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Ή  στο έδαφος τής τέχνης εμφάνισις και 
δρΰσις στα τελευταία χρόνια των δημιουρ
γών τής λεγομένης μ ο ν τ έ ρ ν α ς  ‘ μουσι
κής, αντιπροσωπεύει κυρίως μιαν επανα
στατικήν αντίδρασι κατά τών περισσοτέρων 
αρχών καί νόμων επι τών οποίων έστηρί- 
χθη ώ ς τώρα ή μουσική τέχνη.
■ Οί τολμηροί αυτοί μοντερνισται σύνθέται 
μι'· το έργον τους, ποΰ μας επροσφεραν ως 
τώρα, φαίνεται σάν να θέλουν να. μάς ποΰν 
τά εξής:

« Ί j μουσική τέχνη, χάρις στους μεγάλους 
μουσικονς δημιουργούς ίλώ ν  τών εποχών 
ποΰ τήν έπλοΰτιοαν μέ τά ανώτερα τεχνικά 
μέσα,.έφθασε στήν εποχή μας στό άκρον 
δριο τής άναπτύξεώς της. Ο κλασικισμός, 
ό ρομαντισμός κ.τ.λ. έχάρισαν στήν ανθρω 
πότητα μνημειώδη εργα τέχνης, υπήρξε δε 
τόσον κολοσσιαία υπο την εποψιν ογκου 
καί τόσης μεγάλης σημασίας ή μουσική πα
ραγωγή, ώστε θά ήταν αδύνατόν νά επρο- 
σθετε κανείς, τίποτε αλλο σ ’ αύτη, ,εμμέ- 
νοντας στις αυτές απάνω κάτω αισθητι
κές και τεχνικές αρχές στις οποίες εστηριχθη 
ώς τώρα ή μουσική.

’Ά ν  θέλουμε, λοιπόν νά δημιουργήσουμε 
κάτι τι τό νέον στή μουσική τέχνη, πρέπει 
πρώτα νά κρημνίσουμε το μεγάλο καλλιτεχ
νικόν οικοδόμημα ποΰ άνήγειραν με το έργο 
τους ώ ς τώρα οι μεγάλοι μουσικοί δημιουρ
γοί καί νά άνεγείρουμεν ένα νεο, δικομας μέ 
εντελώς νέα τεχνικά μέσα και νέαν αρχιτε
κτονική.

Ποιά εινε ή βάσις τής τέχνης τών ήχων; 
Ό  ήχος β έβ α ια .Ά ς  τό αμφισβητήσουμε αυ
τό και ας καταργήσωμε αν είνε δυνατόν,

τήν αρχήν αυτήν, αντικαθιστώντες τους ή
χους μέ τούς ρυθμικούς κρότους.

Π οιά  εινε ή πηγή τής μουσικής συγκινη- 
σεως και τής'μουσικής έμπνεύσεως; Τό α ί
σθημα βέβαια, ή ό 'π όθ ος εκφράσεως. ^

’Ά ς  περιορίσουμε, ή καΐας καταργήσουμε 
τήν έκφρασι στή μουσική, ώ ς στοιχείο πολυ 
ανθρώ πινο και πολυ υ π ο κ ε ι με ν ι κ ο και 
ας δημιουργήσουμε τό δόγμα τής α π ο λ ύ 
τ ο υ  μουσικής, χωρίς νά μάς απασχόληση και. 
πολύ αν μέ αύτό καταστρέφουμε τήν ορμή 
τοΰ μουσικού ενστίκτου. Ή  μουσική έστη- 
ρίχθη γιά τήν διάρκειαν αιώνων σ ’ ενα πάν
τοτε όμοιο διατονικό σύστημα, δικαίως δέ ή 
αΐσθησίς μας έκουράσθη άπ’ αύτό. Χ ωρίς 
νά προσπαθήσουμε νά τήν πλουτίσουμε μέ 
νέες κλίμακες και μέ νέες τονικότητες, ας κα
ταργήσουμε σ ’ αύτήν καθ ’ ολοκληρίαν κάθε 
τονική αϊσθησι (sens tonal) και δς δημιουρ
γήσουμε τήν λεγομένην ά τ ο ν ι κ ή μουσική 
(atonale), άδιαφορούντες αν μέ τούτο άπο- 
μάκρύνουμε τήν μουσική απο τάορια  τού φυ
σικού καιτοϋ  αυθορμήτου. -

Ή  παράδοσις στήν τέχνη ύπήρξεν ω ς τώ 
ρα άθροισμα, μετάδοσή, ρεύμα ζω ής και 
σκέψεως. ’Ά ς  την θεωρήσουμε απο τω ρα  και 
στό εξής ώς σημαίνουσαν ακινησία και ας 
τήν καταργήσουμε».

Α ύτά περίπου φαίνεται σάν νά μάς λέγουν 
μέ τό έργο τους οί ριψοκίνδυνοι αυτοί νεω- 
τερισταί μουσουργοί, δλοι δέ  ̂ πρεπει να 
συμφωνήσουν μαζύ τους, εις τό οτι, άφοΰ 
δλες οι μορφές και δλα τά τεχνικά μεσα, τά 
όποια έχρησιμοποιήθησαν ώ ς το)ρα ^από τή 
μουσική έχουν έξαντληθή, έπρεπεν αναγκα- 
στικώς νά άνεζητοϋντο νέες μορφές και νέοι



αίσθητικοί νόμοι στους οποίους νά έστηρί- 
ζετο ή τελευταία στό μέλλον.

Οί μουσουργοί δμο)ς, οί όποιοι θ ά  έδικαι- 
οΰντο νά είχαν τόν τίτλο τών ανακαινιστών 
και τών δημιουργών Ινός νέου καλλιτεχνι
κού κόσμου,θά  έπρεπε, βέβαια, νά ήσαν προι
κισμένοι άπό τή φΰσι μέ τά άπαραίτητα εφό
δια τής δυνατής δημιουργικής Ιδιοφυίας, 
τής οποίας ενα άπό τά χαρακτηριστικά εΐνε 
καί ή ά β ί α σ τη , ε ι λ ι κ ρ ι ν ή ς  κ α ί α ύ -  
θ  ό ρ μ η τ η εμ  π ν ε υ σ ι ς. Τ ά  Ιφόδια  αυτά 
τά έχουν άραγε οί μοντερνισταί συνθέται; 
Εΐνε πολύ συζητήσιμο τοΰτο, δν δέ στόν κό
σμο τών φιλομοΰσων εύρίσκονται Ικεΐνοι 
ποΰ πιστεΰουν δτι τά έχουν, υπάρχουν δμω ς 
καί οί ΰποστηρίζοντες τό έναντίον καί δτι ή 
τέχνη τους άντιπροοωπεΰει τήν κατώτερη έκ· 
δήλωσι τής μουσικής παρακμής. Τ ό  βέβαιον 
ϊΐνε*—·δπως πολλές φορές καί ή παγκόσμιος 
κριτική άναφερεΐ“ δτι τό έργο τους ποΰ πα
ρουσιάζει ποΰ καί ποΰ σημεία άξια πολλής 
προσοχής, στηρίζεται συχνά σέ τεχνητά μέ
σα, δτι τό εξεζητημένο, ή υπερβολή, τό πα- 
ραδοξο, τό άσυνάρτητο καί τό άνισόρροπον 
άκόμα, πολύ συχνά συναντώνται σ 5 αύτό, καί 
δτι οί περισσότεροι άπό αύτοΰς, εΐνε τόσο 
πολυ κυριευμένοι άπό τήν ιδέα τής έπαναστα- 
τικής αντιδράσεως, τήν οποίαν μέ δλα τά μέ
σα θέλουν νά φέρουν στήν μουσική, ώστε 
κατω ρθω σαν  εως τώ ρα  ϊσω ς νά δημιουργή
σουν περισσότερον ά ν τ ί δ ρ α σ ι ,  καί δλιγώ- 
τερο μουσική.

Την αντίδρασι κατά τής παραδόσεως καί 
τής συνθήκης τήν έπεδίωξε καί δ μουσικός 
φουτουρισμός, ό οποίος, μέ δλες τις ύπερβο- 
λες καί τις φαιδρότητές του εΐνε άναμφι- 
σβητητον ότι εχει επηρεάσει αρκετά εως τώρα 
τις νεωτερες μουσικές σχολές, τοϋτο δέ επι
βεβαιώνει μεταξύ τών άλλων καί τό δτι,δπως 
αναφερει σ 3 ενα άρθρο του 6 κριτικός Β . 
W ellesz , στή Βιέννη οί φουτουρισταί συγ
κεντρώνονται γΰρω άπό τόν κατ’  εξοχήν νε- 
ωτεριστή μουσουργό S h on b erg .

Α π ό δ,τι φαίνεται, δ χαρακτηριστικότε
ρος ισως αντιπρόσωπος τώ ν  επαναστατικών 
τάσεων τής νεωτέρας μουσικής εΐνε ό Ίγκ όρ  
Στραβίνσκη, τό έ'ργον τοΰ οποίου, δσον ολί
γα άλλα πράγματα, απασχολεί τήν μουσική 
κριτική ολου τοΰ κόσμου καί γίνεται αντι
κείμενο πολλών καί ποικίλων σχολίων στά 
οποία, ό'χι σπανίως συναντά κανείς αντιθέ
σεις ιδεών καί γνωμών. ’Α ναμφισβήτητο εΐ
νε οτι τό τολμηρό τοϋτο επαναστατικό πνεϋ

μα στή μουσική, έκτός τών άλλων καινοτο
μιών ποΰ έφερε σ ’  αυτήν, τήν έπλοΰτισε μέ 
νέες ρυτ*)μικές χαρακτηριστικές έκφράσεις. 
«Ρ υθμός καί κίνησις (ή τελευταία Ικδηλου- 
μένη στή μελφδία) άντιπροσωπεύουν τά κυ
ρία συστατικά τής τέχνης τοΰ Στραβίνσκη» 
γράφουν περί αύτοΰ οί μουσικοκριτικοί "Α ϊν
στάιν καί Χορμπόστελ. Κ αί πραγματικώς οί 
νέες αυτές Ιδιότητες ρυθμοΰ καί κινήσεως,εΐ- 
νε σ ’ έντονο σημείο αισθητές καί φανερές 
είς τά πλειστα έ’ργα τοΰ συνθέτου τής ' Ι σ τ ο 
ρ ί α ς  τοΰ σ τ ρ α τ ι ώ τ η .

"Αλλη έξαιρετική καλλιτεχνική φυσιογνω
μία άντιπροσωπευτική τής μουσικής Ιπανα- 
στάσεως τής έποχής μας εΐνε δ βιεννέζος μου
σουργός *Άρνόλδος S ch on b erg  στόν όποιον 
δφείλεται ή καλλιτεχνική σΰλληψις τής θίω* 
ρίας τής άτονικότητος γιά τήν δποία προ* 
εΐπα, τής άρνουμένης κάθε τονικήν αΐσθησι 
<ϊτή μουσική.

Ή  θεωρία αύτή στήν δποίαν άρχικώς έδό* 
θη μεγίστη σημασία, φαίνεται δτι Ιζησεν δσον 
κϊμπορεΐ νά ζήση στήν τέχνη τό κάθε τι ποΰ 
δέν στηρίζεται σέ φυσικές βάσεις, Ιγκατελεί- 
φ θη  δέ δριστικώς, δν δχι έντελώς'άπό δλους, 
άλλά σχεδόν άπό δλους τούς σημαντικωτέ- 
ρους δπαδούς τοΰ βιεννέζου συνθέτου συμ
περιλαμβανομένου καί τοΰ γνωστού ΐταλοΰ 
μοντερνιστοΰ A lfred o  C asella, ό όποιος 
τήν εΐχεν εισαγάγει στήν "Ιταλία καί ό όποι
ος, μαζύ μέ τήν μοναδικώς διάφωνη μουσι
κή, τήν άπηρνήθη μ8 ένα χαιρετισμό πρός 
τήν επιστροφήν τού tonalism e στή μουσι
κή τοΰ ελευθέρου άπό τόν ρωμαντικό χρω 
ματισμό.

Ή  τέχνη τοΰ S ch on b erg , δ όποιος μαζύ 
μέ τόν Στραβίνσκη εΐχεν μεγάλην έπίδρασι 
στή νεώτατη γαλλική σχολή, κρίνεται διαφο- 
ροτρόπως άπό τούς μουσικολόγους.Μερικοί, 
δπ ω ς δ F .W oh lfa h rt βρίσκουν, δτι σ 8 αυτήν 
κυριαρχεί «ή άφηρημένη πνευματικότης καί ή 
τάσις πρός τήν κατάκτησι τού απολύτου», 
άλλοι, μέ δλη τήν εκτίμησι καί τόν σεβασμό 
πού έχουν γιά τόν βιεννέζο συνθέτη,βρίσκουν 
δτι «ή τραγικότης καί ό πεσσιμισμός τού 
μεγάλου γερμανικού ρωμαντισμοΰ, εκφυλί
ζονται στήν τέχνη του μέχρι σημείου, ώστε 
νά προσλαμβάνουν εκφράσεις ποΰ πλησιά
ζουν στήν φρενοβλάβεια καί στήν ύπεροξεία 
νευρασθένεια, —  (Α . Κ α ζ έ λ λ α), —  καί άλ
λοι έπικριταί τής τέχνης του δπως ό A .B ru g - 
gem an n , φθάνουν στό σημείο νά γράψουν 
γιά τόν Σοέμπεργκ δτι, —  «ό καθηγητής αύ-



τός τής... χημείας, ό δι’ αυθυποβολής αυτο- 
χειροτονηθείς μουσουργός, έφθασε πειά με 
τήν τέχνη του στά όρια τής τρελλας».

*
* *

Ό  P. H indem ith , επηρεασμένος από τον 
Σοέμπεργκ, βρήκε καί αυτός τόν δικό του 
δρόμο μεταξύ τών νεωτεριστών μουσουργών, 
κατέλαβε δέ στή Γερμανία μιαν εξαιρετική 
θέσι ώς οπαδός τής λεγομένης άπολΰτου 
μουσικής μέ μια τάσι πρός τή νεοκλασική 
πολυφωνική μουσική.

Γιά τήν απόλυτη μουσική δείχνουν μιάν 
αισθητή προτίμησι κυρίως οί γερμανοί νεω- 
τεριστα'ι μουσουργοί, καθώς καί γιά τήν ενόρ
γανο πολυφωνία τοΰ πρώτου ήμίσεως τοΰ 
1700, ή οποία χαρακτηρίζεται ω ς μουσική 
α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ,  π?α)σιέστερη δηλαδή, 
πρός τό Ιδεώδες τής άπολΰτου μουσικής.

’ Α ς μήν ύποτεθή όμ ω ς ότι γιά απόλυτη 
μουσική οί σημερινοί μουσουργοί εννοούν 
ακριβώς ό,τι π.χ. εννοούν καί οί φίλοι τού 
Βετχόβεν γιά τή μουσική του.

Ή  ουσιώδης διαφορά μεταξύ τών Βετχό
βεν και τών μοντερνιστών αυτών συνθετών 
εινε τό ότι ό μεν συνθέτης τής Έ ννάτης 
συμφωνίας ήθελεν ή μουσική νά ήταν ή 
άμεσος άπόδοσις τών α ν θ ρ ω π ί ν ω ν  αι
σθημάτων, οί δέ σημερινοί νεωτεριστα'ι ε
πιζητούν να βρίσκεται αύτή όσο τό δυνατόν 
μακρύτερα άπο τήν έπίδρασι κάθε ανθρώ 
πινης αίσθηματικότητος. Καταδικάζουν δ,τι 
λέγεται εκφρασις σ= αυτήν και περιορίζουν 
όσο τό δυνατόν περισσότερο κάθε έκδήλωσι 
τής προσωπικότητος τοΰ καλλιτέχνου, συν
θέτου ή εκτελεστού, είσάγοντες γιά νά έ,πιτυ- 
χουν τοΰτο στήν εκτέλεσι και μηχανικά όργα
να— αυτόματα πιάνα, ηλεκτρικές πιανόλες—  
στά όρχηστρικά τους εργα (Στραβίνσκη, Κ α- 
ζέλλα κ.τ.λ.) και δημιουργοΰντες τήν λεγομέ- 
νη α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή  μουσική, στήν οποί
αν υποτίθεται, ότι δέν πρέπει νά συναντιόν
ται ’ίχνη τής καλλιτεχνικής προσωπικοτητος 
τοΰ δημιουργού συνιθέτου.

Κ ατ’ αυτόν τόν τρόπο, άρνούμενοι την 
άνθρωπινή τους ύπόστασι, πιστεύουν ίσω ς 
ότι δημιουργούν όχι πειά ω ςα νθ ρ ω π οι άλλ'ώς 
Θεοί πλανιομενοι στούς υψηλούς ορίζοντας 
τοΰ άπολΰτου, ένφ ή άλήθεκχ ίσω ς εινε ότι, 
στό εργον τους ά φ “ ενός μεν δέν κ ατορθώ 
νουν νά άρνηθοΰν τήν ανθρώπινη τους ιδιό
τητα, ά φ 5 ετέρου δέ δέν ή μπορούν νά γίνουν 
κάι θεοί, καί ετσι, μετεωριζόμενοι μεταξύ

ουρανού καί γής, δημιουργούν όχι πάντο
τε βέβαια άλλά πολύ συχνά— μουσικήν χω 
ρίς καμμιά καλλιτεχνική συγκίνησι καί χωρίς 
κανένα παλμό ζιοής, ενίοτε δε και μουσικήν 
φρικω δώ ς άποκρουστική.

** *
Ό  διωγμός τόν όποιον ύφισταται εξ α

φ ορμής τής μουσικής ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο τ η -  
τ ο ς ,τό  στοιχείον τήςεκφράσεως στή μουσική, 
οφείλεται κατά πολύ στήν ά ν τ ι ρ ω  μ α ν 
τ ι κ ή  καί ά ν τ ι ε μ π ρ ε σ σ ι ο ν ι σ τ ι κ η  μα
νία άπό τήν οποίαν κατελήφθησαν οί μον- 
τερνισταί συνθέται, φθάνει δέ ή αντιπαθείς 
τών τελευταίων γιά τόν ρωμαντισμό σέ τέ
τοιο σημειον, ωστε, γιά νά τόν άποφΰγουν καί 
γιά νά τόν άρνηθοΰν, εγγιζουν συχνά στα ερ
γα τους τά όρια τής πειό άποκρουστικής άν- 
τιμουσικότητος καί υπερβολής £>ν τοΰτοις, 
άν πρέπει νά πιστευσουμε τον κριτικό κ. C. 
D e  L ev ie r , πού συνεργάζεται στή R evu e  
M usica le  B eige , αν πολλοί άπό  ̂ τούς μον
τέρνους συνθέτας αύτοχαρακτηρίζωνται ως 
οπαδοί μιας εντελώς ά ν ε κ φ  ρ α σ τ ι κ ή ς 
τέχνης, σέ τούτο πρεπει να διακρινη κάνεις 
μιάν υπερβολή αναπόφευκτα συνδεομένη μέ 
τήν αρχικήν έκδήλωσι κάθε νέας τέχνης. Η 
ά ν έ κ φρασις αύτή (inexpression ) εχει_στήν 
πραγματικότητα άπλώς τή σημασία μιας avj 
τιδράσεως κατά τοΰ ρωμαντισμού καί τού 
εξπρεσιονισμού. Τήν ά ν έ κ φ  ρ α σ ι κατά τον 
κ .ϋ ε  L ev ier  πρέπει νά τήν άντιληφθή κανείς 
μέ τή σημασία τής Ιλλείψεως λυρικών ξεχει- 
λισμάτων καί υπερβολών, μιάν ά ν έ̂ κ φ  ρ α- 
σ ι ν  όπω ς συναντάται σέ μερικες από τις 
φούγκες τού Μπαχ, στις οποίες η ευμορφια 
τών μελψδικών γραμμών καί ο πλούτος τής 
πολυφωνίας προσδίδουν μιάν άνωτέρας καλ- 
λιτεχνικής ύποστασεως εκφρασι. Σ τον  εκτελε
στικό κλάδο ή άντιρρωμαντική μανία τών μον- 
τερνιστών μουσουργών, εχει κάποτε εκδηλώ
σεις, ποΰ συνορεύουν μέ τόν παραλογισμό. 
Διαπρεπείς ενίοτε πιανίσται διερμηνεύουν 
π. χ. τόν C hop in , γυμνοίνοντάς τον άπό τόν 
ρωμαντισμό καί άπο καθε εκφρασι και απο
δίδουν άπό τή μουσική του μόνο τή ρυθμι
κή της ύπόστασι. Θ ά ήταν φυσικό νά παρα
τηρούσε κανείς στούς εκλεκτούς αυτούς πια
νίστας, ότι κανείς δέν θ ά  είχε τό δικαίωμα 
νά τούς ελεγε τίποτε αν περιωρίζοντο στις 
συναυλίες τους, στό νά έκτελοΰσαν μέ τό μον- 
τερνιστικό αύτό πνεΰμα άποκλειστικώς εργα 
ποΰ έ γ ρ ά φ η σ α ν  μ έ  τ ό  π ν ε ύ μ α  α ύ τ ό ,



τοϋ Στραβίνσκη, τοΰ Καζελλα, τοϋ Χίντεμτ 
κλπ. Ά λ λ α  εργα παληά, τών οποίων τό ου
σιώδες γνώρισμα καί ή ψυχή εινε ό ρωμαν- 
τισμός, και τών οποίων ή καλλιτεχνική σύλ- 
ληψι.ς έγινε μέ τό πνεΰμα και μέ τό αίσθημα 
τοΰ ρωμαντισμοΰ, (δπως εΐνε εκείνα τοΰ 
C hop in ), εινε εντελώς παράλογον νά νομί
ζουν οί μοντερνίζοντες έκτελεσταί, δτι μέ τη 
μ ο ν τ ε ρ ν ο π ο ί η σ ί  τους τά ζωντανεύουν, 
συγχρονίζοντας τα μέ τό σημερινό πνεΰμα. 
Μάλλον δέ έχουμε τήν πεποίθησιν δτι τά θ α 
νατώνουν,ή καίτά κωμικοποιοΰν άκόμα ίσως. 

