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Σ Τ Η Ν  Ε Ξ Ο Χ Η -
Στήν άκρογιαλιά ή στο βουνό, σάς είμαι ό ποιο 

ευχάριστος σύντροφος.
Μαζύ μου έξασφα/Ιίζετε ποικιλίαν διασκεδάσεων:

Αν σάς γοητεύ
ουν αί ρωμαντι- 
και μελωδίαι τών 
Ελλήνων ή ξένων 
καλλιτεχνών,
"Αν θέλετε νά έν- 
τριφήσετε στά  
παθητικά ερωτι
κά τραγούδια πού 
σάς τραγουδούνό 
Φλέτα, ό Σίπα, ό 
Α. Ιωαννίδης, ό 
Δελένδας, ό Επι- 
τροπάκης,

Ά ν  θέλετε νά άκούσετε καμμιά άρια άπο τήν όπερα 
πού προτιμάτε, τραγουδισμένη άπο τόν Καρούζο ή 
τόν Άγγελόπουλο, ή τόν μεγάλο μας Αάππα,
Ά ν  ή παρέα σας λαχταρά νά χορέψη στούς ρυθμούς 
τών μοντέρνων χορών πού χορεύονται στούς διεθνείς 
ναούς τής Τερψιχόρης,
Πάντα $ά σάς έξυπηρετώ πιστά και άφοσιωμένα, 
$ά είμαι έτοιμος και &ά άναμένω τάς διαταγάς σας 
είς τάς κάτωθι διευθύνσεις:
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Η ΕΞΞΕΛΙΞΞΙΣ ΤΗΣ ΣΟΥΙΤΑΣ

Έ άν ρίψωμεν ενα βλέμμα εις τό παρελθόν, εύρίσκομεν 
ότι οι διάφοροι χοροί, ποΰ ήσαν έκάστοτε τής μόδας και 
άντεπεκρίνοντο στο πνεΰμα τής εποχής, έδωσαν πάντα 
πολλά στοιχεία στούς συνθέτας και συνέτειναν στήν έξέ- 
λιξι τής μουσικής. "Ετσι καί στήν μακρυνή έποχή τοΰ 
Μπαρόκ, μέσα στες διάφορες φανταχτερές αυλές τών 
εύγενών κα'ι τών Βασιλέων, πλάσθηκε ενα νέο είδος 
ανώτερης τέχνης και μορφής πού ώφειλε τήν γένεσί του, 
κυρίως, στούς τότε διαδεδομένους χορούς Pavane, Gail- 
lard κλπ. Αύτή ή μουσική μορφή είνε ή Σουίτα.

Ή  παλαιότερη Σουίτα δη μιουργήθηκε από τήν συναρ- 
μολόγησι τριών εως δώδεκα αυτοτελών διμερών χορών 
μέ κυριώτερα γνωρίσματα, τές αντιθέσεις τοΰ ύφους, τοΰ 
μέτρου, τοΰ χρόνου και μέ έπικράτησι τής τονικότητος 
καθ’ όλην τήν συνθεσι.

Ή  Σουίτα πρωτοεμφανίζεται είς τήν ’ Ιταλία κατά 
τόν Μεσαίωνα, έκτελουμένη από τούς κιθαριστάς επάνω 
στο luth (δ'ργανο περίπου σαν τή κιθάρα), άπετέλει δέ 
μέχρι του lb  αιωνος τήν αγαπητότερη μορφή της κο
σμικής μουσικής. Πρώτος ό Frescobaldi (1583— 1643) 
μετεχειρίσθη τούς χορούς Gaillard και Corrente είς τάς 
παραλλαγάς τής Aria detta la Frescobalda. ’Από τές 
αρχές τοΰ 17 ου αίώνος, ή Σουίτα καταλαμβάνει ξεχωριστή 
θέσι στήν οργανική μουσική. Ή  σειρά τών διαφόρων 
τύπων ποΰ άπετελοΰσαν όλην τήν Σουίταν έποίκιλαν 
κατά τάς διαφόρους έποχάς. Οΰτω τήν Σουίταν τοΰ 1620 
Pavane, Gaillard, Allemande, Courante διεδέχθη ή 
ακόλουθος σειρά: Allemande, Courante, Sarabande, 
Gigue. Συχνά δέ προσετίθεντο και ά'λλα τεμάχια, ώς τό 
Menuet, Gavotte, Rondo, Air, Passepied, L ouref 
Doubles, Branle ποΰ έκαλοΰντο Interm ezzi. Δέν 
πρέπει νά λησμονηθή ότι στήν έξέλιξι τής Σουίτας 
βοήθησε καί έκ παραλλήλου ή τελειοποίησις τοϋ κλαβι- 
κυμβάλου καί τών βιολιών από τούς μεγάλους ’ Ιταλούς 
κατασκευαστάς Amati, Stradivari, Guarneri κλπ.

’Από τοΰ 170'  αίώνος, ή Σουίτα, αναπτύσσεται μέ 
τήν ιδία εντασι στήν Γαλλία, ’Αγγλία, ’Ιταλία, Γερμανία 
καί άλλαχον. Διατηρεί βέβαια αύτή τήν κυκλική μορφή 
της, δηλαδή τήν εναλλαγήν τεμαχίων —  χορών μέ άντί- 
θεσιν μέτρου καί χρόνου, είς όλας τάς προαναφερθείσας

χώρας, άλλά διαφέρουν εις τήν Σουίταν κάθε έθνους οΐ 
τίτλοι καί τό ύφος. Π. χ. είς τήν ’Αγγλίαν εδρίσκομε τήν 
Σουίτα είς τά βιβλία τών Βιργινιστών (V irginal Boocks) 
μέ τόν τίτλο «Suites o f Lessons», στήν Γαλλία Ordres 
(υπό Couperin), στήν ’ Ιταλία καί Γερμανία Suita καί 
παλαιότερα Partita ή Sonate da Ballo (Corelli, 
Scarlatti).

Στενά συνδεδεμένα μέ τήν μεγάλην αυτήν εποχήν τής 
Σουίτας είνε τά ονόματα τών Ιταλών συνθετών, Aless. 
Scarlatti (1659— 1725), Pasquini (1637— 1710), C o
relli (1651-1713) καί Dom enico Scarlatti (1685-1757).

Τών Γάλλων: Couperin  (1665— 1733), Marchand 
(1669— 1732), Rameau (1683— 1764), τοΰ ’Άγγλου 
Purcell (1658— 1685), τών Γερμανών Kuhnau (1660 
— 1722), M uffat (1645— 1704), Handel (1685— 1759) 
καί I. S. Bach (1685— 1750).

Γενικά ή Σουίτα ωφέλησε στήν άνάπτυξι τής πιανι- 
στικής τέχνης, άλλά καί μέ τήν κυκλική μορφή της ώδή- 
γησε στήν έξέλιξι τής Σονάτας καί τής Συμφωνίας.

** *

Εΐνε άξιον ιδιαιτέρας προσοχής, ότι ό Bach κατόρ
θωσε από τά απλά χορευτικά μέλη νά παραδώση μέ τές 
γαλλικές, αγγλικές καί γερμανικές Σουίτες γιά κλαβικύμ- 
βαλο τήν κλασσικήν μορφήν τής Σουίτας, τής αντιπρο
σωπευτικής αυτής μουσικής τοΰ 17ον— 18ου αίώνος. Δέν 
έξηκριβώθη ακόμη πότε έγράφησαν αί εξη γαλλικές 
Σουίτες πού τές αφιερώνει στήν δεύτερη γυναϊκά του 
Άννα-Μαγδαληνή. Πάντως είνε γνωστό ότι αύτή ή μορφή 
δέν είχε απασχόληση τόν Bach προ τοΰ 1716. Ό  τίτλος 
της οφείλεται στά κατ’  εξοχήν γαλλικά intermezzi, 
Menuet, Gavotte, A ir κλπ., πού προσετέθησαν, καθώς 
εϊδομεν, είς τήν αρχικά τετραμερή Σουίτα. Τές γαλλικές 
Σουίτες χαρακτηρίζει ή τελειότης τής φόρμας, συνδυα
σμένη μέ φρεσκάδα καί χάριν. Ή  μορφή σ ’ αύτέ: είναι 
διμερής μέ ποικιλία αντιθέσεων καί μέ έπικράτησι τής 
τονικότητος. ’Έτσι ή Σουίτα είς Mi μείζων, πού άποτε- 
λείται από επτά μέρη μέ τόν) υπέρβχα ̂  ισορροπημένο 
αρμονικό σκελετό, μάς δείχνει ολοκάθαρα τήν ανωτερό
τητα τοϋ Μπάχ, στο είδος αύτό. Εντελώς διάφορος είνε



6 χαρακτήρ στις έ'ξη αγγλικές Σουίτες πού ε γραφή σαν 
κατά παραγγελίαν Ά γγλου εύγενοΰς. Ή  βασική μορφή 
κάθε αγγλικής Σουίτας εινε τετραμερής. Άλλά δ Bach, 
δέν περιορίζεται μόνο στά γαλλικά interm ezzi, πού 
παρεμβάλλει στις γαλλικές μεταξύ τής Sarabande κα! 
Gigue, άλλά στήν εις Λα Μείζ. 1η άγγλική Σουίτα π. χ· 
προσθέτει μιά δεύτερη Courante μέ δύο Doubles και 
προ τής Gigue ως interm ezzi δύο Bourees, εκ τών 
οποίων ή δεύτερη εΐνε στήν παράλληλη έλάσσονα κλίμακα 
(Variante). Τό ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό στις Σουίτες 
αυτές εΐνε τά πολυφωνικά Preludes μέ θεματική διά- 
πλασι μιμήσεως (im itation) ή φούγκας.

Στές έξη γερμανικές Σουίτες, 
ποΰ συνέθεσεν ό Μπάχ κατά τό 
1726 έν συνεχείς τών αγγλικών, 
εύρίσκομεν μεγάλην ελευθερίαν 
στήν διάταξι τών αυτοτελών τεμα
χίων. Τό ουσιωδέστερο εινε τά 
preludes, πού εΐνε εξαιρετικά 
εκτενή, χωρίς καμμίαν ομοιογέ
νειαν φόρμας μεταξύ των. Π. χ.
Τό πρώτο εχει τόν εύστροφο ταχύ 
χαρακτήρα σπουδής (etude). Τό 
δεύτερο εΐνε γραμμένο στον τύπο 
τής γαλλικής εισαγωγής (Lully) 
μέ μιά φούγκα ιταλικής σονάτας.
Στά υπόλοιπα preludes συναν- 
τώμεν μίαν φαντασίαν, μίαν γαλ
λικήν εισαγωγήν, ένα Pream bu- 
lum και τέλος μιά Τοκάτα μέ 
φούγκα στό μέσον. Οί χορευτικοί 
τύποι τών Courante, Gigue κλπ. 
παρουσιάζουν σαύτές τις Σουίτες 
τήν μεγαλύτερη ποικιλία έμπνεύ- 
σεως και χάριτος. At γαλλικές, 
αγγλικές καί γερμανικές Σουίτες 
εΐναι άπό τά ώραιότερα παραδείγ
ματα άνωτέρας κλασσικής τέχνης 
τοΰ μεγάλου Διδασκάλου.

Έ κ  παραλλήλου μέ τόν Bach 
έ'χομεν ν’ άναφέρωμεν τήν δη
μιουργικήν εποχήν τής γαλλικής 
Σουίτας γιά κλαβικύμβαλο πού 
οφείλεται στον Fr. Couperin.

Ό  Couperin, ώς διδάσκαλος 
τών πριγκήπων τής βασιλικής Αυ
λής τών Bourgognes, δέχθηκε 
δλη τήν επιρροή τής πλούσιας 
ατμόσφαιρας, μέσα στήν οποία 
ζοΰσε, γι’ αύτό κα'ιτά τέσσαρα βι
βλία διά clavecin, πού περιέχουν 
τούς 27 Ordres (δπως μετωνό-

μασεν ό Couperin τές Σουίτες), μάς δίδουν ολοφάνερα 
ακριβή εικόνα τοΰ πνεύματος τής εποχής εκείνης. Αί 
συνθέσεις αυταί άπησχόλησαν τόν Couperin στό μεταξύ 
τοΰ 1713 - 1730 χρονικόν διάστημα.

Στούς Ordres, οί χορευτικοί τύποι εμφανίζονται 
μέ τίτλους, δπως π. χ. L ’Auguste, la Majestueuse, 
la Volupteuse, la Seduisante, la Galante ή les 
Sentiments, les idees heureuses, les regrets, les 
langueurs tendres, les amusements, les charm es 
κλπ. καί έχουν, ώς έπί τό πλεΐστον, χαρακτήρα περι
γραφικό. Άλλά και ή διατήρησις τής τονικότητος, πού 
χαρακτηρίζει τές παλαιότερες Σουίτες, έχει καταργηθή,
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Μβρφή Χ ρ ό ν ο ;

Allem ande.. 
Courante. . .  
Corrente.. . .  
Sarabande . 
G ig u e ...........

J igg ................
Gavotte
Bourree
Menuet.........
Passe-pied..
L ou re...........
Pavane.........
Gaillarde . .  
Branle.
Braw l............
P o lonaise.,. 
Mazurka . . .
Polka .........
Furiante.. .. 
Walzer 
V olta.............

Bolero...........
T arantella .. 
Saltarella. . 
Rigaudon. . 
Csardas
H ailing........
T an go ...........
Habanera . 
Seguedilla..
Jota ................
Aragonaise. 
Malaguena . 
Sicilienne...
Blues ............
Foxtrott. . . .
B osto n .........
Marche.........

Γερμανική.........
Γαλλική. .........
’Ιταλική..............
'Ισπανική.........
Έκ τοΰ Ιταλικού 
Glga είδος βιολιού

’Αγγλική...........
Γαλλική..............

’Ιταλική .

Γαλλική...........
Άγγλική.........
Πολωνική . .  .

Βοεμική.

Γερμανική. . . 
’ Ιταλική . . . . .

Ισπανική.........
Νεαπολιτάνικη
’Ιταλική...........
Γαλλική. . . . . .  
Ουγγρική... . 
Νορβηγική . . . 
Μεςικανική. . 
'Ισπανική

Σικελικός.........
’Αμερικ. μαύρων

Διεθνής
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78 . . . .  
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} 4/4 "*· 
*/4 καί */*
4/4 . .

Liedform 
διμερής A —Β.

Α— Β .........

Α— Β . . .  . 

Α - Β ...........

Α - Β .........
Α - Β .........
Α - Β .........
Α — Β .........
Α - Β .........
Α - Β .........
Α— Β .........

Α - Β . . .

Ποικίλη.
» . 

Συνήθης 3μερής 
Ποικίλη. . .
2 καί 3μερής 
Διμερής..

Τριμερής.. 
Ποικίλη . . .

Ελεύθερη·.

»
2 ή 3μερής

Διμερής. .

2 ή 3μερής 
Ποικίλη

Μέτριος.

Ταχύς ζωηρός.

’ Αργός.

Πολύ ζωηρός καί ταχύς

Μέτριος, επιβλητικός. 
Ταχύς.
Μέτριος μέ λεπτότητα. 
Μάλλον ταχύς, ελαφρός. 
Μάλλον αργός.
Μέτριος, επιβλητικός. 
Ταχύς, ζωηρός.

Μέτριος.

Ταχύς.
’Εξαιρετικά ταχύς.
Ταχύς, εύθυμος.
Ταχύς μέχρι φρενίτιδος. 
Ταχύς.

Ό  ζωηρότερος χορός τοϋ 17ου 
αίώνος. Π ιθανώς,πρόδρομος 
τοΰ Valse—(Einstein).

Ταχύς.
Ταχύς.
Ταχύς.
Ταχύς.
Ταχύς.
Ταχύς.
Μέτριος, αργός.
Μέτριος.
Ταχύς, εναλλάξ μέτριος. 
Στό χρόνο τοΰ βάλς μέ 
περισσότερες ελευθερίες. 
Μέτριος.
Μέτριος.

Ταχύς.

Μέτριος, μάλλον άργός. 
Γοργός.

διατηρουμένης αύτής μόνον είς τό πρώτο καί τελευταίο 
τεμάχιο. Σέ κάθε τόμον τοΰ βιβλίου γιά κλαβικύμβαλον 
δ Couperin δίδει, μέ μεγάλη ακρίβεια, λεπτομερή επε- 
ξήγησι τοΰ τρόπου πού πρέπει νά έκτελοΰνται αί συνθέ
σεις αυτές. Εΐνε χαρακτηριστικό μεταξύ άλλων καί τό 
ακόλουθον ( l er livre pour c la v ecin ):

«Γιά νά είμαι ειλικρινής, προτιμώ κάθε τι πού μέ 
συγκινεΐ, παρά εκείνο πού μέ καταπλήσσει».

Ά φ οΰ  γνωρίσαμε σέ γενικές γραμμές τήν κλασσική 
μορφή τής Σουίτας ποΰ δημιουργήθηκε άπό τούς προα- 
ναφερθέντας χορούς καί γιά τήν πληρέστερη κατανόησι 
τής θέσεως τών χορών στή σύνθεσι, δίδω τόν έναντι 
πίνακα τών διαφόρων χορών ποΰ χρησιμέυσαν έκά- 
στοτε στούς παλαιούς καί μοντέρνους συνθέτας γιά 
Σουίτες (πιάνο ή ορχήστρα), γιά Σονάτες, συμφωνίες 
καί άλλα αυτοτελή μουσικά τεμάχια.

Γιά ένα διάστημα μέ τήν έπικράτησι τής Σονάτας 
στήν οργανική μουσική, ή Σουίτα έπαυσε νά συγκεν- 
τρώνη τό ενδιαφέρον καί τές συμπάθειες τών συνθετών. 
Μόλις πρός τό τέλος τοΰ 19ου αίώνος τήν εύρίσκομε 
μεταξύ ’ τών άλλων συνθέσεων. Άλλά τήν φοράν αύτήν 
δέν διατηρεί άλλο κανένα γνώρισμα έκτος άπό τές αντι
θέσεις τοΰ ύφους καί τοΰ χρόνου. Μάλιστα τές περισ
σότερες φορές έχουν άντικατασταθή οί παλαιοί χοροί 
άπό εκείνους ποΰ επέβαλε ή μόδα. Δίπλα στον εθνικό 
χαρακτήρα ποΰ επιδιώκουν άλλοι συνθέται ώς ό Dwo- 
rak, Tschaikowsky, G rieg κ. ά. δημιουργήθη ένα ισχυρό

ρεύμα γύρω στήν κλασσική Σουίτα άπό τούς Debussy, 
D ’Indy, Ravel, Casella, Schrecker κ. ά. πού διέπλασαν 
τήν Σουίτα μέ νέες αρμονίες καί χρώμα άπόλυτα συγχρο
νισμένο πρός τό πνεύμα τής εποχής. Περισσότερον 
τολμηροί έφάνησαν οί συνθέται Milhaud, Strawinsky, 
Kreneek, Hindem ith καί Kurt W eil ποΰ διεμόρφωσαν 
τήν Σουίτα άπό τούς σημερινούς χορούς Fox-trott,Shim 
my, Boston καί Ragtim e τηροΰντες πιστά τήν αναλογία 
τοΰ ύφους καί τοϋ χρό νου πρός τήν κλασσική Σουίτα. 
Ά π ό  τές κυριώτερες Σουίτες τών τελευταίων πενήντα 
ετών άναφέρω : B ize t : Arlesienne, G r ie g : Peer Gynt, 
Rimsky K orsa k o ff: Sheherazade, D v o ra ck : Suite 
op. 39, D ebussy: Suite Bergamasque, A. R oussel: 
Suite op. 14, Ravel, Ma Mere l ’Oye, Daphni et Chloe, 
T schaikow sky: Πέντε Σουίτες γιά δρχήστρα, B usoni: 
Brautwahlsuite, R. S trauss: Couperin Suite, Mil
haud : Σουίτα γιά πιάνο, H indem ith : Suite op. 26, 
C asella : La Giarra κτλ.

Εΐδομεν δτι οί διάφοροι χοροί ποΰ έκπροσώπευσαν 
έκάστοτε τό πνεύμα τής εποχής, μέ τές συνθέσεις αυτές, 
άπετέλεσαν τό ζωντανό κάτοπτρο τών συνηθειών έκα
στου λαοΰ, καί έχρησίμευσαν έπί πλέον ώς δημιουργικά 
στοιχεία γιά τό άναπτέρωμα τής φαντασίας μεγαλουρ
γών συνθετών. Δύναται δέ νά προσθέσή κανείς μετά 
βεβαιότητος δτι καί οί λαϊκοί αύτοί χοροί έχρησίμευσαν 
ώς βάσις γιά τήν έξέλιξιν τής δλης μουσικής.

