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ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ...
Στήν άκρογιαλιά ή στό βουνό, σάς είμαι ό ποιο 

ευχάριστος σύντροφος.
Μαζύ μου έξασφαλίζετε ποικιλίαν διασκεδάσεων:

Ά ν  σάς γοητεύ
ουν αί ρωμαντι- 
καϊ μελωδίαι τών 
Ελλήνων ή ξένων 
καλλιτεχνών,
’Άν θέλετε νά έν- 

ιφήσετε στά  
παθητικά ερωτι
κά τραγούδια πού 
σάς τραγουδούνό 
Φλέτα, ό Σίπα, ό 
Λ. ’Ιωαννίδης, ό 
Δελένδας, ό Έττι- 
τροπάκης,

Ά ν  θέλετε νά άκούσετε καμμιά άρια άπό την όπερα 
πού προτιμάτε, τραγουδισμένη άπό τόν Καρούζο η 
τόν Άγγελόπουλο, η τόν μεγάλο μας Αάππα,
Ά ν  ή παρέα σας λαχταρά νά χορέψη στούς ρυϋ'μούς 
τών μοντέρνων χορών πού χορεύονται στούς διεθνείς 
ναούς τής Τερψιχόρης,
Πάντα ΰά σάς εξυπηρετώ πιστά και άφοσιωμένα, 
$ά είμαι έτοιμος και $ά άναμένω τάς διαταγάς σας 
είς τάς κάτω ft ι διευθύνσεις:

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  Π I Α Ν C l Ν Σ Τ Α Ρ Ρ  A. Ε.
== =  Α Θ Η Ν Α Ι, Στοά Αρσάκειου 12 —  Ποαξιτέλους 7. =  =  
Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Υ Σ, όδός Φ ίλωνος 48. Θ Ε Σ )Ν ΙΚ Η , όδός, Βενιζέλου 22
Π Α ΤΡΑ Ι, όδός  Μ αιζώνο- 109. Β Ο Λ Ο Σ , όδός Έ ρ μ ου  111.
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Κ Ω Ν ΣΤ. Δ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μ ουσικός ’ Ε πιστήμων 

Δ ρ . τοΰ  Π ανεπ ιστη μ ίου  της Β ιέννης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Ή  Δημιουργική μουσική σ’ εναν τόπο είναι φανερό 

πώς αποτελεί τή λυδία λίθο τοΰ μουσικοΰ του πολιτισμοΰ.
Περισσότερο κι5 άπό τήν άφθαστη τελειότητα τών 

Γερμανικών οργανισμών τοΰ μελοδράματος, τής ορχή
στρας, τής χορφδίας, τών λαμπρών της Ωδείων, οί μου
σικές διάνοιες τών μεγαλοφάνταστων δημιουργών της> 
τοΰ Μπάχ, τοΰ Μότσαρτ, τοΰ Μπετόβεν, τοΰ Βάγνερ, 
τοΰ Μπράμς, τοΰ Στράους στερεώσανε τή δόξα τής 
Γερμανικής μουσικής και τή διαλαλήσανε στά πέρατα 
τοΰ κόσμου.

Τό ϊδιο μπορεί νά πή κάνεις κα! γιά τήν Ιταλική 
και τή Γαλλική μουσική. Δέ χαραχτηρίζονται τόσο άπό 
τούς εξαίρετους μουσικούς των οργανισμούς δσο άπό 
τή δημιουργική έργασία τών μεγάλων των συνθετών, 
πού βάλανε τή σφραγίδα τής τέχνης σέ δλη γενικά τήν 
εξέλιξη τής μουσικής τοΰ τόπου των.

Χωρίς αμφιβολία σέ κάθε πραγματικά πολιτισμένο 
’Έθνος δλες οί μουσικές οργανώσεις, δλα τά μουσικά 
ιδρύματα, ενα μόνο είχανε και έχουνε σκοπό : τήν μέ 
κάθε τρόπο τελειότερη εμφάνιση κα! καλλιέργεια τής 
δημιουργικής παραγωγής και τή μέ κάθε μέσο υποστήριξη 
κα! προαγωγή της.

”Αν μάλιστα προσέξωμε τήν εξέλιξη τοΰ μουσικοΰ 
πολιτισμοΰ μερικών λαών πού τώρα τελευταία έξεδηλώ- 
Θηκε, δπως τών Ρίύσσων, τών Νορβηγών, τών Ούγ- 
γροον, τών 'Ισπανών κτλ., θά δοΰμε πώς ή έργασία 
τών μουσικών τους δημιουργών κυριαρχεί σέ κάθε μου
σική εκδήλωση τοΰ τόπου κα! επιβάλλεται στον παγκό
σμιο θαυμασμό μέ τή θερμή υποστήριξη τής Πολιτείας 
και τής κοινωνίας τοΰ τόπου των.

Έ τσ ι ή Ρωσσική μουσική επεβλήθη, πριν άπό τόν 
πόλεμο τόσο στό εσωτερικό τής Ρωσσίας δσο κα! στό 
εξωτερικό μέ τή συστηματική εκτέλεση και έκδοση τών 
Ρωσσικών μουσικών έργων και μέ τή διάδοση των σέ δλο 
τόν κόσμο άπό τήν τότε Αύτοκρατορική μουσική Εταιρία.

Εΐναι γνωστό πώς κα! σήμερα ώρισμένες Βαλκα
νικές Κυβερνήσεις υποστηρίζουνε μέ κάθε τρόπο τήν 
έκτέλεση τών έργων τών εθνικών των συνθετών κα! 
προκαλοΰνε έτσι τήν προσοχή τοΰ ξένου μουσικοΰ 
κόσμου στήν μουσική τους παραγωγή.

Δυστυχώς ή καλή μουσική κα! ιδίως ή Μελοδραμα
τική κα! ή συμφωνική δέν είναι δυνατόν νά εξελιχθούνε 
σέ ενα τόπο χίορΐς τή γενικώτερη φροντίδα και μέρι
μνα κράτους, κοινωνίας κα! μουσικών οργανώσεων.

Δέν μπορεί νά ώριμάση ή μεγάλη τέχνη τής μουσι
κής δταν δέν δίνεται στό συνθέτη ή δυνατότης γιά τήν 
έκτέλεση και έκδοση μουσικών έργων πού απαιτούνε 
υπέρογκα έ'ξοδα κα! μεγάλα εκτελεστικά μέσα. Μέσα πού 
δέν μποροΰνε νά έξευρεθοΰνε άπό τήν ιδιωτική κα! μόνο 
πρωτοβουλία τών συνθετών πού είδικώς στον τόπο μας, 
έκαναν κα! στό σημείο αύτό δ,τι μπορούσαν κα! μάλιστα 
περισσότερο άπό δ,τι μπορούσαν.

Εΐναι μιά πικρή αλήθεια, άλλά δυστυχώς εΐναι γεγο
νός άναμφισβήτητο πώς δ,τι έχει νά παρουσιάση ώς τά 
σήμερα ή ελληνική μουσική παραγωγή τό χρωστάμε 
στον ιδεαλισμό κα! τήν αυτοθυσία τών Ελλήνων μου
σουργών πού μέ δλη τήν αδιαφορία κα! πολλές φορές 
τήν εχθρότητα πού τούς έδειχναν οί «εντεταλμένοι» γιά 
τή μουσική μας κίνηση δέν έπαυσαν νά έργάζωνται, ό 
καθένας σύμφωνα μέ τήν ιδιοσυγκρασία κα! τά ιδανικά 
του, μέ τόν πιο αγνό ένθουσιασμό γιά τό ώραίο δνειρο 
τής 'Ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

’Αρκεί νά ύπομνήσω, χωρίς νά αναφέρω τόν υπο
φαινόμενο, τά ονόματα συνθετών δπως ό Μάντζαρος, ό 
Ξΰντας, ό Καρρέρ, ό Σαμάρας, ό Λαυράγκας, ό Ρόδιος, 
οί αδελφό! Λεμπελέτ, ό Βάρβογλης, ό Ριάδης, ό Μητρό
πουλος, δ Σπάθην, ό Σκλάβος, ό Πετρίδης, ό Πονηρί- 
δης, ό Λεβίδης, ό Κόντης, ό Προκοπίου, ό Μαργαρίτης, 
στήν ελαφρότερη μουσική, ό Σακελλαρίδης, ό Χατζηαπο- 
στόλου, οί άδελφοι Καίσαρη κα! οί νεώτεροι, δπως δ 
Σκαλκώτας, 6 Εύαγγελάτος, ό Φραγκόπουλος, δ Άλμπέρ- 
της, ό Ζο5ρας κα! τόσοι άλλοι γιά νά καταδειχθή πώς 
ή Ελληνική μουσική δημιουργία δέν εΐναι μόνο ενα 
ώραΐο δνειρο, άλλά μιά πραγματικότης πού αν εύρισκε 
κα! τήν πιο μικρή προστασία έξω άπό τό στενό της κύκλο 
Θά έδινε καρπούς εξαιρετικούς άνάλογους μέ τό πλούσιο 
υλικό πού χαρίζει στό μουσικό μας ή ελληνική δημοτική 
μουσική, ό Ελληνικός θρύλος, δ Ελληνικός Ρ υ θ μ ός!..

Δυστυχώς ό "Ελληνας συνθέτης δχι μόνο δέ βρήκε 
ώς τώρα ούτε τήν πιο στοιχειώδη ενθάρρυνση στήν



τόσο τραχεία δουλειά του, άλλά βρίσκεται κυριολεκτικά 
υπό διωγμόν η θάβεται κάτω άπό τήν κλασσική άδιαφο- 
ρία δλων εκείνων πού χρέος κα! χαρά τους έπρεπε νά 
είναι ή ύποστήριξις τοϋ έργου του.

Μελόδραμα, ό κυριώτερος παράγων τής μουσικής 
ζωής ενός τόπου δέν υπάρχει στήν Ελλάδα και δμως 
είναι πράγματι άξιο θαυμασμού τό πώς πολλοί συνθέ
τες μας αφιέρωσαν ολόκληρα χρόνια τής ζωής τους γιά 
νά συνθέσουν μελοδραματικά εργα πού ή τά κρατούνε 
αναγκαστικά κλεισμένα στά συρτάρια τών γραφείων 
τους ή τά έκτελοΰνε μέ πραγματικές θυσίες κόπου και 
χρήματος τών ίδίων, πού είναι υποχρεωμένοι νά μετα- 
βάλλωνται σέ ιμπρεσάριους γιά νά παρουσιάζουν μέ 
στοιχειώδη καλλιτεχνική ευπρέπεια τά εργα τους.

Συμφωνική ορχήστρα εχομε. Επιχορηγείται μάλιστα 
άρκετά γενναία από τό κράτος. Τής συμφωνικής δμως 
αυτής δρχήστρας παράδοσις άπαραβίαστη κρατεί ή σχε
δόν τελεία και πλήρης άγνοια τής Ελληνικής μουσικής 
παραγωγής. ’Ά ν  άναδιφήσωμε τά τεύχη τών προγραμ
μάτων τών συναυλιών της θά συναντήσουμε τά ονόματα 
δλων τών μουσικών τοΰ κόσμου Γερμανών, Γάλλων, 
’ Ιταλών, Ούγγρούν, Φπ^ανδών, Νορβηγών, 'Ισπανών, 
ϊσως κα'ι Κηέζων πλήν Ελλήνων. ’Ά ν  δέ καμιά φορά 
ξεμυτίση δειλά δειλά και τό ό'νομα κανενός συνθέτου—  
μόνο σέ λαϊκή συναυλία κι’ αύτό —  μέ Ελληνική κατά
ληξη θά πρόκειται κατά κανόνα περι μουσικού πού 
ανήκει στό συγκρότημα τού Ωδείου πού όργανώ'ει τις 
συναυλίες τής δρχήστρας.

Έκτος δμως αύτού ενα σοβαρώτατο κληροδότημα, 
τό ’Αβερώφειο, πού οί τόκοι του σύμφωνα μέ ρητή διά
ταξη τοϋ διαθέτου, επρεπε κατά μέγα μέρος νά διατί
θενται γιά τήν προκήρυξη μουσικών διαγωνισμών και 
τήν έκδοση τών βραβευμένων έργων, πά»ε πάνω άπό 1δ 
χρόνια πού άτόνησε γιά τό σκοπό αύτό, άφοϋ ούτε δια
γωνισμός έπροκηρύχθη, ού'τε μουσικός έβραβεύθη οΰιε 
έργο έξεδόθη !

’Έτσι οί "Ελληνες συνθέτες αισθανόμενοι τό τί συνο
λικά έπρόσφεραν καί προσφέρουν στήν εξέλιξη τοϋ μου
σικού πολιτισμού τοΰ τόπου έχουν δχι μόνο τό δικαίωμα 
άλλά και τό καθήκον νά ζητήσουν δπως ή πρώτη μέρι
μνα και ή πρώτη θέσις στά μουσικά μας ζητήματα 
δοθή στήν επίλυση εκείνων πού Οά προήγαγον τήν Ελλη
νική μουσική δημιουργία.

Τά πιο θεμελιώδη κατά τή γνώμη μου θά ήτανε· 
Πρώτα άπ’ δλα ή ίδρυση Εθνικού μελοδράματος πού

τόσες φορές επαγγέλθηκε καί τόσες φορές άνέβαλε ό κ. 
υπουργός τής Παιδείας.

Δεύτερο νομίζουμε, πώς οί συμφωνικές συναυλίες επι
χορηγούμενες άπό τό Κράτος Θά επρεπε είς αντάλλαγμα 
νά ύ η ο χ ρ εω θ ο ΰ ν  νά έκτελοϋν ώρισμένο αριθμό Ε λλη
νικών συνθέσεων κάθε χρόνο δπως κάνει ή Γαλλική 
κυβέρνησις στις γλισχρότατα επιχορηγούμενες ορχήστρες 
τών Κονσέρ Κολόν, Λαμουρέ καί Παντελού.

“Ενα άλλο σημαντικό σημείο γιά τήν ύπαρξη τής 
Ελληνικής μουσικής είναι καί τό ζήτημα τής έκδοσης 
τών μεγάλων ελληνικών μουσικών έργων και ή διευκόλυν- 
σις τής γνωριμίας των άπό τό παγκόσμιο μουσικό Κοινό.

Είναι φανερό πώς δταν πρόκειται γιά μικρές συνθέσεις 
γιά πιάνο, τραγούδι ή άλλο δργανο δέν Θά ήτανε ακατόρ
θωτη ή έκδοσή τους είτε άπό εντόπιο εκδότη είτε εν άνάγκη 
και μέ εΐοδα τοϋ ίδιου τοϋ συνθέτη. Διαφέρει δμως τό 
πράγμα γιά μελοδραματικά, συμφωνικά έργα ή μουσική 
δωματίου. Ή  έκδοσή τους στοιχίζει ποσά πού είναι δχι 
μόνο δυσπρόσιτα στά φτωχά βαλάντια τών συνθετών μας, 
άλλά, επειδή άποτείνονται σέ κύκλο έντελώς ξένο άπό 
τις εργασίες τών ελάχιστων εντόπιων εκδοτών, δέν έχουνε 
γι’ αυτούς κανένα άμεσο εμπορικό ενδιαφέρον.

Ά φ ίν ω  πού καί γιά τεχνικούς λόγους ή χάραξη 
τέτοκον έργων στήν Ε λλάδα είναι σχεδόν ακατόρθωτη.

’Έτσι δλα τά τέτοια Ελληνικά μουσικά έργα μέ
νουνε χοορίς εξαίρεση άνέκδοτα.

Γ  ι’ αύτό ενα σπουδαίο κεφάλαιο προαγωγής τής 
'Ελληνικής μουσικής Τδέας θά ήτανε καί ή διευκόλυνση 
τής έκδόσεως τών έργων αύτών.

Ά π ό  τήν άλλη μεριά τό κράτος, θά επρεπε νά βοη-
θήηη τήν όργάνωσιν συμφωνικών συναυλιών διά μεγαλα 
μουσικά κέντρα τής Εύρώπης, άφιερωμένων διά Έλλη- 

■ νικά μουσικά εργα, ενώ τά μουσικά 'ιδρύματα θά έπρεπε 
νά καθιερο')σουν τόν τρόπο τής λεγομένης καλλιτεχνικής 
ανταλλαγής (echange artistique) τόσο για τά Ελληνικά 
μουσικά έργα δσο καί γιά διαλεχτούς “Ελληνας εκτελε
στά?, πού συνέστησε καί τό τελευταίο διιθί ές συνέδριο 
τών συναυλιών στή Ρώμη.

Ά ν  ληφθοϋν δλα αύτά τά μέτρα, έχω τήν γνώμη 
πώς. ή Ελληνική μουσική δημιουργία θά δώση τούς
λαμπρότερους καλλιτεχνικούς καρπούς καί Θά έξελιχθή
σέ υπολογίσιμο διεθνή μουσικό παράγοντα, αν δμως 
παροραθή καί πάλι τό θεμελιωδέστερο ζήτημα τοΰ μουσι
κού πολιτισμού ενός τόπου μέ τή Θρύλονμένη σπασμω
δική άναδιοργάνωση τών μουσικών μας πραγμάτων τότε, 
ή ’ Ιδέα τής Ελληνικής μουσικής δημιουργίας θά κατα
βαραθρωθώ οριστικά καί ή ' Ελλάδα μας θά καταλογί
ζεται μεταξύ τών δορυφόρο>ν μουσικών εθνών πού 
μπορεί νά έχουνε μουσική κίνηση χάρις σέ διάφορους 
συνδυασιιούς καί μετακλήσεις ξένων καλλιτεχνών, άλλά 
πού δέν έχουνε δική τους μουσική φυσιογνωμία, δική τους 
μουσική δημιουργία. Αύτό δμως Θά ήτανε ανάξιο γιά 
ενα Έ θ νος μέ τή λαϊκή μουσική, τις παραδόσεις καί τήν 
καλλιτεχνικήν ιστορία τής Ελλάδος. M AN. ΚΑΛ.

Α ΝΑΓ ΚΑ Ι Α  Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

Ή  Διεύβυνσις ούδεμίαν άπ ο/ύτω ς φέρει εΰδύνην διά τάς εις τά  δημοσιευόμενα άρθρα τώνκ .κ  συνεργατών 
ως καί τής εφορευτικής βεβαίως επιτροπή; απόψεις, σκέψεις, κρίσεις, γνώμας κλπ. ΕϋΘυνην φέρουσι ύιά τά 

άρθρα των άτομικώς οί έκάστοτε κ. κ. συνεργάται καί μόνον.

m%:

ΤΟ ΑΣΜΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ
2ον

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ώ Τ Ο Ν

Καί νΰν, πριν ή είσέλθωμεν εις τήν άνάπτυξιν τοΰ 
καταλλήλου διά τό ασμα τρόπου τής αναπνοής, πριν ά- 
ναπτύξωμεν τόν τρόπον, καθ’ δν παράγεται ή φωνή, 
τίνες εισίν αί ιδιότητες αυτής καί πόθεν αΰται εξαρτών- 
ται, γνώσεις, ώς εϊπομεν, άπαραί-ητοι είς πάντα άοιδόν, 
πρός εντελή κατανόησιν πάντων τούτων είναι άνάγκη 
νά έκθέσωμεν καί στοιχειά τινα ’Ανατομίας και Φυσιο 
λογίας, ζητοΰμεν δ ’ εκ τών προτέρων τήν συγγνώμην τοΰ 
φιλομοόσου ακροατηρίου διά τήν άνιαράν ημών τούτην 
παρέκβασιν άπό τοΰ κυρίου θέ
ματος, ήτις Θά είναι δσον ένεστι 
περιληπτικωτάτη, ώστε νά μή 
εξαντλήση τήν υπομονήν αύτοΰ.

Γό αναπνευστικόν σύστημα, δ
περ προΐσταται συγχρόνως καί 
τής φωνής, άποτελειται έκ τοΰ 
θοόρακος, τών εντός αύτοΰ ευρι
σκομένων πνευμόνα>ν, τών βρόγ
χων, τής τραχείας, τοΰ λάρυγγος, 
τού φάρυγγος, τοΰ στόματος καί 
τών ρινικών κοιλοτήτων (Σχ. 1).

Δέν Θά κατέλθωμεν, εννοείται, 
είς τάς άνατομικάς λεπτομέρειας 
τών όργάνοον τούτων, άλλ’ απλώς 
μόνον θά άναφέρωμεν δτι ό θώ- 
ραξ διά τής δράσεως ειδικών μι ών, 
τών εξοα μεσοπλευρίων καί τών 
μεσοχονδρίων; διευρύνεται κατά 
τήν εισπνοήν, τών πλευρών φερο- 
μένων προ; τά άνω καί έ'ξω καί τοϋ στέρνου πρός τά πρόσω, 
τήν διεύρυνσιν δέ ταύτην παρακολουθούν παθητικώς καί 
οί εντός αύτοΰ πνεύμονε;, οϊανες διευρυνόμενοι ούτιο 
προκαλοΰν τήν είσοδον τοΰ εξωτερικού άέρος εντός αύ
τών. Εις τήν διεύρυνσιν τής θωρακικής κοιλότητος συμ 
μετέχει καί τό διάφραγμα, μΰς θολοειδής τό σχήμα, εχων 
τό κοΐλον αυτού πρός τά κάτω, δπως χωρίζει τήν κοι
λότητα τοΰ θώρακος άπό τής κοιλότητος τής κοιλίας. Τό 
διάφραγμα συστελλόμενου κατά τήν εισπνοήν κατέρχειαι, 
ωθεϊ τά κοιλιακά σπλάγχνα καί προκαλεΐ τήν κατά τήν 
κάθετον δι μετρον διεύρυνσιν τοΰ θώρακος.

Ταύτα γίνονται κατά τήν ήρεμον εισπνοήν κατά 
τήν 8αΘεΐαν δμως εισπνοήν οΐα δέον να είναι ή υπό 
τοΰ άοιδοΰ έπιτελουμένη, δεδομένου δτι ή αναπνοή τοϋ 
άοιδοΰ δέν εΐ'αι άπ/ή, δπως ή συνήθης αναπνοή ιού 
άνθρώπου, λαμβάνουν μέρος καί άλλαι ομάδες μυών, ώς 
αί στερνοκλειδομαστοειδεΐς, οί άνελκτήρες τών πλευρών,

οί σκαληνοί, οί οδοντωτοί, οί ρομβοειδείς καί οί τρα
πεζοειδείς.

Μετά τήν εισπνοήν επέρχεται, ώς γνωστόν, ή έκπνοή, 
ήτις κατά τήν ήρεμον αναπνοήν είναι παθητική, προέρ
χεται δηλαδή έκ τής χαλάσεως τών λαβόντων μέρος είς 
τήν εισπνοήν μυών. Κατά τήν βαθεΐαν ομως εκπνοήν 
συμμετέχουν καί ειδικοί μύες, τοιοϋτοι δέ είναι οί έ'σω 
μονοπλεύριοι καί οί κοιλιακοί, οιτινες κατά τήν συστο
λήν των πιέζουν τά σπλάγχνα τής κοιλίας, ταΰτα δέ ώθοϋν 
τό διάφραγμα πρός τά άνω, !νφ  διά τής έκ παραλλήλου 
τελουμένης καθόδου τών πλευρών οί πνεύμονες, ύπεί- 
κοντες έξ άλλου καί εις τήν ιδίαν αύτών ελαστικότητα, 
συσπώνται καί προκαλοϋσι τήν έξ αύτών έ'ξοδον τοϋ άέρος.

