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ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Μ τ - τ -

Ή  καταπληκτική πρόοδος τών τελευ

ταίων δεκαετηρίδων έπέφερε σημαντικάς 

μεταβολάς είς τόν τρόπον τής ζωής μας.

Έγίναμε ταχύτεροι είς κάθε ένέρ- 

γειάν μας, είς κάθε κίνησίν μας, είς κάθε 

μας προσπάθεια, σέ δλες τις εκδηλώσεις 

τής ζωής επηρεασμένοι άπό την νοοτρο

πίαν τής εποχής μας.

Έγίναμε δμως και μουσικώτεροι παρ’ 

δ,τι και άν λέγεται περί τοϋ εναντίον.

Καί τοΰτο χάρις είς τά άφθονα μου

σικά μέσα ποΰ μάς χορηγεί τό έμπόριον 

μέ τά νέα συστήματα πωλήσεως.

Τ Λ  ΠΙ ΑΝΑ 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 είς κάθε οικογενειάρχην πού θέλει νά 

μορφώση μουσικώς τά παιδιά του μέ τό ίδανικώτερον μουσικόν δργανον :

ΤΟ ΠΙΑΙΝΟ 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 εύκολίας καί όρους πού είναι άνάλογοι μέ τήν έποχήν μας.

ΕΤΑΙΡΙΑ niANQN ΣΤΑ ΡΡ 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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Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  :

Κ Ω Ν ΣΤ. Δ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μουαικος Έπιοτιίμ ων 

Δ ρ .  τοϋ  Π ανεπ ιοτπμίοΰ  τής Βιέννης

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΔΗΜΩΔΕΣ ΑΣΜΑ

Ε!ς τήν μετά Χριστόν φιλολογίαν τρεις κλάδοι Λυρι
κής ποιήσεως εμορφώθησαν, ο ίερος, ο έζωτερικος  και 
δ τής δημοτικής ποιήσεω ς. Ο ιερός κλάδος περιλαμ
βάνει πάντα τά άσματα τής εκκλησιαστικής ψαλμφδίας. 
Ό  έξω τερικός, πρός τό κοσμικώτερον είδος αποκλίνουν, 
μεταχειρίζεται γλώσσαν καταληπτήν όπωσοΰν είς τόν 
λαόν. Ως ύπό&εσιν αύτοΰ εχει θέματα Ιερά και κοσμικά, 
χάριν δ ’ άσκήσεως και ψυχαγωγίας έκαλλιεργεΐτο υπό 
λογίων κληρικών και λαϊκών. Τοΰ εξωτερικοΰ τουτου 
κλάδου πλεΐστα άσματα διέσωσε διά τής γραφής αυτής 
ή Βυζαντινή μουσική, εργα διαφόρων μουσουργών, διά 
διαφόρους περιστάσεις προωρισμένα. Ύπάρχουσι δηλ. 
Φήμαι ε’ ς Αύτοκράτορας, είς Πατρΐ"ρχας και εις Αρχιε
ρείς, Π ολυχρονισμοί εΐς Πατριάρχας, Μητροπολιτας και 
'Ηγεμόνας, μέλη τερπνά  εις γεύματα, μέλη Π αλατινα, 
άπελατικά, δρομικά, πολεμικά, νικητήρια  κ.λ.π. 
Π ροπαίδεια ι μουσικοί, ίεράς και κοσμικής υποθέσεως, 
Κ ρατήματα, Ν ενανισμοί, Ά η δ ο ν ισ μ ο ι  και πληθυς 
τόσων άλλων, πάντων επί τών ήχων τής Βυζαντινής 
μουσικής μεμελισμένων, μετά μόνης τής διαφοράς, δτι 
εν αύτοίς γίνεται χρήσις μουσικών γραμμών και σχη
μάτων ελευθεριωτέρων. Τοΰτο δέ, ΐνα μη γίνηται συγ- 
χυσις μεταξύ τής αΰστηρώς εκκλησιαστικής μουσικής 
γραμμής πρός τήν έκτος τής Εκκλησίας κοσμικωτεραν 
τυιαΰιην.

Είς αρχαία χειρόγραφα τής Βυζαντινής εκκληαιαστ. 
μουσικής, ού μόνον αύτά ταΰτα, περί ών ό λόγος, εύρην- 
ται μεμελισμένα, άλλά καί εις τάς επικεφαλίδας αύτών 
καθορίζεται 6 προορισμός ενός έκαστου. Διότι, ποΰ μέν 
εύρίσκομεν τήν επικεφαλίδα : *ΕίρμοΙ κ αλοφ ω νικοί  (’ ) 
καλλωπισμένοι, μελίρρυτοι, είς ευθ υμ ία ς  χάριν λεγό
μ ε ν ο ι ποΰ δέ «Κ αλοφ ω νικ όν Ε ίρμολόγιον, περιέ- 
χον  τους Κ α λοφ ω νικ ούς ειρμούς, ψ αλλομενους είς 
τό τέλος τώ ν  ’ Α κ ολ ουθ ιώ ν  και είς τίμιας ευθ υμ ία ς» .

Καί όντως οί πατέρες ημών, τήν νουθεσίαν τοΰ 
’Αποστόλου Παύλου: «Ε υ θ υ μ ε ίτ ις  ψαλλέτω» άκο-

(’) Καλοφωνία παρά τοϊς Βυζαντινοί? ήτο δ,τι ή σημερινή 
μονωδία Καλοφωνιχά  δέ μέλη έλέγοντο τά ύπό μόνων τών 
Πρωτοψαλτών έν μονωδία ψαλλόμενα

λουθοΰντες, οσάκις ηύθύμουν εψαλλον. Εψαλλον δέ 
πάντα τά κατά τό είδος τοΰτο μεμελισμενα ασματα, 
τινά τών οποίων, δπως οί Κ αλοφ ώ νικ οϊ Ε ιρμοί μετά 
Κρατημάτων, έψαλλοντο καί έπ’ εκκλησίας καί -ψάλλον
ται έτι είς τό τέλος ακριβώς τών ’Ακολουθιών, δτε, τοΰ 
Πατριάρχου ή τοΰ ’Αρχιερέως διανέμοντος μετά το τέλος 
τής Λειτουργίας τό άντίδωρον, είτε τον τής Αρτοκλασίας 
άρτον κατά τό τέλος τοΰ Εσπερινοΰ, οι μουσικοί χοροί 
ψάλλουσιν ςίώματα τοΰ καλοφωνικοΰ είδους.

Είς τό είδος τοΰτο, ώς άνέφερον, ανάγονται καί τινα 
προωρισμένα διά πανδαισίας, «είς τρά π εζανs και «είς 
α ριστόν» ώς επιγράφονται. Έ χ ω  έκ τούτων πρόχειρα 
δύο, ποιήματα ενός Μπαλασίου ίερεως και Νομοφυλακος 
τήα Μεγάλης Εκκλησίας, άκμάσαντος τόν δέκατον έβδομον 
αιώνα (1660), έκ παλαιοτέρων έπιτμηθέντα, ών τό έν 
εΐς πεζόν λόγον, τό δέ άλλο έμμετρον.

α ') «Είς τράπεζαν» (Ή χος πλ. δ')·

<’() χορτάσας λαόν έν τή έρημο), και δμβρήσας αντοϊς
* νδωρ έκ πέτρας, καί έν Κανά τής Γαλιλαιας το υδωρ 
» είς οίνον μεταβαλών, αύτός τόν οίκον τοΰτον στερέωσον,
* αύτός τόν άρτον πλήθννον, αύτός τον οίνον ενλογησον 
s καί τόν νποδεξάμενον ημάς μισθόν ουράνιον δωρησαι
* καί ημάς πάντας έλέησον, ώς αγαθός και φιλάνθρωπος ".

β ') «Είς άριστον» (οκτώηχον)

«" Υψιστε πάντων Δέσποτα, 1 ίε τοΰ αγέννητου, 
ό πάλαι πλήθος τοΰ λ.αοΰ χορτάσας έν ερήμφ, 
καί ύδωρ βλνσας θαυμαστόν έξ άκροτόμον πέτρας, 
καί έν Κανά γενόμενος τής Γαλιλαιας, Λογε, 
τό νδωρ οίνον παρενθυς έτέλεσας Σωτήρ μον.
Αύτός καί νυν, Παμβασιλεΰ, παραγενοϋ ένταΰθα, 
καί τά παρατιθέμενα πάντα έν τή τραπέζι], 
άρτον, οίνον καί ελαιον εύλόγησον, Οίκτίρμων.
'Ημάς δε τόν καλέοαντα έν τώ όνόματί Σον, 
μισθόν Σ ον τόν ουράνιον δάψηοαι, Ίησοΰ μον.
Τόν οΐκον του ατερέωσον μετά τών κατοικονντων 
καί πάντας δε άξίωσον τής άκηράτοιχ δόξης, 
καί βασιλείας ουρανών καί παραδείσου κάλλει, 
πρεπβείαις τής τεκονοης Σε καί πάντων τών άγιων».



J»'κι α

/Μ εταγραφή έκ τής άρχαίας στενογραφΙας\ 
\καΙ άρμονική ουνήχησις: Κ. Α. Ψ ΑΧΟΥ/

ρ/χ. τζλ

« έ ΐΐώ ς  βα στά ς  κ α ρ ό ιά  μ  θ α υ μ ά ζ ω . . .» —  ( Βυζαντινόν δημώδες άαμα ).

Ό  τρίτο; τών ρηθέντων κλάδων, ό τής δημοτικής  
ποιήσεως, περιλαμβάνει τήν ανώνυμον και κάπως χυ- 
δαίαν εν τινι μέτρω ποίηση’. Αύτη, άποφεύγουσα τάς 
έπιτηδεύσεις καί τάς άφηρημένας εικόνας, Ιξυμνεϊ τήν 
γενναιότητα, ψάλλει τάς οίκια<άς και πολιτικάς περιπε 
τείας, μυθοποιεί διηγήματα, χαίρει, θρηνεί και ούδέν έν 
γένει σημεΐον τοΰ ανθρωπίνου βίου άφίνει άπαρατή- 
ρητον. Τοΰ είδους τούτου όλίγιστα ασματα διεσψθησαν 
μέχρις ήμόν. Ή  >ύ εν, δπεο παραλαμβάνω έκ τοΰ ύπ’ 
άριθ. 1189 κώδικος τής εν ’ΆΘφ Μονής τών Τβήρων:

«Τα πουλίτζα κηλαδοννε,
(έ)γείρου ( ί ) ’δέ τον αγαπάς 
, ι , , , και παρασκυψε και πε μου,

νειώτερε, και τι γυρεύεις ;
Τό φιλί τό με ζητάς,

ούκ ήρτεν ό καιρός άκόμη.
Κι άν τό δίνομαι, ποσώς

ν ’  άπο μείνω λιγερή .

Ή  μουσική τών ασμάτων τούτων δέν διεσ(όθη πλή
ρης τήν τε ποαίτητα και τήν ποιότητα. Και τοΰτο, διότι 
άπό στόματος εις στόμα μεταδιδόμενα, ύπέστησαν βε
βαίους άλλοιώσεις τινας και παραφθοράς. Καί τό ασφα
λές ένδόσιμον, δτι άπό στόματος εϊς στόμα μετεδίδοντο, 
προκύπτει έκ τοΰ δτι διά τής παρασημαντικής τής Βυ
ζαντινής μουσικής ούδέν τούτων μέχρι τοΰ Ι Ζ ' αίώνος 
διεσο')Θη. Διότι ή παρασημαντική τής Βυζαντινής μου
σικής ήτο Ιερογλυφική στενογραφία, έκαστον δέ τών 
σημείων αυτής ή καί περισσότερα εν ώρισμένφ πάντοτε 
συνδυασμφ, έ'γραφον μόνον τάς καθαρώς έκκλησιαστικάς 
μουσικάς γραμμάς. ’Ά ν  δέ άπό τοΰ Ι Ζ ' αίώνος καί 
έντεΰθεν είς χειρόγραφα μουσικά άπαντώσι ποΰ καί που 
κοσμικά τινα ασματα μετά τής μουσικής αύτών, δ λόγος 
είναι, οτι εκτοτε ή Βυζαντινή παρασημαντική, άναλυ- 
θεΐσα είς εξηγήσεις διά τής χρήσεως πλειόνων μουσικών 
φθογγοσήμων, ήδύνατο νά γράφη δπωσοΰν τόν σκελε
τόν καί ασμάτων τοΰ εξωτερικού κλάδου.

Έ ν Ά γ ίφ  ’Όρει σφζονται δημώδη τινά ασματα. 
’Αναφέρω τό ύπ5 άριθ. 1203 χειρόγραφον τοΰ Ι Σ Τ '— 
ΙΖ ' αίώνος τής Μονής τών Τβήρων, τοΰ δποίου τά 
πρώτα επτά φύλλα περιέχουσι δεκατρία δημώδη ασματα, 
παρασεσημασμένα διά τής έστενογραφημένης γραφής 
τής Βυζαντινής μουσικής. Τά ασματα ταΰτα άτινα ειδον 
καί έμελέτησα κατά τήν είς "Αγιον ’Ό ρος τό 1900 έπί- 
σκεψίν μου, άνεκαλύφθησαν έν τή σταχώσει τοΰ κώδι
κος υπό τοΰ άειμνήστου Σπυρ. Λάμπρου τό 1880, δστις 
ύποτοπάσας τό περικάλυμμα άπεκόλλησε τά φύλλα αύ- 
τοΰ ταΰτα. Καί οφείλεται μεγίστη ευγνωμοσύνη είς τόν 
άλησμόνητον σοφόν ανδρα διά τήν άνακάλυψιν ταύτην, 
καθόσον δύο σπουδαία σημεία διασαφηνίζονται. Π ρώ 
τον, δτι εύρέθησαν δημοτικά ποιήματα προ τριών καί 
πλέον αιώνων εν χρήσει, καί δεύτερον, διότι διεσψθησαν

ταΰτα μετά τής μουσικής αυτών, περί τής οποίας Θά 
γράψω άλλοτε τά δέοντα.

Έ ν τή ιδιαιτέρα μου βιβλιοθήκη καί έν τή συλλογή 
μου, ήτις άριθμεΐ περί τά πεντακόσια χειρόγραφα, εύ- 
ρηται πλήν άλλων ασμάτων καί είς κώδιξ τοΰ ΙΗ αίώ
νος ύπ’ άριθ. 173, ιδιόχειρος τοΰ διάσημου Πέτρου τοΰ 
Βυζαντίου, μαθητοΰ Πέτρου τοΰ ΙΙελοτοννησίου, δστις, 
καλλιγραφικώτατα γεγραμμένος, περιέχει εκατόν πεντή- 
κοντα τραγούδια μετά τής μουσικής αύτών, πάντα σ χ ε δ ό ν  

ερωτικής φύσεως.Έκ τούτων δημοσιεύω ένταΰθα εν ώραιό- 
τατον, ύπ’ εμού έκ τή: στενογραφίας είς τήν σημερινήν 
γραφήν μετενεχθέν, οΰτινος τό κείμενον έχει ούτω :

— « Πώς βαστάς καρδιά μ ’ θαυμάζω,
δταν τους καυμούς κυττάζω, 
πού τραβάς παντοτεινά.

Κ ι1 άνεσιν ποσώς δεν έχεις, 
μήτε πλέον άπ αντέχεις 
έλεος άπό τινά.

— Έβνϋίσ&ηκες ’ςτά πάθη
κΛ η ελπίδα σον έχάϋη 
είς τό νά ’ /.ευθεηωθής.

ΙΙειά τήν τύχην μεσιτεύεις, 
θάνατον σκληρόν γυρεύεις, 
και τόν κόσμον δεν ποθείς.

—  I I  καρδιές είξεύρουν, τόπον
έχουν στήθος τών ανθρώπων 
κι’  δχι ιιέρος φλογερόν.

Μά εσύ καρδιά μ ’  θλιμμένη, 
πώς είσαι κατοικημένη 
κ“ η μπορείς τόσον καιρόν,

— Κ ’ είσαι 'ς τό δικόν μου στι}θος
δπου εχει φλόγες πλήθος 
λαύραν υπερβολικήν, 

καί φλογίζει τόσους χρόνους 
μέ άκληρους μεγάλους πόνους 
κ’ εκεί πάντα κατοικεί.

—  *Αν τό στήθος δέν όμοιάζχ]
άφ ’ ον τόσες φλόγες βγάζει, 
είναι Αιτνης τό βουνό.

Και ωκεανόν αν χύσω,
δέν εϊν’ τρόπος νά τό σβυσω, 
μήτε τό καταπονώ.

— 5 Απορώ -πώς υποφέρεις
μέ φωτιές νά παραδέρης, 
ν ’  άνελΓ/ς σάν τό κερί.

Και νά χύνεσ άπ ’ τά °μάτια 
ή νά γίνεσαι κομμάτια, 
καί νά ήσ’ δλον γερή.

—  Βλέπω πώς είσαι γραμμένη,
ποϋ νά ζής τνραννισμένη 
πάντα δπου κι5 άν σταθής.



Διά τοΰτο δεν πε&αίνεις
είς τά δσα κι’ αν παθαίνι;ς, 
ω καρδιά μ ’ πολύπαθης.

—  Πειά καρδιάν δεν σ ’ ονομάζω  
μόν’ αληθινά σε κράζω 
πέτραν τής υπομονής».

Τά διά τής γραφής τής Βυζαντινής μουσικής διασω- 
θέντα ταΰτα ασματα δίδουσιν ήμϊν σαφή ιδέαν τοΰ 
τρόπου, καθ’ ον πρό τριών και πλέον αιώνων ήδοντο 
τά κοσμικά ασματα. Κα'ι οφείλεται μέγας φόρος εύλα 
βείας πρός τήν Βυζαντινήν μουσικήν, ήτις, δέν ύπήρξε

μόνον τροφός τοΰ δημώδους Βυζαντινοΰ ιδιώματος, 
άλλά και διά τής γραφής αύτής παρέχει εις ημάς σήμε
ρον τήν εύχαρίσιησιν νά έντρυφώμεν εις το μουσικον 
Ιδίωμα, διά τοΰ δποίου οί πρόγονοι ημών, ού μόνον 
ύμνουν τό Θειον διά τής καθαρώς εκκλησιαστικής μου
σικής, είτε δι’ ελευθεριωτέρων μελών εύθυμοϋντες εψαλ
λον, άλλά και διά τοΰ κοσμικωτέρου Ικείνου μελφδικοΰ 
είδους Ιγλΰκαινον τούς πόνους αύτών εν ήμέραις ζοφε
ρός δουλείας και δυσπραγίας.

(3Απαγορεύεται, ή άνατύπωσις) Κ Α . Ψ Α Χ Ο Σ

ΟΙ ΖΩΝ ΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Α Λ Φ Ρ Ε Δ Ο  Κ Α Ζ Ε Λ Λ Α

Ό  Ελληνικός κόσμος είχε τήν εύκαιρίαν νά γνωρίση 
εφέτος τόν διάσημον ’ Ιταλόν συνθέτην κα'ι αρχηγόν τής 
συγχρόνου 'Ιταλικής μουσικής σχολής Ά λφρέδο Καζέλλα 
στά δυο ταξείδια ποϋ έκαμε στάς ’Αθήνας. Στό πρώτο 
μάλιστα ταξεΐδί του δ Καζέλλα διηύθυνε σέ μιά άπό 
τής Συμφωνικές Συναυλίες τής Ελληνικής ’Ορχήστρας 
δυο άπό τά γνωστότερα εργα του : τήν Scarlattiana 
και την Giara.

Πριν δμως μιλήσω γιά τά χαρακτηριστικώτατα τής 
τεχνοτροπίας τοΰ Καζέλλα αύτά κομμάτια νομίζω σκό- 
πιμον νά πώ δυό λόγια γιά τή σύγχρονη Ιταλική 
μουσική σχολή τής οποίας αρχηγός είναι δ Καζέλλα. 
Ή  Νεοϊταλική αύτή σχολή — δπως την ονομάζουν— 
παρουσιάζει τά τελευταία χρόνια μίαν άνθησι πραγμα- 
τικώς καταπληκτική, ποΰ έρχεται ύστερα άπό ενα αιώνα 
φυτοζωίας καί παρακμής ν’ άναστηλώση τό μουσικόν 
μεγαλεΐον τής ’Ιταλίας, ή δποία στάθηκε Ιπ'ι τέσσαρες 
δλόκληρους αιώνες ή μουσική δδηγήτρα τής Εύρώπης 
κα'ι ή μουσική κοσμοκράτειρα.

Ά π ό  τόν δέκατον τέταρτον εως τάς άρχάς τοΰ δεκά- 
του έννάτου αΐώ^ος, ή ’ Ιταλία μόνη κρατα τά μουσικά 
σκήπτρα. Διδάσκαλοι ασύγκριτοι και μοναδικοί στό κάθε 
είδος μουσικής, στά «φροττόλε», στά «Κάντι Καρνα- 
σιάλε» μέ τής πλούσιες μελωδικές έφευρετικότητες, οι 
Ίταλο'ι δημιουργούν πρώτοι τό «μαδριγάλε» κα'ι ανυ
ψώνουν σέ μίαν άφθαστη ωμορφιά δλες τής άλλες 
μουσικές φόρμες: μοτέττα, ορατόρια, λειτουργίες, συνθέ
σεις γιά ό'ργανο, γιά μουσική δο>ματίου και τόσα άλλα 
εργα αμέτρητα ξεχειλισμένα άπό δυνατή πνοή έμπνεύ-· 
σεως και μουσικούς χυμούς αστείρευτους κι’ ανεξάντλη
τους. Μόλις στον δέκατον δγδοον αιώνα ή Γερμανία 
συνειδητοποιεί τής μουσικές δημιουργικές της δυνάμεις. 
Κι’ αρχίζει δ αιώνιος ανταγωνισμός μεταξύ τής πατρίδος 
τοΰ Λουθήρου κα'ι τής Ρώμης. 'Η  Γερμανική μουσική 
πηγάζει καί γενιέται άπό τή μεγάλη ’Αναμόρφωσι, 
γιγαντώνεται μέ τής μεγαλοφυΐες τοϋ Μπάχ, τοϋ Μπε

τόβεν και τής πλειάδες τών μεγάλων ρωμαντικών. ’Έτσι 
ή Γε ρ μ α ν ία  παίρνει τή μουσική κοσμοκρατορία κα'ι τη 
διατηρεί ασάλευτη. Στον 19ον αιώνα ή Ιταλική μουσική 
παρακμάζει μέ τή βιομηχανική παραγωγή τοΰ λυρικοΰ 
θεάτρου, ποΰ κατεβάζει άπό τό βάθρο της τήν πατρίδα 
τοΰ Παλεστρίνα καί τοΰ Μοντεβέρδι.

Μά τή μοιραία αύτή παρακμή δέν τήν άνέχεται 
ποσώς άπό τά τέλη τοϋ 19ου και τής άρχές τοΰ 20ου 
αίώνος δ Γαβριήλ ντ’ Αννούντσιο, δ μεγάλος εθνικός 
ποιητής τής ’ Ιταλικής πατρίδος. Σαλπίζει αύτός πρώτος 
τόν ιερόν μουσικόν συναγερμόν, και ή φλογερή ευγλωτ
τία του μαζεύει γύρω του δλη τή μουσική νεότητα τής 
εποχής εκείνης, κα'ι τή φανατίζει μέ τήν εκθαμβωτική 
λάμψι τών αθανάτων μουσικών θησαυρών ποΰ κληρο
δότησαν οί αιώνες στον κάθε Ιταλό μουσικό.

« ’Εμπρός! φωνάζει δ ντ’ ’Αννούντσιο στό περί
φημο μανιφέστο του. Μεγάλος λαός δέν είναι μόνον 
εκείνος ποΰ δημιουργεί τόν Θεόν του κατ’ εικόνα του 
και δμοίωσιν, άλλά εκείνος ποΰ δημιουργεί τόν ύμνο 
τοΰ Θεοϋ του ! Κάί)ε άναγέννησις μιας εύγενικής φυλής 
σημειώνεται μέ μιάν υπέρτατη λυρική προσπάθεια. Κάθε 
δημιουργικό αίσθημα είναι μιά λυρική δύναμις, κάθε 
νέα τάξις είναι μιά λυρική διαταγή! Ή  Μουσική είναι 
ή υπέρτατη λειτοΐ'ργία ποΰ εξυψώνει τό νόημα τής 
ζωή::, τό έργο τής ζωής, άλλά και τό έργο καί τό νόημα 
τής πατρίδος! Τώρα τά πλήθη σέ μιάν αγωνιώδη συ
νοχή περιμένουν άπό τούς Ν έους τό μεγάλο μουσικό 
άγγελμα ποϋ θ ’  άνυψώση τή βασιλεία τοϋ Ιταλικοΰ 
πνεύματος!»

** *
Οί «Νέοι» τής εποχής εκείνης είναι οί σημερινοί 

σκηπτούχοι τής σύγχρονης ’ Ιταλικής μουσικής σχολής μέ 
αρχηγόν τόν Ά λφρέδο Καζέλλα.

Ό  Καζέλλα είναι δ αγνός καί εύγενικός Αττικιστής 
τής μουσικής έκφράσεως καί τής φόρμας Εκλεκτικός 
καί αύστηρότατος στήν κάθε του έκδήλωσι δείχνει ευθύς

άπό τά πρώτα του έ'ργα πώς έχει πλήρη τή συναίσθησι 
καί τήν εύθύνη τής βαρυτάτης εθνικής του κληρονομιάς.