Σ Τ Ε Λ Λ Α  ΤΤΕΤΤΠΑ

ΤΟ ΑΣΜΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣο

Ε  I Σ  Α Γ Ω Γ Ι

Κ υρία ι καί Κ ύρ ιο ι,

Πολλοί τών ανθρώπων, ώς γνωστόν, στηρίζουν μέρος 
τοΰ επαγγελματικού αυτών σταδίου η και απαν τοΰτο είς 
την φωνήν των καί μόνην διά τους καϋηγητάς, π.χ., τους 
δικηγόρους, τους ρήτορας, τους Ιεροκήρυκας, τους . . .  πλα
νοδίους πωλητάς, τους ή&οποιούς κα'ι τους άοιδους ή 
φωνή εΐναι εν τών απαραιτήτων εφοδίων διά τήν εξάσκη- 
σιν τοϋ επαγγέλματος των. ’  Εάν δμως διά τους πλείονας 
τούτων ή φωνή αποτελεί ίσως δευτερεΰον οτοιχειον διά 
τήν έξάσκησιν τοΰ επαγγέλματος των, είς τήν καλήν κα
τ άαταοιν τοϋ δποίου πολλάκις δέν δίδεται και μεγάλη ση
μασία, διά τους τελευταίους δμως, ήτοι, τούς άοιδους, μέ 
τούς όποιους κυρίως και /)ά άοχοληϋώμεν ένταΰθα, ή 
φωνή είναι τό μόνον μέσον, τό μόνον δργανον, επί τοΰ 
δποίου στηρίζεται ή δλη σταδιοδρομία των.

Ο  Διάλεξις, γενομένη εν τώ  Φιλολογικό) Σύλλογοί ό «Παρνασ
σός» ι fj ITt] Ίανοναρίου 1931.

Και, ώς είκός, ΐνα άνταποκρίνηται ή φωνή είς τάς ά- 
παιτήσεις τοΰ άοιδοΰ, εχει ανάγκην καλλιέργειας, δπως 
δ ’ έκαστον καλλιεργοΰ μενον προϊόν, ουτω και ή διά τό 
(ίαμα καλλιεργοΰμένη φωνή υπόκειται είς ξήτησιν καί 
είς προσφοράν. Τήν ζήτησιν δημιουργεί ή τέχνη, ή πολ- 
Αάς απαιτήσεις εχουσα, τήν δε προσφοράν προπαρασκευά
ζει ή φυσιολογία μεϋ' δλων τών είς τήν διάϋεσιν αύτής 
μέσων. ° Οταν άγνοή τις τήν ζήτησιν κα'ι τήν προσφοράν 
ταύτην, καταδικάζεται είς στασιμότητα, ουδέποτε δηλαδή 
εΐναι δυνατόν νά γίνη κυριολεκτικούς καλλιτέχνης εχων 
επίγνωσιν τών ύποχρεώσεοίν αύτοΰ και προ παντός τών 
δυνάμεων του· Τών δύο τούτων, εκείνη ήτις ϋά μας ά- 
πασχολήση εΐναι ή δευτέρα, καί, είδικώς, ϋά προσπα&ή- 
σωμεν νά έρμηνεύσωμεν τίνι τρόπος ή ύπό τής φυσιολο
γίας γινόμενη προσφορά δύναται νά άνταποκρίνηται είς 
τήν ύπό τής τέχνης διατυπουμένην ζήτησιν.

** *

Ά π ό  ενός και επέκεινα αίώνος οί διευϋ-ύνοντες τάς 
καλλιτεχνικάς σπουδάς εϋέσπισαν, δπως οί γλύπται και οί



ζωγράφοι σπουδάζουν συν τή τέχνη καί την ανατομίαν 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος. ΕΙχον δηλαδή ουτοι κατανοή
σει δτι διά τους μαθητάς τής σχολής τών εικαστικών τε
χνών, απαραίτητος ήτο ή γνώσις τής ανατομικής κατα
σκευής τοΰ σώματος, πριν επιχειρήσουν νά άναπαραστή- 
σουν τά σχήματα, τάς στάσεις ή τάς κινήσεις τοΰ ανθρώ
που. Ή  διδασκαλία δ' αντη εκτοτε ανατίθεται εις ειδι
κούς άνατόμους επιστήμονας, δπως και ή διδασκαλία τών 
καλών τεχνών είς είδικώς μεμορφο) μένους καλλιτέχνας 
καθηγητάς

Είναι δμως περίεργον δτι αύτό, το δπυφν γίνεται ορ
θότατα διά τήν γλυπτικήν και την. ζωγραφικήν, παρη 
μελήθη καθ' ολοκληρίαν διά τήν ωδικήν, ήτοι τήν φω
νητικήν τέχνην, ενώ είναι οφθαλμοφανές δτι μία τών 
βάσεων τοΰ επαγγέλματος τοΰ άοιδοΰ είναι άναμφισβη- 
τήτως και ή φυσιολογία μετά τής ανατομίας τοσούτφ μάλ
λον, καθόσον είς τήν περί:ιτωσιν τής διδασκαλίας τοΰ 
άσματος δεν πρόκειται περι ερμηνείας ή άποδόσεως σχη
μάτων, άλλά περι αμέσου χρησιμοποιήσεως αυτών τού
των τών φωνητικών όργάι ων τοΰ ανθρώπου, ών ή διά- 
πλ.ασις, ή άνάπτυξις, ή συντήρησις και εν γίνει ή συστη
ματική καλλιέργεια εχουσιν ανάγκην τής επιστημονικής 
συνδρομής' διότι δεν πρόκειται ενταύθα νά γνωρίζη τις 
εκείνο, τό οποίον απεικονίζει, άλλ3 εκείνο, τό όποιον κά- 
μνεί' δεν πρόκειται εν άλλοις λόγοις περί πίνακος κα'ι 
χρωμάτων, περι μαρμάρου ή προπλασμάτων, άλλ.ά περί 
οργάνων και τών φυσιολογικών αύτών λειτουργιών, διότι 
είς τόν κλάδαν τούτον τών Καλών τεχνών αυτός δ αν
θρώπινος οργανισμός είναι δ καλλιτέχνης.

‘Ο ζο>γράφος είναι δυνατόν νά διακρίνεται ώς καλός 
τεχνίτης, εστω και άν δεν γνωρίζη τήν ανατομίαν, διότι 
ή ελλειψις αντη δεν εμποδίζει αύτόν από τοϋ νά αντιγράφω 
τουλάχιστον τήν φύσιν καί νά έξωραΐζη τό εργον του' ή 
στέρησις επιστημονικών άνατομικών γνώσεων είναι ενδε
χόμενον πολλάκις νά καθίσταται είς αύτόν αισθητή καί 
νά δνσχεραίνη τό εργον του εις τινας περιστάσεις, δεν 
καταστρέφει δμως και τόν τεχνίτην.

Διά τόν άοιδόν δμως δεν συμβαίνει τό, αύτό. Οΰτος 
δεν δνναται ατιμωρητί να άγνοή τά στοιχεία τής Φυσιο
λογίας, διότι είναι ύποκείμειος κατά πάσαν στιγμήν εις 
άμεσους δργανικάς διαταραχάς, αιτινες παρακωλύουν τήν 
φωνητικήν λειτουργίαν, εάν δε εν καιρώ δεν δοθή είς 
αντάς λόγο) άγνοιας ή προσήκουσα σημασία, είναι δυνα
τόν νά έχουν αυται ώς αποτέλεσμα σημαντικάς βλάβας, 
αιτινες ονχί σπανίως καταλήγουν είς απώλειαν τών φω
νητικών δυνάμεων-

01 ασχολούμενοι είδικώς είς τήν μελέτην τών φω
νητικών οργάνων περιγράφουν περιπτώσεις, καθ' άς επήλ
θαν καταστροφαί τών φωνητικών οργάνων εν εκ εν ατε
λούς γνώσεως τής τέχνης του άσματος. Δεκάδες φωνών 
χάνονται πριν ή φθάσονν είς τό ποθον μεν ον οημεΐον 
πάμπολλοι δε νέοι, καταγινόμενοι επί ετη με τό άσμα,

μένουν στάσιμοι, χο)ρίς νά ίδοΰν τάς ελπίδας καί τήν φι
λοδοξίαν των πραγματοποιούμενος.

Πόσοι άοιδοί, ακολουθούντες εσφαλμένοι· τρόπον ανα
πνοής και βλεποντες τους πνεύμονάς των βεβαρημένους 
καί τήν φωνήν των συν τφ χρόνφ ελαττουμένην αναγ
κάζονται νά μεταλλάσσουν τόν ενα μετά τόν άλλον τους 
διδασκάλους των, χωρ'ις νά δύνανται πλέον νά ανακτή
σουν τάς φωνητικός δυνάμεις, δι’ ών εκ φύσεως ήσαν 
πεπροικισμένοι; Πόσοι μαθηταί αναγνωρίζουν μείί ολο
κλήρων έτών εργασίαν δτι είχαν φθείρει τήν αληθινήν 
των φωνήν έπεξεργαζόμενοι φωνήν, ήτις δεν ήτο πράγ
ματι ίδική των !

'Η  επαγγελματική κατάχρησις, οί εσφαλμένοι τρόποι 
τής αναπνοής καί τής εκπομπής τών ήχων, δ . . . εκβια
σμός, έν μιά λέξει, αύτός τής φωνής καταστρέφουν κατ 
έτος περισσοτέρας φωνάς ή σύμπασαι αί άσθένειαι τοΰ 
λάρυγγας έπί εικοσαετίαν δλην. Κυρία αιτία τών φωνη
τικών αύτών ερειπίων είναι, επαναλ.αμβάνω, ή πλήρης 
επιστημονική Άγνοια τής καλλιεργίας και τής συντηρή- 
οεως τών φωνητικών δργάνων.

** *

Πριν ό μαθητής τής ωδικής άρχίση να γυμνάζη τήν 
φωνήν του, είναι ανάγκη νά γνωρίζη τί είναι ή φωνή 
καί πώς αύτη παράγεται, διότι, δταν άρχίση πλέον νά 
εξασκή τό εργον τοΰ άοιδοΰ, τότε μόνη ή καλλιτεχνική 
άπόδοσις θά τόν άπασχολή. « ’ Οφείλει νά γνωρίζη τις 
τήν κατασκευήν ενός δπλου», ελεγεν ό λαρυγγολόγος Bon
nier, « ϊνα δύναται καλώς νά τό χρησιμοποιή, ώστε, δταν 
ελθη ή στιγμή νά σκόπευση, νά μή τόν απασχολή αλ/.ο 
τι ή μόνον δ στόχος*. *Η  σαφέστερον, διά νά μή άπο- 
μακρυνώμεθα από τοΰ καλ/.ιτεχνικοΰ επιπέδου, διά νά 
παίξη τις εν τεμάχιον είς μουσικόν δργανον, είναι ανάγκη 
πρώτον νά κατέχη άριστα τό τεχνικόν μέρος αύτοΰ, ώστε, 
δταν τό έκτελη, νά μή σκέπτεται πλέον τήν θέσιν τών 
δακτύλων τον, άλλά τήν μελφδίαν, τήν δποίαν πρόκειται 
νά άποδώση. Αί γνώσεις τέλος αύται θά συντελέσονν καί 
είς τήν κατανόησιν τών παραγγελμάτων καί τών τεχνι
κών δρων ών ή χρησιμοποίησις πολλάκις αντί νά διεν- 
κολύνη δλως τουναντίον περιπλέκει τους μαθητενομέ- 
νους αύξάνονσα τήν απελπισίαν αύτών.

’Εν σχέσει πρός τά ανωτέρω εξ δσων ήκουσα καί 
άνέγνωσα, θά αναφέρω παραγγέλματά τινα καθηγητών 
τής ωδικής, εύτυχώς ονχί εκ τών συγχρόνων μας άτινα 
εδιδον είς τους μαθητάς των νά έκτελοΰν, καθ' ήν στιγ
μήν ουτοι άσχολοΰνται είς τάς φωνητικός των ασκήσεις.

«’  Ανοίγετε τόν λάρυγγα και τήν τραχεΐαν / »  ελεγεν ό 
εις, «δταν τράγου δήτε, πρέπει νά δείχνετε δτι ή κεφαλή 
σας πρόκειται νά σπάση» ελεγεν ό άλλος, «άνοιγετε τήν 
ανω σιαγόνα! σάς είπα» ήτις, ώς γνωστόν, δεν κινείται. 
*”Οσον οί τόνοι, που βγάζεις, γίνονται υψηλότεροι, τόσον 
πειό πολυ v* άνοιξης καί τό στόμα^οον» έφώναζε κα-

ποιος καθηγητής είς μίαν μαθήτριάν τον, τής όποιας τό 
στόμα φαντάζεσθε είς τί θά μετεβάλλετο, αν κατά σατα
νικήν σύμπτωσιν είχε μεγάλην εκτασιν φωνής, κ.τ.λ.

’ Αληθές είναι δτι δεν δύναται τις νά άπαιτήση από 
τούς διδασκάλους τής τέχνης νά γνωρίζουν καλώς καί τήν 
φυσιολογίαν τοΰ φωνητικού συνόλου επειδή δμως έκ 
τών είρημένων δή/.ον γίνεται δτι κα'ι αύτη άποτελεΐ μίαν 
τών βάσεων τής φωνητικής τέχνης, διά τοΰτο επιβάλλε

ται καί είς τόν ειδικόν ιατρόν τών δργάνων τής τέ
χνης ταύτης, νά διείσδυση είς τά μυστήρια τής καλλιτε
χνίας όντως, ώστε νά δύναται άποτελεσματικώς νά συ
νεργάζεται, ούτως είπεΐν, με τους μύστας τής Μελπομέ
νης συντ ελών διά τών γνώσεων αντοΰ είς τήν πρόοδον 
και ευεξίαν τών ίργατών τοΰ φσματος.

("Επεται συνέχεια) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΣ
’ Ιατρός—’Ωτορινολαρυγγολόγος
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Κ Α Ε Φ Τ Ι Κ Α
Έ  π a) d υ ς

Τά υπό τήν γενικήν ονομασίαν «Κλέφτικα» Νεοελ
ληνικά Λαϊκά ασματα, είναι εκείνα τά όποια τραγουδά 
ό λαός μας εις άνάμχηαιν τών απελευθερωτικών αγώνων 
του ή τών διαφόρων αντιπροσωπευτικών «αρχηγών» του 
τοΰ 1821. Οί κατωτέρω τέσσαρες στίχοι, δεικνύουν καλύ
τερον παντός άλλου, τάς τάσεις κα! τούς πόθους τών 
«αρχηγών» αύτών— τών διαφόρων ήρώων :

«Μάννα σοΰ λέω δεν ’  μπορώ τους Τούρκους νά δουλεύω, 
Θά πάρω τό ντουφέκι μου νά πάω νά γίνω κλέφτης, 
Νά κατοικήσω στά βουνά και στες ψηλές ραχούλες ».

Τοιούτου είδους «Κλέφτικα» εύρίσκομεν εις δ ιαφό
ρους συλλογάς Δημο^δών ασμάτων καί ιδίως— τά γνη- 
σιώτερα — εις τήν Συλλογήν «Δ η μ ω δώ ν  ασμάτων Γ ο ρ 
τυνίας» και «Πελοποννήσου και Κρήτης» τοΰ κ Κ. Ψάχου. 
Ούτω, εις τήν σελίδα 5 τής πρώτης Συλλογής, ύπάρχει τό 
κατωτέρω Έπιτραπέζιον Κλέφτικον οί «Κ ολοκοτρωναΐοι», 
τοΰ οποίου τό πρώτον μέρος είναι ελεύθερον ρυθμοΰ, ώς 
είς επικόν ασμα (δπως άλλως τε και είναι τά Κλέφτικα), 
έν φ  τό δεύτερον —  ή Ε π ω δ ό :, μέ τό άρχαΐον Ελληνικόν

ρυθμικόν σχήμα, τόν Χ ο - 
—  ^  —  ρίαμβον, έχει χορευτικόν

χαρακτήρα. Ι δ ο ύ  τό α σ μ α :
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καί τδ ul μα ιου itu γονει

T c δλον μέλος τοΰ ώς άνω άσματος κινείται εντός 
τοΰ Φρυγίου τετραχόρδου μέ U n tergan zton w irk u n g  
(R iem ann) μέ επενέργειαν, δηλαδή, ολοκλήρου τόνου 
(μεγάλης δευτέρας) έκ τών κάτακ σολ— λα, at, ντο, ρε. 
Ά λλά, ή χρήσις τοΰ βασικού φθογγοσημου ρε της Φρυ
γίου κλίμακος (ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο, ρ*ί καί τής 
τρίτης φα, μάς εξαναγκάζουν νά παραδεχθώμεν ώς 
βασικήν κλίμακα τήν Φρύγιον (χωρίς μι) καί ούχι απλώς 
τό Φρύγιον τετράχορδον (λα, σι, ντο, ρε), δπως άλλως τε 
ή τεχνική αύτη ήτο έν χρήσει καί εις τήν άρχαίαν 
'Ελληνικήν μουσικήν, εις τήν οποίαν, κατά H erm ann 
A bert (*) οί διάφοροι συνθέται δέν μετεχειρίζοντο 
συχνάκις ώρισμένα φ θογγόσημα τής α κλίμακος «ϊνα 
δώσουν ούτω εν άρχαΐζον ύφος εις τήν δλην σύνθεσίντων».

Τό ώς άνω ασμα είναι κατασκευασμένον κατά τό 
σύστηιια τών ’Αραβικών Μακάμ, τύπου Α Β Β ’ Β Ά ’ Β ’ Β4. 
Δ η λ α δή : βασική φράσις παραμένει ή Β, έν ώ  ή Α 
φράσις έχει χαρακτήρα Ά νακρούσεως, Προεισαγωγής. 
Καί είναι άρκετά χαρακτηριστικόν: Ή  quasi rez it ie rte  
— άπαγγελτική αρχική Α  φράσις μέ τάς μεγάλας δευ
τέρας (σολ— λα, σολ— φα)
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(*) Hermann A b ert: «Antike» είς τήν «'Ιστορίαν τής 
μουσικής» τοΰ Adler, σελ 58.



Ιπανέρχεται καί πάλιν (πάντως παρηλλαγμένη) ακριβώς εις 
τό σημεΐον, εις δ αρχίζουν αί λέξεις τοϋ δευτέρου στίχου;

Λάμπει (ν ') ό ήλιος στά βουνά, λάμπει και στά λαγκάδια 
Λάμπει και στ’ 'Αρκουδόρεμμα .......

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, τονίζονται τά κύρια σημεία 
τοϋ δλου άσματος, έν φ τό τελευταΐον εξακολουθεί τόν 
μελοποιητικόν του ροΰν, έκ τής Β πάντοτε μουσικής 
φράσεως. Ό τ ι  δέ αί εσωτερικά! καταλήξεις δέν λαμβά
νουν χώραν έπί τοΰ λα τοϋ βασικοΰ φθογγοσήμου τοϋ 
Φρυγίου τετραχόρδου λα, σι, ντο, ρε, άλλ’ επί τοΰ σολ, 
είναι άρκετά άξιοσημείωτον, καθ’ δσον διά τής συνθετι
κής αυτής έργασίας, αποκτά τό ασμα μίαν ορμήν, μίαν 
δΰναμιν, παρά τήν συχνήν χρησιμοποίησιν τής αυτής 
φράσεως (Β) έ'στω καί παρηλλαγμένης.

Διά νά άντιληφθή ό αναγνώστης τάς «μεταμορφώ
σεις» τών δύο βασικών μουσικών φράσεων (Α καί Β) 
τοΰ δλου άσματος (χωρίς τήν Έπψδόν), δίδομεν κατω
τέρω τάς παραλλαγάς τ ω ν :

Είς τήν περίπτωσιν Α 1 έχομεν «συντόμευσιν» (Elision) 
τοΰ Rezitativ έπί τοΰ σολ, μέ χρήσιν τοϋ ρε τής πλή
ρους Φρυγίου κλίμακος. Παρά τήν έπανάληψιν τής ιδίας 
λέξεως «λάμπει» καί είς τάς δυο μουσικάς φράσεις, δέν 
παραμένει έν τοΰτοις ή τελευταία αμετάβλητος. Είς τήν 
Β1 παρατηρεϊται άφθονος χρήσις διαβατικών φθογγό
σημων quasi Portam ento. Ή  Β! εΐναι μία Perihelese, 
μία κυκλωτική μελφδική κίνησις πέριξ τοΰ φθογγοσήμου 
ντο, μέ κατιοϋσαν κατεύθυνσιν. Ή  Β3 δέν είναι ή απλή 
έπανάληψις τής Β φράσεως καί είς τήν B‘ , τέλος, άκούο- 
μεν επαναλήψεις τών ιδίων φθογγοσήμων (ντο— ντο, 
σι— σι, λα— λα) καί διαβατικά.