Έ κ  τούτων δήλον γίνεται δτι πλήν τοϋ θώρακος είς 
τήν λειτουργίαν τής αναπνοής λαμβάνει ενεργόν μέρος 
καί ή κοιλία, έξ ου καί τά δύο είδη τής αναπνοής, ή 
πλευρική  καί ή κοιλιακή, ών έγένετο άναγκαστικώς 
διάκρισις, διότι παρατηρεΐται δτι είς τά δύο φύλα ό τρό
πος τοϋ άναπνέειν δέν είναι δ αύτός. Καί είδικώς είς 
μέν τούς άνδρας υπερτερεί ή κοιλιακή άναπνοή, δηλαδή 
ή διεύρυνσις τής Θωρακικής κοιλότητος τελείται παρ’ αύ- 
τοίς μάλλον διά τής καθόδου τοϋ διαφράγματος ή διά τής 
ανόδου τών πλευρών, είς δέ τάς γυναίκας επικρατεί ή 
πλευρική άναπνοή, καθόσον είς αύτάς συμβαίνει δλως 
τό έναντίον.

Καί αν μέν ή διάκρισις αύτη ύφίσταται δι’ δλους 
τούς άνθρώπους, οί άοιδοί δέον ν ’ άποτελώσιν έξαίρε- 
σιν, διότι, ώς εϊπομεν καί ανωτέρω, ή άναπνοή αύτών 
δέν είναι τόσον απλή, δσον ή τών άλλων ά\Θρώπων. Διά 
τόν άοιδόν, ε’ίτε άνήρ είναι οΰτος είτε γυνή, δέν πρέπει 
τό εν είδος τής αναπνοής νά ύπερισχύη τοϋ άλλου, άλλ’ 
είναι άνάγκη νά χρησιμοποιώνται εξ ίσου καί τά δύο 
είδη τής άναπνοής, έν άλλαις λέξεσιν ή διεύρυνσις τής 
θωρακικής κοιλότητος δέον νά γίνεται τόσον διά τής 
ανόδου τών πλευρών, δσον καί διά τής καθόδου τοϋ 
διαφράγματος.

Επειδή δέ ή άναπνοή τοϋ άοιδοΰ δέν συνίσταται, 
επαναλαμβάνω, είς κινήσεις ν£>χελεΐς καί ήρέμους, καθό
σον οΰτος είναι υποχρεωμένος νά έκτελή δσον τό δυνα
τόν βαΘείας εΐσπνοάς καί Ικπνοάς, διά τοϋτο πρέπει κα
θημερινώς νά γυμνάζη τούς άναπνευστικούς αύτού μϋς, 
ώστε νά καταστή τεχνίτης εις τύν χρησιμοποίησιν αύ
τών, ή, αν θέλετε καλλίτερον, άθλητής  είς τήν άναπνοήν.

Ή  έκγυμνασις αύτη δέον νά γίνεται συστηματικούς, 
είδικώς δέ νά συνίσταται πρώτον μέν έξ εισπνοής διά 
τής ρινός βραδείας, προκαλούσης τήν μεγίστην διεύρυν- 
σιν τοϋ θώρακος καί έπιτρεπούσης τήν εντός τών πνευ
μόνων συσσώρευσιν μεγάλης ποσότητος άέρος, απαραι
τήτου διά τόν άοιδόν, δεύτερον δέ έξ έκπνοής έπίσης



βραδείας, έ'π βραδυτέρας βραδύτατης, εί δυνατόν, δι’ ήμι- 
ανεφγμένου στόματος.

Είς τόν τρόπον τής αναπνοής συνίσταται τό μέγα 
μυστικόν τής τέχνης τοϋ ασματος και ανευ υπερβολής 
δύναμαι νά ειπω δτι ή επιτυχία ένος άοιδοΰ συνίσταται 
κατά τά 2/s εΐς τήν αναπνοήν αυτοΰ και μόνον κατά τό 
1/ 2 εις τήν εκ τής κατασκευής τοΰ λάρυγγος του προ- 
κύπτουσαν ώραίαν αύτοΰ φωνήν.

Διά νά καταστήσω δέ τόν ισχυρισμόν μου τοΰτον 
μάλλον πιστευτόν, θά παραλληλίσω τόν προορισμον τοΰ 
πνεΰμονος εις τό άσμα μέ τήν αποστολήν τοΰ φυσητήρος 
εις τό άρμόνιον. Καλέσατε νά παίξη άρμόνιον ενα κα
λόν κλειδοκυμβαλιστήν, δστις ουδέποτε έχρησιμοποίησε 
τό δργανον τοΰτο, και θά μείνετε έκπληκτοι πρό τών 
ακανόνιστων ήχων, τούς όποιους θα αποδιδη, οιτινες 
σημειωτέον, σχεδόν πάντοτε θα είναι ισχυροί. Διατι; 
Διότι οΰτος γνωρίζει μέν καλώς τήν έκτέλεσιν έπί τών 
πλήκτρων, είναι δμως τελείως ξένος πρός τήν χρησιμο- 
ποίησιν τοΰ φυσητήρος, έξ ου άναλόγως τοΰ έίϋιεμπο- 
μένου άέρος έξαρτάται ή κανονικότης τών ήχων, ήτοι 
τό ασθενές και τό ισχυρόν αύτών.

Πριν ή έξαντληδή τό ζήτημα τής αναπνοής, οφείλω 
νά προσθέσω δτι διά τήν μέτρησιν τοΰ ούτω πως έκ- 
πνεομένου άέρος υπάρχουν ειδικά δργανα, καλούμενα 
άεριόμετρα, δι’ ών δυνάμεθα ακριβώς νά προσδιορίσω- 
μεν τήν ποσότητα τοΰ άέρος, ήτις διατίθεται υπό τοΰ 
άοιδοΰ διά τήν παραγωγήν τοΰ ήχου, εύχής δ’ έργον 
θά ήτο νά συγκαταλέγωνται και ταΰτα μεταξύ τών απα
ραιτήτων οργάνων τών φδείων.

** *

Και νΰν ίδωμεν πώς ό έκπνεόμενος οΰτος άήρ, εις 
δν τοσαύτη έδόθη σημασία, συντελεί εις τήν παραγω
γήν τής φωνής.

Ό  έκπνεόμενος άήρ διερχόμενος άντιστρόφως τήν 
οδόν, δι’ ής εϊσήλθε, φθάνει διά τής τραχείας εις τόν 
λάρυγγα, δστις κεΐται κάτωθεν τής βάσεως τής γλώσσης 
και εμφανίζει μίαν προσθίαν επιφάνειαν ή τραχηλικήν 
καί μίαν όπισθίαν ή φαρυγγικήν. Τούτων μόνον ή πρόσ
θια είναι καταφανής έκ τών έξω καί δή ή μέση χώρα 
αύτής, διότι πλήν τοΰ δτι αύτη εΐναι έπιμηκεστέρα καί 
πλατυτέρα τών λοιπών έμφανίζει καί τινα προεξοχήν, 

ήτις καλείται «μήλον τοΰ Ά δά μ ». Τό μήλον αύτό εΐναι 
περισσότερον καταφανές εΐς τούς άνδρας ή εΐς τάς γυ
ναίκας κα! τοΰτο, ισως διά νά μάς ένθυμίζη αίαινίως δτι 
. . . «ό  Ά δ ά μ  ήτο εκείνος πού τώ φ αγε!!»

Τήν κοιλότητα τοΰ λάρυγγος δυνά
μεθα νά ίδωμεν, έάν θέσιομεν τό ειδι
κόν κάτοπτρον, τό καλούμενον λαρυγ- 
γοσκόπιον, είς τό βάθος τοΰ στόματος 
πρός ίτήν σταφυλήν, δτε βλέπομεν τά 

Σχ. 2. εξής (Σχ. 2). Έ ν  τώ μέσω τρίγωνον

ρωγμήν έλουσαν πρός τά όπίσω την βασιν, ητις κατά 
τήν εισπνοήν διευρυνεται, αι πλευραι δ αυτής απο
τελούνται έκ δύο ταινιών λευκών, λείων μαργαροειδών. 
Αί ταινίαι αυται εΐναι αΐ φωνητικαί χορδαί. Ως φαί
νεται έν τώ σχήματι, αί φωνητικά! χορδαι κεΐνται όρι- 
ζοντίως και ούχι καθέτως, ώς νομίζουν τινες, οταν δ 
έρχωνται εΐς επαφήν, κλείουν τελείως τον χώρον, ετι τοΰ 
οποίου εΐναι διατεταμέναι. Ανωθεν αυτών υπαρχουν 
δύο κυλινδροειδείς ταινίαι, αί καλουμεναι 'ψενδοχορδαι 
αΐτινες μετά τών κυρίως φωνητικών χορδών αφοριζουν 
μικρόν τινα χώρον, δστις καλείται γλίοττις.

Τό μικρόν τοΰτο τμήμα τοΰ λάρυγγος έχει μεγάλην 
σημασίαν, διότι, ώς Θά ίδωμεν κατωτέρω, ό ήχος, δ 
φθόγγο: κα! ή μουσική κλϊμαξ έξαρτώνται έκ τής γλωτ- 
τίδος αύτής κα! μόνης.

Ά π ό  τής άρχαιότητος ήδη οί διάφοροι σοφο! εφρον- 
τισαν νά ερμηνεύσουν τήν διά τοΰ λάρυγγος παραγω
γήν τοΰ ήχου και παρωμοίασαν αύτόν μέ διάφορα μου
σικά δργανα. 'Ο  Αριστοτέλης π. χ. έλεγεν δτι η γενεσις 
τή: φωνής γίνεται είς τόν λάρυγγα, έπικυρών δέ τήν 
γνώμην τοΰ Τπποκράτους άπέδωκεν εις την γλώσσαν την 
ικανότητα τοΰ ένάρθρου λόγου. Βραδύτερον ο Γαληνός, 
τφ 172 μ. X. παρομοιάζων τόν λάρυγγα πρός εύθύαυ- 
λον έδίδασκεν δτι, δπως παραχθή ηχος, πρέπει τα χείλη 
τής γλωττίδος νά πλησιάσουν ό πνευμων κατ αυτόν 
χρησιμεύει ώς φιισητήρ, ή δε κοιλοτης τοΰ στόματός δια 
τήν αύξησιν τής έντάσεως τοΰ ήχου.

Κατά τό έτος 1700 ό Dodart παρομοιάζει τόν λά
ρυγγα πρός κυνηγετικόν κέρας κα! παραδέχεται οτι η 
παραγωγή τοΰ ήχου οφείλεται εις την επαφήν τοΰ εκ 
τών πνευμόνων διαφεύγοντος άέρος μετά τών φωνητι
κών χορδών άρκούντως διατεταμένων.

Τεσσαράκοντα έτη άργότερον, τώ 1741, ο Ferrein  
μάς παρουσιάζει τόν λαρυγγα ως ομοιαζοντα με δίχορ- 
δον πνευστόν δργανον, στηριζομενος δ επι πειραματων 
άτινα έξετέλεσεν εΐς λάρυγγας κυνών (επι το παρεκβα- 
τικώτερον άναφέρο) δτι ό Ferrein  είναι εκείνος, δστις 
πρώτος έκαμε τούς νεκρούς νά . .. ομιλήσουν !), συνεπέ-

ρανεν δτι αύται αΐ φωνητικά! 
χορδαι προκαλοΰντάςδονήσεις.

’Από τοΰ 1805 μέχρι τοΰ 
lb72  διάφοροι σοφο! επιστή
μονες, ώς δ Cuvier (1805), 
ό Magendie (1823), ό Savart 
(1825), δ Muller (1839), ό 
Bataille (1861), ό Fournie 
(1866), κλπ., άσχολοΰνται μέ 
τήν ερμηνείαν τής ύπό τοΰ 
λάρυγγος παραγωγής τοΰ ήχου 
κα! έκ περιτροπής παρομοιά
ζουν αύτόν μέ διάφορα μου- 

Σχ. 3. σικά δργανα.

Τέλος ό Mandl τώ 1872 κα! ό H elm holtz έπεξερ- τήν φωνήν, έξ ού κα! τό αξίωμα: «άνευ φωνητικών χορ-
γαζόμενοι έπ^τημονικώτερον τό ζήτημα προσπαθούν νά δών παραγωγή φωνής εΐναι άδύνατος».
λύσουν τό πρόβλημα, έάν ή φωνή οφείλεται είς τήν δό- Τόν λάρυγγα δυνάμεθα νά παρομοιάσωμεν μέ τό
νησιν τοΰ διά τής γλωττίδος διερχομένου άέρος ή έάν γνωστόν δργανον hautbois (δμποε) (Σχ. 3) τοΰ οποίου
αύτη οφείλεται εΐς τήν δόνησιν αύτής ταύτης τής γλωττί- ή γλωττίς, ως βλεπομεν, εμφανίζει πολλάς άναλογιας προς
δος, παρεδέχθησαν δέ, δπως κα! σήμερον παραδεχόμεθα, τήν τοΰ λάρυγγος.
δτι ούχι ό έκ τής γνωττίδος διερχόμενος άήρ, άλλ’ αύτα! (Έπεται συνέχεια) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΤ. ΚΩΝΣΤΑΣ
αί φ ω ν η τ ι κ ά !  χορδαι διά τών δονΐ^σεών τ ω ν  παραγουν ’ Ι α τ ρ ό ς - ’ Ωτορινολαρυγγολόγος

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΣΕΩΣ

Εΐναι άναγκαιον νά τονισθή: Τά διάφορα μέσα 
συνθέσεως τά κατά τόν α ή β τρόπον συναρμολογού- 
μενα, τή βοηθεία τής anschauende Phantasie —  τής 
παρατηρούσης φαντασίας (Χάνζλικ), μετά τής πρώτης 
πάντοτε βασικής μουσικής φράσεως, προτάσειος ή μοτί- 
βου, αποτελούν τό Α και Ω τοΰ έκάστοτε μουσικοΰ 
τεμαχίου. Διότι δσον αύθόρμητα κα! αν φαίνωνται τά 
πολυποίκιλα μέσα συνθέσεως, υπάρχει, είς έκάστην βεβαίως 
περίστασιν, αρκετόν περιθώριον, διά τόν τρόπον τοπο- 
Θετήσεως κα! παραδόσεως αύτών ακριβώς τών μέσων 
άποδόσεως. Είς μίαν συναυλίαν— ενθυμούμαι σχετικώς— 
εΐς ήν παρευρίσκετο κα! ό γνωστός Γερμανός συνθέτης 
Ριχάρδος Στράους, παρηκολουθήσαμεν πρό ολίγων ετών, 
τήν έκτέλεσιν ενός έργου πρωτοεμφανιζομένου πρό τοΰ 
κοινού συνθέτου. Εΐς εν μέρος τής συνθέσεως ήκούσθη 
μία «κίνησις» τοΰ φλάουτου, ή οποία δέν υπήρχε εΐς 
τό πρωτότυπον. Ό  Ριχάρδος Στράους, μετά τήν άπο- 
περάτωσιν τοΰ τεμαχίου, έστράφη πρός τόν άγωνιωδώς 
άναμένοντα τήν κρίσιν τοΰ διδασκάλου, συνθέτην και 
τόν ήρώτησε: «Δέν μοΰ λέγετε, σάς παρακαλώ, τί συνέβη 
μέ τό φλάουτο εΐς τήν «θέσιν» εκείνην;».— «’ Αχ! Meis- 
ter, δέν έχω γράψει τήν «κίνησιν» στήν παρτισιόν μου. 
Εΐναι προσθήκη τοΰ εκτελεστού».—  «Κρίμα —  κρίμα! 
Κα! εγώ ένόμισα πώς ήταν ’δική σας. Ξεύρετε, ήταν 
τό ώραιότερον μέρος . . .».— Ποία ή σημασία τών παρα- 
τηρτίσεων αύτών τοΰ Ριχάρδου Στράους; Ό  τελευταίος. 
παρακολουϋ·ών τό μουσικόν τεμάχιον κα! μή άκούων 
τίποτε τό νέον εΐς τήν σύνθεσιν τών διαφόρων μέσων 
άποδόσεως κα! εΐς τά «μέσα», «άνεκάλυψεν» δλως αίφνι
δίως μίαν επιτυχή εΐς κατάλληλον μέρος εύρισκομένην 
«κίνησιν». Και ή άναμενομένη— άναγκαίααύτη «προσθή
κη», τόν ένεθουσίασε. Διότι ή ύπαρξις ακριβώς τής «άναγ- 
καιότητος» είναι εκείνη, ήτις δίδει πάντοτε τήν σφραγίδα 
τής άνωτερότητος κα! έπιβλητικότητος εις μίαν κατάστασιν.

Πρό ολίγου χρονικού διαστήματος τώρα, —  ή άντί- 
θετος «μουιηκότης»—  συνεζήτουν έπ’ άρκετόν μέ ένα 
"Ελληνα μουσικόν, διά τάς μεταγραφάς αύτοΰ κα! τήν 
έν γένει καλλιτεχνικήν του δράσιν. Είς μίαν στιγμήν 
ελέγχου, έτυχον ακολούθου άπαντήσεως: «Ό ,τι κάμω,

εΐς δλας μου τάς ενεργειας, δίδο3 πάντα τό αίμα τής 
καρδιάς μου». Ή το  ή δικαιολογία. Τό επιχείρημά του. 
Δηλαδή: Δέν τόν ενδιαφέρει τί ακούεται κατά τάς 
έκτελέσεις και τάς μεταγραφάς, άλλ’ δτι «δίδει τό αΐμα 
τής καρδιάς του», τόν έσωτερικόν του κόσμον μέ ά'λλους 
λόγους, εκείνο τό όποιον αύτός «αισθάνεται». ’Άκρατος 
υποκειμενισμός. Και ό υποκειμενισμός αύτός είς άσθε- 
νεΐς φύσεως χαρακτήρας, εΐναι ή καταστροφή τής ζωής. 
Σχετικώς θά μάς έπιτραπή τό εξής παράδοξον: “Οσον 
δλιγώτερον, φαινομενικώς, αισθάνεται δ καλλιτέχνης, 
τόσον περισσότερον κάμει σκλάβους τούς άκροατάς του. 
Διότι μουσική δέν σημαίνει «δοομάτιον», «μόνωσις», 
«Σερενάτα τοΰ Τοζέλλι» και αύτοκτονία . . . Δέν σημαίνει 
«αίσθημα», «συγκίνησις», «αισθησιασμός», άλλ’ έξ άντι- 
θέτου, δράσις, ζωή, κίνησις. "Οσον περισσότερον εύρί- 
σκομαι έν έγρηγόρσει, τόσον ασφαλέστερος είμαι. Διατί; 
Διότι έχω πάντοτε συναίσθησιν τής ένώπιόν μου κατα- 
στάσεως κα! δέν ονειροπολώ. Και μία τοιαύτη έμπράγ- 
ματος κατάστασις —  ζωή, εΐναι τό α ή β μουσικόν τε
μάχιον, τό όποιον έκτελώ ή παρακολουθώ: Τό μεγαλειώ
δες καλλιτέχνημα εΐναι εΐς ζωντανός οργανισμός, τόν 
όποιον έχω καθήκον νά σεβασθώ και νά προσέξω. Κα! 
προσέχω, παρακολουθώ ή έκτελώ έν μουσικόν τεμάχιον, 
μίαν ζωήν δηλαδή, σημαίνει: Είμαι άντικειμενικός- δέν 
άφίνω νά μοΰ διαφύγη ούδέ ή ελάχιστη λεπτομέρεια 
διά τήν δλην «σύνθεσιν»— γενικώς. Και μία άπό τάς 
σπουδαιοτέρας, μουσικής συνθέσεως, λεπτομερείας εΐναι—  
άσφαλώς— κα! ή παϋσις.

Παΰσις δέν σημαίνει «σταμάτημα» δράσεως. Αί ένέρ- 
γειαι αί ένυπάρχουσαι είς τήν ηχούσαν, πρό τής παύ- 
σεως, μελωδικήν γραμμήν, εξακολουθούν εύρισκόμεναι 
έν δράσει και μετά τήν σημείωσιν τών χαρακτηριστικών 
κα! άντιπροσωπευτικών μιάς ώρισμένης χρονικής διαρ- 
κείας, παύσεων. «Pausen sind nicht Nullwerte, 
sondern vielm ehr Minuswerte, denen je nach der 
Bedeutung der positiven W erte, welche sie negie- 
ren, eine gar sehr verschiedene W irkung e ign et»(1)·

(’ ) H . Riemann: «System der mus. Rhythm ik u.
Metrik». Σελ. 130.



Εις τήν λίαν επιτυχή αυτήν άποψιν τοΰ Ρΐμαν, έχομεν 
νά παρατηρήσωμεν τά εξής: Αι παυσεις δέν είναι 
βεβαίως «άξίαι μηδενός», δέν είναι δηλαδή ά'νευ αξίας, 
άλλά δέν σημαίνει αύτό δτι είναι και «άρνησις» προϋ- 
παρξάσης ή μελλοΰσης ’ίσως νά ύπαρξη ένεργείας, θετι- 
κότητος, ήχου. Ό  μουσικός μέ άλλους λόγους ήχος, έι έ- 
χων τήν α ενέργειαν έν έαυτφ, εξακολουθεί δρών και 
μετά τήν άποπεράτωσιν τής εξωτερικής έμφανίσεώς του, 
τοϋ επιφανειακοί καλύμματος του —  τής ήχητικότητος: 
Ό  μουσικός ήχος, ή ενέργεια, ηχεί, δρά καί μετά τ̂ήν 
παϋσιν, είς τήν παϋσιν. 'Επομένως, ή τελευταία είναι 
εις Θετικός παράγων δράσεως και ούχι άρνησις. Ή  
παϋσις σφύζει ζωής.