Γεννήθηκε στό Τουρίνο στά 1883 καί σέ ηλικία 8 
ετών έπαιζε απέξω τά δύο βιβλία τοΰ «Wohltenvperir- 
tes K lavier» τοΰ Μπάχ, τήν Παλαιάν καί τήν Νέαν 
Διαθήκην τή; Μουσικής δπως τά χαρακτηρίζει δ Μπύ- 
λωβ. Ό  πατέρας του καί ή μητέρα του ήσαν εξαίρετοι 
μουσικοί και ό Καζέλλα καυχάυαι ως σήμερα δτι σ ’ δλη 
τήν παιδική του ηλικία δέν ακούσε ποτέ ούτε μιά νότα 
κακής μουσικής.

Ό  Καζέλλα άπό τήν πρώτην του νεότητα προσπα-

Καί οϊ σύγχρονοί μουσικοί τεχνοκρίται τόν ονομά
ζουν «ενσαρκωμένη ιδέα», «άδαμάντινον καί χαλκέντε- 
ρον» σάν τόν Ώριγένην.

Τά κυριώτερα έργα τοΰ Καζέλλα είναι ή συμφωνία 
«’■Ζτάλια», τά συμφωνικά ποιήματα «N otte di M a g 
g i e », Elegia eroica», «Adieu a la Vie», «Α  notte
alta » , πολλά Κ ουαρτέττα  εγχόρδων, Passacaglia, Si- 
ciliana, « Concerto Rom ano» γιά πιάνο μέ ορχήστρα, 
« Canzoni trecentesche», «Scarlattiana> συμφωνική 
Σουίτα γιά πιάνο καί δρχήστρα, «Ια G iara», μπαλ- 
λέτο τοϋ Πιραντέλλο, «Μ πουρλέσκα»  γιά πιάνο μέ

θεΐ νά λύση τό αγωνιώδες πρόβλημα τής κατακτήσεως 
ενός «νέου  ’ Ιταλικού μουσικ ού  ύ φ ο υ ς ». Γ ι’ αύτή 
τήν πεισματώδη προσήλωσί του στό ενα μεγάλο του 
ιδανικό, γίνεται δπως δλοι οί μεγάλοι απόστολοι, τά 
πρώτα χρόνια μισητός στήν πατρίδα του, καί αύτοεξο- 
ρίζεται στό Παρίσι, δπου εργάζεται έπί σειράν ετών 
ανένδοτος στά μεγάλα ιδανικά του, άκατάβλητος στή 
σιδερένια έργασία του. Στήν ’Ιταλία δέν αναγνωρίζεται 
έπισήμως παρά μόνο κατά τά μεταπολεμικά χρόνια ως 
δ τιμιώτερος θεματοφύλαξ καί διαγγελεύς τής μεγάλης 
μουσικής παρακαταθήκης τών ’Ιταλικών αιώνων.

Ό  ντ’  Αννούντσιο, δ μεγάλος φίλος του καί έμψυ- 
χωτής τών οπαδών του άποκαλεΐ επιγραμματικούς τόν 
Καζέλλα '«Italianamente puro e solitario».

ορχήστρα, «la donna Serpente», « O rfeo» καντάτες καί 
συμφωνικά ποιήματα κ. ά'.

Ό  Καζέλλα δέν ήτο βέβαια δυνατόν ν’ άντιπαρέλθη 
ασυγκίνητος τά πολυδαίδαλα τεχνικά προβλήματα ποϋ 
τυραννοϋν δλους τούς συγχρόνους.

Μέ δλην τήν ενατένισιν τοΰ ενός καί μόνου εθνικού 
ιδεώδους εΐς τό όποιον άφιέρωσεν δλην τήν ζωήν του, 
δ νέος ’ Ιταλός συνθέτης ύπέστη καί αύτός τάς επιδρά
σεις τοΰ Μάλερ, τοΰ Στράους, τοΰ Ραβέλ, τοΰ Schon
berg καί τοΰ Στραβίνσκη, καί έθυσίασε στον βωμόν 
τής «ά τον ιχότη τος», δποίς δλοι οί νέοι. Ή  ’Ιταλική 
δμως φύσις του, αγνή, γεμάτη φώς, ρωμαλέα καί αύθόρ- 
μητη τόν κρατεί άνεξάρτητον, μακράν άπό κάθε ύπο- 
δούλωσιν σέ τεχνικές τεχνοτροπίες. Ή  μουσική τοΰ Κα-

Ό  Καζέλλα μ αξν μέ τόν ντ'Α ννούντσ ιο  και τόν Μαλιπιέρο είς τονς κήπους τοϋ Βιττοριάλε.



ζέλλα φέρει ευθύς έξ αρχής τήν σφραγίδα μιας αυθεν
τικής Λατινικότητος, εινε προ παντός μουσική μεσο
γειακή. Γι’ αυτό στάθηκε μακρυά άπό τήν επιδημικήν 
μανίαν τής μουσικής τών Νέγρων καί τών «κλάου.ν» 
ποΰ κατέκλυσε μεταπολεμικώς τήν Ευρώπην και διέ- 
φθειρε τόσας καλλιτεχνικός συνειδήσεις.

Ό  Καζέλλα στέκεται εξίσου μακράν άπό τόν μουσι
κόν ρωμαντισμόν τοΰ οποίου ή καταστροφή είνε ορι
στική και πλήρης πλέον μετά τήν μεγάλην αρμονικήν 
μεταβαγνερικήν κρίσιν. Είς τά πρώτα του έ'ργα εισάγει 
τό τραγικόν στοιχεΐον χωρίς ίχνος ρωμαντικής μεγαλορ- 
ρημοσΰνης. Οί συναισθηματικοί κόσμοι τής «Italia», 
τής «Η ρ ω ικ ή ς  Έ λεγείας*  και τής «N otte A lta » δέν 
είναι ανθρώπινοι, είναι κάτι άνώτερον άκόμη : ή άπο- 
κάλυψις νέων σφαιρών, άγνώς ηχητικών, ποΰ μπορούν 
νά χαρακτηρισθοΰν ώς ύπερκόσμιαι σφαΐραι αιθέριου 
φωτός ύπεργηΐνου.

Ά π ό  τεχνικής άπόψεως δ Ά λφρέδο Καζέλλα θ εω 
ρείται δικαίως ώς ό μεγαλείτερος πολυφωνιστής τής 
συγχρόνου έποχής. Ή  άντιστικτική επιστημοσύνη του 
έχει βαθειά τής ρίζες της στής σχολές τών μεγάλων 
Ιταλών διδασκάλων τοΰ 17ου και 18ου αίώνος. Γι’ αύτό 
τό στύλ φουγκάτο φαίνεται στά έργα του τόσο φυσικό 
και άπαραίτητο δσον αυθόρμητο και σαφές. Είναι ό 
τυπικός ’ Ιταλικός πολυφωνισμός τοΰ Βιβάλδη κα'ι τοΰ 
Κορέλλη τελειοποιημένος στον ανώτατο αισθητικό βαθμό. 
Ή  άντίστιξις τοΰ Καζέλλα, βάσις σταθερά τής μουσικής 
αρχιτεκτονικής του, είναι γι’ αύτόν μιά ελεύθερη καί 
άνώτερη κίνησις τών ανεξάρτητων μελωδικών οργανι
σμών τών έργων του. Ά π ό  τήν κίνησιν αύτήν προκύ
πτουν τό θεματικόν πνεύμα, τό ρτ’ θμικόν βάδισμα, ή 
άρμονική πολυχρωμία των. Τό δυνατώτερον γνώρισμα 
τής μουσικής τοϋ Καζέλλα είναι ό διατονικός καί άντι- 
χρωματικός χαρακτήρ της. Ή  συνείδησις τοΰ τόνου 
διατηρείται σ ’ αύτήν αγνή καί ανόθευτη.Ό Ιταλός συν
θέτης αποφεύγει έξίσου τήν Σκύλλαν τής άτονικότητος 
καί τήν Χάρυβδιν τής πολυτονικότητος. Γι’ αύτό είναι 
ό μόνος ίσως άπό τούς συγχρόνους πού μπορεί νά 
γράψη είκοσι έως τριάντα σελίδες συμφωνικής μουσικής 
στον τόνο τοϋ ντο μείξονος, χωρίς νά γίνη στό παρα
μικρόν ανιαρός ή κουραστικός στούς άκροατάς του.

Ή  μουσική του είναι φωτερή καί σαφής μέχρις 
άπολυτισμοϋ. Ή  μελωδία του σταθερά, φυσική, άβία- 
στη, τά παιγνίδια τών συμφωνικών του χρωμάτων φα
νερά καί ανεπιτήδευτα, οί ρυθμοί του διαυγείς σάν 
στοιχεία τής δημιουργίας. Τό παν στήν τέχνη του είναι 
αύστηρώς λογικόν καί απαραίτητον. Καί ιδού πώς χα
ρακτηρίζει τή μουσική αύτή δ διάσημος Ιταλός τεχνο
κρίτης κα'ι συνθέτης Λουΐτζι Π εράιζιο:

«Δυνατο'ι κα'ι κοφτεροί ρυθμοί, σταθερά κα'ι 
άρμονική διαδοχή διαφορετικών συλλήψεων, μιά 
βαθειά άποστροφή πρός κάθε άνωφελή κα'ι μάταια

πολυλογία, μιά διαρκής κα'ι άοτραφτερή ακτινοβο
λία ζωντανών και δυναμικών ιδεών, ενα σφιχτο- 
δεμένο εύγενικό χιοϊμορ, μιά σοβαρά καί βαθειά 
γλύκα, μιά άλάνθαστη άποφασιστικότης στήν εκλογή 
τών εκφράσεων, μιά θαυμαστή έλευθερία, Άνεσις 
και συνοχή σιή μουσική ευγλωττία, τέλος μιά σαφή 
καί έκλεπτυσμένη ποικιλία στήν εκλογή τών ηχη
τικών και οργανικών συνδυασμών, μιά μεγαλοφυής 
Ισορροπία στήν κάθε μουσική διατύπωσι: Αύτός 
είναι ό Καζέλλα /»

Αί άρεταί αύταί τάς οποίας έξαίρει ό Περράτζιο 
είναι άρεταί ούσιωδώς ’ Ιταλικοί. Γ  ι’ πύτό δ Καζέλλα 
άνακηρυπσεται δμοφώνως σήμερον ώς δ εθνικός συν
θέτης τής ’ Ιταλίας.

❖* *

Κοντά στον Καζέλλα— αρχηγό τής Νεοϊταλικής μου
σικής σχολής, μιά πλειάς όνομαστών συνθετών χαράττει 
τήν φωτεινή τροχιά της στον δοξασμένο ούρανό τής 
’ Ιταλικής τέχνης. Ό  Φραντζέσκο Μαλιπιέρο, σύγχρο
νός του καί επιστήθιος φίλος καί συναγωνιστής του 
γεννήθηκε στά 1882 στή Βενετία άπό άρχαία μουσική 
οικογένεια εύγενών. "Εγραψε σέ ηλικία 25 έτών τή 
Σουίτα D alle Alpi, τρεις Συμφωνίες D egli Eroi, D ai 
Sepolcri, Sinfonia del mare. Τά χαρακτηριστικότερα 
ό'μως έργα του είναι τό «Νυχτερινό τραγούδι πλάνη- 
τος βοσκού» εμπνευσμένο άπό τό ομώνυμον έ'ργον τοΰ 
Λεοπάρδι, ή «Συμφωνία τής Σιωπής καί τοϋ Θανά 
του», τά «Φωτερά παράδοξα τής Αυγής, τοΰ Μ εση
μεριού καί τής Νύχτας*, τά «Σεληνιακά ποιήματα 
τά μελοδράματα « Κανόσσα», «Σκιαβόνα«, τό μπαλ-
λέτο «II voto d’Amore , «Ariane», « Irnpressioni dal 
vero», τόν « Αανσελόττο1, τό «Ίπποτικό παραμύθι» 
τής *Καμπάνες» καί πλεΐστα άλλα έργα.

Ό  Πιτζέττι ό οποίος κέρδισε έξ εφόδου τή δόξα 
μέ τή μουσική τραγφδία « Φαίδρα» γραμμένη απάνω 
στό ομώνυμο δράμα τοϋ ντ’ Άννούννσιο, ένας μουσι
κός έπαναστάτης σ' δλα του τά έργα Κουαρτέττα, τούς 
Βοσκούς, τήν Πιζανέλλα, τή Ντεβόρα, τόν Ιεφθάε, 
τά Τραγούγια τού Πετράρκα κ. ά.

'Ο  ~Οττορίνο Ρεσπίγκι συνθέτης πλείστων θεατρι
κών έργων καλλίτερα τών δποίων είναι ή Σεμίραμις, 
ό «Βασιλεύς ’Έ ντζο », ή Βιττόρια, ή Αρέθουσα  καί 
μεγάλων συμφωνιών δπως τά Πεύκα τής Ρώμης, αί 
Πηγαί τής Ρώμης, λ] Δραματική Συμφωνία,' Ομίχλη 
κα'ι χιόνια κ. ά.

Ό  Μάριο Καστελνουόβο — Τεδέσκο, ή πλέον έκ
τυπη Ιδιοφυΐ-t τής Νεοϊταλικής πλειάδος συνθέτης τοϋ
«Rdggio Verde», Capo della M orte, Cop las, Navi- 
g a n ti , Vita nuova, Poemi ca/npestri, Concerto Ita- 
liano, Fioretti di Sa/ι Francesco, Piedigrotta Infimso 
Roi Louys.

'Ο  Φράνκο Άλφάνο παρουσιάζει έπίσης βαρυσή- προχωρούν κάτοο άπό τή σημαία τοΰ Καζέλλα γιά νάνα-
μαντον εργον. Τό πρώτον του μελόδραμα ή "Ανάστασις στηλώσουν τό μουσικόν μεγαλεΐον τής πατρίδος των.
έσημείωσεν εποχήν, καθώς καί ή Ρωμαντική Σουίτα, Τούς ακολουθεί κατά πόδας μία πρωτοπορεία νέων
ή Σκιές τού Δον Ζουάν, Νύχτες στή Σεβίλλα, (Ριέττι, Μασσαρίνι, Μορτάρι, Νταβίκο, Περράτζιο, Κόπ-
Κουαρτέττα, Σακουντάλα, Σονάτες γιά βιολί καί πολα) γεμάτη τολμηρά αύτοπεποίθησι καί δημιουργική
πιάνο κ. ά. πνοή ποΰ υπόσχεται πολλά γιά τό μέλλον.

Αυτοί είναι οί ονομαστοί Νεοϊταλοΐ συνθέται ποϋ Σ Ο Φ ΙΑ  Κ. ΣΤΤΑ Ν Ο Υ Δ Η
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ΤΟ ΑΣΜΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

Αυτη ή θεωρητική φωνή, ή παραγομένη άποκλει- 
στικώς έκ τής δο\ήσεως τών φωνητικών χορδών, ή 
πρωτόγονος, άλλά καί θεμελιώδης, τήν οποίαν, έννοεΐται 
δέν δυνάμεθα νά άκούσωμεν, έχει ανάγκην άμέσου τρο- 
ποποιήσεο,κ, ϊνα γίνη αντιληπτή, τά συντελούσα δέ 
πρός τοϋτο δργανα είναι άφ ’ έ*ός μέν δ θώραξ καί οί 
πνεύμονες, τό μέγα αύτό ήχείον τό ένισχυτικόν τής 
φωνής, άφ ’ ετέρου ό ’ αί κοιλότητες τοΰ φάρυγγο:, τοΰ 
στόματος, τής ρινός καί τών κόλπων, αιτινες δρώσαι ώς 
άντηχεΐα, εναρμονίζουν αύτήν, δηλονότι παρέχουσιν εις 
αύτήν τούς μερικούς ήχους, ών έχει ανάγκην, ώς θά 
άναπτΰξωμεν κατωτέρω. "Οσον τά ηχεία ταΰτα είναι 
μεγαλύτερα, τοσούτω καί δ παραγόμενος ήχος γίνεται 
’ισχυρότερος, είς τοΰτο δ ’ οφείλεται καί τό δτι οί έχον- 
τες εύρύν Θώρακα, έχουν καί ίσχυράν φωνήν.

Εις τήν έντασιν τής φωνής πλήν τοϋ όγκου τοΰ 
θώρακος καί τών πνευμόνων σημασίαν έχει καί δ τρόπος, 
καθ’ δν έξέρχεται δ αήρ έκ τοΰ πνεύμονος, διότι ή άπό- 
τομος ή ή βαθμιαία έξοδος τοϋ άέρος προκαλεΐ τό 
άσθενές ή τό ισχυρόν τών ήχων, έτι δέ καί τό πάχος 
τών φωνητικών χορδών καί δή. δσον αί χορδαί εΐναι 
παχεΐαι καί πλατεΐαι, τοσοϋτον καί ή έ'ντασις τοΰ ήχου 
μεγαλυτέρα.

Τοϋ λόγου γενομένου περί έντάσεως τής φωνής, 
οφείλω νά προσθέσω δτι αύιη έξαρτάται τέλος καί έκ 
τής άποστάσεως, τοΰτο δέ πρέπει νά έχη πάντοτε ύπ’ δψει 
ό άοιδός, δταν πρόκηται νά τραγουδήση εντός μεγάλων 
αίθουσών. Ή  ακουστική τής αιθούσης δέον νά λαμβά- 
νεται πάντοτε υπό σοβαράν εποψιν, ϊδίώδης δ ’ αίθουσα 
άπό άκουστικής άπόψεως ειν’ εκείνη, έν ή α ') δ ακροα
τής δύναται νά σιλλαμβάνη διά τοΰ ωτός αύτοΰ ούχΐ 
μόνον τά κατ’ ευθείαν έκ τοΰ στόματος τοΰ άοιδοΰ έρχό- 
μενα ηχητικά κύματα, άλλά καί τά έκ τής άντανακλά- 
σεως έπί τών τοίχων καί β ') ή αίθουσα, έντός τής 
δποίας δέν γίνεται ούτε ηχώ ούτε άντήχησις ούτε άπορ- 
ρόφησις. Είς τήν άπορρόφησιν αύτήν τών ήχων συν
τείνει άφ ’ ενός μέν τό ύψος τής αιθούσης, άφ ’ ετέρου 
δέ δ διάκοσμος αύτής· πολλά έπιπλα π. χ., παχέα στρώ 
ματα χρωμάτων έπί τών τοίχων, τέλος δέ καί πολλοί

θεαταί διευκολύνουν τήν άπορρόφησιν, περί αύτοΰ δέ 
δυνάμεθα εύχερώς νά πεισθώμεν, έάν άκούσωμεν τόν 
αύτόν άοιδόν κατά τάς δοκιμάς, καθ’ άς ή αίθουσα 
είναι κενή.

** *
Είς τήν φωνήν διακρίνομεν πλήν τής εντάσεως τό 

ϋψος καί τό ποιόν ή χροιάν.
Τό ύψος ήχου τινός έξαρτάται έκ τοΰ αριθμού τών 

παλμικών δονήσεων δσον ό άριθμός αύτών αυξάνει, το- 
σοΰτον καί δ παραγόμενος ήχος καθίσταται όξύτερος, δσον 
δέ έλαττοϋται, τοσοϋτον καί δ ήχος γίνεται βαθύτερος.

Ό  βαθύτερος ήχος, 8ν τό άνθρώπινον ούς είναι ικα
νόν νά άκούση, είναι ό παραγόμενος έκ 32 απλών παλ
μικών δονήσεων κατά 1 ", είναι δ’ αύτός τό Do-2- δ όξύ
τερος δέ είναι τό Do ι0, παραγόμενος έξ 70,800 ατλών 
παλμικών δονήσεων άνά 1 ''. Τό δριον ο μ ως τών είς τήν 
μουσικήν χρησιμοποιούμενων ή/.ων, είναι πολύ κατώ
τερον, ιδίως είς τούς οξείς ήχους, διότι ούδέποτε υπερ
βαίνει τό Las, δπερ άποτελεΐται άπό 6960 ά. π. δ. άνά 1 " .

Π αρ’ δλην τήν επιστημονικήν άκρίβειαν, ήτις φαίνε
ται δτι διέπει τούς διαφόρους ήχους, δέν πρέπει νά νο- 
μίζωμεν δτι τό άπόλυτον ύψος εκάστου ήχου, διδομένου 
υπό διαφόρων διαπασών, είναι τό αύτό, διότι, δν έξετά- 
σωμεν άκριβέστερον τό πράγμα, θά ίδωμεν δτι υπάρ
χουν σημαντικαί διαφοραί μεταξύ ενός καί τοϋ αύτοΰ 
ήχου, οιτινες οφείλονται μάλλον εις τάς διαφορετικός 
αντιλήψεις τών έπιστημόνων, οιτινες καθορίζουν ταΰτα 
είς τά διάφορα πεπολιτισμενα κράτη.

Εις τόν Sauveur οφείλεται ή πρώτη μελέτη τοΰ 
ακριβούς ύψους τών ήχων.

Μετ αύτόν τώ 1833 δ Sclieibler έξετάζων τήν δια
πασών La:! τών διαφόρων θεάτρων (ή διαπασών αύτη 
είναι ή υπό τών μουσικών χρησιμοποιουμένη ώς βάσιε) 
ευρεν δτι είς τήν Opera τών Παρισίων, ένθα ειχον δύο 
διαπασών La3 φανταζόμενοι δτι καί αί - δύο έ'διδον τόν 
αύτόν άπόλυτον ήχον, ή μία έδιδεν 853 ά. π. δ. καί ή 
άλλη 868 ά. π. δ. κατά 1 " . Έπίσης είς τά διάφορα 
θέατρα τών κυριωτέρων πόλεων τής Ευρώπης έξηκολού- 
Θουν νά χρησιμοποιούν είς τοιοΰτον βαθμόν άνομοίας 
διαπασών, ώστε κατά τό έτος 1857 ή διαπασών Lai
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τής Opera τών Παρισίων έδιδεν 896 α. π. δ. κατα 1 , 
ή τής τοΰ Βερο?άνου 8 9 1 α. π. δ·, Ή τοΰ θέατρον San 
C arlo τής Νεαπόλεως 890 ά. π. δ., η τής Σκάλας τοΰ 
Μιλάνου 903 ά. π. δ· «αί ή τής όπερας τοΰ Λονδίνου 
910 ά. π. δ. κατά 1'

Κατόπιν τών εργασιών τών Helmholtz και Bezold 
τό La3 έν Γερμανία καθωρίσθη εΐς 853 2 ά. π. δ. κατά 
1 " ,  εΐς δέ τήν Γαλλίαν δι’  άποφάσεως τής 1δης Φεβρουά
ριου 1859 καθωρίσθη, δπως ή βασική αΰτη διαπασών 
δίδτ] ήχον άποτελούλενον έξ 840 ά. π. δ. κατα 1 , οταν 
αυτή δονήται εν θερμοκρασία 15°.

Τό ύψος,· ως εΐπομεν, έξαρτάται έκ τοΰ άριθμοΰ τών 
παλμικών δονήσεων· πρός τόν αριθμόν δ ’ αύτόν εχει 
σχέσιν τό μήκος τών χορδών. Οσον βραχυτεραι είναι 
at χορδαί, τοσοΰτον ταχΰτεραι γίνονται αΐ δονήσεις, το- 
σοΰτον άρα δξΰτεροι είναι καί οί παραγόμενοι ήχοι καί 
άντιστρόφως.

Εΐς τό σημεΐον τοΰτο διερωτάταί τις, πώς τό αύτό 
άτομον κατορθώνει νά παράγη διά τής φωνής αύτοΰ 
διαφόρου ύψους ήχους; Η ικανοτης αυτη οφείλεται εις 
μικρόν τινα μΰν τοΰ λάρυγγος, τόν θυρεοαρυταινοειδή 
ή φωνητικόν μΰν, δστις φερει εις επαφήν τα φωνητικά 
χείλη.

Παρετηρήθη μάλιστα έπί ένίων ατόμων οτι τινές εκ 
τών ΐνών τοΰ μυός τούτου έχουν τοιαύτην διάταξιν, 
ώστε συστελλόμεναι δύνανται νά σμικρύνουν καί τό μή
κος τοΰ δονουμένου τμήματος τών φωνητικών χορδών, 
δπως ακριβώς κάμνει ό δάκτυλος τοΰ βιολιστοΰ έπί τών 
χορδών τοΰ βιολιοϋ, προκαλοΰσαι ούτω τήν παραγωγήν 
δξυτάτων ήχων. Ή  ανατομική αύιη διάταξις είναι τόσον 
σπανία, δσον καί πολύτιμος, δυστυχώς δμως δέν υπάρχει, 
εΐς πάντας τούς ανθρώπους, δι’ αύτό καί δέν είναι πάν- 
τες. . . υψίφωνοι. Εΐς τόν μικρόν τοΰτον μΰν στηρίζεται 
ή μεγάλη αξία τής γλωττίδος, έξ ής, ώς καί άνωτέρω 
εΐπομεν, έξαρτάται όλόκληρος ή φωνητική κλϊμαξ.

Αί δύο αύται λέξεις «φωνητική κλϊμαξ», μοί ύπεν- 
Θυμίζουσι πάντοτε ενα πρωτότυπον τρόπον, δν έχρησι- 
μοποίει παλαιός τις καθηγητής τοΰ ασματος εΐς τό 
Ώδεϊον τών Παρισίων. «Οΰτος νομίζων δτι ή άνοδος 
τής φωνητικής κλίμακος δέν διέφερε και πολύ τής ανο- 
δου οποιοσδήποτε άλλης κλίμακος, έστήριξεν έπί τοΰ 
τοίχου τής τάξεως, παρά το κλειδοκυμβαλον, μιαν αρκετα 
υψηλήν τοιαύτην καί τοποθετούμενος κατά τινας βαθμί
δας άνωθεν τοΰ μαθητοΰ τόν έπιανεν άπό τά μαλλιά 
καί τόν ύπεχρέωνε νά άναβαίνη εΐς έκαστον φθόγγον 
καί μίαν βαθμίδα. Η μέραν τινα λοιπον, εις εκ τών 
μαθητών του βαθύφωνος, τρέφων ώραίαν κόμην, δστις 
δέν εύρισκε τόν τρόπον αύτόν τής διδασκαλίας σύμφω
νον μέ τό γοΰστο του, πριν έλθη η σειρά του εξή/.Θε 
τής τάξεως, μετ’ δλίγα δέ λεπτά επανήλθε καί έσταμά- 
τησεν εμπρός εΐς τήν κλίμακα μέ τήν κεφαλήν... τελείως 
ξυρισμένην!»