Τό διάστημα τής καθαρας τετάρτης (ρε— σολ) είς 
τήν Α 1 φράσιν, εΐναι εν άπό τά πλέον συνήθη καί αγα
πητά διαστήματα τοΰ Νεοέλληνος λαϊκοΰ τραγουδιστοϋ, 
ώς καί τής Βυζαντινής βεβαίως Εκκλησιαστικής μου
σικής, άπό τήν οποίαν άλλως τε καί προέρχεται. Π.χ. 0) 
(Βυζαντινής μουσικής παραδείγματα):
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δεύτερα μουσική φράσις εΐ- ___
ναι στιλιζαριομέναι πα- j ·  
ραλλαγαί τής Β φράσεως
τοΰ προηγηθέντος κυρίου άσματος καί ή Β μουσική πρό- 
τασις τής Έ πφδοΰ παρηλλαγμένη έπανάληψις, έπί τής 
τρίτης βαθμίδος, τής Α  μουσικής προτάσεως’τής Έπφδοΰ.
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Β ’. Τοΰ κυρίου ασματος.
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ΖΣ2.
Α\ Τής 'Επφδοΰ.

(*) Kcovot. Παπαδτιμητρίου : «Τό Μουσικόν ζήτημα έν τή 
Έχκλησίφ τής Ελλάδος». ’ΑΘήναι. Σελ 59 καί 67.
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Β'. ’Επφδοΰ =  Α'. (παρηλλαγμ.) Έπφδοΰ.

Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον, βλέπομεν όλοκάΐίαρα 
τήν μελφδικήν σχέσιν τών δύο μερών τοΰ δλου άσμα
τος, πρός άλληλα.

'Η  σχέσις δμως ποιητικού κειμένου καί μέλους εΐναι 
ετερογενής. Δηλαδή : "Η δέν ανήκει ή ώς ά'νω μελφδία 
είς τό δοθέν ποιητικόν κείμενον ή πρέπει νά παραδε- 
χθώμεν — έφ’ δσον τό μέτρον καί δ ρυθμός δέν συμπί
πτουν μέ τόν τονισμόν τών λέξεων τοϋ ποιητικού κει
μένου— δτι ή ετερογενής αΰτη καί ανώμαλος κατάστασις 
εΐναι μία άπό τάς χαρακτηριστικός τάσεις, κάτι τό ιδιαί
τερα χαρακτηριστικόν τού Νεοελληνικού Λαϊκού §σματος> 
εΐς τό όποιον ευρίσκει τις γενικήν προσαρμογήν ποιη
τικού κειμένου καί μουσικής, άλλ’ ούχί καί αΰστηράν 
τοιαύτην τών δύο αύτών τελευταίων παραγόντων ώς είς 
τά Ευρωπαϊκά, φέρ’ είπεΐν, λαϊκά άσματα—συνήθως. 
Καί άκούομεν π. χ. εΐς τήν Έ πφδόν τοϋ άσματός μας, 
τήν καί μετρικώς καί ρυθμικώς αΰστηράν, τονιζομένην 
συλλαβήν έπί βραχέος φθόγγου, έν ω έξ αντιθέτου μή 
τονιζομένην έπί μακροϋ καί ΰψηλοτέρου τοιούτου :
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Τοΰ ποιητικοϋ κειμένου έγένετο ή ακόλουθος υπό 
τοΰ τραγουδιστοϋ, χρήσις: Ό  πρώτος δεκαπεντασύλλα
βος καθώς καί τό πρώτον ήμισυ τοΰ δευτέρου χρησι- 
μιεύουν διά τό «έλεύθερον ρυθμού» άσμα, έν φ έκάστη 
μουσική πρότασις τής Έ πφδοΰ χρησιμοποιεί άπό έ'να 
στίχον. “Οτι οί δύο, σχεδόν, πρώτοι δεκαπεντασύλλαβοι 
δέν χρησιμοποιούνται άνευ αποκοπών καί έπαναλήψεων 
τών ιδίων λ έξεων, εΐναι αΰτονόητον καί συναντώ]μεν τόν 
τρόπον αΰτόν έργασίας είς δλα περίπου τά Νεοελληνικά
λαϊκά άσματα. Ουτω, ό λαϊκός τραγουδιστής λέγει: Λάμ
πει ν ’ ό — ή— ό ήλιος στά βουνά, λάμπει καί στά λαγ
κάδια. Λάμπει καί στά (2°5 στχ.) καί στ’ ’Αρκουδόρεμμα, 
κτλ. Φυσιχφ τφ λόγφ —αν καί περιττόν νά σημειωθή— 
ή μέ&οδος αυτη τής τοποθετήσεως ποιητικού κειμένου, 
επαναλαμβάνεται καί είς τούς άλλους στίχους— 14 έν δλφ 
— μέχρι άποπερατώσεως τοΰ δλου κειμένου.

Δέον νά σημειωθή έν τέλει δτι, δ «πολιτικός στίχος» 
τοΰ ποιητικοϋ κειμένου, εΐναι εΐς έκ τών πλέον χαρακτη
ριστικών καί συνήθων στίχων τής Νεοελληνικής λαϊκής 
στιχουργίας καί ποιιίσεως, τής οποίας οί στίχοι δέν εΐναι 
ποτέ, σχεδόν, κατασκευασμένοι κατά στροφάς. Αί ϊσομε- 
τρικαί γραμμαί εΐναι — συνήθως —  δεκαπεντασύλλαβοι. 
Ό  Krum bacher ί1) λέγει σχετικώς, τά εξής λίαν ορθά : 
« . . . Ό  πολιτικός δεκαπεντασύλλαβος (πολιτικός στίχος) 
παραμένει μέχρι σήμερον είς δλας τάς Έλληνικάς χώρας 
ώ ςτό μόνον σχεδόν μέτρον τοΰ λαϊκού άσματος,πιθανωτέρα 
δέ εΐναι ή λαϊκή τοϋ μέτρου αύτοΰ άρχή». Ίδου τό σχήμα :
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(’Ακολουθεί) Κ Ω Ν ΣΤ. Δ. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Υ. Γ. Ό  αξιότιμος καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας έν τφ 
Πανεπιστημίφ ’Αθηνών κ. κ. ’Avc. Κεραμόπουλος, μάς άπέ- 
σιειλε τήν κατωτέρω δευτέραν επιστολήν του (Βλέπε έπίσης 
Τεϋχος 5, Σελ. 104 κ. έξ. τής « Μ ουσικ ής Ζ ω ή ς* ), τήν οποίαν 
κατά καθήκον δημοσιεΰομεν .·

Κ ύριε Ο ικονόμου,
' Ενόμιζα, δτι δεν όιαφωνοϋμεν είς τό ζήτημα τής 

εθνικής μας μουσικής τής σήμερον επειτα άναγνώσας τό 
τελευταΐον φύλλο ν τής «Μ ουσικής Ζ ω ή ς » είδα, δτι δια- 
φωνοΰμεν μέν, άλλ' δτι εχομεν δμως κα'ι κοινάς πεποι
θήσεις. ’Έπειτα παοετήρησα, δτι εΐς τινα σημεία δεν συν- 
εννοούμεθα, ώς δταν π. χ. λέγετε, δτι ζητώ  «συνεχή 
παράδοσιν ώρισμένων μελφδιών», έν φ  έγώ λέγω ρητώς 
δτι « δεν εννοώ διά τούτου εν έκαστον τραγούδι, άλλά 
τήν μουσικήν ώς άπαραίτητον στοιχεΐον λαογραφικόν, 
ήτοι αποκλειστικής άρεσκείας είδικώς ενός ώρισμενού 
λαοΰ, ουτινος εΐνε ή «έθνική μουσική». Αυτό δέ λέγετε 
και σεις (σ. 56), αν δέν κινδυνεύω νά σας παρανοώ και 
έγώ ' λέγετε δη).I. δτι δέν παρήλλαξεν «ή ουσία, ή έννοια, 
ή κεντρική μουσική ιδέα, ή (γνωστή) σημασία αύτώ ν», 
τών λαϊκών δηλ.. αομάτων. Τοιουτοτρόπως, έν φ  θέλ.ω 
νά προσθέσω κάτι άκόμη, δυσκολεύομαι δχι μόνον, διότι 
έγώ δέν είμαι ειδικός μουσικός, ε νώ  ομιλώ πρός μου
σικόν και μάλιστα πρός πλείονας μουσικούς, άλλά και 
διότι δέν κατορθώνω νά απομονώσω τί μας ενώνει και 
τί μάς χωρίζει διά νά προσπαθήσω ώς Ιστορικός τουλ.ά- 
χιατον έρευνητής νά ωθήσω πρός τά πρόσω τό ζήτημα, 
αν εΐνε δυνατόν. 'Οποισδήποτε παρατηρώ τά εξής είς τά 
άρθρα σας :

( Ή  συνέχεια είς τήν σελίδα 165).

(') Krumbacher : «Geschichte der Byzantinischen Lite 
ratur» II. Aufl. Seite 651.
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Πολλά, βέβαια, ηταν τα κοντσέρτα τών διαφόρων 
σολίστ τόν περασμένο μήνα καί τόν ’Απρίλιο, αλλά λίγα τά 
εκλεκτά. Παρακολουθήσαμε συναυλίες από σολίστ πιανί
στας, βιολιστας, κιθαριστάς κτλ., μέ τά ιδιαίτερα πάντα χα
ρακτηριστικό, με την τεχνική στήν πρώτη γραμμή σέ μερι
κούς, τήν ατομική, ελεύθερον κάπως άπόδοσιν σέ άλλους, 
καί οΰτω καί} εξής, αλλα μιά καλή πραγματικά εκτέλεση 
είχαμε την ευτυχία ν ακουσωμε τηλ' βραδυά τής εκλεκτής 
συναυλίας τοΰ βιολιστοΰ μας σολιστ κ. Γρηγορ. Καρατζά.

i-την συναυλία του, μπρος σε πολυπληθές ακροατή
ριο, δ εκλεκτός αυτός καλλιτέχνης τοΰ «βασιλέως τών 
δργάνων», γνώστης τών μυστικών τής 
τέχνης του, απαράμιλλος στήν δεξιο- 
τεχνία, στήν γλυκειά δοξαριά, ενας 
m agier τοΰ βιολιοΰ, μάς χάρισε απο
λαυστικές ώρες, ώρες καλλιτεχνικής συγ- 
κινησεως, ανατεροτητος, υστέρα από ιήν 
πεζή ιδίως καθημερινή σκληρή ζωή τής 
βιοπάλης. Ό  Καρατζάς κατώρθωσε νά 
συγκίνηση, νά παρασύρη τό εκλεκτό 
φιλομουσο ακροατηριόν του, νά κατα- 
στηση φανατικούς οπαδούς τής μουσι- 
κοτητος του καί τους πλέον δύσπιστούς 
πρότερον έκ τών ακροατών του, κατώρ
θωσε νά «καθήλωσή» στήν θέσιν ακί
νητους καί προσεκτικούς τούς παρακο- 
λουθοΰντας τας μαγευτικός αποδόσεις 
τών πολυποίκιλων συνθέσεων τοΰ πλου
σίου προγράμματος του, αυτός δ βιολι
στής, ενας από τούς περίφημους σολίστ 

ό Γρηγόριος Καρατζας. Καί είναι 
αυτο κάτι: Δεν υπάρχει ώραιότερον
πράγμα γιά εναν καλλιτέχνη, γιά μιά καλλιτεχνική δλο 
φωτιά μά και συντηρητικοτητα ψυχή νά στέκεται πάντα 
ψηλά, κοντά στους ποιο μεγάλους «μάγους» τής τέχνης 

καί να σιγοψιθυρίζη χωρίς στόμφο τις μεγάλες καί 
παντα ωφελιμες αλήθειες τών διδασκάλων. Γιατί συνθέ
σεις σαν την Σονατα του Σεζάρ Φράνκ, τοΰ Τσαϊκόφσκη 
το κοντσέρτο, τοΰ Μοτσαρτ η τοΰ Σούμπερτ τά διάφο
ρα pieces πού άκουστήκαν στο πνεύμα πάντα κάθε 
συνθέτου, στο στυλ που είναι γραμμένα, δέν χάνουν 
ποτέ εάν ακουσθοΰν καί ξανακουσθοΰν: Τό ωραΐον 
παραμενει αιωνίως ωραιον εφ δσον υπάρχουν καλλι- 
τέχναι γιά νά τό αισθανθούν καί τό αποδώσουν.

Πόσες φορές δεν εχουμε ακούσει τήν προαναφερθεϊ- 
σαν Σονάτα ή τό κοντσέρτο τοϋ Τσαϊκόφσκη ; Καί δμως.
Τί υπέροχος τεχνική, τί καθαρότης παιξίματος, πόση

μουσικότης, τί τέχνη στήν δλη άπόδοσι, σιήν έκτέλεσι 
τοΰ πολυπαιγμενου μα και υπέροχου κοντσέρτου τοϋ 
Τσαϊκόφσκη. Ή  δεύτερη πρόταση, ή Canzonetta είς 
σολ ελατ., ειχε ο/.η την ποιητικοιητα καί εσωτερικότητα 
πού τής αρμόζει, έν φ ή τρίτη (A llegro vivacissim o) 
παιγμένη καθαρά, μέ βιρτουοζική τέχνη καί μπρίο, μάς 
έδειξε τά αναγκαία «εφόδια ικανότητας* ενός θαυμασίου 
σολιστ, εις τον οποίον και η ελάχιστη επιφανειακή κατ’ 
αί?χην «κίνησις» η Passage, είναι «μέσον» πάντοτε γιά 
ανώτερη καλλιτεχνική άπόδοσι. Ό  Καρατζάς ξεύρει γιατί 
εγραφη η α η β νοτα, το α ή β θέμα καί ή επεξεργα

σία. Δέν περιφρονεΐ απολύτως τίποτε. 
Κάτω από τά δάκτυλα καί τό τοξάρι 
του, τραγουδάει πάντα τό βιολί του, τό 
αγαπημένο του αύτό όργανο, πού είναι 
ενα από τά δυσκολώτερα, αν μή τό 
δυσκολωτερο από δλην τή σειρά τών 
μουσικών δργάνων. Στο A ve Maria 
τών Σούμπερτ —  Βίλχελμ μάς χάρισε 
θείες στιγμές καλλιτεχνικής έξάρσεως, 
γιά νά μας μεταφέρη στο «La Ronde 
des lutins» τοϋ A. Bazzini σέ δυσ- 
Θεωρατα υψη καθαράς τεχνι/.ής καί 
αληθινού μπρίο. Έ ν α  «R ondo» τοΰ 
Μοτσαρτ κατ επεξεργασίαν τοϋ Βιεννέ- 
ζου βιρτουόζου καί συνθέτου Κράϊζλεο, 
παίχθηκε μέ ολην τή λεπτότητα καί 
χαρι, εν φ η εκτελεσις τής «Havanaise* 
τοϋ αλησμόνητου στο ’Αθηναϊκόν κοι
νόν διδασκάλου Σαίν-Σάν, μάς μετέ
φερε στήν" μεγάλη τέχνη τοϋ Γάλλου 
αύτοΰ συνθέτου.

’Αλλά, δέν πρέπει νά ξεχνάμε καί τήν αντάξια συν- 
εργάτρια τοΰ βιολιστοΰ μας κ. Γρ. Καρατζά, τήν πια
νίστα Δ ίδα Ή β η  Πανά. Σάν καλλιτέχνης ποϋ είναι, 
εδωσε δλην τήν ψυχή της συνοδεύοντας στο πιάνο υπέ
ροχα, μέ τέχνη, ποϋ φάνηκε ολοκάθαρα στήν Σονάτα 
τοϋ «Μπράμς τών Γάλλων» Σεζάρ Φράνκ ιδίως, άλλά 
και στο Κοντσέρτο τοϋ Τσαϊκόφσκη καί στά άλλα μικρά 
μά δύσκολα τεχνικώς καί μουσικώς τεμάχια. Γενικά, οι 
δύο καλλιτέχναι τοϋ βιολιοΰ καί τοϋ πιάνου, ό κ. Καρα- 
τι,άς καί η Δ ι? Πανά, μάς χάρισαν αλησμόνητες ώρες 
στην συναυλίαν των, την βραδυά εκείνη τής καλλιτεχνι
κής των συναντήσεως . . .  ΔΗΜ ΚΑΤγ_

—  απηπππ- ------

Ρ1? 4 Μαΐου ή κ. Λουκίδη θά κάιτη
μιαν οιάλεξιν, εις την αίθουσαν τοΰ Συλλόγου «Παρνασσός», 
μί υεμα: «Debussy, Γάλλος μουσικός».

Γ ρηγόριος Κ α ρ α τξα ς
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Ό  μεγαλοφυής αυτός πιανίστας πού είχαμε τήν 
ευτυχία — καί τήν εύτι χίαν αύτήν τήν δφείλομεν εις τάς 
προσπαθεία: τοϋ άκάιιατου διευθυντοΰ τοΰ καλλίστου 
Ιδρύματος μας τοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών, κ. Φ. Οικονομίδου, 
εις δν δφείλομεν καί τό γεγονός τής δημιουργίας μιάς 
εξαιρετικής μουσικής κινήσεως διά τής μετακλήσεως 
τόσων διεθνούς φήμης 
καλλιτεχνών — νά άκού- 
σωμε σέ δύο Ρεσιτάλ καί 
στήν συμφωνικήν ορχή
στραν μέ τό Κοντσέρτο τοΰ 
Μπράμς εις ol ΰφεσ. ιιεί- 
ζων, έγεννήθη τω 1882 
είς τό Αίπνικ. Έ ξ  ακόμη 
έτών έγένετο μαΰητήςτοΰ 
Hans Schmitt και κατό
πιν (1888— 97) τοΰ γνω
στού βιρτουόζου— παιδα
γωγού Λεσετίσκη. Ή  κα- 
ριέρα του μετά τήν άπο- 
περάτωσιν τών σπουδών 
του ώς βιρτουόζου— καλ
λιτέχνου, είναι μία από 
τάς πλέον έπιτυχεΐς καί 
δαφνοστεφεΐς.’Έ δωσε σει
ράν συναυλιών εις δλας 
τάς πόλεις τής Γερμανίας,
Αυστρίας καί τών παρα
πλήσιων χωρών, κρατών 
πάντα άδιάπτωτον τό εν
διαφέρον τοϋ ακροατηρίου 
του καί τιμώμενος παν- 
τοϋ. Τ φ  1919 τοΰ άπενε- 
μήθη υπό τής Γερμανικής 
κυβερνήσεως ό τίτλος τοΰ 
καθηγητοΰ. Ή  σύζυγός 
του Therese ήτο μ ία πρώ
τη; τάξεως Konzertsan- 
gerin  — χοιδός άλτίστα, 
πού ηύδοκίμησε άλλοτε 
άρκετά είς τό Podium  τών 
συναυλιών.

Ά λλ ’ δ μεγάλος αυτός 
καλλιτέχνης δέν έπανεπαύ- 
θη είς τάς δάφνας τής 
βιρτουοζικής του ζωής.
Έ ξέδωσε μετά τοΰ Θαυμαστού παιδαγωγού τοϋ βιολιού 
Flesch τάς Σονάτας διά βιολί καί πιάνο τοΰ Mozart, 
παρά τφ έκδοτικφ οϊκφ Peters. Ό  ίδιος δέ Σνάμπελ 
συνέθεσε, μεταξύ ά'λλων καί μίαν Σονάτα διά βιολί Solo, 
μίαν Tanzsuite (Χορευτική Σ  .υΐτα) διά πιάνο, ενα 
κουαρτέττο εγχόρδων κτλ. Ό  Σνάμπελ ζεϊ τώρα εις τό 
Βερολΐνον.