Εκείνοι οι όποιοι έξεμεταλλευΘησαν τήν ζωτικότητα 
καί «δυναμικότητα» τής παύσεως είναι —  κυρίως — οί 
Ρωμαντικοί και οί έξ αύτών προελθόντες Ίμπρεσιονισταί 
καί Έξπρεσιονισιαί συνθέται. Εις τούς πρώτους, ή παϋσις 
συναντάται ή άποτόμως μετά τήν έπαύξησιν τοϋ δλ< ·λι 

ήχου τής πλήρους συμφωνικής ορχήστρας (Tutti Stei- 
gerung) ή μετά τήν ολίγον κατ’ ολίγον έξασθένησιν τοΰ 
ήχου. Έ ν  άπό τά π?̂ έον χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τής τελευταίας περιπτώσεως είναι, ή Εισαγωγή τοΰ «F rei- 
schUtz» τοΰ Βέμπερ.Δίδομεν κατωτέρω τό σχετικόν μέρος:

Είναι τό ανωτέρω παράδειγμα, finale τής έπαναλή- 
ψεως διά τήν θριαμβευτικήν Coda είς ντο μείζων, έκ τής 
Εισαγωγής. Προ τής εισόδου τής Coda αύιής ακριβώς, 
άκούομεν τό ώς άνω «παρακλητικόν» μοτίβο (διαστολή
2— 8), τήν ήλαττωμένην συγχορδίαν (φα δίεσις, λα, vro, 
μι ύφεσις) εις τρέμμολο εγχόρδων, τήν επανάληψιν τοΰ 
ίδιου αύτοΰ μοτίβου εις τό κάτω R egister (βιολοντσέλλο) 
και τέλος παϋσιν δυο διαστολών, τρέμμολο εις την 
δεσπόζουσαν καί πάλιν παϋσιν, μέ piz. τό σολ οκτάβα. 
Τί σημαίνουν αύτά; 'Απλούστατα: Η εντασις η οτοία 
παρατηρεΐται εις τήν χρήσιν τής ήλαττωμένης συγχορ
δίας πρώτον, τής συγχορδίας τετάρτης έκτης δεύτερον 
(μέ τήν αναστροφήν αύτήν θά άσχοληθώμεν προσεχώς 
έν έκτάσει), κατόπιν μέ τό piz. λα ( διαστολή 8 κ. εξ.) 
καί τό σολ (βάσις ασταθής), εξακολουθεί ύπάρχουσα (και 
μάλιστα είς μέγιστον βαθμόν) καί είς τάς μεγάλης διαρ- 
κείας παύσεις. Διατί; Διότι δέν άκούομεν ουδεμίαν 
απολύτως λύσιν. Ε’ιμεθα μετέωροι. Είς τήν θέσιν τής, 
βεβαιότητος — τής λύσεως, έχομεν τήν άβεβαιότητα 
τήν άγωνίαν, τό «τί συμβαίνει άράγε;», «τί θά συμβή ;» 
Δέν μας δίδεται εύθύς αμέσως λύσις— ή ησυχία, αλλ έξ 
αντιθέτου διά τών παρεμιβαλλομένων παύσεων, συνέχισις 
έντάσεως. Ή  παϋσις συντελεί έδώ τά μέγιστα, εις τήν 
διατήρησιν τής ψυχικής ταραχής: παϋσις δέν σημαίνει 
«σταμάτημα» δράσεως. ’ Ιδού έ'τερον παράδειγμα: 

Langsam und schmaehtend -

S i P l S

(Άπό τήν εισαγωγήν τοΰ «Tristan und Isolde» τοΰ Βάγνερ).

Προηγουμένως σύντομος άνάλυσις τών συγχορδιών: 
Ή  προπη συγχορδία (φα. σι, ρε δίεσις, σολ δίεσις) δέν 
είναι τίποτε άλλο ή δεσπόζουσα τής δεσποζούσης τής τονι- 
κής λα έλατ. καί ή δευτέρα (μι, σολ δίεσις, ρε, λα δίεσις) 
δεσπόζουσα τοΰ λα. K«i ιδού διατί: ’Αντί τοΰ φα δίεσ. 
(εις τήν πρώτην συγχορδίαν) έχομεν φα φυσικόν. Γο φα

αύτό δέν είναι η όξύτης, έ’ντασις, κράτημα τοϋ άκολου- 
θοϋντος εις τήν τρίτην διαστολήν μι. Τό ρε δίεσις είναι 
χρωματικόν διαβατικόν διά τό ρε φυσικόν τής τρίτης 
επίσης διαστολής. Καί τό σολ δίεσις τέλος, είναι ελεύθερον 
ήλλοιωμένον φθογγόσημον τής έβδομης λα. (Τό λα δίε- 
σις τής δευτέρας συγχορδίας είναι έπίσης χρωματικόν 
διαβατικόν). Γενικώς τό χρώμα, αί αλλοιώσεις, ενέχουν 
πάντοτε περισσοτέραν έντασιν καί χρησιμεύουν διά τήν 
περαιτέρω έξέλιξιν. ’Ακολουθούν αί παύσεις, αί όποια ι 
βεβαίως συνεχίζουν τήν έντασιν (έφ’ δσον δέν ήκούσθη 
λύσις) καί αί μετέπειτα δύο συγχορδίαι (S equ en z!) 
έπίσης χαρακτήρος δεσποζούσης: ρε έβδομη καί σολ 
έβδομη. Ή  τρίτη έπανάληψις είναι μι 7 καί σι 7. 
Βλέπομεν λοιπόν οτι, αί «ένέργειαι» αί ένυπάρχουσαι 
εις τήν πρώτην κίνησιν τοΰ μοτίβου, έξακολου θοΰ ν τόν 
ροϋν των καί εις τό «κενόν» φθογγοσήμων μέρος,—  
εις τάς παύσεις.

Ά λλ ’ ή παϋσις έχει καί κάτι τό απλανές, τό ρεμβώ- 
δες, τό όνειροπόλον, τό μυστηριώδες. "Εν άπό τά πλέον 
χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικώς είναι, ή σκηνή 
τής γνωριμίας τοϋ 'Ιπταμένου 'Ολλανδού καί τής Σέν- 
τας —  Πρξ. Β ', Σκηνή 5η τοϋ Βάγνερ, καθώς καί ή μετά 
τό άσμα τής Έ λζας εις τόν έξώστην —  Πρξ. Β Σ κ η ν ή  
2“ τοϋ «Λόεγκριν» έπίσης τοΰ Βάγνερ. ’Ίδε καί τήν 
σκηνήν τής δολοφονίας τής Δυσδαιμόνας (Πρξ. Δ ', Σκ. 3 ) 
άπό τόν «ΌΘέλλον» τοΰ Βέρδι, ιδίως μετά καί διαρ- 
κοΰντος τοΰ Solo τοϋ Κοντραμπάσσου. Έ ν  όμως άπό 
τά μεγαλοπρεπέστερα παραδείγματα έπενεργείας παύσεως, 
είναι τό κατωτέρω :

BRIJNNH.
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(Άπό τάς «Βαλκυρίας» τοϋ Βάγνερ, Πρξ. Γ', Σκηνή 3ί ).

’Ακριβώς τό σταμάτημα έπί τής δεσποζούσης καί ή 
παϋσις, μετά τό άπλοΰν μέλος έκ Sequenz τής Μπριν- 
χίλντε, δι’ δσους γνωρίζουν ήδη τήν προηγηθεΐσαν είς 
τό δλον έ'ργον δράσιν, παραμένουν αλησμόνητα τεκμή
ρια μεγαλειώδους χρησιμοποιήσεως τών διαφόρων απλών 
αύτών μουσικών μέσων άπό τόν Βάγνερ. Βλέπε έπίσης 
καί τάς δύο διαστολάς προ τοΰ W aldesweben, άπό τήν 
Β '. πρξ., Σκ. 2“ τοϋ «Ζίκφριντ» τοΰ Βάγνερ.

Ό  Ριχάρδος Στράους έξ αντιθέτου, καθαρώς νατουρα- 
λιστικά είς τήν «Αίγυπτίαν Ελένην» άφήνει τήν τελευταίαν 
ά'νευ μουσικής, κατά τήν είσοδόν της εις τήν πρώτην 
πράξιν. Είναι ώς νά λέγη: Τί χρειάζεται ή μουσική ;
Τί είδους μουσική είναι εις θέσιν νά τραγουδήση τήν 
ωραιότητα τής «πεντάμορφης» Έ?ιένης; Ή  σιωπή όμιλεΐ 
καλύτερα . . . ΕίρήσΘω έν παρόδφ δτι, ή χρησιμοποίησις 
τής παύσεως πρός χαρακτηρισμόν ενός προσώπου, είναι 
εν άπό τά περισσότερον επιτυχημένα μέσα δραματουρ- 
γικής τεχνικής. Άλλά περί αύτών άλλοτε. (’Ίδε σχετικώς 
τό φινάλε— Σκηνή δολοφονίας τοΰ Σκάρπια — είς τήν 
«Τόσκαν» τοϋ Πουτσίνι, καθώ; καί τήν σκηνήν τοϋ 
θανάτου τής Μίμης άπό τούς «Μποέμ» τοΰ ιδίου Που
τσίνι). — Βλέπε έπίσης θαυμασίαν χρτ|σιμοποίησιν τής 
παύσεως εις τάς συμφωνίας τοΰ Μπρούκνερ. Π. χ. θέμα 
A dagio ν ΐ Ι Γ 15 συμφωνίας καί Α' θέμα τής πρώτης 
προτάσεως τής ΙΧ η? συμφωνίας κτλ.

"Ω στε: Τό κενόν ήχου μέσον άποδόσεως, ή παϋσις, εις 
χεΐρας μεγαλοφυών συνθετών, αποβαίνει σταθερός παρά
γων δράσεως καί έπενεργείας. ’Εκείνοι δέ άκριβώς οί 
οποίοι είναι είς θέσιν νά παρακολουθήσουν  τό α ή β 
μεγαλειώδες καλλιτέχνημα, τά μέσα συνθέσεως καί τόν 
τρόπον συνδέσεως, άπολαμβάνουν πραγματικώς καί 
άντιλαμβάνονται πάντοτε τήν άξιαν τοΰ προ αύτών 
καλλιτέχνη ματος.

ΚΩΝΣΤ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΩΣ! ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ Ε1ΝΓΑ ΚΑΑΟ ΠΙΑΧΟ ;

’ Ησχολήθημεν ήδη μέ τό έσωτερικόν ενός πιάνου 
±?iigel καί δέν απομένει τώρα ή ή έξωτερική έργασία 
τοΰ «Μπέχσταϊν» : τό κάλυμμα, τά κλειδιά, τό στήριγμα 
τών μουσικών τεμαχίων κτλ. Καί πρώτα - πρώτα τά κομψά 
εκείνα καλύμματα πού βλέπει κανείς μέ τούς διαφόρους 
χρωματισμούς των, κατασκευάζονται ιδιαιτέρως άπό τήν 
Εταιρίαν «Μπέχσταϊν» άπό κέδρινα ξύλα. Τό τελευταίον 
αύτό ξόλον χρησιμοποιείται άφ ’ ενός μέν διότι δέν παρα
μορφώνεται μετά τήν σχηματοποίησίν του καί άφ ’ ετέρου

διότι είναι έλαφρόν, παρά τόν δ'γκον του, κατάλληλον 
γιά εύκολο άνοιγμα τοϋ flugel. Φυσικώ τφ λόγφ ή 
στιλπνότης τοϋ καλύμματος (έσωτερικώς καί έξωτερικώς) 
είναι μεγαλειώδης καθώς βέβαια καί τό άλλον περικά 
λυμμα τής εσωτερικής βάσεως. Καί έπιτυγχάνεται αύτό, διά 
τής άκολούθου έργασίας: Τά άκατέργαστα κέδρινα ξύλα 
καθαρίζονται ιδιαιτέρως, πρός λείανσιν τής δλης έπιφα 
νείας, άπό ιδιαίτερα μηχανήματα, γιά νά τά έπιθεωρήση 
κατόπιν ό ειδικός επόπτης τοΰ τμήματος καθαρισμού καί 
λειάνσεως. Τό κάλυμμα αύτό μεταφέρεται εις τήν αϊθου-



παραμένη άκαμπτον και νά μή παραμορφοϋται παρ’ δλην 
τήν πίεσιν τών δακτύλων και γενικώς τής χειρός. Είναι 
αυτά κεκαλυμμένα μέ πρώτης ποιότητος' έλεφαντοστοϋν, 
τά δέ μαΰρα πλήκτρα άπό θαυμάσια έπεξεργασμένον έβε- 
νον πού παραδίδεται άποκλειστικώς είς τήν Εταιρίαν 
«Μπέχσταϊν» κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Ή  δλη κατα
σκευή ή μάλλον συναρμολόγησις τής K laviatur γίνεται 
άπό τούς πλέον πεπειραμένους και μέ πολυετή υπηρεσίαν 
έργάτας, καθ’ δσον δέν πρόκειται εις τήν εργασίαν αύ
τήν ή δι’ ευχέρειαν και πράξιν.

Ό  εσωτερικός μηχανισμός, δηλαδή: ή μετά τήν 
πίεσιν τοΰ πλήκτρου μεταβίβασις τής κινήσεως εις τό 
σφυρίον καί τοΰ κτύπου τοΰ τελευταίου επι τών χορδών, 
δ μηχανισμός αύτός κατασκευάζεται, κατόπιν δεκάδος δλης 
ετών έργασίας, άπό ειδικούς μηχανικούς. Και κατασκευά
ζεται άπό τούς τελευταίους διότι άπαιτεΐται ιδιαιτέρα 
πάντοτε ίκανότης εις τήν ορθήν τοποθέτησιν τών δια
φόρων ενωτικών μέσων μεταβιβάσεως, διά νά μή έπέλθη 
ποτέ άνισότης μεταξύ πιέσεως πλήκτρου και άσφαλοΰς 
μεταβιβάσεως τής α αύτής πιέσεως καί καταλλήλου ήχου 
(αύτό εΐναι τό κυριώτερον άλλως τε) τόν όποιον επιθυ
μούν οί διάφοροι ευτυχείς κάτοχοι τοΰ «Μπέχσταϊν». 
’Ακριβώς δέ μία απλή δοκιμή πείθει δλους δτι και ή 
πλέον ταχίστη τών δακτύλων κίνησις έπί τών πλήκτρων, 
μεταβιβάζεται άμέσως εις τό σφυρίον επί τών χορδών, 
ακριβώς είς τό αύτό πάντοτε σημεΐον τής αρχικής τοπο- 
Θετήσεως καί μέ τήν ιδίαν δύναμιν ήχητικότητος, άνα- 
λόγως βέβαια τής έκάστοτε δυναμικής ύπό τοΰ εκτελεστού 
πιέσεως. Καί δέν πρέπει νά παραγνωρίζωμεν τό γεγονός 
δτι, έκ τής καλής κατασκευής τοΰ μηχανισμού αύτοΰ, έξαρ- 
τάται εις μέγιστον βαθμόν καί ή έπιτυχημένη εκτέλεσις.

Μετά τήν κατασκευήν καί τοΰ μηχανισμού, μεταφέ- 
ρεται ό τελευταίος μαζύ μέ τά πλήκτρα εΐς τόν ειδικόν 
συσκευαστήν πρός συναρμολόγησιν άμφοτέρων είς τό 
έτοιμον πλέον fliigel πιάνο, γιά νά τοποθετηθή τέλος τό 
δ'ργανον στό μεγαλειώδες σαλόνι τής Εταιρίας «Μπέχ- 
σταϊν» στό Βερολϊνον ( ι).

Καί έτσι τό όνομα «Μπέχσταϊν», πού χαράσσεται 
τελειωτικά στήν έμπροσθίαν πλευράν, μέ χρυσά γράμ
ματα, παραμένει σύμβολον τελειόοητος, εύμορφιάς καί 
κομψότητος, στολίδι καί καύχημα στούς πολυαρίθμους 
ευτυχισμένους— καί δικαίως— κατόχους του.

■ ________________ I. ΝΙΚΟΛΟΤΤΟΥΛΟΣ, Μηχανικός.

(') Άναφέρομεν έν υποσημειώσει, δτι, τό στηριγμάτων μου
σικών τεμαχίων καί τά αλλα εξωτερικά μέρη τοΰ fliigel— πιάνο, 
κατασκευάζονται άπό ειδικούς καί εΐς Ιδιαίτερα δλως διαμε
ρίσματα.

σαν τελειωτικού καθαρίσματος, δι’ ειδικού χάρτου καί 
άλλων ούσιών, (μετά τό κατάβρεγμα) γιά νά τοποθετηθή 
τό α ή β βερνίκι άναλόγως τής παραγγελίας καί τής 
ανάγκης καταναλώσεως. Τό κάλυμμα εΐναι ήδη έτοιμον 
πρός τοποθέτησιν (*).

Ί α  πλήκτρα τής K laviatur κατασκευάζονται άπό 
ξύλον πεύκης τής Ρουμανίας καθώς καί ή «βάσιςάντη-

νΑνω : Κ α τα σκ ευή  το ν  εσ ω τερ ικ ού  μ ηχα νισμ ού .
Κάτω: Τακτοτζοίησις (ρεγονλάρισμα) τ ο ν  μ η χ α ν ισ μ ό ν .

χήσεως» (Βλέπε Σελ. 159 κ. εξ. Τ. 7 τής «Μ ουσικής  
Ζ ω ή ς»)  καθ’ δσον τόν ξύλον αύτό έ'χει τήν ιδιότητα νά

yli Ή  δλη έργασία τακτοποιήσεως τοϋ καλύμματος διαρκεΐ 
βέβαια εβδομάδας ολοκλήρους, δεδομένου δτι παρέρχεται πάν
τοτε χρονικόν τι διάστημα μετά τήν α ή β ειδικήν εργασίαν 
έπ’ αύτοΰ.

K'Oja ζά νέα zp ay ον δια
ζών διαφόρων κινημαΐογραφικών έργων και ζής Όωερέζζας
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗ ΣΙΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Ή  δπερα τοΰ Μότσαρτ «Idom eneo», έπί τή ευκαι
ρία τών εορτών Μότσαρτ, έξετελέσθη διά πρώτην φ ο
ράν εΐς τό Κρατικόν Μελόδραμα τής πόλεώς μας κατ' 
επεξεργασίαν τών Ριχ. Στράους καί Λόταρ Βάλλερσταϊν. 
Ό  πρώτος έπεξειργάσθη τήν μουσικήν καί ό Βάλλερ- 
σταϊν τό ποιητικόν κείμενον ώς καί τήν σκηνικήν δρά- 
σιν— δραματουργικώς.Ό Μότσαρτ μόλις 25 έτών, έ'λαβε 
παραγγελίαν άπό τόν Βαυαρόν Δοΰκα Karl Theodor, 
πρός σύνθεσιν μιάς «opera seria» διά τάς ’Απόκρεω 
τοΰ 1781. Ώ ς ποιητικόν κείμενον έξελέγη δ «Idom eneo* 
καί ποιητής δ A bbe G. Β. Varesco. Αύτό βέβαια δέν 
ήταν εύκολη δουλειά γιά τόν Μότσαρτ, δεδομένου δτι 
δ Gianbattista Varesco είχεν άνωτέραν θέσιν εΐς τόν 
Επίσκοπον τοϋ Σάλτσμπουργκ ή ό Μότσαρτ, πού ήτο 
ίπλοΰς ακόλουθος καί προστατευόμενος τρόπον τινα τοϋ 
ίδίου αύτοϋ ’Επισκόπου. Ό  ποιητής τοΰ ώς άνω λιμ- 
πρέττου διεφύλαξε τά κυριώτερα σημεία τοΰ Γαλλικού 
πρωτοτύπου τοΰ 1712— «Idom enee» τοΰ Danchet, μέ 
μουσικήν τοΰ Campra. Τεχνικώς έπλασε τό λιμπρέττο 
του στό στύλ τοΰ γνωστοΰ περιφήμου λιμπρεττίστα 
Metastasio. ’Έφτιασε δέ τό δλον έργον εις τρεις πρά
ξεις άντί τών πέντε τοΰ Danchet καί άπεμάκρυνε τό 
άχαρι φινάλε τοΰ προηοτύπου, εις τό όποιον ύπήρχον 
δύο φ όνοι: τοΰ υιού τοΰ Idom eneo καί Ilia. Βέβαια, 
παρέδωσε δ V aresco οπωσδήποτε καλούς ’Ιταλικούς 
στίχους, άλλά δέν είχαν αύτοί καί τό δλον λιμπρέττο 
σκηνικήν ζωήν, άφ ’ ου άλλοος τε, δέν έγνώριζε καί ό 
ίδιος τάς απαιτήσεις τοΰ πραγματικού θεάτρου. Ό  νεα
ρός Μότσαρτ δέν παρεγνώρισε τάς ελλείψεις τοΰ παρα- 
δοθέντος εΐς αύτόν πρός σύνθεσιν ποιητικού κειμένου, 
άλλά δέν ήδύνατό ώς έκ τής Θέσεώς του καί νά άντε- 
πεξέλθη ή νά υποστήριξή τάς άπόψεις του είς τόν άνώ- 
τερόν του Varesco. Καί εΐναι σχετικώς άρκετά χαρα
κτηριστικόν τό γεγονός δτι, ό Μότσαρτ ευρισκόμενος εΐς 
τό Μόναχον, ουδέποτε έστειλε έπιστολάς εΐς τόν λιμπρετ- 
τίστα του Βαρέσκο γιά νά ζητήση εξηγήσεις ή νά έπε- 
ξηγήστ] αύτός κάτι εΐς τόν τελευταΐον άπ’ εύθείας, άλλ’ 
έξ αντιθέτου έπληροφόρει τόν λιμπρεττίστα πάντοτε 
μέσω τοΰ πατρός του. Πρό παντός είχε κατατρομάξει 
τόν Μότσαρτ τό παρατραβηγμένο ποιητικό κείμενο, διά 
τό όποιον καί κατά διάρκειαν άκόμη τών δοκιμών έκτε- 
λέσεως παρεπονεΐτο. Καί δεδομένου δτι ό ποιητής Βα
ρέσκο δέν μετέβαλεν άπολΰτως τίποτε τή προτροπή τοΰ 
Μότσαρτ, δ τελευταίος, κατώρθωνε πάντοτε κρυφά νά 
παραλλάσση κάτι καί ιδίως τό ποιητικόν κείμενον τής 
σκηνής τοϋ χρησμοΰ.

Ά λλ ’ ό Μότσαρτ δέν παρεπονεΐτο εΐς τόν πατέρα του 
μόνον διά τό λιμπρέττο, άλλ’ έπίσης καί διά τούς τραγου-

(ΤΟ Υ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΟ Υ Μ ΑΣ)

διστάς. Καί ό πατέρας του τοΰ άπαντά: «Αύτό ποϋ μοϋ 
γράφεις γιά τούς τραγουδιστός εΐναι λυπηρόν. Πάντως 
ή μουσική εΐναι εκείνη ή δποία θά δώση κάτι τό καλόν». 
Ακριβώς ή μουσική του ένθουσιάζει τόν Μότσαρτ στό 
πρώτον αύτοΰ μεγαλειώδες δραματικόν έ'ργον καί ιδίως 
ή τής τρίτης πράξεως, διά τήν οποίαν καί γράφει εΐς 
τόν πατέρα του : «Κεφαλή καί χεΐρες είναι πλήρεις άπό 
τήν τρίτην πράξιν καί δέν μεγαλοποιώ τά πράγματα 
έάν γράψω δτι καί έγώ ό ίδιος θά μεταβληθώ εΐς τρί
την πράξιν. Ή  πράξις αύτή καί μόνον έχει μεγαλυτέ- 
ραν αξίαν ή ολόκληρον τό μελόδραμα, καθ’ δσον, δέν 
υπάρχει σκηνή εΐς αύτήν ή δποία νά στερήται ενδια
φέροντος».