Τό ύψος εχει σχέσιν λοιπόν μέ τό μήκος τών χορδών· 
αν ένθυμηθώμεν τώρα διι καί τό πάχος τών χορδών 
συντείνει εΐς τήν έντασιν τής φωνής', καταλήγομεν εΐς τό 
συμπέρασμα, δτι ό δραματικός τενόρος πρέπει νά έχη 
χορδάς βραχείας καί χονδράς, ό έλαφρός τενόρος βρα
χείας καί λεπτάς, ό βαρύτονος μετρίας καί ως πρός τό 
μήκος καί ώς πρός τό πάχος, τέλος δ ’ 6 βαθύφωνος 
μακράς και παχείας. Αί διαφοραί αΰται εΐς τάς γυναί
κας είναι δλιγώτερον ευδιάκριτοι. Ή  υψίφωνος π. χ. 
έχει χορδάς μάλλον βραχείας, ή μεσόφωνος μέτριου 
μήκους καί ή βαρύφωνος μακράς χορδάς.

Ή  έκ τής έξετάσεως τών φωνητικών χορδών ατό
μου τινός κατάταξις τής φωνής αύτοΰ εχει μεγάλην ση
μασίαν διά τήν επιτυχή έξέλιξιν αύτής. Ό  πεπειραμένος 
διδάσκαλος τής φδικής διά τής ακοής του καί μόνης 
διακρίνει καί κατατάσσει τήν φωνήν τών μαθητών του, 
επ’ ούδενί δέ λόγω πρέπει νά προσπαθήση νά μετα- 
βάλη αύιήν. Δέν πρέπει δηλ. νά θεώρηση κατόρθωμα 
τό νά πρόσθεση ένα ή δύο δξεϊς τόνους εΐς φωνητικόν 
δργανον διαπεπλασμένον δια μέσους η βαθεΐς τοιουτους.

Ό  Mackensie έλεγε τούς εξής σοφούς λόγους οΐπ- 
νες δέον νά μένουν καλώς κεχαραγμένοι εΐς τόν νοΰν 
έκάστου έξ έπαγγέλματος άοιδοΰ : « Ό  ίκανώτερος, λέ
γει, τών διδασκάλων ύπόκειται εΐς πλάνην, άλλ’ ή φύσις 
έχει τά δικαιώματά της καί έκδικεΐται άμειλίκτως, δταν 
οί νόμοι της παραβιάζονται. . .  “Ενας βαρύτονος, δέν 
δύναται νά μεταβληθή εις δξύτονον, δπως καί ό κόσ- 
συφος δέν δύναται νά μεταβληθή εΐς τέττιγα. Σύστημα 
βεβιασμένης έκπαιδεύσεως ούδέν άλλο, εΐμή βλάβην δύ- 
ναται νά έπιφέρη».

Καί, πράγματι, διά τών ασκήσεων ή φωνή δύναται 
νά κερδίζη εΐς έκτασιν, πρέπει δμως ή έκγύμνασις αύτής 
νά τελήται βαθμηδόν καί νά διαρκέση έπί πολλά έτη, 
διότι δσοι βιάζονται νά φθάσουν δσον τό δυνατόν ταχύ- 
τερον εΐς τήν τελειότητα τής φωνής των εκθέτουν αύτήν 
εΐς τόν εξ ύπερκοπά>σεως κίνδυνον καί καταδικάζουν τό 
στάδιον των εΐς πρόωρον θάνατον, δηλ. εΐς τό νά διαρ- 
κέση έπ’ ολίγον χρόνον, διότι τά φωνητικά αύτών δργανα 
θά εΐναι έξηντλημένα καί ούχι άρκούντως διαπεπλα- 
σμένα, δταν θά έλθη ή ώρα τής χρησιμοποιήσεώς των.

** *

Τά δρια τής ανθρώπινης φωνής περιλαμβάνονται 
μεταξύ τοΰ Fa t (174 ά.π.δ.) ή τοΰ Do ι (130 ά.π.δ.) καί 
τοΰ Fas- Αί συνήθεις δμως φωναί εύρίσκονται μεταξύ 
τοΰ S o li  καί τοΰ Do □, δηλ. 3 '/ί δγδόσς περίπου, τό 
άθροισμα δ ’ αύτό τών φθόγγων άπό τοΰ βαθυτερου 
μέχρι τοΰ δξυτέρου, τούς οποίους ή φωνη δύναται να 
άποδώση αποτελεί τήν καλουμένην εκιασιν τής φωνής 
(etendue de la voix).

Εύνόητον είναι δτι, δέν δύναται πας αοιδος να απο- 
δίδρ πάντας τούς άποτελοΰντας τήν έκτασιν τής ανθρώ

πινης φωνής φθόγγους, ακριβώς δέ διά τοΰτο διακρί- 
νομεν καί τήν καλουμένην άτομικήν περιοχήν (tessi- 
ture), ήτις αποτελείτε έκ τοΰ συνόλου τών ήχων, τούς 
οποίους έκαστος άοιδός αποδίδει εύκόλως καί άνευ 
μεγάλης προσπαθείας.

Έ πί τής ατομικής περιοχής καί τής θέσεως τών φωνών 
στηρίζεται καί ή ύποδιαίρεσις αύτών. Ούτως, ώς γνωστόν, 
διακρίνομεν έπί τε τών άνδρών καί τών γυναικών άνά 
τρεις κυρίας κατηγορίας, ήτοι τόν βαθύφωνον, βαρύτονον 
καί δξύφωνον έπί τών άνδρών, τήν βαρύφωνον, τήν 
μεσόφωνον καί τήν υψίφωνον έπί τών γυναικών.

Ά π ό  καλλιτεχνικής άπόψεως δυνάμεθα νά έπεκτεί- 
νωμεν τάς υποδιαιρέσεις αύτάς ώς εξής:

”Ανδρες :
Κάτω βαθύφωνος 
Λυρικός βαθύφωνος 
Βαρύτονος 
’Οξύφωνος ισχυρός 
’Οξύφωνος έλαφρός

(Basse profonde)
(Basse chantante) 
(Baryton)
(Fort tenor)
(Tenor leger)

Γυναίκες :
Βαρύφωνος (Contralto)
Μεσόφωνος (Mezzo soprano)
Δοαματική υψίφωνος (Soprano dram atique)
Υψ ίφωνος (Soprano aigu)
Ή  φωνή τοΰ Κάτω βαθυφώνον  (Basse profonde)» 

ώς καί ιό ό'νομα δηλυί, είναι ή βαθύτερα φωνή, δυνα- 
μένη νά κατέλθη μέχρι τοΰ R e j καί τοΰ D o i, δυσκόλως 
δμως υπερβαίνει τό Dog.

'Η  φωνή τοΰ Δυρικοϋ βαθυφώνου  (Basse chan
tante) είναι ή συνήθη; τών άνδρών φωνή, εκτεινόμενη 
άπό τοΰ Sol ι μέχρι τοΰ Fa 3 ή Sol 3.

Ή  φωνή τοΰ βαρυτόνου (baryton) έκτείνεται άπό 
τοΰ S o li  ή L a i μέχρι τοΰ Fas, φθάνει δμως και 
μέχρι τοΰ L a 3- 'Υπάρχουν πολλαί φωναί βαρυτόνου 
αΐτινες εμφανίζουν τοιαύτας άναλογίας μέ τάς τών οξύ
φωνων, ώστε ενίοτε καθιστούν τήν κατάταξιν αύτών 
δύσκολον καί δή, δταν στηρίζεται τις μόνον εΐς τήν άτο
μικήν περιοχήν (tessiture). Τοΰτο οφείλεται εΐς τό δτι 
ού:οι έμφανίζουν φωνητικάς χορδάς βαρυτόνου, αντηχεί 
δμως όξυοοώνου.

Ό  όξύφωνος πρέπει νά έχη μέγεθος φωνής έκτει- 
νομένης άπό τοΰ D o 2 μέχρι τοΰ D o t 4.

Ή  βαρύφωνος είναι ή βαθύτερα φωνή έπί τής 
γυναικός, εκτεινόμενη άπό τοΰ M i2 ή F a 2 μέχρι τοΰ 
Fa 4 φθάνει δμως καί τό La 4.

Ή  μεσόφωνος άπό τοΰ L a 2 μέ/ρι τοΰ L a 4-
Τέλος δ ” ή ύψίφωνος άπό τοΰ Do 3 φθάνει μέχρι 

τοΰ Do 5.
Τά δρια δμα>ς ταΰτα τή; άτομικής περιοχής δέν είναι 

απόλυτα, άλλ’ ύπάρχουσι καί εξαιρέσεις, έξ ών δέν 
θεπιρώ ασκοπον νά άναφέρω τάς ιιά/λον σημαντικάς. 
Ούτως δ έ'τερος τών άδελφών Fischer τής βαυαρικής 
αυλής τοΰ 16<") αΐώνος βαθύφωνος έδιδε τό Fa 2. 'Ο  
διάσημος ευνούχος Farinelli είχεν εξαιρετικήν έκτασιν 
φωνής άνερχομένης άπό τοΰ La 1 μέχρι τοΰ Reg.

Ένα Αρμονικόν Συνολον
Θέλετε μέσα στή θάλασσα νά έχετε 
ώαορφα χείλη καί μικοό στόμα; 
Θέλετε νά παρουσιάσετε ενα αρμο
νικόν συνολον ιιέ τό κοστούμι τοΰ 
μπάνιου σας; “ Ε ! /οιπόν, ιιεταχει- 
ρισθήτε τό (Rouge Michel) 
χρωματισμού ( Regular), δπερ 
ερχόμενον s’c επαφήν μετά τής θα
λάσση: μεταβάλλει τό χρώμα διά μα
γείας fΐ. ένα γλυκύτατον τόνον, προ- 
φυλάσσει τά χείλη άπό τάς άλμυράς 
ιδιότητας τής θαλάσση; καί διαιηοεΐ- 
ται εΐο τρόπον, ώστε μέ τό κοστούμι 
τοΰ μπάνιου σας νά παρουσιάζετε 
ένα αρμονικόν συνολον ύπέροχον.

Πωλείται εΐς τά Φαρμακεία, Φαρ- 
μακαποθήκα;, Μυροπωλεία. Κομ
μωτήρια καί καλά Καταστήματα.

Παρακαταθήκη καί Αντιπροσωπεία 
Νικολαΐδης, όδός Μητροπόλεως 42.

Υπήρξαν έπίσης καί γυναίκες υψίφωνοι κατά πολύ 
ύπερβάσαι τά συνήθη δρια, τούτων δ ’ αί γνωστότεοαι 
εΐναι ή ιεωτέρα τών άδελφών Sessi, ή Adelina Patti, 
ή Nilson, αΐτινες έ'φθανον μέχρι τοΰ Fas-

Ή  Sybil Sanderson άνήρχετο μέχοι τοΰ Sol 5.
Ώ - δ ’ αναφέρει δ Mozart, ή Lucrezia A jugari, ή 

άλλως λεγοιιένη Bastardella, έφθανε άπό τού Sol 2 
μέχρι τοΰ Do,·,, ήτοι έν δλφ 3 ’ /s  όγδόας.

Έπίσης άναφέρεται δτι καί ή Becker, ύψίφωνος εΐς 
St P etersbourg τφ 1823, κατώρθωνε νά φθάνη τό D o e.

(Τό τέλος είς τό  προσεχές).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π· ΚΩΝΣΤΑΣ
Ια τ ρ ό ς — Ωτορινολαρυγγολόγος
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Τό δεύτερον Κλέφτικον εκ τής Συλλογής Γορτυνίας 
τοΰ κ. Κ. Ψάχου, εχει ως εξής:

Largo, (urf libitum)

σμένου μέλους. ’Έχει αύτη καπού σαν κατεύθυνσιν, είναι 
πλήρης κυκλωτικών μελφδικών κινήσεων (Perihelese) 
και επαναλήψεων τών αύτών φ θ ογγ οσή μ ω ν . Π . χ.
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(Φράσις Β'.)

Ή  αρχική τοΰ ασματος άπαγγελτική φράσις (rezi- 
tation) παρά τήν έπανάληψίν της εις την περαιτέρω 
πορείαν τοΰ δλου μέλους, τοΰ πρώτου βεβαίως μέρους, 
δέν είναι τίποτε άλλο ή εν «απήχημα» τής Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής μουσικής ή μάλλον κατ ευθείαν παρα
λαβή — επιρροή μερικών ασμάτων τής Εκκλησίας μας, 
τά όποια, ως γνωστόν, αρχίζουν άπαγγελτικώς— rezi- 
tativartig. Π. χ. (')

Ή  φράσις Β αποτελεί σχεδόν τήν βάσιν τοΰ δλου 
κατά τό σύστημα τών ’Αραβικών Μακάμ κατασκευα

Τό δλον ως άνω άσμα — Κλέφτικον, κινείται εντός 
τής Φουγίου κλίμακος, ώς και τό εξετασθεν ηδη πρώτον : 
ρε, (μι), φα, σολ, λα, σι, ντο, ρε. Θά ήδυνάμεθα δμως 
νά χαρακτηρίσω μεν τήν κλίμακα τοΰ ασματος μας (ιδίως 
τής.Έ πωδοΰ) ως άνεμιτονικήν (χο'ρίς δηλαδή ημιτόνια) 
δεδομένου δτι, τό φθονγόσημον ντο ευρισκεται πάντοτε 
επι ασθενούς μέρους τοΰ κτυπομένου χρόνου ή ως δια
βατικόν ή ως επέρεισις — W echselnote, εις δετήν φρα- 
σιν Α άκούομεν εύκρινώς τό άνεμιτονικόν τετράχορδον 
ρε— φα, σολ, λα. Πάντως, δέν θα ήτο το τοιοΰτον 
εντελώς ορθόν, δεδομένου δτι, ώς κα! είς τό πρώτον 
ασμα, άκριβώς, χάριν ενός άρχαΐζοντος ύφους, δέν γίνεται 
πολλάκις χοήσις ώρισμένων φθογγοσήμων μιας κλίμα
κος. Ή  άνάμιξις άνεμιτονικοΰ τετραχόρδου μέλους άφ ’ 
ένός και ολοκλήρων σχεδόν αρχαίο)ν Ελληνικών κλιμά
κων άφ ’ ετέρου, δίδουν είς τό δλον ασμα μίαν ιδιαιτέ
ραν χάριν — δροσιά, ζωτικότητα, ή οποία και έπαυξά- 
νεται διά τής ρυθμικής και μελοποιητικής παραλλαγής 
τών βασικών (Α +  Β), είς τήν περαιτέρω εργασίαν άνα- 
πτύξεως, μουσικών φράσεων.

Αί Ισωτερικαΐ καταλήξεις τονίζονται ιδιαιτέρως διά 
τών παύσεων Vs ή Vis- Αί παύσεις αΰται, τή βοηθεία 
τοΰ πλήρους έντάσεως σολ (U nterganztonw irkung!) 
δυναμοποιοΰν τό έκάστοτε μέρος καί δίδουν ζωήν και 
όρμητικότητα είς τήν δλην άνάπτυξιν, είς το ολον γενι
κώς ως άνω ασμα (2). Τό μέλος ρέει. Είς τήν εκτην

(’) Κ, Παπαδημητριού: Τό μουσικόν ζήτημα έν τη ’Εκ
κλησία τή; Ελλάδος. Σελ. 52 καί 54.

(•ι) Βλέπε τό άρθρον ημών: Ψυχολογία τής παύσεως. 
«βϊονσιχή Ζωή», Τεΰχος 8, Σελ. 173 κ έξ.

μόλις έπανάληψίν τής Β φράσεως άκούομεν τήν βάσιν 
λα τοΰ άνω Φρυγίου τετραχόρδου λα, σι, ντο, ρε, αν 
κα! τελειωτικώς ώς λύσις, μόνον μετά τήν σταθεράν 
μεγέθυνσιν τοΰ ρε (περί τό τέλος τοΰ ασματος) γίνεται 
δριστικώς άντιληπτή ή βάσις λα —  ή μέση. Δηλαδή : ή 
εμφάνισις τοΰ πρώτου λα είς τήν εκτην μουσικήν φράσιν 
(Melocliezeile) δέν είναι τίποτε άλλο ή σύντομος «άνά- 
παυσις», «άναπνοή» διά τήν περαιτέρω πρόοδον κα! 
«επεξεργασίαν» τοΰ δλου πρώτου μέρους τοΰ δευτέρου 
ώς άνω Κλέφτικου. Μορφολογικώς τό ανωτέρω Κλέφτικον, 
είνε κατασκευασμένον κατά τό σύστημα τών ’Αραβ.Μακάμ, 
τύπου : Α Β Β 1 Α 1 Β2 Β3 Α 2 Β 4 Α 3 Β 5. Φυσικφ τφ  λόγφ 
αί Α 1 Α 2 ή Β 1 Β 2 φράσεις δέν είναι ή παρηλλαγμέναι 
επαναλήψεις τών βασικών μουσικών φράσεων Α κα'ι Β.

‘ Η  έπ ω δος  άποτελειται άπό δύο μουσικάς προτά
σεις και δύο επαναλήψεις: Αα, Ββ. 'Η  σχέσις δμως 
τών δύο αύτών μουσικών προτάσεων φαίνεται ολοκάθαρα, 
έάν τάς έξετάσωμεν ιδιαιτέρως. 'Η  φράσις:

ν'   \J w — —

λαμβάνει τήν μορφήν:

Ό  βασικός φθόγγος λα είς μέν τήν πρώτην φρά- 
σιν Α  άκούεται μετά τό σολ (έπενέργεια ολοκλήρου 
τόνου εκ τών κάτω), εις δέ τήν Β μετά τό ρε τό άγα- 
πητόν διάστημα τετάρτης τοΰ Νεοέλληνος. Η καθαρά 
τετάρτη σολ —  ντο τής πρωιης διασιολής τής πρώτης 
προτάσεως ακούεται και πάλιν είς τήν πρωτην διαστο
λήν τής δευτέρας προτάσεως (Β), αλλα μετα διαβατικών. 
Τό σι — λα τής δευτέρας διαστολής τής πρώτης προτα- 
σεως «έλύθη» είς μικροτέρας ρυθμικής αξίας φθογγό
σημα είς τήν δευτέραν διαστολήν τής Β προτάσεως. 
Β/,έπομεν λοιπόν δτι, δ Νεοέλλην λαϊκός τραγουδιστής 
παραλλάσσει πάντοτε, έπα>αλαμβάνει κα! προχωρεί. Κα! 
κάτι άλλο: ’Όχι μόνον επαναλαμβάνει κα! παραλλάσσει 
τήν α μουσικήν φράσιν ή μοτιβο τοΰ εκαστοτε ςισματος 
του, αλλά καί αύτήν άκόμη τήν ευρεθεΐσαν, τήν «δανει
σμένη» βασικήν του φράσιν, παραλλασσει και παραδιδει 
ώς τι νέον. Δηλαδή: Αί δύο μουσικά! προτάσεις Α + Β  
τής Έπφδοΰ (αί δποΐαι και δεν διαφέρουν βασικώς) 
είναι παραλλαγαί τής πρώτης προτάσεως τής Επφδοΰ 
τοΰ πρώτου έξετασθέντος είς τό 7°' τεΰχος τής «Μ ο υ 
σικής Ζ ω ή ς» , Κλέφτικου. Π. χ.
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Α'. Έπωδοϋ δευτέρου ασματος.

(Ό  άναγνώστης παρατηρεί πιστεύω τήν ομοιότητα 
τών δύο τελευταίων προτάσεων: Ή  δευτέρα δεν είναι
ή «συμπ?.ήρωσις», προσθήκη φθογγοσήμων— διαβατι
κών κα! παραπλήσιων — διά περισσοτέραν «γλυκύτητα» 
άλλά κα! . . . παραλλαγήν).

Τώρα, ποία εκ τών. δύο ώς ά'νω μουσικών προτά
σεων είναι καί ή βασική πρώτη, δέν γνωρίζω, δεδομενου 
δτι, υπάρχουν, καθώς εΐδομεν είς τό παρελθόν τεΰχος, 
πολλαί παραλλαγαί τοΰ άσματός μας, τας οποίας δυστυ
χώς δέν έξέδωσε δ συλλογεύς κ. Κ. Ψαχος. Ειρησθω δέ 
εν τέλει δτι, τά δύο εξετασθέντα ήδη Κλέφτικα εγρά- 
φησαν είς δύο διάφορα χωριά, τά έτραγουδησαν διά
φοροι τραγουδιστα! κα! μόνον τό περιεχομενον τοΰ 
ποιητικού κειμένου ή μάλλον δ ήρως τοΰ ασματος, 
είναι δ αύτός: δ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ή  τοποθέ- 
τησις τοΰ τελευταίου αύτοΰ, τοΰ ποιητικού κείμενου, 
γίνεται άκριβώς δπως καί είς τό πρώτον Κλέφτικο. Εις 
τήν Έ πφδόν εχομεν ώς Ρυθμικόν σχήμα τόν χορίαμβον.

ΠαραΑέτομεν κατώτερο} κα! ετέραν παραλλαγήν τοΰ 
άσματος μέ ήρωα τόν Κολοκοτρώνην ( ’ ). Τό ποιητικόν 
κείμενον αύτοΰ, είναι, ολίγον παρηλλαγμενον, καθώς 
βεβαίως καί ή μουσική. Τό φα δίεσις είναι «έλξις» και 
προέρχεται άπό επιρροήν τεχνικής τής Βυζαντινής εκκλη
σιαστικής μουσικής. (Σχετικώς θά έπανέλθωμεν προσε
χώς έν έκτάσει).

Τό Φρύγιον τετράχορδον μέ έπενέργειαν δλοκλήρου 
τόνου έκτών κάτω — U nterganztonw irkung : σολ — λα, 
σι, ντο, ρε είναι ή κλίμαξ. Μορφολογικώς εχομεν κα! 
πάλιν τό σύστημα τών ’Αραβικών Μακάμ τύπου A Α 1 
Β Β ! Β2 Β 3 Β4. Τό μι τό όποιον είς μίαν στιγμήν 
άκούεται, δέν άνήκει εις τό Φρύγιον τετράχορδον καθ 
δσον, παράγεται ή πέμπτη αύτη εκ τής παλμικής κινή- 
σεως τοΰ επαναλαμβανομένου παραπλήσιου ρε. Δηλαδη, 
δέν πρόκειται εδώ δι’ εν καθαρόν μι, άλλά δι έν φθογ- 
γόσημον μικροτέρου διαστήματος ή τής μεγάλης δευτε- 
ρας ρε — μι. Είναι τό τελευταΐον παραγωγόν τι τοΰ 
v ibrato τοΰ ρε. ’ Ιδού τό ασμ α :

Α'. Έπωδοΰ προ'ιτου ασματος.

(’) «50 Δημώδη ασματα Πελοποννήσου καί Κρήτης» γρα- 
φέντα υπό τοΰ κ. Κ. Ψάχου. Έκδοσις «Συλλόγου πρός διάδοσιν 
ωφελίμων βιβλίων». Άθήναι 1930.
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ΚΩΝΣΤ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Α κο λο υθ ε ί)

ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΚΑΑΟ ΠΙΑΝΟ;

Εις γενικάς γραμμάς ήσχολή- 
•θημεν ήδη μέ τήν κατασκευήν 
τοΰ πιάνου F liigel δπως τήν 
παρηκολούθησα έπι εβδομάδα 
σχεδόν ολόκληρον εις τά εργο- 
στάσια τοΰ «Μπέχσταϊν» έν Βε- 
ρολίνφ. Ενθυμούμαι σχετικώς δτι, 
δ αξιότιμος διευθυντής τοΰ έργο· 
στασίου —  δυστυχώς μοΰ διαφεύ
γει αυτήν τήν στιγμήν τό δνοαά 
του —  δέν παρέλειψε νά μέ δδη- 
γήση και είς τό τμήμα η μάλλον 
ολόκληρον τό διαμέρισμα κατα
σκευής πιάνων δρθίων — P iani
nos οπως τά λέγουν εΐς τήν Γερ
μανίαν. Τά πιάνα αυτά πού μετα- 
χειριζόμεθα— συνήθως- εις τόν
τόπον μας, εΐναι φτιαγμένα κατά τόν  ίδιον ενσυνείδη τον  
τρόπ ον  καθώς και τά F liigel (αέ ούρο) πιάνα, άπό τά 
αυτά πάντοτε υλικά, μέ τάς αναγκαίας βεβαίως τροποποιή
σεις ώς έκ τοΰ σχήματος τών δρθίων πιάνων —  Pianinos.