Εις τά προγράμματα τών διαφόρων συναυλιών τοΰ 
μεγαλυτέρου αύτοΰ τής εποχής μας καλλιτέχνου πιανίστα, 
βλέπει κανείς πάντοτε συν0Γσεις τών Κλασσικών ιδίως, 
τοΰ Κλασσιτσίστα Μπράμς κατόπιν καί τέλος τών πρώ»

των Ρωμαντικών ώς τοΰ Σούμπερτ π. χ. καί άλλων. 
Εκείνο ποΰ χαρακτηρίζει τάς εκτελέσεις τοϋ Σνάμπελ 
είναι ή πλαστικότη:, ή κατάλληλος καί ή αναγκαία δυνα- 
μικότης, ή καθαρότης τών φθογγόσημων ακόμη καί εις 
τά πλέον δυσκολώτερα τεχνικώς Passage ή φιγούρες καί 
ή ολοκληρωτική κατοχή τής τεχνικής σέ τέτοιο σημείο,

ποΰ αποκτά κανείς τήν 
εντύπωσιν τής φυσικότη- 
τος— δπως καί είναι πρά
γματι — κατά τήν έκτέλε- 
σιν, έστω καί αν πρόκει
ται συχνά γιά δύσκολα 
τεχνικώς μέρη. Τήν τεχνι
κήν του τήν μεταχειρίζεται 
ώς μέσον δι’ άπόδοσιν τής 
«έσωτερικότητος» — τοΰ 
περιεχομένου, τοΰ έκάστο- 
τε μουσικού τεμαχίου ποΰ 
έκτελεΐ. Ό  Σνάμπελ δέν 
είναι βιρτουόζος κενολό- 
γος. Εινε πιανίστας μου
σικός. Δέν είναι φαινόμε- 
νον βιρτουοζικόν τοϋ πιά
νου, άλλ’ έξ αντιθέτου 
μουσικός βιρτουόζος. 
Δέν δείχνει τεγνικην, άλλά 
μουσικότητα. Πλάθει,ζων
τανεύει, αναγεννά. Δέν 
ιαρουσιάζεται αυτός άλλά 
τό μουσικόν τεμάχιον. Γ  ι’ 
αυτό δέν παίζει ή Σονά
τες καί ’ιδίως τών κλασσι
κών. Είναι άντικειμενικός. 
Δέν υποφέρει, δέν βασανί
ζεται, κατά τήν έκτέλεσιν, 
άλλά παραμένει ήσυχος. 
Δουλεύει. Επεξεργάζεται 
τό τεμάχιον μέ τήν μεγά
λην του καλλιτεχνικήν ψυ
χήν. Είναι ήρεμος. Δέν κι
νείται, δέν {Ιορυβεϊ. Σέ 
παρασύρει στήν μουσικήν 
του καλλιτεχνικήν πανδαι
σίαν μέ τόσην φυσικότητα 
άλλά καί άναγκαιότητα, 
πού καί σύ δ ϊδιος δυσκο

λεύεσαι νά δώσης έπεξήγησιν τοϋ φαινομένου αύτοΰ. Σέ 
καθηλώνει στήν θέσιν σου ακίνητον καί προσεκτικόν. Σέ 
κάμνει δοΰλον του. 'Ο  Σνάμπελ εινε ό μουσικός πια
νίστας. Καί αυτοί είναι ελάχιστοι σέ δλον τόν κόσμο.

’Έπαιξε εις τά δύο Ρεσιτάλ του τάς Σονάτας διά πιάνο 
Opus 53, 110 και 111 τοϋ Μπετόβεν. Τάς Σονάτας είς λα 
ύφεσ. Nr 310 Κ. Υ. καί είς φα μζ. Κ. V. Nr 332 τοΰ 
Μοτσαρτ, τήν Σονάτα εις σι ύφ. μζ. Op. Posth. τοΰ 
Σούμπερτ καί τέλος τήν Σονάτα ε?ς φα έλτ. Op. 5 τοΰ 
Μπράμς καθώς καί τά 4 pieces Opus 119 τοΰ ίδίου 
αύτοΰ σύνθετον Μπράμς. Ό σ ο ι  είχαν τήν ευτυχίαν νά
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άκούσουν τό πλούσιον και μεγαλειώδε: αυτό πρόγραμμα, 
πού έξετελέσθη στό θαυμάσιον πιάνο «Μπέχσταϊν», δέν θά 
λησμονήσουν ποτέ τήν καλλιτεχνικήν μυσταγωγίαν και τις 
ευχάριστες ώρες ποΰ τούς χ ρισε δ μεγαλοφυής πιανί
στας Άρτούρ Σνάμπελ. ΝΙΚ Ο Σ ΠΑΝΤΑΖΟΤΤΟΥΛΟΣ

6 ΚΙΘΑΡΙΣΤΗΣ SEGOVIA
Π ρώτ’ απ’ δλα πρέπει νά κάνωμε άφαίρεσι τής 

κιθάρας δπως ιχάς τήν εχει γνωρίσει ή παράδοσι: καντάδα 
κι’ άκομπανιαμεντο. 'Η  κιθάρα τοΰ Segovia εινε ενα 
οργα' ο ποΰ μοιάζει στον ήχο σέ luth ή σέ σπινέττο, 
τά όργανα αύτά «a cordes pineees» τοΰ 16ου— 18ου 
αιώνα. ’Έχει τήν ποιότητα τοϋ ήχου των, ώς πρός τήν 
ποσότητα δμοκ, ό Segovia εχει κατορθώσει νά πλουτίνει 
πολύ περισσότερο τόν ήχο του καί κυρίως μποοεΐ, 
δταν θέλει, νά βιμπράρει. “Οταν λέμε πλούτινε τόν ήχο 
του εννοούμε βέβαια μέσα στά δρια τής δυνατότητος, 
γιατί ού'τε μιά στιγμή ή κιθάρα του δέν δείνει τήν έντύ- 
πο>σι ενός συγχρόνου εγχόρδου οργάνου μέ δυνατή ήχη- 
τικότητα άλλά μένει πάντα μέσα στά δρια τοϋ ήχου ενός 
οργάνου τής παληά: έποχή: Κι’ αύτό εινε ή δΰναμι του : 
ενώ μέ τήν ποιότητα τοϋ ήχου μά: μεταφέρει σέ μιάν 
ά'λλη έποχή μέ τήν ερμηνεία ποΰ δείνει εινε απολύτως

μοντέρνος. Αύτή λ ο ι π ό ν  ή ενωσι μιάς μακρυνής περα
σμένης εποχής μέ τήν σύγχρονη άντίληψι δείνει δλη τή 
γοητεία στήν κιθάρα τοϋ Segovia. Κα'ι εινε μοντέονος 
στά εργα τών συγγρόνων Ίσ π α ' ών σαν τοΰ Turina, 
Granados, Torroba, A lbeniz, κα'ι κλασσικός, απλός, 
στής παρτίτες τοϋ Bach ή στό μενουέττο τοϋ Χάϋδν. 
Πολλοί έρώιησαν γιατί αύτή ή τρομερή προσπάθεια μιάς 
ζωής γιά ενα δργανο σαν κι’ αύτό μέ τόσο περιορισμένη 
μοίρα. Ή  έρώτησι δικαιολογείται, γιατί ό καταπληκτι
κός μηχανισμός του καί ή εξαιρετική του μουσικότης 
ποϋ τόν κατατάσσει δίπλα στούς μεγάλουε έριιηνευτάς, 
αν εξυπηρετούσε ενα άλλο δργανο δέν θά εδεινε καί 
μεγαλείτερα αποτελέσματα καί πιο σκόπιμα;

Μήν ξεχνάμε δμως πώς στήν 'Ισπανία υπάρχει μία 
παράδοσι, ποΰ δημιούργησαν γενεές μεγάλων κιθαριστών, 
καί πώς, ιδίως τώρα, γίνεται μιά προσπάθεια άπό νέους 
'Ισπανούς συνθέτας ποΰ γράφουν γιά τό δργανο αύτό, 
καί άπό μεγάλους Ιρμηνευτάς σαν τόν Segovia πού 
δείνουν δλη τους τή ζωή γιά τό ιδανικό νά κραιήσουν 
καί νά ανυψώσουν τήν παράδοσι αύτή.

Ό  θαυμασμός μας ας εινε διπλός: γιά τόν μεγάλο 
καλλιτέχνη, άλλά καί γιά τόν άνθρωπο πού έβαλλε δλη 
του τήν ζωή γιά νά κράτηση μία παράδοσι τής πατρί- 
δος του, καί πρέπει νά εύχαριστήσωμε τό 'Ωδεϊον ’Αθη
νών διά τής πρωτοβουλίας τοΰ δποίου έγνωρίσαμε 
άλλον ενα μεγάλον καλλιτέχνη. ΛΟΥΚΙΑ ΛΟΥΚΙΔΗ
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Είχα τήν ευτυχίαν νά παρευρεθώ εΐς τήν Θεσσαλικήν 
πρωτεύουσαν ακριβώς τήν ημέραν πού έδίδετο είς τό 
«Δημοτικόν ’φ'Ίεΐον Λαρίσης» ή Β ' μουσική επίδειξις 
ύπό τήν Γενικήν διευθυνσιν τοΰ κ. Τσαπάλου, Διευθυν- 
τοϋ καί καθηγητοΰ τοϋ βιολιοϋ εΐς τό έκεΐ ’ ξ}?>εΐον. 
Ό μολογώ δτι μοϋ έ'καμε κατάπληξιν τό θάρρος καί ή 
λεπτή καλλιτεχνική συνείδησις τών μαθητριών καί μαθη
τών τοΰ Ωδείου αύτοΰ τοϋ Δήμου, τοΰ «έπαρχιακοΰ 
’φδείου» δπως λέγομεν οί κομπορρημονοΰντες ημείς 
πρωτευουσιάνοι . . . .

'Η  αίθουσα ήτο πλήρης έκλεκτοϋ καί φιλομοΰσου 
κόσμου. ’Ά κρα σιγή καί μεγάλη προσοχή έπεκράτει καί * 
δλην τήν διάρκειαν τής μαθητικής έπιδείξεως.Ό κόσμος 
έμεινε κατενθουσιασμένος καί συνρχάρη αύθόρμητα τόν 
ρέκτην αναμορφωτήν καλλιτέχνην τοΰ,. «Δ ημοτικού !Qr 
δείου» κ. Τσάπαλον.

’Από τάς εκτελέσεις τών μαθητριών καί μαθητών 
τοϋ Ό ^ είου, σημειονμεν ιδιαιτέρως τήν έκτέλεσιν τής 
Δ^ος Παππά π0{, «πέδωσε εις τό πιάνο πολύ καλά τήν 
«Andalouse» τοΰ Thome, τής Δ ιδος Ζωής Παναγούλα 
καί Νίνας Κατσάρου εις τάς οποίας παρετήρησε κανείς 
τήν συστηματικήν f σχολήν πιάνου» τής Κα; Τσαπάλου. 
Ή  Δ '5 Βλάχου (πιάνο) έ'πάιξε άρκετά καλά τό «Deu- 
xieme Valse* τοϋ Durand. Ό  κ. Δημ. Μέμος (βιολί) 
είναι έ'να ταλέντο· πρώτης τάςεως, - πού .χρειάζεται δμως

( Τ Ο Υ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ε Υ Ο Ν Τ Ο Σ  Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ο Υ  Μ Α Σ )

άκόμη λίγη μελέτη, ακριβώς γιά νά σταθεροποίηση τό 
μεγάλο του ταλέντο. Ό  κ. Τάκης Οΐκονομίδης (βιολί) 
μάς εδειξε άρκετάς μουσικάς γνώσεις καί μουσικήν 
άντίληψιν, αν καί δέν εΐναι βέβαια άκόμη τεχνικώς 
καλά κατηρτισμένος. Ή  Δ1ς Μαρ. Φίλιου (πιάνο) έ'παιξε 
πολύ-πολύ καλά, τόσον τεχνικώς δσον καί αισθητικώς 
ένα «Im proptu» τοϋ Σούμπερτ. Τέλος ό κ. Γερ. Τσιο- 
βαρίδης (βιολί) έξετέλεσε τό κοντσέρτο άρ. 23 τοϋ Βιόττι 
μέ έ'να Θαυμάσιο «μπρίο» καί πιστά στό στύλ τοΰ 
Ίταλοΰ αύτοΰ συνθέτου.

Γενικά άπό τήν δλην μαθητικήν έπίδειξιν άπεκομί- 
σαμεν άρίστας εντυπώσεις καί συνεχάρημεν έγκαρδίως 
διά τό δλον έ'ργον τόσον τόν άξιότιμον Διευθυντήν τοϋ 
Λαρισαϊκοϋ Ωδείου κ. Τσάπαλον, δσον καί τήν σύζυγόν 
του καθηγήτριαν τοϋ πιάνου — τό έιΐ πνευσμένο αύτό 
καλλιτεχνικό ζευγάρι τής Θεσσαλικής πρωτευούοης.

Καί τώρα ολίγα τινα διά τάς σπουδάς τοΰ άξιοri- 
μου κ. Διευθυντοΰ : Είς ηλικίαν 14 έτών ελαβε τό πρώ
τον βραβεΐον βιολιοϋ εις τό Ώδεϊον ’Αθηνών^ Μέ χρη
ματικόν επίδομα, κατόπιν, τοϋ άποθανόντος βασιλέως' 
Γεωργίου τοϋ Α ', μετέβη εΐς Βρυξέλλα: δι’ εύρυτέρας 
σπουδάς παρά τφ καθηγητή E vgene Isay. ’Αναχωρή- 

(Ή συ \ έχε ία είς τήν σελίδα 158).
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σαντος τοϋ τελευταίου διά Ν. Ύόρκην, έσυνέχισεν δ κ. 
Τσάπαλος τάς σπουδάς του στον μεγάλον παιδαγωγόν 
Σεφτσικ, τόν Τιμπώ καί τόν Capet καθηγητην τοΰ 
Conservatoire τών Παρισίων. Εχρημάτισέ Solo βιολί 
τοϋ Theatre d ’A pollo  καί είχε ώς διευθυντας ορχή
στρας τούς Λεχαρ, Louis Ganne καί Ό σκ αρ Σιραους. 
'Η  ορχήστρα την όποιαν έσχημάτισε μετεπειτα ό ϊόιος, 
έπαιξε εις τα πλέον αριστοκρατικά κέντρα τής Ευρώπης 
καί ’Αμερικής. Ή  «Orchestre Tsapalos» άφήκε εποχήν 
είς Γενεύην, Λωζανιην, ΙΙαρισίους καί ά/.Λαχοΰ. Ο 
νοσταλγός δμως αύτος μουσικυς, έγκατέλειψε τας λίαν 
επιτυχείς καλλίτεχνικάς του περιοδείας άνά τήν Ιιύρώ-

Βελουδίου, τοϋ κ. Παναγιοϋλα δικηγόρου, τοϋ δποίου 
ή μουσική μόρφωσις είναι βαθεΐα καί τών κ.κ. Οίκονο- 
μιόου, Ίσμηρίόου καί Ξυραδάκη,αλλα καί τοΰ κ. Χρυσο- 
χουυ ΔιευΟυντυΰ το ύ ’Αρσάκειου Λαρίσης και τοΰ κ. Νάου 
Γυμνασιάρχου, πιστεύω δτι ευρισκόμενα εις ασφαλή 
δρομον και δτι θά φθάσωμεν συντόμως είς εν λαμπρόν 
άποτελεσμα τόσυν διά τήν πόλιν μας, _δσον καί διά τήν 
Θεσσαλίαν ολόκληρον.

Εκτός τής μεγάλης αυτής θελήσεως —  ερωτώ καί 
πάλιν τόν κ. Τσάπαλον— καί προσπαθείς τών προανα- 
φερϋεντων αξιότιμων συμβούλων καί τών άΛΛων συνερ
γατών σας, ποίαι και αί προσπαθειαι τών μαθητών σας;

Η  Χορωδία τον 'Αρσάκειου Ααρίσης. Είς το μέσον ό διεν& υντής τής Χορωδίας κ. Τσάπαλος μετά τής συζύγου του.

πην, διά νά έπιστρέψη είς τήν γενέτειράν του Λάρισαν, 
εΐς τήν όποιαν καί εργάζεται ήδη έπιτυχώς, ενας λαμ
πρός αύτός οδηγός μιάς καλυτέρας καί συστηματικής 
μουσικής διαμορφώσεως καί δ ια π α t δ αγ ω γ ή σ εω ς τής φιλο
προόδου καί φιλομούσου Λαρισαϊκής κοινωνίας.

Ήρωτήσαμεν τόν κ. Τσάπαλον σχετικώς μέ τήν μου
σικήν κίνησιν καί άναδιοργάνωσιν τής Θεσσαλικής πρω- 
τευοίίσης. Μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν ειλικρίνειαν, 
μάς άπήντησε: Χάρις εΐς τήν εύγενή προσπάθειαν καί 
θέλησιν μερικών έκ τών μελών τοΰ Συμβουλίου τοΰ 
’ξίδείου καί ιδίως τοΰ άξιοτίμου κ. Ζάπκα Προέδρου 
τοΰ Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί Δημάρχου τής πόλεώς 
μας καί τής συζύγου αΰτοϋ τέως μαθήτριας τοϋ κ.

Αί προσπάθειαι τών περισσοτέρων είναι αξιοθαύ
μαστοι, δεδομένου μάλιστα δτι οί περισσότεροι αν καί 
κωλυόμενοι άπό τό σχολεϊον η καί ά'λλας έργασίας των, 
Ιπιδίδονται έν τούτοις μετά ζήλου καί φανατισμοϋ είς 
τήν μουσικήν.

Καί ή τελευταία έρώτησις: Έκτος τής προχθεσινής 
μαθητικής έπιδείξεως, έγιναν κ. διευθυντά καί ά'λλαι;

Μάλιστα. Προ ολίγων ακριβώς μηνών έγένετο καί 
μία άλλη έπίδειξις, είς τήν όποιαν δμως δέν ήμποροϋσε 
κανείς νά δώση τελείαν καλλιτεχνικήν μορφήν, άφοΰ τό 
χρονικόν διάστημα τό οποίον έμεσολάβησε μέχρι τής ώς 
ά'νω μαθητικής έμφανίσεως ήτο έλάχιστον καί ανεπαρκές 
διά τήν καλλιτβχνικήν προπόνησιν τών μαθητριών καί

μαθητών μου. Καί έ'πειτα βέβαια μή περιμένετε κρίσεις 
άπό εμέ διά τάς καλλιτεχνικός εμφανίσεις τοϋ Ωδείου μας, 
τοϋ οποίου έχω τήν τιιιήν νά προΐσταμαι. Αυτό μόνον 
σάς λέγω: Οί νόποι δλων μα: στέφονται ύπό π/ήοους 
επιτυχίας καί εΐμεθα ήίνη δλοι ικανοποιημένοι καί εύχα- 
ριστημένοι. Σάς προσκαλώ δέ τώρα— μάς λέγει έν τέλει —

είς τήν συναυλίαν τής Χορφδίας μας, τόν Ιούνιον τοϋ 
1931. Μέ αυτά τά λόγια, μάς άπεχαιρέι-ησε ό αξιότιμος 
Διευθυντής τοΰ ’φδείου Λαρίσης κ. Τσάπαλος, ό δρα
στήριος καί ακάματος αύτός μουσικός, ή ψυχή τής μου
σικής κινήσεως Λαρίσης.

ιΛάοισπ, ’Απρίλιος 1931). Ό  μ ο υ σ ικό ;  σ υ ντά κτη ς

— — -απππραοοοποπππρ.

ΠΩΣ! ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΙΑΝΟ;

2 ον πιάνο «Μπέχσταϊν» έθριάμβευσε χθές κάτω άπό τά
Έ πί τή εΰκαιρίςι τών συναυλιών τοΰ μεγάλου καλ- μαγικά δάχτυλα τοϋ δασκάλου (τοΰ Σνάμτελ) καί έγέ-

λιτέχνου τοΰ πιάνου Ά ρτούρ Σνάμπελ, οί περισσότεροι μισε τήν αίθουσα τών « ’Ολυμπίων» άπό τή μουσική
έκ τών κ. κ. μουσικοκριτικών τής πρωτευοΰσης ε'γραψαν σκέψη τών Η ρ ώ ω ν  τής τέχνης τών ’Ή χων».
τά πλέον κολακευτικά λόγια
—  καί δικαίως -— διά τόν 
«ποιητήν» αύτόν τοΰ πιά
νου, άλλά καί διά τό πιάνο 
«Μπέχσταϊν», εΐς τό όποιον 
καί έξετέλεσε τό θαυμάσιον 
πρόγραμμά του ό Γερμα
νός αύίός πιανίστας’ Αρτούρ 
Σνάμπελ. Ούτω ή αξιότιμος 
συνεργάτις τής «Μ ουσικής  
Ζ ω ή ς » κ. Σοφία Σπανούδη 
εΐς τήν «Π ρωίαν» (26-3-31) 
μεταξύ άλλων, έγραψε καί 
διά τό πιάνο «Μπέχσταϊν»
— καί μέ τοΰ οποίου τήν  
κατασκευήν  ασχολούμεθα 
ημείς σήμερον — τά εξής:
«Τό μεγαλεΐον τής ερμη
νείας καί ή δύναμις τής

μπελ) περνούν κυριολεκτι- 
κώς τά σύνορα τοϋ πιάνου.
Ό  Σνάμπελ έπαιξε προχθές 
σ ’ ενα θαυμάσιο πιάνο 
«Μέχσταϊν», τοΰ οποίου ή 
ήχητικότης κάτω άπό τά 
έμπνευσμένα χέρια του άνε- 
δεικνύετο στήν δεκάτην δύ-
ναμιν καί έξεμηδένιζε τήν συμφωνικήν πληρότητα τής 
ορχήστρας».