*

Οί τρεις μουσουργοί ποΰ προανάφερα, ό 
Στραβίνσκη, 6 Σοέμπεργκ καί ό Χίντεμιτ—  
κυρίως οί δΰο πρώτοι από τούς·τρεις —  αν 
καί διαφέρουν στήν καλλιτεχνικήν άντίληψιν 
ως καί στήν αρχή τής μελέτης μου είπα, εΐ
νε οί κυριώτεροι αντιπρόσωποι τών σημερι
νών νεωτεριστικών τάσεων στή μουσική,σέρ
νουν δέ άπό πίσω τους μιάν ολόκληρη στρα
τιά δορυφ όρω ν  οπαδώ ν τους, οί όποιοι συνή
θω ς, μεγαλοποιώντας δ,τι κακόν υπάρχει 
στήν τέχνη τους, παρουσιάζουν σέ πολλά έρ
γα τους αφάνταστες υπερβολές καί άκρότητες, 
τις όποιες δέν ξέρει κανείς πώς νά τίς χαρακ- 
τηρίση.

Έ ν α ς  άπό αυτούς τούς νεωτεριστάς τών 
άκρων εΐνε π.χ. καί ό Ά λμ π άν  Μπέργκ, εκ
λεκτός μαθητής τούς Σοέμπεργκ, τοϋ οποίου 
τό πολΰκροτον μελόδραμα W o zze ck  αντι
προσωπεύει τήν αγριότερη καταδίκην είς 
θάνατον τής π αραδόσεως καί τοΰ οποίου, 
ακούσατε πώς περιγράφει τό καλλιτεχνικόν 
περιεχόμενον ό κριτικός B tiggerm an n , 
στο περιοδικόν. « Ή  μουσική τής σήμερον»

«Τ ό λιμπρέττο— γράφει— έμπνευσμένον εις 
πεζόν, σέ ύφος Π  ο ρ ν ο-τ η λ ε γ ρ α φ ι κ ό  ν, 
έπί τή βάσει α π ρ ε π ώ ν  λ έ ξ ε ω  ν καί συγ- 
κεκομμένων φ ράσεω ν , εΐνε παρμένο άπό ενα 
δράμα ένός νέου μέ πολύ ταλέντο αλλά.... 
άνισορρόπου, ό όποιος άπέθανεν είς ηλικί
αν είκοσι δΰο ετών τό 1848. Τό κείμενον α
ποδίδεται μέ απαγγελία ή μέ... κραυγές, ενίο
τε δέ μέ τραγοϋδι, καί τό συνοδεύει μιά όρ- 
χήστρα κολοσσιαίων διαστάσεων, ή όποία 
εκπέμπει αδιάκοπα δαιμονιώ δεις κρότους,ποΰ 
δέν άκοΰσθησαν ποτέ πριν. 'Ο  Στραβίνσκη, 
στά πλειό κακόφωνα καί θορυβώ δη  έργα 
του— αναφέρει προχωρώντας ό γερμανός 
κριτικός—  εμπρός στόν Μπέργκ τοΰ W o zze 
ck , καταντά νά κάνη τήν έντύπωςπν ενός

θερμοΰ καί αισθηματικού μουσουργοΰ, ποΰ 
γράφει σχεδόν κατά τόν παληό τρόπο».

** *
Α νά μ εσα  στις νέες τάσεις τής σημερινής 

μουσικής δέν μπορώ νά μήν αναφέρω καί 
μία, ποΰ έσημειώθη τελευταίωςστούς γερμα- 
νούς μελοδραματοποιούς Πρόκειται γιά τήν 
έγκατάλειψι άπό τούς τελευταίους τής Βα- 
γνερικής αρχής κατά τήν οποίαν ή μουσική 
καί οί άλλες τέχνες στήν έκτύλιξιν ένός δρα
ματικού έργου πρέπει νά εινε μέσα, ό δέ 
σκοπός νά εινε τό ψυχολογικό δράμα.

Οί νεοηεροι γερμανοί συνθέται μεταξύ 
τών οποίων συγκαταλέγονται καί ό Χίντι- 
μιθ, ό Μπέργκ καί ό Κρένεκ, αντίθετα πρός 
τήν θεωρία  τοϋ Βάγνερ αρχίζουν νά μετα- 
χειρίζωνται βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον στά 
μελοδράματά τους τήν μουσική σχεδόν ώς 
τό κύριο στοιχείο, ποΰ άποτελεΐ τόν σκοπό 
τοΰ δράματος.

Ή  κατά τοΰ Βαγνερικοΰ θεάτρου άντί- 
δρασις τής νεωτέρας αυτής μελοδραματικής 
σχολής έφερεν ώ ς συνέπεια μερικά άξια με
γάλης προσοχής καλλιτεχνικά φαινόμενα στό 
μελοδραματικό θέατρο, ένα έκ τών οποίων 
εινε καί ή άναβίωσις τοΰ παληοϋ Βέρδη 
στήν Γερμανία, γιά τόν όποιον γράφονται 
άπό τούς γερμανούς κριτικούς ενθουσιώδη 
άρθρα, ω ς εινε π. χ. ένα τοΰ Ε . S trobe] 
στό γνωστό νεοοτεριστικό περιοδικό M elos, 
καί του οποίου έκτελοϋνται συχνά μερικά 
άπό τά παληά του έργα, δπως π. χ. F orza 
del destino, ή όποία έδόθη μέ μεγάλην 
επιτυχία στό Βερολίνο μαζύ μέ μία εισηγη
τική διάλεξι, τήν οποίαν έκανε γιά τό έργον 
τοΰ Βέρδη ένας άπό τούς γνωστούς γερμα
νούς κριτικούς. .

*

"Ενα άληθινό μουσικό γεγονός παγκο
σμίου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, άντι- 
προσωπεΰει άναμφισβητήτως στήν εποχή μας 
ή στόν κόσμον έμφάνισις τής μουσικής τών
Τζάζ.

'Η  μουσική αύτή, μέ τούς πρωτοτύπους 
ρυθμούς της, μέ τις. συγκοπές της, μέ τούς 
περίεργους κρότους της καί μέ τήν πρωτο
γενή ορμή της, έχει στά τελευταία χρόνια 
κατακτήσει δλο τόν κόσμο, δχι μόνον άδε- 
ξίως έκτελουμένη στά άπειράριθμα ξενοδο
χεία, χοροδιδασκαλεία καί άλλα χορευτικά 
κέντρα, αλλά καί εκμεταλλευόμενη άπό δια- 
σήμους μουσουργούς (Στραβίνσκη, Καζελλα



κ.λ.) σέ μουσικά εργα σοβαράς ύποστάσεως 
και ανώτερης φόρμας. Έ φ θ α σ ε  δέ ή εκμε
τάλλευσής αυτή σέ σημεϊον ώστε ό Τσεχοσλο
βάκος μουσουργός Ε . Μ ποΰριαν δέν έδί- 
στασε διόλου νά μεταχειρισθή τήν ορχήστρα 
τών Τ ζάζ— φαντασΟήτε— και σ ’ ενα... R e 
quiem  ποΰ τελευταίως συνέθεσε, γεμάτο άπό 
θρησκευτική μεγαλοπρέπεια.

Έ χ ω  τήν γνώμην δτι τό Τ ζαζ άπό μοί'σι- 
κής άπόιϋεως αντιπροσωπεύει ενα άξιο σο- 
βαράς προσοχής καλλιτεχνικόν γεγονός στή 
εποχή μας δχι μόνο διότι άναντιρρήτως 
έχάρισεν ενα νέο χρώμα και ενα νέο ρυθμό 
στήν παγκόσμια μουσική καί έδυνάμωσε μέ 
τό σφρίγος του τήν κουρασαένη μουσική 
φλέβα τών νέων μουσουργών μας, αλλά 
κα'ι διότι άνέβλυσεν ' αυθόρμητα άπό τό έν
στικτον κα'ι άπό τό αίσθημα ένός πρωτογε
νούς λαοΰ, διότι εινε φ υ σ ι κ ή  κ α ι  ε ί λ ι- 
κ ρ ι ν ή ς ,  αντίθετα πρός δ,τι δημιουργεΐ- 
ται ν έ ο  στή μουσική τής εποχής μας, ποΰ 
φαίνεται συχνά σάν νά βγαίνη άπό τήν μο- 
λυσμένη και μουχλιασμένη ατμόσφαιρα ένός... 
χημικοί} εργαστηρίου τέχνης, ή και κάποτε, 
άπό τά άδυτα μιάς... φρενολογικής κλινικής ! 
|§ΐΈχω επίσης τήν γνώμη δτι, στό έργο 
τών μοντερνιστών συνθετών, ενα από τά ση
μεία ποΰ πρέπει ιδιαιτέρως νά έλκύσουν τήν 
προσοχή τών φιλομοΰσων εινε εκείνο στό ό
ποιον έμπνέονται ουτοι άπό τήν πηγή τής 
μουσικής τών Τζάζ καί δανείζονται ώ ς σ ’ ένα 
σημεϊον άπό τόν ζωντανόν οργανισμό της 
τό πνεΰμα της.

*
* *

Δέν μοΰ εινε δυνατόν νά μήν άναφέρω 
και μιά νέα καλλιτεχνική προσπάθεια μιάς 
ώρισμένης όμάδος μουσικών στή Γερμανία, 
μέ επί κεφαλής τόν A loys  H aba, ή όποία 
άπό καιρού γυρεύει νά είσαγάγη τή χοή σι 
διαστημάτων μικρότερων τοΰ ημιτονίου (τε
τάρτων τι i νοι>) στή μουσική, ύποστηρί- 
ζουσα τίς αρχές της μέ κριτικά άρθρα καί 
μελέτες, προβαίνουσα στήν κατασκευή ειδι
κών πιάνων, ποΰ αποδίδουν τά τέταρτα τοΰ 
τόνου, καί συνθέτουσα άκόμα μέ βάσι τά μι
κρότερα αύτά τοΰ ημιτονίου διαστήματα.

Γιά την ομάδα αύτή τών μουσικών— ή 
οποία θά  ήταν περιττόν ϊσω ς νά έλεγα δτι 
ώς τώρα φαίνεται οτι μέ τό έργον της δέν 
κατέληξε σέ τίποτα— ό κριτικός A .D iester- 
w ef έγραφε πρό καιροΰ—  «Εινε ό νεωτε- 
ρισμός της αύτός άπόρροια μιάς δημιιουρ- 
γικής άνάγκης; “Ό χι.... Εινε μία έπιχείρησις

ποΰ εχει γιά βάσι τήν ερευνά τοΰ νέου. 
Ά γ ο ν ο  έργον, λοιπόν, άκόμα κα'ι αύτό.»

*
* *

Σκοπός τής κριτικής αυτής έπισκοπήσεως 
εΐνε τό νά δοθή μία γενική ιδέα τής σημερι
νής μουσικής τών μ ο ν τ ε ρ ν ι σ τ ώ ν  μου
σουργών, απέναντι τής οποίας ή μουσική 
τοΰ Ριχάρδου Στράους π.χ. ή όποία χθες 
άκόμα έχαρακτηρίζετο ώς νεωτερίζουσα, σή
μερα κρίνεται ώ ς... κλασική κα'ι ή επηρεα
σμένη άπό τόν Σατί καί τόν Μ ουσσορσκη 
έμπρεσσιονιστική τοΰ Ντεμπυσύ, μέ δλες τις 
νέες της ροπές καί τίς νέες της εκφράσεις 
καίμέδλη  τήν γοήτεία.τήν όποία, οσάκις δέν 
εινε τεχνητή καί εξεζητημένη, αποπνέει, σή
μερα άρχίζει, λίγο, νά... παληώνη.

Γ ι ’ αύτό περιορίζομαι μόλις στό νά άνα- 
φέρο) τήν στό σύνολό της τόσο γεμάτη άπό 
ζωή καί χρώμα μουσική τής νεώτερης ρω σ- 
σίκής σχολής τών «Π έντε» επειδή δέν άνή- 
κει δέβαια στήν κατηγορία τής μουσικής ή 
όποία κυρίως μέ απασχολεί στήν παρούσα 
μελέτη μου.

Ά π ό  τή νέα γαλλική σχολή τών « Έ ξ η »  
τήν επηρεασμένη σέ πολλά σημεία άπό τόν 
Σατί καί Σοέμπεργκ, καί ή όποία έμπνέεται 
άπό δλες τίς εκδηλώσεις τή ; ζωής, άκόμα 
καί άπό τ ί ς  χ υ δ α ι ό τ ε ρ ε ς  ενίοτε, ιδι
αιτέρως επιβάλλονται, ό ελβετικής καταγω
γής Α ρ θ ο ύ ρ ο ς  Όνέγκερ ό κατ’ εξοχήν συμ- 
φώνιστης τής όμάδος τών « Έ ξ η »  ό Δ .Μ ιλώ 
ό Γ . Ώ ρίκ  καί ό Φ. Ποΰλενκ.

Τόν Όνέγκερ ακόυσαν μεταξύ τών άλλων 
τόν προπερασμένο χρόνο οί Α θ η ν α ίο ι  καί 
τό όρχηστρικόν του έργον «P a cific  2$τ>', 
ή μουσική τ ;ΰ οποίου περιγράφει μιάν... ατ
μομηχανή, «ορισμένου, τύπου, σταματημένη, 
καί σέ ώ ρα , ποΰ κινείται και ποΰ τραβάει 
ενα φορτίον τρια-'.οσίων τόννων κ.τ.λ., τήν 
οποίαν ό συνθέτης —  μαζύ μέ δλες γενικώς 
τίς άτμομηχανές —  αγαπάει, —  ώ ς μάς δη 
λώνει ένυπογράφως, —  όπω ς άλλοι άγαπόΰν 
τίς... γυναίκες κ.τ.λ.

■ *.
Ά π ό  πολλά δεδομένα, τά όποια μπορού

με νά έχουμε, μελετώντας τό πνεΰμα τής 
τέχνης τών μοντερνιστών μ ουσουργώ ν,φ θά 
νουμε στό συμπέρασμα νά παραδεχθοΰιι 
δτι, μέ όλο τό ενδιαφέρον, ποΰ είμπορεΐ Ρ· 
προκαλέση τό εργον τους, και μέ δλη 
σημασία, ποΰ είμπορεΐ νά έχη, δέν φαίν 
δτι εινε προωρισμένο νά ζήση πολύ και



έπιδράση σ η μ α ν τ ι κ ώ  ς στή μουσική τοΰ 
μέλλοντος.

Βέβαια, δέν ειμπορεΐ νά άμφισβητηθή, δτι 
κάτι θα  άφίση τοϋτο στήν τέχνη, κυρίως δέ 
δ,τι αφ ορά  τό ρ υ θ μ ι κ ό  σ τ ο ι χ ε ί ο  στή 
μουσική, τήν οποίαν θά  πλουτίση ίσω ς μέ 
νέες κα'ι πρωτότυπες ρυθμικές εκφράσεις. 
Γεννά δμ ω ς τήν έντΰπωσιν ως νά ανήκε σέ 
μιά σχολή —  πώς νά τήν ονομάσω  ; —  μου- 
κής σοφιστικής τέχνης, οί οπαδοί τής οποίας 
σ π α ν ί ω ς  στις εμπνεύσεις τους εινε φυσι
κοί καί αυθόρμητοι.

Δέν ειμπορεΐ νά άμφισβητηθή, εν τοΰ- 
τοις, τό δτι οι δημιουργοί του εινε συχνά 
δυνατοί, ενίοτε δέ καί ανυπέρβλητοι στήν 
τέχνη τής ενορχηστρώσεως καί άκόμα, δτι 
εινε κάτοχοι δλων τών τεχνικών μέσων τά 
όποια παρέχει ή μουσική. Ά ναμ φ ισβή τη τον  
εινε επίσης, δτι στό εργον τους συναντώνται 
ενίοτε άναλαμπές πραγματικής μουσικής ιδιο
φυίας. Σ τό  σΰνολόν του δμω ς τοΰτο φαίνε
ται νά έχη δημιουργηθή άπό κατώτερα μου
σικά πνεΰματα, προαναγγελτικά μουσικής 
παρακμής, ποΰ έχουν συνήθως γιά έκτιμητάς 
μερικές καλλιτεχνικές ιδιοσυγκρασίες, ποΰ συ
χνά φανατίζονται μέ αυτό, περισσό οερον 
άπό αυθυποβολή, παρά άπό πραγματική πε- 
ποίθησι.

Ή  μουσική— ω ς προεΐπα— εΐνε βέβαια 
απαραίτητο νά ενισχυθή καί νά πλουτισθή 
μέ νέα ζω ή  και νέαν εκφρασι. Οί αληθινοί 
δμως, οί πραγματικοί μεγάλοι δημιουργοί 
μιας νέας μουσικής θρησκείας, δέν άνεφάνη-

σαν άκόμα, ίσω ς δέ και δέν έγεννήθησαν 
άκόμα, δσοι δέ άγαποΰν αληθινά τήν τέχνη 
πρέπει νά εΰχωνται, αν εΐνε προωρισμένο νά 
αναφανούν οί δημιουργοί αυτοί, νάχουν γιά 
καλλιτεχνικόν Ιδανικό τήν άνύψωσι τής μου
σικής σ ’ ενα άνώτερον αισθητικόν επίπεδον, 
δπου ελεύθερη άπό κάθε δεσμό και άπό 
κάθε επαφή μέ τις άλλες, ύλικώτερης ύπο- 
στάσεως τέχνες, καθώς επίσης καί μέ χυ- 
δαίως υλικά, πεζά καί τά ανούσια πράγματα, 
θ ά  κατορθώση νά βρή τό μεγάλο δρόμο τής 
αληθινής καί υψηλής αποστολής της.