Καί τώρα θά μάς έπιτραπή μιά μικρά παρένθεσις 
γενικής φΰσεως, τόσον διά τά πιάνα Fliigel, δσον και 
διά τά δρθια πιάνα : Έκεΐνοι οί οποίοι θά θελήσουν
ν’ αγοράσουν ενα πιάνο, πρέπει νά προσέχουν ιδίως είς 
τήν δμοιογενή ποιότητα τοΰ ήχου, εις τό Ιδιαίτερον 
χρώμα τοΰ ήχου (K langfarbe) και τέλος εΐς τήν δμαλήν 
κίνησιν τοΰ δλου μηχανισμοΰ διά τών πλήκτρων. Δηλαδή : 
Εΐς δποιονδήποτε μέρος τής K laviatur— τών πλήκτρων 
κα'ι έάν θέσετε τά δάκτυλά σας πρός έκτέλεσιν και δοκι
μήν τοΰ πιάνου πού πρόκειται ν’ άγοράσητε, είναι 
άναγκαΐον δ ήγος να εχη τήν αύτήν άπαραιτήτως ποιό
τητα, στρογγνλότητα και καθαρότητα. Δεύτερον: Νά μή 
«βονΐΓγρ δ ήχος. Τρίτον: Νά εξακολουθή ή δυνατότης 
τοϋ ήχου δταν θέλετε σεΐς καί δχι τό . . . . πιάνο. 
Τέταρτον: Νά προσέχετε εΐς τήν άπόδοσιν τών διαφό-

Τ ό ορ& ιον 'Μ π έχ σ τα ϊν*

ρο'ν δυναμικών διακυμάνσεων, 
έκτελοΰντες δλόκληρον μουσικόν 
τεμάχιον μέ σχήιιατα forte, f o r 
te fortissim o, piano, piano 
pianissimo (προσοχή εις τό βοι'ϊ- 
ζμα κα'ι τήν καθαρότητα!), mez. 
forte, sfrz., κτλ., δυναμικά ση
μεία τής μουσικής. Νά έκτελήτε 
ολόκληρον τεχνικόν γύμνασμα τοΰ 
Τσέρνυ π. χ., διά ν’  ^κούσητε έάν 
και κατά πόσον αποδίδονται όμα- 
λώςτά φθογγόπημα έκγυμνάσεως. 
Πέμπτον: Είτε εΐς τό μπάσσο 
παίζετε ή εΐς τις ποιο «"ψηλές 
\ότες, ή ποιότης τοϋ ήχουνά εΐναι 
ή αύιη. Π. χ Παίζετε εΐς τό 
«Μπέχσταϊν;» Πρέπει νά αντιλαμ
βάνεται κανείς, αμέσως, τό είδος 

τοϋ πιάνου πού παίϊετε. Καί έδώ εγκειται ή διαφορά 
(κυρίως) τών διαφόρων πιάνων. Φθάνω μάλιστα μέχρι 
τοΰ σημείου νά γράψω: Πές μου τόν ήχο, νά σοΰ εΐπω 
τήν ποιότητα τών υλικών καί τήν δλην κατασκευήν τοΰ 
μηχανισμού. Διότι, τά υλικά, δ μηχανισμός καί δ τρόπος 
συναρμολογήσεως εΐναι τό Α  καί Ω τών πολνποικίλίον 
πιάνων. Καί ξεύρετε τί συντελεί — παρά τά αλλα — 
διά τήν στρογγνλότητα καί καθαρότητα τοΰ ήχου τοΰ 
«Μπέχσταϊν;* Ή  μικρά τσόχα έπάνω εΐς τό σφνρ'ι πού 
άκουμπάει— δταν κτυπήσετε τό α πλήκτρον— στις χορδές. 
Ή  ποιότης άφ ’ ενός τής τσόχας, άφ ’  ετέρου δ τρόπος 
συγκολλήσεως καί τρίτον ή έπιφάνειά της, (τό λεΐον αύτής) 
συντελούν τά μέγιστα διά τό δμοιόμορφον τοΰ εκάστοτε 
ήχου. Καί ή δλη αυτή έργασία τής τοποθετή σεως τής 
τσόχας γίνεται άπό ειδικόν, τόν λεγόμενον έπιτυχώς 
intoneur. Ό  εργάτης αύτός μέ τό μουσικώτατο αυτί του 
— ΐντονάρει τό πιάνο, δέν τό κουρδίζει. (Ή  τελευταία 
έργασία γίνεται άπό ά'λλον— τόν κουοδιστήν) Προσέχει 
ή ποιότης τοΰ ήχουνά εΐναι ή ιδία. Τό χρώμα τοΰ ήχου

εις δλας καί δι” δλας τάς χορδάς νά εΐναι σταθερόν— κανο
νικόν. Νά μή διαφ ρη ούτε εΐς τό μπάσσο ούτε καί εις 
τις ποιο άψηλές νότες. Συμμετρία εΐς δλους τους ήχους. 
Γι’ αύτό ακούετε εΐς τά θαυμάσια πιάνα «Μπέχσταϊν» 
εκείνην τήν λεπτότητα, τήν καθαρότητα, τήν στρογγυ- 
λότητα χωρίς τά αντιαισθητικά βουΐζματα, ακούετε τόν 
τέλειον ιδεώδη πιανιστικόν ήχον τόσον εις τά F liigel 
τά πιάνα μέ ούρά, δσον καί εΐς τά δρθια πιάνα— σωστά 
κομψοτεχνήματα, χάρμα οφθαλμών, αΐσθήσεως και τών

αυτιών μας. Γι' αύτό καί δ ενθουσιασμός ήμετέρων καί 
ξένων μουσικοκριτικών γιά τό «Μπέχσταϊν», γι’ αυτό καί 
ή προτίμησις τοΰ «Μπέχσταϊν» άπό τούς Σνάμπελ, 
Ζάουερ, Μπάκχαους, Μπουζόνι, Φρειδερίκου Λαμόν, 
Ντεπυσσύ, Ραβέλ κτλ. Γιατί πιάνο «Μπέχσταϊν» ση
μαίνει δ,τι ιδεώδες καί τέλειον άπό πάσης γενικώς απο- 
ψεως: έμφανίσεως, ήχου, μηχανισμού καί υλικών.

I. ΝΙΚΟΛΟΤΤΟΥΛΟΣ
Μηχανικός

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ! ΒΙΕΝΝΗΣ

Τήν στιγμήν καθ’ ήν αναγκάζονται διά λόγους ανε
ξαρτήτους πολλάκις τής επιθυμίας των, τά μεγάλα Κρα
τικά Μελοδράματα, νά έκτελοΰν τό ϊδιο σχεδόν πάντοτε 
ρεπερτόριο, βέβαια, εις τό κενόν τό όποιον άψήνει ή 
κατάστασις αυτή τών Μελοδραμάτων, αρχίζει ή εισροή 
τών διαφόρων ερασιτεχνικών σωματείων. Αυτό συνέ- 
βαινε πάντοτε καί είναι άρκετά εύχάριστον καθ’ δσον, 
αποφεύγεται τοιουτοτρόπως ή τόσον συχνά έπαναλαμ- 
βανομέ^η «καταστροφή» τής Τέχνης, ώ : έκ τής συντη- 
ρητικότητος τών επισήμων οργανισμών. Ούτω, δ νεαρός 
Διευθυντής ορχήστρας G ottfried Kassowitz, δ όποιος 
έπανειλημμένως διηύθιινε παλαιά μελοδραματικά έργα 
εΐς διαφόρους αίθουσας συναυλιών, μάς παρουσίασε αέ 
μία ορχήστρα ερασιτεχνών τό μελόδραμα τοΰ G luck : 
«D ie P ilger von M ekk a»— Οί προσκυνηται τής Μέκκας. 
Ό  μεγάλος συνθέτης μουσικοδραμάτιον Γκλούκ έγραψε 
τό εργον αύτό περί τά 1760. Κατά τούς χρόνους εκεί
νους ήσχολεΐτο δ συνθέτης τοΰ «Ό ρφ έω ς» μέ ποιητικά 
κείμενα Τουρκικής ύποθέσεως, άφ ’ ου άλλως τε, περίπου 
τόν ίδιο καιρό, σΐ’νέθεσε καί τό κωμικόν μελόδραμα: 
«Der betrogene Kadi» —  Ό  έξαπατηθείς καδής. (Τό 
τελευταΐον αύτό μελόδραμα έχει— στυλιστικώς—  μεγάλην 
σχέσιν μέ τούς «Προσκυνητάς τής Μέκκας»), ’Ακούει 
κάνεις πάντοτε καί εΐς τά δύο εργα εύκολη, πεταχτή μου
σική, δλο Γαλλικόν esprit, μουσικήν πού μάς απο μακρύνει 
άπό τό σι βαρόν δραματικόν έ'ργον τοΰ ΐδίου Γκλούκ: 
«Ό ρφεύς καί Ευρυδίκη * .’Αληθώς, οί δρόμοι τών καλλι
τεχνών καί αί διάφοροι αύτών κατευθύνσεις εΐναι ανώμαλοι 
— Zickzack. Πόσον ωραία προλέγει εΐς τούς «Προσκυ
νητές τής Μέκκας» (πρόκειται γιά μια απαγωγή άπό 
τό χαρέμι) μερικά άπό τήν «’ Απαγωγήν άπό τό Σεράι» 
τοϋ M ozart άκόμη κάί διάφορα μέρη άπό τόν *Μα- 
γεμμένο αύλό» τοΰ ΐδίου Μ ότσαρτ! ’Ακούεται το ολον 
έ'ργον τοΰ Γκλούκ εύχάριστα, άφ ’ ου άλλως τε καί πολλές 
“Αριες εΐναι γνωστές άπό τούς διαφόρους σολίστας 
συναυλιών, χωρίς πάντοτε νά χάσουν, τά διάφορα αυτά 
αποσπάσματα, τήν πρώτην των φρεσκάδα. Η σκηνο
θεσία, τοΰ Rainer Simons, πρφην Διευθυντοϋ τής 
« Volksoper» Βιέννης, παρά τήν πενιχρότητα τών μέσων, 
ήτο αρκετά καλή. Έχειροκροτήθησαν άπο το πυκνόν 
άκροατήριον ή πρωταγωνίστρια Κι“ Maria Reining 
(ήδη τήν έχει αγκαζάρει ή Κρατική μας ’Όπερα) καί^δ 
νεαρός Διευθυντής ορχήστρας κ. Κάσσοβιτς.

Κοντά στήν Ό π ερα  αύτήν μέ Τουρκικήν ύπόθεσιν, 
παρηκολουθήσαμεν καί μίαν συναυλίαν Τούρκων συνθε-

(ΤΟΥ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗΐ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ)

τών μέ σύγχρονον Τουρκικήν μουσικήν. Οί Τούρκοι 
βαδίζουν σταθερώς, γιά νά φτιάσουν μια καθαρα εθνι
κιστική μουσική. Προσαρμόζουν τά απλά μονφδικα μελη 
τή; πατρίδος των (τά όποια παραλλάσσουν σνχνάκις εΐς 
διαφόρους χρωμυτικάς οκτάβα ) είς τήν Ευρωπαϊκήν 
βεβαίως πάντοτε αρμονίαν, παραδίδουν συγχορδίας μέ 
τρίτες καί τέταρτες, συνθέτουν εις Εύρωπαϊκάς μορφάς 
(Σονάτες κτλ.) παραδίδουν ογκώδεις φούγκες καί τέλος 
γράφουν γιά Ευρωπαϊκά μουσικά δργανα. Εν συντο
μία: μπασταρδοποιοΰν μέ τό έτσι θέλω τά διάφορα 
μο\>σικά μέσα τής πατρίδος των, γιατί θέλουν νά φθά- 
σουν μέ ’Αμερικανικήν ταχύτητα εΐς τόν σκοπόν των: 
νά φτιάσουν εθνικήν Τουρκικήν άνωτέραν μουσικήν. 
Συνήθως ομως αί μπασταρδοποιημέναι, αΐ εκβιασμένοι 
αύταί καταστάσεις, δέν φέρνουν κανέν άποτέλεσμα. Δέν 
θά εχωμεν αρά γε τό ίδιο καί μέ τήν λεγομένην «άνω 
τέραν Τουρκικήν μουσικήν;» Οί συνθέται οί όποιοι 
έκαμαν τήν δοκιμήν εΐναι, μόλις 30 ετών. Π ρώτο: άπο 
τούς Τούρκους αύτούς συνθέτας εΐναι ό Κεμάλ Ρεσίτ, 
πού μετέβαλε εΐς Εύρωπαϊκάς Im pressionen ’Ανατο
λίτικα λαϊκά τραγούδια. Ό  Ρεσιτ εΐναι καθηγητής τοΰ 
Ωδείου Κωνσταντινουπόλεως καί έ'καμε ήδη σχολήν. 
Μαθητής του εΐναι δ Νεσίλ Κ ’.ηζήμ (συνθέτει τώρα μιά 
δπερα άπό τήν ζοιήν τοΰ Dschingis Kahn) καθώς καί 
δ Χασάν Φερίτ. ’Αρκετό χρονικό διάστημα ήσαν οί δύο 
τελευταίοι. Τούρκοι συνθέται καί μ.αθηταί τοΰ Josef 
Marx, καθηγητοΰ τής συνθέσεως εΐς τήν « ’Ανωτάτην 
Κρατικήν μουσικήν σχολήν Βιέννης». “Ολοι αύτοί 
κολυμπούν στά νερά τοΰ ’Ιμπρεσιονισμού, ενφ ή δυτι- 
κοανατολική τεχνική των εΐναι τεχνητή. Πάντως άκούο
μεν εΐς τάς διαφόρους συνθέσεις των Θρηνώδη μοιρο- 
λόγια (Lamentationen), ά,τλά ποιμενικά τραγούδια, 
εγχωρίους χορούς κτλ. Βέβαια, ή παλαιά Τουρκική μου
σική, ή καθάρια ’Ανατολίτικη λαϊκή μουσική, καθώς 
επίσης καί ή πρώην Αύτοκρατορική στό Σεράϊ, πού 
έ'χω άκούσει συχνά στό ραδιόφωνο άπό τόν σταθμόν 
Κωνσταντινουπόλεως, εΐναι ή γνησία, άφίνει μεγαλυτέ- 
ραν έντύπωσιν εν τή άπλότητί της ή ή δήθεν έξευρω- 
παϊσμένη, δηλαδή ούτε Εύρωπαϊκή ούτε Τουρκική μου
σική, ή ολίγον δασκαλική μέ τάς σονάτας, Σουίτας, 
Etiiden καί συμφωνικά ποιήματα τών Νεοτούρκων, πού 
μάς σερβίρισαν εΐς τήν πόλιν μας.

Έ πίσης ό Γιουγκοσλαβικός εθνικισμός αναμιγνύει 
καλλιτεχνίαν μέ πολιτικήν. Πρό ολίγου χρονικοΰ διαστή
ματος, πρό τοϋ πολέμου, υπήρχε Σέρβική μουσική, ή



οποία έξηρτάτο κάπως από τόν άνατολισμόν τής Βυζαν
τινής μουσικής κα'ι έπι πλέον υπήρχε μια ανεξάρτητος 
άπό τήν Σερβικήν, Κροατική μουσική, πόύ Ιλάμβανε 
ζωήν άπό τήν Δυτικήν —  Ευρωπαϊκήν μουσικήν. Και 
τώρα, έφ’ δσον ήνώθησαν τα διάφορα ξεχωριστά κρα
τίδια κα'ι άπετέλεσαν τό Γιουγκοσλαβικόν Κράτος, πρέπει 
νά πραγματοποιηϋή κα'ι μία εθνική Γιουγκοσλάβικη 
μουσική. Πράγμα βέβαια άπίθανον αν μη αδύνατον. 
’ Εκείνα τά όποια παρηκολουθήσαμεν είς τό Zagreber 
Streichquartett πού μάς έπεσκέφθη, ήσαν μά/ιλον 
Ευρωπαϊκής φύσεως εργα, μουσικά! συνθέσεις με Ευρω
παϊκόν πνεύμα. Άρκετά ωραίο ήταν τό κουαρτέττο για 
έγχορδα τοΰ Boris Papadopulo Pecic με τις λαϊκές 
κρατημένες φωνές ώς εΐς γκάίδα (Dudelsack), κατι που 
μάς θύμισε παρόμοια μέρη τοΰ Τσέχου συνθέτου Anton 
Dworak. Ολίγον πενιχρά, πτωχή, αν και αομονικώς 
ενδιαφέρουσα, κάπου-κάπου ατονάλ, ηταν η Karnmer- 
sonate τοΰ Lucijan Μ. Skerjanc, ενφ εις τό κουαρ
τέττο εγχόρδων τοΰ Krsta Odak άκούονται όμοιοι χοροί 
ώς και εις τούς Δυτικοσλαύους. Πάντοτε χοροί, Σλαβική 
χαρά άλλά και Σλαβική μόνωσις και ερημία μοναξια.

Εϊχαμε τήν εύτυχία νά παρ ακυλονθή σω μ εν τήν Θαυ- 
μασίαν a Capella Τσεχικήν χορφδίαν Vinchradsky 
H lahol σέ μιά συναυλία στήν μεγάλη αίθουσα συναυ
λιών. Μετά δυσκολίας Θά ήδύνατό τις νά εύρη εΐς τάς 
Γερμανικός χώρας, χορφδίαν όμοίαν τής προαναφερ- 
θείσης Τσέχικης, εΐς τήν οποίαν νά έκτελώνται μέ ακρί
βειαν καί καλλιτεχνικήν τελειότητα εργα τόσον δύσκολα 
τεχνικώς. Ή  μετά τόν πόλεμον Τσέχικη μουσική^παρα- 
γωγή διά χορφδίαν, είναι άρκετά πλουσία καί εύρίσκε- 
ται ύπό τήν επιρροήν τοΰ γεροκαλλιτεχνου Leo Jana- 
cek, τοΰ νατουραλιστοΰ, τοΰ συνθέτου τής παγκοσμίως 
γνωστής όπερας «Jenufa». Εΐς δλας αύτάς τάς χορφ- 
δίας (τά εργα διά χορφδίαν) γίνεται χρήσις ποιητικών 
κειμένων πού σκιαγραφεΐται ή αγωνία ενός τέως υπο
δούλου λαοΰ, ενός λαοΰ πού πολέμα γιά τήν ελευθερίαν 
του. Α γ ώ ν  κα'ι νίκη, ώς έκ τούτου, εΐναι καί τό περιε- 
χόμενον τής μουσικής αύτής, πού εχει τις ρίζες της στά 
Rezitativen τής γλώσσης καί παραλλασσει και επανα
λαμβάνει διηνεκώς σύντομα έθνικά μουσικά μοτίβα. 
Ούτω έχομεν τόν Otakar Jerem ias πού^ συνέθεσεν 
ήδη μιά όπερα επί τή βασει τοΰ μυθιστορήματος τοΰ 
Ντοστογιέβσκι: «Οΐ άδελφοί Καραμάσοφ». Τούς^ιιΐί
καί Nowak τούς παλαιούς ρωμαντικούς. Τόν Emil 
Axmanii καί τόν Jirak που διευθύνει την' Φιλαρμο
νικήν τής Πράγας. “Ολοι αυτοί συνθετουν εις λαϊκόν 
ύφος άλλά καί μέ μεγάλη τέχνη, μέ τεμπεραμέντο, εξυπη
ρετούν τήν εθνικήν μουσικήν ιδέαν αλλά και την σύγ
χρονον γενικά μουσικήν κίνησιν.

Πόσον έξ αντιθέτου όπισθοδρομικαί είναι αΐ ενώσεις 
συναυλιών τής Βιένης (W iener K onzertvereinigungen). 
Ή  W iener K onzertverein π. χ. έδημοσίευσε, μετά τό 
τέλος τής παρούσης Saison, τήν κατωτέρω είδοπΌίησιν^: 
«Συμφώνως πρός έκφρασθεΐσαν επιθυμίαν καί έπί τή 
βάσει τής πείρας τών τελευταίων ετών, άπεδείχθη δτι, 
τό κοινόν ακούει μετ’ εύχαριστήσεως πάντοτε καί επι
θυμεί τά συμφωνικά εργα τών μεγάλων διδασκάλων. 
Έ πί πλέον δέ τόσον ή K onzertverein δσον καί τό 
κοινόν δέν εΐναι εΐς θέσιν νά βαστάσουν, ώς εκ τής 
κρίσεως, τά οικονομικά βάρη τα προερχόμενα εκ τής 
έκτελέσεως νέων έργων· και ένεκα τουτου θα εκτελεση 
τήν έρχομένην Saison ή W iener Konzertverein, μόνον

κλασσικά συμφωνικά έργα».Τί θά συνέβαινε άρά γε έάν 
δλοι οι σολίσται καί αί διάφοροι ενώσεις συναυλιών, 
ήκολούθουν τό κακόν παράδειγμα τής ώς άνω έ<ώσεως; 
Δέν θά υπήρχε βέβαια άλλη διέξοδος ή ή εξής: Νά 
παύσουν νά συνθέτουν οί διάφοροι σύγχρονοι μουσικο- 
συνθέται. Καί εΐρήσθω έν παρόδφ δτι, ή άντίδρασις 
εΐς τήν βλακώδη αύτήν γνωστοποίησιν ήλθε άπό τό 
πολύ κοινόν, τό όποιον καί διεμαρτυρήθη έντόνως εΐς 
τήν άξιοτιμοτάτην Διεΰθυνσιν τής ενώσεωςαύτής. Πάντως 
εΐς τήν τελευταίαν συναυλίαν τής Konzertverein υπήρχε 
καί μία Novitat, τό κοντσέρτο γιά πιάνο και ορχήστρα 
τοϋ Z ose fM arx  : «Castelli R om ani».Ό  συνθέτης αύτός 
εΐναι ό συν εχιστής τού στύλ τοϋ H ugo W olf (Σημ. Συνταξ. 
καί τών Μάξ Ρέγκερ καί Πφίισνερ), έ'νας άπό τούς 
καλυτέρους συνθέτας Lieder τοΰ παρόντος καί ό όποιος 
παρά τά 50 του χρόνια εξακολουθεί νά παραμένη ό 
άνήσυχος Ρωμαντικός. Εΐς τό κοντσέρτο του μάς μετα
φέρει είς τήν ’ Ιταλίαν. Ό  ήλιος τοΰ νότου ρίχνει τις 
αχτίδες του στις τρεις προτάσεις τοΰ έργου αύτοΰ, στις 
προτάσεις ποΰ εΐναι μέ μεγάλη τέχνη καί μαεστρία 
φτιαγμένες. Είναι μιά μουσική ενός όπτιμιστοΰ πού χαί
ρεται τήν ζωήν. Εις την πρώτην πρότασιν άκούομεν 
τήν περασμένων χρόνων δύναμιν τής Ρώμης, «Villa 
H adriana» εΐναι ό τίτλος της, έν φ  τό φινάλε «F ras
cati» εΐναι δλο χαρά, ενα τραγούδι στό Θεό Βάκχο. 
Ακούει κανείς στήν τελευταίαν αύτήν πρότασιν τήν 
χαρούμενη ζωή τοϋ παρόντος, χορούς, ταραντέλλες, μαν- 
δολΐνα καί άλλες πολλές καί διάφορες λαϊκές άλλά καί 
mondane μελφδίες. Καί μεταξύ τών δύο αύτών προτά
σεων, τής πρώτης καί τής τρίτης, άκούομεν μιά άνά- 
μνησι («Tusculum ») τής αιώνιας πόλεως μέ τά σφζό- 
μενα ερείπια τής Βίλλας τοΰ Όρατίου καί τοϋ Ελλη
νικού θεάτρου τοΰ Κικέρωνος. Μία Pastorale παλαιά 
μελφδία πού τήν έκτελεΐ τό ’Όμποε, μάς φέρνει στό νοΰ 
παλαιούς περασμένους χρόνους άλλά καί τήν ματαιότητα 
τών εγκοσμίων. Έ ν  συντόμφ, έ'να ιμπρεσιονιστικόν 
έργον τυλιγμένο σέ χίλια χρώματα δρχηστρικά καί πού 
ό θαυμάσιος ίντερπρειίοτας W ak er Gieseking ήταν 
στό ύψος τής αποστολής του. Τό άκροατήριον έχειρο- 
κρότησε τόσον τόν συνθέτην M arx δσον καί τόν εκτε
λεστήν Gieseking.

Τακτοποιώντας παλαιά χειρόγραφα ό Hans W agner 
— Schonkirch άνεκάλυψε καί 4 μουσικά άρκετά κα
τεστραμμένα. Εΐς αύτά υπάρχει τό δνομα «Frz. Schu
bert» καί εΐς τό μέσον «Deutsche», καθώς καί ή ημε
ρομηνία: ’Οκτώβριος 1824. Πρόκειται δι’ έξ «Deutsche 
Tanze« τοϋ Φράντς Σούμπερτ, μάλλον διά συναυλίας 
(Konzertant) ή διά χορόν. Αί άρμονίαι τοΰ Ρωμαντι- 
κοΰ εΐνε ένιελώς άπλοι, ή δέ μελφδική γραμμή θαυμα- 
σία καί ρέουσα. Πραγματικά στό στύλ Σούμπερτ οί 
«Γερμανικοί αύτοί χοροί». Ό  πόνος— τό παράπονο δίδει 
τήν θέσιν του εΐς τήν χαράν καί τάνάπαλιν. “Ολοι οί 
χοροί τοϋ μικροϋ αύτοΰ Zyklus χωρίζονται είς δύο 
μέρη. Οί τρεΤς πρώτοι είναι γραμμένοι είς λα ύφεσ. μζ. 
καί ύστερα άπό κάθε da Capo έπαναλαμβάνεται πάν
τοτε ό πρώτος χορός. Οί τρεις τελευταίοι έξ άντιθέτου 
εύρίσκονται εις τήν σι ύφ. μζ. κλίμακα καί επαναλαμ
βάνουν κάθε φορά da Capo τόν τέταρτον χορόν. Ή  
τεχνική αύτή βέβαια συντελεί τά μέγιστα εΐς τό νά 
φαίνεται μεγάλη ή σειρά τών έξ αύτών «Γερμανικών 
χορών». Ό  τελευταίος χορός ομοιάζει πολύ μέ τό Im- 

( Ή  συνέχεια εΐς τήν σελίδα 213).