Βεβαίως, ή μουσική εΐς τό έργον αύτό τοϋ Μότσαρτ 
εΐναι εμπνευσμένη, ενδιαφέρουσα, άλλά δέν εΐναι πάν
τοτε καί δραματική, μέ άρκετάς αντιθέσεις, μέ δραμα
τικήν ζωήν. Καί ακριβώς έδώ αρχίζει ή επεξεργασία 
τοΰ Ριχάρδου Στράους. Διότι ό διάσηιιος αυτός συνθέ
της ήθελε μάλλον νά εξύψωση τήν δραματικότητα τής 
παλαιάς Opera seria ή νά διαφυλάξη πιστά τό πρω
τότυπον τοΰ Μότσαρτ. Δέν διστάζει ν’  άποκόψη ολό
κληρα μέρη ή νά μεταφέρη μερικά εΐς άλλην θέσιν, νά 
φτιάση τάς πλέον άπιθάνους διά τόν Μότσαρτ χρωμα
τικός μετατροπίας π. χ. ντο έλατ., φα δίεσ. έλατ., φα 
έλατ., σολ. μείζ., άλληλοδιαδόχως, νά συνθέση ενα ολό
κληρον τελείως χρωματικόν άντρ-άκτ (Zwischenspiel) 
πού σκιαγραφεί τό θηρίον τό απειλούν τήν Κρή
την, νά σβύση ολόκληρες άριες, νά συντόμευση τά πα- 
λαιά Secco-Rezitative τά όποια καί δπως εΐναι τώρα 
εΐς τήν επεξεργασίαν τοϋ Στράους είναι καί πάλιν άρ
κετά μεγάλα καί τέλος νά συμπληρώση τό Κόρο καται- 
γίδος μέ γυναικείας φωνάς άντί τών άνδρικών φωνών 
τοϋ πρωτοτύπου. Συνθέτει ένα Soloquartett περί τό 
φινάλε τοΰ μελοδράματος μέ μοτίβα άπό τόν « Ιπ π ό 
την τών ρόδων® καί μέ ένα άπό τήν «Γυναίκα χωρίς 
σκιάν » (τά δύο τελευταία μελοδράματα εΐναι, ώς γνω
στόν, τοϋ ίδίου Στράους) δλο ζωή καί ευχάριστόν ήχον, 
άλλά τελείως άγνωστα στό στύλ Μότσαρτ, καθώς καί τά 
διάφορα σβυσίματα εΐς τήν ενορχήστρωσιν τοϋ συνθέτου 
αύτοΰ. Γενικά εΐς τήν σπινθηροβόλον φανταχτερή ένορ- 
χήστρωσιν καί τάς μετατροπίας, διακρίνει κανείς ευθύς 
άμέσως τόν πεπειραμένον μεγάλον καλλιτέχνην Στράους. 
Ή  τρίτη πράξις έκέρδισεν άρκετά μέ τάς συντομεύσεις 
εΐς τήν επεξεργασίαν, άλλ’ ή δευτέρα πράξις εΐναι καί 
τώρα άκόμη μεγάλη, άλλά καί μεγαλοπρεπής, αν καί τό 
μήκος καί ή μεγαλοπρέπεια δέν άπέχουν πολύ άπό τήν 
πλήξιν. Ό  Στράους έπεχείρησε βέβαια ν’ άποφύγη τήν 
έπικίνδυνον καμπήν, δέν τό έπέτυχεν δμως τελείως.



"Οπως εις τήν μουσικήν έγένοντο διάφοροι παραλ- 
λαγαί, τοιουτοτρόπως κα'ι εις το λιμπρέττο: Το μέρος 
τής Ήλέκτρας εις τό πριοτότυπον, εσβύσθηκε εις την 
επεξεργασίαν— ίσως γιά νά μή μάς θυμίζη την « Ηλέκ- 
τραν» τοϋ Στράους. Ά ν τ ’  αυτής εχομεν την Ισμηνην, 
ούχ'ι βεβαίως τήν αντίπαλον, άλλά τήν Ίσμήνην φύλακα 
τής έθνικότητος και τοϋ πατριωτισμού τών Ελλήνων- 
Ή  σκηνοθεσία εξ αντιθέτου τοϋ Βάλλερσταϊν είναι 
κάθε άλλο ή σκηνοθεσία τής προκλασσικής άρχαίας 
Ε λλάδος: ενα Φλαμανδικόν Van D yck στυλ, είναι τό 
χαρακτηριστικόν της. Κα'ι κατ αυτόν τον τρόπον εθυ- 
σιασθη ή πραγματικότης, τό περιβάλλον τής νήσου 
Κρήτης, εις τήν οποίαν κα'ι εξελίσσεται η υποθεσις, 
χάριν μ ιά ς  αυθαιρέτου κα'ι Ιξεζητημένης «ιεωτερας» σκη
νοθεσίας. Οί χορο'ι χωρίς ζωην και μου μιοπο ιη μεν ο ι. 
Θαυμάσια έτραγοΰδησαν τούς ρόλους των αι κυριαι 
Nemeth, Schumann κα'ι H adrabova. Έπίσης οι κύριοι 
K alenberg και Mayer. Ό  Στράους διηύθυνε τήν ορχή
στραν. Τό κοινόν ένθουσιάσθηκε ολίγον κατ ολίγον, 
θαυμάζοντας τήν άνάμιξιν τών στυλ Μοτσαρτ και Ριχάρ
δου Στράους, άλλά κα'ι τά Φλαμανδικά ενδύματα τών 
χρόνων τοΰ Van Dyck, πού δέν μάς έπέτρεπαν βέβαια 
ν’ άναγνωρίσωμεν τήν παλαιάν κοινωνίαν και τόν πολι
τισμόν τής Κρήτης.

Παρηκολουθήσαμεν έπίσης μίαν νέαν σκηνοθεσίαν 
τοΰ κωμικοΰ μελοδράματος «W ildsehiitz* τοΰ Lortzing, 
τοϋ συνθέτου τών γνωστών μελοδραμάτων «Z a r und 
Zim m erm ann» κα'ι «W affenschm ied», εις τήν Κρα
τικήν μας ’Όπερα. Τό κωμικόν αυτο μελόδραμα το 
εγραψε ο Λόρτσινκ προ 100 σχεδόν ετών και φυσικά 
είναι δύσκολο πλέον τό φρεσκάρισμά του άπό τούς 
διαφόρους διευθυντάς ορχήστρας. Πάντως διατηρεί ή 
παρτισιόν τοΰ ως άνο) έργου άρκετήν φρεσκάδα, ζωήν, 
Μοτσαρτικήν χάριν, Γαλλικόν μουσικόν esprit, λεπτές 
pointe, άλλά καί χονδροκομμένες μουσικές γραμμές. Ό  
Λόρτσινκ παραμένει πάντοτε εν ι-’ πό τά ισχυρότερα τα
λέντα τοΰ Γερμανικού κωμικού μελοδράματος. Ά λλ ' ό 
σημερινός άκροατής δέν παρασΰρεται εύκολα —  τώρα 
μάλιστα στήν εποχή τής Τζάτζ κα'ι τής μηχανοποιημέ
νης (;) μουσικής— άπό τά «αθώα» κα'ι δλο «συγκίνησι» 
κα'ι «αίσθημα» τραγούδια τών προπάππων του.'Η  μου
σική αυτή τοΰ Λόρτσινκ, μετά τά μουσικοδράματα τοΰ 
Βάγνερ καί τών άλλων μεταγενεστέρων συνθετών, δέν 
είναι βέβαια είς θέσιν νά μάς παρασύρη, πολύ δέ όλι- 
γώτερον νά μάς ευχαρίστηση. Έπίσης κα! οί διάφοροι 
τραγουδιστα! έκ τής σχολής τών τελευταίων αυτών συν
θετών. Πάντως ό R obert H eger διηύθυνε θαυμάσια 
κα! οί εκτελεστά!-τραγουδιστα! έξετέλεσαν τούς ρόλους 
των άρκετά καλά κα! ιδιαιτέρως οί πρωταγωνισται Nor- 
bert (Bassbuffo) κα! ή χαριτωμένη Δ'ις Kern. Τό ολον 
μελόδραμα δμως καθώς κα'ι τά άλλα τοΰ Λόρτσινκ δέν 
μπορούν ->« σταθοΰν πλέον σήμερον.

"Υστερα άπό άμέτρητα ταξείδια στήν Ευρώπη κα'ι 
τήν Αμερική μάς έπεσκέφθη, γιά λίγον καιρό στή Βιέννη, 
δ Ρώσσος συνθέτης Sergej P rokofie ff. Ανήκει αυτός 
στήν σχολήν τών χειραφετημένων συνθετών Στραβίνσκη, 
Μέτνερ κα! Ραχμανίνοφ πού έγκατέλειψαν τήν πατρίδα 
των μετά τήν έγκαθίδρυσιν τοΰ Μπολσεβικισμοΰ, γιά νά 
εγκατασταθούν στά διάφορα μουσικά κέντρα τής Ευρώ
πης, έν φ  δ έθνικιστής συνθέτης Σκριάμπιν κα! οί περι 
αύτόν, παρέμειναν στήν γενέτειράν των «μητέρα» Ρ ω σ
σίαν. Ό  Προκόφιεφ έξετέλεσε τό δεύτερο κοντσέρτο του 
γιά πιάνο, τό κοντσέρτο αύτό μέ ράψω δικόν χαρακτήρα 
κα'ι μεγάλη βιρτουοζική τέχνη. Βλέπει κανε'ις στό εργον 
μάλλον «δουλειά» γραφείου κα! ικανότητα. Δέν υπάρχει 
A dagio, καθώς έπίσης κα'ι μουσική ένότης μεταξύ τών 
προτάσεων κα'ι έπ! πλέον δυναμική ή άγωγής άντίθεσις. 
Θά ήμ.τοροΰσε κάνεις νά χαρακτηρίση τό κοντσέρτο αυτό 
ως εκθαμβωτικό Etude ορχήστρας μέ ob ligat πιάνο 
κα'ι γνωστά κατά τό πλεΐστον μουσικά μέσα ή ενα τέλειο 
στό ύφος κοντσέρτο, γιά πιάνο κα'ι ορχήστρα.

Ό  Ριχάρδος Στράους διηύθυνε τήν «Συμφωνίαν 
τών Ά λπ εω ν» μέ τήν Φιλαρμονικήν τής Βιέννης κα'ι 
τήν Συμφωνικήν ορχήστραν Βιέννης (τό δλον 250 όρ
γανα) κα! φυσικά παρουσιάσθηκε τό συμφωνικόν του 
αύτό εργον εις δλην του τήν μεγαλοπρέπειαν κα! έπι- 
βλητικότητα. Ή  περιγραφή τής καταιγίδος, τών κορυ
φών τών Ά λπεων κτλ. ήταν κάτι τό φαντασμαγορικόν 
κα'ι τέλειον. Πάντως τοιούτου είδους M onstre-Konzerte 
δέν είναι πλέον τής εποχής μας κα'ι δέν συγκινοΰν μέ 
τόν όγκον των ώς είς τήν εποχήν ενός Μπερλιόζ ή 
Μάγερμπερ, τώρα μάλιστα πού επικρατεί ή μικρά ορχή
στρα κα! ή λεπτή ένορχήστρωσις.

Μεγαλυτέραν πραγματικήν μουσικήν επιτυχίαν ειχε 
τό Kolisch-Quartett, ή καλύτερα αύτή ένωσις κουαρ- 
τέττου μαζύ μέ τό Lehner-Quartett. Ό  Κόλις είναι 
γαμβρός τοϋ Σέμπεργκ κα! έκτελεΐ μέ τούς συναδέλφους 
του άποκλειστικώς έ'ργα συγχρόνων συνθετών. Ούτω, 
παρηκολουθήσαμεν μίαν δλόκληρον συναυλίαν μέ έ'ργα 
τοΰ αγαπημένου μαθητοΰ τοΰ Σέμπεργκ, von  W ebern. 
Τά μουσικά αύτά τεμάχια, στο δωδεκάφθογγον σύστημα 
τοΰ Σέμπεργκ, είναι πλήρη κακοφωνιών και δέν είναι 
τίποτε άλλο ή μιά λεπτεπίλεπτος σκιαγραφία διαφόρων 
δυναμικών διαβαθμίσεων— άποχρώσεων — κα! ιδίως τοϋ 
Pianissimo. Μελφδικώς δέν έχομεν ή μικροσκοπικά 
μοτίβα, έν φ  πολλά! άπό τάς «προτάσεις» τών συνθέ
σεων αύτών διαρκούν 1 -2  λεπτά τής ωρας. Είναι αύτα! 
συνθέσεις τελείας χαλαρώσεως παραδεδομένων, έργα 
άκατάληπτα διά τό πολύ κοινόν, πάντως μουσική δωμα
τίου πού μάς δείχνει δλοκάθαρα στις μικροσκοπικές της 
προτάσεις, ενα ισχυρό ταλέντο στό ειδός του.

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

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ) ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

—Ή  «Perichole» τον "Οφφενμπαχ είς τήν Kyoll-Oper.
Διεν&νντής ορχήστρας ' Fritz Zw eig.

Ή  δπερέττα αύτή τοΰ Γερμανογάλλου Εβραίου 
συνθέτου Ό φφενμπαχ γράφτηκε στά 1869 κα! επεξερ- 
γάσθηκε γιά πρώτη φορά στά 1874. Ό  Karl Kraus, ο 
γνωστός Βιεννέζος λογοτέχνης τήν «δούλεψε» γιά δεύτερη 
τώρα φορά, φτιάνοντας νέους στίχους κα! νεα πρόζα 
«σύγχρονη» γιά τό Γερμανικό κοινό. Με την τελευταία 
αύτή έπεξεργασία έξετελέσθη στήν K roll-O per χωρίς και 
μεγάλη επιτυχία, άφοϋ παρ’ δλη τή «δουλειά» τοΰ Ε
βραίου Kraus δέν μάς παρασύρουν πλέον υποθέσεις σαν 
τής δευτέρας Γαλλικής αυτοκρατορίας, άλλά κα! μουσική 
λίγο παλαιά, παρ’ δλη τή «φρεσκάδα» πού θέλουν νά 
έχουν τά Couplets, τά Chansons κτλ. τοϋ Όφφενμπαχ. 
'Π  δλη έκτέλεσις ήταν άρκετά καλή. Πρωταγωνίστρια 
στό ρόλο τής «P erich o le»— τραγουδίστριας τοϋ δρόμου, 
ή Δ1ς Maria Eisner, δ'χι πάντα καλή, χωρίς τό Γαλλικό 
Charme, πού είμαστε δά ημείς οί "Ελληνες συνηθισμέ
νοι . . .  E rik  W irl δ σύντροφος τής Eisner, Leo Reuss, 
L eopold  H ainisch κτλ. Γενικά τό ξέθαμμα παλαιών 
λησμονημένων έργων, δέν μάς φέρνει ζωη, αλλ ούτε κα! 
είναι πάντα γιά τή ζωή μας.

—·* Ο Klemperer διευθύνει την <;Johan nespas :»τοϋ Bach

Βέβαια, ο μουσικός αύτός τών «μοντέρνων» (αλήθεια, 
πόσο μάς φοβίζει δ δρος «μ οντέρνος»...) κατώρθωσε 
νά παραδώση τά «Π άθη κατά Ίωάννην» με μιά μεγα
λοπρέπεια κα! άφθαστη τελειότητα, μέ μιά ζωή κα! 
πλαστικότητα πού μονάχα οί μεγάλοι διευθυνται ορχή
στρας είναι εις θέσιν νά άποδωσουν. Γο κολοσσιαίο 
αυτό έργο μέ τό άλλο τοΰ ίδιου Γιόχαν Σεμπάσααν τά

(ΤΟ Υ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ. ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ Μ ΑΣ)

«Π άθη κατά Ματθαίον», παραμένουν πάντα δύο ζηλευ
τό! φάροι γιά τις μεγάλες πραγματικές χορφδίες. Solist : 
Rehkem per ώς Ίησοϋς, Patzak Ευαγγελιστής, ή Σού
μαν κα! ή άλτίστα Anday.

Ό  K lem perer διηύθυνε μέ τήν ορχήστρα τοΰ Ρα
διοσταθμού Βερολίνου έργα μόνον μοντέρνων κα! ιδίως 
ώς πρώτο, τό Κοντσέρτο γιά βιολοντσέλλο (S o lis t : 
Feuermann) κα! μικρή ορχήστρα τοϋ Ernst Toch. 
Τό έργο αύτό δέν είναι κα! τόσο «balm breehend» 
δπως μούλεγε ένας συνάδελφός μου Γ ερμανός συνθέτης. 
Ώ ς δεύτερο άκούσαμε τό ρωμαντικό κα! δχι πολύ σύγ
χρονο έργο τοΰ Matthias Hauer, «Salam bo» — άπο- 
σπάσματα άπό τήν δπερα αύτήν. Εςετελεσθη επίσης η 
συμφωνία γιά 9 δργανα τοϋ Anton W ebern. II συμ
φωνία αύτή είναι άπό τά καλύτερα έργα τοϋ αγαπημέ
νου μαθητοΰ τοϋ Σέμπεργκ. Τό κοντσέρτο γιά κουαρτέττο 
εγχόρδων κα! ορχήστρα τοΰ Conrad Beck μάς έδειξε 
έ'να ισχυρό ταλέντο, άλλά άφτιαστο άκόμη τεχνικώς.

Μάς επεσκέφθησαν τά κουαρτέττα Lener, K lingler 
κα! τοΰ Βελγίου. Εις τό τελευταίον συμπράττει δ βιολι
στής μας κ. Λυκούδης. Ό  κ. Λυκούδης, ποϋ ζεΐ ήδη στάς 
Βρυξέλλας, παίζει πολύ καλά βιολ! κα! τού εύχόμεθα 
άκόμη μεγαλυτέραν καριέρα.

Ό  F rederick  Lam ond έπαιξε τό τρίτο κοντσέρτο 
γιά πιάνο τοΰ Μπεττόβεν μέ μεγάλη επιτυχία. Διευθυν
τής δρχήστρας δ νεαρός G iovanni Di Belli.

Ζητώ συγγνώμην άπό τούς άναγνώστας μου πού δέν 
μπορώ νά γράψω περισσότερα καθώς κα! γιά τήν άλλη 
μουσική κίνησι τοϋ Βερολίνου (τραγούδι, σολιστ πιάνου, 
βιολιοΰ κτλ.) γιατί είμαι άπησχολημένος μέ τις πρόβες 
τών έργων μου. Ν .  Σ .

Α | Ί Ε Κ Α Ο Τ Α  ΡΛΟΥΣ ϊ ΚΩΗ
Π Ε Ρ Ι  Κ Α Κ Ο Φ Ω Ν Ι Ω Ν ____

"Ενας ’Ιταλός τραγουδιστής έπεσκέφθη κάποτε τόν 
γνωστόν συνθέτην κα! θεωρητικόν Francesco Durante 
(1684— 1755) γιά νά τοΰ δείξη έ'να μέρος άπό τήν 
« ’ Ιφιγένειαν» τοΰ Γκλούκ πού βρισκόταν στην τελευ
ταία άρια τής δ'περας αυτής: «Maestro, κυττάχτε έδώ 
τις κακοφωνίες! Στό μπάσσο έχουμε λα ύφ. κα! στό 
σοπράνο σολ., συγχρόνως. Τέτοιες άνοησίες γράφουν σή
μερα οί συνθέται μας! Κα! αύτό νά είσαι υποχρεωμένος 
νά τό τραγουδήσης! Τί λέτε σεις γι’ αύτό τό μέρος;»

Ό  Durante κΰτταξε καλά τήν «συγχορδίαν» κα! 
άπήντησε: «Αγαπητέ μου, δέν ξεύρω εάν ή συγχορδία

είναι Θεωρητικώς ορθή. Ξεύρω μόνον πώς εάν εγώ ειχα 
τήν ευτυχία νά γράψω αύτήν τήν συγχορδίαν, θά έθεω- 
ροϋσα τόν εαυτόν μου μεγάλο συνθέτη».
Η  Ε Κ Δ Ι Κ Η Σ Ι Σ !

Ό  νεαρός Βέρδι είς τάς είσαγωγικάς εξετάσεις τοΰ 
« ’ί^δείου Μιλάνου» δέν έγένετο δεκτός: «Είναι τόσο 
αχώνευτος» έλεγε δ άξιότιμος Διευθυντής τοΰ Ωδείου 
κ. κ. Francesco Basili. «Έ χει τόσο χωριάτικους τρό
πους» έξηκολούθησεν δ κ. διευθυντής. Ό  Βέρδι έπήγε 
κατόπιν τής «αποτυχίας» του στόν θεωρητικόν Lavigna 
ως μαθητής.

[Ή  συνέχεια είς τήν σελίδα 182].
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'Ύστερα άπό λίγο χρονικό διάστημα, χρειάσθηκε δ 
διευθυντής Basili εναν οργανίστα. Ά π ό  τούς 28 παρου- 
σιασθέντας γιά τήν θέσιν αύτην, δέν εκρίθη κανείς 
κατάλληλος πρός διορισμόν. ' 0  Basili απελπισμένος απε- 
τάθη τότε στον Lavigna, δίδοντας συγχρόνως και  ̂τό 
θέμα τής fuga γιά τούς υποψηφίους. «Μα, εγώ εχω 
ενα μαθητή— λέγει ό τελευταίος — ποΰ είναι γι’ αυτόν 
τό Θέμα, σωστό παιχνιδάκι». Και λέγοντας αυτά δ δά
σκαλος τοΰ Βέρδι, παρουσίασε στον έκπληκτο Basili 
τόν νεαρό συνθέτη. Πραγματι ο Βερδι εφτιασε γρή
γορα-γρήγορα τό μουσικό τεμάχιο πού τοΰ ζητούσαν 
επάνω στό ως άνω Θεμα τών υποψηφίων.

Ό  Basili μόλις ετελείωσε τήν έξέτασι τοΰ χειρογρά
φου τοΰ Βέρδι, άρχισε νά τόν έπαινή και νά τοϋ λέγη 
πολλά κολακευτικά λόγια, «άλλα — προσέθεσε γιατί 
έφτιασες διπλοΰν κανόνα στό Θέμα μου;» —  «Συγγνώ
μην, κ. ΔιευΘυντά», άπήντησε ό «αχώνευτος» Βέρδι, 
«ξευρετε τό θέμα σας ήταν λ ί γ ο . . . ν ά . . .  αχώνευτο και 
επρεπε vet τό φτιάοο) ετο·ι που να χωνεύεται...^

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  . . .

'Ως γνωστόν δ Μπρούκνερ εσπουδασε αρμονίαν κα1 
άντίστιξιν στον μεγάλο θεωρητικό Sim on Sechter· 
'Ύστερα άπό επτά χρόνια σπουδών κοντά σ’ αύτόν, έπήγε 
στό Ώδεΐον Βιέννης γιά νά έξετασθή. Ή  εξεταστική επι
τροπή μέ πρόεδρον τόν περιβόητον H erbeck έδωσε ενα 
Θέμα οκτώ διαστολών στον υποψήφιο γιά fuga. Ό  
Μπρούκνερ έκάθησε στό όργανο και άρχισε νά παίζη. 
Φτιάνει μιά φυγή γιά τέσσαρας φωνάς κα! στό τέλος 
επάνω στό ίδιο αύτό θέμα μιά φαντασία. Η εξεταστική 
επιτροπή τάχασε. . . Στό τέλος, γυρίζει ο πρόεδρος τής 
επιτροπής και λέγει στούς συναδέλφους του : «Μ ά τήν 
αλήθεια, μάλλον αυτός θά επρεπε νά μάς έξετάση. .»

Π Ρ Ο Β Ε Σ

Ό  Μότσαρτ βρίσκονταν στήν Πράγα γιά νά διευ- 
θύ'Τ) το νέον του μελόδραμα «Don G iovanni». Στις 
πρόβες ενας άπό τ ο ύ ς  τρομπονίστας έπαιζε φάλτσικα τό 
μέρος του (σκηνή αγάλματος— Δον Ζουάν), παρ δλες τ!ς 
προσπάθειες αύτοΰ κα! τοΰ Μότσαρτ. Τέλος, τόν επλη- 
σί«σε ό Μότσαρτ κα! προσεπάθησε νά τοΰ έξηγήση τόν 
τρόπον τής έκτελέσεως. Ό  τρομπονίστας εκνευρισμένος 
τοϋ άπαντά: «Μ ά αύτό, είναι άδύνατον νά έκτελεσθή δπως 
θέλετε σείς. Δέν μπορεί βέβαια νά ξευρετε σεις καλλί
τερα άπό μένα!!» — «Θεός φυλάξοι!— άπαντά δ συνθέ
της τοϋ «Δον Ζουάν» —  άπό μένα  δέν η μπορείς νά 
μάθης τίποτε! Δόσ’ μου έδώ τό μέρος σου νά τό άλλάξω...»