Ό  κ. Ψαρούδας, ό εξαίρετος μήυσικοκριτικός τοΰ 
«Ελευθέρου Βήματος» (28 3 31) :  «...’Ακούονται απο
λαυστικά (τά διάφορα μέρη τοϋ κοντσέρτον τοΰ Μπράμς) 
τούλάχιστον άπό τά δάκτυλα τοϋ κ. Σνάμπελ, βοηθούσης 
καί τής ώραί'<ς σονοριτέ τοΰ εξαιρετικά καλοϋ πιάνου 
«Μπέχσταϊν», απάνω στό όποιο έπαιξε».

Ό  κ. Μ. Καλομοίρης, ό διευθυντής τοΰ «Εθνικού 
’$δείου» είς τό « ’Έθνος» (20-3 ,31): «... Καί τό λαμπρό

"Ανω : Εις τό τμήαα κατασκεννς  «βάσεων άντηχήσεως> 
Κάτω : Ή  τοποΰ-έτησις τώ ν χορδών.

Βλέπομεν λοιπόν δτι ά- 
ξίζει τόν κόπον ν ’ ασχολη
θώ μεν καί ημείς μέ το τέ
λειον αύτό πιάνο, έστω καί 
τεχνικώς μόνον,άφοϋ— φεϋ! 
— δέν εΐμεθα ημείς ή άπλοι 
φιλόμουσοι. . .

Έλέγομεν εΐς τό προη- 
γούμενον τεύχος δτι, θ ’ ά- 
σχοληθώμεν σήμερον μέ τά 
μέρη τοΰ πιάνου « Μέχσταϊν » 
πού κατασκευάζονται άπό 
ξύλο. Καί είναι αύτά: Αί 
πλευραί, τό δλον κάλυμμα 
τό στήριγμα τών μουσικών 
τεμαχίοχν — πρόκειται πάν
τοτε διά τό πιά) ο fliigel—  
τό ιδιαίτερον κάλυμμα τών 
πλήκτρων, τά στηοίγματα 
(τά πόδια) κτλ. Ό λ α  αύτά 
τά μέρη τοϋ πιάνου έπεξερ-

ζ 3 Λ 3 5  \ονται απο εςη ειδικούς 
(συγκόλλησις, λείανσις καί 
λουστράρισμα) καί μεταφέ- 
ρονται κατόπιν εΐς τό «στε- 
γνωτήριον», καθ’ δσον, ή 
ώς ά'νω εργασία αφήνει κά
ποια ύγρασία σιό ξύλο, ή 
οποία καί πρέπει'  ά έξαφα- 

νισθή όλοτελώς. Παραμένουν δέ αύτά 2— 4 μήνες στό 
«στεγνωτήρων». Κατόπιν, αρχίζει η κατασκευή τής κεντρι
κής δοκού πού βρσκεται κάτω άπό τό πιάνο καί πού στη
ρίζει αύτή τήν μετάλλ νη πλά -α, «τήν βάσιν άντηχή
σεω ς»- Resonanzboden τού έκάστοτε πιάνου καί, φυ- 
σικφ τφ λόγφ, καί τό σίδερ > είς τό όποιον στηρίζονται 
αί χορδαί. Δεδομένου δτι μέ τήν μετάλλινη πλάκα ήσχο- 
λήθημεν, δσον βέβαια μάς έπιτρέπει πάντοτε ό χώρος 
ενός καθαρώς μουσικοκιιλλιτεχνικοϋ περιοδικού, είς τό 
προηγούμενον τεΰχος, δέν απομένει τώρα ή ν’  άσχολη-



θώμεν μέ τήν «βάσιν άντηχήσεως», τοϋ κυριωτέρου 
αΰτοϋ μέρους τοΰ πιάνου διά τόν «καλόν», «στρογγυ
λόν», «κρυστάλλινον» τοϋ 
«Μπέχσταϊν» πιάνου ήχον.

Ή  «βάσις* αύτή άποτε- 
λεΐται από τεμάχια ξύλου 
πεύκης τής Ρουμανίας και 
δέν είναι — δπως νομίζουν 
μερικοί — ξύλα τής Γερμα
νίας, διότι τά τελευταία 
αύτά «ανοίγουν» μετά τήν 
συγκόλλησιν, πράγμα βέ
βαια πού δέν συμβαίνει 
μέ τήν «βάσιν» τοΰ «Μπέχ- 
σταϊν». Έ π ! πλέον ή «βά- 
σις άντηχήσεως» έχει τήν 
ιδιότητα νά «μεταδίδη» και 
«άποδίδη» τόν έκάστοτε ή
χον «δυναμωμένον» κα! 
προ παντός «καθαρόν»
«στρογγυλιόν». Ή  «βάσις» 
δέ αύτή δέν έχει τό αύτό 
«πάχος» είς δλην τήν επι
φάνειαν. Πάντως ή επεξερ
γασία και ιδίως τά υλικά 
μοΰ είναι δυστυχώς άγνω
στα, καθ’ δσον δέν μοΰ έπέ- 
τρεψαν, κατά τήν έπίσκεψίν 
μου εις τά εργοστάσια έν 
Βερολίνφ, νά παρακολου
θήσω τήν «δουλειά» εις τό
τμήμα επεξεργασίας «βάσεως άντηχήσεως». Γνωρίζω 
μόνον δτι

ειδικούς και ιδίως μέ"! «βερνίκι» ιδιαιτέρας συσκευής 
Ή  εργασία δμως πού μοΰ άφησε μεγάλην έντΰπω-

σιν είναι ή τής τοποθετή- 
σεως τών χορδών. Αί χορ- 
δαί,ώς γνωστόν, αποτελούν - 
ται από χαλύβδινα σύρμα
τα, ενώ τάάκρα προσδέσεως 
από άρίστης ποιότητος χαλ
κόν. Κατά τό «τέντωμα» 
έχομεν βέβαια πίεσιν !π! 
τής «βάσεως άντηχήσεως» 
'Η  πίεσις αύτή προξενεί 
παλμούς τής βάσεως κα! 
ιδίως τήν στιγμήν καθ’ ή ν 
κτυπά έ'να πλήκτρον τήν 
α ή β χορδήν. Τά σιδερά
κια ποΰ κρατοΰν από τό έν 
άκρον τάς χορδάς εί·\ αι από 
ιδιαίτερον μέταλλον καί από 
ειδικούς επεξεργασμένα γιά 
νά μή σκουριάζουν από υ
γρασίαν, νερό κτλ. Έπίσης 
τά «κλειδιά» τοϋ κουρδί- 
σματος είναι θαυμάσια επε
ξεργασμένα, τόσο πού και 
ή ελάχιστη, ή πλέον μικρή 
στροφή νά γίνεται ευθύς 
αμέσως κα! χωρ'ις κόπον από 
τόν έκάστοτε κουρδιστήν. 
Ή δη ή εσωτερική βασική

Ανω : Τ ο π ο θ έ τη σ ις  τή ς «ΰ ή κ η ς»  τ ο ν  fliig el και ροκ άνισμ α . 
Κάτω : Τό ειδικόν μηχά νημ α τελειω τικής λειάνσεως.

εργασία δι’ ενα πιάνο έγινε 

καί δέν απομένει ή ή εξωτερική, τό κάλυμμα, τά στηρίγ- 

τό «βερνίκω μα» γίνεται τρεις φορές άπο ματα κτλ. I. ΝΙΚΟΛΟΤΤΟΥΛΟΣ, Μηχανικός
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ΝΕΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ

Εις τούς άναγνώστας τής « Μ ουσικής Ζ ω ή ς » ο 
δίσκος «Μ ή ρω τάς γ ια τί* είναι ήδη γνωστός γιατί 
ασχοληθήκαμε στο τεΰχος τοΰ Φεβρουάριου, αν κα! τό 
ποιητικό κείμενο ήταν τ ό τ ε 'Γερμανικό. Τώρα, βρισκό
μαστε στήν εύχάριστη Θέσι νά γνωστοποιησωμε στους 
άναγνώστα; μας δτι ή γλυκειά μουσική τοΰ R. Stolz 
συνοδεύει Ελληνικό ποιητικό κείαενο μέ τραγουδιστήν 
τόν κ. Λυσ. Ίωαννίδην (O deon G Z A  2531). Συνιστώ- 
μεν τό δίσκο μέ τήν επιτυχημένη «λήψι» και τήν Βιεν
νέζικη χαριτωμένη μουσική. Εις τό όπισθεν μέρος τοΰ 
δίσκου άκούομεν τήν γνωστήν μας κα! παλιν, από το τεΰχος 
τοΰ Φεβρουάριου, μουσικήν τοΰ «’Α ντίο  μικρέ μ ου Α
ξιωματικέ»  τοϋ R. Stolz. (Μονφδία Λυσ. Ίωαννίδου).

«Μ ' Α γαπούσες;*  Γλυκύτατο χορευτικό Ταγκό από 
τήν Όπερέττα « Ή  Γυναίκα μου» τοΰ κ. Κωνσταντινί- 
δου Μ ονφ δία Λ. Ίωαννίδου τοΰ καλοϋ μα: αυτοϋ τρα
γουδιστού Οπερέττα: κα! διαφόρων Chansons, τή 
συνοδεία ορχήστρας. (O deon G Z A  2530).

’Από τήν Ιδίαν αύτήν Όπερέττα «ή Γυναίκα μου» 
έχομεν, στούς Θαυμάσιους βιβαια πάντοτε δίσκους O deon, 
τό Βάλς ή «Σαμπάνια» σέ Βιεννέζικο μουσικό στύλ 
γοαμμένη από τόν καλόν μας μουσικοσυνθέτη κ. Γρ. 
Κωνσταντινίδη και εκτελεστήν τόν δηιιηφιλή νεαρόν 
τενόρον μας κ. Λ. Ίωαννίδην— O deon  G Z A  2529. Στο 
δπισθεν μέρος τοϋ δίσκου άκούομεν τό χαριτωμένο τρα
γουδάκι τοϋ ’Αττίκ «Και δμως» σέ νέα  ̂ «λήψι»^ μέ 
τραγουδιστήν τόν κ. Λ. Ιωαννίδην, τον ακαματον αυτόν 
λαμπρόν τενόρον.

*Μίκι Μ άους» είναι δ τίτλος τοϋ χαριτωμένου και 
δλο μπρίο ΦόΕ-τρότ από τό ομώνυμον κινηματογραφι
κόν εργον μέ έκτελεστάς τήν περίφημον ορχήστραν 
Dajos Bela πού παίζει άποκλειστικώς ω : γνωστόν στούς 
μεγαλειώδεις δίσκους O deon (O deon ΒΙΕΜ 78R).

Κα! κάτι από τήν ό'περα: Στό δίσκο O deon Α241077 
παρακολουθοϋμεν τήν μεγάλη Phantasie από τόν «Σ αμ 
ψών και Δαλιδά» τοϋ Σαίν Σάνς κατά διασκευήν τοϋ

Γάλλου Ε. Tavan γιά τήν ορχήστρα τοϋ O deon. Ή  
άρια τή: Β' πρξ. (γ ' σκηνή): M on coeur s’ouvre a ta
voix* κα! ό ’Αραβικός χορός μέ τό άνατολίτικο μέλος, 
στό δπισθεν μέρος τού δίσκου, ακούονται θαυμάσια. 
Είναι ένας δίσκος πολύ επιτυχημένος κα! τόν συνιστώ- 
μεν στούς φίλους τοϋ μελοδράματος.

«Είμαι τόσον ευτυχ ή ς...»  τραγουδά Γερμανικά ό 
τενόρος σέ S low fox tempo, άπο τήν κινηματογραφικήν 
ταινίαν « Ά ν  μέ Θέλης ελα σύ», ένφ στό δπισθεν μέρος 
τοϋ δίσκου τό «Ρώτησα τήν καρδιά μου» νανουρίζει, 
σάν άντίθεσις στον προηγούμενο δίσκο, σέ tempo 
άργοΰ Βάλς.

«C ’est pour mon Papa», One-step κα! <|σμα μέ 
δλην τήν Γαλλικήν χάριν καί esprit, άπό τήν ταινίαν 
ό «Βασιλεύς τών Τζαμπατζήδανν». Είναι ένας δίσκος

άπό τούς ολίγους ξένους μέ κέφι, τραγουδησμένος καλά 
κα! μέ καθαράν άπόδοσιν, — « Αντίο Τριγκουένα», 
τραγουδά ή γερή φωνή τοΰ Κ Στελλάκη, συνοδεία 
μεγάλης δρχήστρας υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ Βιτάλη. 
«Α ντίο  γλυκειά μου— άντίο . . .» επαναλαμβάνει σέ piano 
ό γλυκύς τενόρος κ. Στελλάκης μέ τέχνη κα! θανμασία 
καλλιτεχνική άπόδοσι.

Οί φίλοι τή; Χαβάγιας, δέν θά παραμελήσουν ν’άγο- 
ράσουν τό « Χαβανέζικο τραγοΰδι> μέ μουσική τοϋ 
Δημητρίου κα! έκτελεστάς τό λαμπρό κουαρτέττο τοΰ 
ίδίου Δημητρίου. Είναι μία λεπτή έκτέλεσις, καθαρό- 
τάτη στό δίσκο «λήψις» κα! προ παντός τραγουδησμένο 
μέ πολύ φινέτσα. Έπίσης κα! ή «Μαρίκα» μέ τραγου
δίστριαν τήν Καν Μαρίκα Κούρμη, συνοδεία μεγάλης 
δρχήστρας. Θ. Δ—ηε·
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ΜΟΥΣΙΚΗ Κ IΝ H ΣIΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Έ άν εξακολούθηση ή κατάστασις αύτή, υπάρχει 
άσφαλώς κίνδυνος νά χάση ή Βιέννη τήν σειράν της 
ώς κέντρον Ευρωπαϊκής Γέχνης. Ά φ ’ ενός ή μεγάλη 
οικονομική κρίσις, άφ ’ ετέρου ό συναγωνισμός τοΰ Ρ α
διοφώνου, τοΰ όμιλοϋντος κα! ηχητικού κινηματογράφου 
κα! τών Σπόρ,δλα αύτά συντελούν γιά μιά τρομερά δύσκολη 
θέσι τών θεάτρτον και τών συναυλιών. ’Ή δη τρία θέα
τρα Θά μεταβληθοϋν είς κινηματογράφους κα! φυσικφ 
τώ λόγφ αί αϊθουσαι συναυλιών θ ’ άποφεύγωνται άπό 
τό κοινόν, εκτός έάν πρόκειται γιά μερικές συναυλίες—  
Sensation. “Ενεκα τούτου, άπό τήν άφόρητον αύτήν 
κατάστασιν, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής και αύτών 
τών Konzertinstituten κα! ήδη σιγοψιθυρίζεται δτι ή 
παλαιά «G esellschaft der M usikfreunde» καθώς κα! 
ή νεωτέρα άδελφή της ή «Konzerthausgesellscliaft», 
πού εύρίσκονται κα! αί δύο «Ενώσεις» στήν πρωτοπο- 
ρεία τής μουσικής μας ζωής μέ τάς μεγαλειώδεις Χορφ- 
δίας των, θά ένωθοϋν, γιά νά κατορθώσουν νά ρίψουν 
τάς τιμάς τών εισιτηρίων κα! γενικά τής δλης καλλιτε
χνικής κινήσεως.

Μία πρεμιέρα τοϋ Oskar Strauss είναι πάντοτε έν 
γεγονός πού δίδει κάποιαν κίνησιν στον καλλιτεχνικόν 
ορίζοντα. « Ό  Στρατηγός τών χωρικών» (Der Bauern- 
general) τό νέον αύτό έ'ργον τοϋ Ό .  Στράους πού έγράφη 
είς διάστημα δυο μηνών στό Χόλυγγουντ, μάς μεταφέ
ρει στήν Ρωσσίαν τών χρόνων τοΰ Κερένσκι. Ή  δλη 
ΰπόθεσις πλάθεται γύρω άπό έ'να αύτοκρατορικόν στέμμα, 
πού έξήχθη λαθραίως άπό τήν Ρωσσίαν, μέ μιά άνα- 
ληθή ερωτική περιπέτεια. Ό  ’Όσκαρ Στράους πέρασε 
ήδη τά 60 και φυσικά κα! ή μουσική του δέν παρου
σιάζει τίποτε τό νέον άπό τής έποχής μάλιστα τοΰ 
« ’Ονειρώδους Βάλς». Πέρασε ήδη ή τέχνη του τής 
Λαρφδίας καί τής ρυθμικής φρεσκάδας. Τά Kuplets 
μάς δίδονται μέ προσοχή, οί δέ μοντέρνοι χοροί άντι- 
κατεστάθησαν μέ τά Βάλς. Δέν φτιάνει τό έ'ργον του 
μέ τήν βοήθειαν — τή συνδρομή τής έμπνεύσεως, άλλά 
μέ τήν μεγάλην του ρουτίνα. Ή  επιτυχία βέβαια τοΰ 
έ'ργου πρέπει ν’ άποδοθή μάλλον εις τήν Θανμασίαν 
έκτέλεσιν τών ηθοποιών, καθώς καί είς τήν πολυτελή 
σκηνοθεσίαν ή εις τήν μουσικήν τοϋ ’Όσκαρ Στράους.

(ΤΟΥ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΟ Υ ΜΑΣ)

Πάντοτε άρκεΐ τό δνομα τοϋ μεγάλου διευθυντοϋ 
δρχήστρας Furtw angler γιά νά γεμίση ή αίθουσα τών 
συναυλιών. Γιατί δέν είναι μόνον ό αξιολάτρευτος τοΰ 
κοινοϋ, άλλ’ είναι καί ό «μάγος» έκ τών μεγάλων παγ- 
κοσμίως γνωστών διευθυντών ορχήστρας. “Υστερα άπό 
μακράν άπουσίαν, ένεφανίσθη καί πάλιν στό Podium  
γιά νά διευθύνη τήν ένάτην συμφωνίαν τοϋ Μπεττόβεν 
μέ δλην τήν συμφωνικήν μεγαλοπρέπειάν της. Θαυμά
σια ή τέχνη του στό Σκέρτσο μέ τονισμόν τοΰ χορευτικού 
στοιχείου, καί τοϋ Διονυσιακού στό Φινάλε μέ τό γρή
γορο Tem po, άληθινά έ'να μεγαλειώδες τραγούδι στή χαρά.

Στήν συναυλίαν της ή άοιδός τοϋ μελοδράματός μας 
Elisabeth Schumann έτραγούδησε μίαν σειράν Lieder 
άπό τό νέον εργον τοϋ Ernst Krenek : «Reisetagebuch 
aus den osterr. Alpen» (Ταξιδιωτικό' ήμερολόγιον άπό 
τάς Αύστριακάς Άλπεις). "Ο,τι τραγουδά ή Schumann 
τό άποδίδει πάντα μέ μεγάλη χάρι καί έντελώς εσωτε
ρικά— ψυχικά. Ό  Krenek μάς είναι βέβαια γνωστός 
άπό τήν Jazzoper «Jonny spielt auf κα! άπό άλλα 
ριζοσπαστικά του έργα. Τώρα, στήν προαναφερθεΐσαν 
σύνθεσίν του (Ταξειδιωτικόν ήμερολόγιον κτλ.) φαίνεται 
πώς έ'χει άπομακρυνθή άπό τό στύλ τής μεθαύριον γιά 
νά στραφή στό στύλ τής προχθές. Τό ποιητικόν κείμενον 
τοΰ «Ταξειδιωτικοϋ ημερολογίου», ποϋ έγραψε δ ίδιος, 
είναι μάλλον sachlich (στό πράγματα) παρά μουσικόν, 
άφ ’ οΰ μεταξύ άλλων εκθειάζει τό πιλεφωνον, τήν κεν
τρικήν θέρμασιν κα! γλυκοκυττάζει καί τήν Αυστριακήν 
πολιτικήν  Εις τήν μουσικήν «ταξειδεύει» ό «σύγχρο
νος» στήν Προσουμπερτικήν εποχήν, είς τήν εποχήν 
τών Zelter, Reiehardt καί άλλων προκλασσικών, γιατί 
άκούομεν πρωτογόνου: αρμονίας καί μονότονον Dekla- 
mation, άποφευγομένης τής λυρικής έξάρσεως. Σκια
γραφεί έντελώς sachlich μέ τά πλέον άτιλά μουσικά 
μέσα και μόνον, κάπου —  κάπου, γίνεται χρήσις μιας 
κακοφων ίας.