Τ Α  Ν Ι Κ Η Τ Η Ρ Ι Α
( ΑΓΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΤΗΣ “ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ,, ΤΟΥ κ. Μ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ)

F I N A L E  ΔΙΑ ΣΚ Ε Υ Η  ΔΙΑ  Χ Ο Ρ Ω ΔΙΑ  ΚΑΙ ΠΙΑΝΟ:

Μ. ΚΑΛΟΜ ΟΙΡΗ
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( Τό τέλος είς τό προσεχές τεΰχος).

proptu No 2, op. 142.^ Το γνήσιον μουσικον χειρο- ήμπορεΐ να κάιιη λάθη. Τό πολύτιμον αυτό χειρόγρα-
γραφον του Σούμπερτ είναι αρκετα καθαρογραμμένο φον εϊε^ελέπΟη δια πρώτην φοράν από τόν πιανίστα
από τον ίδιον συνθέτην, αν και υπαοχουν δυο λάί)η : Otto Schulhof πέ μιά συναυλία τής W iener Lehrer
Ιλησ μονή ft η σαν δυο αναιρέσεις, ενφ μίαν παϋσιν τήν a Capella χορφδίας.
υπελογισεν ο Σούμπερτ εσφαλμενως. Αλλ ο Σοΐ'μπερτ qr e r w i n  F E L B E R

H ΜΟΥΣΙΚΉ ΚΓΝΉΣΤΣ! TOY ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

—  Δ ύο μπαλέττα είς τή ν  Κ ρατικήν "Ο περα.

’Ασφαλώς, ή συνήθεια πού επικρατεί σέ διαφόρους 
χορευτικούς κύκλους, νά «μπαλεττοποιοϋν» συμφωνικά 
εργα, εργα γραμμένα μόνον γιά τήν ορχήστρα, δέν είναι 
κάτι που ήμπορεΐ κανείς νά τό συστήση ή νά συμπα- 
Θήση έστω μιά τέτοια προσπάθεια διαφόρων «κορυ
φαίων» και τής α πρίμα μπαλερίνας, τόσο γιατί υπάρ
χουν άφθονα εργα μπαλέττα καί δεύτερο γιατί τό συμ
φωνικό εργο, εις τό όποιον προστίθεται μία «σκηνική 
δράσις», δέν «σηκώνει» ακριβώς αυτήν τήν «δράσιν», 
εφ’ δσον είναι φτιαγμένο κατ’  άλλους νόμους και μέ 
άλλας προϋιοθέσεις. Γιά τούς λόγους αυτούς μοϋ 
φαίνεται, δπ. ή σκέψις και ή εκτέλεσις τοΰ συμφωνικού 
ερνου οΐ «Πλανήται» τοϋ Ά γγλου συνθέτου Gustav 
H olst ώς μπαλέττου, ήταν τελείως άνεπιτυγής, παρ’ δλας 
τάς χορευτικάς ικανότητας τής Yvonne G eorgi και τοϋ 
H arald Kreutzberg. Έθαύιιαζε βέβαια κάνεις τάς 
τεχνικάς και καλλιτεχνικός διακοσμήσεις, τόν ραφιναρι- 
σμένο φωτισμόν, τά διάφορα πολυτελή και πολυέξοδα 
κοστούμια κτλ., άλλ5 άπουσίαζε άπ’  δλα αυτά ή δραμα
τική Substanz, ή ουσία ■ τό πάν ήταν εκεί κενόν, επι
φανειακόν, φτιαγμένο, προσποιητό. Τά ίδια μπορούσε 
κανείς νά ειπή και γιά τό άλλο κπαλέττο "Le train bleu» 
τοϋ Ραβέλ (μουσική) καί κείμενον τοΰ Jean Cocteau. 
Δέν πρόκειται στό εργον αυτό ή γιά ενα κοινό «φλέρτ» 
στήν παραλία, μέ κοστούμια τοϋ μπάνιου καί μέ «γυμνά
σια» Σουηδικής γυμναστικής . . . 0<ΐ ήταν καλά δλα αύτά 
βέβαια για ενα βαριετέ, άλλ’ δχι γιά τήν Κρατική "Οπερα 
τοΰ Βερολίνου και μάλιστα φτιαγμένα μέ απαιτήσεις 
«μεγάλων μοντέρνων έργων». Ό  Ραβέλ παραδίδει συχνά 
πολυ φθηνές μελφδίες, παρ ’ δλον πού προσπαθεί κάπου- 
κάπου νά κάμη πνεύμα. Ευτυχώς μά: άπεζηιιί σε κάπως 
τό μικρό ίντερμέτσο «Pavane* τοϋ ιδίου Ραβέλ πού 
εδωσε την ευκαιρίαν στό προαναφερΗέν χορευτικό ζεύγος, 
νά δείξη τήν τεχνικήν του, άλλά κα! τήν καλλιτεχνικήν 
του ψυχήν. Διευθυντής τής δρχήστρας ό Leo Spies.

(ΤΟ Υ  ΕΝ ΒΕΡΟΛ'ΝΡ, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ Μ ΑΣ)

'Η  Stadtische Oper εξετέλεσε σέ νέα διδασκαλία τό 
παλαιό γνωστό μελόδραμα τοϋ Ρ. Στράους «Feuersnot* 
καθώς και τό μπαλέττο τοϋ ιδίου «Josephslegende». 
Βέβαια δέν μπορεί κάνεις ν’ άρνηθή στον Στράους 
τεχνικήν ίκανόιητα, άλλά . . .

Ο Klemperer δ ιευθύνει  τό κοντσέρτο γιά  π ιάνο
τοϋ  Hindemith καί τήν Ι Χ ην τοΰ  Μ πετόβεν.

Στήν τελευταίαν του συμφωνικήν συναυλίαν μάς 
έ'δωσεό μεγάλος αυτός διευθυντής ορχήστρας μιά εκτέλεσι 
άπό τις λίγες καλές πού άκοϋμε, μέ τό κοντσέρτο τοΰ 
Χίντεμιτ γιά πιάνο, χάλκινα και άρπες. Στό κοντσέρτο 
αύτό, τό ρυθμικό στοιχείο βρίσκεται σιήν πρώτη γραμμή, 
τ ο ν ί ζ ε τ α ι  δσον δέν θά επρεπε βέβαια, αν και άκριβώς 
ή «χαρακτηριστική αυτή νότα» αποτελεί τό στύλ τοϋ 
Γερμανού σύνθετοί! Χίντεμιτ. Ό  συνήθης βαρύς ήχος 
τών χάλκινων μαλακώνεται κάπως μέ την χρήσιν τής 
άρπας, παρά τήν απουσίαν εγχόρδων. Πάντως ή μεγα
λειώδης τεχνική τοϋ σολίστα τής βραδείας Gieseking 
συνετέλεσε πολύ γιά τήν επιτυχία τής δλης συνθέσεως, 
γιαιι τό μέρος τοϋ πιάνου είναι τρομερά δύσκολον. 
Π αρ’  δλον πού μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε Γ α ι  δ Χίντεμιτ πολύπλοκα 
ρυθιιικά σχήματα — φέρνοντας έτσι «διηνεκή κίνησιν» —  
δέν εΤναι εν τούτοις μ ουσικ ώ ς  δύσκολος —  περίπλοκος, 
σκοτεινή ή σύ'Αεσις. Τήν ΙΧ 1Ίν συμφωνίαν τοϋ Μπετ-όβεν, 
τήν έ'πλασε δ K lem perer θαυμάσια και ιδίως τό φινάλε, 
μέ τήν μεγαλειώδη «Φιλαρμονικήν χορφδίαν» του κα! 
τούς σολίστας Kate Heidersbach, Anna Lipin, Char
les Kullmann και Matthieu Ahlersm eyer.

*0 G eorg Schumann εξετέλεσε μέ τήν Sing-Aka- 
demie δύο νέα εργα : μία Kantate τοϋ Otto Besch 
κα! τήν επεξεργασίαν τοϋ 69ου Ψαλμοϋ τοϋ Kaminski. 
Στον πρώτο ακούει κανείς συχνά στύλ Μπραμς κα! 
Ρέγκερ, εν φ  ό Καμίνσκι έπεξεργάσθη άρκετά καλά τήν 
χορφδίαν τοϋ φινάλε. Πάντως κα! τά δύο έ'ργα είναι 
γραμμένα στό «καλό παλαιό» στύλ . . .  Ν . Σ .

ΑΝΑΓΚΑΙ Α Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

Η Διεύθυνσις οΰδεμίαν απολύτως φέρει ευθύνην £ιά τάς εις τά  δημεσιευιίμενα άρθρα τών κ.κ συνεργατών 
ώς καί της εφορευτική; βεβαίως επιτροπής απόψεις, σκέψεις, κρίοε»;, γνώμας κλπ. Ευθύνην ςρέρουσι όιά τά 

άρθρα των άτομικώς οί έκάστοτε κ. κ. συνεργάται καί μόνον.
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Στήν «άϋ'άνατο έρωμένη * 0 /7  ’ Ιουλίου 1 8 0 1 .
“Αγγελέ μον, το παν μον. Μόνον λίγες λέξεις σήμερα 
με τό μολύβι και μάλιστα με τό δικό σον. "Εως αύριον 
ϋά είμαι στο ίδιο σπίτι Τ ι χαμένος καιρός γιά τέτοια 
ανάξια λόγον πράγματα! Γιατί τόση στενοχώρια, έκεΐ 
δπου δμιλεΐ ή ανάγκη; Δεν μπορεί μήπως νά υπάρξη 
ή άγάπη μας με ϋυσίες πάντα, μέ τό νά μή τά επιθυμούμε 
ολα; Μπορείς ν ' άλλάξης τήν κατάστασι γιά νά μή είσαι 
συ δική μον κι’ έγώ όλότελα δικός σ ο ν ; ’ Αχ ! Θεέ μ ο ν  
παρατήρησε, άγάπη μον, στην ώραία φύση και μαλάκωσε 
τήν διάθεσι σον γιά κείνο που πρέπει. Ή  άγάπη τά θέλει 
δλα καί με τό δίκιο της· Α ντο γίνεται σε μένα γιά σένα, 
σέ σένα γιά μένα· Μόνον πον ξεχνάς τόσο εύκολα πώς 
πρέπει έγώ νά ζώ  γιά μένα καί γιά σένα ’ Εάν εΐμεθα 
πανδρεμμένοι δέν ϋά  αίσθανώμεθα αύτό τό τρομερο 
(τήν τραγικήν αντί ν πραγματικότητα).

Τό ταξεΐδι μον ήταν άνυπόφορο. "Εφθασα έδώ μόλις 
χθες στις 4 τό πρωί. Δέν υπήρχαν αλόγα καί έτσι αναγ
κάσθηκα νά πάρω άλλο δρόμο. Μά τί αισχρός δρόμος 
ήταν α υ τός ! Στον τελενταΐο σταθμό που φθάσαμε μέ 
κατέστησαν προσεκτικό γιά τό νυκτερινό μον ταξηδι.
’Άφησαν νά νπονοηθοϋν οι κίνδυνοι τονς οποίους δια
τρέχω ταξειδενοντας τήν νύχτα στό δάσος καί μά τήν 
αλήθεια, είχαν δίκαιο, άφ' ον σέ μιά άπότομη καμπή 
βρεθήκαμε στό δρόμο μέ κοματιασμένο τό αμάξι μας.
’ Εάν δέν ήταν οι αμαξάδες πον είχα, θά σταματούσαμε 
στον έρημο δρόμο γιά πολύ χρονικό διάστημα. Ό  ’ Εστερ- 
χάζη είχε τήν ίδια τύχη μέ μένα, αν καί έπήγε άπό 
τόν αλλο δρόμο μέ άμάξι μέ όχτά) αλόγα, ένφ έγώ 
μονάχα μέ 4 άλογα. Πάντως ήμουν χαρούμενος, δπως 
πάντα δταν περνώ κάτι στήν ζωήν μον, χωρίς μεγάλες 
βλάβες. Καί τώρα γρήγορα σ’ εκείνα πον μάς ενδιαφέ
ρουν περισσότερο άπό τά εξωτερικά συμβάντα.

’ Ασφαλώς θά σνναντηθονμε τώρα κοντά. Ακόμη 
καί τώρα δμως δέν μπορώ νά σον γνωστοποιήσω μερικές 
άποφάσεις μον πον έπήρα τελενταία γιά τήν ζωή μον. 
Έ άν ήσαν οί καρδιές μας ή μιά κοντά στήν άλλη δέν 
θά έακεπτόμονν βέβαια κατ' αύτόν τόν τρόπον. Τό στήθος 
μον εΐναι γιομάτο γιά νά σον ειπώ πολλά. 'Α χ ! Ύ πάρ- 
χονν στιγμές που νομίζω δτι ή γλώσσα δέν εΐναι αρκετή 
γιά ν’  άποδώοη κανείς εκείνα πον αισθάνεται. Νά είσαι 
χαρούμενη. Μείνε δ πιστός μον, ό μόνος θησαυρός μον, 
τό παν μου, δπως έγώ σέ σένα. Ολα τά άλλα θα μάς 
τά στείλουν οί θεοί: δ,τι πρέπει γιά νά γίνη■

’ Ο πιατάς αον L U D W IG
*

*  *

Βράδυ Δευτέρας στις 6  ’ Ιουλίου. —  ' Υποφέρεις, 
άγαπημένη μου νπαρξις. Τώρα μόλις έπληροφορήϋηκα 
πώς πρέπει νά ταχυδρομηϋή ή επιστολή μον ανριο πρωΐ-

πρωΐ. Οί μόνες ’ μέρες που φεύγει τό ταχυδρομικό άμάξι 
γιά τό Κ. . . . .ε ΐν α ι  ή Δευτέρα καί ή Πέμπτη. Υ π οφ έ
ρεις . . .  "Αχ Λ δπου βρίσκομαι βρίσκεσαι καί συ μαζί μου. 
Θά τακτοποιήσω τά πράγματα κατ’  αύτόν τόν τρόπο 
ώστε, νά ζώ πάντα κοντά σον. Τ ί ζ ω ή ! ! ! !  Έ τ σ ι ! ! ! !  
χωρίς εσένα—νά έχω μόνο τήν καλοσύνη τών άνθρώπων, 
τήν καλωσύνη που δέν τήν αξίζω δσο τήν αξίζουν αντοι. 
Ταπεινοφροσύνη τοϋ άνθρώπου στους αιϋρώπονς. Αυτή 
μέ βασανίζει. Καί δταν παρατηρώ τόν εαυτόν μου σέ μιά 
σννοχή μέ τό σύμπαν —  τί είμαι έγώ καί τί εΐναι αυτός, 
πον τόν ονομάζουν άνώτατον; Καί δμως έδώ ακριβώς 
είναι τό θειον τον άνθρώπον. Κλαίω δταν σκέπτομαι 
πώς μόλις τό Σάββατο ϋά  μάθης νέα μου. " Οσο κί αν 
μάγαπάς εσύ, πάντα περισσότερο σέ άγαπώ έγώ. Μά, μη 
θέλης νά κρνφϋής σέ μένα. Καλή νύκτα. Γιομάτος δά
κρυα πηγαίνω νά κοιμηθώ. ’ Αχ, θεέ μον ! τόσο κοντά 
μά καί τόσο μ α κ ρνά ! Δέν εΐναι έ'να αληθινό ονρανιο 
σπίτι, ή άγάπη μας—  καί τόσο στερεό δπως τά φρούρια 
τοϋ ουρανού ■’  ( ι)

** *

Καλημέρα στις 7  Ιουλίου. — Στό κρεββάτι μου 
άκόμη, πάντα γύριζε ό νοϋς μον σέ σένα, άϋανατος μον 
έρωμένη, πότε δλος χαρά, πότε δλος λύπη, περιμένοντας 
νά μάς άκούση κάποτε τό μοιραΐον. "Η  θά ζησω με 
σένα ή δέν τήν θέλω τήν ζωήν μου. Εχ,ω άποφασισει 
νά γυρίζω τόν κόσμο εως τήν στιγμή που θά βρεθώ  
στήν αγκαλιά σου γιά νά ησυχάσω, μέ τήν ψυχή μου 
περιτριγυρισμένη άπό τήν ίδικήν σον καί ι α άφήσω 
κατόπιν τήν ψυχήν αύτήν στό βαοίλειον τών πνευμάτων. 
Πρέπει νά τό λάβης άπόφασιν, τόσον περισσότερο, άφ ον 
γιωρίζεις ήόη πόσον πιστός σον ήμουν καί δτι η καρδια 
μου σοϋ ανήκει πάντα, πάντα ■ "Ω ! θεέ μον, γιατί νά 
φεύγη κανείς μακρνά άπό εκείνο που τόσον άγαπά; Και
δμως εΐναι ή ζωή μον τώρα στό W  μιά βασανισμένη
ζωή. ‘ Η  άγάπη σον μέ εκαμε ευτυχή μά καί δνστνχή 
έπίσης. Στήν ηλικία μον τώρα εχω ανάγκη μιάς ησνχης 
καί ομοιόμορφης— κανονικής ζωής. (Σημ. Μεταφρ. 'Ο 
Μπετόβεν έγεννήθη ώς γνωστόν τώ 1770. ° IIτο επο
μένως 31 ετών δταν εγραφε τήν παρούσαν επιστολήν). 
Ή  μπορεί νά υπάρξη μία τέτοια κανονική ζωή με τις 
σχέσεις μ α ς ; 'Άγγελέ μ ο ν! Τώρα πρό ολίγον έμαθα δτι 
τό ταχυδρομικό άμάξι φεύγει καθημερινώς άπό εδώ. 
Γι’ αύτό πρέπει καί νά τελειώσω γιά νά λάβης την επι
στολήν μου γρήγορα. Νά είσαι ήσυχη, γιατί μονάχα με 
μία ήσνχη παρατήρησι τής ζωής μας,, θά φθάσωμε στό 
ευτυχές τέρμα : νά ζοϋμε μαζί’ οί δύο μας ! Νά είσαι 
ήσυχη. Νά μάγαπάς. Σήμερα— Χ θές !... Τ ί πόθος μέ

(ι) «So fest, wie die Feste des Himmels /»  γράφει ό Μπετόβεν.

δάκρνα γιά σένα— γιά σένα— γιά σένα ζωή μ ον— τό παν 
μον. Έ χε ’ γειά. Ναι, νά μάγαπάς πάντα. Μή περιφρό
νησές τήν πιστή καρδιά τοϋ αγαπημένου σον Ludwig.

Γιά πάντα δικός σου
Γιά πάντα δική μον
Γιά πάντα ηνωμένοι. L.

*
*  *

Πρός τήν Bettina ν. Artnin.— Teplitz, Αύγουστος 
1 8 1 2 .— ’ Αγαπητή μον, καλή φίλη! Οί βασιλείς καί οί 
πρίγκηπες ήμποροϋν βέβαια νά κάμουν καθηγητάς καθώς 
έπίσης καί μνστικοσνμβούλους, νά δώσουν έπί πλέον 
τίτλους καί παράσημα, άλλά 
δέν είναι είς θέσιν αύτοί νά κά
μουν μεγάλους άνδρας, άνθρώ- 
πους πού νά υπερέχουν δλων 
παντού καί γι’ αντό θά έπρεπε 
νά έγκαταλείψουν δλες τις σχε
τικές προσπάθειες των καί νά 
μάθονν νά σέβοινται τούς άν
δρας αυτούς— τά μεγάλα πνεύ
ματα Τήν στιγμή πού εύριοκό- 
μεθα μαζύ, έγό) καί δ Γκάϊτε, 
ήτο άναγκάιον νά παρατηρή
σουν οί «μεγάλοι» αύτοί κύριοι, 
τί εΐναι εκείνο πον ισχύει σέ 
εναν άπό ’μάς ώς μεγάλο.
(Σημ. Μεταφρ. ' 0  Μπετόβεν 
θέλει νά εϊπή: Θά έπρεπε νά 
φερθούμε άπέναντί τοί'ς κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε, νά παρα
τηρούσαν οί «μεγάλοι» κύριοι 
δτι, ήμεΐς εΐμεθα οί αρχηγοί, 
οί ανώτεροι των καί δχι οί 
πρίγκηπες, οί βασιλείς κτλ.
Ά π ό  τήν κατωτέρω φράσιν, 
φαίνεται ολοκάθαρα ή σκέψις αύτή τοϋ Μπετόβεν).

Χθές τό απόγευμα έπιστρέφοντες στό σπίτι, συναν
τήσαμε στό δρόμο δλην τήν αύτοκρατορικήν οικογένειαν 
Τοί'ς είδαμε νά ερχωνται άπό τήν αντίθετον διέύθννσιν 
πρός ημάς. Ό  Γκαΐτε έσυρε τό χέρι τον άπό τό ΐδικόν 
μου γιά νά τραβηχθή στά πλάγια τοϋ δρόμου ~ στό πεζο
δρόμιο. Τοΰ είπα πολλά, μά πολλά σχετικώς, γιά νά 
τόν παρασύρω, άλλά δυστυχώς αύτός παρέμεινε στήν θέ
σιν του. Τότε, έπίεσα τό καπέλλο μου εως τά αυτιά’ 
έκούμπωσα καλά τό επανωφόρι μου, έβαλα τά χέρια μου 
όπίσω καί έβάδισα καταμεσής τοΰ δρόμου, μέσα άπό 
τόν σωρό τών πριγκήπων καί τών άκολούθων γιά νά 
μοΰ κάμουν αύτοί — δπως καί μοϋ έκαμαν —  τόπο νά 
περάσω. 'Η  κνρία αύτοκράτειρα μέ έχαιρέτισε πρώτη, 
ένφ 6 πρίγκηψ μοϋ έβγαλε τό καπέλλο του πρός χαιρε
τισμόν. Αΐ, βλέπεις μέ ξεύρουν καλά οί κύριοι. ( . . . . )

Πρός μεγάλην μον δέ χαράν, είδα κατόπιν νά πέρνα ή 
δλη άκολουϋία ’ μπρος άπό τόν Γκαΐτε, πον στέκονταν 
πάντα στό πεζοδρόμιο μέ τό καπέλλο βγαλμένο καί σκυ
φτός πρός χαιρετισμόν. Τοΰ τά είπα δμως καλά κατόπιν,
τονρριξα δλα τά βάρη τής καταστάσεως καί ιδίως δλα 
τά αμαρτήματα γιά σένα, γιατί, αγαπητή μον φίλη, μι
λούσαμε ακριβώς γιά σένα.

Θεέ μου ! Έ άν βρισκόσονν αν κοντά μου αύτόν τόν 
καιρό, θά έφτιανα άκόμη μεγαλύτερα (εργα) ή αύτά πού 
έχω φτιάσει ήδη. Γιατί ό μουσικός είναι καί αύτός επίσης 
ποιητής, πού μεταφέρεται, μπρος σέ δύο (ώμορφα) μάτια, 
σέ αλλονς κόσμους, έκεΐ πού τοΰ δίδονται διάφορα θέ

ματα πρός εργασίαν. Τί δέν 
πέρασε άπό τόν νοΰν μον τήν 
στιγμή πον σέ πρωτογνώρισα 
στό μικρό εκείνο σπίτι. (Σημ. 
Μεταφρ. 'Ο  Μπετόβεν γράφει 
Sternwarte—  άστεροσκοπεΐον. 
Θά νπονοή — μεταφορικώς— 
μάλλον τά μικρά προφνλακτικά 
σπιτάκια, έπάνω στά βουνά τής 

Αυστρίας μέ τις ’ψψ.ές ταρά
τσες), διαρκούσης τής θανμα- 
σίας Μαγιάτικης βροχής. Μον 
έγινε τόσον γόνιμος εκείνη ή 
στιγμή ! . . .  Ξεγλνστροϋσαν τότε 
άπ’ τις ματιές σου τά ωραιό
τερα θέματα, στήν καρδιά μου. 
Θέματα πον ϋά ένθονοιάζονν 
τόν κόσμο καί δταν 6 Μπετό
βεν δέν θά ζή πλέον. 'Εάν μοΰ 
χαρίση ό Θεός άκόμη μερικά 
χρόνια ζωής, τότε, πρέπει νά 
σέ ξαναειδώ, άγαπημένη μον, 
αγαπητή μου φίλη, γιατί αύτό 
ζήτα. ή ερωτερική μου φωνή 

πού εΐχε καί εχει πάντα δίκαιο. Τά πνεύματα ήμπο
ροϋν νά αγαπιούνται· θά προσπαθώ πάντα νά εχω 
τό ΐδικόν σου γιατί ό ενθουσιασμός, ή επιδοκιμασία σον 
μοϋ εΐναι δ,τι αγαπητόν είς τόν κόσμον. Είπα στον 
Γκαΐτε γιά τήν επίδρασι τοϋ ενθουσιασμού σέ ’μάς καί 
επί πλέον δτι πρέπει νά μάς ακούουν μέ τόν ν ο ΰ —μέ 
τήν σκέψι, γιατί ή «σνγκίνησις* εΐναι γιά τις γυναίκες 
(Σημ. Μεταφρ. ' 0  Μπετόβεν γράφει: Ffdlienzitn — 
mer =  τά γύναια....) ένφ στον άνδρα πρέπει ή μονσική 
νά τοϋ άνάβη φωτιά —δήλαδή νά τόν ένϋονσιάζη, νά τοϋ 
δίνη ζωή (').

’ Α χ !  αγαπημένο μου παιδί, πόσο μακρνά είναι 
τώρα δ καιρός πον είμαστε σύμφωνοι σέ δλα !!! Δέν 
υπάρχει ώραιότερο πράγμα στον κόσμο, άπό μιά ήσυχη

(1) *Dem Marine muss die Musik Feuer aus dem Geist 
schlagen» — γρά φ ει δ Μ π ετόβ εν .