TO r  Ε Υ Μ Α . ■ ■

Ό  Μπετόβεν καθόταν στό εστιατόριο «Schwan» 
στή Βιέννη, γιά νά φάη. Χτυπά τά χέρια του γιά τόν 
υπάλληλο, μά υπάλληλος δέν φαίνεται. Ξανακτυπά, πάλι 
τά ίδια. Βγάζει κα! αυτός άπό την τσέπη του τό τετρά

διο μέ τό πεντάγραμμο κα! άρχίζει νά συνθέτη. Ο 
υπάλληλος παρουσιάσθηκε αργότερα, άκριβώς τήν στιγμή 
πού δ Μπετόβεν έγραφε κα! τόν έρωτά έάν ήθελε κάτι.
Ό  Μπετόβεν— μέ τήν σειράν του— δέν τόν ακούει. Κα! 
ό υπάλληλος, πού τόν γνώριζε, φεύγει.

Περνά άρκετή ώρα κα! δ Μπετόβεν ξανακτυπά τά 
χέρια του, φωνάζοντας: «'Έλα, παιδί μου, να σε πλη
ρώσω . . . τί σοΰ οφείλω ; . . . »  — «Μά, δέν έφάγατε άκόμη, 
άπαντά ό υπάλληλος καί. . »
ο  Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ !

'Ο  νεαρός Μπερλιόζ έδωσε τήν τελευταίαν του σύν- 
θεσιν, μιά Kantate, στήν Ακαδημία, γιά τό βραβεΐον 
Ρώμης. Τήν ημέραν τής όριστικής άποφάσεως βρισκό
ταν στό προαύλιο άναμονής. Έκεΐ συνήντησε τόν θυρω
ρόν κα! υπηρέτην τοΰ ’Ινστιτούτου Pingard. «Λοιπόν, τι 
άποτελέσματα έχουμε;» έρωτά μέ άγωνία δ συνθέτης. 
«Δύο ψήφοι σάς λείπουν γιά τό βραβείο», άπαντά δ 
P ingard. «Άκριβώς τώρα ήμουν στον ενα από τους 
κ. κ. καθηγητάς». « — Κ α ί ; . . . »  * Και εκεί ακόυσα να 
λέγη στον παρευρισκόμενο συνάδελφον του πώς εισθε 
κατεστραμμένος γιατί θαυμάζετε μόνον τά έργα τοΰ 
Μπετόβεν. — Μά, άπό αύτόν τόν Μπερλιόζ δέν θά βγή 
τίποτε- μή δώσης τήν ψήφον σου», τόν ήκουσα νά λέγη.

Ό  Μπερλιόζ κατακόκκινος άπ’ τόν θυμόν του, άρ
χισε νά βρίζη. Ό  P ingard έξ άντιθέτου τόν παρηγο
ρούσε λέγοντας: «Αλήθεια, αυτός ο κ. Μ π ετόβεν ....
Ποιος νά είναι άρά γε ; “Ολος δ κόσμος μιλά γι’ αύτόν, 
έν φ  δέν είναι ουδέ καν μέλος τοϋ ’ Ινστιτούτου μ ας!...»

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

Ό  H alevy προσεκάλεσε τόν διδάσκαλόν του Che
rubini στήν παράστασι του νεου του μελοδράματος. 
Ό τα ν  έτελείωσε ή πρώτη πράξις, δ νεαρός συνθέτης 
ή ρώτησε τόν Χερουμπίνι έάν τοϋ ήρεσε ή μουσική. Ό  
τελευταίος δέν άπήντησε τίποτε. Μετά τήν δευτέραν 
πράξιν ιόν εροοτα και παλιν για τας εντυπώσεις του. 
Ό  Χερουμπίνι και πάλιν δεν απαντφ. * Μα επι τέλους, 
δόστε μου μιά δποιαδήποιε άπάντησι...» τοΰ φωνάζει δ 
Χαλέβυ. "Μ ά παιδί μου, σέ τί νά σοΰ δώσω άπάντησι;» 
λέγει δ Χερουμπίνι. «Μήπως μοΰ είπες τίποτε τωρα 
δύο ώ ρ ε ς ;.. .»
Ο Ι  Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Ο Ι

Ό  περιβόητος κριτικός E duard H anslick έπεσκέφθη 
κάποτε τόν R obert Schumann στήν Δρέσδη. Ή  συνο
μιλία των περιεστράφη γύρω άπό τόν Ριχάρδον Βάγνερ, 
διά τόν δποιον δ Σούμαν είπε τα εξής: «Για μενα, ο 
Βάγνερ είναι ενας παραξενος τύπος. Είναι βέβαια αυτός 
άρκετά έξυπνος, άλλά μιλά αραδα και δεν μπορεί βέβαια 
κανείς νά μιλά πάντα».

Τήν άλλη μέρα έπεσκέφθη δ Χάνζλικ τόν Ριχάρδον 
Βάγνερ κα! τοΰ έζήτησε πληροφορίας σχετικώς μέ τήν

έπίσκεψίν του στον Σούμαν. Ό  Βάγνερ άπήντησε: 
«Ε ’ίμεθα βέβαια άρκετά γνωστοί μέ τόν Σούμαν. Ά λλ ’ 
αΐ'τόν τόν άνθρωπο δέν μπορεί νά τόν έπισκεφθή κα
νείς : δέν μιλά καθόλου. Μόλις ήρθα άπό τό Παρίσι 
πήγα σπίτι του γιά νά τοϋ διηγηθώ τάς έντυπώσεις μου 
άπό τήν Ό περα, τάς συναυλίας, τούς συνθέτας κα! άπό 
άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Μά, τί νομίζετε δτι έκαμε; 
Έ γώ  μιλοΰσα συνεχώς κα! αύτός... σιωπούσε! Πότε 
κύτταζε εμένα, πότε στό κενόν καί... σιωποΰσε !... Τότε 
σηκώθηκα κα! έγώ άπό τήν θέσιν μου, τόν άπεχαιρέ- 
τησα και έφυγα. Είναι ένας παράξενος τύ π ος!...»
Τ Ο  Α Ι Μ Α  Τ Η Σ  Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ . . .

'Ένας νεαρός συνθέτης έδωσε στον H ugo W olf 
μιά ολόκληρη σειρά τραγουδιών του, πρός κρίσιν. Ό  
Χούγκο Βόλφ άρχισε νά έξετάζη μέ προσοχήν τάς συν
θέσεις αύτάς τοϋ αγνώστου του Κάρλ. Φυσικά τά τρα
γούδια τοϋ τελευταίου δέν ήσαν ή έργα άνάξια λόγου, 
έργα άρχαρίου συνθέτου. Ό  Κάρλ δμως, σέ μιά στιγμή 
τραγικής γι’ αύτόν σιωπής, λέγει μέ στόμφον: «Ξευρετε, 
Meister, γράφτηκαν μέ τό αίμα τής καρδιάς μου... * 
— «Καί τά δικά μου τραγούδια απλώς μέ τό μελάνι...» 
ήτο ή άπάντησις τοΰ Χούγκο Βόλφ.
MUSICIENS Ρ ’ AUJOURD’ Η U I

Σ ’ ενα στενό φιλικό κύκλο μουσικών στό Παρίσι, 
(μεταξύ αύτών ήτο κα! δ Debussy) άνοίχθηκε συζήτησις 
γιά τό γνωστό βιβλίο τοϋ Rom ain R olland «Μουσικοί 
τής σήμερον». “ Ενας άπό τούς παρευρισκομένους παρε- 
τήρησε δτι, γίνεται αρκετός λόγος στό βιβλίον αύτό γιά 
τόν Ντεπυσσύ— κα! δικαίως. Ό  Ντεπυσσύ δέν είπε τί
ποτε στήν παρατήρησι αύτήν τοϋ φίλου του. Κα! δ 
φίλος του άποτεινόμενος τώρα ιδιαιτέρως σ’ αύτόν  ̂
έρωτά: «Μ ά τι διάβολο! Δέν σοΰ αρέσει τό σκίτσο πού 
κάμνει δ Ρολλάν γιά σένα;» — «Βέβαια, βέβαια, μοΰ 
αρέσει», άπαντά ό Ντεπυσσύ. «Μ ο δέν είναι τό σκίτσο

γιά τό βιβλίο αύτό!» — «Πώς ; . . . »  — « Έ γ ώ  φίλε μου, 
δέν είμαι μουσικός τής σήμερον. Είμαι τής αύριον!.. .*

Τ Ο  Μ Π Ι Λ Ι Ε Τ Α Κ Ι .  ■ ■

Μία νεαρά σοπράνο, επισκέπτεται ώς υποψήφιος γιά 
Θέσιν πρωταγωνίστριας στήν ’Όπερα τής Βιέννης, τόν 
Gustav Mahler. Μετά τάς τυπικάς πρώτας συστάσεις, 
δίδει ή «πριμαντόνα» στον Μάλερ ένα μικρό μπιλιετάκι 
άπό κάποιον δούκα, συγγενή τοΰ Αύτοκράτορος. 'Ο  Μά
λερ διαβάζει τό «Θαυματουργό» μπιλιετάκι, τό σχίζει 
σιγά-σιγά, τό ρίχνει στον κάλαθον τών άχρήστων κα! 
λέγει στήν έκπληκτη σοπράνο: «Ώ ραια- κα! τωρα τρα
γουδήστε μ ου ...»

T O  Χ Α Ρ Τ  I .  . .

Ό  Bernhard Scholz, παλαιός γνώριμος κα! φίλος 
τοΰ Μπράμς, έδωσε κάποτε στον τελευταΐον τό νέον του 
Trio πρός κρίσιν. Ό  Μπράμς άρχισε νά ξεφυλλίζη τήν 
παρτισιόν κα! νά έξετάζη λεπτομερώς τήν δλην σύνθε- 
σιν. Κάπου-κάπου κουνούσε τό κεφάλι του, χωρίς δμως 
κα! νά λέγη κάτι. Ό τα ν  έφθασε στήν τελευταία σελίδα 
τής συνθέσεως, πιάνει τό χαρτ! μέ τά δυό του δάκτυλα, 
έτσι πού νά φαίνεται δτι δοκιμάζει τήν ποιότητα καί 
λέγει: «Δέν μοϋ λέγεις, άγαπητέ μου Bernhard, άπό 
ποϋ άγόρασες αύτό τό θαυμάσιο χαρτί;...*

Ο Ι Γ Ν Ω Σ Τ Ο Ι

“Ενας νεαρός συνθέτης προσεκάλεσε τόν Ροσσίνι 
στήν πρεμιέρα τοΰ μελοδράματός του. Ό  Ροσσίνι καθό
ταν ήσυχος στό θεωρείο μέ τό καπέλλο στό κεφάλι. 
Κάθε φορά πού άρχιζε νέα άρια, έβγαζε πάντα τό κα
πέλλο του, σάν νά έχαιρετοϋσε κάποιον. Ό  συνθέτης τοϋ 
μελοδράματος στενοχωρημένος άπό τάς κινήσεις αύτάς 
τοϋ Ροσσίνι, τόν έρωτά: —  *Μά τί κάμνετε αύτού;» 
— «Πρέπει νά χαιρετά κανείς τούς γνωστούς του, άγα
πητέ μου», ήτο ή άπάντησις. * * *

Τ Ο  Ρ Α Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ο Ν
[Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τάς κατωτέρω έπιστολάς 

άπαντά ό ειδικός συνεργάτης μας κ. Π. Π. Κ. ]

Κ ύριε ΔιευΘ υντά,

Έπανελθών προ τετράμηνου άπό τό εξωτερικόν είχα 
την άτυχή εμπνευσιν νά φέρω μαζί μου και ενα ραδιό- 
φωνον δί ατομικήν μου χρήσιν. Έπληρωσα λοιπόν διά 
τελωνειακά κ.λ.π. έξοδα περι τάς 3.000 δραχ. και τό 
εγκατέστησα είς τό σπίτι μου, με τήν ελπίδα, δτι Οά εξα
κολουθούσα νά απολαμβάνω τά βράδεια, ακούοντας μου
σική από τονς διαφόρους σταθμούς δπως άκριβώς ουνέ
βαινε, επι ένάμισν ετος ποϋ τό μεταχειριζόμουν είς τό 
εξωτερικόν. Άλλά ποΰ τέτοια τύχη.

αναγνωστών μας κατόχων ραΟιοφώνων, ει; τάς οποίας καί

Έ δώ , εκτός άπό τά παντοειδή βιομηχανικά λεγάμενα 
παράσιτα, εχομεν κα'ι τήν μεγάλην πληγήν τοΰ ασυρμά
του τοϋ Βοτανικού, ό όποιος άπό πείσμα θά ελεγε κανε'ις 
δεν εννοεί ν’ άφίαη νά άκούσωμεν τίποτε, δχι μόνον εως 
τάς 9 τό βράδυ, δπως εχει δήθεν καθορισθή άλλά 
συχνότατα οϋτε εως τό πρωί.

Έ φ 1 δσον λοιπόν σκοπός τον περιοδικού σας είναι τό 
νά άσχολήσθε με τήν εν γένει μουσικήν ζωήν άφ ενός, 
άφ ετέρου δε με τά ραδιόφωνα (άφ ου εχετε κα'ι ειδικήν 
στήλην), υψώσατε παρακαλώ φωνήν διαμαρτυρίας, με
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τήν ελπίδα δτι οί διάφοροι κ. κ- αρμοδιοι θα θελησονν 
νά σάς άκούσονν και να λαβονν τα στοιχειωδέστατα 
εκείνα μέτρα, ωοτε νά περιορισθϋ η ηδη υφιστάμενη 
αναρχία κα'ι νά μας επιτραπη ολίγων ωρών ηανχος ραδιο
φωνική λήψις, νπενθυ μιζοντες σνναμα εις αντονς οτι, ολη 
των ή φροντις διά τά ραδιόφωνα και μεγάφωνα δεν 
πρέπει νά περιορί^ηται μονον εις την εισπραξιν φορών} 
νπερόγχων δασμών κα\ την ληψιν ες αντίθετον περιο
ριστικών τής λειτουργίας των μέτρων.

Μ ετα  π ά ο η : τ ιμ ή ς  

Τακτικός αναγνώστης σας
** *

Φίλε κ. Ο ίκονόμου,
Φιλοξενήσατε παρακαλώ εις τας στηλας τον έγκριτον 

υμών περιοδικού, τά κατοηέρω σύντομα λόγια :
Είναι γνωστή ή άγανάκτ7]σις παντός κατόχου ραδιο

φώνου διά τό βάσανο αυτό τό λεγόμενον «ασύρματος 
τον Βοτανικού» η συνεχής και καθ’ δλας τάς ώρας έπέμ- 
βασις τοϋ όποιον καταντά αηδής και εκνενριστικη.

Ειχεν όρισθή κάποτε δτι, μετά τας 9 μ. μ. θά έπαυαν 
at εκπομπαί τον. Τό μέτρον δμως αυτο ονδεποτε απο
λύτως έφαρμοσθέν, κατηργήθη τελείως τάς τελευταίας 
ημέρας' καί επειδή τίποτε δεν μάς πείθει οτι υπάρχει 
πιθανότης νά τιανοη, διερω τωμεθα διατι εισαγονται ει̂  
τον τόπον μας ραδιόφοινα επι τή καταβολή όγκωδεστάτων 
δασμών, συνεπεία τών όποιων τα ακριβοπληρωσαμεν. . . .  
διά νά μή τά μεταχειριζώμεθα. Μοΰ φαίνεται δ οτι, δεν 
θά άργησωμεν νά πνμπτύςωμεν «Σωματέίον κατοχών 
ραδιόφωνων* μέ τόν σκοπον να ζητησωμεν απο το 
Δημόσιον . . . .  νά μάς αποζημίωση εφ οσον, εξ αίτιας 
του καί μόνον μάς είναι ταΰτα άχρηστα.

Δ ια τελ ώ  φ ιλ ικ ώ τα τα

Β. Λ.
** «

Άπαντώντες εις τάς ανωτέρω απορίας τών αναγνω
στών μας, άναφερομένας εις τήν ένόχλησιν τήν οποίαν 
τούς προξενούν κατά τάς ραδιοφωνικός λήψεις αί συνε
χείς έπεμβάσεις εκπομπής μορσικών σημάτων, τού εύφυώς 
■/αρακτηρισθέντος, «το βασανο τού Βοτανικού* και μο
λονότι εύρίσκομεν δικαιωτάτην τήν άγανάκτησίν των, εν 
τοΰτοις δηλούμεν δτι δέν πρόκειται νά ύψώσωμεν φωνήν, 
διότι ή φωνή αύτη θά είναι φωνή βοώντος έν τή ερήμφ, 
δπως έπανηλειμμένως μέχρι τούδε έχει συμβή.

Δυστυχώς διά τόν τόπον μας, τό Κράτος εξακολουθεί 
νά άγνοή τελείως δτι, εις τόν κόσμον έφευρέθησαν Ρα
διόφωνα, δτι είς δλα τά μέρη τού κόσμου έχουν ίδρυθή 
πομποί ραδιο-συναυλιών, μηδέ.... τού Άζερμπαίτζαν εξαι- 
ρουμένου, δτι παντού αί Κυβερνήσεις έχουν λάβει σειράν 
προστατευτικών μέτρων ωστε, αι δια ραδιοφώνου λήψεις 
νά είναι δσον τό δυνατόν άπηλλαγμέναι τοπικών καί 
βιομηχανικών παρασίτων, δτι τέλος πάντων, παντού έχει 
ληφθή ή στοιχειώδης τουλάχιστον πρόνοια ώστε, αί 
εκπομπαί τών τηλεγραφημάτων νά γίνωνται διά συντη
ρούμενων κυμάτων καί δχι δια κυμάτων μετ αποσβε-

σεως, δπως αί εκπομπαί τοϋ Βοτανικού, ο οποίος σάς 
παρακολουθεί ώς κακός δαιμωλ', οπου δηποτε και αν 
στρέψητε τούς συμπυκνωτάς τοϋ Ραδιοφώνου σας. Τό 
δέ έξωφρενικώτερον δλων είναι δτι, τοσον ο σταθμός 
τοϋ Βοτανικού δσον και ο παρακτιος τοΰ Πειραιώς, 
είναι εφοδιασμένοι διά πομπών συντηρούμενων. Καί εν 
τούτοις εις πείσμα τοΰ κοινοΰ και εν γνωσει τών προϊ
σταμένων των αρχών, μέ προφάσεις ισως αστήρικτους 
καί παιδαριώδεις, προτιμοΰν οί χειρισταί νά χρησιμο
ποιούν τά άποσβενήμενα κύματα. Ωστε, αντιλαμβανεται 
6 καθείς δτι, αίτια ολου τοΰ κακού δεν είναι οτι μάς 
λείπουν οί κατάλληλοι πομποί, αλλα λείπει η καλη θελησις, 
ή οργάνωσις καί ή πειθαρχία εις τόν Κρατικόν αυτόν 
κλάδον διά νά μπούν τά πράγματα είς τήν θέσιν των 
καί νά επιτροπή εις τούς κατοχους Ραδιόφωνων να έχουν 
λήψεις όσωσδήποτε ήσυχους. Προ τοιαυτης, δυστυχώς, 
καταστάσεως πραγμάτων, ο,τι δηποτε και αν γραψη 
κανείς, δ,τι δήποτε καί αν επιχείρηση δεν πρόκειται 
ν’ άλλάξη τίποτε άπό τό ύπάρχον καθεστώς, διότι άπλού- 
στατα τό Κράτος θέλει άκόμη νά άγνοή τελείως τήν 
ύπαρξιν Ράδιο - φίλων. Τούς τελευταίους τούτους ήμπορεΐ 
τό πολύ - πολύ νά τούς θεωρή ώς άσήμαντον μειονότητα 
παοάξένων άνθρώπων, εις τα παράπονα τών οποίων, 
κατά τήν άντίληψίν του, δεν αξίζει τον κοπον να δωση 
ούδεμίαν προσοχήν. Άποδειξις τουτου και η προ ημερών 
άνακοίνωσις τοΰ Υπουργείου τών Ναυτικών δτι, λόγφ 
βλάβης τών καλωδίων κ.λ.π., ή μέ τάς νήσους τηλεγρα
φική επικοινωνία θά γίνεται δια τού ασυρματου. Με αλλα 
λόγια κ. κ. κάτοχοι ραδιόφωνων— λεγει το Κράτος δεν 
μάς ενδιαφέρει Ιάν δίόσατε χρήματα καί αγορασατε ραδιό
φωνα — τό ήμισυ τής άξιας τών οποίων περιήλθεν εις το 
δημόσιον ταμεΐον υπό τύπον τελωνειακού δασμού— ούτε 
καί θά σκοτισθή κανείς έάν τά βράδεια άντί συναυλίας θά 
σάς σπάσω μεν τά αυτιά μέ τά συνεχή καί αδιάκοπα νιαου- 
ρίσματα τών κρατικών μας ασυρμάτων. Δέν αξίζει τόν 
κόπον, διά τό δικό σας κέφι νά χαλάσωμεν τό δικό μας 
καί νά έπιδιορθώσωμεν τάς τυχόν βλάβας τών συντηρου- 
μένων πομπών μας, τους οποίους θα ημπορουσαμεν να 
μεταχειρισθώμεν τουλάχιστον εν προκειμενορ, ουτε και 
εχομεν σκοπόν νά διαθεσοομεν κανένα - δυο χιλιάρικά δια 
τήν άντικατάστασιν τυχόν έφθαρμένων λυχνιών. Ο διά 
σπινθήρος πρωτόγονος τρόπος έκπομπής, τόν όποιον μετα- 
χειρίζονταικαί οί Παπούαι, είναι και ο ευκολωτερος και ο 
μή στοιχίζων είς ήμάς τίποτε. Λοιπόν, αύτόν θά μεταχει- 
ριζώμεθα καθ’ δλον τό 24ωρον και μέχρις δτου . . .  .
άντικατασταθούν τά έφθαρμενα τηλεγραφικα καλώδια. 
Έ ν  τφ μεταξύ βάλτε άπό μιά κλειδαριά είς τά ραδιό
φωνά σας καί περιμένετε νά τά ξαναανοίξετε τού χρόνου.

Αύτά, αγαπητοί μας άναγνώσται καί φίλοι τής ραδιο
φωνίας μάς λέγει ή άνακοίνωσις τοϋ Σεβαατοϋ Υπουρ
γείου τών Ναυτικών. Τι θελετε να πούμε τωρα ημείς,

π. π. κ.

Πΐ Supe* 5.
Κ

Εύκολος μεταφορά τοϋ ραδιοφώνου, αποφυγή της κεραίας 
καί προσγειώσεως (πραγμάτων άπαιτούντων μεγάλην προ
σοχήν παρ’ όλην τήν απλότητά των) καλός συντονισμός) 
έλάττωσις τών παρασίτων κ.λ.π.