'Ολότελα σέ κακοφωνίες είναι ή «Sym phonie in 
Jazz» τοϋ Hans Jelinek πού έξετελέσθη στήν πόλιν 
μας γιά πρώτη φορά άπό τόν μέ πολύ ταλέντο διευθυν
τήν δρχήστρας Κ. Β. Jirak, τόν νέον διευθυντήν τής 
Φιλαρμονικής τής Πράγας, σέ μιά συμφωνική συναυλία



τών εργατών. Στήν σύνθεσιν αυτήν έχομεν κατ’ άρχήν 
μία ατελείωτη σειρά πρωτογόνων κα'ι συντόμων παραλ
λαγών, εις τάς οποίας έχουν τόν λόγον τό Σαξόφωνον 
κα'ι τό Τρομπόνι. Μάλιστα «πρωταγωνιστεί» τό Σαξόφωνο 
και σέ μιά άρκετά περίπλοκο φουγκα.Ότι δέ στά ηχητικά 
αύτά ό'ργια, άκούομεν συχνά, σχεδόν δλους τούς σύγχρο
νους χορούς, είναι αυτονόητον. Ή  δλη έργασία είναι 
ϊσως ενδιαφέρουσα «δοκιμή» γιά μιά εισαγωγή τής 
Τζάτζ στή συμφωνία, άλλά τά αποτελέσματα είναι ανάξια 
λόγου ιδίως σέ σύνθεσι σάν κι’ αύτήν ενός νεαρού συνθέτου.

Αι παραλλαγαί εΐναι βέβαια ή λυδία λίθος διά τήν 
τεχνικήν καί πνευματικήν ωριμότητα ενός συνθέτου. 
Ούτως, ό γνωστός βιολιστής Busch συνέθεσε σειράν 
παραλλαγών έπί θέματος ενός D ivertim ento τοΰ εικο
σαετούς Μότσαρτ. Ή  δλη εργασία είναι φτιαγμένη σέ 
αχνάρια τοϋ Max Reger. — Ό μοίως ό Πρύτανις τής 
άνωτάτης (Κρατικής) Μουσικής σχολής Βιέννης Franz 
Schm idt, ό συνθέτης τής πολυπαιγμένης εΐς Γερμανίαν 
όπερας «Notre Dame» καθώς καί τής όπερας «Frede- 
gundis», παρέδωσε σειράν παραλλαγών, μέ μουσικόν 
θέμα, ενα τραγούδι τών Ουσσάρων. Έ γραψ ε έπίσης καί 
άλλας παραλλαγάς διά τό Όργανον, πού ανήκουν ασφα
λώς στά πλέον τεχνικά έργα τού παρόντος. Ό  διευθυντής 
ορχήστρας Klemens Krauss μέ τήν Φιλαρμονικήν τής 
Βιέννης, άπέδωσεν θαυμάσια τάς παραλλαγάς τοϋ Fr. 
Sghmidt. Ό  τελευταίος αύτός είναι Ουγγρικής κατα
γωγής καί έχει στάς συνθέσεις του πάντοτε έ'να μπρίο, 
κάτι τό φωτερό, μία τσιγγάνικη νότα. Ή  μουσική του 
εχει μιά φρεσκάδα, εν φ  ό ζωηρός ρυθμός κυριαρχεί 
στό δλον έργον. Μορφολογικώς έχομεν μίαν συμφωνίαν, 
είς τήν οποίαν αί τέσσαρες αύτής προτάσεις σχηματί
ζονται τή βοηθείςι σειράς παραλλαγών, δ ι’ εκάσιην πρό. 
τασιν. (Σημ, Συντάξ. Ή  τεχνική αύτη εΐναι ή τής τοϋ 
τελευταίου Μπεττόβεν καί ιδίως τοϋ Μπράμς).

Καί ό νεαρός συνθέτης Friedrich  B ayer δοκιμάζει 
τάς δυνάμεις του στήν μή σύγχρονο πλέον φόρμα τής 
συμφωνίας. Δυστυχώς δμως δέν παραδίδει αύτός, ελεύ
θερα, μουσικήν (er m usiziert n ich t— γράφει δ αξιότι
μος συνεργάτης μας πολύ δρθώς), άλλά πολυλογεί γύρω 
άπό τόν δρον συμφωνία. Δέν ξεύρει άκόμη τί θά εΐπή 
νά κρατζς μέτρον, κολυμπάει σέ βαρειά (ρωμαντική) 
ενορχήστρωσι, μέ δλο καί νέα επεισόδια, στά όποια 
χάνεται ή καθαρότης τής γενικής επεξεργασίας. Παρα- 
δίδει μίαν ογκώδη συμφωνική έργασία, άπό τήν οποίαν 
ή μπορεί κανείς νά άποκόψη τό α ή β μέρος, χωρίς τό 
παράπαν νά βλάψη τό δλον έ'ργον. Γενικώς, δέν υπάρχει 
πραγματική συμφωνική «δουλειά»— ζωή στήν σύνθεσιν 
αύτήν. Ό  Bayer γνωρίζει καλώς τά πρωτότυπα τών 
Τσαϊκόφσκη, Σκριάμπιν, Ρέγκερ καί Ντεπυσσύ, άλλά δέν 
υπάρχει βέβαια στό έργον του άτομική φυσιογνωμία.

“Ενα κουαρτέττο εΐς σι έ'λατ. τοϋ W alter Bricht 
πού έξετελέσθη γιά πρώτη φορά άπό τό R ose— Quar- 
tett μάς παρουσίασε έ'ναν συνθέτην πού ζητεί τόν δρό
μον του, έ'ναν νεαρόν μέ άρκετό ταλέντο. Βλέπει κανείς 
στήν σύνθεσιν αύτήν τήν αγωνίαν τοΰ συνθέτου γιά τήν

φόρμα καί τόν ήχον. Νεφελώδεις είναι άκόμη αί άρμο- 
νίαι του καί ασταθείς. Μιά πλήρης βασάνων άτμόσφαιρα 
πού δέν άφήνει έλεύθερο τό μάτι γιά μιά καλητέρα 
αύριον. Τό κουαρτέττο τοΰ Rose πού δέν μάς συνήθισε 
σέ νέα πάντα έργα, μάς παρουσίασε τώρα καί δεύτερο 
νέο έργο, έ'να «D ivertim ento b rev e1·· τοΰ A lexander 
Spitzm iiller - H arm ersbach. Ή  άσυνήθης ένορχήστρω- 
σις στήν σύνθεσιν αύτήν (Κλαρινέττο, 2 βιολιά, βιόλα 
καί φαγκόττο) δίδει τήν ευκαιρίαν εΐς τόν συνθέτην γιά 
ιδιάζοντας ηχητικούς συνδυασμούς, εΐς τούς οποίους— 
ώς είναι αύτονόητον —  κυριαρχούν τά σύγχρονα μέσα 
έκφράσεως. Φυσικώ τφ λόγφ, συναντά κανείς στό κουαρ
τέττο αύτό εγχόρδων καί πνευστών, πολύ σκέψι (γρα
φείου), αρκετές ιδιοτροπίες καί παραξενιές.

Πόσον, τή άληθεία, διάφορος εΐναι ή ό'ψις τών συν
θέσεων τοΰ συγχρόνου Ούγγρου Bela Bartok, πού 
έώρτασε τώρα τελευταία τήν πεντηκονταετηρίδα του. 
Εΐς αύτόν βλέπει κανείς δτι δλα εΐναι αληθινά, πρωτό
τυπα, βαθειά άπό τήν ψυχή βγαλμένα καί πρό παντός 
— παρ’ δλον τό μοντέρνο μουσικόν των ύφος —  λογικά 
μουσικά. Ό  θαυμάσιος βιολιστής Josef Szigeti ποΰ 
έπαιξε τήν Ραψφδίαν γιά βιολί καί ορχήστρα τοΰ Bar
tok (είναι άφιερωμένη στον ίδιον βιολιστήν Szigeti) 
τοΰ πραγματικά αύτοΰ Ουγγαρέζου συνθέτου, μάς έδειξε 
μιά σύγχρονη Φαντασία Ούγγρικών Λαϊκών ασμάτων, 
παλαιοτάτων, πού ξαναζωντανεύονται στήν λαμπρά αύτή 
σύνθεσι τοϋ Bartok.

Μιά άλλη παλαιά χαμένη έποχή μάς παρουσίασε ή 
Diseuse Maria Delvard. Εΐς τό πρόσωπον αύτής, ζεΐ 
άκόμη ή έποχή τής λογοτεχνικής τσιγγάνικης ζωής, πού 
περιεφέρετο καθ’ ομάδας στήν Γερμανία καί άλλαχού, 
γιά νά ίδρύση στον 190ν αιώνα τό Παρισινόν καμπαρέ. 
Είς τό καμπαρέ «D ie elf Scharfrichter* τοϋ Μονά
χου, παρουσιάσθη γιά πρώτη φορά στό κοινόν (περί 
τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος) ή D elvard καί ήρχισε 
τόν άγώνα γιά τήν έπικράτησι τών άπόψεων διαφόρων 
«λογίων'>, κατωρθώσασα έν τέλει ν’ άποκτήση φήμην εΐς 
τό είδος της, καθώς ή Y vette G ilbert εΐς τήν Παρισινή 
ελαφρά τέχνη. Περάσαν έκτοτε μόλις 30 χρόνια καί 
σήμερα— στήν έποχή τής Τζάτζ— μάς φαίνεται ασύγχρο
νος ή τέχνη της, παρ’ δλην τήν άρμονικότητα τοΰ σώ 
ματος, τοϋ χιούμορ αύτής καί τής σατύρας της πού 
σκορπιέται έδώ κι’ έκεΐ στά διάφορα Chansons καί 
στις Μπαλλάντες. Οί καιροί ήλλαξαν ήδη.

Έ πί τή ευκαιρία τής Εθνικής εορτής τών Ελλήνων 
(25 Μαρτίου), πού εοιρτάσθηκε καί εΐς τήν Βιέννην μέ 
δλην τήν έπισημότητα, έτραγούδησε ή καλλιτέχνις τοϋ 
άσματος Δ1ς Καλλιόπη Δ. Καστάνη, έκ Κύπρου, διάφορες 
’Ιταλικές άριες καί Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. 
Έθαυμάσθη ή ωραία καθαρά φωνή της καί ή ψυχική — 
εσωτερική τέχνη τής άποδόσεως.

DR ERWIN F E L B E R

Η ΜΟΥΣΙΚΗ Κ Ι Ν Η Σ 1 Σ  ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

( Τ Ο Υ  ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ  Μ ΑΣ)

Ή  Δν1ς Πέρρα κατέχει μίαν άπό τάς καλυτέρας θέσεις 
μεταξύ τών μεγάλων τραγουδιστριών τοϋ έξωτερικοϋ. 
Τό'νομά της καί τό τραγούδι της έχει γίνη σέ πολλές 
εύρωπαϊκές πρωτεύουσες άντικείμενον γενικού θαυμα
σμού καί συμπαθείας. Ή  Δν1ξ Πέρρα θά τραγουδήση 
προσεχώς εΐς τήν όπεραν τοΰ Ζάγκρεμπ (20 ’Απριλίου) 
καί τοΰ Βελιγραδιού (24 
’Απριλίου).

Πότε θά τραγουδήση καί 
στήν ’Α θήνα; . . .  Είχα τήν 
ευκαιρία νά τήν ακούσω τε
λευταίως σέ μίαν εξαιρετι
κήν παράστασιν τής Ma
dame Butterfly εΐς τήν 
K rolloper, καί διεπίστωσα 
μετά άπό έ'να χρόνο τήν 
καταπληκτικήν της έξέλιξι 
ώςήθοποιοΰ καί ώς τραγου
δίστριας. Εΐναι συγκινητική 
ή άπλότης τοϋ παιξίματός 
της, απλός καί ανθρώπινος 
ό τρόπος τοΰ τραγουδιοΰ 
της. Σπάνιον προτέρημα 
τό γεγονός, δτι ή Δν1ς Πέρρα 
δέν κυριεύεται έπάνω στήν 
σκηνή, δπως οί περισσότε
ροι τραγουδισταί, άπ’ τό 
ψεύτικο πάθος, δέν μεταδί
δει εΐς τό κοινό μελετημένες 
κινήσεις τοΰ R eg isseu r: 
παίζει μέ τήν μεγαλύτερη 
φυσικότητα, βεβαιότητα καί 
προσωπικότητα μιάς μεγά
λης καλλιτέχνιδος. Τό ίδιο 
καί γιά τή φωνή της, ή 
οποία κρατάει καί εΐς τά χαμηλώτερα register τήν δυνα
μικήν της ποιότητα, καί γιά τήν οποία δέν υπάρχουν πλέον 
κανενός είδους δυσκολίαι.

Ό  άμερικανός τενόρος Charles Kullman ώς Pin
kerton, συμπαθητική φωνή, κέρδιζε ώς ηθοποιός καί 
τραγουδιστής περισσότερο άπό τό παίξιμο καί τό τρα
γούδι τής Δ ος Πέρρα, παρά άπό τις δικές του ικανότητες. 
Τό υπόλοιπο Ensem ble καλό. Τήν δρχήστρα διηύ- 
Θυνε ό άκριβής μαέστρος καί εξαίρετος μουσικός, A le
xander von Zemlinsky.
—Ή  έννάτη Συμφωνία τοϋ Μάλερ μέ την ορχή

στρα τον ραδιοφωνικοϋ σταθμοΰ τοϋ Βερολίνου.
Διευθυντής όρχήστρας: Oskar Fried.

Η  Μ . Π έρρα ώ ς «Μ ιτάττερφ λα ϊ».

Αί ραδιοφωνικοί μεταδόσεις άπό τήν αίθουσαν τής 
Φιλαρμονικής εΐναι άπό άκουστικής άπόψεως πάντοτε 
έλαττωματικαί. Τό μικρόφωνον δέν άντέχει, δέν μπορεί 
νά μεταδώση καθαρά ολες τις αρμονικές λεπτομέρειες 
ενός έργου σάν τήν έννάτην Συμφωνία τοΰ Μάλερ. Καί 
έτσι χάνεται σχεδόν πάντοτε ή πλαστικότης μιάς παρτι-

τούρας μεγάλης ορχήστρας: 
τά κοντραμπάσσα δέν άκού- 
γονται σχεδόν καθόλου, τά 
βιολιά χάνουν εΐς τις ψηλές 
νότες τήν γνωστή ποιότητα 
τοΰ ήχου των, τό φλάουτο 
μοιάζει συχνά σάν σφυρίχ
τρα καί τά κρουστά δη
μιουργούν ώς έπί τό πλεΐ- 
στον εξωτερικούς καί πε
ριέργους ήχους. Γιά έ'να 
μουσικόν ό γενικός αύτός 
ήχος εΐναι άνυπόφορος. Ό  
μή μουσικός δέν τό παρα
τηρεί αύτό, διότι τόν ενδια
φέρει καί παρακολουθεί μό
νον μιά φωνή τής ορχή
στρας τήν πιο δυνατή, αύ
τή πού ονομάζεται μελφ- 
δία ! Ό  μουσικός εΐναι δη
λαδή αναγκασμένος εΐς τοι- 
ούτου είδους ακροάσεις νά 
μαντεύη πάντοτε τις αρμο
νίες καί τά διάφορα όργα
να. Γιαυτό καί ή έκτέλεσις 
εϊτανε συζητήσιμος.

Αί δύο Ραψφδίαι γιά 
βιολί καί ορχήστρα τοΰ 
Bela Bartok ήσαν άπό 

άκουσακής άπόψεως διαφανέστεραι καί καθαρώτεραι. 
’Ασφαλώς παίζει έδώ ή ενορχήστρωσις μεγάλο ρόλο, διότι 
τό μικρόφωνον δέν έχει ακόμα τόσον τελειοποιηθή, ώστε 
νά μεταδίδη καθαρά καί ενορχηστρώσεις Βάγνερ, Μάλερ) 
Ρ. Στράους καί Σέμπεργκ (τής πρώτης περιόδου). Γενι
κώς ή νεωτέρα μουσική μεταδίδεται διά τοΰ μικροφώνου 
καθαρώτερα καί διαφανέστερα.

Αί δύο αύταί Ραψφδίαι τοΰ Bela Bartok εΐναι έργα 
φολκλοριστικά, γιομάτα ρυθμό καί υπέροχα ένορχηστρω- 
μένα. Ό  Bartok, μετά άπ’ τόν Schonberg, εΐναι χωρίς 
αμφιβολίαν δ πλέον ενδιαφέρων καί σοβαρός μουσικός 
τής εποχής μας. (Βλέπε έπίσης καί εΐς τήν σελίδα 162 
τοΰ παρόντος τεύχους).



— 'Ο  Bruno Walter και ή Φιλαρμονική τον Βερο
λίνου. S olist: Ivogiin.

Ό  θρίαμβος τής συναυλίας αυτής: Ivogiin. Και δι
καίως. Ή  Aria τοϋ Handel απ’ τό «L ’ A llegro il 
Pensieroso edil M oderator και αί δυο Konzertarien 
τοΰ Mozart μέ συνοδεία φλάουτου, δέν μποροΰν νά τρα- 
γουδηθοΰν τελειώτερα, τεχνικώτερα και μουσικώτερα. 
Ή  Ivogiin  είναι κάτοχος μιας μεγάλης τεχνικής. Ή  
ποιότης τής φωνής της στις ψηλές νότες δέν έ'χει τόση 
συγγένεια μέ τόν ανθρώπινο λάρυγγα δσον μ5 ενα τεχνι
κόν όργανο γιαυτό και ή απίστευτη όμοιότης της μέ τόν 
ήχο τοΰ φλάουτου. Δέν είναι εύκολο γιά ένα μουσικό, 
νά περιγράψη τήν ακρίβεια, τήν διαύγεια καί τις τεχνικές 
δυνατότητες τής φωνής αυτής. Καί ζωντανά αν τήν περι- 
γράψη, πάλι δέν μπορεί κανείς νά τήν φαντασθή : 
πρέπει νά τήν άκοΰση. To C oncerto grosso (είς σολ έλατ.) 
τοΰ Handel παίχθηκε Θαυμάσια. Ό  Bruno W alter 
διηΰθυνε μέ πολύ ζωή, παίζοντας κα'ι τό μέρος τοϋ

Cenbalo στο πιάνο. Θά ε’ιτανε δμως ασφαλώς γιά μου
σικούς προτιμώτερον, αν έπαιζε Cenbalo καί οχι σημε
ρινό πιάνο, έάν δέν ύπήρχον οί γνωστοί διπλασιασμοί 
τών οργάνων, εάν έμενε πιστός είς τό πρωτότυπον τής 
παρτιτούρας. Έ γω  δέν είμαι φίλος αύτών τών αλλαγών, 
καί τής εξηγώ μόνον άπό τήν πλευρά τοϋ ακουστικού 
προβλήματος. Δηλαδή, είναι αδύνατο μία μικρή ορχήστρα, 
νά μεταδώση καί είς τό τελευταΐον μή άριθμημένο κάθι
σμα τής αιθούσης τής Φιλαρμονικής δλες τις δυναμικές 
διαφορές καί λεπτομέρειες μιας παρτιτούρας τοΰ Handel.

Είς τήν πέμπτην Συμφωνίαν τοΰ Beethoven βρήκε 
ο Bruno W alter τήν θαυμασίαν ευκαιρία, νά επίδειξη 
τις πολλές του μαεστρικές ικανότητες, καί ν’  απόδειξη δτι 
κατέχει εξ ίσου τέλεια κάθε είδος (μουσικού ΰφους). 
Μεγάλη επιτυχία. Ή  ορχήστρα τής Φιλαρμονικής σέ 
μεγάλη φόρμα. Εΐτανε άλλωστε καί τό τελευταίο Bruno 
W alter— κοντσέρτο αυτής τής Saison.