Ό  Μ πετόβεν είς ηλικίαν 31 ετών.



καλη ψυχή, π ον την γνωρίζει κάνεις σε δλα της, κα'ι 
στην όποια δεν χρειάζεται νά κρνψη τίποτε. Πρέπει νά 
εχη κανείς (πράγματι) αξίαν, δταν ϋ·έλη νά φαίνε
ται πώς είναι κάτι. ( «M an muss was sein, wenn 
man was scheinen will.» —  Τί μεγαλειώδης παρατή- 
ρησις!) '  0  κόσμος πρέπει ν αναγνώριση κάποιον, γιατί 
δεν είναι πάντα άδικος, αν και εγώ προσωπικώς δεν 
δίδω μεγάλην σημασίαν σαντό, άφ ’  ον έχω εναν υψη
λότερο αντικειμενικό σχοπό (η αυτόν τον κόσμον).

Σε οχτώ ’ μέρες θά είμαι στην Βιέννη κα'ι ελπίζω 
νά εχω επιστολήν σου. Γράψε μου γρήγορα, και πολλά 
— πολλά. 'Η  αυτοκρατορικη ακολουθία άναχωρεΐ ανριον, 
σήυιερα δέ, θά γίνη άκόμη μία συναυλία, μία παράστασις. 
Ή  αντοκράτειρα έμαθε ήδη τόν ρόλον της, <5 δε Δουξ 
καί οι λοιποί θέλουν νά εκτελέσω και εγώ κάτι άπό τήν

μουσικήν μον, πράγμα π ον εγω απεκρονσα περα για 
πέρα. Και οί δυό τους αγαπούν τρομερά τις κινέζικες 
πορσελ.άνες και μά τήν αλήθεια τους τά σνγχωρνάει 
κάνεις δλα, γιατί ή σκέψις έχασε σαντους τήν κυριαρ
χίαν της. Έ γώ  δμως δέν εχω σκοπό νά παίξω κάτι 
γιά διασκέδασι καί δέν φτιάνω έπί πλέον εργα γιά τα
πεινά γλ.έντια καί πριγκηπικά καπρίτσια, έργα που τεριά- 
ζονν στά γούστα των.

Adieu, adieu καλή μου. 'Η  τελευταία σου επιστολή 
βρισκόταν δλη τήν νύχτα στό στήθος μ ο ν— στην καρδιά 
μον καί με αναζωογονούσε: Είς τους μονζικάντες επι
τρέπονται δλ.α. θεέ ! Πόσον σάγαπώ!

'  Ο  π ισ τό ς  οον φ ίλος κα ί κουφ ός αδελφός 

BEETHOVEN.

ΝΕΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ

Εύρισκόμεθα εις τήν εύχάριστον θέσιν να γνωρίσω- 
μεν εις τό αναγνωστικόν μας κοινόν δτι δ «Μουσικός 
οίκος Στάρρ» απέκτησε μίαν θαυμασίαν σειράν νέων 
δίσκων άπό έλαφράν ο πω κα'ι σοβαράν κλασσική μου
σική. Ό ,τ ι  χαρακτηρίζει τήν νέαν αυτήν σειρά, δέν είναι 
μόνον ή εμπνευσμένη μουσική γραμμένη άπό πεπειρα
μένους σύνθετος μέ άληθινή μαεστρία, δέν είναι ή πρω
τότυπη μελφδία, ή γλύκες αρμονίες, ό ρυθμός ώς και ή 
πλουσιωτάτη σέ χρώμα ένορχήστρα>σις, άλλά σέ δλα αυτά 
προστίθεται ά*όιχη καί ή αριστοτεχνική έκτέλεσις άπό 
γνωστούς διακεκριιιένους άρ tint ας, πού σέ μερικές ϊδίως 
συνθέσεις καθώ: είναι τό « Τραγούδι τών αιχμαλώτων» 
τό «Chanson russe» και τό fox  άπό τήν κινηματογρα
φική ταινία «"Ενα ταγκό γιά σένα» (Odeon 241082) 
άποβαίνει πραγματικώς άριστονργηαατική.

Έ κ τών νέων δίσκων τό «’ Ινδιάνικο τραγούδι» 
γραμμένο γιά βιολί solo μέ συνφδίαν πιάνου και μέ 
έκτελεστάς τούς διακεκριμένους αρτίστας Me"e Curti ναι 
Μ. A ndolfy , είναι σΰνθεσις κλασσικού ΰφους ή τις την 
χαρακτηρίζει μιά περιπαθής μελφδία άσιατικοΰ χρώμα
τος κάτω άπό τήν οποίαν δ συνθέτης έπενόησε τις πειό 
πλούσιες κα'ι πειό χαρακτηριστικές αρμονίες Γ  ι’ αύτό 
και ή έντύπωσι; πού άφίνει τό τραγούδι αύτό άποτυ- 
πωμένο δλοκάθαρα επάνω στό δίσκο, είναι όμολογου- 
μένως αλησμόνητη. (Pathe 61007).

Έπ'ι τοΰ ιδίου δίσκοι’ (δπιπθία πλευρά) μιά μελφδία 
τό «Souvenir» γιά βιολί solo καί αύτή μέ συνφδεία 
πιάνου και εκτελουμένη άπό τούς ϊδίους καλλιτέχνας, 
μάς μεταδίνει δλην τήν βαθειά μελαγχολία πού δοκι
μάζει δ συνθέτης (ώς καί κάθε άν{}ρωπο:) άναπο/ών 
κάθε τι παρελθόν και χαμένο μέσα στή λήθη ώς λ. χ. τήν 
νεότητα πού πέρασε ή μιά φλογερή ά'λλοτε άγάπη και 
τώρα λησμονημένη, ενφ άφ 5 ετέρου ή άρτια έκτέλεσις

και ή διαυγής «Λήψις» καθιστούν τόν δίσκον αύτόν ενα 
αληθινό απόχτημα. Τό « Τραγούδι τών αιχμαλώτων» 
άπϋ τήν « Τρόικα» σέ ύφος έπίση: κλασσικό και έκτε- 
λούμενο άπό μεγάλην ορχήστρα μέ μίαν φωνή solo και 
μέ χορψδία υπό τήν διεύθυνσι τοΰ διαπρεπούς μαέστρου 
A. Scriabine, είναι μιά άληθική άποκάλυψις τής πονε- 
μένης ρωσπικής ψυχής. Ή  έκτέλεσις δσω και ή «Λήψις» 
είναι και εδώ τελειόταται τόσον ώς άκρίβεια δσον καί 
ώς διαύγεια (Pathe 8603). Έ πί τού ιδίου δίσκου (δπισθία 
πλευρά) τό «Chanson russe» πού είναι κι’ αύτό άπό 
τήν «Τρόικα» καί έκτελεΐται άπό την ίδια ορχήστρα» 
έκτος άπό τήν εμπνευσμένη του μελφδική γραμμή, τις 
ωραίες άλλά καί σοβαρές αρμονίες καί τήν έν γένει 
m aitrise ιιέ τήν ότοίαν τό έγραψε δ συνθέτης, τό δια
κρίνει άκόμη καί έ'νας ρυθμικός οργασμός άπό ’κείνους 
πού συναντά κανείς μέσα στά περίφημα δημοτικά τρα
γούδια τής αχανούς Ρωσσίας, τά λεγάμενα χορευτικά. 
Περιττόν νά σημειωθή δτι ή εκτέλεσις δσον καί ή 
«Λήψις» είναι κι’  έδώ άρτιόταται καθ’ ολα.

Εξαιρετική ζωή καί χάρις διακρίνει έπίσης καί δύο 
άλλα «P otpourri» συναρμολογημένα μέ λεπτή τέχνη 
άπό διάφορα λαϊκά ρωσσικά τραγούδια, και τά δποια 
έκτελκ ή αύτή ορχήστρα υπό τήν διεύθυνσι τού έξαιρε- 
τικοΰ εκείνου μαέστρου A. Scriabine (Pathe 8596).

'Ως πρός τήν ελαφρά τώρα μουσική, μά; έκαμαν 
εξαιρετικήν έντύπωσιν τά δύο έκΰνα γλυκύτατα καί 
χαριτωμένα F ox-trot (Pathe 61006) μέ τήν γλυκειά 
καί πρωτότυπη μελφδία τους καί μέ τόν ζονηρό τους 
ρυθμό, ενφ εν’ άλλο F ox -trot (Odeon 241080) άπό 
την κινηματογραφικήν ταινίαν «Έ ά ν  μέ θέλης έ'λα σύ\ 
μιάς εμπνεύσεως άληθινά originale, διακρίνεται πρω- 
τίστως διά τήν ένορχήστρωσίν του πού είναι πλουσιω- 
τάιη σέ συνδυασμούς καί σέ χρώμα. Τό τελευταΐον

τούτο έ'χει έπί πλέον υπέρ αύτοΰ δτι έκτελεΐται καί άπό 
τήν πίρίφημη ορχήστρα Dajos Bela άνήκουσαν ώς 
γνωστόν εις τούς υπέροχους δίσκους Odeon. Έ ν α  «P ot
pourri» δπερέττ«ς (Pathe 61011) έκτελούμενον άπό τήν 
ορχήστρα G eiger είναι γεμάτο άπό δροσιά καί χάρι, 
καθώς έπίσης ώραΐο καί πρωτότυπο είναι καί τό 
«T ango» πού άκοΰμε στό δίσκο (Odeon 241083).

Τό Tango «Γλυκειά Μικρούλα μου», (Columbia 
105) είναι χαριτωμένο καί αίσθηματικώτατο, καθώς καί 
τό «Άν μ’ άγαπούσες» (στον ίδιον δίσκο) άπό τήν 
δπερέττα Η  Γυναίκα μου» ξεχωρίζει διά τήν μελφ
δική του γραμμή καί τήν ώραία του έκτέλεσι.

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τά δύο Ταγκό (<Μελαγχροι- 
νοϋλα* καί «Μόνο έμενα» ραφιναρισμένης γλυκύτητος

καί τά δύο καί πού τά τραγουδεΐ μ’ εξαιρετικήν επι
τυχία ό λαμπρό: μας τενόρος κ. Θωμά*ος (Colum bia 84).

Πολύ καλογραμμένες καί εκφραστικές είναι έπίσης 
καί ή συνθέ εις «Στά κουπιά» πού έκτελοΰνται άπό 
τόν καλόν μας τραγουδιστήν κ Μοσχονάν συνοδείςι μαν- 
δολινάτας, καθώς καί τό «Σε μιά βαρκούλα μεθυ
σμένη» γιά μιά φωνή Solo υπό τοϋ κ. Κοντοπούλου, 
καί χορφδία (Parlophon 21556). «Τό μονοπάτι» γραμ
μένο γιά μονφδία μέ συνοδεία δρχήστρας καί έκτελού- 
μενο άπό τόν κ. Κονιόπουλον, είναι έφάμιλλον τών άλλων 
άπό μουσικής άπόψεως, καθώς ώραία είναι έπίσης καί 
ή « Θεατρίνα» (δυφδία τών κ. κ. Σταθερού— Μάτσο) 
ποΰ έκτελεΐται μέ πολύ κέφι άπό τούς κ.κ. Κοντόπουλον 
καί Μοσχονάν (Parlophon 21539). X.

“□□□□□□□□□□□□□□Π-

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ω Ν
Η  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ι Σ

Κάποτε προσεκλήθη δ Λίστ άπό εναν πρίγκηπα σέ 
μιά soiree γιά νά παίξη κάτι. Μετά τό γεύμα άρχισε 
πράγματι νά παίζη μιά σονάτα τοΰ Μπεττόβεν. Μιά 
στιγμή δ πρίγκηψ, έστράφη πρός τόν παρακαθήμενόν 
του τιτλούχον γιά νά τόν έρωτήση διάφορα πράγματα, 
άσχετα πάντως μέ τήν έκτελουμένην σονάτα καί τόν 
έκτελοΰντσ Λίστ. Ή  συζήτησις μεταξύ πρίγκηπος καί 
τιτλούχου «έ'παιρνε κι’ έ'δινε», έν ω  δ ταλαίπωρος Λίστ 
ήγωνίζετο νά «παρασύρη» καί καταστήση προσεκτικούς 
τόν Ύψηλότατον καί τήν ακολουθίαν του. Δυστυχώς 
δέν τό έπέτυχε. Τότε, σταματά καί αύτός άποτόμως, ση
κώνεται σιγά - σιγά, πηγαίνει στό κάθισμά του καί . . . 
«Μ πά! γιατί έσταματήσατε;» έρωτά ή Αύτοΰ 'Υψηλό- 
της. «Μά, δταν δμιλοΰν οί πρίγκηπες, σιωπούν οί ύπη- 
ρέται» ήτο ή άπάντησις τοΰ Λίστ.
Τ  Α  Λ  Ε  Ν  Τ Ο .  ■ ■

Ή τ ο  μόλις 17 έτών. Εις τό άνθος τής ηλικίας της. . .  
Στρουμπουλό, χαριτωμένο, δλο νάζι καί δροσιά άλλά 
καί μέ ταλέντο. Ή  μαμά τό έπανελάμβανε είς τό δια
πασών και εις δλας τάς χρωματικός κλίμακας τής Βυζαν
τινής κα) τής Ευρωπαϊκής μουσικής: «Καλέ, έχει τα
λέντο τό παιδί μου. Παίζει στό πιάνο μέ αίσθημα- μέ 
τό αιμα τής καρδούλας!...» Καί πράγματι!... Ό ταν  πα- 
ρουσιάσθηκε προ τοΰ Ρούμτισταϊν καί μετά τήν έκτέ- 
λεσιν στό πιάνο, δ τελευταίος είπε: « Ή  Δεσποινίς παίζει 
τις σονάτες τοϋ Μπετόβεν μέ μεγάλην ευχέρειαν καί 
τεχνικήν και τά Etude τοΰ Τσέρνυ μέ μεγάλο... αίσθημα !» 
Α Ι  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Ε Ι Σ

Ό  Μπρούκνερ είχε τελειώσει ήδη τήν σύνθεσιν τοϋ 
ποιητικού κειμένου «G erm anenzug» καί έπερίμενε τόν 
ποιητήν Silberstein γιά νά τού έκτελέση τό εργον του. 
"Οχι βέβαια πώς εδινε μεγάλην σημασίαν είς τήν κρι

τικήν τοΰ ποιητοΰ αύτοΰ, άλλά γιατί ήταν υποχρεωμέ
νος ώς έκ τής συνεργασίας των. Πράγματι, την δρι- 
σθεΐσαν ώραν ενκρανίσθη δ κ. Σίλμπερσταϊν. Ά φ ’ οΰ 
εξετέλεσε τήν δλην σύνθεσιν, έστράφη δ Μπρούκνερ στον 
ποιητήν γιά νά τόν ερώτηση σχετικώς. 'Ο  τελευταίος 
έξεφράσθη ένθουσιωδώς γιά τήν «άφθαστη περίπτυξι 
τής μουσικής στό ποίημα».— «Μά, -  προσέθεσε— γιατί 
τόσες έπαναλήψεις τών λέξεων;» — « ’ Ας έ'φτιανες περισ
σότερους στίχους . . . .  Ζ ώ ον ! . . .» ήτο ή άπάντησις 
τοΰ Μπρούκνερ.
Τ Ο Π Ο Σ  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ώ Σ . . .

’Ακριβώς προ ολίγου είχαν αρχίσει αί δοκιμαί τής 
Συμφωνικής δρχήστρας έρασιτεχνών δ « “Ηφαιστος». 
Κάποιο μέ?ιθς τοΰ Σωματείου άργοπόρησε λιγάκι καί 
έζήτησε συγγνώμην άπό τόν κ. Διευθυντήν τής δρχή
στρας. Ό  κ. Διευθυντής άπήντησε: « Έ φ ’ δσον ή άφιξις 
υμών δέν συνετέλεσεν είς τήν διατάραξιν τής δλης ημών 
έκτελέσεως καί ιδίως τής άκράτου τών μελών προσοχής, 
διά ταΰτα... (στρέφεται πρός τά μέλη τής δρχήστρας). . .  
πάμε παιδιά, πάμε· καί έν περιπτώσει καθ’ ήν τά χά
σετε στή fuga, έγώ θά σάς περιμένω δλους στήν Κο
ρώνα πρό τοΰ A lle g ro ... Πάντως νά παίζετε...»
A  C A P E L L A  . . .

'Ως γνωστόν σέ πολλά μέρη τοΰ μουσικοδράματος 
τοΰ Βάγνερ «Πάρζιφαλ» υπάρχουν τετράφωνοι καί 
πλέον χορφδίαι a capella, δηλαδή χορφδίαι πού τρα
γουδούν χωρίς ορχήστραν. Έ ξ? τελούν το είς μίαν συναυ
λίαν άκριβώς τά μέρη αύτά τοΰ ώς άνω έ'ργου καί πάν
τοτε ήκούοντο διάφορα ό'ργανα— κόρνο ή βιολοντσέλλο 
— Unisono. “Ενας μουσικός παρεπονέθη διά τήν κατά- 
στασιν αύιήν στον παρακαθήμενόν του καπελμαεστράκο. 
Ό  τελευταίος άπήντησε: « Ή  παρτισιόν τού διευθύ- 
νοντος συναδέλφου μου είναι όμοία μέ τάς παρτισιόν



επαρχιακών πόλεων τής Γερμανίας, είς τας οποίας και 
υπάρχουν τά Solo αυτά Unisono τών κόρνων κτλ.». 
Ή  άπάντησις βέβαια ήτο εσφαλμένη, δεδομένου δτι, 
άλλον ειχε σκοπόν τό Unisono τοΰ κόρνου η τοΰ βιο- 
λοντσέλλου: νά κρατήση στήν τοναλιτε τή ν ... έπαρχια- 
κήν χορωδίαν. Ά λλ ’ ενας παρευρισκόμε>Ός σύνθετης, 
έδωσε τη ν ... ορθήν άπάντησιν: «Έχομεν, Κύριοι, Solo 
κόρνου τή συνοδεία χορφδίας a ca p e lla ...»
Τ Α  Κ Ρ Ε Μ Μ Υ Δ Α Κ Ι Α . . .

Έπρόκειτο νά εκτελεστή ή πέμπτη συμφωνία τοΰ 
Μπετόβεν. Διευθυντής ορχήστρας ό περιβόητος Φουρτ- 
βέγκλερ. Τό θέμα τοΰ μοιραίου διεδέχθη ή απαλή β'. 
φράσις εις τήν πρώτην πρότασιν καί γενικά ή δλη σύν- 
Θεσις χάρις εις τήν μεγαλειώδη άπόδοσιν τοΰ δαιμονίου 
Φουρτβέγκλερ είχε παρασύρει τό πυκνόν ακροατήριο ν 
είς μουσικήν πανδαισίαν. Ό λοι σιωπούσαν. "Ολοι ήσαν 
προσεκτικοί. "Ολοι ήσαν καθηλωμένοι εις τάς Θέσεις 
των. "Ολοι εθαύμαζαν τήν ώραίαν έκτέλεσιν, τήν θαυμα- 
σίαν άπόδοσιν. Μόνον ή κ. Πόλλακ ώμιλοΰσε... Στήν 
γενική παΰσι τής ορχήστρας, σ ’ ενα μέρος σιγοψιθύρισε 
στήν πλαγινή της: «Καλέ, εγώ τό φτιάνω μέ κρεμμυ- 
δάκια...»
Ο Δ Ο Ν Τ Α  Α Ν Τ Ι .  .

Σέ μιά φιλική συνάθροισι τοΰ ομίλου συντακτών 
τής Βιέννης Concordia ·>, παρεκλήθη ό βιολιστής Χέλ- 
μεσμπεργκερ νά έκτελέσχ) ένα A dagio τοΰ Μπετόβεν. 
Διαρκούσης τής έκτελέσεως, ό γνωστός ποιητής και λογο
τέχνης Μπάουερνφελτ άνοιξε ψιλή κουβέντα μέ τόν πα
ρακαθήμενόν του κύριον. Σέ μιά στιγμή μάλιστα άρχισε 
καί νά γελα. "Οταν έτελείωσε τό μουσικόν τεμάχιον ό 
Χέλμεσμπεργκερ, έπλησίασε τόν συγγραφέα Μπάουερν
φελτ καί τοΰ είπε: «Δέν τό περίμενα άπό σένα νά 
γελφς στό Adagio τοΰ Μπετόβεν. Έ γώ , δταν παρακο
λουθώ στό θέατρο μιά κ ω μ φ δία  δίκιά σου, δέν γελώ 
ποτέ...»
Τ Α  Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α

Δύο μουσικοί συζητούσαν στό καφενείο γιά τά 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ήχοχρώματα τής ορχήστρας 
τών Ίμπρεσιονιστών καί ιδιαιτέρως τοΰ Ντεπυσσύ. Μία 
άλλη παρέα στό άλλο τραπεζάκι παρηκολούθει τήν συ- 
ζήτησι τών μουσικών χωρίς δμως καί νά είναι εις θέσιν 
νά καταλάβη πολλά πράγματα. Σέ μιά στιγμή, έ'νας 
άπό τήν παρέα τών μή μουσικών ρώτησε τόν παρακα
θήμενόν του : «Δέν μοΰ λέγεις, σέ παρακαλώ, τί πάη νά 
είπή ήχοχρώματα, ιμπρεσιονισμός, Ντεπυσσύ καί τά 
ρέστα;» —  «Μά δέν καταλαβαίνεις, κακομοίρη μου; 
Αύτός δ Γάλλος Ντεπυσσύ θά έχη κανένα κατάστημα 
πού πουλάει χρώματα στό Παρίσι καί...»
Η  Τ Ρ Ο Μ Π Ε Τ Α

Έπρόκειτο νά έκτελεσθή ενα μουσικόδραμι τοΰ 
Βάγνερ εις τό Εθνικόν Μελόδραμα Βουδαπέστης. Ό  
διευθυντής ορχήστρας εζήτησε καί τρίτην τρομπέτα 
διά τό εργον, δεδομένου δτι, έχρειάζοντο τό δλον τρεις. 
«Μ ά αγαπητέ μου, έχομε ήδη δύο τρομπέτες· τί θά τήν 
κάμης καί τήν τρίτη ;» τοΰ άπήντησε ό αξιότιμος κύριος 
Γενικός Διευθυντής τοΰ Έθνικοΰ Μελοδράματος. «Τάς 
ζητεΐ ό συνθέτης είς τήν παρτισιόν του !» λέγει ώς δικαιο
λογίαν ό διευθυντής τής ορχήστρας— «Φουκαρά μου, 
φουκαρά μου !. . .  Δέν λέγεις στούς δύο νά παίζουν

δυνατώτερα! ! . . . »  ήτο τό επιχείρημα τοΰ κ. Γενικού 
Διευθυντοΰ.
Η Μ Ε Ι Σ  Ο Ι  Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Ο Ι . .  ■

«Ά φ η σ έ  με, σέ παρακαλώ, ήσυχο μέ τόν Μότσαρτ ! 
Για μάς τούς μοντέρνους είναι ή μουσική του παλαιά, 
παμπάλαια έλεγε έ'νας σνόμπ στον φίλον του μουσι
κόν. «Καί έπειτα— συνεχίζει ο πρώτος —τό μελόδραμά 
του Freiscbutz ! ! . . .  » — «Π ώ ς; Μά αύτό είναι τοΰ 
Βέμπερ, αγαπητέ μου». — Βλέπεις— άπαντά ό σνόμπ — 
ούτε καί τό Freiscliiiz δέν είναι δικό τ ο υ ! . . . » .
Π Α Ν Δ Ρ Ε Υ Θ Η Τ Ε !

Κάποτε παοουσιάσθηκε στον Λίστ ένα δεσποινίδιον 
γ.α νά τοΰ έκτελέση κάτι, μέ τήν ελπίδα δτι θά τύχη 
καλής υποδοχής καί ϊσως γίνη καί μαθήτριά του. Έκά- 
θησε ή Δεσποινίς στό πιάνο καί άρχισε νά παίζη τις 
Μπαλλάντες τοΰ Σοπέν. Ό  Λίστ εκνευρισμένος άπό τήν 
τελείως ερασιτεχνικήν έκτέλεσιν καί τήν παιδιάστικη άπό- 
δοσιν, σταματά άπστόμως τήν Δεσποινίδα καί τής λέγει: 
«ΠανδρευΘήτε, πανδρευθήτε αγαπητή μου Δεσποινίς. 
Adieu ! . . . » .
F O R T E !

'Ο Χάνς φον Μπύλωβ διευθύνει τήν συμφωνικήν 
ορχήστραν Βιέννης. Εις ένα σημεΐον Solo τρομπέττας 
ό Μπύλωβ σταματά τήν ορχήστραν γιά νά παρακαλέση 
τόν σολίστα νά παίξη forte. Ό  τρομπετίστας σηκώνιι 
τό στόμιον έξόδου τής τρομπέτας του πρός τά επάνω 
καί έκτελεΐ τό μέρος του. Ό  Μπύλωβ δμως τοΰ φωνά
ζει: * ΙΙρώτη τρομπέτα forte !»  Ό  φουκαρατζΐκος κατα- 
κόκκινος άπό τό προηγούμενον φύσημα, έκτελεΐ τό Solo 
του έκ νέου, τόσο δυνατά, πού παρ’ ολίγο νά έσκαζε. 
Ο Μπύλωβ ήσυχος, συνεχίζει τήν παραγγελίαν του: 

«Σ ά ; παρακαλώ, πρώτη τρομπέτα forte ! » Ό  τρομπε
τίστας σηκώνεται ό'ρθιος, τοποθετεί τήν τρομπέτα του
στό στόμα κ αί. . . .  da C a p o   Ό  Μπύλωβ ξαναστα-
ματά καί τοΰ φωνάζει: «Forte, παιδί μου, f o r t e ! . . . »  
—  «Δέν μπορώ ποιο δυνατά κ Διευθυντά, θά σκάσω! 
. . . » —  «Μπά, σέ καλό σου, παιδί μου. Έ γ ώ  σοΰ λέγω 
τόσην ώρα forte  καί σύ μοΰ παίζεις αράδα forte  fo r 
tissimo. Forte παρακαλώ . . . ».

