γιά τήν έποχή έκείνη) τρόπος γρα
ψίματος γιά πιάνο, δηλ. ή αποφυγή τής συχνής χρήσεως 
τοΰ pedal κα! τών πυραμιδοειδών συγχορδιών, άποτε- 
λοΰν σήμερα πλέον τό Εύαγγέλιον τής νεωτέρας σχολής, 
τρόπου γραψίματος γιά πιάνο. ’Οπαδό! κα! αντίπαλοι 
τόν μιμούνται σ ’ αύτό. Ή  Σουίτα γιά πιάνο είναι τό 
πρώτον εργον γραμμένο στο δωδεκάφθογγον σύστημα 
Μέ τό δωδεκάφθογγον σύστημα, δέν εννοεί, βέβαια, 6 
εφευρέτης του, δπως έσφαλμένα πολλοί νομίζουν, τήν 
«δασκαλίστικην» συνεχή έπανάληψιν τών δώδεκα φθόγ
γων σέ κύριες καί δευτερεύουσες φωνές ενός έργου, άλλά 
ένα παρόμοιον τοΰ επταφθόγγου συστήματος νόμον: 
τήν νομοθέτησιν, τόν περιορισμόν, τό μάζευμα δλου τοΰ 
συγχρόνου μουσικού ύλικοϋ σ’ ένα στερεό μοντέρνο σύ-

(Τ Ο Υ  ΕΝ ΒΕΡΟΛ1ΝΩ, ΤΑΚ ΤΙΚ Ο Υ ΣΥΝ ΕΡ ΓΑΤΟ Υ ΜΑ Σ )

στημα. Τά κυριωτερα σημεία τοΰ συστήματος αύτοΰ 
είναι α ) η αποφυγή (κατά δυνατότητα) τών οκτάβων 
β ) η διαφανεια τοΰ γραψίματος κα! γ ') δ απέραντος 
ορίζοντας της εκμεταλλευσεως τών φωνών καί τής αρμο
νίας. Δέν πρόκειται, λοιπόν, περί ιατρικής συνταγής, γιατί 
μιά τέτοια μομφή θά ήτανε έξ ίσου δικαία καί γιά τό 
επτάφθογγον σύστημα! Εις τήν δωδεκάφθογγον Σουίτα 
αύτή, δ συνθέτης κατόρθωσε νά μην θυσιάση τό «μου- 
σικο περιεχόμενο» χάριν ενός αυστηρού συστήματος. 
Αντίθετα. Έ δ ώ  γιά πρώτη φορά δ συνθέτης παίρνει 

τήν κλασσική μορφή μιας Gavotte, Manuett κα! Gigue 
και τής δίνει νεαν μουσικήν ύπόστασιν, νέαν πνοήν καί 
νέαν τασιν. Τό τελευταίο τεμάχιο γιά πιάνο, είναι έξα- 
κολουθησις τοΰ άνω μουσικοΰ ύφους. Τήν εύθύνη τής 
πραγματοποιησεως τών δύσκολων αύτών έργων έφερε 
ή Δνι? Else Krauss, ή δποία έπαιξε δλο τό πρόγραμμά 
της με θαυμασιαν βεβαιότητα άπ’ έξω (από μνήμης). 
Κατόρθωσε προ παντός νά ύπερπηδήση τις μεγάλες 
ηχητικές δυσκολίες τών έργων αύτών, νά διηρμηνεύση τά 
ίδια μ’ έ'να προσιτόν τρόπον, έτσι ώστε κα! τό κοινόν 
τής συναυλίας αυτής, νά ένθουσιασθή σχετικά...
—  Συναυλία συμφωνικής όρχήστρας 1 6 0  άνέργων 

μουσικών.

Ιδου η λυπηρά πραγματικότης τής εποχής μας: 160 
άνεργοι μουσικοί ενωνουνται σέ μίαν ασυνήθιστη μεγάλη 
ορχήστρα, καί δίνουνε μιά Matinee στήν Stadtische 
Oper (δπερα τής πόλεως Βερολίνου) υπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Dr. Stiedry καί μέ σολίστ τόν καθηγητήν πιάνου 
τής H ochschule fiir M u sik : Leonid Kreutzer. Τήν 
πρωτοβουλίαν τής συναυλίας αυτής ειχε τό Εργατικόν

Σωματεΐον τοϋ Βερολίνου, τό όποιον κα! άπέδειξε θαυ
μάσια, δτιοί 160 κα! περισσότεροι άνεργοι αυτο! μουσικοί 
δέν είναι ποιο ατυχέστεροι από τούς συναδέλφους των.

Τό πρόγραμμα περιείχε έργα B eeth oven : Egm ont 
Ouvertiire, Konzert Es dur γιά πιάνο (εκτελεστής 
Leonid Kreutzer) καί τήν πέμπτην Συμφωνίαν. Ή  
συναυλία είχε γενικό Niveau καί μεγάλην έπιτυχίαν εις 
τό κοινόν· δλος δέ ό μουσικός κόσμος τοΰ Βερολίνου 
ελπίζει, δτι αί τοιούτου είδους Matinees δ'χι μόνον 
πρέπει νά επαναλαμβάνονται, άλλά καί νά πολλαπλα- 
σιασθοϋν. ( ’Αναφέρω τήν άνω συναυλίαν, γιά νά θυ
μίσω καί εις τούς Έλληνας δδηγούς τής μουσικής μας 
κινήσεως, δτι καί ή σοσιαλική θέση τών μουσικών μας, αν 
καί είς μικρότερον αριθμόν, δέν είναι καλυτέρα τών τοΰ 
εξωτερικού. Μάλλον τ’ αντίθετο θά μποροΰσε νά πή κανείς).

—  *Μιά νύχτα στή Βενετία».