Ν. Σ,
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Τό ραδιόφωνόν καθ' ο κάτι τό νέον ύπόκειται περισ
σότερον παντός άλλου οργάνου είς συνεχείς εξελίξεις καί 
τελειοποιήσεις. Μία τών τελευταίων τελειοποιήσεων 
είναι καί ή ήδη άρξαμένη χρησιμοπυίησις πολλαπλών 
λυχνιών, δυναμένων νά μάς δώσουν διαφόρους συνδυα
σμούς. Μεταξύ τών λυχνιών τούτων πρωτεύουσαν θέσιν 
κατέχει ή τριπλή λυχνία TEKADE
V. Τ. 139, τήν οποίαν συνιστώμεν 
δλως ιδιαιτέρως είς τούς φίλους μας 
ερασιτέχνας. Ή  λυχνία αύτη περι- 
κλείουσα b ’ έαυτή τά στοιχεία τριών 
δλων λυχνιών δυναμένων νά εξυπη
ρετήσουν ισάριθμα κυκλώματα ενός 
ραδιοφώνου, έχει τό πλεονέκτημα νά 
έπιτρέπη τόν περιορισμόν τοϋ χώρου 
καί τών συνδέσεων, πράγμα τό ό 
ποιον έχει μεγάλην σημασίαν, προ- 
κειμένου ιδίως νά «μονταρισθή» 
δέκτης βραχέων κυμάτων, άτινα ώς 
εκ τής φύσεώς των (πάρα πολύ υψη
λής συχνότητος) χρήζουν μεγίστης 
προσοχής πρός αποφυγήν απωλειών 
καί έλάττωσιν τών ιδίων χωρητικο
τήτων καί αυτεπαγωγών τών συν
δέσεων.

’Εκτός τούτου, αί λυχνίαι αΰται 
δεδοκιμασμένης άποδόσεως, κατανα- 
λίσκουν 16 εκατ. τοΰ αμπέρ καθ’ ώ 
ραν έναντι 24 έκατ. δσα περίπου θά 
εξοδεύοντο άπό 3 κοινάς τριόδους 
λυχνίας. Ή  χαμηλή αύτη κατανάλωσις οφείλεται εις τό 
νήμα πυρακτώσεως, δπερ είναι κοινόν Γ. F. καί διά τά 
τρία στοιχεία τής λυχνίας ταύτης. ’Άλλαι ακόμη ώφέλειαι 
διά τούς ερασιτέχνας θά εινε καί ή οικονομία δύο ή ενός 
τουλάχιστον ρεοστατών πυρακτώσεως, οιτινες θά άπη- 
τοϋντο διά τήν πυράκτωσιν απλών λυχνιών, κατόπιν ή 
άπλότης τοΰ χειρισμοϋ καί τό όλιγάριθμον τών επί τής 
προσόψεως τοϋ ραδιοφώνου λαβών.

Είς τό εΐκονιζόμενον σχήμα, μεταχειριζόμενοι τό δεύ
τερον στοιχεΐον P 2G 2 μιάς τριπλής λυχνίας TEKADE 
V. Τ. 139 ώς φορατήν μετ’ άναδράσεως (Reaction) 
δυνάμεθα νά συνδέσωμεν το πρώτον P 1G 1 καί τρίτον 
Ρ 8 G3 στοιχεΐον τής αύτής λυχνίας εις κλίμακα χαμηλής 
συχνότητος μετά μετατροπέων καί νά πραγματοποιήσω-

μεν ουτω ενα «m ontage* πολύ ευχρηστον, πολύ ισχυρόν 
καί δπερ σπουδαιότερον πολύ καθαράς άποδόσεως.

Εις τήν άνω περίπτωσιν εις τήν πλάκα τοϋ δευτέρου 
στοιχείου (φορατοϋ), ή ανοδική βάσις θά έχη μίαν τιμήν 
30 Βόλτ, εις δέ τάς υπολοίπους πλάκας τοϋ πρώτου καί 
τρίτου στοιχείου θά έχη 90, 100 ή 120 Βόλτ.

ΤΤ ΤΤ Κ.
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(Συνέχεια έκ τής σελίδος 151):
1) « Η  πλειονότης τών ερευνητών τής νεοελληνικής 

δημώδους μουσικής ευρίσκει συνεκτικούς κρίκους τών 
λαϊκών ημών ασμάτων μετά τών τής αρχαίας Ελληνικής 
και Βυζαντινής εποχής» σ. 55.

2) δτι (σ. 56) «η ουσία, ή έννοια, ή κεντρική μου
σική ιδέα* τών λαϊκών ασμάτων δεν ήλλαξε.

3) δτι (σελ. 104) οί αρχαίοι °Ελληνες συνέθετον μελφ- 
δικώς και ονχί άομονικώς ώς και οί Νεοέλληνες».

" Εως εδώ εΐμεθα σύμφωνοι.
’ Αλλά μ* έρωτάτε, αν είμαι εις θέσιν ν ι αποδείξω 

*εάν η α ή β μελφδία είς ενα άπο τους σνρτονς τοϋ 
ελ.ληνιχοΰ Λαοΰ εινε αυτη η τών άρχαίων ελληνικών συρ
τών», και παρακάτω λέγετε, δτι δέν παραδέχεσθε, «δτι 
Ακριβώς το α μέλος του Νεοέλληνος εινε τό αύτό μέ εν 
δποιονδήποτε άσμα τών άρχαίων ’ Ελλήνων». 'Αλλά ποιος 
ισχυρισθη τοιαΰτα πραγματα κα'ι διατί απευθύνεται ή 
έρώτησίς σας πρός εμέ ;

Επειτα έγό) δεν ισχνρίσθην υφ' δν τύπον μου εμβάλ
λετε (σ. 105) εις το στόμα τους περι τής συλλογής τών 
λαϊκών ασματων λογους δια μεθόδου άναλόγον πρός τήν 
τών αρχαιολογικών συλλογών, δπως τήν διατυπώνετε σείς· 
έγαι φρονών, δτι εΐνε εθνική κληρονομιά τά λαϊκά τρα
γούδια, λεγω οτι άν σείς (βεβαίως δέν εννοώ σας προσω- 
πικώς) δεν δννασθε να ενρητε εξ αντών τήν άρχαίαν 
μουσικήν ή τόν κεντρικόν πυρήνα και χαρακτήρα της, δν 
δέχομαι διατηρούμενον και τώρα, λέγω νά συναθροίσητε 
τα τραγούδια, οπως ημείς οί αρχαιολόγοι τά θραύσματα 
και τα ακέραια γλυπτά, διά νά ευρουν τυχόν οί μεθ' ημάς 
δ,τι ζητώ. Α φ ’ ου δ νέος "Ελλην συνθέτει μελφδικώς, 
άλ.λ δχι άομονικώς (προσθέσατε τό σπουδαϊον στοιχεΐον 
του ρυθμόν) οπως ακριβώς κα'ι δ αρχαίος, δεν εΐνε τοϋτο 
έμπεδος χαρακτηρ, δηλών ιδίαν μουσικήν περιουσίαν τής 
Ελλάδος πάσης εποχής ; Ή  εθνική μουσική δέν εΐνε 

το εν ασμα, άλλ’ δλα τά λαϊκά τραγούδια. Τούτοίν δέ 
άλλα μεν συνοδεύονσι χορούς, οιτινες ώς λ.αογραφικά 
στοιχεία εΐνε επίσης παλαιά ώς κα'ι ή μουσική των, άλλα 
δέ εΐνε τόσον ιδιότυπα, ώστε δέν δύνανται νά εΐνε άλλο τι 
ή ελληνικά. Εΐνε περισσότερον ιδιότυπα άπό δ,τι εΐνε 
έκεΐνο, δπερ λέγομεν Ισπανικήν ή ρωσσικήν μουσικήν 
είτε ώς μελωδία είτε ώς ρυθμός. ’Ίσω ς μόνον τά τουρ
κικά ή ανατολίτικα εΐνε τόσον Ιδιόρρυθμα και άσύγχυτα, 
δσον τά ίδικά μας κλέφτικα, άτινα δι’  εμέ, και αν ακόμη 
εΐνε δψιγενή, εΐνε θαυμαστόν εθνικόν μνημεΐον μουσικής. 
Απορώ πώς δέν εξεγείρει τους “Ελληνας μουσικούς. Ή  
διαφ ω νείτε; Έ χουν  χαρακτήρα, δν δέν εύρίσκομεν εις 
κανένα άλλον λαόν, ούτε περίοικον ούτε μακρνγόν. Πώς 
δέν εύρίσκεται κάνεις “Ελλην μουσικός, δστις συναρπαζό
μενος υπό τον θέλγητρου τής εθνικής άλλά καί επιστη

μονικής ταύτης εργασίας νά έπιδοθή εις τήν έρευναν τοϋ 
όρθουμένον προβλήματος; Και πώς, άφ’ ον τοιαΰται 
έργασίαι και μονογραφίαι δέν έγιναν, πώς μάς επιτρέπε
ται νά λέγωμεν, δτι τοϋτο δεχόμεθα διότι άποδεικνύεται 
και τοΰτο δέν δεχόμεθα, διότι δέν άποδεικνύεται ; Τόσον 
ταχέως άνευ ίδρώτος θά καταλήξωμεν είς τό αδύνατον ; 
Ποιοι ώμίλησαν μέχρι τοϋδε περι τούτον, κα'ι πώς έφθα- 
σαν είς το non possum us ; Καί αν δέν ό)μίλησαν, διατί 
οι δνναμενοι δεν αποφασίζουν νά τιμήσουν έαντους κα'ι 
την εποχήν μας επιδιδόμενοι είς τήν ερευνάν ;

Μη περιμένετε τήν σκαπάνην τοΰ αρχαιολόγου νά 
λύση τό πρόβλημα τής σημερινής μουσικής μας. “ Οσον 
το ελυοεν ό ΰμνος τοϋ ’Απόλλωνος, άλλο τόσον θά τό 
λύση οίοσδήποτε άλλος ευρισκόμενος τυχόν.

Ιστορικώς ή εθνική μας μουσική τής σήμερον άπο- 
δεικνυεται ώς άρχιΐα κληρονομιά, δχι μόνον διότι είνε 
λαογραφικον κεφάλαιον σπουδαϊον οίονδήποτε λαοΰ —  
σας το έγραψα ηδη καί σάς ευχαριστώ διότι τό επρο- 
σεςατε υπο τινα εποψιν —  άλλά κα'ι διά τους εξής λόγους:

Ο τε ή Ελλάς έγινε Ρωμαϊκή επαρχία, έξηκολούθει 
να εινε τ ο κέντρον τοΰ πολιτισμού καί έξειλίχθη έ'πειτα 
είς τήν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν, ήτοι είς καθαρώς 
ελληνικόν κράτος πάλιν, διότι ακριβώς υπερείχε ν έν τ φ  
πολιτισμός. Αλ.λ ά φ 'ο υ  και ή βυζαντινή αυτοκρατορία 
νπερεΐχεν εν τώ πολιτισμώ και ή Ελληνική γλώσσα 
μάλιστα ήτο καί ή διεθνής διπλωματική, είνε άπαράδε- 
κτον, οτι ητο δυνατόν νά χάση τήν εθνικήν της μουσικήν 
διά νά λάβη άλλην ή νά άνεχθή άξιολόγους επιδράσεις 
ξενικάς. Αλλά καί επί Τουρκοκρατίας ό πολ.ιτισμός τών 
rΕλλήνων ήτο ανώτερος τοϋ τών Τούρκων καί τό έθνος 
μας έμεινεν άξιολόγως κλειστόν εις τάς άπό τών Τούρ
κων επιδράσεις. Είς τήν μουσικήν παρατηρεΐται χωρισμός 
τοΰ μουσικού αίθηματος τών Τούρκων άπό τοΰ τών 
Ελλήνων Ο αμανές διακρίνεται ώς δθνεΐον μουσούρ- 

γημα καί δέν υίοθετήθη έν τή Ευρωπαϊκή Έλλάδι, άλ.λ’ 
εις την Ανατολήν μόνον, δπον έπλεόναζον οί Τοΰρκοι 
σπουδαίως.

Ποΐος λογος λοιπόν θά συνετέλει νά μεταβληθή δ 
χαρακτηρ τής έλληνικής μουσικής καί τών ελληνικών 
χορών, άτινα καί τώρα διακρίνονται άπό τά τών περίοι
κων λαών; Μόνον πρέπει νά διακρίνωμεν έδώ τους 
περίοικους■ διότι καί έπί τών Βυζαντινών καί έπί Τουρ
κίας οί Ελ.λ.ηνες ένεκα τής συνοικίσεως καί τής υπεροχής 
τον πολιτισμού των καί ένεκα τής χριστιανικής ορθοδό
ξου εκκλησίας, ην διηνθυνον, έπέδριον έπί τους τότε 
συνοίκους, νΰν δέ περίοικους λ.αούς, ώστε αν τις όμοιότης 
μουσική υπάρχη, νά εΐνε προφανές δτι μάλλον προέρχεται 
απο τών ‘Ελλήνων παρά άπ εκείνων.

Πόσον έμμονον εθνικόν στοιχεΐον εΐνε ή έθνική μου



σική, δεικνύει τοΰτο : δτι δηλ. σήμερον έν ώ  τόσα ωδεία 
και μελοδράματα καί λατέρνες καί χοροδιδασκαλεία— 
πρόσθες τελευταΐον τους δμιλοΰντας κινηματογράφους, τά 
γραμμόφωνα, τά ράδιό —  αγωνίζονται νά πνίξουν και 
αφανίσουν την εθνικήν μουσικήν καί τους εθνικούς χορούς’ 
δέν τό κατορθώνουν. Ποτέ άλλοτε δέν εγινε τόσον μέγας 
πόλεμος κατ' αύτών καί δμως άκόμη δέν εφερεν απο
τέλεσμα. Λεν εΐνε τοΰτο τεκμήριον της ίθαγενείας καί 
τής έκ παλαιοΰ ριζοβολήσεώς τ ω ν ; Είς έμέ φαίνετα1 
μάλιστα, δτι η άπλη μουσική φράσις τοΰ «λάμπουν τά 
χιόνια ατά βουνά» τών Κολοκοτρωναίων, ασχέτως τοΰ 
χρονολογικού ζητήματος, δεικνύει έκ ποιων τινών λαϊκών 
μουσικών στοιχείων ώρμήθη ό Ρωμανός διά νά τονίση 
τό «η Παρθένος σήμερον».

"Ωστε μόνον μουσικώς δέν άποδεικνύεται δ ιδιότυ
πος χαρακτήρ τής έλλ. μουσικής. "Αν καί λέγετε, δτι ή 
πλειονότης τών έρεννητών δέχεται αυενεκτικους κρίκους 
μεταξύ τής παλαιός καί τής σημερινής έλλ. μουσικής, 
έγώ πιστεύω, δτι βαθνιέρα, έπιμελεστέρα, σοβαρωτέρα 
ερευνά θά πείση πάντας περί τούτου τοΰ βεβαίου ίστο- 
ρικώς καί επομένως προσδοκητοΰ μουσικώς πορίσματος-

Προσωπικώς έγoJ δέν έ'χω καμμίαν φιλοδοξίαν έπί 
τοΰ ζητήματος καί δέν έπιθυμώ νά έπανέλθο) έπ? αύτοΰ 
πρός άνδρας ειδικούς είς καλλιτεχνίαν, ήν αγαπώ μέν 
σφόδρα άλλά δέν έσπούδασα. Ε κφράζω  μόνον πεποι
θήσεις έξ ιστορικών λόγων καί θέλω νά συλλεχθοΰν — 
εν τινι βαθμω εγινεν ήδη τό πράγμα —  έγκαίρως τά 
λαϊκά τραγούδια, ώστε δχι μόνον νά σωθούν άπό τόν 
έπιδιωκόμενον άφανισμόν (άξιοι οι χρησιμοποιοΰντες 
αύτά είς τας συνθέσεις των), άλλά καί διά νά μελετη
θούν, δταν περισσότεροι ‘θά νπάρχωσιν δχι άπλώς μου
σικοί, άλλά μουσικοί έρευνηταί.

Με τα πάοης τιιιής 
Λ NT. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΑΟΣ

** *

Έ ν πρώτοις ό αξιότιμος κ. καθηγητής τής ’Αρχαιο
λογίας, φαίνεται οτι δέν γνωρίζει τί εΐναι εκείνο τό 
όποιον μάς χωρίζει. Ίδου αυτό: Ό  πρώτος λέγει: Δια- 
τηρουμένου τοΰ χοροΰ (άνάγνωσε τής ονομασίας ενός 
χοροΰ, διότι περί αυτής πρόκειται), διατηρείται καί τό 
$σμα, τό μέλος, ή μελφδία τοΰ χοροΰ αυτοΰ αμετάβλη
τος άνά τούς αιώνας*. Ή μεις δμως έξ άντιθέτου λέ- 
γομεν : «Atv διατηρείται Αμετάβλητος διότι άφ ’ ενός 
μέν ύπέστη σωρείαν επιδρομών ή Ελλάς, άφ ’ ετέρου 
δέ ό Νεοέλλην παραλλάσσει τό μέλος πάντοτε. (Τό δεύ
τερον αυτό σημεΐον τό άντιπαρέρχεται ό κ. Κεραμό- 
πουλος). Δηλαδή: Έχει έπέλθει σΰγχυσις μεταξύ τών 
συνθετικών μουσικών στοιχείων και άκεραίου άσματος. 
Ό  αξιότιμος κ. καθηγητής δέν Θέλει ίσως νά έννοήση 
δτι τά μέσα συνθέσεως παρέμειναν έν πολλοΐς τά αύτά 
άνά τούς αιώνας, άλλ’ δτι τό τελειωτικόν έκάστοτε άσμα 
είναι πάντοτε διάφορον· Μέ άλλους λόγους: Συνθέτω

έγώ ό Νεοέλλην έ'να συρτόν, έπι τή βάσει τών χαρα
κτηριστικών τοΰ χοροΰ αύτοΰ, άλλ’ ό συρτός αύτός εΐναι 
μήπως δμοιος ώς μέλος, ώς άσμα γενικώς, μέ έναν 
όποιονδήποτε συρτόν τοΰ Λαϊκού τραγουδιστοϋ ή το ΰ ... 
άρχαίου Έλληνος; Ό χ ι βεβαίως. ’Έχω τήν Ελληνικήν 
κλίμακα εις τήν σύνθεσιν μου, διατηρώ τό Ελληνικόν 
ρυθμικόν σχήμα, τήν αύτήν ’ίσως μουσικήν μορφήν, 
τήν ιδίαν λαϊκήν ένορχήστρωσιν, εΐναι δμως τό δλον 
οισμα δμοιον μέ έ'ναν γνωστόν μας Λαϊκόν συρτόν; 
Ό χι. Διατί; 'Απλούστατα διότι ή βασική μουσική φράσις 
εΐναι κάτι άτομικώς ΐδικόν μου, κάτι τής έμπνεύσεώς μου. 
Και έντοιαΰτη περιπτώσει τίθεται ή έρώτησις: Τί εΐναι 
έθνική μουσική; 'Εθνική μουσική εΐναι τό συνολον 
(τό 'έν μετά τοϋ άλλου) τών Λαϊκών άομάτων, 
τά όποια έκφράξουν καί άποδίδουν τά Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά μιας φυλής, διά τών α μουσικών 
μέσων.

Ό  κ. Κεραμόπουλος συγχέει άκριβώς τά μέσα συν
θέσεως μέ τήν δλην σύνθεσιν— τό δλον άσμα. Ή μεΐς 
παραδεχόμεθα τά αύτά —  περίπου — (λέγομεν «περίπου» 
διότι μορφολογικώς διαφέρουν τά Λαϊκά τραγούδια 
άπό τά ασματα τών Βυζαντινών και τών άρχ. Ελλήνων) 
μέσα συνθέσεως άνά τούς αιώνας (αύτό υπονοεί ή φρά- 
σις μας: «ή ούσία, ή έννοια, ή κεντρική μουσική ιδέα») 
άλλά δέν παραδεχόμεθα —  διότι δέν άποδεικνύεται — 
(δι’ αύτό τό «δέν άποδεικνύεται» θά έπανέλθωμεν κατω
τέρω) δτι «τά διάφορα χορευτικά ή μή είδη —  έπανα- 
λαμβάνομεν τήν φράσιν μας τοΰ 5ου τεύχους τής «Μ ου
σικής Ζω ής»— τών οποίων οι τίτλοι διασώζονται μέχρι 
σήμερον, τά μέλη αύτών, εΐναι τά αύτά μετά τών τών 
άρχαίων Ελλήνων ή τών Βυζαντινών». Διότι, κ. καθη- 
γητά, τό είπατε καθαρά: «Εΐναι δυνατόν χορός τις νά 
διατηρηθή άνευ τών συνοδευόντων αύτόν φσμάτων ή 
μελωδιών;» Και ώς λογική συνέπεια τής έρωτήσεώς σας 
ήλθε κατόπιν ή άπάντησις μου (Σελ. 105, 5ου Τεύχους) 
κα'ι ή έρώτησις μου : «Εΐναι εΐς θέσιν δ άξιότιμος κ.
Κεραμόπουλος νά μάς άποδείξη έάν ή α ή β μελφδία 
εις ένα άπό τούς συρτούς τοΰ Ελληνικού λαοΰ, εΐναι 
αύτή ή τών άρχ. Ελληνικών συρτών;» Και εΐς τήν ώς 
άνω επιστολήν σας, άπαντάτε: «Π οιος ΐσχυρίσθη τοιαΰτα 
πράγματα κα'ι διατ'ι απευθύνεται ή έρώτησις σας πρός 
έμ έ;» Πώς ; . . . Μά, αύτό εΐναι . . . Σεΐς έθέσατε μίαν 
«θέσιν» τήν οποίαν έγώ διά τής έρωτήσεώς μου : «Εΐναι 
εις θέσιν κτλ.», άναιρώ καί τώρα μοΰ άπαντάτε δτι δέν 
εΐσθε μουσικός, δτι δέν πρέπει νά σάς έρωτήσω . . . 
Εΐς τάς παρατηρήσεις σας, δτι τά Λαϊκά μας τραγούδια 
εΐναι περισσότερον ιδιότυπα, ιδιόρρυθμα κτλ., (μή λησμο- 
νήτε δτι κάθε Λαός έχει τά Ιδιαίτερα, τά χαρακτηριστικά 
τής φυλής του τραγούδια και δέν πρέπει νά εΐμεθα τόσον 
έθνικιστα'ι κα'ι έγωϊστα'ι) ή τά Ισπανικά κα'ι Ρωσσικά, 
προτιμώ νά μή προσθέσω τίποτε έπι πλέον άπό τήν έν 
παρενθέσει σημείωσίν μου.