Τρομπετίστας : . . .
Η  Μ Α Θ Η Τ Ρ Ι Α

Κάποτε βρισκόταν 6 Λίστ σέ μιά επαρχιακή Γερμα
νική πόλι γιά νά δώση συναυλίαν. Περνώντας άπό τήν 
κεντρικήν οδόν, παρετήρησε κάτι μεγάλες άγγελίες γιά 
συναυλία πιάνου μιας «μαθήτριας» τοΰ Λίστ. Ό  τελευ
ταίος σκέφθηκε, ξανασκέφθηκε μήπως καί ειχε πράγματι 
μαθήτριαν του τήν δεσποινίδα τών αγγελιών τοΰ τοίχου, 
μά, δέν ένθυμόταν τέτοιο δνομα. Προσκαλεΐ τότε τόν 
ΐμπρεσσάριο τής Δεσποινίδος και τόν παρακαλεΐ νά εί- 
δοποιήση τήν ^μαθήτριάν» του δτι ό Λίστ εύρίσκεται 
έδώ καί έάν θέλη ήμπορεΐ νά τόν έπισκεφθή. Πράγματι, 
ό ίμπρεσσάριος διεβίβασε τήν παράκλησιν τοΰ μεγάλου 
βιρτουόζου στήν Δεσποινίδα, ή οποία καί έσπευσε νά 
τόν συναντήση. Ό  Λίστ μόλις τήν είδε, άντελήφθη δτι, 
δέν υπήρξε ποτέ ή δεσποινίς μαθήτριά του. Έ ν  τούτοις 
τής λέγει: «Παίξτε μου, σά; παρακαλώ, τό πρόγραμμα 
τής συναυλίας σ α ς ...»  ’Α φ = οΰ τής έδιόρθωσε μερικά 
πράγματα, στό τέλος προσέθεσε: «Ώ ραΐα· καί τώρα μπο
ρείτε νά λέγετε δτι εισθε μαθήτριά μου , . . ». ***

Ο Τ Α Ν  Η Φ  Y S  I S  Π Α Ι Ζ € Ι  Α Σ Τ € Ι Α

Ο C H O P IN  ΚΑΙ Ο Σ Ω Σ ΙΑ Σ  ΤΟ Υ

Ξαπλωμένη στό σοφά της ή M aria Wodzynska, 
δεκαεφτάχρονο κορίτσι, ίδιο λονλοΰδι ολόδροσο, όνειρο- 
πω/.οϋσε. ’Ά ξαφ να  ή πόρτα τοΰ δωματίου της άνοιξε 
ορμητικά, κι' ό Ladislav ό αδελφός της μπήκε μέσα 
φωνάζοντας χαρούμενα :

—  «Μ αρία! Μ αρία! Μάντεψε ποιον σου φέρνω !».
Χωρίς καν νά σηκωΟη ή

κοπέλλα, γύρισε αδιάφορα 
και κύτταξε στην πόρτα.

Πίσο) άπο τον αδελφό 
της στεκόταν κάποιος ξένος.
Νέος, ίσαμε είκοσιέξη ετών, 
λεπτός, με καστ ανόχρυσα 
μαλ.λιά και μανρα μάτια, 
τής χαμογελούσε κνττάζον- 
τάς την μ ’ ολοφάνερο θαυ
μασμό.

— « Ά  !» Εκανε τώρα η 
Μαρία κι’ άνασηκώθηκε 
στον σοφά της. «Καλώς τον
Slowacki /».

Πρόβαλλε τό κατά/.ενκο 
χεράκι της καί χαμογελούσε 
στον ξένο σά σε παληό 
γνώριμο.'Ο  νέος δμως στε
κόταν τώρα σαστισμένος κι’ 
έκύτταζε τόν αδελφό ερω
τηματικά.

Ο Ladislav άρχισε νά 
γελάγι δυνατά.

— «Χ α  χα χα ! Τό ήξε
ρα πώς θά γελαστής!  Την 
πρώτη στιγμή που τόν είδα 
στό δρόμο, τόν πήρα 
κι έγώ γιά τόν Slo
wacki. Τί όμοιότης, ά- 
λήθεία, πρωτοφανής !
Χα χα χα /  Άκόμη  
δέν τόν γνώρισες 
λοιπόν; 3

Τώρα ή Μαρία πετάχτηκε ολόρθη και κάνοντας 
μερικά βήματα ήλ&ε και στάθηκε μπροστά στον ξένο 
κνττάζοντάς τον σοβαρά μέα’ στά μάτια.

— «Λεν τόν γνωρίζω τόν κύριον», εΐπε σέ λίγο.
"Ενα σύννεφο πέρασε άπό τά σκοτεινά μάτια τοΰ νέου

καί παίρνοντας τό χέρι τής κοπέλλας, τής είπε μ ’ ενα 
γλυκό χαμόγελο παραπονιάρικο:

— «'Έτσι ξεχνάς τονς παληους φίλους σου, Μ αρία;» 
Ή  φωνή του ήταν βαθειά κι’ άρμονική, κα'ι τά εκ

φραστικά τον μάτια φαίνονταν νά μή μποροΰν νά ξεκολ
λήσουν άπό τ ’ ολόδροσο προοωπάκι τής νέας.

Τόν κύτταξε αυτή ακόμα λίγο σαστισμένη, έπειτα με 
αιας, στό πρόσωπό της ε’λαμψε δλο τό φως μιας άνοιξης

λουλουδένιας κα'ι κοκκινί
ζοντας άπό τή χαρά της, 
τονσφιξε κι’ αυτή ορμητικά 
τό χέρι, φωνάζοντας θριαμ
βευτικά :

—  «' Ο Chopin ! Μά ποΰ 
νά σε γνωρίσω, Frederic; 
’Άλλαξες τόσο ! 'Αλήθεια 
πόσα χρόνια '■ —  Είμαστε 
παιδιά.— Έσ'υ θά μέ γνώρι
ζες νά μεβλεπες στό δρόμο;*

—  «” Οχι ■ » ε'ιπεν ό Cho
pin, μ ’ ειλικρίνεια, δέ θά 
γνώριζα τη μικρή μου φιλε- 
ναδίτσα, μά πάντως θάβρι- 
σκα τρόπο νά γνωριοθώ μέ 
τήν πεντάμορφη δεσποινίδα 
Μαρία Wodzynska».

Τά μάτια του έλεγαν πε
ρισσότερα παρά τά χείλη 
τον, κι’ ή κοπέλλα έγινε α
κόμα πιο κόκκινη μπροστά 
στον αιφνίδιο κι’ ανυπό
κριτο θαυμασμό.

—  <’Έ », πέταξε πειρακτι
κά ό Ladislav, «ή Μαρία 
άπό άσχημοκόριτοο που ή

ταν μικρή,εγινε οπωσ
δήποτε ανεκτή τώρα».

' Ο Chopin δέν είπε 
λέξι, κύτταξε πάλι τή 
Μαρία, και καί)ό>ς αν
ταμώθηκε ή σοβαρή 
ματιά τον μέ τά γελα

στά όλογάλανα μάτια τής κοπέλλας, ξέσπασαν κι’ οί δνό τους 
σ ’ ενα γέλοιο ευτυχισμένο κι’ είπαν μέ τά μάτια δ,τι 
είχαν νά πουν.

’Έπειτα κάθησαν κι’  οί δυό τονς στό σοφά, κι άρχισε 
ή κουβέντα ατέλειωτη, ευθυμη κα'ι νοσταλ.γική, γιά τά 
παιδιάτικά τονς χρόνια σ ’ήν *Πολωνία, για τά παιγνίδια 
τους μέα ’  στά δάση τής μακρννής πατρίδας, γιά τους



μικρούς φίλους καί τις συγγενικές τους οικογένειες. Κι’ 
έπειτα γιά τα χρόνια που έζησαν μακρνά, χωρίς καν νά 
θυμάται πιά δ ενας τήν ντιαρξι του άλλον. Κι’ ενώ η 
Μαρία διηγείτο εύθυμα καί τσαχπίνικα την άπλη κορι
τσίστικη ζωή της με τά χαριτωμένα παιδιάστικα επεισόδια, 
τής έλεγε ό Chopin σοβαρά τή δική τον τήν εξέλιξι, τά 
χρόνια που πέρασε στό Παρίσι μέσα στή δόξα και στήν 
μυρωδάτη ατμόσφαιρα τον σαλονιοΰ, μέσα σε ϋριαμβευ- 
τικές επιτυχίες και σε .κρυφές εσωτερικές αγωνίες, μέσα 
στή ζωή και στή μουσική. Τής μίλησε γιά τό έργο τον, 
τής έπαιξε συνθέσεις τον προσπαθώντας νά διαβάση μέσ’ 
στά γαλανά κι’  αίμορφά της μάτια πώς τόν καταλάβαινε' 
ολόκληρον, δλ.η του τή σκέψι, δλη τον τήν ψυχή.

Και φαίνονταν άλή&εια νά τόν νοιώθη ή Μαρία 
Wodzynska, γιατί σέ λίγο δταν δ Chopin σηκώθηκε νά 
φυγή, τό σφίξιμο τών χεριών τους ήταν κάτι περισσότερο 
παρά μιά απλή χειραψία, κάτι πονμοιαζε μέ χά'ίδι καί 
μ αρραβώνα.

Περπατούσε τώρα ό ξενητεμμένος μουσικός στους 
ρο)μαντικούς δρόμους τής Δρέσδης, καί τοΰ φαίνονταν 
πώς ή ώμορφη πόλις, πον τοΰ ήταν τόσο ξένη τις πρώτες 
μέρες άρχισε νά τοΰ γίνεται παληά καί γνώριμη, πατρίδα.

Μά τήν ίδια ώρα ή Μαρία Wodzynska γελοΰσε, 
γελούσε σάν τρελλή, κι ό Ladislav ό αδελφός της τήν 
κντταζε μ ’ ανοιχτό τό στόμα.

— «Μ α τρελλάθηκες, τί έ'παθες Μαρία ;» τή ρώτησε 
έπί τέλους ανυπόμονα.

— «77 αστεία πράγματα που γίνονται στον κόσμο !>, 
φώναξε γελώντας ή κοπέλλ.α. «Αυτή ή δμοιότης τοΰ 
Chopin μέ τόν Slowacki—χα χα χα /».

—  <<Έ, τόσο πιά αστείο σοΰ φαίνεται αυτό
— «Δέν είναι μόνον αντό», είπε μέ παράξενο νφος 

ή Μαρία.
— «Μά τί αλλο τρέχει;» ρώτησε πάλι άννπόμονα δ

Ladislav.
—  « Τίποτα», άποκρίθηκε κρνφοχαμογελώντας αύτή.
Άκούμπησε τή μυτίτσα της στό τζάμι, έγινε κατα-

κόκκινη, καί φάνηκε νά σκέπτεται βαθειά, κνττάζοντας 
μακρνά τήν πράσινη άλλέα.

Σέ λίγες μέρες δ Chopin έφευγε άπό τή Δρέσδη.
ΤΗταν ένα ήλιολονσμένο απόγευμα φθινοπωρινό. 

Τ' απέραντο πάρκο, στρωμένο μέ χαλί ολόχρυσο άπό 
πεσμένα φύλλα, λαμποκοπούσε σά σέ μιά άποθέωσι 
όνειρεμμένης χλιδής.

Χέρι μέ χέρι δ μουσικός καί ή ώμορφη κοπέλλα 
περπατούσαν αργά σ ’ απόμερα δρομάκια. Στό πρόσωπο 
τοΰ Chopin ήταν δλη ή ευτυχία μιας νεανικής αγάπης, 
μά κι" ή θλίψη τοΰ αναγκαστικού χωρισμοΰ.

—  «'Έ να χρόνο, άγάπη μου* τής έλεγε, 1 ένα χρόνο 
δέ θά ίδοθοΰμε. θά  μέ περιμένεις /'»

Η  Μαρία γελοΰσε, μά τό γέλοιο της είχε κάτι πε
ρίεργο, κάτι ποΰ ήχοΰσε σά φάλτσο.

«Ναι/» έκανε μέ τό κεφάλι, κί ή ματιά της λοξή, 
δέ σταμάτησε .στήν ίσια, φωτερή ματιά τοΰ νέου.

* Μόρια*, είπε έξαφνα δ Chopin, «κάτι τρέχει, αισθά
νομαι κάποιο μυστήριο. Τώρα στή στιγμή τοΰ χωρισμού, 
αν καί είσαι τόσο κοντά μον, άν καί νοιώθω τό χεράκι 
σον ζεστό μέσα στό δικό μον, κάτι μοΰ φαίνεται πώς 
μάς χωρίζει. Πές μον τί είναι!»

« Φαντασία σου !* είπε γελώντας πάλι ή κοπέλλα.
Αυτή τή στιγμή, στό μοναχικό δρομάκι ακούστηκαν 

βήματα, καί σέ λίγο πρόβαλε ή ανάλαφρη σιλουέττα 
μιας νέας.

«Μ αρία!» φώναξε άπό μακρνά μόλις τονς άντίκρνσε.
Ή  Μαρία στάθηκε σάν στενόχωρη αένη" ή πρώτη της 

κίνησις ήταν νά προσπέραση χωρίς νά χαιρετήση. Μά 
τό μονοπάτι ήταν στενό, κι’  ή κοπέλλα τους είχε φθάσει.

— «Τί σύμπτωσις !* φώναξε χαρούμενη. «Δεύτερη 
φορά ποΰ σέ σνναντώ σήμερα σ αντό τό μέρος μέ τόν 
κύριο Slowacki!

Σά νά τόν είχαν χτυπήσει στό πρόσωπο, δ Chopin 
κύτταξε βαθειά ατά μάτια τή Μαρία. Κοκκίνησε αύτή 
καί φάνηκε νά τάχη χαμένα μιά στιγμή. Έπειτα δμως 
ξέσπασε σέ νενρικά γελοία, καί φ ώ ναξε:

—  «Κ ί εσύ, "Ελζα, τήν έπαθες; Τ ’ είν αυτά ποϋ 
λές; Πρώτα-πρώτα δέ μέ είδες σήμερα δυό φορές, σή
μερα τό πρωί έγώ δέ βγήκα άπό τό σπίτι. Θά μέ είδες 
χθές τ’ απόγευμα ποΰ είχα έλθει πάλι έδώ μέ τόν κύριο 
Chopin. Νά σάς συστήσω. ‘ Ο κ. Chopin, συμπατριώτης 
μου, περίφημος μουσικός, κί ή δεσποινίς "Ελζα Pfeifer, 
φίλη μου».

Τώρα φαίνονταν ή ”Ελζα νά τάχη χαμένα. ”Εδωσε 
σάν άφηρημένη τό χέρι της στον Chopin καί μουρμου
ρίζοντας κάτι ειρωνικά τονς άφησε μόνους.

Ξέγνοιαστα πέρασε ή Μαρία τό χεράκι της στό μπρά
τσο τον φίλον της καί θέλησε νά τόν τραβήξη. Αυτός 
δμως σταμάτησε αποφασιστικά.

«— Τί σημαίνονν δλ’ αύτά ;* ρώτησε κυττάζοντάς την 
μέ μάτια σκοτεινά.

« —  Ουφ» γέλασε αύτή, «κάθεσαι καί δίνεις σημασία 
σέ λόγια τοϋ αέρα».

« —Μά έπί τέλους, πρέπει νά ιιάθω, έχω δικαίωμα 
νά μάθω. Τί είναι αύτός δ Slowacki ποΰ φαίνεται νά μοϋ 
μοιάζει τόσο καταπληκτικά ;>

« — ’Αγάπη μου», ψιθύρισε ή Μαρία γέρνοντας τό 
χρυσό της κεφάλα στον ώμο τοΰ νέου, «τί θέλεις τις εξη
γήσεις αύτή τήν ώ ρα; Είμαι ή αρραβωνιαστικιά σου, τί 
άλλο ζητάς; Θά σέ περιμένω έ'να χρόνο καί δταν έλθης 
θά γίνω ή γυναικοΰλ.α σου. Γιατί νά χαλ.άμε τή στιγμή 
τοΰ χωρισμοΰ μ ’ άσκοπα λ.όγια ;»

*Έγειρε κί δ Chopin τό κεφάλα του στ δλόδροσο 
προσωπάκι, καί γιά μιά στιγμή τό χρυσάφι τών φύλλων 
πάνω στά δένδρα φάνηκε ν άστράφτη μέ καινούργια 
φλόγα.

Κ ί έπειτα χωρίστηκαν, αύτός γιά τό μακρυνό ταξίδι 
στό Παρίσι, δπου τόν περίμενε ενός χρόνου έργασία καί 
δόξα, κί αύτή γιά τό αρχοντικό της σπίτι, δπου άνυπο- 
μονώντας καί θυμωμένος γιά τήν άργοπορία, τήν περί
μενε δ Slowacki.

Σέ λίγον καιρό δ Chopin λάβαινε ένα γράμμα άπό 
τή Δρέπδη Τάνοιξε μέ καρδιοχτύπι. Κύτταξε τήν υπο
γραφή : Κάρολος X , κάποιος φίλος του.

« Αγαπητέ μου Frederic,
Επειδή, εσύ ποΰ είσαι τόσο μυστικός στις ατομικές 

σον υποθέσεις, μοϋ έκανες τήν τιμή μόνο σ ’ εμένα νά 
έκμυσίηρενθής τόν κρνφό σου αρραβώνα μέ τήν δ· 
Μαρία Wodzynska, παίρνω τό θάρρος νά σοΰ γράψω 
αύτή τήν έπιστολή.

'Η  δ. Wodzynska άρραβωνιάστηκε χθές έπισήμως 
μέ τόν συμπατριώτη σου κ. Slowacki. Τόν γνωρίζεις;
’ Αμφιβάλ.λω. 'Π  Μαρία είναι άρκετά έξυπνη, καί φαν
τάζομαι δτι δέν θά σοΰ έδωσε ποτέ ευκαιρία νά συνάν
τησής μαζί τον. 'Ο  Slowacki είναι νέος, στην ηλικία σου, 
γεννήθηκε ακριβώς τήν ημέρα καί τό έτος ποΰ γεννή- , 
θήκες καί σύ. Αύτή ή σύμπτωσις είναι τό λιγώτερο. 
Είναι δ σωσίας σου, σχεδόν αδύνατον νά σάς ξεχωρίση 
κανείς- Ή  φωνή τον, ή έκφρασίς τον, τό περπάτημά τον 
δλα τον σοΰ μοιαζον. Αύυτός εΐναι ποιητής μέ μεγάλο 
ταλέντο. ’ Εντελώς τό δικό σου στύλ. Μερικοί στίχοι τον 
εΐναι σάν γραμμένοι απάνω σέ συνθέσεις σου καί πάλι 
μερικά κομμάτια δικά σου φαίνονται εμπνευσμένα άπό 
τή μοϋσα τον. ’Έ να σπάνιο αστείο ποϋ θέλησε νά παίξη 
ή φνσις είς βάρος σας, βέβαια. Φαίνεται δτι ή Μαρία

βρήκε νόστιμο νά έξακολονθήπη τό παιχνίδι καί νά σάς 
άγαπήοη καί τους δύο. Γιατί, φτωχέ μου φίλε, τώρα τό 
έμαθα, πώς έρωτοτροποϋσε μέ τόν Slowacki, τόν καιρό 
ποΰ ήσουν κι’ έσν στή Δρέσδη. Έ σύ έφυγες, αυτός έμεινε 
κι έτσι ύπερίσχυσε ή δική τον ή άγάπη.

Τό ξέρο) πώς θά σέ στενοχωρήση τό γράμμα μον, 
άλλά τό θεώρησα ύποχρέωσί μου νά σέ κρατήσω ενή
μεροί>. *» *

Ή  πληγή ήταν βαθειά στήν καρδιά τοΰ ευαίσθητου 
μουσικοΰ, μά δχι κι’ άγιάτρεντη. Πέρασαν τά χρόνια, ή 
δόξα, ή τέχνη, ή G eorge Sand, τό δνειρεμμένο παραμύθι 
τοϋ N ohant σκέπασαν μέ τόν πέπλο τής λήθης τό νεα
νικό ειδύλλιο τής Δρέσδης.

Καί τέλειωσε κι αύτό, καί τό τραγούδι τής ζωής 
τοΰ μονσικοΰ έσβυσε πρόωρα καί θλιμμένα.

1 7 ’ Οκτωβρίου 1849. Ό  Πολωνός συνθέτης Chopin 
πεθαίνει φθισικός στήν ακμή τής ηλικίας του, στά σα
ράντα του χρόνια.

17 ’ Οκτωβρίου 1849. ' Ο Πολωνός ποιητής Slowacki 
πεθαίνει άπό τήν ίδια τήν άρρώστεια.

Ή  Μαρία Wodzynska δέ φόρεσε τόν πέπλον τής 
χήρας ον τε γιά τόν ένα, ον τε γιά τόν άλλον. Ξαπλωμένη 
στον σοφά της έμαθε μέ ψυχρή άπάθεια τόν πρόωρο 
θάνατο τών δύο πρώην .μνηστήρων της, τοΰ ποιητοΰ καί 
τοΰ μουσικοΰ. Τούς είχεν έγκαταλείψει τόν ένα μετά τόν 
άλλον γιά νά γό η ή πλ.ονσία καί παντοδύναμη κόμησσα 
Skarbeck.

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΜΤΤΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

ΜΟΥΣΙΚΉ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ή  «"Ε νω σις  'Ε λλήνω ν Μ ο υ σ ο υ ρ γ ώ ν» .

«’Ώ  Τέχνη ουράνια σύ ομορφιά» είπε κάποτε ό ποιητής.
Είνε πράγματι μιά ομορφιά ή Τέχνη, μιά Θεία 

ομορφιά αιώνια καί δχι πειά εφήμερη, γιατί άφή'ει 
πίσω της ενα τρανό σημάδι τοϋ περάσματος ιητ. ’Ανε
βάζει τήν κοινωνία σ’ ενα επίπεδο υψηλότερο, εύγενικώ- 
τερο, ήθικώτερο, μ’ άλλα λόγια ή Τέχνη υπό οίανδήποτε 
μορφή καί άν εκδηλωθή (ως ποίησις, ζωγραφική, γλυ
πτική, μουσική, άρχιτεκτονική καί ρητορική άκόμη) εκπο
λιτίζει πάντοτε τόν άνθρωπο.

’Από τις διάφορες τώρα αυτές εκδηλώσεις πού μπορεί 
νά πσρη ή Τέχνη, ή μουσική εΐναι χωρίς αμφιβολία ή 
πειό αποτελεσματική καί ή πειό καρπόφορη, γιατί εχει 
μιά προνομιακή ιδιότητα πού δέν έχουν ή άλλες, νά 
μάς βάζει τουτέστι σέ μιά άμεσο καί στενή επαφή 
μέ τόν ’Αρτίστα διοχετεΰουσα μέσα μας τον ξεχωριστό 
εκείνον ψτ’χικό κόσμο τόν ανάμικτο άπό σκέψεις καί άπό 
ευγενικά συναισθήματα μέ τόν οποίο μοιραία έρχεται 
πάντοτε έδώ κάτω ό δημηουργός— ’Αρτίστας.

Αϊ λοιπόν ή μουσική, ή βασίλισσα αύτή τών Τεχνών 
κατά τόν Πλάτωνα, δέν εχει εβρη άκόμη στον τόπον 
μας τήν στοργική μέριμνα ή έστω τούλάχιστον μιά 
προστατευτική άντίληψη άπό μέρος τοΰ επισήμου κρά
τους. Ή  άλλες Τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική κλπ.) έχουν 
ήδη άπό χρόνια αϊστανθή στήν Ελλάδα τή θαλπωρή 
τής επισήμου προστασίας, τάς διακρίνει μιά επιστημο
νική όργάνωσις, έχουν κτίρια εύπρόσωπα, ή εργάτες των 
άπολαμβάνουν μιά κρατική καί κοινωνική άναγνώρισι, 
ένφ ό “Ελληνας μουσικός (συνθέτης, παιδαγωγός ή εκτε
λεστής κι’ αν ήναι) έχει τά λιγώτερα δικαιώματα μέσα 
στή Τέχνη του, εΐνε ’κείνος πού ρωτιέται κι’ άπαντάει 
τελευταία. Τό άδίκημα πού γίνεται στή δική μας ελλη
νική μουσική, δέ θά τό βροΰμε κι’ αν παρακολουθήσουμε 
κι’ άπό τά σπάργανά της άκόμη τήν εξέλιξι οίασδήποτε 
ξένης Σχολής, γιατί ούτε οί πρόδρομοι τών Ραμώ καί 
τών Λούλλι στή Γαλλία, τών Σκαρλάτι καί τών Μοντε- 
βέρντι στήν ’ Ιταλία, τών Γλούκ καί τών Βέμπερ στή 
Γερμανία, ποδηγετηθήκανε ποτε μέσα στή Τέχνη τους



από καλοπροαίρετους Βιργιλίους, ένφ αν έλθουμε σιμώ- 
τερα στήν εποχή μας δέν έχουμε παρά νά σκεφτοϋμε 
τά λόγια πού ειπε ή Αικατερίνη ή Β δ τ α ν  φιλοδοξή- 
σασα νά δημηουργήση μιά (άνΰπαρκτο άκόμη τότε) 
ρωσσική μουσική Σχολή μέ τή περισυλλογή τών λαϊκών 
εκείνων τραγουδιών τής πατρίδας της πάνω στα όποια 
θά στηρίζοντο άργότερα οί μεγάλοι Ρώσσοι δημηουργοί 
Μποροντίν, Μπαλακίρεφ, Ρίμσκυ Κορσακώφ, Μουσ- 
σόρσκυ, καθώς και ό ιδρυτής τοΰ μελοδραματικού 
ρωσσικοΰ Θεάτρου ό περίφημος Γλίνκα, δέν έχουμε λέω 
παρά ν ’ άναλογιστούμε τά λόγια πού είπε ή μεγάλη 
εκείνη γυναίκα, γιά νά νοήσουμε πώς έκαμαν οί άλλοι 
τήν «Εθνική τους Μουσική» και πώς σκεπτόντουσαν 
εκείνοι ποϋ έπρωτοστάτησαν. «Π ρό παντός έ'λεγε φέρτε 
μου μουσικούς και έρασιτέχνας». Μ ’ άλλα λόγια άντι- 
λαμβάνετο δτι γιά νά φτιάση έ'νας λαός τή μουσική του 
και νά σταδιοδρομήση μέσα σ’ αύτή, έπρεπε μέ κάθε 
θυσία ν’ αποφυγή ό'χι πειά τήν ολοκληρωτική άγνοια 
μερικών ματαιοδόξων, άλλά κι’ αύτόν άκόμη τόν ενή- 
μερο ερασιτεχνισμό.