Κ αί τό καλλιτεχνικόν αυτό ιδανικό— τό νά 
ξαναγυρίση δηλαδή ή μουσική στό δρόμο τής 
άληθινής αποστολής της —  ευτυχώς σήμερα 
φαίνεται, δτι αρχίζει νά πραγματοποιείται.Υ 
πάρχουν γιά τοΰτο πολλές ενδέίξεις καί πολλές 
υποσχέσεις, ποΰ μάς τις δίνουν οί ίδιοι μον- 
τερνισταί (Σραβίνσκη, Χίντεμιθκλ.) οί όποιοι 
μέ τις τελευταίες συνθέσεις τους ξαναγυρίζουν 
σέ μιά φ υ σ ι κ ώ τ ε ρ η  καί πειό συνδεομέ
νη μέ τή ζω ή  εκφρασι τέχνης, πολλοί δέ άπό 
τούς σ\>νθέτας ποΰ μέχρι πρότινος έπίστε\^αν 
στάθαΰματατή ς θεωρίας τής άτονικότητοςκαί 
ακολούθησαν τή σχολή τοΰ S ch o n b e rg — με
ταξύ τών οποίων καί ό C asella— χαιρετίζουν 
άπό τώ ρα  τήν επάνοδο τοΰ T o n a lism e — ώ ς 
προανέφερα— τήν επάνοδο δηλαδή τής κυρι
αρχίας τοΰ εξ ενστίκτου φ  υ σ ι κ ο ΰ στή μου
σική δημιουργία, αντίθετα πρός τό πνεΰμα 
τής τεχνητής κατασκευής, ποΰ πολύ συχνά έκυ- 
ριαρχοΰσε σ ’ αυτήν.

Γ. Λ Α Μ Π Ε Λ Ε Τ



Β. ΚΑΡΑΤΙΓΚΙΝ

ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΟ  ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Τό ηρωικό καί κείνο, ποΰ υπερβαίνει τά δρια 

τών ανθρωπίνων δυνάμεων— μεταξύ αυτών τών , 
δύο εννοιών είμπορεϊ κανείς νά βάλη τό σημεΐον 
τής έξισώσεως— μέ τήν προϋπόθεσι νά περιορι
στούν οί δυνάμεις αΰταί κυρίως στήν υψηλή αΐ- 
σθηματικοβουλητική σφαίρα τής ανθρώπινης ψυ- 
χικότητος.

Ot υπερεντάσεις είς τό επακρον αΰτής τής 
σφαίρας, οί είς τό επακρον συγκεντρώσεις τών 
ψυχικών δυνάμεων σέ μιά εστία παράφορης καί 
αδάμαστης ορμής γιά τήν πραγματοποιησιν ενός 
σπουδαίου καί σοβαρού σκοπ οί— είναι ή ατμό
σφαιρα, ποΰ γεννά τούς αθλους τοΰ ηρωισμού.

Ά λλά  ποιοι άλλοι όροι, παρά ή απεριόριστη 
Ιντασις τού εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στό 
όποιον αναγκάζεται ό άνθρωπος νά δράση , εί- 
μποροΰν καλύτερα άπ ’ δλα νά συντελέσουν στήν 
•ψυχικήν ύπερέντασι καί συγκέντρωσι; Ά λ λ ά  τί άπό 
τις εξωτερικές εντάσεις είναι Ικανό νά συντέλε
ση—στή γέννησι τού ήρωϊκοΰ στοιχείου τού αν
θρωπίνου πνεύματος— περισσότερο άπό εκείνο, 
πού σ ’ δλους τούς καιρούς καί γιά δλους τούς 
λαούς έσήμαινε τούς μεγαλυτέρους συγκλονισμούς 
τοΰ έθνικοϋ οργανισμού— παρά ό πόλεμος;

Προκειμένου νά διατυπώσω παρακάτω μερικές 
σκέψεις γιά τό πώς καθρεφτίζεται τό ηρωικό 
στοιχείο στή μουσική, θά  κάμω προηγουμένως 
μιά ουσιώδη διασάφισι.

Ή  φύσις τοΰ ήρωϊκοΰ καθόλου δέ συνδέεται 
αναπόσπαστα μέ τόν πόλεμο. Ό  ηρωισμός, ό 
όποιος μέ ζωηρή φλόγα κυριεύει τήν· ψυχή τοΰ 
πολεμιστοΰ στό πεδίο τής μάχης άφαρςί. τόν η ρ ω 
ισμό μέ τήν στενήν έννοιαν τής λέξεως, σάν μιά 
ειδική περίπτωσις τών ήθικοβουλητικών εκδη
λώσεων σχετικά μέ τήν δλην εύρεΐαν έννοιαν τής 
λέξεως.

Είμπορεϊ κανείς βάσιμα νά βεβαίωση, δτι πολ- 
λαί περιπτιόσεις άθορύβου δυσδιάκριτου στό 
βλέμμα ήρωϊσμοΰ, ό όποιος αναφαίνεται δχι είς 
τό πεδίον τής μάχης, άλλά έν όνόματι μερικών 
βαθυτάτών καί άκλονήτων πεποιθήσεων, παρου
σιάζουν τήν εικόνα άπό ψυχολογικής άπόψεως 
εΰγενέστερη άκόμα καί πιό εξυψωμένη άπό τις 
γενναιότητες τοΰ πολέμου,

*
*  *

Ανεξαρτήτως τής ποικιλίας τών άπόψεων μέ 
τις όποιες οι «αλλιτέχναι δέχονται τόν ηρωισμό

!καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ ταλέντου μέ τό όποιον έπραγ- 
ματοποίησεν ό καλλιτέχνης τή μετουσίωσι τοΰ 
ήρωϊκοΰ σέ ποιητική, καλλιτεχνική, ή γλυπτική 
μορφή, ή εξωτερική συνάφεια μεταξύ τοΰ ήρωϊ- 
σμοΰ καί τής τέχνης γίνεται πάντα μέ τόν ίδιο 
τρόπο.

Ή  ποίησις, ή ζωγραφική καί ή γλυπτική σ ’ ένα 
βαθμό πάντοτε συνδέονται διά τού θέματος μέ τή 
ζωϊκή πραγματικότητα' καί έχοντας ώ ς βάσιν 
άκριβώς τό θέμα, τό ήρωϊστικόν έργον γίνεται 
τό αντικείμενο καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα 
στά δρια τών τεχνών, ποΰ προαναφέραμεν.

Ά λ λ ά  πώς νά φέρη κανείς τήν επαφή τής μου
σικής μέ τήν ψυχικήν έκείνη στιγμή, ποΰ μάς ενδι
αφέρει;— άφοΰ ή μουσική ουσιαστικά δέν έχει 
ποτέ κανένα ΰέμα;

Γιατί τό πραγματικό της «περιεχόμενον» μέ τό 
νά μή συμπίπτη οΰτε μέ τά φαινόμενα τής εξω τε
ρικής φύσεως, οΰτε καν μέ τά φαινόμενα τής ε
σωτερικής, ψυχικής μας ζωής, είναι σέ ΰψιστο 
βαθμό μυστηριώδες, μεταφυσικό, άντιορθολογι- 
στικό.

Ά ν  δέ τό πράγμα είχε διαφορετικά, μήπως θά  
μπορούσαν νά προκόψουν οι οξείες εκείνες άντι- 
γνωμίες άπό τις οποίες πάσχουν >ατά κανόνα τά 
ρεαλιστικά σχόλια τών «ϋεμάτων» διαφόρων μουσι
κών έργων, ποΰ προέρχονται έν τούτοις άπό π ρό
σωπα αυθεντικά στή μουσική, τά όποια έξ ίσου έκ- 
τιμοΰν τό μουσικόν έργον, ποΰ ερμηνεύουν.

Έ ξ  άλλου δμως άν τό μεταφυσικό — καθαρά 
μουσικό περιεχόμενο τής μουσικής τέχνης δέν είχε 
καθόλου σημεία επαφής μέ τήν σφ αίρα  τών σκέ
ψεων, αισθημάτων καί βουλητικών παρορμήσεων 
ά φ ’ ενός, καί μέ τά πράγματα τοΰ όρατοΰ κόσμου 
άφ ’ ετέρου, πώς θά  ήταν τότε δυνατή ή «π ρο
γραμματική» μουσική, ή όποια έλαβε στόν και
ρό  μας μεγάλην άνάπτυξι;

Δέν είναι φανερόν, δτι ή μουσική «μεταφυσική» 
ένφ καθόλου δέν ταυτίζεται μέ τόν κόσμο τών 
εξωτερικών αισθηματικών ερεθισμών καί τών έ- 
σωτερικών ψυχολογικών διαθέσεων, δμως κάπως 
στηρίζεται σ ’ αύτά ; Π ώ ς συμβαίνει αύτό ;

Γ ιά  νά λυθη ή απορία αύτή, άς μοΰ επιτροπή 
ή αναλογία :

’Ά ν  σάς ρωτήσουν τί είναι τό νερό— σείς πρέ
πει νά ύποθέση κανείς, πρώτα, πρώτα θ ά  τό κα
θορίσετε, δτι είναι υγρόν διαφανές, χωρίς γεΰσι



■μέ πυκνότητα ίση πρός τή μονάδα κ. λ.— μ ’ άλλα 
λόγια θά  απαριθμήσετε τις ιδιότητες, ποΰ αποτε
λούν τό περιεχόμενο τοΰ νεροΰ, καθώς καί τά 
χαρακτηριστικά του.

Ά λλά, άν γίντ) λόγος γιά τή χημική του σύ- 
στασι άπό τό υδρογόνο καί τό οξυγόνο, αύτό θά 
είναι πιά περισσότερο διατύπωσις τής παραγωγής 
του, παρά τό σΰνολον τών μερικών ιδιοτήτων τοΰ 
ίδίου— καθορισμένου μέ τό σΰνολον τών Ιδιοτήτων 
τοΰ νεροΰ δπως είναι— περιεχομένου του.

Κ ατ’ αναλογίαν παρομοία σχέσις υπάρχει με
ταξύ τοΰ φυσικοΰ περιεχομένου τής μουσικής, ποΰ 
τελικά πρέπει νά έρμηνευθή μέ τούς καθαρώς 
μουσικούς ορούς— καί τοΰ ψυχολογικού υποβά
θρου τής μουσικής δημιουργίας. ^

Ό  εξωτερικός καί ό εσωτερικός κόσμος πολύ 
συχνά, άν δχι πάντα, εμφανίζεται σάν ένα'σημεΐον 
αφετηρίας γιά τή διαμόρφωσή τής μουσικής δη 
μ ι ο υ ρ γ ί α ς ’  άλλά’ στά πρώτα στάδια αυτής τής δι- 
αμορφ ώ σεω ς τά αισθήματα, οί σκέψεις μας καί 
οί μορφές τοΰ όρατοΰ κόσμου παίρνουν τέτοιες 
ριζικές ψυχολογικές μεταμορφώσεις καί αλλοιώ
σεις, ώστε δταν πιά έχουμε τόν τελειωτικό καρπό 
τής συνθετικής φαντασίας καθωρισμένον μέ τά 
φθογγόσημα στό χαρτί— δέν^ εΐνε δυνανόν νά γίνη 
καν λόγος γι’ αύτές τις σκέψεις καί μορφές, οτι 
είναι τό περιεχόμενο τής μουσικής, άλλά μόνον 
είμπορεϊ κανείς νά διακρίνω σ ’ αύτές  ̂ τό ψυχο
λογικό υδρογόνο καί οξυγόνο, ποΰ άπ ’ αύτά άνά- 
βρισεΤάπόΤτό*έργαστήριο τής  ̂ ψυχής ή _ ζωντανή 
δρΟΟίά TTJC δτ)[ΑΐΟΙ)ργΐ®ζι 7COU είμπορεϊ VCI ΧΟρεΟη 
τή δίψα τοίτωραίου. ***

Πρέπει ν ά ”όμολογήστ| κανείς, δτι τά μεθοδι
κά συστήματα τής «μουσικοχημι_κής άναλύσεως* 
ποΰ επιτρέπουν άπο τη γνωσι τοΰ μουσικοΰ πε
ριεχομένου η— που είναι το ιδιο ίχπ ο.υτη τί) 
μουσική τοΰ έργου νά βγάλη κανείς συμπέρασμα 
δσον αφορά τις πηγές τής ψυχολογικής του προ
ελεύσεις, είναι άσυγκρίτως λιγοτερον ασφαλή και 
θετικά άπό τά συστήματα τοΰ πραγματικού ερ
γαστηρίου γιά τή διερεύνησι της συστάσεως τών 
οξυγόνων καί άλαΐων.

Κ ι’ δμ ως έν δ ° “  δέ φθάνουμε σέ υπερβολές 
καί μονομέρειες, έν δσω  δοκιμάζουμε νά άποκα- 
λΰψουμε τό μ υ σ τ ι^ μ ό ν ο ν  των βασικωτερων και 
γενικωτέρων ^ υ χ ο λ ο Υ ^ ν  μοχλών της μουσικής 
(Βαντασίαο τοΰ σ υ ν θ έτου -η  αναλυσις μας καθο- 
λου δέν είναι κ α τ«δ«α σμ έν η  σε αποτυχία. < Στη 
διάθεσί μας έχουμε μ«* ισχυρότατη λαβη για την 
άνάλυσι · 4 ύ ς  π ολυ^ Η θμ ο^  και ποικιλόμορφους 
ο , c c - -Γ.ττάοΥουν ιιεταζυ των σγεσεων, 
iV.rtuwc, οι όποιοι  ̂ δημιουργημάτων τής.
που διεπουν τη ζωη  ,g lx - v όρατών, ά-
lio\im.xr)c τεχνικ και τ άτων κα1 φυσικών φαι-
πτικων αισθηιιατων, π - {αψηλών πόθων, ιδεών κλ. 
νομενων. τών ανθρωπιν  ̂ Η ρω ϊκ ή» Χοΰ Μπετό- 

‘άποπειραθή κανείς νά 
προσέγγισι τό συγκε- 
εχωρ ιστών της μερών, 
φιβάλχ) κανείς γιά τό 
ό τό  μεγάλο δημιουρ-
ής : .
r, που κυριαρχούσαν 
δ τ «ν συνέθετε τήν 3ην 

κέψεις του γιά τό 
γι’ αυτό μάς πλη-

ροφοροΰν οί βιογράφοι τοΰ Μπετόβεν. Ά λλά  τό 
δτι ή μουσική αύτή δέν εΐμποροΰσε νά γεννηθή 
άπό σκέψεις γιά πράγματα μικρά καί πεζά, δτι 
μ,’ αυτήν έδόθη ή ήχητική άναλογία τοΰ ήρωϊ- 
κοϋ, αύτό θ ά  τό νοιώσχ] ό καθείς καί χωρίς τή 
βοήθεια τών Μπετοβενιστών βιογράφων.

Καί ό «Έ γκμόντ» καί ή 5η Συμφωνία καί με
ρικά επεισόδια τών σονατών του γιά πιάνο, ποΰ 
τά διαπνέει λιονταρίσια δύναμις!....

Γνωρίζουμε τήν ιστορία τοΰ Έγκμόντ καί έ- 
πανειλημμένως στή φιλολογία γιά τόν Μπετόβεν 
έδιαβάσαμε, δτι στήν 5η Συμφωνία «απεικονίζε
ται» ή πάλη τής ηρωικής φύσεως εναντίον τών 
χτυπημάτων τής Μ οίρας, ποΰ καταλήγει στή νί
κη τοΰ ήρώ ος (στό θριαμβευτικό τέλος τής Συμ
φωνίας, ποΰ ας όμολογηθή μ’ αύτή τήν εύκαιρΐα, 
είναι λίγο μονότονο καί άπεραντολογικό).

Άλλά. καί αν άκόμα δέν ξέραμε τίποτε γιά τά 
έργα αύτά, άλλά ξέραμε μόνο τή μουσική τους, 
πάλι καί στήν περίπτωσι αύτή γιά τόν λίγο-πολυ 
οξείας άντιλήψεως ακροατή δέ θάμενε ουυε ή 
παραμικρή αμφιβολία, δτι ή ψυχοχημική σύστα- 
σις αύτών τών εξαίσιων έργων τής τέχνης δ ια 
μορφώθηκε άπό συναισθήματα τιτανικά , ήρωϊκά, 
μέ υπεράνθρωπη, ύπερέντασι τοΰ αισθήματος και. 
τής βουλήσεως. Ή  συνοχή τών μπετοβενικών θε- 
ιιάτων, ή χαλίβδυνη έλαστικότης τής , φόρμας, τά 
ζωηρά  δυναμ,ιόμ,ατα τοΰ μουσικοΰ πάθους, η ευ- 
κρινής καί έντονη ρυΟμικότης, ποΰ ιδιάζει έκτός 
άπό τό Μπετόβεν μόνο στό Βάγνερ, η ξεχωριστή 
φλογερότης καί ό πλούτος τών μουσικών ιδεών— 
είναι τά στοιχεία τής μπετόβενικής δημιουργίας 
άπό τά όποια μέ τά μέσα τών άπλουστερων συν
δυασμών ή γοργόφτερη φαντασία χτίζει στερεω- 
τατες γέφυρες' πρός τις αντιλήψεις τοΰ γιγαντι- 
κοΰ,“ τοΰ τιτανικού, τού ήρωϊκοΰ.

Ε πίσης ένδιαφέρον είναι νά ση μ είω ση ’κανείς, 
δτι ή 3η συμφωνία τοΰ Μπετόβεν στήν οποία 
βρίσκουμε μιά άπό τις ζωηρότερες άνταύγειες τοΰ 
ήοωϊκοΰ στοιχείου στή μουσική, έχει γραφεί στόν 
τόνο (Es— dur), όπου σέ πολλούς προικισμένους 
μέ τήν απόλυτη άκοή 'καί έχοντας σέυ ψ ιστο  ση 
μείο άνεπτυγμένη τήν ικανότητα τής άντιλήψεως 
τών ιιουΓϊΐκοψυχολογικών συνδυασμών συνδέονται 
οί ιδέες κατ^έξοχήν σχετικές μέ την όρμητίκοτη- 
τα, άποφασιστικότητα, τόν ηρωισμό,

Οί” αϋτοί7δέ όροι τής σέ υπέρτατο βαθμό, θε
ματικής συνοχής, τής ευκρίνειας τών ρυθμικών 
εικόνων καί τών κολοσσιαίων ανατάσεων τοΰ πά
θους, εισάγουν τόν ηρωισμόν καί στήν 9ην συμ
φωνία τοΰ Μπετόβεν, άν καί τό ηρωικό έχει 
εδώ  άλλο {χαρακτήρα.

Γ ιά  τήν παγκόσμια άδέλφωσι καί τις Φωτεινέζ 
έκστάίΤεις τή ς'χαρας τής πανανθρώπινης ένοισεως 
εύαγγ ζεται f αύτή ή _ μεγαλό«νευ(Ττη ·(\ηνανΓ
y.ocp

tin,.

κή σύνθεσις, γιά τόν ή ρω·,; 
μέ τή δύναμη τοΰ πνευ

-εναντίον δ λ ω / τών 
ς cvc 7 (.cr

ιαμο m r υττεοι- 
ματος τοΰ παναν- 
φραγμων στοΰΛ



στή χώρα τών όποιων κάποτε ώρίμαζεν ή μουσι- 
κοποιητική σύλληψις τής 9ης συμφωνίας!

* *
Γιά το  δτι to αναίσχυντα σχισμένο άπό τό Γ ου 

λ ιελμο «κουρελόχαρτο» εις τό όποιον ήσαν γραμ
μένοι οί όροι τής ούδετερότητος τοϋ Βελγίου, 
πρέπει μοιραίως νά έπισύρτ) μ1 αύτό τί) σκληρη 
τιμωρία, δσο γι’ αΰτό ένός είδους, «προφητεία» 
βρίσκουμε στήν εποποιία ενός άλλου μεγάλου άν- 
τιπροσιόπου τοϋ Γερμανικού έθνους, τοϋ Βαγνερ. 
Γιατί κατεστράφη ό Βόταν καί οί λοιποί Θεοι ; 
Μήπως ή αιτία αύτοϋ δέν οφείλεται είς τό ότι ο 
μαστιζόμενος από άμετρη μ.αταιοδοξία τής αρχο
μανίας πρώτος άρχων τοϋ Γερμανικοί Όλυμπου 
παρέβη τή συμφωνία μέ τούς γίγαντας ;

’Εξ αίτιας αύτοΰ έπήλΟον δλα τά δεινά. Τους 
ξένους θησαυρούς, ποϋ απέκτησε μέ τή βία επρο- 
τεινεν ό Βόταν στούς κτίσαντας τό Βαλγάλ ώς αν
τάλλαγμα τοΰ τιμήματος, ποΰ είχε συμφωνηθή. Ή  
βία μόνον έπεδίκασε τήν κατάρα, ποΰ έπαπειλοϋσε 
τό γένος τοϋ Βόταν άκόμα άπό τή στιγμή, ποΰ γιά 
πρώτη φορά  τοΰ ήλθε ή ιδέα νά καταπατήση^ τή 
συμφωνία. Καί τό άντίγραφο τοΰ Βόταν είς το ο 
ποίον είχε λοξεύσει τό συμβόλαιο καί τούς ορκους 
του, γι? αύτό τόσον εύκολα καί άπλά κατακομα- 
τιάσθηκε μέ τό χτύπημα τοΰ Σίγκφριδ, γιατί προ 
πολλοΰ π ιί είχε καταφαγωθή άπό τή σκουριά τών 
επιορκιών τοΰ πρώτου'.