Τό ραδιόφωνόν αύτό έδοκιμάσθη έπανειλημμένως εις 
τα εργαστήριά μας καί απέδωσε θαυμάσια αποτελέσματα, 
τά όποια δύνανται νά επιτύχουν άσφαλώς δσοι φίλοι 
τοϋ ραδιοφώνου θέλουν νά αισθανθούν τήν εύχαρίστησι 
ν’ ακούσουν δλη τήν Ευρώπη μέ μηχάνημα βγαλμένο άπό 
τά ίδια τους τά  χέρια.

Σέ κείνους ποϋ ήθελον εΐίρει κάποιαν δυσκολίαν στό 
«μοντάρισμα», τό προσωπικόν τών εργαστηρίων μας ευχα
ρίστως παρέχει κάθε συμβουλήν καί οδηγίαν επί τών τυχόν 
παρουσία ζομένων αποριών. Γό δημοσιευόμενον πρακτικόν 
σχήμα είναι πολύ άπλοΰν καί δέν έ'χει κανείς παρά νά τό 
άκολουθήση πιστά, συνδέοντας τά  διάφορα ό'ργανα όπως 
φαίνονται. Έθεωρήσαμεν περιττόν νά δημοσιεύσω μεν καί 
τό θεωρητικόν του σχεδιάγραμμα, δμοιον άλλως τε μέ 
τό δημοσιευθέν εις τά τεΰχος τοϋ π. Δεκεμβρίου. 'Η  μόνη 
διαφορά εινε δτι τήν λυχνίαν Α442 ακολουθεί μία άκόμη 
όμοία, συνδεσμολογημένη κατά τόν αύτόν πάντοτε τρόπον.

π. Π. Κ,

Στό τεΰχος τοϋ Δεκεμβρίου π. ε. τής «Μουσικής 
Ζω ής» είχαμε δημοσίευση -τό θεωρητικόν σχεδιάγραμμα 
ένός (μεταλλάκτου συχνότητος) ραδιοφώνου 4 λυχνιών 
μετα κεραίας.

Τόσον Ινδιαφέρον έδημιούργησε τότε, ώστε, ενας με
γάλες άριθμός ερασιτεχνών να ζητα τά πρακτικόν του 
σχέδιον ποϋ παρ’ δλην τήν εύχαρίστησιν ποϋ μας προξέ
νησε τό ενδιαφέρον αύτό δύσκολα προφθάναμε τήν παρο
χήν τοιούτων. Έχομεν ύπ’ ό'ψιν πολλάς έπιστολάς ανα
γνωστών μας ποΰ εμ-οντάρισαν μόνοι τό ραδιόφωνόν τους 
καί εκφράζουν τήν πλήρη τους ίκανοποίησιν. Επειδή 
σκοπός μας εινε νά μυήσωμεν βαθμηδόν και κατ’ ολίγον 
τούς άρχαρίους στό να κατανοήσουν τά ραδιόφωνο καί 
νά μποροΰν μόνοι τους πλέον νά διαβάζουν κάθε θεωρη
τικά σχήμα, δημοσιεύομεν σήμερον τά πρακτικόν σχήμα 
ένός ραδιοφώνου δ λυχνιών (μεταλλάκτου συχνότητος 
έπίσης) μετά πλαισίου. Είναι καθ’ δλα τά  άλλα δμοιον μέ 
τών 4 λυχνιών μέ τήν διαφοράν δτι, προστίθεται μία 
άκόμη λυχνία ένισχυτική τής μέσης συχνότητος, συνοδευο- 
μένη άπό τόν άπαραίτητον μετατροπέα.

Φυσικά είνε ΐσχυρότερον τοϋ προηγουμένου καί έκτος 
αύτοΰ τά πλεονεκτήματα τοϋ πλαισίου είνε πάμπολλα:
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Έ άν παρατηοήσωμεν τώρα, τό εις τήν σελίδα 10 
κ. έξ. ασμα τής ιδίας συλλογής τοϋ κ. Κ. Ψάχου «Δ η 
μώδη αίματα Γορτυνίας*, θά ’ίδωμεν δτι, δέν διαφέρει
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άρθρον τοιοϋτον. Διότι, μερικαί μελφδικαί κινήσεις τοΰ 
δευτέρου είναι σχεδόν δμοιαι μέ τάς τοΰ πρώτου. Είναι 
δηλαδή τό δεύτερον, σχεδόν μία παραλλαγή (V^riante), 
συνήθης άλλως τε εις τόν Νεοέλληνα λαϊκόν τραγου
διστήν. Π. χ.
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Άλλά, θά ήτο όμο/ογουμένως ολίγον παρακεκινδυνευ- 
μένον, έάν ήθέλωμεν δώση προτεραιότητα εις τό πρώ
τον ασμα (Βλέπε τεΰχος 7 σελ. 149 κ. έξ. τής «Μ ο υ 
σικής Ζ ω ής»), καθ’ δσον, καθ’ α μάς πληροφορεί δ 
συλλογεΰς κ. Ψάχος «ύπάρχουσι πλεϊσται παραλλαγαί 
τοΰ ασματος τούτου* (τοΰ δευτέρου), τάς οποίας δμως 
δυστυχώς δέν δίδει ό κ. Ψάχος, ινα ουτω παρακολου- 
Θήσωμεν, άφ ’ ενός μέν τήν πορείαν τής «παραγα)γής», 
άφ ’ ετέρου δέ διά νά εΰρωμεν τόν πρώτον πυρήνα, 
τήν πρώτην βάσιν Ικ τής οποίας κατά πάσαν πιθανό
τητα θά είχεν εκκινήσει ό α τραγουδιστής [ΝΒ. Δι’ ό'νομα 
τοΰ Θεοΰ μή ύποθέση 6 αναγνώστης δτι θά εΰρωμεν 
ουτω κα'ι άρχαίον Ελληνικόν μέλος, διότι εκείνο τό 
όποιον Θά χαρακτηρίσωμεν ίσως ώς αρχικήν βάσιν, ώς 
πρώτον μέλος, δέν Θά είναι ή εν αυτοτελές ασμα εκ
10 15 φθογγοσήμων. Τά φθογγόσημα αυτά— τό ασμα
άπό στόματος εις στόμα μεταφερόμενον ελαβεν έν τέλει (;) 
τήν μορφήν τοΰ νΰν έξεταζομένου δευτέρου Κλέφτικου, 
Διότι αύτή ακριβώς είναι ή μέθοδος Ιργασίας τοϋ Νεο- 
έλληνος λαϊκοϋ τραγουδιστοϋ: ή προσθήκη φθογγοσή
μων διά ποίκιλμα καί «περισσοτέραν γλυκΰτητα4, ε’ις 
τήν πρώτην βασικήν μουσικήν φράσιν ή ασμα. Είρή- 
σθω δέ έν παρόδφ δτι, ή χαρακτηριστική αΰτη μέθοδος

μελοποιητικής έργασίας τοϋ Νεοέλληνος, παρέσυρε, κατά 
πάσαν πιθανότητα, τόν δημοσιογράφον κ. Φάλταϊτς νά 
γοαψ)] δτι, τά λαϊκά ημών ασματα έχουν τήν άρχήν των 
είς τά τσιγγάνικα τραγούδια καί άκόμη δτι, δέν εΐναι 
τά πρώτα ή τσιγγάνικα γενικώς μέλη. Έσφαλμένως. 
Καί ιδού διατί: Τόσον οι τσιγγάνοι, δσον και δλα τά 
Βαλκάνια, έπί πλέον δέ οί περισσότεροι Ανατολικοί 
λαοί, κατασκευάζουν μελοποιητικώς  τό δλον ασμα, τήν 
μελφδικήν των δηλαδή γραμμήν, διά τής μεθόδου τής 
έπαναλήψεως— Μακάμ καί Λιτανάϊ σύστημα ιδίως— καί 
φυσικά και παραλλαγής. 'Επομένως θά έπρεπε ό κύριος 
αύτός νά έξετάση εκτός τής μελοποιητικής γραμμής καί 
τόν ρυθμόν έπί πλέον, τήν σχέσιν ποιητικοϋ κειμένου 
καί μέλους κτλ., τών ύπό τών τσιγγάνων παραγομένων 
ασμάτων και τών Ελλήνων. Καί κάτι άλλο : Έ άν οί
διάφοροι τσιγγάνοι — οί ασχολούμενοι ώς γνωστόν μέ 
τήν κατασκευήν τών χειρομύλων κυρίως — έξετέλουν εΐς 
τό α ή β πανηγύρι τοΰ ‘ Ελληνικού χωριοΰ ένα Φόξ- 
τρότ, φέρ’ ε’ιπεΐν, ή Σίμμυ, ή Τσάρλεστον, τί θά  συνέ- 
βαινε; Έ ξ  άντιθέτου δμως έκτελοϋν αύτοί συρτούς, 
καλαματιανούς, κλέφτικα κτλ. Διατί; Άπλούστατα εκ
μεταλλεύονται τό αίσθημα τοΰ Νεοέλληνος χωρικού. 
"Οτι δέ υπάρχουν καί μερικά τραγούδια μέ ονόματα 
διαφόρων τσιγγάνων μουσικών, βιολιστών ιδίως, δέν 
έχει καμμίαν απολύτως σημασίαν διότι, τά ασματα αύτά, 
έχουν ώ ; βάσιν μίαν όποιανδήποτε φράσιν Νεοελληνικού 
λαϊκού ασματος, ή οποία «δουλεύεται* πρός χαράν τοΰ 
Νεοέλληνος άφ ’ ενός, δστις αναγνωρίζει ΐδικόν του ασμα 
καί τών τσιγγάνων καί τοΰ κ. Φάλταϊτς άφ’ ετέρου οί 
όποιοι ακούουν... τσιγγάνικην μουσικήν!.... Βεβαίως δέν 
θίγει ουδόλως τό Νεοελληνικόν λαϊκόν ασμα τό γεγονός 
δτι, εΐς πολλά χωρία τής Ελλάδος, τσιγγάνοι εΐναι εκείνοι 
οί οποίοι έκτελοϋν τά ασματα αύτά: οί αργόσχολοι έκμε- 
ταλλεύονται τό εθνικόν αίσθημα τοΰ Νεοέλληνος χωρικοϋ 
καί μερικών ά'λλων.... Ά λλ ’ ό ταλαίπωρος κ. Φάλταϊτς δέν 
πταίει καί τόσον: υπάρχουν εΐς τόν τόπον μας τόσοι καί 
τόσοι «ειδικοί* καί «ιστορικοί*— δχι βεβαίως μουσικοϊ- 
στορικοί— οί οποίοι θέλουν νά «ωθήσουν πρός τά πρόσω 
τό ζήτημα* τοΰ Νεοελληνικού λαϊκοϋ ςίσματος: Φιλό
λογοι, αρχαιολόγοι, ιατροί, δημοδιδάσκαλοι, καθηγηταί 
τών Γυμνασίων καί δημοσιογράφ οι.... Καί έπι πλέον 
«διψούν* νά γνωρίσουν τήν άρχαίαν Ελληνικήν μου
σικήν μέσω τοϋ Νεοελληνικοϋ λαϊκοϋ ασματος. . . . Ά λλ’ 
άρκετά. ]

Έλέγομεν λοιπόν άνωτέρω δτι δέν δυνάμεθα νά 
δώσωμεν προτεραιότητα εΐς τό πρώτον εξετασθέν ήδη 
ασμα άφ ’ ενός μέν διότι υπάρχουν πλεϊσται παραλλα
γαί τοϋ δευτέρου ασματος, άφ ’ ετέρου δέ άμφότερα τά 
ςίσματα ώς έχουν τώρα, είναι κατεσκευασμένα, μορφο-

λογικώς, κατά τό αύτό σύστημα τών Αραβικών Μ α
κάμ. Ή  τεχνική τής παραλλαγής είναι τό άπαντον άμ- 
φοτέρων τών ασμάτων. 'Ό τι βεβαίως με τόν τροπον 
αυτόν έργασίας έπανεπιστρέφουν πάντοτε, συναντώμεν 
ήμεΐς, άκούομεν μερικά χαρακτηριστικά Ελληνικά (έκ 
τής περαιτέρω άναπτύξεως τοϋ θέματός μας Θά πεισθώ- 
μεν διά τήν ακρίβειαν τού χαρακτηρισμού: Ελληνικά) 
μελοποιητικά σχήματα ώς καί τόν αύτόν τόπον φωνής 
(Am bitus) εΐναι αναμφίβολον, δεδομένου δτι, ή μουσική 
σκέψις τοΰ Νεοέλληνος λαϊκοϋ τραγουδιστού παραμένει 
ή αύτή, δηλαδή: στρέφει τήν προσοχήν του ό Νεοέλλην 
τραγουδιστής πρός μίαν πλουσίως μελισματικήν γραμ
μήν, ή οποία εύρίσκεται πάντοτε έν κινήσει, ρέει, έ'στω 
καί αν άκούωμεν ήμεΐς τήν αύτήν πολλάκις μουσικήν 
φράσιν δίς, τρίς, τετράκις κτλ., παρηλλαγμένην καί επα- 
ναλαμβανομένην. Βάσις τής έργασίας του εΐναι ή γραμμή, 
ό ροΰς, ή κίνησις, οί (α ; τό εϊπωμεν χυδαίως) οι πολλές 
νότες, τό πλήθος καί ούχι ό εις φθόγγος, τό μοτίβο 
μέ τά ολίγα φθογγόσημα εΐς τήν άρχήν τοΰ δλου άσμα
τος. Καί τί δέν φτιάνει ή παραγωγική φαντασία -ειρη^ 
σθω έν παρόδφ— τοΰ Νεοέλληνος μέ τά ολίγα πρώτα 
φθογγόσημα! . . . Καί, (άνοίγομεν νέαν παρένθεσιν) έδώ 
άκριβώς εΐναι τό σημεΐον εΐς τό όποιον διαφέρουν η 
Τουρκική μουσική μέ τόν χαρακτηριστικόν της «άμανέ* 
καί τό γ\ήσιον Νεοελληνικόν λαϊκόν <|σμα. Ο πρώτος 
«κρατά» τό α φθογγόσημον μετά τό portam ento, ένφ 
ό δεύτερος προχωρεί, φτιάνει ποικίλματα, παραλλάσσει, 
άλλά δέν σταματά είς τό αύτό φθογγόσημον. Ό  Τοΰρ 
κος, ευτυχής διά τήν εύρεσιν τοΰ α φθογγοσήμου δέν 
προχωρεί, σταματά, απλώς «πιπιλίζει* (χαρακτηριστικόν 
τής φυλής τοΰ γιαβάς-γιαβάς) ένφ ό Νεοέλλην καί άν 
κρατήση δι’ ολίγα δευτερόλεπτα έν φθογγόσημον, προ
χωρεί ευθύς άμέσως μέ πλήθος φθογγοσήμων, διότι 
«βαριέται τό πολύ τό κύρ’ έλεησον» (καθώς λεγει η 
χαρακτηριστική του φράσις) εΐναι αψίκορος καί ανυπό
μονος. Αύτή δέ εΐναι καί ή αιτία τής μή ευρέσεως 
χορών μέ 7/s ή 5/s εΐς τούς Τούρκους. Οί τελευταίοι, 
μέ τό χαρακτηριστικόν των «ραχάτ* καί «γιαβάς - για- 
βάς* δέν είναι δυνατόν νά κινηθούν, ένφ οί Νεοέλλη
νες εΐναι «σβέλτοι». Καί εΐς τούς χορούς των άκόμη 
(δπως τόν «Καρσιλαμά* π. χ.) είναι οι Τούρκοι χον- 
δροκομμένοι καί βάρβαροι (’Ίδε καί «Χορόν τής κοιλίας»), 
'Η  μουσική εΐς τούς τελευταίους αυτους χορούς είναι 
σταθερά, 7 ι  ή iU ή alia Breve. Ό  Νεοέλλην, χάρις 
εΐς τά άφθονα ποικίλματα τής μουσικής του καί τοΰ 
μέτρου τών 7/s (3/s +  V» η Vs +  3/s) καθώ? καί τών 
δ/ 8, εΐναι περισσότερον εύκαμπτος, ευλύγιστος, λεβέντης. 
Ή Τουρκική μουσική ένεκα τούτου, εΐναι θηλυπρεπης, 
ένφ ή τοΰ Νεοέλληνος «άντρίκια». Δέν εΐναι κλαψά- 
ρικια» δπως λέγουν μερικοί επιπόλαιοι, δήθεν «ερευνη- 
ταί» τοϋ Νεοελληνικοϋ λαϊκοϋ ασματος. ( Εξα·ρεσιν 
βεβαίως αποτελεί τό έπιθανάτιον «Μοιρολόγι»). Γό

Νεοελληνικόν λαϊκόν άσμα σφύζει ζωής— διά νά μετα- 
χειρισθώ μίαν φράσιν (γενικώς έδώ καί ούχι εΐδικώς) τοϋ 
άρθρου μου : Ψυχολογία τής παύσεως. Πάντως —  καί 
πρέπει νά σημειωθή —  άμφότεροι «κολυμπούν» εις τό 
μέλος των, τόν ήχον των, τό ασμα των. Καί αύτό, εΐναι 
χαρακτηριστικόν τών Ανατολικών λαών καί τών τών 
Βαλκανίων. Δηλαδή: Δέν έχουν φθάσειεΐςτό μεγαλειώ
δες σημεΐον τής άντικειμενικότητος καί τής άφ ’ υψηλού 
κρίσεως τής μουσικής των ή τής μουσικής γενικώς. Ναρ
κώνονται μέ τήν μουσικήν. Καί το τελευταΐον είναι η 
αιτία τοΰ χαρακτηρισμού καί τής μουσικής τοΰ Νεοέλ
ληνος ώς «κλαψάρικιας» άπό τούς ολίγους καλοθελη- 
τάς «έρευνητάς* τοΰ άσματός του: παρατηρούν αύτοί 
τήν έπίδρασιν τής μουσικής, άλλ’ ούχι τή ν  μ ουσικήν  
αύτήν καθ’ έαυτήν. Καί διά τήν α ή β έπίδρασιν δέν 
πταίει, βεβαίως, τό «καλλιτέχνημα έν σμικρφ* —  τό 
Νεοελληνικόν λαϊκόν άσμα.

Προχωροϋμεν: "Οτι βάσις τοΰ Νεοέλληνος λαϊκού 
τραγουδιστοϋ εΐναι ή γραμμή, ο μελοποιητικος και μελι- 
σματικός ροΰς καί ούχι τό α ή β φθογγόσημον, άπο- 
δεικνύεται μεταξύ άλλων και εκ τής Β φράσεως τοΰ 
δευτέρου ασματος τοϋ παρόντος τεύχους ί1), ή οποία 
ουδέποτε επαναλαμβάνεται αμετάβλητος. Ή  φράσις αύτη 
άν καί δέν στερείται διαβατικών φθογγοσήμων, κυκλω
τικών μελφδικών κινήσεων (Perihele.se) κτλ., ουδέποτε 
έν τούτοις παραμενει η αυτη. Παρ ολα τα ποικίλματα 
(Ornamenten) τής ιδίας αύτής Β φράσεως, έχομεν πάν
τοτε εΐς τήν περαιτέρω έξέλιξιν, παραλλαγάς καί μετα- 
βολάς: ή μουσική φράσις δέν παραμένει σταθερά. Καί 
αύτό διότι, τό ά'παντον τοΰ τραγουδιστοϋ μας εΐναι 
ούχι ή οριστική καί απαράβατος μορφή, άλλά τό ΐριδο- 
ειδές, τό άσταθές—  έάν δέν ύπάρχη φόβος παρεξηγή- 
σεως τοΰ χαρακτηρισμού αύτοΰ —  τό «περίπου», τό 
άεννάως άνανεούμενον, τό συνεχώς (δι’ αύτούς) νέον (2). 
Ό  Νεοέλλην λαϊκός τραγουδιστής έπαναλαμβάνει καί 
παραλλάσσει.

Βεβαίως, βάσις τής δλης συνθετικής αύτοΰ έργασίας 
(άρχιτεκτονικώς), παραμένει τό έκάστοτε ποιητικόν κεί
μενον. Άλλά, άν καί μεταχειρίζεται ό τραγουδιστής τόν 
αύτόν πάντοτε τρόπον, εις τά οκτώ Κλέφτικα τής ώς 
άνω Συλλογής τοϋ κ. Ψάχου (μεταξύ αύτών εΐναι καί 
τό έξεταζόμενον δεύτερον), τοποθετήσεως τοϋ ποιητικού 
κειμένου (περιττόν, βεβαίως, νά σημειωθή δτι πρόκειται 
διά Ιδσυλλάβους), δέν άκούομεν έν τούτοις ήμεΐς τήν 
ιδίαν πάντοτε μορφήν εις τά οκτώ Κλέφτικα. Εις δλα 
αύτά, χρησιμοποιεί ώς κείμενον, τόν πρώτον δεκαπεν-

(ΐ) Είς τό προσεχές τεΰχος θά δημοσιεύσωμεν ολόκληρον 
τό ασμα.

I2) Είναι γνωστή ή φράσις τοΰ λαοΰ μας διά τούς διηνεκώς 
τό αύτό ασμα επαναλαμβάνοντας: «Φτιάσε ντέ καί σύ κάτι». 
Δηλαδή : άλλαξε και σύ κακομοίρη μου κάτι . . .



τασΰλλαβον και to πρώτον ήμισυ τοϋ δευτέρου, χωρίς 
και τά ασματα νά έχουν τήν αύτήν εκτασιν. Διατί;
Άπλούστατα διότι, ή δλη συσκευή εξαρταται άπό τήν 
«μουσικότητα» ή μάλλον μουσικήν παραγωγικότητα τοΰ 
α εκτελοΰντος τραγουδιστοΰ. Και δέον νά προστεθή δτι, 
τήν στιγμήν καθ’ ην λησμονεί δ τελευταίος μίαν «κί- 
νησιν», μίαν φράσιν τοΰ άσματός του, τότε, ή προσ
θέτει Ιπιφωνήματα, ή επαναλαμβάνει τήν αύτήν λέξιν 
ή δνομα πολλάκις, ή τέλος τό αύτό φθογγόσημον ή 
κίνησιν (εις τήν μουσικήν) διά νά μή διακόψη τήν 
«όρμητικότητα», τόν «χείμαρρον» τής έμπνεύσεώς του.
Και ή τελευταία αυτή πολλάκις δέν είναι ή πανάκεια 
διά τό νοήμον άκροατήριον.

Βλέπομεν —  διά νά ελθωμεν εις τά άσματά μας, 
πρώτον και δεύτερον— δτι ε’ις μέν τό εξετασθέν εις τό 
40ν άρθρον μας ασμα, ή Β φράσις επαναλαμβάνεται 
τετράκις, εν φ  ή ιδία αύτη φράσις (ή Β) μετά τής αυ
τής πάντοτε ποσότητος ποιητικού κειμένου, έξάκις. “Ολα, 
άποκλειστικώς τώρα εις τήν μουσικήν, χάρις εις την 
πλουσίαν μουσικήν παραγωγικότητα τοΰ εκτελοΰντος 
κ. Ίωάννου Ρηγοπούλου, δημοδιδάσκαλου. Σχετικώς 
σημειοϋμεν δτι, δ ως άνω κύριος, ο και εκτελεστής δια
φόρων ασμάτων τής Συλλογής Γορτυνίας τοΰ κ. Ψάχου, 
θά ήδύνατο νά χρησιμεύση ως παράδειγμα par excel-

-----------     ■ - πππππππππππαπππ:-----  ------ - ----

Τ Ο  Κ Υ Κ Ν Ε Ι Ο  Α Σ Μ Α

πυννεφένια παλάτια ποϋ στήνονται καμαρωτά στη Δύση.
Πάει νά σηκωθή, ν ’ άνάψη το φως, ν' αρχίαγ] ξανά 

τη δουλειά. Μά κάτι βαραίνει τά πόδια τον, και τό κε
φάλα φαίνεται σά νά μη θέλη νά οηκωϋή άπό τό χέρι. 
Ά χ  Θεέ μου ! Τρίτη φορά τόν τελευταίο καιρό έχει αύτό 
τό τρομερό συναίσθημα της αδυναμίας. ’Ά ν  άρρώσταινε 
τώρα κι αυτός; Δυστυχισμένη Κωνστάντσα! Φτοιχή 
ασθενική γυναικούλα ποΰ δε μπορείς και δέν ξέρεις πώς 
ν’  ανακούφισης τόν άρρωστο ανδρα ποϋ αγαπάς.............