Μή έξετάζων επί τοΰ παρόντος κατά πόσον εμείς 
Ιδώ σκεπτόμεθα άναλόγως ώς πρός τό ίδιο ζήτημα, 
θ ’ άποτανθώ πρός τήν νεοσυσταθεΐσαν και μέ την έγκρισι 
μάλιστα τής Ελληνικής Πολιτείας «Έ ν ω σ ι τών Ελλή
νων Μουσουργών» γιά νά τή; συστήσω οτι σ’ αύτή πειά 
εναπόκειται νά στροφή αποτελεσματικά πρός τήν Ε λ 
ληνική Τέχνη, νά τήν έγκολπωθή, νά τή προστατέψη, 
νά προσπαθήση μέ κάθε τρόπο (μέ συναυλίες, μέ δια
λέξεις, μέ άρθρογραφίες) νά γνωρίση στό λαό τήν επί
δραση ποϋ ασκεί πάνω στά ήθη του κα'ι στή γενική 
του εξέλιξι, ν’ άνεγείρη έπ'ι πλέον (καθώς συμβαίνει σέ 
δλους τούς ραφιναρισμένους λαούς) τό γόητρο τού 
Δημηουργοΰ - μουσικοΰ - αρτίστα μέσα στήν εθνική συνεί- 
δησι, κι’ έτσι πλήν τών άλλων πλήν τοϋ άμεσου καλοΰ 
πού θά προέλθη, θά δημηουργηθή άκόμη και μιά πα- 
ράδοσις γιά τό μεταγενέστερο μουσικο - αρτίστα μέσα 
στήν οποία άπαλλαγμένος καμμιά φορά άπό τήν άπρο- 
σεξία, τό ζεμανφουτισμό κι’ άπό τήν αμάθεια τών γΰρω 
του, δέ θά τόν συγκλονίζει πειά καθώς τ 'ν  σημερινό 
ή ψυχική άπαγοήτευσις και δέ θά τόν νεκρώνει ό πρόω
ρος μαρασμός, άλλ’ έτσι άπρόσβλητος άπό κάθε άπο- 
καρδιωτικό αγέρι, θά δίνεται άπερίσπαστος στά καλλι
τεχνικά του πεπρωμένα.

Ό  συνασπισμός αύτός τών δημηουργικών στοιχείων 
τοϋ τόπου μας (πού ας σημειωθή δτι γιά πρώτη φορά 
συντελέστηκε έδώ στά σοβαρά) μαζύ μέ τή μελλοντική 
του δράσι πού θά τήν δούμε ασφαλώς άνταξία τής 
ωραίας ιδέας πού τόν προεκάλεσε, θ ’ άποτελέση ενα 
σημαντικώτατο γεγονός πάνω στό όποΐο θά σταθή και 
θά μιλήση αδέκαστα ή αυριανή μας μουσική ιστορία. 
Ά ς  ελπίσουμε μ° αισιοδοξία δτι ό μικρός δρομάκος πού 
χαράζεται σήμερα γιά τήν καθαρώς Ελληνική μουσική

Δημηουργία. θά μετατροπή μέ τό καιρό σέ διάπλατη 
λεωφόρο μέσα άπό τήν οποία θά διέρχεται πειά άπρό- 
σκοπτα ό ψυχικός κόσμος μιάς ο/άκληρης Φυλής, ένας 
λαός θά είνε έπ'ι τέλους σέ θέσι νά φανερώνει στούς 
άλλους κα'ι μέ τρόπο εντελώς δικό του τά όνειρά του 
καί τούς πόθους του, πώς τραγουδάει καί πώς υποφέρει 
περνώντας ά.τό τή πρόσκαιρη αύτή ζωή. Και τώρα δσον 
αφορά γιά κείνους πού πρωτοστατήσανε ώστε νά γίνη 
δ,τι έγινε, έχουμε ύποχρέωσι (έφ’ δσον αν ό'χι άλλο, μάς 
διέκρινε δμως άνέκαθε μιά καλή πίστις) νά συμφωνή
σουμε παρ’ δλες τις παληέ: θλιβερές διενέξεις μας μέ 
μερικούς άπ’ αυτούς, δτι και οί τρεις κυρίως συντελέ- 
σαντες εΐνε σήμερα αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού κύρους 
μέσα στό τόπο μας. .

Είς τούς τρεις αυτούς πρωτεργάτας τού εύγενικοΰ 
θεσμού (κ. κ. Δ. Ααυράγκα, Μ. Καλομοίρη και Μ. Βάρ- 
βογλη) λυπούμαι κατάκαρδα δτι δέν μπορώ νά συμπε- 
ριλάβω καθώς θά ήταν φυσικό νά περίμενε κανείς καί 
μίαν άλλην φυσιογνωμία έξαιρετικής περιωπής, τόν 
έπτανήσιο συνθέτη και διανοούμενο κ. Γ. Λαμπελέτ 
δστις τυπικώς καί γιά τώρα τουλάχιστο δέν συμπράττει 
τής «ένώσεως».

Εΐνε επίσης χαρακτηριστική καί παρήγορος ή 
περίπτωσις ενός ολιγάριθμου και έκλεκτικού συμ
βουλίου πού περιλαμβάνει τά καλλίτερα στοιχεία τοΰ 
μουσικού μας κόσμου, καιθώς εΐνε ό κ. Θ. Σπάθης 
(ό γνωστός πεπειραμένος συνθέτης), ό κ. Γ. Σκλάβος 
(συνθέτη: γνωστός έπίσης) ό κ. Α. Κόντης (αριστούχος 
τής Ακαδημίας τοϋ Μονάχου καί συνθέτης), ο κ. Δ. 
Μητρόπουλος (διευθυντής ορχήστρας καί συνθέτης), ό κ. 
Ν. Λάβδας διευθυντής τής Ά θην. Μανδολινάτας καί 
συνθέτης χαρακτηριστικών κομματιών, ό τροβαδούρος 
τής λαϊκής Μούσης κ. Ρόδιος, καθώς καί μερικοί άλλοι 
μέ τούς οποίους καί ό γράφων τις γραμμές αύτές.

Εϊθε το'ίρα ό χρόνος νά έπαναλάβη κι’ έδώ δ,τι έγινε 
πρό μισού αίώνος καί στή μεγάλη πατρίδα τοΰ Γλίνκα, 
δπου άπό τις άσήμαντες άρχικώς καί δλως διόλου φιλικές 
συγκεντρώσεις τών μουσικών Ρώσσων πού γινόντουσαν 
μέσα στό σπίτι τοΰ ερασιτέχνη ( ! ! )  Μποροντίν ('), έβγήκε 
άργότερα ή σημερινή μεγαλειώδης καί κυρίαρχη μου
σική Σχολή τών Ρώσσων

Σ. Π Ρ Ο Κ Ο Π ΙΟ Υ

(') Ώς γνωστό ό Μποροντίν ήτο καί είργάζετο ώς χημικός 
τήν δέ μουσική τήν είχε ώς πάρεργο. Τά μουσικά του εργα 
τά έγραφε τούς θερινούς μήνες στήν έξοχή δπου έπήγαινε νά 
ξεκουραστή άπό τούς κόπους ποΰ τοϋ εδινε δλο τό χρόνο ή 
χημική του έπισιήμη. Στό σπίτι του συνήρχοντο φιλικά οί διά
φοροι τότε μουσικοί καί μιλούσαν γιά Τέχνη, ένφ ή ιστορικές 
έκεΐνες συγκεντρώσεις μάς διεσώθησαν ώς σήμερα μέ τήν επω
νυμία «τά καλλιτεχνικά βράδυα τοΰ Μποροντίν».

Σ. Π.

Η  Μ ελοδραματική τον  * Ε θ ν ικ ο ύ  ’ Ω δεϊον*

Μάς είναι ομολογουμένως ευχάριστο νά έξάρωμεν 
μια προσπαθεια άπό τάς πραγματικώς επαινετός και 
ωφέλιμους γιά το μουσικό μέλλον τής χώρας μας. Ή  
προχθεσινή παράστασις τής Μελοδραματικής Σχολής τοΰ 
* Εθνικοΰ Ωδείου®, εδραίωσε (άσχέτα>ς πρός τό σκοπό 
για τον οποΤον εδοθη καί πού κατά πρώτο λόγο άπέ- 
βλεπε) και την πεποίθησι πού υπάρχει ευτυχώς μέσα στή 
λυίκη συνείδησι, δτι ό τόπος μας δέν εΐναι πειά άωρος 
γιά τήν πραγματοποίησι τής ώραίας καί μεγάλης εκείνη? 
ιδέας καθώς είναι ή Ϊδρυσις « ’ Εθνικού Μελοδράματος®· 
Στό είδος αυτό τής Τέχνης έχει νά επίδειξη τό « ’Εθνι
κόν Ωδεϊον» μια αρκετά καρπόφορη έργασία, διότι μέσα 
στά πέντε χρόνια τής ζωής του άνέβασε πλεΐστα δσα 
έργα καθώς είναι τά Ναβαρέζ, Τόσκα, Κουρέα, Φαιδιόρα> 
Δαχτυλιδι τής Μάννας, Πρωτομάστορα, τούς Γάμους τής 
Γιαννουλας, τήν Ινορη τής Νεράιδας ώς άκόμη καί άπο" 
σμασματα απο την Τραβιάτα καί τήν Κάριιεν. Ή  προ
χθεσινή έμφανισις καινούργιας έργασίας πού παρηκο- 
λουθησε πυκνό ακροατήριο, παρέσχε πλήν τών άλλων 
και την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πόσο π?Λυσιο φ ω 
νητικό υλικό υπάρχει στο τόπο μας πού έα>ς σήμερα 
δυστυχώς μενει στο περιθώριο άνεκμετάλλευτο καί χα
μένο. Η τέσσαρες πράξεις παρμένες άπό τέσσερα διάφορα 
έργα (Ρουί-μπλάς, Ριγολέττο, Αουκία καί Ζαζά), έξετε- 
λεσθησαν ομολογουμένοος άρτια ώς σύνολο σκηνής καί 
ορχήστρας, ενώ άπό τούς μαθητάς— έκτελεστάς (διότι 
ολοι οι εκτελεσται ήσαν ώς γνιοστόν μαθηταί) έπαιξε 
καθ ενας το ρόλο του μέ κάθε λεπτομερειακή ακρίβεια, 
πράγμα που εφανερωσε πόσο καλά οί δασκάλοι των αί 
κυρίαι Φωκά καί Γκίνη, ή Δίς Γεννάδη, ό κ. καί ή κ 
Βαλτετσιωτη, ώς καί αύτός άκόμη δ γνωστός μας Δ.

. Ααυραγκας, γνωρίζουν έκεΐ μέσα τή δουλειά των. Ά ν  
καί καθώς είπαμε δλοι οί μαθηταί έφάνησαν άξιοι τοΰ 
ρολού που ανελαβαν, πρέπει παρ’ δλον τοΰτο νά ί εχω - 
ρισουμε μερικούς καθώς τήν Δδα Καλλινίκου, πού απέ
δωσε το ρόλο τής Τζίλδας φωνητικώς καί σκηνικώς σάν 
ώριμος καλλιτέχνης, τόν κ. Κουμαριανό, πού καί αύτός 
αντεληφθη καί έπαιξε μ’ επιτυχία τό δύσκολο ρόλο τοΰ 
Ριγολέττου, τόν κ. Καραβία, πού τραγούδησε πολύ συμ
παθητικά τήν άρια τοϋ Μίλιου, τόν τενόρο κ. Μαυράκη 
ως καί τον κ. Μοσχονά ιιε τό ώραΐο τέμπρο τοϋ βαθυ- 
Φωνου. Εκείνο δμοχ πού έπροξένησε βαθειά— σχεδόν 
απροσδοκητο αίσθησι, ήταν ή άπόδοσις τής ώραιοτάτης 
άριας (άπό τήν Αουκία) άλλά καί υπερβολικά δύσκολης, 
που την τραγουδ?]σε ενα συμπαθητικό κορίτσι ή Δίς 
Φ. Παπαναστασίου. Προικισμένη μ’ £να ώραιότατο 
τέμπρο λυρικής σοπράνο, μέ μουσικήν άντίληψι άλλά 
καί μέ μόρφωσι παρά τή μικρά της ηλικία, εΐναι τό 
κορίτσι αύτό πραγματικά γεννημένο γιά τή λυρική καρ
ριέρα, είς τήν οποίαν άν έπιδοθή (καθώς οφείλει) θά 
καταλάβη ασφαλώς μιά μέρα επίζηλο Θέσι. Πρέπει νά

σημειωθή δτι ή μικρά αύτή άρτίστα εΐναι άποκλειστικό 
δημηούργημα τής καθηγητρίας της Δδος Γενννάδη, ήτις 
μέσα σέ τέσσερα μονάχα χρόνια, άπό άδαή καί άμοι- 
ρον, τήν έφερε στή σημερινή ζηλευτή Θέσι. Στήν δλη 
επιτυχία δέν πρέπει νά παροραθή καί ή εξαιρετική συμ
βολή τής κ. Βαλτετσιώτη, εις τήν οποίαν οφείλεται καί 
ή γενική διδασκαλία τοϋ έργου, ώς καί τοΰ κ. Βαλτε
τσιώτη, πού τόσο καλά διηύθυνε καί ένηρμόνισε τό παί
ξιμο τής σκηνής καί τής ορχήστρας. Άλλά και γιά τήν 
ευπρόσωπη έκτέλεσι τών χορικών οφείλεται έ'νας δί
καιο: έπαινος στόν νέον καί φέρελπι συνθέτη κ. Ζώρα.

Πριν τελειώσουμε θά κάμουμε μίαν ΰπόδειξι στούς 
αρμοδίους καί δή στόν κ. υπουργό τής Παιδείας, δστις 
πραγματι δείχνει εξαιρετικό ένδιαφέρο γιά τήν καθόλου 
πνευματική παραγωγή τοΰ τόπου μας, δτι, εΐναι πειά καιρός 
νά ληφθή μιά άπόφασις γιά τή δημηουργία « ’Εθνικού 
Μελοδράματος», τοΰ κατ’ εξοχήν αυτού εκπολιτιστικού 
στοιχείου γιά μιά κοινωνία. ς , ΠΡΟΚ.
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Τό εις τό παρόν τεΰχος τής «Μ ουσικής Ζωής* 
δημοσιευόμενον τέταρτον μέρος (πρώτον ήιιισυ) τής 
συμφωνίας τής «Λεβεντιάς» τοΰ άξιοτίμου συνεργάτου 
μας κ. Μαν. Καλομοίρη, έΐετελέσθη διά πρώτην 
φοράν εις ’Αθήνας (Θέατρον Ήρο')δου τοΰ Άττικοΰ) 
τφ .  1920 καί είς τά «Concerts Colonne» έν Παρισίοις 
τφ 1924. Βεβαίως τό ώς άνω μέρος ώς καί ή δλη 
συμφωνία τή: «Λεβεντιάς» έπανελήφθη πολλάκις εις 
τήν πρωτεύουσαν καί ιδίως κατά τάς έορτάς τής Έκα- 
τονταειηρίδος.

Κατόπιν έκφρασθείσης επιθυμία: άπό διαφόρους 
αναγνιόστας μας, δημοσιεύοιιεν ευχαρίστως τό τέταρ
τον μέρος τής συμφωνίας τοΰ κ. Καλομοίρη, τό φινάλε 
μέ τ ο  γνωστόν μας Εκκλησιαστικόν μουσικόν θέμα 
«Τή ύπερμάχω στρατηγφ τά νικηιήρια» διά μικτήν 
χορωδίαν καί πιάνο Καί έπί τή ευκαιρία έκφράζομεν 
τάς πλέον εγκαρδίους μας ευχαριστίας πρό, τόν κ. 
Καλομοίρη, δστις, εϋγενώς προσφερθεί:, μετέγραψε 
τό διά πλήρη συμφωνικήν ορχήστραν καί χορφδίαν 
μέρος, διά πιάνο καί χορωδίαν

Τό δεύτερον καί τελευταΐον μέρος 0ά δημοσιευθή 
είς τό προσεχές τεΰχος.

r ---------- -------------- ----------- ------ — ·>
Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

Ή  Μ ουσική Ζ ω ή »  έν τή επιθυμία τη: δπω: 
καταρτίση, χάριν τών αναγνωστών της, κατάλογον 
τών άξιοτίμων κ. κ. καθηγητών καί τών καθηγη- 
τριών τής μουσικής, παρακαλεΐ «υιούς δπως άπο- 
στείλουν τάς διευθύνσεις των είς τά Γραφεία μας.

Εκ παραλλήλου ή «Μ ονσική  Ζ ω ή 8 αναλαμ
βάνει νά δημοσιεύση έφ’ άπαξ καί εντελώς δωρεάν 
τάς ώρας επισκέψεων, τήν ειδικότητα, ώ : καί άλλας 
σχετικά: αγγελίας τού ώς άνω διδάσκοντος προ
σωπικού.

Ε Κ  Τ Η Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ω Σ  

-------------------- J



ΡΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τό ύπουργεΐον τών Εσωτερικών τής Γερμανία; 
προεκήρυξε διαγωνισμόν διά τήν σύνθεσιν χορφδιών α 
capella, ώς καί δι’ ορχήστραν κα'ι χορφδίαν. Τό πρώτον 
βραβευθησόμενον εργον θά λαβη 5000 Γερμ. μάρκα 
κα'ιτό δι ορχήστραν κα! χορφδίαν έτέραςδΟΟΟ. Δυστυχώς 
αποκλείονται άπό τόν διαγωνισμόν οί ξένοι συ'Θέται.

— Κατόπιν προσκλήσεως τής Societe d ’ Etudes 
Mozartiennes, διηΰθυνε μέ μεγάλην επιτυχίαν είς Πα- 
ρισίους ό Paul Sacher τόν «Idom eneo» τοϋ Μότσαρτ.

— Ή  Akadem ie der Kunste τοϋ Βερολίνου εβρά 
βευσε τόν γνωστόν μεγάλον Γερμανόν συνθέτην Χάνς 
Πφίτσνερ, μέ δώρον 10.000 μάρκων.

— Έξετελέσθη διά πρώτην φοράν εις τήν Φράϊ- 
μπουργκ ενα ά'/νωστον μέχρι σήμερον Divertim ento 
δι’ ορχήστραν εις σι μζ, τοϋ Γιόζεφ Χάϋδν.

— Τό κοντσέρτο διά πιάνο κα! ορχήστραν (χάλκινα 
κα! άρπες) τοϋ Πάουλ Χίντεμιτ, έξετελέσθη ήδη εις τόν 
ραδιοσταθμόν τοϋ Λονδίνου, τήν πρώτην ’Απριλίου εις 
Παρισίους κα! τέλος μέ σολίστ τόν Βάλτερ Gieseking 
εις τ ή ν  Ivroll-Oper μέ διευθυντήν δρχήστρας τόν δαι- 
μόνιον Klem perer, εις Βερολΐνον.

— Ό  M aurice R avel συνέθεσε ενα κοντσέρτο γιά 
πιάνο κα! ορχήστρα, μόνον γιά τό αριστερό χέρι. Τό 
κοντσέρτο αύτό έγράφη κατόπιν παραγγελίας τοϋ μονόχει- 
ρος Αύστριακοΰ βιρτουόζου πιανίστα Paul W ittgenstein.

— Τό Τζάτζ ορατόριο «Η. Μ. S. R oyal Oak>> τοϋ 
Erwin Schulhoff θά ΙκτελεσΟή κατ’ αύτάς διά πρώ
την φοράν άπό τήν ορχήστραν τοΰ ραδιοσταθμού τής 
Φρανκφούρτης.

— Ό  Milhaud συνέθεσε μιά Σουίτα δι’ ορχήστραν 
μέ μοτίβα άπο τήν όπερά του «M axim ilian».

—  Ό  Γερμανός διευθυντής δρχήστρας Leo Blech

προσεκλήθη είς Μόσχαν γιά νά διευθύνη σειράν συμ
φωνικών συναυλιών.

—  Εις τό Covent-Garden τοΰ Λονδίνου έκτελοΰν- 
ται κατ’ αύτάς υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Bruno Balter, 
ή τετραλογία τοΰ Βάγνερ τό «Δαχτυλίδι τών Νιμπε- 
λούγκεν», ό «Τρίσταν κα! Ίζόλδη» τοΰ Β ίγνερ έπίσης, 
καθώς κα! ή «Νυκτερίδα» τοΰ Γιόχαν Στράους υϊοΰ 
κα! τέλος δ «Μαγεμμένος αυλός» τοΰ Μότσαρτ.

—  Εις τό Ώ^εΐον τής πόλεως F reibu rg  έξετελέσθη- 
σαν υπό διαφόρων μαθητών εργα τοϋ I. Σ. Μπάχ διά 2 
Κλαβικύμβαλα, ολαι αί συνθέσεις διά πιάνο τοΰ Schon
berg κα! τήν τρίτη βραδειά συνθέσεις εξωτικής μουσικής.

— Δημοσιεύομεν κατωτέρω μερικά άπό τά νέα έ'ργα 
διά χορφδίαν: Kurt Thom as: «Der 90. Psalm » διά 
σόλο βαρυτόνου, χορωδίαν κα! ορχήστραν. Ernst P ep
ping : Choralmesse a capella. A lbert M oschinger 
«G ottes Pfad ist uns gew eitet» διά τετράφωνον χο
ρφδίαν a capella. F elix  P e ty re k : «Beduinischer 
Diwan» διά μικτήν χορφδίαν a capella.

— Νέα έ'ργα δι’ ορχήστραν; Ig or  S traw in sky: 
Scherzo fantastique. Ernst T o c h : Kleine Theater 
— Suite Op. 54. Ig or M arkewitch : Concerto Grosso, 
Sinfonietta. Paul H in dem ith : Konzertm usik fur 
Streicher und Blaser.

Διά βιολί και ορχήστρα: Igor S traw insky: Κον
τσέρτο γιά βιολί και ορχήστρα. Conrad B e ck : Kon- 
zert fur Streichquartett und Orchester. Maurice 
R avel: Pavane γιά βιολί καί πιάνο. Ernst T och : 
Zehn Konzertetiiden Op. 55. Τοΰ ιδίου: Sonate γιά 
βιολοντσέλλο κα! πιάνο Op. 50. Darius M ilhaud: 
Κοντσέρτο γιά κρουστά ό'ργανα. A lois H aba: «Die 
M utter», μελόδραμα γραμμένο μέ τέταρτα τοΰ τόνου.

ΠΙΑ ΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Α Π Ο  ά Ρ Α Χ .  3 2 . 5 C C

DCofmann c/r. %immermann
5Krie6el Forster
ί 'Petrof Sftecfistein
To ωιάνο ωαραμένει ζό βασικώζερον και άναγ- 
καιόζερον μουσικόν δργανον γιά κάδε οικογένειαν. 
Τό ωιάνο είναι μιά ενδεφς ωο^ιζισμοϋ διά 
ζόν κάζοχόν ζον.
’ ̂ Άωοκίήσαζε ζό ωιάνο σας ωρός μουσικήν μόρ~ 
φωσιν ζών ωαιδιών σας και γιά ζην εύΐνχίαν σας. 
Si ναι εϋκο^ος ή άωόκίησις ωιάνου άωό ζην 
ώς άνω ω^ουοίαν συ^ογην ζών άρίσίων Γερ
μανικών ωιάνων εις 36 μηνιαίας δόσεις άωό ζην
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δραχμές τήν ήμερα άρκοϋν γιά νά έχετε στή διάΰ'εσί σας όποια 

^  J μουσική σάς γουστάρει. — To Starr - R ally είναι τό μόνο γραμ

μόφωνο που είναι τέλειο στό εΐδος του.

"Ο,τι κυρίως κάνει τό Starr - R ally νά ξεχωρίξτ] άπό τά αλλα είναι 
ή ώμορφη φωνή του και ή κομψή εμφάνιαίς του.

Μέ τό Starr - R ally ϋ·ά άποκτήσετε τό χαμένο γέλοιο σας μόνον μέ 

5  δραχμάς τήν ήμέρα.

To Starr - R ally ϋ'ά τό βρήτε σέ πλουσιωτάτην συλλογήν είς τήν
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