Και έρχόμεθα εΐς έν άπό τά σπουδαιότερα προβλή
ματα : «Π ώ ς δέν εύρίσκεται κάνεις Έλλην μουσικός— 
γράφει ό Κεραμόπουλος άνωτέρω — δστις συναρπαζό
μενος υπό τοΰ θέλγητρου τής εθνικής άλλά κα'ι επιστη
μονικής ταύτης έργασίας (τής έρεύνης γενικώς τοΰ Νεο
ελληνικού άσματος) νά έπιδοθή εΐς τήν έρευναν τοϋ όρ- 
θουμένου προβλήματος; Και πώς άφ ’ ού τοιαϋται έργα- 
σίαι και μονογραφίαι δέν έγιναν, πώς μάς έπιτρέπεται 
νά λέγωμεν, δτι τοΰτο άποδεικνύεται και τοΰτο δέν δεχό- 
μεθα διότι δέν άποδεικνύεται;» Έ άν  κ. καθηγητά δέν 
διέφευγε ισως τής προσοχής υμών ή φράσις μου: 
«....αντικειμενικός σκοπός τής παρούσης μελέτης εΐναι 
(Σελ. 56, Τεϋχος 3), ή λεπτομερής έξέτασις τών νΰν 
λαϊκών ημών ασμάτων πρώτον και ή εύρεσις τών αιτίων 
τής τοιαΰτης ή τοιαΰτης έμφανίσεως και συσκευής αύτών» 
δέν Θά έρωτοΰσατε κατ’ αύτόν τόν τρόπον. "Οταν ήμεΐς 
λέγομεν: «Παραδεχόμεθα τήν λαϊκήν μας μουσικήν 
(Σελ. 105, Τ. 5) ως διατηρούσαν συνθετικά στοιχεία τής 
άρχαίας Ελληνικής και τής Βυζαντινής μουσικής κτλ.»’Θά 
εΐπή δτι, αί έρευναί μας έχουν γίνει ήδη, ή μελέτη μας συνε- 
πληρώθη κα'ι κατόπιν έν συμπεράσματι λέγομεν : «Π αρα
δεχόμεθα» ή «δέν παραδεχόμεθα», «άποδεικνύεται» ή «δέν 
άποδεικνύεται».’Έχετε δλίγην υπομονήν και θάπεισθήτε 
κα'ι σεΐς ό ίδιος. Και κάτι άλλο: Ά π ό  τήν Νεοελληνικήν 
Λαϊκήν μουσικήν μή περιμένετε νά γνωρίσετε τήν άρχαίαν 
Ελληνικήν μουσικήν. Διότι* W ir wissen sehr vieles— διά 
νά μεταχειρισθώ μίαν φράσιν τοϋ καθηγητοΰ μου εΐς τό 
Πανεπιστήμιον τής Βιέννης Dr Guido A dler —  aber 
w ir kennen gar niehts» άπό τήν άρχαίαν Ελληνικήν 
μουσικήν. ’Έχομεν δηλαδή άρκετά θεωρητικά μουσικά

συγγράμματα τών άρχαίων, άλλά δέν έχομεν τήν μου
σικήν, τά μουσικά τεμάχια. Τό κυριώτερον. Εΐναι ώς 
νά θέλη τις νά γνωρίση τήν μουσικήν τοΰ «Tristan» 
τοΰ Βάγνερ, φέρ’ εΐπεΐν, άπό έν σύγγραμμα 'Αρμονίας 
ή ένορχηστροοσεως. Πράγμα δηλαδή άδύνατον. Διότι θά 
άγνοή πάντοτε τήν γενικήν έντΰπωσιν τήν οποίαν προ
ξενεί τό έργον αύτό καθ’ εαυτό, τό σΰνολον.

“Ωστε λοιπόν νά μή περιμένωμεν τίποτε άπό τήν 
σκαπάνην τών άρχαιολόγων. . . . Τί κρΐμα! . . . Και 
σεΐς δμως οί αρχαιολόγοι μή περιμένετε νά γνωρίσετε 
τήν άρχαίαν Ελληνικήν μουσικήν άπό τά Νεοελληνικά 
Λαϊκά ασματα. Και ξεύρετε έπι πλέον διατί; Διότι τά Νεο
ελληνικά Λαϊκά άσματα ούτε «θραύσματα» εΐναι, ού'τε καν 
«άκέραια γλυπτά». Τό Νεοελληνικόν Λαϊκόν άσμα, δπως 
και κάθε Λαϊκόν άσμα οίουδήποτε Λαοΰ, εΐναι έν αύτοΰ- 
σιον, ιδιαίτερον μουσικόν είδος, τό όποιον δέν προήλθε 
άπό τήν άνωτέραν Τέχνην, δέν εΐναι δηλαδή «άπομει- 
νάρι» άλλοτε άνθούσης Τέχνης, άλλά κάτι άτομικώς ΐδικόν 
του. Εΐναι δυνατόν νά υπάρχουν συνθετικά στοιχεία τής 
άρχαίας Ελληνικής ή τής Βυζαντινής μουσικής (δπως 
και υπάρχουν) άλλ’ εΐναι άπολύτως άδύνατον νά άποτελή 
τό Λαϊκόν μας άσμα αμετάβλητον κάτι, τής μουσικής 
τών προμνησθεισών εποχών. Ά λλω ς τε, τί σημαίνει μου
σική παράδοσις; Μουσική παράδοσις σημαίνει διατή- 
ρησις κυριωτέρων τινών χαρακτηριστικών σημείων—  
στοιχείων, άνά τούς αιώνας. Ή  ιστορία τής μουσικής 
τόσον έν τή άρχαίςι Έλλάδι δσον κα! έν Εύρώπη, παρα
μένουν πάντοτε άσφαλή τεκμήρια τής άληθείας τοΰ 
άνωτέρω ορισμού.

Κ, Δ. ΟΙΚ.

Η ΠΕΜΙΙΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

« Ή  Πέμπτη Συμφωνία εΐναι ή διασημότερη δλων 
και ή πρώτη στήν οποίαν ό Μπετόβεν άφίνει έλεΰθερο 
το δρόμο στήν άπέραντη φαντασία του χωρίς νά έχη 
γιά οδηγό μιά σκέψη ξένη», λέγει σέ μιά μελέτη του ό 
"Εκτωρ Μπερλιόζ.

Τό δτι ή Πέμπτη Συμφωνία τοΰ Μπετόβεν είναι 
ή διασημότερη δλων δέν μπορούμε βέβαια νά τό παρα- 
δεχθοϋμε γιατί έτσι θά υποβιβάζαμε τήν αξία τής έννά- 
της Συμφωνίας. Έ κ  παραλλήλου δμως είμαστε αναγ
κασμένοι νά συμφωνήσουμε άπόλυτα στό δτι ή Συμ
φωνία αύτή εΐναι ή πρώτη στήν οποίαν ό Μπετόβεν 
άφίνει ελεύθερο τό δρόμο στήν άπέραντη φαντασία του 
χωρίς νά έχη οδηγό μιά σκέψη ξένη δπως π. χ. γιά τήν 
Σύνθεσι τής τρίτης Συμφωνίας πού είχε ώς πρότυπον 
τις Ραψφδίες τοΰ Όμηρου καί τόν Μ. Ναπολέοντα.

Πράγματι ή Συμφωνία σέ ντο έλασσον εΐναι φανερόν 
πώς άπορρέει άπόλυτα άπό τή μεγαλοφυΐα του.

Τά ψυχικά του μαρτύρια, τά θλιβερά του ονειρο
πολήματα, οί στιγμές τοΰ ένθουσιασμοΰ του, τοϋ έδωσαν 
τό θέμα.

Τό πρώτο μέρος μάς περιγράφει τά συναισθήματα 
ποΰ καθιστούν μιά μεγάλη ψυχή έρμαιον τής απελπισίας.

Πότε ένα τρελλό παραμιλητό ποΰ ξεσπάζει σέ τρο
μαχτικές κραυγές, πότε ένας θρήνος μέ τούς βαθύτερα 
θλιμμένους τόνους ποΰ μάς δίνουν τήν εντύπωση τής 
πιο μεγάλης άποκαρδιώσεως. Αύτοί οί σπασμοί τής 
ορχήστρας, αυτές οί έναλασσόμενες συγχορδίες πνευστών 
καί έγχορδων, αύτό τέλος τό πλήθος τών οργάνων, ποΰ 
τρέμει, ποΰ έξορμ§ καί επανέρχεται, δλα αύτά μάς συ 
ναρπάζουν τόσο, δσο κανένα άλλο μέρος κλασσικού συμ
φωνικού δημιουργήματος.

Τό δεύτερο μέρος εΐναι γεμάτο άπό σοβαρή μελαγ
χολία καί συγκινητική χάρι.

Ή  εντύπωση ποϋ μάς προξενεί ή συχνή επανάληψη



τής απλής εκείνης κα'ι γεμάτης άπό πάθος γνωστής 
φράσεως εις λα υφεσ. μζ., εΐναι στ’ αλήθεια απερίγραπτη.

Ή  πρωτότυπη έκπληξι ποΰ μας προξενούν οι τολ
μηροί γιά κλασσικό εργον αρμονικοί συνδυασμοί, ή 
πρωτοφανής ένορχήστρωσις καί ή επαναφορά στό τέλος 
τοΰ άρχικοΰ θέματος σέ φόρμα κανόνος (ποΰ δίδει έτσι 
μιά νέα ζωή στή μελφδία) καθιστά τό A dagio έ'να 
κομμάτι τοΰ μεγαλυτέρου ενδιαφέροντος.

Τό τρίτον μέρος είναι δΰσκολο νά χαρακτηρισθή. 
Τό παν έδώ είναι σκοτεινόν και μυστηριώδες.

Οί όρχηστρικοί συνδυασμοί καί οί διάφοροι χρω
ματισμοί μάς προξενοΰν τόσο ακαθόριστα συναισθήματα, 
ώστε αισθανόμεθα πραγματική ανακούφιση, τή στιγμή 
ποΰ άκοΰμε τά μπάσσα νά αρχίζουν τή φράση ποΰ 
κατέχει ολόκληρο τό Τρίο.

Οί δυνατές δοξαριές έδώ μάς προξενοΰν πιο καθω- 
ρισμένα συναισθήματα, οπότε ξαναφαίνεται τό μοτίβο 
τοΰ Σκέρτσο σέ «πιτσικάτο».

Σιωπή μυστηριώδης επικρατεί λίγο - λίγο, καί μιά 
αφάνταστη περιέργεια μα; καταλαμβάνει μέ τήν επιμονή 
τών εγχόρδων στή λα ΰφεσ. μζ. καί μέ τούς ρυθμικούς 
κτύπους τών τυμπάνων σέ ντο.

Προσπαθούμε νά μαντεύσουμε ποΰ θά καταλήξουμε. 
Τό αυτί διστάζει, οπότε ενα crescedo τών βιολιών καί 
τών τυμπάνων μέ τή δεσπόζουσα έβδομη μας άφίνει 
στή ντο μζ. καί μέ έ'να θέμα θριαμβευτικοί εμβατη
ρίου αρχίζει τό φινάλε μέ τήν είσοδο μιάς Fanfare.

Ή  θεματική ανάπτυξη έδώ εΐναι άνωτέρα πάση; 
περιγραφής. "Ενας τρομερός ακουστικός κλονισμός μάς 
καταλαμβάνει. Μιά συγκίνηση ποΰ μεταβάλλεται στό 
τέλος σέ παροξυσμό.

Τή στιγμή αύτή νοιώθουμε καλά τό ύψος τής μου
σικής αύτής ποΰ ελάχιστα κομμάτια μποροΰν νά στα
θούν κοντά της χωρίς νά έκμηδενισθοΰν.

Καί μάς έρχονται στό στόμα τώρα αυθόρμητα αί 
λέξεις τοΰ Καμίλλ Μωκλαίρ: «Τί φτωχή ποΰ εΐναι ή 
τεχνοΰλα μας τών αποχρώσεων, τών σημερινών μας εν
δοιασμών, ύστερα άπ’δλα αύτά ! Π ώς τολμούμε άκόμη...».

(Πάτραι) ΛΗΜ,  ΣΙΝΟΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΚΟΜΑΣΟΣ
Τή 25η Μαρτίου έ ε., άπεβίωσεν ό Πρωτοψάλτης τοϋ 

ένταΰθα Ίεροϋ Ναοϋ τοΰ Άγιου Παντελεήμονος (Άχαρνών) 
’ Ιωάννης Χρ. Κομάσος, κηδευθείς τήν έπιοΰσαν μεγαλόπρεπε 
στατα. Ο άποβιώσας, έγεννήθη έν Νεοχωρίφ (Παραχελωΐτιδος) 
τφ 1879, ένθα καί διήκουσε τά έγκύκλια μαθήματα ώς καί τά 
πρώτα μουσικά τοιαΰτα παρά τφ έκεΐσε ιεροψάλτη Κωνσταν- 
τίνφ Καππέ, μαθητή τοΰ περιωνύμου Πρωτοψάλτου Μεσολογ  
γιου Άνθιμου. Συσταθείσης τής Βυζαντινής Μουσικής Σχολής 
τοΰ Ωδείου ’Αθηνών, έμαθήτευσεν έν αΰτη άπό τοΰ 1906-1911, 
τυχών πτυχίου Βυζαντινή; Μουσικής. Πρό τής φοιτήσεώς του 
έν τή Βυζαντινή Μουσική Σχολή τοΰ Ωδείου ’ Αθηνών, έχρη- 
μάτισε δεξιός ιεροψάλτης τοΰ μητροπολιτικοΰ Ναοΰ Λεχαινών 
καί είτα τοΰ έν Πύργοι τής ’Ηλείας. Άπό τών αρχών τοΰ έτους 
1908 μέχρι τοΰ Θαιάτου του, έχορηστάτει συνεχώς ώς Πρωτο
ψάλτης τοΰ ένιαΰθα ίεροΰ Ναοΰ τοΰ Αγίου Παντελεήμονος 
(Άχαρνών), διακριθείς διά τό μελιχρόν τής φωνής, τήν σοΟαράν 
έν τώ στασιδίω στάσιν καί τήν διά γνησίου έκκλησιαστικοΰ 
Βυζαντινοΰ υφους άπόδοσιν τών διαφόρων Εκκλησιαστικών 
μελών. Ή δε θαυμασίως καί συμφώνως πρός τήν ίδιάζουσαν 
είς τούς ΑΙτωλοακαρνάνας απαγγελίαν τά δημώδη ελληνικά 
ασματα. Άνεπλήρωσε τφ 1920 - 1921 τόν διαπρεπή καθηγητήν 
τής Έλληηκής Μουσικής κ Κ. Α. ψάχον, άσθενήσαντα, έν τή 
διευθύνσει τοΰ Ωδείου τής 'Ελληνικής Μουσικής, έδίδαξε δέ 
άπό τοϋ 1929 μέχρι τοΰ θανάτου του τήν Βυζαντινήν Μουσικήν 
έν τή Φοιτητική Λέσχη τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Διηύθυ- 
νεν επιτυχέστατα πλείστας συναυλίας καί χορφδίας Εκκλησία 
στικών τε καί δημωδών ασμάτων, δημοσιεύσας έν διαφόροις 
περιοδικοΐς διαφόρους περί τής πατρίου μουσικής πραγματείας 
καί δημιόδη ασματα έκ τής ιδιαιτέρας του συλλογής.

Διά τοΰ θανάτου τοΰ αειμνήστου Ίω . Κομάσου, έκόπη εν 
είσέτι αγλαόν καί εΰκαρπον δένδρον τής Βυζαντινής Μουσικής 
έκ τών ολίγων, δυστυχώς, τοιούτων, ατινα σήμερον ύφίστανται, 
διακρατοΰντα πιστώς τήν άρχαίαν παράδοσιν καί τάς γεραράς 
τυπικάς διατάξεις καί έρρωμένως άνθιστάμενα είς τήν έπικρά- 
τησιν όθνείας καί ξενιζούσης μουσικής τής Δύσεως.

Ν. Α. Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο ί Δ Η Σ

Oja ζά νέα τραγούδια

ζών διαφόρων κινημαΐογραφικών έργων και ζής Οωερέζζας

σζήν ‘&/αιρία διάνων £ιάρρ m.s.
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ!
Φ ♦  Φ

'Ό σοι κατέχουν ραδιόφωνα Starr είναι υπε

ρήφανοι διότι κατέχουν τήν σπουδαιοτέραν 

έφεύρεσιν τοΰ αίώνος μας. =  =  =  =

'Ό σ οι κατέχουν ραδιόφωνα Starr δέν αισθά

νονται καθόλου τήν μοναξιά: τούς συντρο

φεύει όλη ή Εύρώπη. =  =  =  =  =

'Ό σοι δέν έχουν ραδιόφωνα Starr άς γρά

ψουν δυο λόγια. Εύχαρίστως θά  τούς πλη

ροφορήσουμε τί είναι ένα ραδιόφωνο Starr 
καί μέ τί ευκολίας πληρωμής τά πωλοΰμεν.

Ειδική υπηρεσία επιδείξεων κατ’ οίκον.

♦  Φ Φ

6ΤΒΐΡΐ0 πΙ0ΗΩΝ 0. e,
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fr ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ή  καταπληκτική πρόοδος τών τελευ

ταίων δεκαετηρίδων έπέφερε σημαντικός 

μεταβολάς είς τόν τρόπον τής ζωής μας.

Έγίναμε ταχύτεροι είς κάθε ενέρ

γειαν μα.;, εις κάθε κίνησίν μας, εις κάθε 

μας προσπάθεια, σέ δλες τίς εκδηλώσεις 

τής ζωής επηρεασμένοι άπό τήν νοοτρο

πίαν τής εποχής μας.

Έγίναμε δμως και μουσικώτεροι παρ’ 

δ,τι και άν λέγεται περί τοΰ έναντίον.

Καί τοϋτο χάρις είς τά άφθονα μου· 

σικά μέσα ποϋ μάς χορηγεί τό έμπόριον 

μέ τά νέα συστήματα πωλήσεως.

Τ Α  ΠΙΑΙΝΑ B E C H S T E I N
μολονότι κοσμοϋν τά σαλόνια τών μεγαλειτέρων Μουσουργών τοΰ κόσμου καί τής διε- 

θνοϋς άριστοκρατίας, είναι σήμερα προσιτά είς κάθε οικογενειάρχην ποϋ θέλει νά 

μόρφωση μουσικώς τά παιδιά του μέ τό ίδανικώτερον μουσικόν όργανον :

TO I I 1Λ Ν Ο B E C H S T E IN

Διότι ή Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  Π ΙΑ Ν Ω Ν  Σ Τ Α Ρ  Ρ A. Ε. προσφέρει τά πιάνα B E C H S T E IN  
είς 36 μηνιαίας δόσεις μέ ευκολίας καί όρους ποϋ είναι άνάλογοι μέ τήν εποχήν μας.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ STAPP α . ε .

Α Θ Η Ν Α Ι, Στοά ’Αρσάκειου 12— Πραξιτέλους 7.
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