—  « Καλησπέρα σας ! »
Μ ’ ανατριχίλα πετιέται ό M ozart. Ποιος μπήκε έτσι 

αθόρυβα, ετσι ξαφνικά ;
Έ νας άντρας στέκεται στό κατώφλι, ψηλός, ντυμένος με 

σταχτιά σκούρα ροϋχα, μ ’ ενα πρόσωπο χλωμό κι άγέλ.αστο.
— « Τί ζητείτε ; » ρωτάει τρομαγμένος ακόμα δ συ νθέτης.
— «Εϊσθε ό μουσουργός κύριος M o z a r t ;»
— «Μάλιστα.— Λοιπόν ;»
— «'Ο  κύριός μου μέ στέλνει γιά κάποια παραγγελία. 

Σάς παρακαλεϊ νά τοϋ γράψετε ενα « Requiem>{')

(*) R e q u ie m — λ ε ιτο υ ρ γ ία  για τους  νεκρούς, κατά. τό  π ρό τυ π ον  

τή ς  Μ  esse, ά ποτελε ΐτα ι άπο πολλά  μ έρ η : Requiem aeternam dona 
eis Do mine, Kyrie, Dies irae, S a net us, Agnus Dei, Lux 
aeterna, κ .τ .λ .

Β ρ ά δυ !— Οι τελευταίες αχτίδες ξεψύχισαν στό τζάμι, 
κι ενα βαρύ μισοσκόταδο γλυστράει θλιμμένο στό φτω
χικό καμαράκι. Ό  μουσικός, σκυμμένος στις νότες κοντά 
στό παράθυρο, κάτι προσπαθεί νά γράψη ακόμα, μά η 
πέννα ξεφεύγει άπό τά δάχτυλά του και τό κουρασμένο 
του κεφάλι γέρνει βαρύ στ ’  αδύνατο χέρι.

Μένει ακίνητος■ τά μάτια τον, μεγάλα κα'ι φωτεινά, 
κυττάνε με νοσταλγία εξω. Μιά γωνίτσα ουρανού, ενα 
πράσινο φύλλο, κάτι τέτοιο φαίνονται νά ζητοϋνε, μά 
απέναντι, ογκώδης και σταχτερός ορθώνεται 6 τοίχος ένός 
σπιτιοϋ, κι όσο ψηλά κι αν άνεβαίνη τό φωτερό τό μάτι, 
πάλι σκοντάβει στό κτίριο, σά σ ’ ενα κρύο κι άμείλιχτο βέτο· 

Μ ά και μέσα στό δωμάτιο σάν πλανιέται η ματιά του, 
παντοϋ σ ενα βέτο σκοντάβει, σε μιά πεισματάρικη αρνησι 
ποϋ ορθώνει η φτώχια μπροστά σέ κάθε του ελπίδα χαράς.

Καί τά μάτια ακόμα σάν κλείση καί θέληση νά 
ζήση μιά στιγμή ξεκούραστη καί ξέγνοιαστη σάν άλλοτε 
— τότε, τά χρόνια εκείνα ποϋ τόνομα M oza rt οίστρη- 
λατοϋοε τά πλήθη κι’  ήταν ενα έμβλημα ευτυχίας—πάλι 
τότε ό δυνατός, μονότονος βήχας τής γυναίκας τον άπό 
τό διπλανό δωμάτιο, τοϋ θυμίζει πώς εκείνα τά χρόνια 
ήταν μονάχα ενα φωτερό παραμύθι, κάτι πολύ ώμορφο 
γιά νάναι αληθινό, κάτι πονσβυσε σάν τά ολόφωτα

lence τύπου, παραλλαγών καί επαναλήψεων εις τήν 
λαϊκήν μας μουσικήν. Διότι τόσον κατέχεται αύτός άπό 
τήν ορμήν, τήν τάσιν, τήν μανίαν, θά έ'λεγέ τις, πρός 
παραλλαγήν (Variation) ώστε κα! εις ρυθμικώς αύ- 
στηρά μέλη, εις τά χορευτικά κα! δχι μόνον είς τά ελεύ
θερα ρυθμοΰ επικά Κλέφτικα οίσματα, νά μεταχειρίζηται 
πλήθος διακοσμητικών φθογγοσήμων (διαβατικά, κυκλω- 
τικάς κινήσεις, επαναλήψεις τών Ιδίων φθογγοσήμων κτλ.), 
πρός παραλλαγήν κα! φυσικώ τφ  λόγφ πρόοδον κα! γενι
κήν άνάπτυξιν τοϋ άσματός του. Π. χ. Τό μοτίβο: ( ‘ )

ν_ν — KJ W

επαναλαμβανόμενον, λαμβάνει τήν μορφήν :

(’Ακολουθεί) ΚΩΝΣΤ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(*) Έ κ  τής Συλλογής Γορτυνίας, σελ. 89, Χορός Συρτός

—  *aEva Requiem ; ’ Α δύνατον! Έ γώ  γράφω τώρα 
μία όπερα. Τήν Zauberflote .

— «Δέν είναι δυνατόν νά τόν διακόψετε;»
Ό  M ozart κυττάει θυμωμένος τόν άδιάκριτο ατά 

μάτια, κι ανατριχιάζει γιά δεύτερη φορά άπό τήν ώρα 
ποϋ μπήκε ό αναπάντεχος επισκέπτης. Μ έ μάτια διαπε
ραστικά κι αγέλαστα τόν κύτταζε κι’  αύτός.

—  « Προσπαθήστε / »  εξακολούθησε. «Είναι άνάγκη νά 
γράψετε αύτό τό Requiem. '  Ο κύριός μου τό

«Καί πώς ονομάζεται δ 
κύριός σας ;»

Ό  άνθρωπος χαμήλωσε 
τή φωνή.

«Μ ή  ρωτάτε rόνομά του, 
μή προσπαθήσετε ποτέ νά 
τό μάθετε, έξ άλλου άδικα 
θά κοπιάσετε, σάς τό λέω.
Δέ θά τόν βρήτε, καθώς 
καί δέ θά μάθετε ποτέ γιά 
ποιόν νεκρό θά γράψετε τό 
εργον».

— « Περίεργο! τραύλισε ό 
M ozart κι εγινε έξαφνα 
κατάχλομος.

—  * Μά τί έχετε; Γιατί 
διστάζετε ;» επέμεινε ό ξέ
νος. «Ο  κύριός μου εκτιμά 
υπερβολικά τήν τέχνη σας 
κι* είναι έτοιμος νά πλ η - 
ρώση δ,τι τοϋ ζητήσετε.
' Ορίστε τώρα ενα ποσόν».

— «Πενήντα δουκάτα...’» .
Ψιθυριστά, στήν τύχη, πέ-

ταξε αυτά τά λ.όγια ό συν
θέτης. Χωρίς κανένα διστα
γμό εβγαλ.ε ό άνθρωπος 
κι* άπλωσε τά χρήματα στό 
γραφείο.

■— « Σύμφωνοι !  » φώναξε 
νάλθω νά πάρω τό έ'ργον;»

— «Μ ά— δέν ξ-έρω— επείγει ;»
— ”Ε —όχι καί τόσο . . . .  * εκανε ό ξένος μέ μιά 

αόριστη κίνησι, καληνύχτισε κι’ εξαφανίστηκε βιαστικά 
κι άθόρυβα.

Σέ λίγο, δταν ή Κωνστάντσα ανήσυχη γιά τή νεκρική 
σιγή μπήκε στό δωμάτιο τοϋ M ozart, ηυρε τόν ανδρα 
της στήν ίδια θέσι, στό σκοτάδι, κατάχλωμο μέ χείλια 
σφιγμένα καί χέρια παγωμένα.

—  * Τί κάνεις αύτού, στά σκοτεινά;» τόν ρώτησε μέ 
φωνή χαϊδευτική.

Ούτε άπάντησι αύτός.
Τότε άναψε τή μικρή λαμπονλα ή Κωνστάντσα καί

κ αθώ ς τήν άκρύμπησε στό γραφείο ειδε σέ μιάν άγγιχτη 
κόλλ.α μουσικής μέ μεγάλα αβέβαια γράμματα μιά λέξι 
γραμμένη : « Requiem».

—  «77 ;» φώναξε εκπληχτη. «Καινούργιο έργο θ ’άρ- 
χίσης; Π ώς σοϋ ήλθε ή ιδέα νά γράψης ενα Requiem ;*

—  « ’Έλαβα παραγγελία» ψιθύρισε ό M ozart.
— «Γιά ποιόν θά τό γράψης;»
—  «Δέν ξέρω», άποκρίθηκε αύτός μέ φωνή πνιγμένη. 

«Μ οϋ φαίνεται γιά τόν εαυτό μου».
Ή  Κωνστάντσα τόν κύτ- 

ταξε μέ φρίκη. Τί λόγια ά- 
συνάρτητα ήταν αύτά, τί 
νφος !

Πάγωσε ολόκληρη.
—  « W olfgang ! » φ ώ 

ναξε έτοιμη νά κλάψη.
Τότε ό M ozart σήκωσε 

σ ’ αύτήν τά μάτια του με
γάλα κι’ άρχισε μέ φωνή 
βαθειά.

— «Δυστυχισμένη γυναι
κούλα ! Τό νοιώθω, είμαι 
άρροίστος, κι’ αύτός ό μυ
στηριώδης επισκέπτης ήταν 
άγγελιοφόρος τοϋ θανάτου 
μου. Ναι, πρέπει νά τό 
γράψω τό Requiem, είναι 
τό μόνο έργο που ταιριάζει 
γιά τό τέλος. Μήν κλαϊς, 
Κωνστάντσα, εσένα λυπά
μαι, άγαπημένη, ποϋ θά 
σ’ άφήοο) στή φτώχια, εσέ
να καί τό παιδάκι μας. Βλέ
πεις, δέν ήμουν άξιος να 
σάς εξασφαλίσω τό ψωμί 
σας. Κι* δμως αν ζοϋσα 
*—ποιος ξέρει— θά βλέπαμε 
κι ώμορφες ήμερες. Είμαι

νέος, στά τριανταπέντε αρχίζει ή ζωή γιά μερικούς ανθρώ
πους . . .  Κι αύτή ή όπερα, ή Zauberflote που γράφω 
τώρα, θίίχη επιτυχία δέ μπορεί —  μά ποιος ξέρει, θά 
προφθάσοί νά τήν ιδώ στή σκηνή; Πεθαίνω πριν χαρώ 
τό δώρο ποϋ μοϋδωσε ό θεός».

** *

Μήνες περνούν. Π  Zauberflote έτοιμη, πρόκειται 
νά άνεβασθή, μά άπό κάτω άπό τά μεγάλ.α γράμματα 
4 Requiem » δέν εχει γραφή ούτε νότα. Μονάχα ό 
πένθιμος τίτλ.ος ξεπροβάλλει μαύρος μέσα στό κατάλευκο 
χαρτί, κι* αύτά τά λ.ίγα γράμματα είναι τώρα τό βέτο 
ποϋ υψώνεται ενάντια στήν ευτυχία. Κι* δμως διψάει 
τή χαρά ακόμα <5 συνθέτης, κι ή ζωή φαίνεται πώς

θέλει».

M O Z A R T

θριαμβευτικά. « Καί πότε



δέν εχει σκοπόν ν άφίση έτσι εύκολα νά τής ξεφυγη 
τό παιδί της αύτό ποϋ τ’ αγάπησε τόσο στα παληα τα 
χρόνια, και μνριόπλοκη τον προβάλλει πάντα χίλιες δυο 
καινούργιες απαιτήσεις, χίλιες Εννοιες κι ελπίδες χαράς.

Νά τώρα, τό ταξίδι στην Πράγα γιά νά γράψη σε 
τρεις εβδομάδες μιά ολόκληρη όπερα. Μάλιστα, σε τρεις 
εβδομάδες, στη στέψι τοϋ βασιλείας Λεοπόλδον, πρεπει 
νά εΐναι έτοιμη η όπερα * TltllS*. Τό ταξιδιωτικό αμάξι 
περιμένει. 'Η  Κωνστάντσα εΐναι κι δλας μέσα και χα
ρούμενος ό M ozart θέλει ν άνέβη κι αυτός 'Έ ξαφια  
άθόρνβα, κάποιος παρουσιάζεται μπροστά του.

— «Κύριε M ozart φεύγετε; Και τό Requiem  ;.».
'  Ο καλλιτέχνης παγώνει στ’ άντίκρυσμα τοϋ σταχτο- 

ντυμένου κί αντιπαθητικού ανθρώπου. Τον είχε ξεχασει 
Θέλει νά δικαιολογηθή και δε βρίσκει λόγια.

— «Δεν κατώρθω σα.. . * τραυλίζει « δταν γυρίσω απο 
τό ταξίδι».

— «Μά χωρίς άλλο» επιμένει ό άγνωστος. «.Τώρα το 
πράγμα έπείγει, σας βεβαιώνω πώς έπείγει. Μη το ανα
βάλλετε αλλο. ”Εχω τό λόγο σας; Μόλις γυρίσετε άπό 
τό ταξίδι ϋά γράψετε τό Requiem ;*

’ Επίμονα και παράξενα τόν κυττάνε τ’ αγέλαστα μάτια.
—  «Ναι, εχετε τό λόγο μου», τραυλίζει ό συνϋέτης 

και μπαίνει στ αμάξι.
—  * Τί επαθες, γιατί άργησες ;» τόν ρωτάει η γυ

ναίκα του.
‘ Ο M oza rt τρέμει σύγκορμος.
— «Λεν είμαι καλά, Κωνσιάντσα, δεν ξέρω τί εχω. 

*Ηλθε κί αυτός ό άνθρωπος γιά τό Requiem ϋά το 
γράψω, πρέπει νά τό γράψ ω. . .  μου είπε πώς έπείγει 
τώρα τό π ρ άγμ α ...» ·

Τέσσερις μήνες κατόπιν, ενα απελπισμένο βράδυ τοϋ 
Δεκέμβρη, δ γλυκός συνϋέτης τοϋ Figaro ψυχομαχο, σε. 
Γύρω τον, στό φτωχικό καμαράκη— αλήθεια, ακόμα πιο

φτωχό τώρα, γιατί τά περισσότερα πράγματα πήραν το 
δρόμο γιά τό ενεχυροδανειστήριο— παράστεκαν λιγα αγα
πημένα πρόσωπα, οί κορυφαίοι τραγουδιστές ποϋ είχαν 
παίξει τούς κυρίους ρόλου; στην Zauberfldte, στο εργο 
ποϋ είχε χαρίση την τελευταία αχτίδα χαράς στό συνϋετη. 
Παράστεκαν τώρα με μάτια δακρυσμενα. Παρέκει, >ι 
Κωνστάντσα άλαλη άπό τόν πόνο. ’Έ ξαφνα ό M ozart 
τήν φώναξε κοντά τον. Πλησίασε αυτή, κατι ακούσε, 
κι’  εφνγε. Σέ λίγο ξαναήλθε μ ’  ενα χειρόγραφο στό χέρι. 
Τ’ άκονμπησε στό κρεββάτι τοΰ άρρωστου. Αυτός, το 
ξεφύλλισε γιά μιά στιγμή, κι έπειτα εκανε ενα νόημα 
στους μουσικούς.

Κατάλαβαν αυτοί, κί άμέσως ενας άρχισε τό τρα
γούδι. Σε λίγο άκούστηκε. κι* ή φωνή τοϋ M ozart να 
τοαγουδή τό Requiem— τή λειτουργία τών νεκρών.

Τραγούδησεν, τραγονδησεν, ώσπου σε μιά στιγμή, 
σώπασε η φωνή τοϋ συνθέτου. ' Ολοι ποΰ είχαν ξεχασει 
πώς βρίσκονταν σέ νεκρικό θάλαμο, γύρισαν σ αυτόν 
τρομαγμένοι. Κι' αυτός, καταλαβαίνοντας την αίτια τοΰ 
φόβου των, τους χαμογέλασε με καλωσύνην μέσα άπο 
τά δάκρυα που θόλωναν τά μάτια του, και με φων>] 
γλνκειά κα'ι πονεμένη :

—  «Δέ σάς τώλεγα πώς τό γράφω γιά τόν εαυτό μου ;» 
τους είπε.

“Έκλεισε τό χειρόγραφο, έκλεισε και τά μάτια του 
κουρασμένος.

Τότε έφυγαν οί ξένοι αφήνοντας τον να ζηση τις τελευ
ταίες τον στιγμές κα'ι ΐ’ά πεθάνη μέσ στο νανούρισμα 
τοΰ νεκρικοΰ του τραγουδιού ( ι)

Ι Ω Α Ν Ν Α  Γ .  Μ Π Ο Υ Κ Ο Υ Β Α Λ Α

(*) Ε ξα κ ρ ιβ ώ θ η κ ε  κατόπιν, οτι ό μ υστη ριώ δη ς αυτός επισκέ
πτης ποϋ είχε προξενήσει τέτοια φοβερή εντύπω σι στην εξασβενη - 
μένη φαντασία τΟν Mozart ήταν δ νπηοέτης κάποιον κόμητος  
Watsegg. δ όποιος επέμενε να το ν  γρά·ψΎ) ο σνν&έτης τδ Requiem 
υπό εχειιύ&ειαν επειδή ή·')ελε νά τό παρονσιάσϊ] για δικό το ν  έργο 
στό μ νη μ όοννο  τής γυναίκας τον.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ή  ’Αθήνα πλυμμήρισε άπό μουσική. R ecita ls! 
R ecita ls ! 'Ένα, και τής περισσότερες φορές δυο τήν 
ημέρα. Θα νόμιζε κανείς πώς οι μουσικοί θέλουν ν’ a m  
κρύσουν τής διακοπές έχοντας τή συνείδησι αναπαυμένη 
πώς έξετέλεσαν τόν προορισμό τους!

Συναυλία γιά δυό πιάνα, έκτελεσταί: Μαρίκα 
Κούρτοβικ— W ald. Freeman. Γνωστοί κι’ οί δυό: 6 κ. 
Freem an άπό τούς Ικλεκτούς πιανίστας, ή δις Κούρ- 
τοβικ μαθήτρια του· στέκει δίπλα στό δάσκαλό της μέ 
δυνατή προσωπικότη ca. Τό πρόγραμμα τής συναυλίας 
τους γιά δυό πιάνα, εξαιρετικά ενδιαφέρον, θάπρεπε νά 
τό παρακολούθηση πυκνότερο κοινό. ’Έργα γραμμένα 
επίτηδες γιά δυό πιάνα. Περίεργη, και πολλές φορές Ικα
νοποιητική προσπάθεια νά πλουτίσ^ ό ήχος τοΰ πιάνου

διπλασιαζόμενος. Ή  «Σουίτα» τοΰ Rachm aninof, ενα 
ιδιαίτερο σέ άναζήτησι ηχητικών συνδυασμό)ν έργ<>, τοΰ 
D ebussy: «Ε η blanc et noir», καί τρεις «Vaises 
Rom antiques» τοΰ Chabrier, αποδόθηκαν μέ πολλή 
μουσικότητα και Ιξαιρετικό b rio  άπό τούς δνό έκτε/ε 
στάς. 'Η  εκλογή τ ώ ν  πιάνων κακή : P leyel καί Ibach 
δέν ενώνουν τόν ήχο του;, και τό ζήιημα αυτό εινε 
κύριο σέ συναυλίες γιά δυό πιάνα ποΰ ή ένωση τοΰ 
ήχου πρέπει νά εΐναι απόλυτος.

Δυό συναυλίες γιά πιάνο ατό τήν Δ ιδα Μπα- 
χάουερ : 'Η  εκλογή τών έργων ποΰ έξετέλεσε δείχνει μιά 
εξαιρετική κατανόηση τοϋ τί πρέπει νά εΐνε ε>α μου 
σικό πρόγραμμα. Ή  τόσο νέα καλλιτέχνις κατέχει μιά 
κολοσιαΐα —καί ισως θάπρεπε νά πώ επικίνδυνη —ευκο

λία. Φοβάμαι πώς ή ευκολία της αύτή θά τήν παρα
σύρει πρός τόν άπόλυτο βιρτουοζισμό, είδος ποΰ εκλείπει 
πιά άπό τήν εποχή μας. Ή  αρετές της εΐναι σπάνιες 
κι’ αν κατωρθώση νά ύποτάξη τήν μεγάλη τεχνική της 
και νά τήν κάνη μέσον και ό'χι σκοπό, τότε θά μπό
ρεση νά δώση σπουδαία άποτελέσματα.

Καίτη Παπαϊωάννου : πιανίστα μέ ξεχωριστή μου
σική άντίληψη. ’Ανάμεσα στήν υπερβολική νευρικότητα 
ποϋ είχε τό παίξιμό της σ ’ ό'λο τό διάστημα τής έκτε- 
λέσεως, μπορέσαμε νά βροϋμε μουσικές φράσεις ποΰ 
μάς έδωσαν τήν πεποίθησι πώς αν νικήση τήν νευρι
κότητα αύτή ή Δνις Παπαϊωάννου καί μπορέση νάφήση 
ελεύθερο τό μέτρο τών δυνάμεων της, Θά βρεθούμε 
μπροστά σέ μιά πολύ καλή μουσική άπόδοσι.

Ή  Καίτη Άνδρεάδη  εΐνε γνωστή πιά και ’ δώ και 
έ'ξω άπ’ τήν 'Ελλάδα ποϋ πολλές φορές κράτησε υπε
ρήφανα τό ό'νομά της δίπλα σέ ξένες δόξες. Στής δυό 
τελευταίες της εμφανίσεις στό ’Αθηναϊκό κοινό, ή μιά 
στήν «'Ιταλική εβδομάδα» κι’ ή άλλη στό ρεσιτάλ της, 
δικαίωσαν άκόμη μιά φορά τή φήμη. Τό τελευταίο της 
κοντσέρτο δώθηκε νομίζω κυρίως γιά νά γνωστή στό 
κοινό ενας κύκλος τραγουδιών τοΰ Marc Delmas Γάλλου 
μουσικοΰ μέ δυνατή προσωπικότητα παρ’ δλη τή βα- 
γνερική έτίδρασι. Ό  κύκλος αύτός τών οκτώ τραγουδιών 
τοΰ Delmas στάθηκε ώραιότατα πλάι στά τραγούδια 
τοΰ Η. W olf ποΰ προηγήθηκαν οτήν έκτέλεση. Ή  μου- 
σικότης τής δ ος Άνδρεάδη εξυπηρέτησε θαυμάσια τήν 
ρωμαντική αύτή μουσική. Τά δυό χαρακτηριστικά τρα
γούδια τοΰ Ravel ποΰ έξετέλεσε κατόπιν, και «les
Cigales» τοϋ Chabrier δέν εΐνε τό είδος τής Δ ίδος
Άνδρεάδη. Ή  diction  παίζει σπουδαιότατο ρόλο σ ’ αύτοϋ 
τοΰ ει'δους τή γαλλική μουσική, εΐνε αναπόσπαστο στοι
χείο τής μουσικής, καί ή diction τής Δ ίδο? Άνδρεάδη
εΐναι τό μόνο άδύνατό της σημείο.