Καί έθριάμβευσεν ό ηρωισμός τής άγάπης και 
τής αυτοθυσίας' τήν νίκην έκέρδισεν ό ελεύθερος 
άνθρωπος (ό Σύγκφριδ καί ή Μπρουνχίλδη) οι ό 
ποιοι άπηλλάγησαν μέ τό τίμημα τών ήρωίκών \)υ- 
σιών άπό τήν κατάθλιψι τών κορυφαίων λογχοφό
ρων, οί όποιοι κατεπάτησαν τήν αλήθειαν και την 
ήθική. Τέτοιες είναι οί άντικαϊζερικές τάσεις τών 
ηρώων τής βαγνερικής τετραλογίας.

Ή  ήθική στιγμή προβάλλεται άπό τό Βαγνερ 
εναργέστερα άκόμα στό Π άρσιφαλ.

Ό  πολεμικός ήρωϊσμός καθόλου δέν είναι ξέ 
νος στούς ίππότας τοΰ Γκράαλ καί σ 1 αύτόν τόν 
ίδιον τόν Π άρσιφαλ. Οί ίππόται πολεμούν κατα. 
τών άπιστων. Ό  «σεμνός άγιος» αφού κάτενίκησε 
τούς πειρασμούς τοΰ αισθηματισμού, άφοΰ περα- 
σε εύρεΐα ήθική δοκιμασία καί έκαμε πολλούς 
άθλους φιλανθρωπίας, συμπόνιας, εύσεβείας, ταυ
τόχρονα έκέρδισε ολόκληρη σειρά πολεμικών νι
κών απέναντι τών εχθρών τοΰ χριστιανισμού, 
προτοΰ έπιστρέψη στό Μονσαλβάτ.

"Οπωσδήποτε δμως ό μιλιταρισμός παίζει στό 
Πάρσιφαλ πολύ δευτερεύοντα ρόλον καί στήν 
προιτη' μοίρα εύρίσκεται ό ήθικός ήρωϊσμός— 
πράγμα ποΰ προσεγγίζει"τήν ηρωική στιγμή τοϋ 
Πάρσιφαλ, μέ τίς μορφές τοΰ Ρωσσικοϋ ήρωϊσμοΰ, 
ποΰ, δπως θά  δοϋμε παρακάτω, άπαντώνται στους 
ΡώσσουςΤμουσικούς «ήροηστάς».

** *
Μερικά χαρακτηριστικά τής σύγχρονης ίμπρεσ- 

σιονιστικής αρμονίας συχνά αναγκάζουν τούς γρά 
φοντας γιά τή μουσική νά προσφεύγουν στόν δρον 
«ύτερχρωμαπσμός».

Πρόκειται γιά τό δτι οί ίμπρεσοιονισταί συν- 
θέται καί μέ αυτούς καί πολλοί άντιπρόσωποι 
άλλων ρευμάτων στή μουσική τέχνη ευχαρίστως 
χρησιμοποιούν τώ ρα  τίς σύνθετες^συγχορδίες, 
ποΰ άπό άκουστικής“άπόψεως πρέπει νά θεοορη- 
θοΰν ώς συνδυασμοί τών άκριυν άλλοκόσεων τοΰ

βασικοΰ τόνου. Κατά τήν έκτέλεσιν αύτών τών 
αρμονιών υπό τούς δρους τοΰ συνειθισμένου συ
στήματος τών άλλοιωμένων συγχορδιών, ποΰ προ- 
καλοΰν μετατροπίες ή έλλειψις ώρισμένης τονικό- 
τητος γίνεται τόσον πλέον αισθητή, δσο οί αρμο
νίες αύτές είνε συνθετώτερες.

Στις πιό πολύπλοκες περιπτώσεις π. χ. κατά τήν 
έκτέλεσιν άπό ορχήστρα, ή πιάνο άλλοιωμένων 
έξαφώνων συγχορδιών τετάρτων, ποϋ ιδιάζουν 
στις νεώτερες συνθέσεις τοϋ Σκριάμπιν, σέ πολλά 
άτομα μέ λεπτήν άκουσακήν α ’ισθησιν είνε πολύ 
αίσί>.|τή ή έπίΓακτική άνάγκη νά επιφέρουν οδρι- 
σμένην διόρΟωσιν, όποια5ήποτε καί άν εΐνε: τό 
κάμνει αΰτό άσυνειδήτως ή ακοή, είτε σύν τώ  
χρόνιο θά  κατασκευαστούν όργανα ποΰ θά  έπι- 
τρέπουν τό δυνατόν— δταν υπάρχει άνάγκη— τής 
μειαπτιόσεως είς τό φυσικόν σύστημα, (θε- 
ωρητικώς άποδεικνύεται, δτι εΐνε δυνατόν νά 
ύπαρξη τό συγκερασμένο σύστημα μέ ελάχιστες 
ανεπαίσθητες γιά τήν ακοή παρεκκλίσεις άπό τό 
φυσικόν καί μέ τήν ύπερχρωματικήν κλίμακα άπό 
53 βαθμίδες)— μέ τήν μικρή δόσιν τοΰ χρωματι- 
κοΰ ημιτονίου, ποΰ ονομάζεται συνήθως «κόμα» 
δηλαδή διάστημα ύπερχρωματικόν.

Ό  χρωματισμός καί ό ύπερχρωματισμός μέ 
τίς έλικοέιδεΐς τους μελωδίες καί μετατροπικές 
αρμονίες εΐνε στοιχεία μέ τά  όποια ύπό τήν έν
νοιαν τής ψυχολογικής βάσεως τής δημιουργίας, 
έμεϊς πρό πολλοΰ έσυνειθίσαμε νά συνδέωμεν 
κατ’ εξοχήν τήν συγκίνησι άβροποΙημένΟυ, έκλε- 
πτισμένου, έξησθενισμένου χαρακτήρος. Εΐνε οί 
κατ’ εξοχήν άντίποδες τής ήρωϊκής βάσεως.

Ώ ς  στοιχεία τοΰ ήρωϊσμοΰ έν άντιθέσει στόνχρω- 
ματιαμόν καί « ύπερχρωματισμόν» εΐνε στή μου
σικήν ό διατονισμός καί 6 «ύπερδιατονισμός» 
γιά τόν όποιον άκόμη καί τά μεγάλα ημιτόνια 
(έκφραζόμενος κανείς μέ τούς δρους τοΰ φυσικοΰ συ
στήματος τών κοινών μειζόνων καί ελασσονών τρό·· 
πων) παρουσιάζονται πολύ άβρά  καί άπαλά.

Ό  «ύπερδιατονισμός» εΐνε σκυθρωπός καί ρω μ α 
λέος. "Ο πως ό πολεμιστής στό πεδίον τής μάχης δέν 
σκέπτεται τήν πολυτέλεια καί ικανοποιείται μέ 
τήν άπλούστερη σκηνοθεσία καί τροφή, έτσι καί 
ό ύπερδιατονισμός άρκεΐτα'ι στις άπλούστερες με
τατροπικές σχέσεις, στις στοιχιώδεις αρμονίες σέ 
κλίμακες, έλευθερωμένες πολλάκις δχι μόνον άπό 
τά ημιτόνια, άλλά κάποτε καί ποΰ δέν άναγνωρί- 
ζυυν οΰτε καί ολοκλήρους τόνους. Ή  αρχαία 
«πεντάτονη» κλίμαξ, ποΰ ιδιάζει στήν έπικοηρώϊκή 
περίοδο τής ζωή ς, δλων τών εθνών (άλλοτε τήν 
κλίμακα αύτήν έκτελουμένην μόνον στά μελανά 
πλήκτρα τοΰ πιάνου ώνόμαζαν . κινεζικήν, άργό
τερα τήν ηΰραν εκτός τής κινεζικής μουσικής στήν 
άρχαιοϊσπανικήν, στήν άρχαίαν γαλλικήν κ. λ., 
καθώς καί στά παλαιά ρωσσικά τραγούδια' ή κλί
μαξ αύτή εΐνε εποχής καί οχι έθνικότητος) κλίμαξ 
ό λ ό τ ο ν η δπου οί πλεΐστες βαθμίδες παρουσιά; 
ζονταιχωρισμένες μεταξύ τους μέ τό έλάχιστόν διά 
στημα έν ί.μισυ τόνου, τέλος τά αρχαιότατα έμβρτα 
κάθε κλίμακος οί γυμνές τέταρτες καί πέμπτες— 
αύτά εΐνε, σέ γενικές γραμμές τά συστατικά τοΰ 
ύπερδιατονισμοΰ, οί ίδιάζοντες σ ’ αύτόν τρόποι.

(Ά π ό  τό Ρωσσικό)
(Είς τό έρχόμενον τό τέλος)

Ν. Β Ε Ρ ΓΩ Τ Η Σ
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ΤΟΝΟΥΣ
«Τό Διαπασών ελαχτόν έστιν ή εξ τόνων». (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ).

[Εύχαρίστως δημοσιεύουμε τή μικρή αύτη πραγμα
τεία τοϋ αίδεσιμωτάτου Οικονόμου Θ εοδωρου 
Θ ωΐδου— ποΰ θ ά  μπορούσε νά χρησιμεύσχ) ώς ει
σαγωγή σέ μιά ευρύτερη μελέτη— στήν οποίαν ό 
συγγραφεΰς της όμιλεϊ μέν γιά πράγματα σε πολ
λά σημεία έπιστημονικώς γνωστά, αλλά γραμμέ
να μέ σαφήνεια καί μέ μέθοδο.

Βέβαια ύπάρχουν λεπτομέρειες στή μελέτη τοΰ κ. 
Θ ωΐδου γιά τίς όποιες δέν εΐνε εντελώς^ ομοια 
ή άντίληψίς μας, δπως δέν εΐνε δμοια η αντιλη- 
ψίς μας καί δσον άφορςί τή γλώσσα, ποΰ με
ταχειρίζεται ό κ, Θ ωΐδης στήν πραγματεία του 
αύτή.

Τούτο δμως δέν σημαίνει τίποτε. Τ ά  « Μ ο υ σ ι κ ά  
X  ρ ο ν ι κ ά> επιθυμούν νά εΐνε ένα ελεύθερο 
βήμα στό όποιον ό καθένας είμπορεΐ νά πή τή 
γνώμη του γιά ένα όποιοδήποτε μουσικό ζήτημα 
δπως θέλει, αρκεί τό ζήτημα αύτό νά τό πραγ
ματεύεται καλά, μέ θετικό καί επιστημονικό πνεΰ
μα, δπως εΐνε εκείνο ποΰ διακρίνει τήν παρούσα 
πραγματεία τοΰ κ, Θ ωΐδου.

Στό επόμενο τεΰχος θ ά  δημοσιεύσουμε μιά μελέτη 
τοΰ κ. Γ . Λαμπελέτ ύπό τόν τίτλο « Ή  'Ελληνι
κή μουσική καί α'ι υποδιαιρέσεις τοΰ τόνου».]

Ούδείς δΰναται ν ’ αρνηθή, οτι εν έκ τών 
τά μάλα σπουδαίων καί τά μάλα ζωτικών 
ζητημάτων τής ήμετέρας μουσικής μένει εΐ- 
σέτι αλυτον. Τ ό ζήτημα τοϋτό έστι τό ιώ ν  
τ ο ν ι α ί ω ν  δ ι α σ τ η μ ά τ ω ν ,  τά οποία ει- 
ώ ς  γνωστόν ή βάοις και τό πραγματικόν 
θεμέλιον τής κ αθ ’ ημάς μουσικής. Ώ ς  έκ 
τοΰτου δέ πρό πολλοΰ επρεπε νά είχε λυθή 
τοΰτο καθοριζόμενων τών τονιαίων διαστη
μάτων τών τριών γενών καί τώ νχροώ ν , ώς 
καί τών έχόντων μικρότερα τοϋ ημιτονίου 
διαστήματα υφέσεων και διέσεων, ή έ'λξεων 
τής μουσικής ημών, ίερας τε καί δημώδους, 
όρθώ ς, επακριβώς καί έπιστημονικώς καί νά

ειχεν έκδοθή ή τοιαΰτη σοβαρά εργασία 
πρός διάδοσιν αΰτής πρός τή Ελληνική 
καί είς μίαν ή δΰο Ε υρωπαϊκός γλώσσας.

Εΐνε αληθές δτι πολλά εγράφησαν άλ
λοτε περί τοΰ ζητήματος τοΰτου ύπό τών 
ήμετέρων μουσικών εν ταΐς έφημερίσι καί 
τοΐς περιοδικοΐς, αλλ’ άχρι σήμερον οΰδέν 
δυστυχώς θετικόν αποτέλεσμα εΐδομεν καί 
εξακολουθεί νά μένη τοΰτο αλυτον.

Ά λ λ ’ ή μή λΰσις τοΰ τ.οσοϋτον σπουδαί
ου καί τοσοΰτον ζωτικού τοΰτου ζητήματος 
τής ήμετέρας μουσικής δέν δΰναται παρά νά 
εχη δυσάρεστα αποτελέσματα, έκ τών οποί
ων εν εινε καί τό δτι οί μουσ£κοί καί οί 
ίεροψάλται ημών, προκειμένου νά γράψ ωσί 
τι, ή νά συζητήσωσι περί τής διαιρέσεως 
ταΰτης, ή εκείνης τής κλίμακος τής ήμετέ- 
ρας μουσικής, ή καί περί τών τονιαίων δια
στημάτων αΰτής έν γένει, μή κατέχοντες τό 
θέμα καλώς από έπιστημονικής άπόψεως, 
γράφουσι καί άποφαίνονται περί αΰτής 
οΰχί όρθώ ς, άλλ’ έσφαλμένως καί άνα- 
κριβώς, τοΰθ ’ δπερ συμβαΐνον συχνότατα, 
έκθέτει ήμας απέναντι τών Ε υρωπαίων 
μουσικών.

Π ρότινων ημερών συνέπεσε νά εύρεθώ 
μεταξύ ομίλου, άποτελουμένου έκ μουσικών 
ομογενών καί ιεροψαλτών, συζητοΰντων 
περί τής διαιρέσεως τής μουσικής κλίμα
κος. 'Ο  δμιλος ήγνόει τήν Ιδιότητά μου ω ς 
μουσικοΰ, άτε μή μετασχόντος τής συζητή- 
σεως. Ειπόντες λοιπόν έκαστος τήν γνώμην 
αύτοΰ περί τοΰ ύπό συζήτησιν ζητήματος, 
άπεφήναντο έν τέλει ά'παντες έκ συ μ φ ώ 



νου δτι ή Διαπασών κλΐμαξ άποτελεϊται έξ 
εξ τόνων μειζόνων (έπογδόο)ν δηλ.)!

Έ κ  δέ τών νραψάντων άνακριβώς περί 
τοϋ περί ου πρόκειται ζητήματος έστι καί 
ό εν Κωνσταντινουπόλει τανϋν διαμένων 
Θεοφιλέστατος Ε π ίσκοπ ος Λευκής κ. Π αγ- 
κράτιος Βατοπαιδινός, δστις εξέδοτο έν Κ ων- 
σταντινουπόλει τφ1916(Ά ρχιμανδρίτης τότε) 
βιβλίον ύπό τον τίτλον « Ή  μουσική Κλί- 
μαξ», καί δστις έν τφ  πονήματι αύτοΰ τοΰ- 
τφ διαιρών τήν μουσικήν κλίμακα κατά τήν 
άντίληψιν αύτοΰ, περί τοΰ όρθοΰ, η έσφαλ- 
μένου τής οποίας δέν εινε τοϋ παρόντος νά 
εΐπω, γράφει έν σελ. 43 δτι «οί φυσικοί τό
νοι τής κλίμακάς εισιν έξ, καί δη πάντες 
μείζονες». (Ό ρ α  καί τά ύπό τοΰ Μισαήλ 
Μισαηλίδου καί Νι.κολ. ΓΙαγανά πρό ετών 
περί τοΰ αύτοΰ ζητήματος γραφέντα).

'Έ καστος άντιλαιιβάνεται ήδη δτι, άν τό 
περί τών τονιαίων διαστημάτων ζήτημα 
ήτο λελυμένον καί οί ανωτέρω διαληφθέν- 
τες ήσαν κατηρτισμένοι έπιστημονικώς έν 
τϋ θεωρίφ τής ήμετέρας μουσικής, δέν θά  
έγραφον, ούτε θά  έξεφράζοντο ούτω τερα- 
Τίΰδώς σφάλλοντες. Ά λ λ 3 άφοΰ τό ζήτημα 
μένει, ώς μή ώφειλεν άλυτον καί κατά συνέ
πειαν δέν έξεδόθη περί τοΰτου σύγγραμμα 
έπιστημονικόν, ϊνα μή μένωσιν ούτοι έν τή 
πλάνη, πλανώμενοι δέ πλανώσι καί άλ
λους θ ά  προσπαθήσω ν ’ αποδείξω κατω
τέρω μαθηματικώς τε καί πειραματικώς δτι 
αδύνατός έστιν ή εις έξ έπογδόους τόνους 
διαίρεσις τής Διαπασών (octave).

"Ινα δέ γίνω καταληπτότερος, θ ά  εΐπω 
τινά περί τής φυσικής θεωρίας τής χορδής.

Ή  φυαική θεωρία τής χ ορ δή ;.
Έ π ίσα ν ίδοςή  έπί κοίλου ηχείου κατεσκευ- 

ασμένου έκ λεπτών σανίδων έντείνομεν χορ
δήν Α Β  καί θέτομεν εις τά άκρα αυτής ακι
νήτους ύπαγωγεΐς α καί β. Έ ά ν  πλήξωμεν 
τήν χορδήν Α Β , αύτη άναλόγως τής έντάσεώς 
της θά παραγάγη ήχόν τινα βαρύν ή όξΰν. 
Έ ά ν  τήν χορδήν ταΰτην μετροΰντες διά δια
βήτου (άρχόμεθα τής καταμετρήσεως άπό τοΰ 
ύπαγωγέως α) διαιρέσωμεν είς δύο ίσα  μέρη 
καί θέσαντες κινητόν ύπάγωγέα εις τό ήμισυ 
αυτής ακριβώς, πλήξωμεν αύτήν, θ ’  ακού- 
σωμεν τόν αύτόν ήχον, άλλ” είς τήν άντιφο)- 
νίαν. Έ ά ν  διαιρέσωμεν τήν μεταξύ τοϋ ση
μείου, ένθα τό ήμισυ τής δλης. χορδής, καί 
τοΰ ακινήτου ύπαγωγέως β ύπολειπομένην 
χορδήν είς δύο ισα μέρη καί θέντες κινητόν 
ύπαγωγέα, πλήξωμεν αύτήν, θ ’  άκούσωμεν

τόν αύτόν ήχον, άλλ’ είς τήν δευτέραν άντι- 
φωνίαν, έξ ού έπεται, δτι ή άντιφωνία πά- 
σΊΊζ χορδής εύρίσκεται εις τό μέσον αυτής 
ακριβώς.

Τ οΰτο είνε φυσικόν, γνωστόν καί άποδε- 
δειγμένον πειραματικώς.
’Α δ ύ ν α το ; ή διαιρεαις τήζ Διαπασών κλίμα

κας είς εξ μείζονας, ή έπογδόους τόνους.
Γνο)σθέντος, ήδη δτι ή άντιφωνία πάσης 

χορδής εύρίσκεται είς τό μέσον αύτής ακρι
βώς, ας έξετάσωμεν αν ήνε δυνατόν νά διαι- 
ρεθή ή Δ ιαπ ασών κλΐμαξ εις εξ έπογδόους 
τόνους, ω ς ισχυρίζονται τινες.