Τά θέατρα δπερεττών μετεβλήθησαν πλέον εις θέα
τρα έπιθεωρήσεων, τών δποίων οί διευθυνταί μόνον 
γιά τήν εΐσπραξι τής ημέρας ένδιαφέρονται! Ή  δπε
ρέττα έπαυσε πλέον νά έ'χη τούς δικούς της μικρούς 
καλλιτεχνικούς σκοπούς, δπως προ ολίγων άκόμη έτών, 
καί μαζύ μαύτούς έξηφανίσθη (έξέλιπε) κα! τό κοινόν της. 
Τό σημερινόν κοινόν, μέ κινηματογραφικήν ανατροφή, 
θέλει προ παντός νά ίκανοποιήση τήν άπληστον «δρασίν» 
του. Δέν ένδιαφέρεται πολύ γιά τόν άτυχο τενόρο, πού 
ξεσφενδονίζει μέ έσωτερικό πάθος τις κορώνες του, ούτε 
γιά τήν καπριτσιόζα σουμπρέττα μέ τις διαπεραστικές 
σάν βελόνα κολορατοϋρες της. Ένδιαφέρεται γιά τήν 
άλλεπάλληλη αλλαγή τών σκηνικών, γιά τό αμερικανικό 
girl, γιά πολλούς συγχρόνους χορούς, γιά κίνησι, θόρυβο, 
γιά τήν φαντασμαγορία πού προξενούν τά διάφορα 
έξωτικά χρώματα τών φακών τών προβολέων— καί τελευ
ταία γιά τήν ύπόθεσι. Δηλαδή, πρώτος ό σκηνοθέτης 
καί μετά δ συγγραφεύς μέ τόν συνθέτη. (Δύο άπομει- 
νάρια (uberbleibsel) τής τελευταίας γενεάς άποτελοΰν 
έξαίρεσιν: ό Λέχαρ κα! δ Κάλμαν). Καί έτσι οί όπερες 
τής Γερμανίας έθεώρησαν δίκαιον καθήκον των, νά μήν 
ξεχνούν από καιροΰ είς καιρόν τις κλασσικές δπερέττες 
τοΰ Offenbach, Johann Strauss κτλ. Ή  νέα διδασκαλία 
τής δπερέττας τοϋ Johann Strauss, «Μιά νύχτα στή Βενε
τία», στήν Κρατική δπερα τοΰ Βερολίνου, ή ιανε επιτυχία 
άπ ’ τόν τελευταίο εργάτη τής σκηνής έως τόν διευθυντή 
τής ορχήστρας. Ό  Ε. W . K orngold, τό πρφην «θαυ- 
ματόπαιδο» τοϋ α’ιώνος μας, συνθέτης (μαθητής τοΰ 
R ichard Strauss), γιά τόν δποϊον έγράφη προ έτών 
καί μία βιογραφία του— θά ήτανε τότε μόλις 25 έτών — 
είδικεύθη πλέον σέ επεξεργασίες, φρεσκαρίσματα καί 
νεοενορχηστρώσεις γνωστών κα! μή γνωστών δπερεττών. 
Ή  άπομιμητική αύτή εργασία, τοϋ φέρει μεγαλύτερο 
κέρδος κα! προύποθετική έγγύησι έπιτυχίας. Τό νέο 
ρετουσάρισμα τής δπερέττας τού J. Strauss, είναι μέ 
έπιδεξιότητα κα! μεγάλη βιρτουοζιτέ (βέβαια τό είδος 
τής τελευταίας δέν είναι κα! γιαυτό τό λόγο πρωτότυπο) 
δουλεμένο. Χαίρεται κανείς ν’ άκούη αύτή τή πεταχτή 
κα! γιομάτη κέφι μουσική, άπ’ τήν δποίαν Θά μπορού
σαν νά γραφούν πολλές σημερινές δπερέττες. 'Η  ορχή
στρα τής Κρατικής δ'περας τοΰ Βερολίνου υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ Ε. Kleiber, βρήκε τήν ξεκούραστην ευκαιρία 
νά μεταδώση κα! εις τό ενθουσιώδες κοινόν δλον τόν 
ρυθμό, τό πνεύμα καί δλη τήν βιεννέζικη χάρη τής 
μουσικής αυτής. Έ ν α  μεγάλο μέρος τής έπιτυχίας πρέπει

νά γραφή είς τό λαβεΐν τής διακοσμήσεως τοΰ Leo, 
Pasetti. Καί τό θαυμάσιο E n sem ble : Lotte Schone 
T illy  de Garmo, H elge Roswaenge, M argarete 
A rndt - Ober, Herm ann Gallos, W aldem ar Henke 
καί Leopold  Hainisch.

—  'O  Bruno W alter μέ τήν φιλαρμονικήν ορχήστρα
τοϋ Βερολίνου.

Solist ■ Dusoltna Giannini

Ή  Dusolina Giannini, ή σολίστ τής συναυλίας αυ
τής, τραγουδίστρια καί μουσικός (προ παντός) άπ’  τις 
ελάχιστες τής εποχής μας, μπορεί καί τραγουδάει δχι 
επειδή έχει μόνον φωνή, άλλ’ έπειδή είναι μουσικός. 
Δέν περιορίζεται δηλ. στά μονομερή ελκυστικά effets τής 
φωνής της. Τό κυριώτερον και πρωτεύον είναι ή μου
σική, νά τραγουδήση τό έ'ργον δπως τό έγραψεν ό συν
θέτης καί δχι δπως τό φαντάζεται δ έκτελεστής. Δέν άρ- 
νούμαι ταυτοχρόνως δτι υπάρχει μουσική, ’ίσως κα! 
γνωστότερη στον τόπο μας, ή οποία επιδέχεται τό 
ρετουσάρισμα τοΰ έκτελεστοΰ —  φθάνει τό τελευταίο νά 
κινήται στο πλαίσιον ενός καλοΰ καί σωστοΰ γούστου 
(ανάλογα δηλ. μέ τό πνεύμα κάθε μουσικής). Ή  D. 
Giannini κατέχει κα! τά δύο αύτά είδη. Αύτό απέδειξε 
μέ τό τραγούδι της στήν ιταλική άρια τής «Norm a» τοΰ 
Bellini καί είς τή*' γερμανική τής «A lceste» τοΰ Gluck : 
θαυμασία προφορά (diction), σεβασμόν εις τό έ'ργον 
καί έλευθερίαν είς τήν άπόδοσι. Κα! ή μουσική αυτή 
ελευθερία δέν ονομάζεται παρά περιορισμός μιάς μεγά
λης καλλιτέχνιδος, ή οποία γνωρίζει καλά τό μυστικόν 
τής έλευθέρας άποδόσεως : τήν άκουστικήν άπάτην! Δέν 
τραγουδάει μόνον ελεύθερα, άλλά κα! ρυθμικά· ό ρυθμός 
της δμως δέν είναι τετραγωνικός, άλλ’ εύλίγιστος καί 
έλασηκός. Ή  έλαστικότης άκριβώς αύτή είναι πού λίγοι 
καλλιτέχναι σολίστ κατέχουν· άπ’ τούς ελάχιστους αύ- 
τούς, πρώτη ή D. Giannini.

Ή  Συμφωνία άρ. 1 τοΰ Ρώσσου συνθέτου Nikolai 
L opatn ikoff δέν είναι άιχ τά καλύτερά του έργα. Ή  
ένορχήστρωσίς της σέ πολλά μέρη βαρειά, καί αύτό έγκει
ται είς τόν συγχορδικόν τρόπον τοΰ γραψίματος, τά θέ
ματά της δχι πρωτότυπα, έκτος άπ’ τά τοΰ άργοΰ μέρους, 
εκεί ποΰ σφραγίζει ό συνθέτης μέ γνωστά μουσικά μέσα 
τήν εθνικότητά του, ή δέ επεξεργασία καί άνάπτυξις 
αύτών, παρ’ δλην τήν συχνήν τολμηράν έναρμόνισιν, 
όπισθοδρομική κα! συντηρητική. Ώ στόσο είναι ένα έργο 
πού δείχνει αρκετό ταλέντο, μέ αρκετήν δρμή καί μέ 
στερεάν μουσικήν άνατροφή γραμμένο.

Στο τέλος τοΰ προγράμματος ή συιιφωνία άρ. 7 
(C dur) τοΰ Schubert. Αί διάφορες άλλαγές τής ένορ- 
χηστρώσεως, ό διπλασιασμός τών ξυλίνων πνευστών δργά- 
νων, ανήκουν πλέον στις ευχάριστες «αναδημιουργικές»! 
ασχολίες τών διευθυντών δρχήστρας. Καί πολύ έσφαλ
μένα : δέν υπάρχει άπολύτως κανείς λόγος νά μεταφρά
ζεται ή σταθερά άξία ενός κλασσικού έ'ργου εις τόν δυνα
μικόν δγκον τής μεγάλης δρχήστρας τοϋ 19ου αίώνος- 
δέν υπάρχει κανείς λόγος νά παίζουν 16 α ' καί 16 β ' 
βιολιά, νά διπλασιάζωνται τά ξύλινα πνευστά καί τά 
κόρνα είς τήν συμφωνία τοΰ Schubert· δέν διπλασιά
ζεται μ’ αύτόν τόν τρόπο κα! ή μουσική υπόσταση τοΰ 
έ'ργου. Διπλασιάζεται ι'σως ή επιτυχία καί ή φυγοΰρα 
τοΰ διευθυντοΰ τής δρχήστρας. Ά λλ ’ αύτό δέν είναι τό 
Αποφασιστικόν !  Γ ι ’αύτό κα! ή έκτέλεσις τής συμφωνίας 
ήτανε πολύ συζητήσιμος. ν, χ,
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« Ό  Bach ! — Ό  Bach !».
Σάν κΰμα πέρασε ό ψίθυρος από στόμα σέ στόμα.
Χαριτωμένα γυναικεία κεφαλάκια σγουρά, ανήσυχα, 

καί σεβάσμιες κατάλευκες περούκες, αναδεύτηκαν γιά μιά 
στιγμή σά νά ειχε περάσει κάποιο φύσημα.