Ό  κ. Λάππας πού χρωστάει τή διεθνή φήμη του στό 
μουσικό θέατρο, έχει ενα σπάνιο συνδυασμό προσόντων : 
μιά ζεστή, συμπαθητική φωνή τενόρου, ωραία εξωτερική 
έμφάνισι, και δυνατή ήθοποιΐα. Ό  συνδυασμός αύτός 
εΐναι σπάνιος σέ τραγουδιστός μουσικοΰ ιΊεάτρου. Τώρα, 
γιά ποιο λόγο ό κ. Λάππας άρνήθηκε έ'στω και γιά μιά 
βραδυά τό σύνολο αύτό ποΰ εΐναι ή μεγάλη του επιτυχία 
στή σκηνή, και ζήλεψε τό ρόλο ενός κυρίου μέ φράκο, 
μέ δυό κρεμασμένα χέρια ποΰ μάταια προσπαθοΰν νά 
βροϋν ζωή κα'ι κίνησι στήν άχαρη πραγματικότητα, αύτό 
μονάχα ό ίδιος τό ξέρει φυσικά. Τό κακό εΐναι πώς έ'δωσε 
δικαίωμα νά τόν κρίνουμε έξω άπό τό βασίλειό του, 
στήν καθαρή μουσική.

Κι’ αύτό εΐνε είς βάρος του. Πάντως γιά δλους μας 
ό Λάππας εΐνε ό μόνος Έλλην τενόρος, ενός πραγμα
τικά μουσικού θεάτρου. Ό  κ. Βολωνίνης ποϋ συνέπραξε 
στή συναυλία Λάππα είχε μιά μεγάλη κα'ι δικαιολο
γημένη επιτυχία.

Κάχια Μανιάκη ;  Πλούσια ιδιοσυγκρασία κι’ εύχά- 
ριστη φωνή Στά τραγούδια ποΰ δέν ζητάνε συγκράτησι, 
δπως εΐνε τά ρούσικα ποΰ είπε, έδωσε μιά ώραία άπό- 
λαυσι στό ακροατήριο. Τό «Νανούρισμα» τοΰ κ. Σπάθη 
κα'ι οί «Δυό νύχτες* τοϋ κ. Ψαρυύδα βρήκαν μιά άπόδοσι 
άπό τής καλλίτερες.

Συναυλία της μαθητικής τάξεως δρχήστρας τοΰ 
'Ωδείου ’Α θηνώ ν : Ή  ΐδρυσις τής τάξεως τής μαθη
τικής Ορχήστρας στό ΏΊειον Α θηνών εΐνε ασφαλώς 
τό καλλίτερο καί αποτελεσματικότερο σημείο τής έφε-

τεινής δράσεως τοϋ ’ξ>δείου. Ά π ό  πάσης άπόψεως ή 
ΐδρυσις τής τάξεως αύτής ήταν αναγκαία καί ό κ. Ο ’ικο- 
νομίδης είνε αξιέπαινος ποΰ διέκρινε τήν ανάγκη αύτή 
καί τήν πραγματοποίησε.’Έστι τά παιδιά αποκτούν μιάν 
ανώτερη, γενικώτερη μόρςχοσι παίζοντας στήν ορχήστρα 
αύτή, οί τελειόφοιτοι μαθηταί έχουν τό μέσον νά παί- 
ζόυν μέ συνοδεία ορχήστρας καί ν ’ αποκτούν μιά συνή
θεια ποΰ θά τούς εΐνε τόσο χρήσιμη άργότερα, καί τό 
κοινόν μπορεί νά έχη τήν ευκαιρία ν’ άκούη έργα, κλασ
σικά κυρίως,, γραμμένα γιά μικρή δρχήστρα, πράγμα 
πού δέν μπορούμε νά ζητήσομε άπό τήν μεγάλη συμφω
νική δρχήστρα. Τά άποτελέσματα μέσα σέ ολίγων μηνών 
μελέτη, ήταν άπολύτως ικανοποιητικά στήν τελευταία 
συναυλία. Ή  διδασκαλία τοϋ κ. Μπουστίντουϊ έδωσε 
στή μικρή αύτή τάξι τήν αύτοπεποίθησι καί μιά σωστή 
μουσική κατεύθυνσι, καί ήδη ή μικρή σάλα τοΰ Ωδείου 
Α θηνώ ν εΐναι πολύ μικρή γιά τόν ήχο τοΰ τόσο άρτιου 
μαθητικοΰ αύιοΰ συγκροτήματος.

ΛΟΥΚΙΑ ΛΟΥΚΙΔΗ

Συναυλία AlS°s Ε. Άποστολίδου : Ή  γνωστή κα- 
Θηγήτρια τοϋ «Έθνικοϋ ’Ωδείου» Δν1? Ε. Άποστολίδου 
μάς έδωσε τήν περασμένην εβδομάδα μέσα στήν αίθουσα 
τοΰ Παρνασσού έ'να ρεσιτάλ πιάνου μέ πρόγραμμα καταρ
τισμένο όμοιογενώς άπό έργα καί μόνον τοϋ Chopin.

Ά ν  καί εΐνε γνωστές ή δυσκολίες πού παρουσιάζει, 
τόσον τεχνικώς δσον καί πρό παντός άπό άπόψεως εσω
τερικής ερμηνείας, ή έκτέλεσις τοΰ έργου τοϋ πονεμένου 
πολωνοΰ άρτίστα, ή έν λόγφ καλλιτέχνις έξετέλεσε τό 
δύσκολο πρόγραμμά της κατά τρόπον υποδειγματικό, 
φανερώσασα δι’ αύτοΰ μίαν πράγματι άξιόλογο καλλιτε
χνικήν ώριμότητα.

Τά πρελούντια, ή σπουδές, ή σονάτα εις σι έλατ., 
τό νυχτιάτικο εΐς σι ύφ. έλατ., έκ τοΰ op. 9 καί τέλος τά 
βάλς άρ. 2 έκ τοΰ op. 69, δλα αύτά άπεδόθησαν καλά 
τεχνικώς άλλά καί μέ τήν άπαραίτητον εκείνην λεπτήν 
αισθηματικότητα, χωρίς τήν οποίαν καταντά πλέον μα- 
ταιοπονία κάθε προσπάθεια καί επαφής άκόμη μέ τό 
έ'ργον τοΰ «Ποιητοΰ τοϋ πιάνου».

Μαθητικη έπίδειξις Κ α$ Νίνας Φ ωκά; Ά λλη 
συναυλία αξία λόγου (γιά τήν άκρίβεια έπίδειξις μαθη
τών τοΰ τραγουδιού) εΐνε ή rf|c κ Νίνας Φωκά καθη- 
γητρίας καί αύτής τοΰ «Έ θν. ’φδείου» ήτις έδόθη στάς 
1δ Μαΐου εΐς τό θέατρον Κεντρικόν. Τό νά παρουσιά- 
σωμεν τήν καλλιτέχνιδα αύτήν άποβαίνει νομίζομεν 
περιττόν, διότι πρόκειται γιά τήν παλαιάν εκείνην 
ιέρειαν τής τέχνης τοΰ τραγουδιού τήν τόσον γνωστήν 
άφ ’ ενός μέν ώς καλλιτέχνιδα creatrice διαφόρων κατά 
τό παρελθόν ρόλων, δσον καί πρωτίστως ώς παιδαγω
γού, ήτις έμόρφωσε δεκάδας μαθητών μεταξύ τών οποίων 
καί τούς διαπρέποντας σήμερον στά ξένα μεγάλους καλ- 
λιτέχναί κ. κ. Ξηρέλλην καί Μυλωνάν.

Ά π ό  τούς έμφανισθέντας μαθητάς καί μαθήτριας 
τής κ. Φωκά θά ξεχωρίσωμεν τάς κ. κ. Παπακωνσταν
τίνου καί Καλλινίκου ώς καί τήν Δ δα Σισμάνογλου κα
θώς έπίοης καί τούς κ. κ. Καραβίαν καί Παπαδήμαν, 
οιτινες δλοι έπέδειξαν φωνητικά προσόντα έξοιρετικά 
πού οφείλονται ασφαλώς εΐς τήν λαμπράν μέθοδον τής 
πεπειραμένης των καθηγητρίας. ΤΤ

’ Επίδειξις τάξεως πιάνου Γ. Ξανθοπουλίδη ; Τό
Σάββατον 2 Μαΐου έλαβε χώραν εΐς τό θέατρον Κεντρικόν



ή προαγγελθεΐσα μαθητική έπίδειξις τής τάξεως πιάνου 
τοϋ καθηγητοΰ τοΰ «Εθνικού ’Ωδείου» έπίσης κ. Γεωρ
γίου Εανθοπουλίδη. Ή  διδασκαλική δράσις τοΰ νέου 
καθηγητοΰ εχει μεγάλην έξέλιξιν κατά τά τελευταία έτη. 
Ή  έπίδειξίς του τόν άπέδειξεν έκ τών αρίστων μουσικών 
μας παιδαγωγών.

Ό  κ. Ξανθοπουλίδης δέν ένεφάνισεν μόνον μαθητάς 
μέ φυσικόν τάλαντον άξιον λόγου. Ό λ οι έν γένει ήσαν 
ά'ριστα κατηρτισμένοι Παίξιμον καθαρόν, λεπτότης, δύ- 
ναμις καί πολύ καλή penalisation. Πλήν τούτων δ 
καθείς ειχε ατομικότητα τήν δποίαν άριστα πράττων δ 
κ. Ξανθοπουλίδης δέν έφρόντισε νά καταπνίξη. Τουναν
τίον έπεδίωξε τήν καλώς έννοουμένην έξέλιξιν κάθε ατο
μικής ιδιοσυγκρασίας. Τό πραγμα δέ αύιό είναι δυσ
χερές. “Οσοι γνωρίζουν τί θά είπή μαθητής, γνωρίζουν 
δτι, συχνά εις τόν διδασκόμενον, δ αχαλίνωτος ατομισμός 
καταλήγει εις ύπερβολάς. Αύτό δέν συνέβη είς τήν προ- 
κειμένην περίπτωσιν. Και οι επτά είς τήν θέσιν των. 
Ό  ενας καλύτερος άπό τόν άλλον. Έ άν δέν εΐχον τό 
ίδιον είδος τεχνικής, δύσκολον νά μαντεύση κανείς πώς 
είναι συμμαθηταί.

Θά ήτο δυνατόν νά έπεκταθώ έπί τοΰ παιξίματος 
ένός έκάστου, άλλά θά έχρειάζετο στήλη δλόκληρος. Πε
ριορίζομαι νά τούς αναφέρω: κ. Σιφναΐος, Δις Μιχα- 
λακέα, κ. Κουρτίδης, Δίς Νικολαΐδου, Δίς Κουρτίδου, 
Δίς Ποσάντζη, Δίς Γρηγορίου κ.τ.λ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΡ1ΓΩΝΗ

Από τό Ρεσιτάλ της κ ϋαπαμικροπούλου : Το
Ρεσιτάλ τών έργων γιά Πιάνο τής κ. ’Αντιγόνης 
Παπαμικροπούλου-Μακρυγιάννη ! Στήν έποχή πού ολες 
οί αξίες κι’ δλα τά αισθήματα καί οί παρορμήσεις τής 
ζωής κρίνονται κατά κανόνα μέ τό μέτρο τής εγωιστικής 
καί συμφεροντολογικής θετικότητος, καί καταδικάζεται 
άπό μιά μακαρίαν έγωϊστικήν ηλιθιότητα δ εσωτερικός 
κόσμος, παραμερίζουμε περιφρονητικά τις σαϋλωκικές 
αυτές εκτιμήσεις τής ζωής γιά νά σφίξουμε τό χέρι τής 
καλλιτέχνιδος, πού μέ μιάν αγνήν ορμή μετέφρασε τήν 
πραγματικότητα, αύτό τό καταστάλαγμα τής ζωής της, μέ 
τό τραγούδι. Κι’ έδώ άκριβώς έγκειται κατά τή γνώμη μου 
ή αξία τοΰ ρεσιτάλ αύτοΰ τής δημιουργικής εργασίας απάνω 
άπό κάθε τεχνική. Μ’ δλο πού δέ θέλω νά κατεβάσω τό 
θέμα μου σέ μιά τεχνοκριτική, σημειώνω παρενθετικά 
τό κρυστάλλινο παίξιμό της, πού αν μεταφράζη τήν τρυ
φερήν αισθηματικότητα τής γυναικείας Καρδιάς, κατορ
θώνει τό έκπληκτικό φαινόμενο νά φτάνη τήν άντρί- 
κεια δύναμι στό συνεπαρμό του «Στό δάσος».

Συγκινήσεις μιας νοσταλγικής καί— νά τολμήσω τόν 
χαρακτηρισμό— πονεμένης ίσιος ιδιοσυγκρασίας.

Γ ι’ αύτό προτιμώ τά μέρη πού ξεχειλίζει ή λυρική 
διάθεσις ασυλλόγιστα, άνεξάρτητα άπό κάθε εναρμονι- 
στικήν ή δεξιοτεχνικήν έπιμέλεια. Ή  σελίδες τοΰ μου- 
σικοΰ ημερολογίου μιας γυναίκας πού περιγράφουν τήν 
αγωνία της, τόν έρωτά της—δσοδήποτε καί αν τόν κρύβη 
μέ άλλο τίτλο— πού θυμάται τήν τέχνη της γιά νά τρα- 
γουδήση μερικές βαριασιόνες ή πού μιλάει γιά τά παιδιά 
της πού άποκειμιώνται, δταν είναι γραμμένες υποκειμε
νικά καί αληθινά σαν ξεχείλισμα τών αίσθημάτοον αύτών, 
έχουν τό δικαίωμα νά μάς κρατούν ευλαβικά μπροστά 
τους, γιατί ώμορφαίνουν τή ζωή μεταβάλλοντας τό κάθε 
πραγματικό κατακάθι της σ’ δ'νειρο.

Γ ι’ αύτό, γιά μέ τούλάχιστον θά ειχε άπέραντον

ενδιαφέρον —  καί τολμώ νά τό έκφράσω σαν ευχή —  
ν’ ακούσω τήν περίληψι τοΰ ημερολογίου αύτοΰ, μιά 
συνθετική μουσική πού νάχη κάτι άπό τή δραματική 
σύνθεσι τοΰ Φάουστ ή τή Μπετόβεια Έρόϊκα πού νά 
δλοκληρώνη τή «Γυναίκα» δπως τή συνθέτει ή δημιουρ
γική πνοή της.

Ή  εμπνευσμένη βιρτουόζος αξίζει τήν εύγνωμοσύνη 
μας γ ιά  τήν ώρα τοΰ δράματος πού μάς έ'καμε νά 
ζήσουμε. Α. Δ.

Τήν προπαρελθοΰσαν Τετάρτην 29ην ’Απριλίου έδόθη 
είς τό «Κεντρικόν Θέατρον» ή έτησία μαθητική έπί- 
δειξις τής διακεκριμένης καλλιτέχνιδος καί καθηγητρίας 
βδος Σμαράγδας Γεννάδη.

Μαθητική κατά τό πρόγραμμα, άλλ’ άπολύτως καλ
λιτεχνική ώς έκτέλεσις.

Ή  Δ ις Γεννάδη, καλλιτέχνις καί εμπνευσμένη έκτε- 
λέστρια ή ιδία, μορφώνει καλλιτέχνας καί δχι μαθητάς. 
Δέκα καί τέσσαρες οί εκτελεστοί τοΰ δυσχερέστατου 
μουσικώς καί τεχνικώς προγράμματος, ισάριθμοι τίτλοι 
τιμής διά τήν καθηγήτριάν των.

Παραθέτομεν τά ονόματα δλων γιατί δλοι παρου- , 
σιάσθησαν τέλειοι άναλόγως τοΰ φυσικού των ταλέντου.

Αί Κ"1 Λάγου καί Παπαντωνίου. Αί Δ δες ΙΙαπαδά- 
του, Παπαναστασίου, Καπερώνη, Δραγάτση, Ξηρουχάκη 
Maltass, Κρίσπη. Οί Κ01 Μοσχονάς, Εμμανουήλ, Γελαν- 
ταλής, Σπετσιάλης, δλοι καλοί καί δλοι καλά διδαγμένοι 
τόσον είς τήν τοποθέτησιν τής φωνής, δσον καί είς τήν 
μουσικήν καί καλλιτεχνικήν άπόδοσιν.

Τό Κοινόν ποΰ έπλημμύρισε κυριολεκτικώς τό θέα
τρον, έχειροκρότησε μέ ενθουσιασμόν δλες καί δλους καί 
ιδιαιτέρως τάς Δ 1505 Παπαναστασίου καί Δραγάτση καί 
τούς Κου? Μοσχονάν καί ’ Εμμανουήλ. Οί ίσχυριζόμενοι 
δτι δέν υπάρχει φα>νητικόν υλικόν πρός καταρτισμόν 
τοΰ Εθνικού μας Μελοδράματος Θά ήλλαζαν γνώμην 
αν παρευρίσκοντο είς τήν Θριαμβευτικήν παρέλασιν τό
σων νέων ταλέντων, τόσων δροσερών φωνών.

Ή  Δ ις Γεννάδη είνε άξία τών θερμότερων επαίνων 
καί συγχαρητηρίων καί δικαίως τό Κοινόν τήν έκάλεσε 
είς τήν σκηνήν καί τήν έπευφήμησε. Τό δλον δυσχερέ- 
στατον πρόγραμμα τής λαμπράς συναυλίας συνόδευεν 
αριστοτεχνικά είς τό πιάνο δ μαέστρος κ. Στέφανος 
Βαλτετσιώτης. Ν· Γ·

Άναφέρομεν έν τέλει, τήν μαθητικήν έπίδειξιν τής κ. 
ΕΙρ. Σκέπερς -  Άγγελοπούλου. Διεκρίθησαν οίμαθηταί 
καί μαθήτριαι Π. Παναγόπουλος, Άγγελόπουλος, ή Δ ι= 
Βλαχοπούλου καί ιδίως ή Δ1ςΣκαλκώτα μέ τήν μουσικότητα 
καί τή γλυκειά της φωνή. Πιστεύομεν δτι ή Δ ις Σκαλ- 
κοότα θά συνέχιση τάς σπουδάς της στό Βερολίνο, κοντά 
στον άδελφόν της, τόν γνωστόν “ Ελληνα συνθέτην.

— Καί έπί τή εύκαιρία σημειοΰμεν δτι, δ κ. Σκαλκώ- 
τας, πού ζεΐ τώρα στό Βερολίνο, συνέθεσε ήδη ενα Όκτεττο 
γιά 4 έγχορδα καί 4 ξύλινα πνευστά καί άκόμη δτι, θα 
έκτελεσθή τό τελευταίο αύτό έργο στή Γερμανική πρω
τεύουσα, στις 2 ‘Ιουνίου τ. έτ. Έπίσης έξετε/έσθησαν 
εις τό Βερολινον στις 21 Μαΐου δύο κουαρτέττα του 
Nr 1 καί 2. Ή  «Μουσική Ζωή» έκφράζει στον κ Σκαλ
κώτα καί τούς γονείς του τά πλέον έγκάρδια συγχαρητήρια.

— Στήν μαθητική έπίδειξι τοΰ καλλιτεχνικού Διευ- 
θυντοΰ τοΰ «Ελληνικού Ωδείου» κ. Θ. Πινδίον (πιάνο) 
διεκρίθησαν ή κ. Κ. Ζώη καί ό κ. Γεώργιος Πλάτων.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ!
'Ό σ οι 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 Ευρώπη. =  =  =  =  =
'Ό σοι δέν έχουν ραδιόφωνα Starr άς γρά
ψουν δυο λόγια. Ευχαρίστως Όά τούς πλη
ροφορήσουμε τί εΐναι ένα ραδιόφωνο Starr 
καί μέ τί ευκολίας πληρωμής τά πωλοΰμεν. 
Ειδική υπηρεσία επιδείξεων κατ’ οίκον.

e φ ρ ι ρ ι g z t q p f  β. e.
ΣΤΟΑ fiPIHKEIOY 12 -  ΠΡΑΞ1ΤΕΛ0ΫΣ 7. 
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Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

Ή  «Μ ουσ ικ ή  Ζω ή*  έν τή επιθυμία της δπως καταρτίση, χάριν 
τών αναγνωστών της, κατάλογον τών αξιότιμων κ. κ. καθηγητών καί 
τών καθηγητριών τής μουσικής, παρακαλεΐ αυτούς δπως άποστείλουν

ί
τάς διευθύνσεις των εις τά Γραφεία μας.

Έ κ παραλλήλου ή * Μ ουσική Ζ ω ή'’ αναλαμβάνει νά δημοσίευση 
έφ’ άπαξ καί έντελώς δωρεάν τάς ώρας επισκέψεων, τήν ειδικότητα, ώς 
καί άλλας σχετικάς αγγελίας τοΰ ώς άνω διδάσκοντος προσωπικού.

Ε Κ  Τ Η Σ  Δ Ι Ε Υ 0 Υ Ν Σ Ε Ω Σ  

V     ---------  >



ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ή  καταπληκτική πρόοδος τών τελευ

ταίων δεκαετηρίδων έπέψερε σημαντικάς 

μεταβολάς είς τόν τρόπον τής ζωής μας.

Έγίναμε ταχύτεροι εΐς κάθε ενέρ

γειαν μα:, είς κάθε κίνησίν μας, είς κάθε 

μας προσπάθεια, σέ δλες τις εκδηλώσεις 

τής ζωής επηρεασμένοι άπό την νοοτρο

πίαν της εποχής μας.

Έγίναμε δμ ω ; κα'ι μουσικώτεροι παρ’ 

δ,τι καί αν λέγεται περί τοΰ εναντίον.

Καί τοΰτο χάρις εΐς τά άφθονα μου

σικά μέσα ποΰ μάς χορηγεί τό έμπόριον 

μέ τά νέα συστήματα πωλήσεως.

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

θνοΰς άριστοκρατίας, είναι σήμερα προσιτά εΐς κάθε οικογενειάρχην ποΰ θέλει νά 

μορφώση μουσικώς τά παιδιά του μέ τό ΐδανικώτερον μουσικόν δργανον ■

Τ ©  ϊ!8ΑΙΝΟ B E C H S T E I N

Διότι ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ ΣΤΑΡΡ A. Ε. προσφέρει τά πιάνα BECHSTEIN  
είς 36 μηνιαίας δόσεις μέ ευκολίας καί δρους ποΰ είναι άνάλογοι μέ τήν εποχήν μας.

ΕΤΑΙΡΙΑ niANQN STAPP α .ε .

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

Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Υ Σ , όδός Φίλωνος 48. Θ Ε Σ)Ν ΙΚ Η , όδός Βενιζέλου 22.

Π Α Τ Ρ Α Ι, όδός Μαιζώνος 109. Β Ο Λ Ο Σ, όδός Έρμοΰ 111.
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