Ό  Εύκλείδης μας λέγει έν τή «Κ ατατομή 
Κ ανόνος» αύτοΰ δτι εξ μείζονες ή έπόγδοοι 
τόνοι δέν χωροΰσιν εις μίαν άντιφωνίαν ή 
Δ ιαπ ασών, ήτοι είς τό ‘ / ,  τής χορδής, άλλ’ 
ύπερπηδώσιν αύτήν. «Τ  ά έ ξ έ π ό γ δ ο α δ ι- 
α σ τ ή μ α τ α  μ ε ί ζ ο ν ά  έ στι  δ ι α σ τ ή μ α 
τ ο ς  έ ν ό ς  δ ι π λ ά σ ι ο υ » ,  καί « Τ  ό Δ ι α 
π α σ ώ ν  έλα τ τ ό ν έ σ τ ι ν  ή δ ξ τ ό ν ω ν » ,  
(Εύκλείδου θεωρήματα θ ' καί ιδ'), Κ αί τούς 
ορισμούς τούτους άποδεικνύει ό Εύκλείδης 
διά τών εξής μαθηματικών ύπολογισμών δ- 
ρίζων έν τφ  θ ' θεωρήματι αύτοΰ διά γραμ
μάτων τούς εξ έπογδόους τόνους. “ Η τοι θέ- 
σας ώ ς βάσιν τό Α , ευρίσκει τούτουέπόγδοον 
τό Β, είτα τούτου έπόγδον τό Γ  καί ούτω 
καθεξής μέχρι τοΰ γράμματος Η . Π αριστφ 
δέ τά γράμματα ταΰτα δι’  άριθμώ ν ήτοι 
λαμβάνων ώ ς βάσιν τόν αριθμόν 262144, 
δστις προκύπτει έκ τοΰ αριθμού 2 , ύψου- 
μένου εις τήν δεκάτην δγδόην δύναμιν, δηλ.

2 18 === 262 144 
σχηματίζει έξ αύτοΰ διαδοχικώς τούς εξής 
έξ έπογδόους τό ν ο υ ς :
Α  262 144 βάσις
Β 294 912 πρώτος έπόγδοος τής βάσεως
Γ  331 776 δεύτερος έπόγδοος τής βάσεως
Δ 373 248 τρίτος » »  »
Ε 419 904 τέταρτος » » »
Ζ 472 392 πέμπτος » » »
Η 531 441 έκτος » » »

Άποδεικνύει ούτως ό Εύκλείδης μαθη
ματικές, δτι ό αριθμός τοϋ Η εινε μείζών 
ή διπλάσιος τοϋ άριθμοΰ τοΰ Α , διότι, αντί 
νά έχη 524, 288. ήτοι τό διπλάσιον τοΰ 262 
144, ύίίερέχει τούτου xaTu 7.153.

Ά ποδειχθέντος ήδη μαθηματικώς ύπό 
τοϋ Εύκλείδου δτι ή είς έξ μείζονας ή έπογ
δόους τόνους διαίρεσις τής Δ ιαπ ασών είναι 
αδύνατος, φέρε αποδείξω μεν τούτο καί πει
ραματικούς θέσαντες εις τό ήμισυ τής χορδής,



όπου ή άντιφωνίά, τούς έξ επογδόους τό
νους και μετροΰντες επ’ αυτής δ ιμ διαβή
του έξάκις. Γνωρίζοντες δμω ς δτι, καίτοι 
πάντες οί έξ τόνοι είναι ακουστικές ίσοι 
πρός αλλυλους, τά μήκη δμ ω ς αυτών είναι 
γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ώ ς  άνισα κα'ι δτι κατά συνέ
πειαν εν τη αύτή κλίμακι τό διάστημα τοΰ 
πρώτου βαρέος τόνου είναι γεωμετρικώς 
μεΐζον τοΰ διαστήματος τοΰ δευτέρου τόνου 
και τό διάστημα τοΰ δευτέρου τόνου μεΐζον 
τοΰ διαστήματος τοΰ τρίτου τόνου και οΰτω 
καθεξής, διότι τά διαστήματα τών τόνων 
τής πρώτης κα! δευτέρας και τρίτης άντιφω- 
νίας σχηματίζουσιν έπ'ι τής αυτής χορδής 
γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή ν  π ρ ό ο δ ο ν  φ  θ ί ν ο υ σ α ν' 
τ'] καταμέτρησις δέον νά γίνη ω ς εξής1 Ε π ε ι
δή 6 μείζων, ή επόγδοος τόνος εύρίσκεται 
έπ'ι τής χορδής άν διαιρέσωμεν αυτήν εις 9 
ίσα  μέρη και κροΰσοηιεν τά 8/„  αυτής, εύρε- 
\θέντος οίίτω τοΰ πρώτου τόνου, πρός εΰρε- 
σιν τοΰ δευτέρου τοιοΰτου μετροΰμεν άπο 
τοΰ σημείου, εν θα εύρέθη ό πρώτος τόνος, 
διαιροΰντες τήν ύπολειπομένην χορδήν πάλιν 
εις 9 ίσα  μέρη κα'ι κροΰοντες τά a/ 9 αυτής. 
"Ινα δ έ ίΰ ρ ω μ εν  τόν τρίτον τόνον διαιροΰ- 
μεν τό. υπόλοιπον τής χορδής είς 9 ίσα  μέ
ρη, μετροΰντες άπό τοΰ σημείου, ένθα ευρέ- 
θη ό δεύτερος τόνος, καί κρουοντες τά R/ 9 
αυτής καί οΰτω καθεξής, μέχρις ού φ θ ά σω - 
μεν είς τόν έκτον καί τελευταΐον τόνον τή ; 
Διαπασών, δτε θ ά  ίδωμεν, δτι ό τελευταίος 
ουτος έκτος τόνος αντί τά συμπέση είς το 
μέσον ακριβώς τής χορδής, θ ά  ύπερβή αυτό 
κατά τι εις τρόπον ώστε, εάν ή χορδή έχη 
μήκος ενός μέτρου, ό έκτος επόγδοος τόνος 
θ ά  υπερ!ή  τό ήμισυ αυτής κατά έξ (0 0 0 ,6) 
χιλιοστά νοΰ μέτρου.

Ίδοΰ λ ι ιπονδτι οΰμόνον μαθηματ,κώς, άλ
λά καί πεοαμ ατικώ ς άποδεικνυ^ται, δτι αδύ
νατος είναι ή διαίρεσις τής Δ ιαπ ασώ ν εις 
έξ έπογδόους, ή μείζοντας τόνους καί πλα^ 
νώνται δε^ 'ώ ς οί δογματίζοντες άβασανίστως 
δτι ή Διαπ .ίσών κλΐμαξ άποτελεΐται εκ τόνων 
έξ , α π ά.ν τ ω  ν μ ε ιζό ν ω  ν .

"Ινα δέ μή γράφ ω σι καί αποφαίνωνται 
πλέον ο ί ή μ  'τεροι μουσικοί περί τής διαιρέ- 
σεως ταΰτης. ή εκείνης τής κλίμακας τής κ αθ 5 
ήμας μουσικιίς έσφαλμένως καί άνακριβώς, 
νομίζω , δτι ε όιβάλλεται ή λΰσις τοΰ περί τών 
τονιαίων δια< τημιάτων τής ήμετέρας μουσι
κής ζητήματο;, ή δέ περαιτέρω έκκρεμότης 
αΰτοϋ, μάλιστα ήδη, δτε άπασαι αί τέχναι 
καί αί έπιστήμαι καταπληκτικώς προάγον-

ται καί τελειοποιούνται, τυγχάνει άσΰγγωστος 
καί ήκιστα τιμά τους μουσικούς ημών, γι- 
γνομένους παραιτίους νά έκτίθηται τό ήμέ- 
τερον έθνος, ω ς μή εύτυχήσαν να έχη μοτ'- 
σικούς δυναμένους νά λΰσωσιν αυτό.

"Ο θεν οφείλουσι, φρονώ , οΐ ήμέτεροι μου
σικοί σθεναρώτερον εργαζόμενοι νά λΰσωσι 
πλέον τό περί ο υ πρόκειται ζήτημα καθορί- 
ζοντες, ώ ς ειπον, δρθώ ς, έπιστημονικώς καί 
επακριβώς τά τονιαΐα διαστήματα τών τριών 
γενών καί τών χροών, ώς καί τών έχόντων 

' μικρότερα τοΰ ημιτονίου διαστήματα υφέ
σεων καί διέσεων ή έλξεων τής ήμ,ετέρας 
μουσικής καί συγγράφοντ-ες σοβαράν καί 
επιστημονικήν περί αυτών συγγραφήν, έκδω- 
σωσιν αυτήν, συντελοΰντων εις τοΰτο και 
τών πολυταλάντων ομογενών ημών.

Ή  λΰσις τοΰ περί τών τονιαίων διαστη
μάτων ζητήματος καί ή έκδοσις σ ο βαράς καί 
επιστημονικής περί αυτών εργασίας θά  έχη 
ασφαλώ ς τά εξής λαμπρά αποτελέσματα :

α ') Θά παΰση όριστικώς τό καθ ’ ημών ό
νειδος τών Ε υρωπ αίω ν μουσικών καί μου- 
σικολόγων, λεγόντων δτι, ένφ έχομεν μου
σικήν εθνικήν θαυμασίου πλοΰτου καί κάλ
λους, κληροδοτηθεΐσαν ήμ ΐνΰπ ότώ ν  κλεινών 
ημών προγόνων, οΐτινες άνήγαγον αυτήν είς 
τοιαΰτην περιωπήν, ώστε κατέστησαν αυτήν 
άναπόσπαστον άπό τής Γεωμετρίας καί τής 
’Αριθμητικής, άφήκαμεν άκαλλιέργητον έπι
στημονικώς έν τοιοΰτον τιμαλφές κειμήλιον.

β') ’Έχοντες οί όργανοποιοί καθωρισμενα 
τά επί τής χορδής μήκη τών τονιαίων δια
στημάτων δλων τών κλιμάκων τής Μουσικής 
ημών, θά  δΰνανται νά κατασκευάζωσι και 
ό'ργανα τής ήμετέρας Μουσικής έγχορδά τε 
καί πνευστά έν εΐδει αρμονίου.

γ ') "Ε καστος μουσικός, ή μουσικοδιδάσκα
λος, ή ιεροψάλτης θά δΰναται νά κατασκευ- 
άζη φ  θ  ο γγ ό μ έ τ ρ ο  ν, δπερ, ώ ς άποδίδον 
μετ’ ακρίβειας άπαντα τά μουσικά διαστήμα
τα καί αύτά άκόμη τά ελάχιστα τής ήμετέρας 
Μουσικής, θά ήνε αύτώ τε καίέν τοΐςμουσι- 
κοΐς σχολείοις άναγκαιότατον πρός ορθήν 
εξαγγελίαν τών διαφόρων μουσικών διαστη
μάτων.

δ ') Δεδομένου, ότι ή Εκκλησιαστική ημών 
μελωδία διετηρήθη μέχρι ς ημών διά μόνης 
τής φωνητικής παραδόσεως σωζομένη νϋν 
έν τώ  λάρυγγι τών όλιγίστων δοκιμωτέρων 
ιεροψαλτών μόνον άτυχώς, ινα μή έκλίπη 
όλοτελώς ήούσίααύτής, συγχεόμένου τοΰ μεί- 
ζονος τόνου μετά τοΰ έλάσσονος καί τοΰ έλα-



FELIX "PETYREK

Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ TOY ΠΙΑΝΟΥ
Ά ν  καί εινε γενικώς γνωστό, δέν ι*)ά ήθε

λα έν τοΰτοις νά μέ παρεξηγήση κανε'ις και 
επιθυμώ γι’ αΰτό νά τονίσω,δτι ή Τζαζμπάντ 
δέν εινε ’Αγγλική έφεΰρεσις. Τήν έφεραν εΐς 
τήν ’Αμερικήν οί Μ αΰροι, οί Νέγροι, καί.ει- 
νε μιά έξέλιξις τής δημοτικής μουσικής τισν. 
Οί ’Αγγλοαμερικανοί άνέλαβαν νά φέρουν 
είς επαφήν τήν Τζαζμπάντ πρός την ευρω
παϊκήν μουσικήν καί άπό τά δΰο αύτΛ στοι
χεία νά σχηματισθή κάτι νέον. ’Απαράλλακτα 
κατά τήν Ιδην  εκατονταετηρίδα οί Ά γ γ λ ο ι

χίστου μετά τοϋ ημιτονίου διά τής επ’ αυ
τής ενεργείας τοΰ πανταχοΰ τανΰν έπικρα- 
τοΰντος Εύρωπαϊκοΰ μέλους, ή κατασκευή 
καί χρήσις παρ ' ήμιν τεχνικοΰ μέσου, ω ς τό 
ψθογγόμετρον καί τάάνω τέρω  διαληφθέντα 
ό'ργανα τής καί)’ ημάς Μουσικής αποδίδον
τας πιστότατα τά τονιαΐα διαστήματα τής ε
θνικής ημών Μουσικής, θά  τυγχάνη τά μά
λιστα αναγκαία καί απαραίτητος, διότι θά  
προφυλάττη όχυροΰσα καί εςασφαλίζουσα 
τήν ’Εκκλησιαστικήν ημών μελφδίαν άπό 
πάσης έν τφ  μέλλοντι άπωλείας, ή π αραφ θο
ράς καί άλλοιώσεως καί.

ε') Θά διδάσκηται ή ήμετέρα Μουσική έν 
τοΐς Ώ δείοις καίτοϊς μουσικοΐςδιδασκαλείοις 
έπιστημονικώς καί ούχί έμπειρικώς διά τών 
μή έχόντων ακρίβειαν τμημάτων, ω ς μέχρι 
τοΰδε.

+  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  I. ΘΩ  Ι Δ Η Σ
Τέως καθηγητής τής θεωρίας, μελοποιΐας 
καί ορθογραφίας τής Βυζαντινής Ε κκλη
σιαστικής Μουσικήςέν τή έν ΦαναρίωΚων)- 
ττόλεως μουσική σχολή τοϋ έν Ινων)ίτόλει 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου καί 
νΰν ίερατευων έν τω έν Ά θήναις (τέρ;ιατι 
Πατηοίων)συνοικισμφ Νέας Φιλαδελφείας.

δέν άνεκάλυψαν τήν ένόργανον μουσικήν 
άλλ’ έδοκίμασαν νά 'κάμουν άπό αυτήν κάτι 
νέον.

V I
Έ π ί τή ευκαιρία αυτή ας έξετάσωμεν τήν 

συμμετοχήν τών άλλων, ευρωπαϊκών λαών 
είς τήν έξέλιξιν αυτήν τής ένοργάνου μουσι
κής άναλόγως τών κλίσεων καί τής έξακο- 
λουθησεως έκαστου. Εινε πράγματικώς πο
λύ ενδιαφέρον νά Λ αρακολουθήσωμε πάκ οί 
πρώτες εργασίες έξαρτώνται άπό τήν πνευ
ματικήν ιδιοσυγκρασία τών λαών. Τούς Γερ
μανούς ενδιαφέρει ή συστηματική εργασία. 
Καί μέ τό πνεΰμα αυτό άρχισαν νά συνθέτουν 
τήν ένόργανον μουσικήν. Έ κ α μ α ν  πολλές ε
πεξεργασίες καί καθ ’ όσον προχωρούσαν πολ- 
λαπλασιάζοντο διαρκώς τά πιανι,στικά στο
λίδια έτσι,ώστε νά πρόκυψη σιγά σιγάτό στύλ 
τοΰ τελευταίου μπαρόκ. 'Η  πολιφωνική φ ό ρ 
μα τής φωνητικής μουσικής εξελίσσεται διά 
τής συνεχούς επεξεργασίας δσον εΐνε δυνα
τόν περισσότερον καιείςτήν ένόργανον (φοΰγ- 
γες, κανόν, κτλ. γιά δργανο καί πιάνο). Καί 
αύτό προετοίμασε τή μουσική τής κλασικής 
περιόδου, ή οποία δέν θά  μπορούσε νά έλθη, 
εις φ ώ ς  χωρίς τήν προπαρασκεΐ’αστικήν αύ
τήν εργασίαν τών προηγουμένων μουσικών, 
γεννεών. Έ ν  ψ τώ ρα  οί Γάλλοι αποφασί
ζουν άμέσως νά αναγνωρίζουν τόν νόμον τής 
μείζονος καί έλάσσονος,εϊς τήν Γερμανία αρ
χίζει μιά βαθμιαία λογική έπικράτησις τοΰ 
ίδίου νόμου διά κανονικής επεξεργασίας τής 
σκάλας τής εκκλησιαστικής μουσική:. Τό κέν- 
τρον τής μουσικής έξελίξεως στήν εποχή αύ
τή δέν είνε ή Αύλή —  άν καί οί Γερμανικοί 
ηγεμονικοί οικοι αρχίζουν νά μιμοΰνται τούς 
Γαλλικούς είς τήν μουσικήν κίνησι— αλλά



παραμένουν οι άληθινοί φορείς τόΰ μουσι
κού πολιτισμού οί δργανοπαΐκαι τών Ικκλη- 
σιών, οί δημοδιδάσκαλοι, οί πρωτοψάλται 
κλπ. πού έγραψαν καί άπειρα κομμάτια γιά 
πιάνο, «χάριν τής Ν εόΐητος» καί γιά έρασι* 
ΐέχνας. Τ ά  περισσότερα γερμανικά μουσικά 
κομμάτια τής έποχής αυτής έχουν επάνω κά
τω  αύτοΰ τού εΐδους επιγραφές : «Γραμμένο 
πρός χρήσιν τής Ν εότητος», ή : «Ά φ ιερ ω *  
μένο στούς φίλους τού Π ιάνου», η κάτι πα- 
ρόμοιο. Α φ ιερ ώ σεις  α ύ 'οϋ  τού εΐδους δέ 
βρίσκομε σ άλλες^ χώρες. 2 το·ί)ς περισσοτέ
ρους έρευνηΐά^ ή λεπτομέρειες αύτές δέν κά
νουν καμμιά ξεχωριστή έντύπωσι καί τις περ
νούν σχεδόν χωρίς νά τις προσέξουν. Εν 
το^τοις όδηγούν σ,έ πολλά συμπεράσματα αν 
δοκιμάση κανείς νά διαβάση σ ’ αυτές χωρίς 
προκατάληψι. /

Έ ν  άντιθέσει πρός τή Γερμανία τό κέντρο 
ΐή ς ένοργάνου μουσικής στή Γαλλία εΐνε ή 
Αυλή, μέχρι τής Γαλλικής έπαναστάσεως. Ή  
Αυλή διασκεδάζει! Ά λ λ ά  καί ό Α στός στή 
Γαλλία ζητάει άπό τή μουσική γενικά πρώτα 
πρώτα μιά πνευματώδη χαριτωμένη διασκε- 
δασι. Καί ασφαλώς δ νόμος τής μείζονος 
καί έλάσσονος εΐνε πολύ καταλληλότερος για 
τό χαριτωμένο αύτό ύφος, ποΰ εδώ καί κεΐ 
μπορεί νά χαρακτηρίση κανείς καί κάπο>ς 
ειρωνικό, παρά τό παληύ εκκλησιαστικό το- 
νικό σύστημα. Αύτό άντελήφθησαν αμέσως 
οί Γάλλοι καί δέν έχρειάστηκαν δοκιμαί καί 
πειράματα. Ό  πρώτος τους μεγάλος θεω ρη 
τικός R am ean  πετάει στ ’ άχρηστα δλους τούς 
παληούς κανόνας, αναστήλωσε τή θεωρία τής 
μείζονος καί έλάσσονος καί δημιουργεί έτσι 
διά μιας έ'να σύστημα πού διαρκεΐ τόσους 
αιώνας.

Οί ’ Ιταλοί, πού τόση χαρά έχουν στό τρα
γούδι, εξακολουθούν νά τραγουδούν καί στήν 
ενόργανη μουσική τους. Ή  καλλιέργεια τής 
μελωδίας, ή ευγενική ορμή τής γραμμής της 
καί γιά τό σκληρό δργανο, αύτό ήταν ή πρώτη 
φροντίς τ ώ ν ’ Ιταλών. Τ ά  ωραιότερά τους μου
σικά κομμάτια τά τιτλοφορούν «C a n zon i» 
κομμάτια γιά τραγούδι.