Στό βάθος στή μεγάλη αίθουσα, άπό μιά πλαγινή 
πόρτα, ενας νέος ψηλός κι5 εύσωμος μπήκε σοβαρός 
και βιαστικός, έρριξε μιά 
γρήγορη ματιά στήν πυ
κνή μάζα τοϋ κόσμου, 
κι’ εχάθηκε πάλι,

— «Τόν είδατε;— Τόν 
είδατε;» ρώτησε μιά χα
ριτωμένη νέα κυρία ντυ
μένη μέ κατακόκκινη βα- 
ρειά στόφα, τόν πλαγινό 
της, ενα ηλικιωμένο εύ- 
γενή μέ άψογη φορεσιά 
άπό πράσινο μεταξωτό 
καί κατάλευκες δαντέλλες.

—  «Τόν είδα !* έ'κανε 
αύτός μέ ΰφος κουρα
σμένο.

—■ * “Αχ, κρίμα! Έ γώ  
δέν πρόφθασα νά τόν 
προσέξω*. Φάίναξε απελ
πισμένη ή ωραία κυρία.

—  « ’Έχετε καιρό, αγα
πητή μου» τήν ησύχασε 
ό εύγενής μέ τό μελαγ
χολικό καί περιφρονητι
κό του ΰφος. «Τώρα σέ 
λίγο θ ’άρχίση ό διαγωνι
σμός καί θά τόν απολαύ
σετε μέ τήν ησυχία σας».

— «Μ ά αλήθεια, κόμη 
είναι τόσο άξεστος δπως 
τόν λένε ;»

—  «Λαός, κυρία μου, 
τί θέλετε; Άναθραμμέ- 
νος σέ γερμανικό λαϊκό 
περιβάλλον, μακρυάάπό 
τή φινέτσα τοϋ γαλλι- 
κοϋ πολιτισμοΰ. Μπορεί 
σοβαρά νά γίνη σύγκρι- 
σις μέ τό M arehand;»

— « ’Α χ !»  ξεφώνησε υστερικά, ή κυρία, ό Marcliand ! 
Ό  χρυσός μου ! Τόν λατρεύω ! Τί κομψότης! Τί τρόποι! 
Τί περιποιημένο εξωτερικό ! ”Αχ, Marehand ! Marehand ! 
Ή  γαλλική ευγένεια προσωποποιημένη !»

Δέν τήν έκύτταξε ειρωνικά ό κόμης. Ί σ α - ϊ σ α  συνέ
χισε κι” αύτός στον ίδιον υστερικό τόνο.

—  «"Εχετε δίκηο, έχετε δίκηο ! Καί τί τέλειος πια
νίστας! Μά σάς ρωτώ, κυρία μου, μπορεί νά συλλάβη 
δ νοϋς σας τό Θράσος αύτών τών ανθρώπων πού σκέ- 
φθηκαν νά φέρουν σ ’ άντιπαράστασι τό Bach μ’ ενα 
M arehand;»

— « Είναι τρέλλα ! Τίποτ’ά'λλο δέ μπορεί κανείς νά πη».
—  ‘ Νά δείξουν, λέει, δτι έχομε κι5 εμείς Γερμανική

τέχνη, κι5 δτι δέν πρέπει νά Θεοποιούμε τούς Γάλλους· 
Χ α -χ α -χ ά !  Νά γελάσω λίγο! Μά ποϋ βρέθηκε ή γερ
μανική τέχνη σάς παρακαλώ; Οί Γάλλοι, μάλιστα, οί 
Ιταλοί, ναί, μποροΰν νά μιλοϋν γιά τέχνη, έμεϊς δμως, 

τί παρελθόν έχομε;»
—  «Τίποτα!» αναστέναξε ή κυρία. «Οΰτεμουσικήέχομε 

δπως δέν έχομε καί γλώσσα, καί ποίησι, καί λογοτεχνία».
— «Ο ! Γερμανοί, είπε 

μέ στόμφο 6 κόμης, ξε
χνώντας απάνω στον εν
θουσιασμό του τήν εθνι
κότητά του, «οί γερμα- 
νοί εΐναι αρκούδες μπρο
στά στούς ά'λλους πολιτι
σμένους. Κ ’ έπειτα απο
ρούν μερικοί πώς ό βασι- 
λήας μας προτιμάει νά- 
χει στήν αύλή του ενα 
Marchandπαρά ανθρώ
πους σάν τό B a ch ;»

—  «Τό κτήνος!» μουρ
μούρισε μέ σφυγμένα 
δόντια ενας νέος ποΰ κά
θονταν έκεΐ κοντά καί πα
ρακολουθούσε μ’ άηδίατή 
συζήτησι. Καί γυρίζον
τας στό φίλο του, πρόσ- 
θεσε μέ φωνή πνιγμένη.

— Μάτώχαν παρακά
νει ! Μέσα στή Δρέσδη, 
μέσα στό σπίτι τοΰ Π ρω- 
θυπουργοϋ τής Σαξω- 
νίας ν’ άκοΰς τέτοια λό
για ! Πότε Θά γίνουμε 
έθνος κι’ εμείς νά εκτι
μούμε τή γλώσσά μας, 
τήν τέχνη μας, τις μεγα- 
λοφυΐες μας;

— * Δέ θ ’ αργή σου με *, 
άποκρίθηκε ήσυχα ό άλ
λος. « Πάντως, απόψε, 
είμαι βέβαιος πώς Θά 
δοθβ τό πρώτο χτύπημα 
στήν ξενομανία».

— «Μ ά τόση πεποί- 
θησι έχεις στό B ach ;»

—  « ’Απόλυτο».
—  Μ ακάρι!.,. Μά κι’ ό Marehand εΐναι μεγάλος 

καλλιτέχνης— δέ μπορεί κανείς νά τ’ άρνηθή!»
—  «Θά τόν νικήση ό Bach. Έ ξ  ά’λλου το ξέρει κ’ ό 

ίδιος ό Marehand αύτό τό πράγμα».
—  «Π ώ ς;»  έκανε ό πρώτος εκστατικός.
Τότε ό ά'λλος έσκυψε καί τοΰ είπε στ’ αύτί.
—  «Χθες, τήν ώρα πού έπαιζε ό Bach σέ μερικούς 

φίλους του, κρυφάκουσε ό Marehand. Πέρασα τυχαία 
εγώ καί τόν είδα χλωμό καί σαστισμένο. Οί αντίπαλοι 
γνωρίστικαν, έννοια σου. Στό πρόσωπο τοϋ Marehand, 
διάβασα εγώ τή νίκη τοϋ Bach*.

Σέ μια στιγμή έπαυσαν δλες οί ομιλίες. Είχε μπή

μέσα ό κόμης von Flem m ing, ό Πρωθυπουργός καί 
κύριος τοΰ σπιτιού.

Λεπτός, ασπρομάλλης, εύγενής, υποκλίνονταν χαμο
γελώντας δεξιά κι’ αριστερά.