Βλέπετε λοιπόν δτι, στή μεγάλη οικογένεια 
τών λαών, κάθε έθνος έχει ενα ξεχωριστό 
καθήκον. Καί στις αρχές τό βλέπουμε πάντα 
καχθαρώτερα' άργότερα αί σχέσεις περιπλέ
κονται. 'Ο πωσδήποτε θά  όμιλήσωιιε σε προ
σεχείς διαλέξεις καί πάλιν επί τοΰ ιδίου 
θέματος. Έ π ί τοΰ παρόντος μού φαίνεται 
ουσιώδες, νά σάς αποδείξω, προτού εξετά- 
σωμεν τήν εργασίαν τής Α γγλίας, δτι ̂ υπάρ
χουν άκόμα καί άλλα έθνη μέ καθήκοντα 
καί διαφορετικόν προορισμόν τό καθένα^ 
Μερικοί άπό σάς συλλογίζονται τώρα : Γιατί 
δέν λέει τίποτα γιά τούς Σλαύους, για τούς 
Ρ ώ σσους. Δέν έχουν αυτοί καμμιά αποστολή 
στό μουσικό πολιτισμό ; Δέν θα  παραξενευ
όμουν μέ τήν έρώτησι, σέ μιά πόλι μάλιστα 
πού άκοΰεται τόση ροίσσική μουσική. Καί 
έπειδή εΐνε ένα άπό τά έρωτήματα μέ τά ό
ποια σήμερα δέν απασχολείται κάνεις, αςεπι- 
χειρήσωμε νά άπαντησωμε μέ λίγες λέξεις.

Ή  άποστολή, βλέπετε, τών Σλαύων εινε 
κατά μέγα μέρος μελλοντική. Π ρο τοΰ^ΙΒΟΟ 
δέν συμμετέχουν ούτε κατ’ έλάχιστον είς τόν 
μουσικόν ευρωπαϊκόν πολιτισμόν. Πριν νά 
άναμιχθοΰν στή γενική πανευρωπαϊκή πνευ
ματική ζω ή  πρέπει νά γνωρίσουν πρώτα τόν 
εαυτό τους, τό δικό τους ξεχωριστό χαρα
κτήρα. Καί αύτό ακριβώς κάνουν' στο 19ον 
αίώνα ασχολούνται μέ τήν ιδιαίτερη εθνική 
μουσική τους, ρωσσική, τσεχική κτλ. Π ρ οη 
γούμενος δέν είχαν καμμιά σχέσι μέ τήν Ε υ
ρώπη . Οίίτε μουσικώς. "Οτι μονομερείς μου- 
σικαί εμφανίσεις σλαύων είχαμε καί προη
γουμένως στήν Ε ύρώπη, δτι I ερμανοι κα- 
Γάλλοι έδιδαν κοντσέρτα στή Ρ ω σσία δέν  εΐ
νε αποδείξεις περί τοΰ εναντίου. Εινε φαι
νόμενα μεμονιομένα. Δέν μπορεί κανείς να 
μιλήση γιά ένα κοινό σλαιιϊκό μουσικό πολιτι
σμό. Δέν είδαμε παρά μιά γενική περιεκτική 
εικόνα τής πνευματικής ζω ής τής Ε υρώπης 
στήν εποχή τών αρχών τής ενόργανης μου
σικής καί προσεχώς θά  έξετάσωμεν εκτενέ
στερα τήν εργασίαν, πού οφείλεται εις την 
’Αγγλίαν.

Φ Ε Λ ΙΞ  Π Ε Τ Υ Ρ Ε Κ
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Ο ΙΩΣΗΦ ΒΕΡΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥΣ
Ή  άντίδρασις τών γερμανών μοντερνιστών^ συν

θετών εναντίον τοΰ Βαγνερικοΰ μουσικοΰ δρα- 
ματος, έφερε σχή Γερμανία μεταξύ τών άλλων 
τήν άναβίωσι στό μελο
δραματικό θέατρο τοΰ 
παληοΰ Βερδη, γιά τόν 
όποιον γράφονται εγκω
μιαστικά άρθρα  καί εν
θουσιώδεις κρίσεις άπό 
τούς κριτικούς. Έ ξ  α 
φορμής τοΰ γεγονότος 
αύτοΰ δημοσιεύομεν τις 
ενδιαφέρουσες αύτές κρί
σεις, τις όποιες έξέφερεν 
ό δοξασμένος μαέστρος 
γιά μερικούς άπό τούς 
συγχρόνους του μεγάλους 
μουσουργούς).
Ά π ό  τις μεγάλου εν

διαφέροντος κρίσεις τοΟ 
Βέρδη γιά τούς μουσουρ
γούς της εποχής του, 
άναφέρωμεν δ,τι 
κυρίως γιά τούς διαση- 
μοτέρους καθώς ο Γκου- 
νώ, Μπερλίόζ, Μέγερ- 
μπερ, Βάγνερ, ΙΙονκιέλ- 
λη καϊ Μαρκέτη.

Γιά τόν Γκουνώ έλεγεν, οτι είνε μεγάλος 
μουσουργός, 6 πρώτος μαέστρος της Ιαλλιας, 
άλλά δέν εχει νεύρο δραματικό. Εχει μουσι
κήν Θαυμασίαν, πολύ συμπαθητική μελωδία, 
λεπτομέρειες αξιοθαύμαστες, οί λέξεις σχεδόν 
πάντοτε έχουν τήν άπαιτουμένην έκφρασιν—  
νά έξηγούμεθα— οί λέξεις μόνον, όχι δμως η 
σκηνική διάθεσις. Οί δέ χαρακτήρες δέν υπο
γραμμίζονται καλά καί δέν έχει χρώμα ιδιαί
τερο γιά'τό δράμα. Αυτός δ «Φ άουστ» εγινε 
μικρός στά χέρια του παρ' δλην τήν ώραίαν

του μουσικήν, καθώς καί ό «Ρωμαίος καί ή 
Ίουλιέττα». Μέ λίγα λόγια είνε μουσικος διά 

τό εσωτερικόν αίσθη
μα, άλλ5 άποδίδει ασθε
νικά τή σκηνική διάθε- 
σι καί ζωγραφίζει κακά 
τούς χαρακτήρας. «Μή 
μέ πήτε κακόγλωσσο. 
Λέγω είλικρινώς τή γνώ
μη μου»

Γιά τόν Μπερλιόζ έχο- 
ομε δύο κρίσεις τοΰ Βέρ- 
δη. Τόν κρίνει ώς άν
θρωπον 'καί ώς μουσι
κόν. Ώ ς  άνθρωπον τόν 
χαρακτηρίζει ώς ένα 
άπό τούς εκκεντρικούς 
αρτίστας, δρμητικοΰ καί 
ολίγον δυσκόλου χαρα- 
κτήρος καί μέ αρκετήν 
δόσιν μισανθρωπισμοϋ.

'Ως συνθέτην τόν έκρι- 
νεν ώς έξης :

Διάνοια δξεια καί με
γάλη κατέχουσα το μυστικό τής ένοργανώ- 
σεως προηγήθη τοΰ Βάγνερ σέ πλεΐστα έφφέ 
τής ορχήστρας. Οί Βαγνερισταί δέν παραδέ
χονται αύτό, άλλ’ αύτό εΐνε ή αλήθεια. ΤοΟ 
λείπει δμως εκείνη ή γαλήνη καί ή ισορρο
πία ποΰ παράγει τά αριστουργήματα τής 
τέχνης.  ̂ __

Γιά τον Μέγερμπερ συχνά έπαινοϋσε τις 
ώραΐες καί σπάνιες ιδιότητες τής ψυχής του 
καί τοΰ πνεύματός του. Ά λ λ ά  είνε καί μεγά
λος τραπεζίτες προσέθετε —  έξ άλλου ένδίίί-

ΙΩ Σ Η Φ  Β Ε Ρ Δ Η Σ



φέρετο πολύ νά τόν έπαινοΰν καί έφρόντιζε 
πολύ νά τό επιτυχή. Έγινόταν συνδρομητής 
σέ πλεΐστες εφημερίδες καί αν χρεωκοποΰσε 
καμμιά τήν βοηθούσε, καί γινόταν μέτοχος, 
καί έτσι έπετύγχανε τούς επαίνους.

Ά π ό  τίς όπερες τοΰ Μέγερμπερ έπροτιμοΰσε 
τούς «Ούγενόττους», εκτιμούσε πολύ τόν «Ρ ο
βέρτον Διάβολον», διά τόν έπιτυχημενο συν
δυασμό τοΰ φανταστικού καί τοΰ αληθινού, 
είς τόν «Προφήτην» άνεγνώριζε μεγάλην 
δραματικήν δύναμιν, άλλ’ εΰρισκε στήν όπε
ρα αύτή κάτι τι τό βαρύ, ποΰ στό ύστερο έ- 
κούραζε τόν άκροατή. Γιά τήν Ά φρικάνα έ- 
λεγε, πώς εΐνε ά-τελεστέρα τών άλλων του 
έργων..

Γιά τόν Βάγνερ —  θαυμάζω, έλεγε, τήν 
δπέροχη μουσική μεγαλοφυΐα. Έ  μουσική 
τοΰ Βάγνερ άν καί απέχει πολύ άπό τό δικό 
μας αίσθημα, εξαιρέσει τοΰ Λοένγκριν, είνε 
μουσική ζωντανή μέ αίμα καί νεΰρα. Λοιπόν 
εινε μουσική, ποΰ θά ζήσ^. Ό  Βάγνερ κατ’ 
εξοχήν αίσθάνθηκε φανατικό πατριωτισμό στή 
μουσική του, καί έφθασε ή λατρεία του 
σ’ αύτή, μέχρι τοΰ σημείου—- νά γράψη μου
σική μέ πρόγραμμα ώρισμένο. Αύτή ή πρό- 
θεσις λιγάκι τόν έβλαψε, αλλά τό κακό πε
ρισσότερο έ'γεινε άπό τούς μιμητάς του καί 
δχι άπ ’ αύτόν.

Ό  Βέρδης παραπονιόταν, δτι ό Βάγνερ 
άλλαξε τόν χαρακτήρα τής θεατρικής μουσι
κής, δώσας τήν υπεροχήν στήν όρχήστρα και 
μεταχειρισθεΐς τήν άνθρωπίνην φωνή, σάν 
ενα παραπάνω δργανο τής δρχήστρας, ενώ 
έπρεπε αύτή νά είνε ό άξων γύρω άπό τόν 
όποιον νά στρέφεται ή μουσική τοΰ θεάτρου.

«Έ μ εΐς δλοι, μαέστροι, κριτικοί, κοινόν έ-

κάναμεν δ,τι μπορούσαμε γιά νά άρνηθοΰμε 
τόν εθνισμό μας στή μουσική. Καί καλά δυ
στυχώς τά καταφέραμε. Έ ν α  βήμα άκόμη 
καί θά γερμανοποιηθοΰμε σ’ αύτό, δπως καί 
σέ τόσα άλλα πράγματα.

Είνε παρήγορο. νά βλέπ·^ κανείς παντού νά 
Εδρύωνται σύλλογοι κουαρτέττων, ορχήστρες 
κοντσέρτα κ.τ.λ., γιά νά μορφώσουν τό κοι
νόν στή Μεγάλη Τέχνη, σέ μένα δμως μούρ- 
χεται μιά ταπεινή ιδέα. ’Ά ν  εδώ στήν ’ Ιτα
λία ιδρύαμε ένα κουαρτέττο φωνητικό γιά νά 
έκτελούσαμε τόν ΙΙαλεστρίνα, Μαρτσέλλο καί 
λοιπούς συγχρόνους των, δέν θά ήτανε αύτό 
ή Μεγάλη Τέχνη; καί θά ήταν τέχνη κα
θαρά ’Ιταλική».

Γιά τόν ΙΙονκιέλλη, τόν διάσημο συνθέτη 
τής Τζοκόντας, ποΰ καί αύτός έγεννήθη καί 
πέθανε φτωχός στό ΙΙαντέρνο τήςΚρεμόνας, εί
χε μεγάλην ύπόληψι καίτόνέκλαψε είλικρινώς 
διότι έστέρησε τήν ’Ιταλία δ θάνατός του Ινα 
τόσο καλόν καί άξιον συνθέτην.

Γιά τόν Μαρκέτη, τον ευτυχή συνθέτην τοΰ 
Ρούϋ Μπλάς, δταν ακούσε στή Σκάλα τήν 
δπερά του «Γουσταΰος Β άζα» αίσθάνθηκε 
μεγάλη χαράν, διότι ή όπερα αύτή είχε άγνό 
’ Ιταλικόν χαρακτήρα καί έπρεπε νά πάη 
μπροστά.

Στήν έποχή τοΰ Βέρδη έζοΰσαν καί οί 
μουσουργοί Γκομέζ, συνθέτης τών «Γκουα- 
ρανύ» καί ό Καταλάνι, συνθέτης τής «Βαλύ» 
καί τής «Ντεγιανίτσε». Αυτούς τούς συνθέ- 
τας τούς έκτιμοΰσε επίσης. Τί ιδέαν είχε 
γιά τόν Πουτσίνη, Μασκάνη, Φρανκέττη, Λε- 
ονκαβάλλο, Τζορντάνο, Τσιλέα— δέν υπάρχει 
καμμία γνώμη αύθεντική του Βέρδη.

Σ. Β Α Λ Τ Ε Τ Σ ΙΩ Τ Η Σ



Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α

ΑΝΗΚΟΥΣΤΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ·—  Στον καιρό μας μέ 
τή γενική κατάπ τωσι, τής οπ οίας αντίκτυ

πος είναι καί ό έκτροχιασμός τής μουσικής μας 
ζω ή ς σέ επίπεδο κατώτερο έπιχειρηματισμού κα'ι 
άρριβισμοΰ—κα'ι ή μουσική μας κριτική κατά μέγα 
μέρος παρουσιάζει αξιοθρήνητη κατάπ τωσι σέ 
σημείο άρνήσεω ς και τής στοιχειωδεστέρας α ξιο 
πρέπειας και τοΰ σεβ α σ μ ο ί στό κοινόν.

Πρόκειται κυρίως γιά ώρισμένα  άτομα, τά ό 
ποια  εκμεταλλεύονται τή φιλοξενία, στά  δημοσι- 
εύματά τους, τώ ν  εφημερίδων γιά νά κάνουν ρε
κλάμα στά  διάφ ορα  επιχειρηματικά τής τέχνης 
συγκροτήματα άπό τά όπ οια  κατά τό πλεϊστον 
ΰπό διάφορα  προσχήματα μισθοδοτούνται γιά τόν 
σκοπό αύτόν.

Ή  δλη δήθεν κριτική τους εξυπηρετεί τόν σκ ο 
πόν τής μέ τυμπανοκρουσίες διαφ η μίσεω ς και έ- 
ξογκ ώ σεω ς κάθε στοιχείου,ποΰ ανήκει στήν κλίκα, 
ά φ ’ ετέρου δέ ύποτιμήσεως ή ά π οσιω π ή σεω ς κά
θε ανεξαρτήτου καλλιτέχνου, πού δέ θέλει νά γί- 
νη όργανον γιά τούς ευτελείς σκοπούς τώ ν  έπι- 
χειρηματιών τής τέχνης.

Ή  κριτική αύτή προκειμένου γιά τά  άνήκοντα 
στήν κλίκα π ρ όσω π α , πού πολλάκις είναι καλλι
τεχνικοί μετριότητες, άκόμα δέ καί κατώ τερα  τού 
μετρίου στοιχεία, παρείσακτα τής τέχνης, έξαν- 
τλεϊ όλα τά π ομπ ώ δη  επίθετα «έξοχ ος» , « ά φ θ α 
στος» , «μεγάλος» κλπ ., ποΰ έχουν χάσει πιά , μέ 
τήν άνάρμοστη αύτήνκατάχρησι, τή σημασία τους, 
ένφ  έξ άντιθέτου ύποτιμά, καί μέ άνευ- 
λάβεια πολλάκις εκφράζεται γιά παγκοσμίου κύ
ρους καλλιτεχνικές κορυφές.

Μερικοί πάλιν αύτοχειροτόνητοι κριτικοί μερολη
πτούν στις κριτικές τους χονδροειδώ ςύπ έρ  τής μου
σικής ώρισμένων έθνικοτήτων γιά νάέξυπ η ρετή - 
σουν ίδιοτελείς κατευθύνσεις. Τό μεγαλείτερο δ 
μως έμπαιγμό στην αλήθεια καί τό κοινό, αλη
θινό σκάνδαλο, άποτελεϊ ή μουσική κριτική ώρι- 
σμένης απογευματινής έφημερίδος, άπό τις πιο 
διαβαζόμενες, ή όποια δέν κάνει τίποτε άλλο, 
παρά νά έξυμνεϊ κάθε τί, ποΰ συνδέεται μέ τά 
συμφέροντα γνωστού μουσικού ιδρύματος, τού 
όποιου ό διευθυντής είναι ό περί οΰ ό λόγος 
Κριτικογράφος, ό όπ οιος άκόμη καί τόν έαυτό 
του διαφημίζει ύπό τύπον αυτοκριτικής !

Γιά τό οίκτρό αύτό κατάντημα τής μουσικής μας 
κριτικής πού σέ κανένα μέρος τού κόσμου δέν 
συναντάται καί ποΰ έκτός τώ ν  άλλων ώ ς  αποτέλε
σμα έφερε νά χάσΓ| τό κοινό κάθε έμπιστοσΰνη 
στούς κριτικούς, εύθύνονται σ= μεγάλο βαθμό 
καί ή έφημερίδες, ή όπ οιες φιλοξενούν τις άνού-

σιες αύτές φλυαρίες τώ ν  έλαφράς συνειδήσεως 
διατριβογράφ ω ν αύτώ ν, έν φ  τό πολύ πολύ μόνον 
ώ ς  ρεκλάμες έπί πληρωμή έπρεπε νά δημοσιεύ- 
ω νται.

ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΧΩΝ ΜΟΥΣΙ
ΚΩΝ.—  Μ εγάλης σπουδαιότη τος γιά τούς βι- 

οπ αλαιστάς καλλιτέχνας είναι ή ένέργεια τοΰ Π α ν- 
ελληνίου Μ ουσικού Συλλόγου τής ίδρύσεω ς 'Α σ ύ 
λου ’ Α π ομάχω ν Μ ουσικών, ή όπ οια  ήρχισε μέ 
τήν αγοράν είς τό Δ αφ νί άρκετοΰ χώρου γιά τήν 
άνοικοδόμησι τού ’ Α σύλου.

Δέν υπάρχει φ ιλανθρω π ότερο  καί συνάμα δι
καιότερο πράγμα άπό τήν έξασφ άλισι στούς άν- 
θ ρ ώ π ο υ ς , ποΰ ύπηρέτησαν σ ' δλη τους τή ζω ή  
τήν Τέχνη, πολλοί άπό τούς οποίους μέ σκληρές 
άτομικές θ υ σ ίες—δρω ν  στοιχειώδους δ ια β ιώ σ εω ς  
στήν έποχή, ποΰ τσακισμένοι πιά άπό τό Χ ρόνο 
καίτή σκληρή βιοπ άλη ,θά  είναι άνίκανοι νά κερ
δίζουν μέ τήν έργασία τους τά  π ρός τό ζήν.

Π αρόμοια άσυλα, σημειωτέον, υπάρχουν σ 'δλ α  
τά πολιτισμένα μέρη—δ π ω ς  τό γνω στόν  άσυλον 
στήν 'Ιταλία , ποΰ έγινε μέ δω ρ εά  τοΰ Βέρντι— 
τώ ν  δ ιαφ όρ ω ν  κλάδω ν . Γ ι' αύτό ή ενέργεια αύτή 
τού Π .Μ .Σ , εΐναι άξια  τής θερμότερης ένισχύ- 
σ εω ς  όχι μόνον άπό τόν καλλιτεχνικό κόσμο, άλλά 
καί άπό δλους τούς διανοουμένους, τούς φιλάν- 
θ ρ ώ π ου ς  ταλαντούχους κ α θ ώ ς  καί άπό τήν Π ο
λιτεία.

Μ ΟΥΣΙΚΑΙ ΑΤΤΡΕΤΤΕΙΑΙ· — Συμβουλεύουμε 
τούς καθηγητάς καί τις καθηγήτριες κυ

ρίω ς τοΰ κλάδου τής διδασκαλίας τής 'Ο δικής σέ 
μερικά ’ ^ δεία  μας νά παυσουν πειά νά κάνουν 
τις επιδείξεις τώ ν  μαθητών καί μαθητριών τους 
στά  μεγάλα θ έατρα , μέ τιμές εισόδου 80 καί 
100 δ ρ ., σάν νά έπρόκειτο νά παρουσιάσουν προ 
τού κοινοΰ μεγάλες π ροσωπ ικότητες τοΰ μουσι
κού βιριουοζισμοΰ . Α ύτό πού γίνεται εινε τερ α 
τώ δες  καί άπίστευτο, δέν ακούστηκε δέ π ου θ ε
νά στόν κόσμο, μαθητούδια τής μουσικής, ποΰ 
δέν έπαυσαν άκόμα νά πίνουν άπό τό μπιμπερόν 
τής τέχνης, νά τά παρουσιάζουν οί καθηγηταί 
τους σέ συναυλίες, στά  θ έατρα , χωρίς νά  έχουν 
άλλον σκοπόν άπό τήν ταπεινή κερδοσκοπικήν 
έκμετάλλευσιν, έκβιάζοντες δέ τούς γονείς καί 
τούς συγγενείς τους νά άγοράζουν τά  άκριβώτατα  
εισιτήρια τώ ν  επιδείξεων τους. Την μεγάλην δέ 
αύτήν άναξιοπρέπειαν τήν είσήγαγον πρώ τοι έ- 
κ είνοι,οίόπ οίοι δπου καί άν άνεμίχθησαν στόν 
μουσικό μας κόσμον, έφεραν τήν καταστροφή 
καί τήν άπ οσύ νθεσι.



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΤΙΣΚΟΤΤΗΣΙΣ
[ ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ - Δ ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠ ΙΔΕΙΞΕΙΣ  ]

Τόν τελευταΐον μήνα δέν είχαμεν πολλά σημαντι
κά καλλιτεχνικά γεγονότα, διότι εύρισκόμεθα πιά 
πρός τό τέλος τής μουσικής περιόδου. (Τήν ωραν 
ποΰ γράφονται οί γραμμές αΰτές γίνονται οί εξετά
σεις τών ’ ^δείων καί οί τελευταίες μαθητικές επι
δείξεις).

Ά π ό  τά κυριώτερα μουσικά γεγονότα τοϋ περα
σμένου μηνος είναι οί δύο τελευταίες συμφωνικές 
συναυλίες τοϋ ’φδείου Α θ η ν ώ ν  μέ τή σύμπραξι τοϋ 
διευθυντοΰ τών Π αρισινών συναυλιών Κολόν κ. 
Πιερνέ.

Καί στις δύο αύτές συναυλίες ό κ.Πιερνέ διηύθυ- 
νε εργα νεωτέρων καί συγχρόνων Γάλλων συνθετών, 
τά πλεϊστα τών οποίων ήσαν άρκετά μέτρια, απέ
κλεισε δέ παραδόξως τούς δύο κολοσσούς τής γαλ
λικής θεωρούμενης μουσικής τόν Μπερλιόζ καί τόν 
Φράγκ.

Ά π ό  άπόψεως έκτελέσεως ή ορχήστρα τοΰ Ω δείου 
αναμφίβολα παρουσιάσθηκε αίσθητώς καλλίτερη 
άπότίς προηγούμενες εκτελέσεις άπό άπόψεως ιδίως 
ρυθμικότητος καί συνοχής (πράγμα εις τό όποιον 
ασφ αλώς συνετέλεσε καί τό περίφημο φιλότιμο τών 
'Ελλήνων καλλιτεχνών τής ορχήστρας απέναντι ένός 
ξένου.

Ώ ς  μαέστρος ό κ. Πιερνέ κρινόμενος, ασφαλώς 
είναι άριστος* λόγφ κυρίως τής πολυετούς του πεί
ρας εις τήν διεύθυνσιν ορχήστρας καί τής άνωτέρας 
καλλιτεχνικής ατμόσφαιρας είς τήν οποίαν διε- 
πλάσθη.

Α πέχει όμ ως πολύ άπό τοΰ νά είμπορεΐ νά κα- 
ταταχθή μεταξύ τών μεγάλων διδασκάλων τής 
μπαγκέτας δπως λ. χ. ό Τοσκανίνι, ό Βαίγκάρ- 
τνερ κ. λ.

Στήν τελευταία (10η Συμφωνική τών συνδρομη
τών) συναυλία μέ τόν κ. Πιερνέ ό καθηγητής τοϋ 
Ω δείου ’Α θηνών κ. Φαραντάτος έπαιξε τό Κονσέρτο 
γιά πιάνο τοΰ κ. Πιερνέ έ'ργο ισορροπημένης φ όρ 
μας καί καλής ένορχηστρώσεως, κλασσικορρωμαν- 
τικοΰ ύφους, χωρίς όμως προσωπικό χαρακτήρα έμ- 
πνεύσεως.

Ό  κ. Φαραντατος έπαιξε μέ πολλήν δεξιοτε- 
χνία καί αρκετή μουσικότητα. Θά είχεν δμως 
μεγαλύτερη επιτυχία αν δέν έκανε μεγάλη κα- 
τάχρησι νά παίζ-fl πιάνο καί μετζοφόρτε έκεϊ 
ποΰ έχρειαζόταν φόρτε καί φορτίσσιμο, τά 
όποια εχει πολύ καλά, καί έτσι τό παίξιμό του 
δέν ακουόταν πάντοτε καθαρά. Έ ξ  άφορμής

τής τελευταίας αύτής συναυλίας τών συνδρομη
τών τοϋ Ω δείου οφείλονται θερμά συγχαρητή
ρια πρωτίστως στή γενική διεύθυνσι τών συμ
φωνικών συναυλιών τοϋ ’ ί^δείου Α θηνών, ποΰ 
κατώρθωσε νά μάς δώ ση  συναυλίες εφάμιλλες 
εύρωπαϊκών, κατάλληλες δέ γιά τήν αισθητικήν 
άνάπτυξι τοΰ κοινού. Πρέπει δέ νά σημειωθή, 
δτι οί μετακληθέντες άπό τό ’Ωδεΐον διάσημοι 
ξένοι καλλιτέχναι έξεφράσθησαν έπισήμως μέ 
θαυμασμό για τήν άνέλπιστη άρτιότητα τής 
ορχήστρας τοΰ Ω δείου.

** *
Ά π ό  τά τελευταία μουσικοφιλολογικά γεγο

νότα είνε οί δύο διαλέξεις γιά τήν ελληνική 
δημοτική μουσική τοΰ καθηγητού τής Βυζαντι
νής μουσικής κ. Κ. ψάχου, καθώς καί ή προη- 
γουμένη τοϋ προέδρου τοϋ Πανελληνίου Μουσικού 
Συλλόγου κ. Κ. ΙΙαπαδημητρίου τίς όποιες γιά 
λόγους τεχνικούς δέν περιέλαβα στήν έπισκό- 
πησι τοϋ δευτέρου τεύχους τών Μ. X . Ό  κ. Π α- 
παδημητρίου στή διάλεξί του μέ θέμα «Τ ά  δη 
μοτικά μας τραγούδια καί ή σχέσις των μέ τήν 
αρχαία καί τήν βυζαντινή μουσική» ύπεστήριξε 
τήν γνώμη γιά τή συγγένεια τής νεοελληνικής δη 
μοτικής μουσικής μέ τήν άρχαία καί βυζαντινή. 
Τά θέματα ποΰ ώς παραδείγματα άνέφερε έξετέ
λεσε χορωδία άπό 25 νέους μαθητάς του κ α θ ’ 
ομοφωνία μέ μεγάλη όμως συνοχή επίσης ετραγού - 
δησαν ό κ. Ταμπουράς καί ή δίς Κόντη μέ πολλήν 
επιτυχίαν.

— Ό  κ. Ψάχυς ανέπτυξε τό θέμα « Ή  δημώδης 
ποίησις καί μουσική».

Ώ μιλησε γιά τίς πηγές τοΰ ελληνικού δη μ ο
τικού τραγουδιοΰ όλων τών εποχών— μέ κεν
τρικήν ιδέαν, τό ένιαΐον τής ελληνικής μουσικής— 
καί γιά τά χαρακτηριστικά του.

** *
Τόν περασμένο μήνα έκαμαν μελοδραματικές επι

δείξεις τά ’ ίΐδεΐα Α θ η νώ ν  ’Εθνικόν καί Πειραιώς.
Έ ξ  αύτών τό λεγόμενον «Ε θνικόν» μάς παρου

σίασε τόν Κουρέα τής Σεβίλλης καί -τήν Τόσκα 
κατά τό πλεΐστον άπό μαθητάς του έκτελεσμένα, 
Ά π ό  γενικής άπόψεως θ ά  παρατηρούσε κανείς, δτι 
στις δύο αύτές επιδείξεις υπήρχαν μερικά καλά 
φωνητικά μέ άρκετό ταλέντο στοιχεία. Ά π ό  συνο
λικής δμως,σκηνικής ιδίως, άπόψεως καταφανής ήτο



ή'προχειρολογία καί ή ελλειψις πεπειραμένης θεα 
τρικής διευίϊύνσεως.

Έ κ  τών προσώπων τής πρώτης παραστάσεως 
σημειώνουμε τήν δα Φαληρέα πολύ καλή καί τούς 
κ.κ. Βλαχόπουλον, Παπακωνσταντίνου, Λαγουμτζή 
καί Οίκονοιιόπουλον.

Είς τήν Τόσκαν μας έφάνη κάπως ακατάλληλη 
ή διανομή μερικών ρόλων π. χ. ό κ. Βλάϊκος θά  
ήτο πολύ περισσότερο στή θέσί του ώ ς Φίγκαρο 
ώς λυρικός βαρύτονος καί δχι είς τό μέρος τοϋ 
δραματικού τενόρου, ποΰ έπαιξε, ενώ ό κ. Π απ α 
κωνσταντίνου ώ ς Σκαρπια θα  ητο καλύτερος.

Τό ’ίδιο σφάλμα εγεινε πέρισυ καί στήν Αΐντα 
τής Μελοδραματικής τοΰ κ. Τριανταφύλλου, οποτε 
πάλι παρουσιάστηκε ό κ. Βλαΐκος ώ ς δραματικός 
τενόρος (δέν ξέρουμε γιά πιό λόγο).

Ή ·  δις Τουρλιτάκη (β'. καί γ ' πρ.) έ'χει ωραία 
φωνή λυρικής καί δχι δραματικής σοπράνο— δπως 
απαιτεί ή Τόσκα— έτραγούδησε πολύ καλά, άν 
καί δέν εΐχεν έμφάνισιν Τόσκας.

Δέν γνωρίζουμε δέ τίνος είναι ή περίεργη ϊδέα 
τοϋ κ. Τριανταφύλλου, ή τοΰ κ. Καρέ νά τήν 
παρουσιάζη διαρκώς γονατισμένη.

’Αρκετά καλοί ή κ. Ζουτζίτσι καί δ κ. Βλαστός. 
Γιά τό κόρο τής Τόσκας πρέπει νά σημειώσουμε 
δτι ήτο ικανοποιητικό.

’ Ιδιαιτέρως δέ οφείλονται συγχαρητήρια στόν 
εξαίρετο διευθυντή μελοδραματικής ορχήστρας κ. 
Σ . Βαλτετσιώτη γιά τή μουσικωτάτη διευθυνσι του.

Διά τόν κ. Τριανταφύλλου πρέπει νά παρατη
ρήσουμε, δτι εκτιμούμε τή διδασκαλική του ικανό
τητα ώς καθηγητοΰ μονωδίας, ε’ίμεθα δμως ύπο- 
χρεωμένοι νά τοϋ άρνηθοΰμε τή σκηνική πείρα. 
Γ ι’ αύτό τό λόγο οί ενασχολήσεις του μέ τις μελο
δραματικές παραστάσεις μάς φαίνονται περισσότερο 
ερασιτεχνικές, δπως ερασιτεχνικές καί στερημένες 
κάθε σοβαρώτερης σημασίας είναι οί παρόμοιες 
φδειακές μελοδραματικές επιδείξεις.

— Κατά πολύ άνώτερη άπό γενικής άπόψεως άπό 
τις μελοδραλατικές τοϋ 'Εθνικού ’ ξίδείου ήσαν οί 
παραστάσεις τής Μελοδραματικής τοϋ ’Ωδείου ’Α 
θηνών μέ τόν Οίδίποδα επί Κ ολωνφ του Σακινι.

Τό έργο τοϋ παλαιοϋ Ίταλοΰ κλασσικιστοϋ πα
ρουσιάζεται σημαντικής καλλιτεχνικής αξίας.

Τό χαρακτηρίζει εύγενική καί αδρή ποιητική 
πνοή μέ αρκετήν δραματικότητο, Ιδίως στά κόρα. 
Είναι δέ κατάλληλο γιά παιδαγωγικές εκτελέσεις. 
Ή  έκτέλεσίς του ήτο πολύ επιμελημένη μουσικώς 
καί σκηνικώς.

Ή  ορχήστρα ύπό τήν διεύΟυνσι τοϋ κ. Μπούτνι- 
κωφ απαρτιζόμενη άπό τά μέλη τής συμφωνικής 
ορχήστρας τοϋ Ω δείου ’Αθηνών ήτο πρώτης τά 
ξεως ώς συγκρότησις σπανιιότατα άπαντιομένη σέ 
μελοδραματικές μας εκτελέσεις.

Ε πίσης πρώτης τάξεως ήτο ή κατά διδασκαλία 
τοΰ κ. Σκλάβου χορωδία άπό τις καλύτερες, ποΰ 
ακούσαμε εδώ.

Τό αύτό έχουμε νά ποΰμε γιά τό σκηνικό διά 
κοσμο καί τις πολυτελείς ενδυμασίες.

Ά π ό  τά κύρια πρόσωπα τοΰ έργου 6 κ.Νικολάου 
έτραγούδησε καί έπαιξε μέ πολλή τέχνη. Ή  φ ω 
νή του αν καί λίγο υπόκωφη—λόγφ τής ηλικίας 
του— είναι έν τούτοις πολύ εκφραστική.

Ώ ς  πρός τήν κατά τά άλλα πολύ ψυχολογημένην 
ύπόκρισί του, θ ά  παρατηρούσαμε, δτι συχνά δέν 
μάς έ'διδε έντύπωσιν Οίδίποδος τυφλοΰ, καί μάλι

στα νεοτυφλωθέντος, άλλά ανθρώπου άρκετα οξείας 
όράσεως (σφάλμα κατά την αντιληψι μας οχι άση- 
μαντον). ,

’Επίσης ό κ. Μ ολοτσος ως Οιδιπους κατά την 
έπανάληψιν τής παραστάσεως φωνητικώς καί σκη
νικώς ήτο άριστος.

Τόν ρόλον τής Αντιγόνης απέδωσαν μέ πολλήν 
επιτυχία μουσικώς καί σκηνικώς οί δ)νίδες Βυζαν
τίου, Σώσου  καί Γιάπαπα.

Ε π ίση ς πολύ καλή ώς Έ ρηφίλη  ήτο ή δ)νις 
Σερτσίου. "Οσον άφορά  τή διεύθυνσι τοΰ κ. Μπού- 
τνικωφ έχουμε νά παρατηρήσουμε, δτι αύτή τή φ ο 
ρά ήτο άρκετά καλή, άν καί ολίγο μονοτονη εις 
τά τέμπα μέ τό διαρκές μοντερνάτο, τό όποιο δέν 
έταίριαζε πολύ στά αισθηματικά ϊδίως μέρη.

Γ ιά  τις εξαιρετικά έπιμελημένες αυτές παραστά
σεις τής Μ ελοδραματικής τοΰ ’ ^δείου ’Αθηνών 
οφείλονται συγχαρητήρια κατά πρώτον λόγον στόν 
καθηγητή τής Μελοδραματικής κ. Νικολάου καί 
τούς λοιπούς συνεργάτας του.

Πρέπει δέ νά ομολογήσουμε γιά τόν κα,λό κα
θηγητή τής Μελοδραματικής τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών, 
δτι βρίσκεται πολύ περισσότερο στό στοιχείο του 
στή μελοδραματική καλλιτεχνική του εργασία, παρά 
στή θέσι του ώ ς ύποδιευθυντοΰ τοϋ ’φδείου, πού 
άπαιτεΐ άλλες ειδικότητες.

— Ε π ίση ς ή μελοδραματική έπίδειξις τ ο ΰ ’ ίίδείου 
Π ειραιώς (τοΰ Πειραϊκοϋ Συνδέσμου), ή οποία φαί
νεται, δτι είχε μεγαλύτερη επιτυχία στή δεύτερη 
παράστασι, έφανέρωσε μιά επιμελημένη προσπά
θεια συνολικώς μέ άρκετά καλά φωνητικά^ στοι
χεία. (Λόγω έλλείψεως χώρου περιορίζομαι στή σύν
τομη γενικήν αυτήν έντύπωσι).

** *
Α ρκετήν επιτυχίαν έσημείωσαν οί συναυλίες τής 

Χ ορω δίας Α θη νώ ν  (υπέρ τών σεισμοπαθών Κορίν- 
θου), καθώς καί ή συναυλία τών καθηγητών τοΰ 
Μουσικοΰ Λυκείου Α θ η ν ώ ν  (υπέρ τοϋ Συλλόγου 
τών Τριών Ιεραρχών), μέ συμπραξι τής Κας Ρη- 
γοπούλου, τών δ)νίδων Γεωργά καί Ά ναγνωστο- 
πούλου καί τοΰ κ. Καρατζά.

— Ά π ό  τις μαθητικές συναυλίες άξίζει νά άναφερ- 
θοϋν ή εξαιρετικά επιτυχημένη μαθητική έπίδειξις 
τής διακεκριμένης καλλιτέχνιδος τοΰ πιάνου καθη- 
γητρίας Κας Ευλαμπίου— Βωτιέ.

Ή  Κα Ευλαμπίου εΐνε γνωστή γιά τή σημαντι- 
κωτάτη παιδαγωγικοκαλλιτεχνική της εργασία άπό 
τις σπανιώτερες.

Ά νταξία  μαθήτρια καί συνεργάτις τοΰ Γκοντό- 
φσκη κατώρθωσε νά κρατήση ψηλά τήν εκτελε
στική της αξία ώ ς ξεχωριστής σολιστ, μ δλη τή 
σοβαροτάτη παιδαγωγική της εργασία, ποΰ χαρα
κτηρίζει εξαιρετική μεθοδικότης καί ευσυνειδησία,

Ά π ό  τις μαθήτριες της, ποΰ δλες παρουσίασαν 
τεχνικήν ωριμότητα ασυνήθη σέ μαθητάς καί όρθήν 
άντίληψιν στύλ, ξεχωρίζουμε τις δες Βόγλη, Βου- 
τσαρά, Κριεζή, Τραβασάρου , Ανδρονίκου καί 
Φλέρη; ποΰ παρουσίασαν έκτός τής άμεμπτης δε- 
ξιοτεχνίας καί αξιόλογη μουσικοτητα.

’ Ιδιαιτέρως αξίζει νά σημειωθή τό θαυμάσιο 
άκομπανιάρισμα στή συναυλία αύτή τής διπλωμα
τούχου μαθήτριας τής Κας Βωτιέ δος Δίτης 
Πάνου.

Ή  δίς Πάνου είμπορεϊ νά καταταχθή μεταξύ 
τών καλυτέρων μας σολιστ καί είνε κρίμα, ποΰ δέν 
εΐμπόρεσε μέχρι σήμερον νά μείνη ένα αρκετό διά·*



στημα στό Ε ξω τερικόν, δπου θά  έφερε μεγαλύ
τερα άκόμη καλλιτεχνικά άποτελέσματα τιμητικά 
καί γιά τόν τόπο της.

— Ά ρκ ετά  ενδιαφέρουσα, ώς φαίνεται, ήτο ή 
συναυλία τής εκλεκτής καλλιτέχνιδος τοΰ τραγου
διού Κας Κοκκινάκη Κ ρασνόβα, ή οποία έτρα- 
γούδησε καί παρουσίασε μερικούς πολύ καλούς 
μαθητάς της.