— «'Αρχίζομε, έξοχώτατε,» τόν ρώτησε στή διάβα 
του κάποια κυρία.

Ό  Πρωθυπουργός σταμάτησε, ύποκλίθηκε βαθύτερα 
καί τής ψιθύρισε μέύφος ποΰ δέν έκρυβε κάποια ανησυχία.

—  «Ε λπ ίζω — σέ λίγο, πριγκήπισσα».
—  «Μά γιατί άργοποροϋμε;» έκανε αύτή κάπως 

ανυπόμονα. «Ή  αίθουσα εΐναι γεμάτη τόση ώρα, τί 
περιμένετε;»

—  «Οί αντίπαλοι μάς άργοποροΰν», είπε ό κόμης.
— «Π ώ ς; Τί συμβαίνει;»
—  «Λείπει ό ενας άπό τούς δύο».
— «'Ο M arehand;» ξεφώνησε ή πριγκήπισσα.
—  «Λείπει ό M arehand;» ρώτησαν έξαφνα μαζί 

εκατό στόματα γεμάτα αγωνία.
Καί τήν ’ίδια ώρα απλώθηκε άπό τή μία άκρη ώς 

τήν άλλη τής απέραντης σάλας ή ίδια φράσις.
—  «Λείπει ό M arehand! Λείπει ό M arehand!» 

’ Αμέσως, χίλιες εκδοχές γιά τήν αιτία τής αργοπορίας του.
—  «Τόν αδιόρθωτο, πάντα άργοπορημένος βρίσκεται!
—  Παίρνει ώρα ή τουαλέττα το υ ! Μά εΐναι καί 

τόσο καλοβαλμένος πάντα. Τί νά σοΰ πώ, αγαπητή μου, 
εΐναι γόης αύτός ό άνθρωπος, καί τά έλαττώματά του 
φαίνονται προτερήματα. "Ο Bach δμως ήλθε στήν ώρα 
του. Ε, ό B ach ! (περιφρονητικά), αύτό δά τοϋ έλειπε!»

Μέ τήν εΐδησι τής άργοπορίας καί μέ τά σχόλια 
πέρασε αρκετή ώρα απαρατήρητα.

Λίγο - λίγο δμως μερικοί άρχισαν νά δυσφοροϋν.
Κι’ άξαφνα άκούστικε δυνατά ή μοιραία έρώτησις.
—  «Μήπως δέν έλθει ό M arehand;»
Ό λ οι σώπασαν, σά νά περίμεναν κάποια άπάντησι, 

κανείς δμως δέ φαίνονταν πρόθυμος νά τή δώση.
Ό  κόμης Flem m ing πηγαινοέρχονταν σά θηρίο στό 

κλουβί του.
—  » Έξοχώτατε» τοϋ ψιθύρισε τότε ή πριγκήπισσα, 

«αύτό δέ μπορεί νά βαστάξη άλλο. Στείλτε κάποιον στό 
σπίτι του νά ΐδή τί συμβαίνει».

Ό  Πρωθυπουργός έδωσε μιά διαταγή, καί σέ λίγο 
διαδόθηκε δτι κάποιος έφυγε γιά τό σπίτι τοΰ Marehand.

Πέρασε άρκε>-ή ώρα. 'Η  άνυπομονησία άρχισε νά 
γίνεται ανησυχία, ή ανησυχία αγωνία. Μερικές κυρίες, 
ερωτευμένες μέ τόν ωραίο «ακαταμάχητο* γάλλο καλλι
τέχνη, βρίσκονταν στά πρόθυρα μιάς λιποθυμίας. Μά 
σέ μερικά πρόσωπα έβλεπε κανείς μιά λάμψι, ενα θρίαμβο. 
Αύτοί ήταν οί άληθινοί Γερμανοί. Σώπαιναν καί περίμε
ναν σοβαροί.

Κι’ έπί τέλους τό μυστήριο λύθηκε. Ό  κόμης von 
Flem m ing ξαναμπήκε στήν αίθουσα, μέ ύφος άνθρώπου 
πού έχει ν ’ άναγγείλη ένα δυστύχημα.

—  « ’Έχω κάτι δυσάρεστο ν’ αναγγείλω στό σεβαστό 
ακροατήριο» πρόφερε ξερά. « Ό  ένας έκ τών δύο συνα- 
γωνιζομένων, ό γάλλος πιανίστας Jean Louis Marehand, 
δέν .είναι δυνατόν νά λάβη μέρος στό διαγωνισμό, επειδή 
αύτή τή στιγμή βρίσκεται μακρυά άπό τή Δρέσδη. Μετά 
λύπης μου σάς μεταδίδοο τις πληροφορίες πού έλαβα. 
Οί γείτονές του βεβαιοϋν δτι τόν είδαν σήμερα μέ τήν 
άνατολή, νά παίρνη τό ταξειδιωτικό αμάξι καί νά φεύγη 
άπό τήν πόλι μέ τό υπηρετικό του προσωπικό καί μέ 
τις αποσκευές του. ’Επειδή μέ τόν τρόπον του αύτόν 
παραιτεϊται άδικαιολογήτως τοϋ άγώνος, ή κριτική επι
τροπή κηρύσσει νικητήν τόν έτερον τών αντιπάλων, τόν 
Johann Sebastian Bach, τόν όποιον καί θ ’ ακούσετε 
τώρα άμέσως».

—  «Μ πράβο B acli!»
Μέσα στον ψίθυρο τής άπογοητεύσεως, άκούστηκε 

σάν κεραυνός άπό μερικά στόματα (λίγα εΐν’ αλήθεια), 
αύτή ή φωνή. Κι’ άμέσως φάνηκε ό Γερμανός μουσικός, 
σοβαρός πάντα, βαρύς, μά στά γαλανά του μάτια σπί
θιζε μιά φλόγα χαράς καί ειρωνείας. Κάθησε στό πιάνο 
(στό στενόμακρο κλαβικύμβαλο), καί σίγουρος γιάτή δύνα- 
μίτου άρχισε νά παίζη έργα δικά του, Γερμανική μουσική.

•— "Ολοι άκουγαν μέ κρατημένη αναπνοή.
Κι’ έξαφνα, δταν έπαυσε, τή νεκρική σιγή τής πρώ

της στιγμής ακολούθησε ή άποθέωσις.
— «Ζήτω δ B ach ! Ζήτω ή Γερμανική Τέχνη!» 

Ή ταν  ή πρώτη φορά ποϋ άκούγονταν σ’ άριστοκρατικό 
περιβάλλον αύτό τό επιφώνημα.

1717 !— Ό  νέος Johann Sebastian Bach είχε στήσει 
τό πρώτο άγκωνάρι στό μελλοντικό γιγάντιο οικοδόμημα 
τής έθνικής Γερμανικής Τέχνης.

ΙΩ Α Ν Ν Α  Γ. Μ Τ Τ Ο Υ Κ Ο Υ Β Α Λ Α
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[Πρός ευκολίαν τών αναγνωστών μας ερασιτεχνών τής 
ραδιοφωνίας, παραθέτομεν κατοιτέρω διαφόρους οδηγίας συν- 
τηρήσεως καί φορτίσεως συσσωρευτών].

Ή  συντήρησις τών συσσωρευτών ραδιοφώνων (είτε 
τών συσσωρευτών πυρακτώσεως τών λαμπτήρων, ει'τε 
τών συσσωρευτών άνόδου) συνοψίζεται είς τούς κάτωθι 
4 κυρίους δρους.

1) Νά συντηρήται δ συσσωρευτής καθαρός καί ξηρός.
2) Νά διατηρήται πάντοτε φορτισμένος.
3) Τό επίπεδον τών υγρών νά εΐναι 1 εκατοστόν 

άνωθεν τών πλακών.
4) Νά διατηρήται ή κανονική πυκνότης τών υγρών 

(ήλεκτρολύτου).
'Η  πυκνότης τών υγρών μετράται δταν ό συσσωρευ

τής εΐναι εντελώς φορτισμένος καί οπότε αΰτη δέον νά 
εΐναι 27 έως 28 Μπωμέ.

Έ ά ν  ή πυκνότης, μετρουμένη ώς άνωτέρω, παρου- 
σιάζη σημαντικήν διαφοράν άπό τήν κανονικήν τοιαύτην 
(δλιγώτερον τών 25 Μπωμέ ή περισσότερον τών 30) 
πρέπει αΰτη νά ρυθμισθή εΐς 27— 28.

Ή  ρύθμισις γίνεται ώς εξής:
1) Παρουσιάζεται διάλυσις θειϊκοϋ δξέως, πυκνότη- 

τος 27 Μπωμέ, ρίπτοντες θειϊκόν οξύ, χημικώς καθαρόν, 
εντός ΰδατος άπεσταγμένου. Ή  μέτρησις τής πυκ\ ότη- 
τος τής διαλύσεως γίνεται δταν αΰτη έχει πλέον ψυχθή. 
"Οταν θέλετε νά άποφύγετε τήν παρασκευήν τής διαλύ- 
σεως, ζητήσατε τοιαύτην 27 βαθμών μπωμέ άπό ένα 
φαρμακεΐον.



2) Έκκενοϋται τό εντός τοϋ συσσωρευτοϋ θειϊκόν καί 
αντικαθίσταται διά τής ως ανωτέρω παρασκευασθείσης 
διαλΰσεως. Εννοείται δτι ό συσσωρευτής χρειάζεται μίαν 
τοιαύτην άνανέωσιν, αφού τόν μεταχειρισθήτε κανονικώς 
έπί εξ τουλάχιστον μήνας, ή εάν έξ απροσεξίας χυθοΰν 
τά ένυπάρχοντα υγρά του.

Έκτος τής περιπτώσεως τής τυχαίας ανατροπής τοΰ 
συσσωρευτοϋ, τό επίπεδον τών υγρών πρέπει νά διατη- 
ρήται δι’ ΰδατος άπεσταγμένου.

Ό  συσσωρευτής πρέπει νά φορτίζηται εύ&ύς ώς τά 
βολτ έκαστου στοιχείου κατέλθωσιν αίοθητώς τών 2 
βολτ, ήτοι :

3,8 βολτ διά συσσωρευτήν τών

ν’ άφίη-
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Πολλάκις ή άπόδοσις τοϋ ραδιοφώνου έλαττοϋται 
αίσθητώς καί πρ'ιν ακόμη τά βολτ τών συσσωρευτών 
κατέλθωσιν εις τούς ά'νω αριθμούς, οπότε δέον νά φορ- 
τισθή. Ό τα ν  δηλονότι παρατηρήτε δτι τό ραδιόφωνόν 
σας σφυρίζει ή εχει συνεχείς κρότους, μή νομίζετε αμέ
σως δτι τό ραδιόφωνόν χάλασε. Εξετάσατε ιιέ προσοχήν 
και έπισταμένως τούς συσσωρευτάς σας. 9 9 %  αιτία τών 
σφυριγμάτων και κρότων θά είναι οί συσσωρευταί.

Είναι λίαν βλαβερόν διά τόν συσσωρευτήν 
ται άφόρτιστος και δταν δέν χρησιμοποιήται.

Ό  συσσωρευτής πρέπει ύποχρεωτικώς νά φορτίζηται 
διά συνεχούς ρεύματος και μέ αμπέρ δλιγώτερα, εί δυνα
τόν, τοΰ ένδεικνυομένου άριθμοΰ ώς ορίου φορτίσεως, 
και δπερ δριον είναι τό δέκατον τής ηλεκτρικής χωρη- 
τικότητος τοΰ συσσωρευτοϋ.

Τό τέλος τής φορτίσεως έμφαίνεται έκ τών κάτωθι. 
1) Τά βολτ έκαστου στοιχείου μετρούμενα, δταν τούτο 

φορτίζεται νά ιΐναι περίπου 2,5, ήτοι:
5 βολτ 

75 »
100 »
150 »
175 »

2) ’Αναβρασμός τών υγρών 
άρκετά έντονος.

3) Έ κ τοϋ χρώματος τών 
πλακών— βαθύ σοκολατόχρουν 
ή θετική, τεφρόν μεταλλικόν 
ή αρνητική.

4) Έ κ τής πυκνότητος τοΰ 
ήλεκτρολΰτου (υγρών), ήτις 
πρέπει νά είναι περίπου 27 
Μπωμέ.

Μία μόνη τών ανωτέρω εν
δείξεων δέν αρκεί. Μέ ρεΰμα 
κατώτερον τοϋ ένδεικνυομένου 
ορίου φορτίσεως τά βολτ τοϋ 
συσσωρευτοϋ δέν φθάνουσι 
τούς ά'νω αριθμούς, πλησιά- 
ζουσι δμως αίσθητώς.

Διά νά φορτισθή δ συσσω
ρευτής πρέπει νά ένωθή οΰτος 
έπ'ι τοϋ ρεύματος, παρεμβάλ- 
λοντες έ'να ή περισσοτέρους 

λαμπτήρας συνδεδεμένους έν σειρςί μετά τοϋ συσσωρευ- 
τοΰ, ώς σχήματα 1 καί 2. ΟΙ λαμπτήρες προορίζονται 
διά νά ρυθμίζουν τήν έντασιν (άμι&Ο) τοΰ ρεύματος τής 
φορτίσεως. Ή  διάρκεια τής φορτίσεως είναι τοσοΰτον 
μεγαλυτέρα, δσον ή έ'ντασις (αμπέρ) είναι μικροτέρα.
* Οδηγίαι πρός φόρτισιν συσσωρευτοϋ ραδιοφώνου 

έπί καθωρισμένου συνεχούς ρεύματος καί διά 
κοινών λαμπτήρων.

Φ όρτισις συ σ σ ω ρ ευ τοϋ  τώ ν  6 0  βόλτ

1) Έ πί ρεύμ. τών 110 βόλτ μέ ενα λαμπτήρα τών 110 βόλτ.
Βάττ λαμπτήρος................. . 15, 25, 40, 60, 75
Διάρκεια φορτίσεως εις ώρας 60, 36, 24, 15, 12'.

2) Έ πί ρεύματος 220 βόλτ μέ ενα λαμπτήρα τών 220 βόλτ·
Βάττ λαμπτήρος.......... .................  15, 25, 40, 60, 75-
Διάρκεια φορτίσεως εις ώρας 60, 36, 24, 15, 12·

Φ όρτισις σ υ σ σ ω ρ ευ το ϋ  τώ ν  8 0  βόλτ

ΐ) Έ πί ρεύμ, τών 110 βόλτ μέ ενα λαμπτήρα τών 110 βόλτ
Βάττ λαμπτήρος................ 60, 75, 100, 150, 200
Διάρκεια φορτίσεως . . . .  50, 30, 24, 18, 12

2) Έ πί ρεύμ. τών 220 βόλτ μέ ενα λαμπτήρα τών 220 βόλτ
Βάττ λαμπτήρος................  25, 40, 60, 75, 100
Διάρκεια φορτίσεως. . . . .  45, 30, 24, 15, 12

Φ όρτισις συσσ ω ρ ευτοϋ  τώ ν  1 2 0  βόλτ

1) Επι ρεύματος 220 βόλι" μέ ενα λαϋπτήρα τών 220 βόλτ. 
Βάττ λαμπτήρος . 25, 10, 60 ,' 75, 100, 150.
Διάρκεια φορτίσεως 60, 45, 38, 25, 18, 14.

2) Επι ρεύματος 220 βόλτ μέ ενα λαμπτήρα τών 110 βόλτ. 
Βάττ λαμπτήρος. . . 15, 25, 40.
Διάρκεια φορτίσεως 35, \ 16, 12.

Φ όρτισις συσσω ρευτοϋ  τώ ν  1 4 0  βόλτ

1) Επί ρεύματος 220 βόλτ μέ ένα λαμπτήρα τών 220 βόλτ. 
Βάττ λαμπτήρος . .  40, 60, 75, 100, 150, 200.
Διάρκεια φορτίσεως 65, 40, 32, 24, 18, 12.

2) Επ'ι ρεύματος 220 βόλτ μέ έ'να λαμπτήρα τών 110 βόλτ 
Βάττ λαμπτήρος . 15, 25, 40.
Διάρκεια φορτίοεως 40, 24, 15.

Αι ανωτέρω αναλογίαι είναι διά συσσωρευτάς πε
ριεκτικότητος 4 —5 άμπερωρίων. Έ άν έχετε συσσω
ρευτήν μικροτέρας περιεκτικότητος, έλαιτώσατε άναλόγως 
τα Βάττ τών λαμπτήρων σας. Έπί παραδείγματι δι’ ενα 
συσσωρευτήν 140 V, περιεκτικότητος 2 άμπερωρίων, διά 
να φορτηθή εντός 24 ωρών, αρκεί ώς άντίστασις μία 
λυχνία τών 50 Βάττ εις τά 220 Βόλτ.

Φ όρτισις συ σ σ ω ρ ευ το ϋ  τώ ν  4  βόλτ 5  π λ ακ ώ ν

ΐ) Έπί ρεύματος 110 βόλτ μέ ένα λαμπτήρα τών 110 βόλτ. 
Βάττ λαμπτήρος . 60, 75, 100, 150, 200, 300.
Διάρκεια φορτίσεως 55, 43, 32, 20, 16, 11.

2) Έ πί ρεύματος 220 βόλτ μέ έ'να λαμπτήρα τών 220 βόλτ. 
Βάττ λαμπτήρος... 100, 150, 200, 300, 400.
Διάρκεια φορτίσεως 64, 40, 32, 22, 16.

Φ όρτισις συσσοορεντοϋ τώ ν  4  βόλτ 7  π λ ακ ώ ν

1) Έπί ρεύματος 110 βόλτ μέ έ'να λαμπτήρα τών 110 βόλτ. 
Βάττ λαμπτήρος. . . 75, 100, 150, 200, 400.
Διάρκεια φορτίσεως 65, 50, 37, 25, 12.

2) Έ πί ρεύματος 220 βόλτ μέ ένα λαμπτήρα τών 220 βόλτ. 
Βάττ λαμπτήρος . . 100, 150, 200, 300, 400.
Διάρκεια φορτίσεως 100, 75, 50, 37, 25.

Παρατηρήσεις. —  Αύξανομένου τοϋ άριθμοΰ τών 
λαμπτήρων, ή διάρκεια τής φορτίσεως έλαττοϋται άνα
λόγως, ουδέποτε δμως πρέπει νά ύπερβαίνη ό αριθμός 
τών λαμπτήρων δ άντιστοιχών εις φόρτισιν διαρκείας 
12 ώρών.

Προκειμένου νά φορτισθή συσσωρευτής ανω τών 80 
βόλτ διά ρεύματος τών 110 βόλτ πρέπει νά διαιρεθή 
είς δύο ίσα μέρη- ούτω συσσωρευτής τών 120 βόλτ θά 
διαιρεθή εις δύο συστοιχίας τών 60 βόλτ καί Θά φορ- 
τισθώσι ή έκάστη χωριστά, ή καί αί δύο συγχρόνως, άλλά 
συνδεδεμέναι έν παραλλήλφ, ώς τό σχήμα 3. Έ ν  τή 
τελευταία τούτη περιπτώσει πρέπει νά διπλασιασθή ό 
αριθμός ή ή έ'ντασις τών λαμπτήρων τών άντιστοιχούν- 
των διά τήν μίαν συστοιχίαν, ϊνα έπιτύχωμεν τόν αύτόν 
χρόνον φορτίσεως. Κατά τήν συνδεσμολογίαν ταύτην, 
δέον νά καταβάλληται φροντίς, δπως αί έπαφαί ώπι 
πάντοτε απολύτως έξη σφαλισμένοι.

Ό  τρόπος τής έν παραλλήλφ φορτίσεως έφαρμόζε-
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ται μόνον, δταν ό συσσωρευτής δύναται νά διαιρεθή 
είς δύο ίσα μέρη.

Οί λαμπτήρες οί'τινες χρησιμοποιούνται διά τήν φόρ- 
τισιν συσσωρευτών τών 4 βόλτ δύνανται πρός οίκο- 
νομίαν νά χρησιμοποιούνται συγχρόνως μέ τήν φόρτι- 
τισιν καί πρός φωτισμόν, δεδομέν ου δτι κατά τήν φόρ- 
τισιν δέν έλαττοϋται ή έ'ντασις τών λαμπτήρων τούτων.

Είναι απολύτως έπάναγκες πριν συνδεθή ό συσσω
ρευτής μετά τοΰ ρεύματος νά καθαρισθώσιν οί πόλοι 
τοϋ ρεύματος.

Οί πόλοι τοϋ ρεύματος αναγνωρίζονται ευκόλως διά 
τοϋ χάρτου τοϋ ηλιοτροπίου, δπερ είναι τρεχούσης χρή- 
σεως. Ελλείψει τούτου ή άναγνώρισις γίνεται ως εξής : 

Έ μβαπι ίζονται δύο μολύβδινα σύρματα (2— 4 χιλιο
στών διαμέτρου) ή δύο έλάσματα, μολύ^δινα έπίσης, 
συνδεόμενα έκαστον διά τού ενός έκ τών δύο συρμάτων 
τής γραμμής είς ποτήριον περιέχοντος έλαφράν διάλυσιν 
θειϊκού οξέος, καταβαλλόμενης προσοχής νά μή έγγί- 
ζωσιν ά'λληλα.

Τό έν έκ τών δύο συρμάτων θά λάβη αμέσως από 
χρωσιν φαιάν.

Τοϋτο αντιστοιχεί είς τόν θετικόν πόλον.
Μία κακή άναγνώρισις τών πόλων θά ειχε ώς απο

τέλεσμα ή νά καώσιν οί λαμπτήρες, δταν φορτίζηται ό 
συσσωρευτής ανόδου (60— 8 0 —120 βόλτ) ή νά κατα
στροφή αυτός οΰτος ό συσσωρευτής, δταν είναι τών 4 βόλτ 

Ή  καί άπλούστερον: Εμβαπτίζετε τάς δύο ά'κρας 
τών ήλεκτροφόρων συρμάτων εντός ποτηριού κοινού 
ύδατος. Έ κ  τών δύο συρμάτων, εκείνο πέριξ τοϋ όποιου 
σχηματίζονται πολλές φουσκαλίδες είναι ό αρνητικός 
πόλος. “Ενα ζήτημα εις τό όποιον πρέπει νά δοθή μεγάλη 
προσοχή είναι έπίσης τό τής διακοπής τοϋ ρεύματος 
(Συνεχούς), διά τοΰ οποίου γίνεται καί φόρτισις. Πρέπει 
δήλον δτι νά άπομονώνηται ό συσσωρευτής από τήν 
άντίστασιν, δταν τό ρεύμα δι’ οίονδήποτε λόγον διακό
πτεται, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος νά έκφορτισθή ό 
συσσωρευτής, διοχετευομένου οΰτω τοΰ ρεύματός του είς 
τό δίκτυον. π. Π. Κ Ω  Ν Σ Τ Α  Ν T IN  ΙΔ Η Σ
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΜΗΣΙΣ ΆβΗΠΩΓ1

Είς τήν δγδόην Λαϊκήν συμφωνικήν συναυλίαν πα- 
ρηκολουθήσαμεν, μεταξύ άλλων, δύο νέα εργα Ελλήνων 
συνθετών, τό «Έπιτύμβιον» τοΰ νεαροΰ συνθέτου κ. 
Α. Εύαγγελάτου, καί τά «Δύο Ειδύλλια» (κατά Θεόκρι
τον)— αύτό έγραφε τό πρόγραμμα— τοΰ κ. Γεωρ. Σκλάβου.

—  Ό  κ. Εύαγγελάτος, καθώς έπληροφορήθημεν, επρό- 
κειτο νά σπουδάση νομικά εις Γερμανίαν (ό άδελφόςτου 
ά'λλως τε είναι δικηγόρος)' επεδόθη δμως κατόπιν εΐς τήν 
μουσικήν καί ιδίως εΐς τήν σύνθεσιν. Δυστυχώς, άγνοού- 
μεν τούς λόγους τής τοιαύτης αλλαγής επαγγελμάτων . . .

—  Δέν πρέπει δμως ν’ άγνοοΰν οί άναγνώσταί μας, 
δτι καί ενας δικηγόρος καί «τρομερός» διπλωμάτης έν 
Άθήναις, επεδόθη κατόπιν ώριμων σκέψεων καί Ιπιφοι- 
τήσεως ίσως τοΰ 'Αγίου πνεύματος, εΐς τήν μουσικήν, 
τήν σύνθεσιν, τήν διεΰθυνσιν κτλ., είς τά δποΐα επαγγέλ
ματα του δρά ήδη άπό ετών, πραγματικώς μεγαλειωδώς . . .

— Έλησμονήσαμεν νά προσθέσωμεν δτι εΐς τήν 
αυτήν δγδόην συναυλίαν, ή κ. Αΐκατ. Σκόκου έξετέλεσε τό 
«Κοντσέρτο* Ά ρ . 1 τοΰ Μπεττόβεν, άρκετά καλά.

—  Εΐς τό πρόγραμμα συμπεριελαμβάνετο έπίσης ή 
τετάρτη συμφωνία τοΰ Μπεττόβεν καί τό «Ταξεΐδι τοΰ 
Σίκφριντ στον Ρήνον» τοΰ Βάγνερ, μέ τά κόρνα καί 
τά άλλα μετάλλινα πνευσΓά — εΐς τήν παρτισιόν . . .

—  Ή  εκτη συμφωνική συναυλία συνδρομητών, έξ 
αντιθέτου, μάς παρουσίασε διάφορον βεβαίως πρόγραμμα 
καί ΐδίίος αποσπάσματα άπό τήν περιβόητον Δραματικήν 
Συμφωνίαν τοΰ Μπερλιόζ, «Ρωμαΐον καί Ίουλιέττα».

—  Ή  Έλισσάβετ Σούμαν πού έτραγούδησε εΐς τήν 
συναυλίαν αυτήν ασματα τοΰ Ρ. Στράους, μίαν άρια τοΰ 
Μότσαρτ καί τό « ’Αλληλούια» τοΰ τελευταίου αύτοΰ 
συνθέτου, εχει μίαν λεπτήν λυρικής σοπράνο φωνήν, μέ 
τάσεις πρός τήν κολατούρα. “Έχει μεγάλην τεχνικήν καί 
εξηυγενισμένην φωνήν.

—  Καί άφοΰ δ λόγος διά τήν Σούμαν, άναφέρομεν ήδη 
τάς επισκέψεις τών τραγουδιστών Φλέττα καί Τίτα Ροΰφο.

—  Μία παράλειψις: Τήν ορχήστραν εΐς άμφοτέρας τάς 
συμφωνικός συναυλίας διηύθυνεν δ κ. Δ. Μητρόπουλος, ό 
γνωστός πλέον άνά τό Πανελλήνιον καί τήν Ευρώπην,Διευ
θυντής δρχήστρας, Συνθέτης, accom pagnateur εΐς τό πιά
νο, καθηγητής τής μουσικής καί ΰπεράνω πάσης κριτικής.

—  Σημειοΰμεν τήν έπανάληψιν τοΰ «Δαχτυλιδιοΰ τής 
Μάνας» τοΰ άξιοτίμου συνεργάτου μας κ. Μ. Καλομοίρη, 
καί τό ρεσιτάλ τοΰ βιολιστοΰ κ. Βολωνίνη Εΐς τήν ορχή
στραν καί τό πιάνο δ κ. Δ. Μητρόπουλος.

—  Άναφέρομεν τό Ρεσιτάλ πιάνου τής Δο; Ελένης 
Σπανδωνίδου μέ εργα Μπάχ, Μότσαρτ, Σοπέν, Ραβέλ 
καί Προκόπιεφ —  δπως εΰρίσκοντο αύτά εΐς τό πολυτελές 
πρόγραμμα, προ καί μετά τήν συναυλίαν . . .

— Ή  ενάτη Λαϊκή συμφωνική συναυλία μάς παρου
σίασε τήν πιανίσταν Δ ιδα Τζίνα Μπαχάουερ. Έξετέλεσεν 
ή Δ ι; μέ πολύ μπρίο καί κέφι, τό ύπ’ Ά ρ . 3 κοντσέρτο 
διά πιάνο καί ορχήστραν τοΰ Ραχμανίνωφ. Ή  δρχήστρα 
δέ ύπό τήν διεΰθυνσιν τοΰ προαναφερθέντος μεγάλου 
καλλιτέχνου κ. κ. Δ. Μητροπούλου έξετέλεσε τήν εΐς Σολ. 
έλατ. Συμφωνίαν τοΰ Μότσαρτ καί τρία κομμάτια τοΰ 
Βάγνερ— ώς μάς έπληροφόρει τό πρόγραμμα . . .

— Διά τάς εκτελέσεις τοΰ πραγματικά μεγαλοφυοΰς 
πιανίστα Ά ρτούρ Σνάμπελ, θά άσχοληθώμεν λεπτομε
ρώς εΐς τό προσεχές τεΰχος.

Ο Ρ Ο Υ Μ Ε Λ ΙΩ Τ Η Σ

ΜΕΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ

'Υπάρχουν βέβαια πολλοί δίσκοι μέ χορευτικά τρα
γούδια ή απλώς μέ χορούς, άπό διάφορες δρχήστρες, μά 
σαν τά Ταγκό τοΰ Bianco, άσφαλώς δλίγα είναι εκείνα 
τά χορευτικά μέλη, πού σοΰ στριφογυρίζουν τό σώμα 
ή πού σοΰ διεγείρουν τήν δ'ρεξιν γιά χορό μέ τήν α 
ή β κοπελλίτσα, μέ τήν α ή β ώμορφη κυρία τοΰ σα
λονιοΰ ... Τά Ταγκό τοΰ Ίσπανοΰ αύτοΰ καλλιτέχνου, 
ένφ δέν χάνουν τίποτε άπό τήν χάρι τής Σπανιόλικης 
λικνιστικής μουσικής, έχουν έξ άντιθέτου ρυθμό καί χο
ρευτική ζωή μέσα τους, ενα μπρίο, πού σοΰ χτυπά στήν 
αϊσθησι καί σέ λικνίζει, τώρα ιδίως τήν Ά ν οιξι στήν 
βεράντα τοΰ σπιτιού ή στήν Πλάζ ενός έξοχικοΰ κέν
τρου κάτω άπό πολύχρωμα λαμπιόνια και ξάστερο ου
ρανό . . .  «Ίνβιέρνο » μέ Solo βιολί κάπου - κάπου σέ 
τρίτες, άσμα καί δρχήστρα B ia n co .. . «Κοκονΐτο» τό 
δεύτερο Ταγκό τοΰ ΐδίου συνθέτου, *Μηουεν Βιάγε», 
«Έλ Ταίγκολο* κτλ. τοΰ Bianco Ταγκό...

«J ’ai ma Com bine» τραγουδά τό R efrain  του ή 
αύτοΰ έξοχότης ό κ. κ. Άρχιτσαμπατζής, άπό τό κινη
ματογραφικόν έργον: «Le ro i des Resquilleurs». Είναι 
ενα Φόξ - τρότ δλο Γαλλικόν esprit, ζωή καί κέφι: 
j ’ai ma Combine... H a llo !!

«Griiss m ir mein H aw a i»— Χαιρέτα μου τήν Χ α 
βάγια ... τοΰ W illi K ollo, μέ τόν γερό χτύπο τού Γκόκ 
στήν αρχή τοϋ άσματος καί εΐς άλλα μέρη, πολύ επιτυ
χημένα δλα, μέ Solo Χαβάγιας. Καθαρά ή «λήψις».

*Μόνο έμένα». Ταγκό. — Μονφδία Λυσάνδρου Ίωαν- 
νίδου, συνοδείςι ορχήστρας. Είναι ενας δίσκος άπό τούς 
ολίγους 'Ελληνικούς χορευτικούς, πού είχαν— καί δικαίως 
— μεγάλη επιτυχία τις τελευταίες τώρα ’ μέρες καί ιδίως 
ή μονφδία πού βρίσκεται στό όπισθεν μέρος τοΰ δίσκου : 
*Πές μον γλνκειά μον πλανεντρα* καί στήν όποιαν 
παίζει σπουδαϊον ρόλον ή γνωστή μας Χαβάγια Αξίζει 
ενα μεγάλο «εύγε» στούς έκτελεστάς, άλλά καί στήν 
έιαιρία γιά τήν καθαρότητα τής δλης άποδόσεως— λήψεως.

11 Στά κοντιιά» — γλυκυτάτη Βαρκαρόλα, πού τήν τρα
γουδά δ κ. Ν. Μοσχονας τή συνοδεία Μανδολινάτας. 
Εΐναι νανούρισμα μέ πολύ επιτυχείς μουσικές φιγούρες 
«κυμάτων» καί λικνιστικό τραγούδι.

Καί τώρα, κάτι τής παρέας: « Η  γραμματική τοϋ 
Μ άγκα» μέ εκτελεστήν τόν δημοφιλή Π. Κυριάκόν καί 
τόν κ. Γ. Καμβύσην ώς διδάσκαλον... Πρέπει νά τόν 
άκούση κάνεις αύτόν τόν δίσκον, πρέπει νά τόν έχη: 
εΐναι ενας άπό τούς λιγοστούς μέ «πνεύμα», μέ «Α ττ ι
κόν άλας» χωρίς προστυχές. Τό γέλοιο σοϋ έρχεται 
αυθόρμητο, δταν άκοϋς νά «κλίνη» τά διάφορα δνόματα 
δ μάγκας! ©. Λ-ης·
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I "Ojn ή σειρά ιών νέων δίσκων! 
διά γραμμόφωνα σιην
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( F F l .  Z I M M E F I M A I V N - B l HIM)

Εξετάσατε τά πιάνα Zimmermann και Φά πεισθήτε 
δτι μέ ολίγα χρήματα αγοράζετε πολύ καλήν ποιότητα 
ήγγυημένην παρά τής Εταιρίας Πιάνων Στάρρ A. Ε. 
"ΕκΦεσις, εΐς πολύ ώραΐα μοντέλα καί χρωματισμούς,

βπο  δρ .̂ 52 .500
Μέ μεγάλας ευκολίας πληρωμής, παρά τή :
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ΕΙΝΑΙ 0 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΜΡΣΦΟί ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

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

Φέρνει στό σπίτι σας τήν εύγενή άπόλαυσιν τής ώραίας Μουσικής, 
ένώ συγχρόνως σάς κάνει νά αίσθαν0·ήτε τήν γλυκειά ίκανοποίησι δτι 
κατέχετε τήν σπουδαιοτέραν έφεύρεσιν τοΰ αίώνός μας.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑΝ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ,

ΕΤΑΙΡΙΑ niANQN STAPP A. Ε.
ΑΘΗΝΑΙ, Στοά Άρσαπείου 12—Πραξιτελους 7.
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«Πάντοτε διεπίστωσα είς δλα τά πιάνα 

τοΰ Οίκου B E C H S T E IN  τόν ϊδιον άπα- 

ράμιλλον πλούτον τών ήχων, τήν αυτήν 

ευγένειαν, τήν αυτήν δΰναμιν, τήν αυτήν 

μηχανικήν Ικανότητα ποΰ επιτρέπουν είς 

τόν καλλιτέχνην νά έφαρμόση άνεπη- 

ρέαστα κατά την έκτέλεσιν, κάθε εΐδος 

τεχνικής. Ό λα  αύτά τά θαυμάσια προτε

ρήματα είναι συνηνωμένα είς ένα βαθμόν 

αυτόχρημα άνυπέρβλητον. B E C H S T E IN : 

σημαίνει τελειότητα και γιά τό αύτι και 

γιά τό χέρι». ■ ■ :

Ά ν  γιά τό παιδί σας ζητήτε την πηγήν άπο τήν όποιαν ό ένδοξος καλλιτέχνης άντλεΐ 
τό καλλιτεχνικόν του μεγαλεϊον, προμηθευθήτε ένα πιάνο B E C H S T E IN .

Ή  διαύγεια, ή ασύγκριτος ώραιότης τοϋ ήχου καί ή μηχανική τελειότης τοϋ πιάνου 
B E C H S T E IN , άποτελοΰν γιά τό παιδί σας τό άσφαλές μέσον τής καλλιτεχνικής άναπτύξεώ; του.

"Ο,τι τό B E C H S T E IN  έκαμε άπο τής εποχής τοϋ Λϊστ μέχρι τών ήμερων μας γιά τούς 
μεγάλους μουσικούς, θά τό κάμη καί γιά τό παιδί σας.

Είνε εύκολος σήμερον ή άπόκτησις ένός πιάνου B E C H S T E IN . Μικρά προκαταβολή 
καί 36 μηνιαίοι δόσεις εινε ό τρόπος μέ τόν όποιον μπορείτε άμέσως νά έγκαταστήσητε 
στο σπίτι σας τό διαμάντι αύτό τής Τέχνης.

Άφοϋ καθήκον σας είνε νά χαρίσετε στά παιδιά σας καί στήν οίκογένειάν σας τά άγαθά 
ποΰ σκορπά τό πιάνο B E C H S T E IN , άποταθήτε είς τους νέους άντιπροσώπους,

ΕΤΑΙΡΙΑΝ ifllANQN ΣΤΑ ΡΡ α . ε .
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