Ή  Ινα Κ ρασνόβα έπανειλημμένως τόσον σέ 
συναυλίες, δσον καί σέ μελοδμαματικές εμφανί
σεις της μάς εχει δώσει δείγματα τής εξαιρετικής 
μουσικότητος τοΰ ευγενικού τραγουδιού της, άλλά 
καί τής άξιόλογης υποκριτικής της ίκανότητος. 
Εΐνε μία καλλιτέχνις άληθινή καί σεμνή, άξια 
πόσης έκτιμήσεως.

— Ε π ίση ς ενδιαφέρουσα ήτο ή συναυλία τής 
εκλεκτής καλλιιέχνιδος τοΰ τραγουδιοΰ καθηγη- 
τρίας Κας Σκέπερς - Άγγελοπούλου κατά τήν ό 
ποίαν μας παρουσίασε καί τρεις πολύ καλούς 
μαθητάς της τούς κ. κ. Σταυρόπουλον (τενόρον), 
Τουμπακάρην (βαρύτονο) καί Σμυρν κοτόπουλο 
(μπάσσο). ‘Εξαιρετικά ήρεσε κατά τήν συναλία 
αύτή τό «Στερνό παραμύθι», ένα άπό τά ω ραιό 
τερα τελευταία τραγούδια τοΰ κ. Γ . Λαμπλετ, ποΰ 
έτραγούδησε μεταξύ τών άλλων ή κ. Σκεπερς 
έκφραστικώτα καί πού μπιζαρίσθηκε άπό τό έλεκτό 
ακροατήριο.

— Τό Ω δεΐον  Α θ η νώ ν  σέ μιά έκτακτη συναυλία 
του μάς παρουσίασε δύο άπό τούς τελειόφοιτους 
μαθητάς του τοΰ πιάνου τήν δ)νίδα Χ ω ραφ ά  
τάξις κ. Βελουδίου) καί τόν κ. Τριαντάκη (τάξις 

κ. Πετύρεκ). Καί οί δύο νεαροί καλλιτέχναι παρου
σίασαν τεχνικήν ωριμότητα, άρκετή μουσικότητα 
καί καλή σχολή υπόσχονται δέ λαμπρή καλλιτεχ
νική έξέλιξι.

Ή  ορχήστρα ύπό τήν διεύθυνσι τοΰ κ. Μητρο- 
πούλου συνώδευσε ικανοποιητικά.

Έ ξ  άφορμής τής συναυλίας αΰτής πρέπει νά 
έξαρθή ή σοβαρή  καίάθόρυβη  καλλιτεχνικοπαιδα- 
γωγική εργασία τοΰ Ω δείου  Α θη νώ ν, πού γίνεται 
μακράν κάθε έπιχειρηματισμοΰ. Έ κ  παραλλήλου 
δμως πρέπει νά παρατηρήσουμε— άν καί έχουμε 
πάντα ύπ’ δψιν, δτι στήν τέχνη δέν βαρύνει τό 
ποσόν, άλλά τό ποιόν, καθώς καί τόν άπό μερικά 
μουσικά ιδρύματα έξευτελισμόν τών διπλωμάτων 
μεταλλίων, καθώς καί τών τίτλιον τοΰ καθηγητοΰ, 
έξ αιτίας τής παρ’ άξίαν πολλάκις άπονομής τω ν ,— 
δτι τό ’ήδεΐον Α θ η νώ ν  γιά νά μ,πορέση νά πραγ
ματοποιήσω ολοκληρωτικά τόν αναμορφωτικό του 
προορισμό σύμφωνα καί μέ τή θέλησι τών εύγενι- 
κών δωρητών καί κληροδοτών του καί νά γίντ) τό 
επίσημον μουσικόν 'ίδρυμα τής Ε λλάδος, δπως τοΰ 
άρμόζει, πρέπει άπαραιτήτως νά ενίσχυση avtu α
ναβολής τό προσωπικόν του δλων τών κλάδων μηδέ 
τοΰ πιάνου έξαιρουμένου χάριν τής ηθικής άλλά 
καί τής υλικής του άκμής, ποΰ επιβάλλει τή συγκέν- 
τρωσι δλων τών εκλεκτών Ε λλήνων καλλιτεχνών.

’ Ιδίως δέ μέ τήν έπικειμένην διάλυσιν ένός έπι- 
χειρηματικοΰ μουσικού ιδρύματος νομίζομεν, δτι τό 
’ Ωδεΐον Α θη νώ ν  θά  έπρεπε νά διώριζε έκ νέου 
τούς πλείστους τούλάχιστον άπό τούς πρώην κα- 
θηγητάς του, άποκλειομένων φυσικά τών τυχοδιω
κτικών καί αναξιοπρεπών στοιχείων.

Ά ς  ελπίσουμε, δτι ή Διεύθυνσις τοΰ Ιδρύματος 
τής όδοΰ Π ειραιώς αύτή τή φορά θά  έγκαταλείψτ| 
τήν κλασσική της άβουλία καί θά  κινηθή πρός τό

συμφέρον τοΰ ιδρύματος, χωρίς νά επηρεάζεται 
άπό τίς κακόβουλες εισηγήσεις τών άνθρώπων, ποϋ 
αποβλέπουν μόνον είς ατομικά συμφέροντα καί ο'ι 
όποιοι έπί τέλους πρέπει νά εννοήσουν, δτι τό 
’Ωδεΐον εΐνε ίδρυμα ήμικρατικόν μέ κοινοφελή 
προορισμόν καί δχι τσιφλίκι ώρισμένων άτόμιον.

Ν. Β.

Ο  Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Ί ' Κ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ

Στήν αίθουσα τοΰ συλλόγου «Π αρνασσός» ύπό 
τής Κερκυραϊκής Έ ν ώ σεω ς "Αγιος Σπυρίδων έγινε 
τελευταίως ό εορτασμός γιά τήν έπέτειο τής ένώ
σεως τής Έ πτανήσου μέ τήν μητέρα Ε λλάδα .

Ή  γεμάτη άπό πατριωτισμό είσήγησις, τήν 
όποία στήν αρχή τοΰ εορτασμού έκαμε ό μοναδι
κής δραστηριότητος πρόεδρος τής ένώσεως κ. 
Ραφαήλοβιτς, καθώς καί ό άπό ιστορικής άπ ό
ψεως σημαντικός πανηγυρικός λόγος, ποΰ έξεφώνη- 
σεν ό γεν. γραμματεύς κ. Οικονόμου έχειροκροτή- 
θησαν θερμότατα άπό τό κοινόν.

Τό μουσικόν μέρος τής εορτής ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ κ. Ναπολέοντος Λαμπελέτ εϊχε σημαν
τικόν καλλιτεχνικόν ένδιαφέρον. Ό  δέ Κερκυραΐος 
μουσουργός, ποΰ τήν διωργάνιοσεν έπευφημήθη 
ζωηρότατα.

’ Ιδιαιτέρως ήρεσε είς τό κοινόν ή δραματική 
φωνή τής Κας Καίτης Καλαμαριώτου Κοσκινά, 
καθώς καί τό πολύ τεχνικό καί ίσ..>ρροπημένο στήν 
έ'κφρασι παίξημο άρπας τΓ,ς Κας Θέτιδος Ά ράγγη 
— Καίσαρη.

Ό  εκλεκτός κόσμος, ποΰ έγέμισε τήν α ί
θουσαν τοΰ «Π αρνασσού» συνεχάρη θερμότατα 
τόν πρόεδρον τής ένώσεως, καθώς καί δσους εϊρ- 
γάσθησαν καί έκοπίασαν γιά τή λαμπρή διοργά- 
νωσι καί τήν επιτυχία τής εορτής.

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Ι  Ε Π Ι Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

— Μίαν πρώτης τάξεως καλλιτεχνικήν έμφάνισιν 
συνολικώς έσημείωσενή συναυλία τελειοφοίτων τοΰ 
Έλληνικοΰ ’φδείου, ποΰ έδόθη είς τό «Κεντρικόν».

’ Ιδιαιτέρως αξίζει νά σημειωθή δτι δλοι οί τε- 
?ιειόφοιτοι μαθηταί ποΰ έλαβαν μέρος σ ’ αύτήν τοϋ 
πιάνου δες II. Κουρουπώ, Λ. Σωμερίτη (τάξις 
δος Πανά) κ:ιί Κ. Βεργωτή (τάξις κ. Πινδίου) δπως 
καί τοΰ βιολιού ό κ. Σ . Ά βατάγγελος (τάξις κ. Σοΰλ- 
τσε) έφανέρωσαν άρτιότητα καλλιτεχνών.

Έ ξ  αύτών ή δίς Βεαγωτή καί δ χ. Ά βατάγγελος 
είναι περισσότερο γνωστοί στό μουσικό κόσμο ώς 
εξαιρετικά ταλέντα.

Ή  ορχήστρα ύπό τήν διεύθυνσι τοΰ κ. Μητρο- 
πούλου συνώδευσε πολύ ικανοποιητικά.

Ή  συναυλία αύτή είναι χαρακτηριστική τής άπό 
διετίας ύπό τήν νέαν διεύθυνσιν σοβαράς καί « θ ο 
ρύβου καλλιτεχνικοπαιδαγωγικής έργασίας τοΰ Ε λ 
ληνικού ’Ωδείου, τής οποίας τούς καρπούς έπα- 
νειληιιμένως μάς έδόθη ευκαιρία νά έκιιμήσουμε.

— Ή  πρώτη παράστασις τής δραματικής σχολής 
τοΰ ’Ωδείου Α θ η νώ ν  τής τάξεως τοΰ κ. Κουνελά- 
κη, μέ τά πέντε μονόπρακτα τοΰ κ. Κουρτελίν έ- 
στέφθη άπό πλήρη επιτυχία, ποΰ ύπερβαίνει τά 
δρια τοΰ ερασιτεχνισμού.

Σημειώνουμε τήν έξαιρετικήν ύπόκρισι τών δων 
Ε. Μαρσέλλου, Ε, Ρικάκη καί Μ, Χριστοφή.

I. Γ,



Ο κ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ά ν  επιχειρούσα νά άναλύσω μπαττοΰτα προς 

μπαττοΰτα όλη τήν έναρμόνισι τοϋ «Μ αύρου γε- 
μενιοΰ», τήν όποιαν έκαναν ό κ. Καλομοίρης δέν 
θά μοΰ έφθανεν ολόκληρο τό παρόν τεύχος τών 
Μουσικών Χρονικών. Περιορίζομαι γιά τόν λόγον 
αύτόν σέ λίγα χαρακτηριστικά σημεία, τά όποια δ 
μως εινε υπεραρκετά γιά νά δείξουν τό πνεΰμα τής 
έναρμονιστικής εργασίας, ποΰ εκανεν ό συνθέτης τής 
συμφωνίας τών «Α νίδεω ν καί τών καλών α νθ ρώ 
πων» στό τραγούδι αύτό.

Δέν θ ά  είμποροΰσε νά άρνηθή βέβαια ό̂  κ. Κα- 
λομοίρης, (θά ήταν άστεΐο άν ήθελε τό άρνηθή), 
δτι ή πρόθεσίς του στήν έναρμόνισι τοΰ «Μαύρου 
γεμενιοΰ» υπήρξε νά μεταχειρισθή^ άπό τήν αρχήν 
ώς τό τέλος σ ’αύτό τήν άπλούστερη αρμονία, τήν βα 
σισμένη σέ ώρισμένους κανόνας', τήν όποιαν γραμ
μένη ατό πνεΰμα αύτό, θ ά  μοΰ έπιτραπή νά σχο 
λιάσω.

Π ροκαλώ όσους μουσικούς εχει ό τόπος μας, καί 
δλους τούς μαθητάς τών Ω δείω ν  τής πρώτης τά- 
ξεως τής αρμονίας νά μοΰ ποΰν άν λέγεται έναρ- 
μόνησις άνθρώπου, ποϋ ξέρει καί τήν στοιχειώδη 
αρμονία, αύτή, μέτήν όποιαν έσυνόδευσεν ό κ. Κ α
λομοίρης τίς τέσσαρες αύτές μπαττοϋτες, ποϋ φ έρ
νουν κατά σειράν τά ψηφία « ,  β , γ , δ, μέ τίς^πειό 
φρικτές γιά τήν άκοή παράλληλες δγδοες (δπως 
φαίνονται στό σημεϊον + )  — ποΰ βέβαια, ό κ. 
Καλομοίρης θ ά  άποπειραθή, φαντάζομαι, νά δι- 
καιολογήση ώς ένισχυτικές, — μέ τόν διπλασιασμό 
στήν όγδόη— τής μελωδίας, άλλά ποΰ στήν περί- 
πτωσιν αύτήν κάθε άλλο παρά αύτή τήν έντύπωσι 
κάνουν— καί μέ τό στό ίδιο σημείο άνεβοκατέβασμα 
τής αρμονίας, στό οποίον κάθε νότα τής μελωδίας 
τραβάει κατά παιδαριώδη τρόπο καί μιά συγχορδία.

Χ ωρίς νά σταματήσω πολύ γιά νά σχολιάσω στό 
σημείο ποΰ φέρνει τό ψηφίο γ τήν Λντιπαθητικώ- 
τατη σύγκρουσι ποΰ κάνουν οι δύο νότες τής 
μελφδίας ν τ ο  σ ί μέ τό σ ί τής κάτω συγ
χορδίας, ποΰ πηγαίνει παρακάτω μέ τό σ ί τής 
μελφδίας επάνω σ ’ ένα ν τ ό, μ" ενδιαφέρει νά 
σχολιάσω λεπτομερέστερα τήν κατάληξι τής π ρώ 
της φράσεως τοΰ τραγουδιοΰ, ποΰ φέρνει τό ψη
φίο γ. Ή  κατάληξις αύτή εΐνε όμοια μέ εκείνη 
ποΰ συναντάται στην μεταγραφή καί έναρμόνισι 
τοϋ «ΛΙαύρου γεμενιοΰ», ποϋ εκανεν ό μακαρίτης 
αρχιμουσικός Σάϊλερ καί ποΰ έξέδωκε σέ παληάν 
εποχήν ό Φέξης. Ή  κατάληξις αύτή, ή άλήΟεια 
εΐνε, δτι μέ κάποια σημαντική διαφορά  τραγου
διέται άπό μερικούς τραγουδιστάς, συνηθέστατα 
δμως τραγουδιέται κατά διαφορετικό τρόπο, δπως 
τήν ακόυσα έγώ άπό μαθητάς σχολείου, ποΰ εΐνε 
άσυγκρίτως έ λ λ η ν t κ ώ  τ ε ρ ο ς εκείνου ποΰ 
μεταχειρίστηκε λανθασμένα— δπως θά ΐδοΰμε—-ό 
κ. Καλομοίρης. Ό  διαφορετικός αύτός τρόπος εΐνε 
ό ακόλουθος:

’Έ ρχομαι τώ ρα  νά εξετάσω  μιά λεπτομέρεια 
τής καταλήξεως αύτής ποΰ μετεχειρίστηκαν οί 
Σάϊλερ— Καλομοίρης.

Εκείνο τό σ ί φυσικό ποΰ περλαμβάνεται σ ’ αύτήν 
είνε λανθασμένο. Πρέπει νά εΐνε σ  ί ΰφεσις. Ά ς  
βάλη ό κ. Καλομοίρης ένα οίονδήποτε λαϊκό 
τραγουδιστή νά τραγουδήση τήν κατάληξιν αύτή 
καί θά  ίδή δτι κανείς δέν τήν τραγουδάη έτσι. 
Ό  λαός τό σ ί αύτό τό θέλει μέ ΰφεσι, γιατί μέ 
ϋφεσι άνταποκρίνεται περισσότερο στόν χαρα
κτήρα τής μελφδίας του, τό σ ί φυσικόν στήν 
κατάληξιν αύτή μυρίζει λ α τ ι ν ι σ μ ό .

Τό κωμικώτερο δμως σημείο τοΰ ^Μαύρου γε- 
μενιοΰ» δπως τό έχει μεταγράψη ό κ. Κ αλομοί
ρης, εΐνε τό μελφδικό παραγέμισμα ποΰ κάνει ό 
συνθέτης τοΰ Π ρωτομάστορα στήν μπαττοΰτα δ 
μεταξύ τοΰ τέλους τής πρώτης φ ράσεω ς καί τής 
έπαναλήψεώς της.

Ε κείνο τό πηδηκτό καί φαμφαρονικό μπιχλιμπί
δι ποΰ κάνει ή μελφδία, ποΰ σέ διαθέτει νά χο- 
ρέψης μιά πόλκα παρά ένα έλληνικό συρτό, 
εΐνε χωρίς άλλο— γιά όποιον |χ_ει μέσα στό αίμα 
του τό δημοτικό τραγούδι ένα ετερογενές έπικόλ- 
λημα, τό όποιον γιά νά γεμίσω τό άδειο τής μπατ- 
τοΰτας αΰτής θά  έπενόησε κάποιος μέ χαλασμένο 
έλληνικό γοΰστο βιολιτζής, έπηρεασμένος άπό τόν 
ε ύ ρ ο) π α ϊ κ ό χορό (πόλκα ή άλλο) ποΰ συνηθί
ζουν κάποτε νά παίζουν γιά ποικιλία στις ταβέρ- 
νες κ.λ. οί πλανόδιοι βιολιτζήδες. Τό μελωδικό αύ
τό μακαρόνι, εΐνε υπεραρκετό γιά νά μας άποκα- 
λύψη μέ ποιάν άφάνταστη επιπολαιότητα ό κ 
Καλομοίρης μεταγράφει τά τραγούδια, ποΰ έναρ- 
μονίζει καί σέ ποιό σημείο τό άληθινό αίσθημα 
τοΰ έλληνικοΰ τραγουδιοΰ τοϋ εΐνε ξένο.

Θ ά σχολιάσω άκόμα τίς τρεις αύτές μπαττοϋ- 
τες σέ άλλο σημείο τοΰ τραγουδιοΰ,. δπως τίς 
έχει- ένας>μονίσει ό κ. Καλομοίρης.

Θεέ μου τι άρμονία εΐνεαύτή, ιδίως στό σημείο, 
ποΰ φέρνει τούς δυό σταυρούς ; Ούτε ένας πλανόδι
ος κανταδόρος ποΰ παίζει κιθάρα μέ τό αύτί δέν θά  
τήν εκανεν έτσι: Καί έκείνη ή ποροδική μελοδρα
ματική m od u la tion  στή δεύτερη μπαττοΰτα (δπου 
σημειώνεται τό Κ ποΰ παει σέ μιά ca d en ce  
rom pu e, τί σάς λέει; Νομίζετε δτι τραγουδάει στό 
σημεϊον αύτό ό C a v a ra d oss i στήν Τόσκα !

Καί το>ρα θά  ΐδοΰμε παρακάτω πώς ο κ. Κ αλο
μοίρης μέ ένα είδος C od a  ποΰ έπικόλλησε στό τέ·· 
λος~ τοϋ Μαύρου Γεμενιοΰ, έπροσπάθησε — γιά 
νά κάνη φασαρία καί γιά νά καταπλήξη τούς α 
φελείς — νά έφαρμόση μέ κωμικό τρόπο στό άγνό 
καί απέριττο δημοτικο τραγοΰδι το πνεΰμα τής..., 
εισαγωγής τοΰ Ταγχοΰζερ !

(Στό άλλο φύλλο τό τέλος.) Γ Λ,



Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ

’Αλλοίμονο— δέν χωρεΐ δυστυχώς καμμιά α μ φ ι 
βολία, οτι λέξεις, χαρακτηρισμοί, άξίαι καί ιδιότη
τες έχασαν εδώ  τήν έννοιά τους — ό τόπος αύτός 
(δηλ. καί πάλιν οί αδιόρθω τοι εκείνοι άνθρωποι, 
πού κατ’ επιταγήν, ή άτομικό συμφέρο, κατάντησαν 
πλέον εδώ  οί αδιάντροποι διαλαλητάδες τών μι- 
κρομαχαλάδων), ό τόπος λέω αυτός έγινε σάν τήν 
’Αλχημεία, ποΰ τό κάθε εξωτικό λιθάρι, τό ο ρ α 
ματίζεται διαμάντι χιλίων καρατιών— ό κ. Πιερνέ 
διελαλήθη αύτήν τήν φορά  (τήν πρώτη δέν ξεύρω 
γιατί δέν ήμουν εδώ) ώς μεγάλος διευθυντής ορχή
στρας, διάσημος συνθέτης, ίδεολόγος καί.... φιλέλ- 
λην! — ’Ά ς  δοϋμε γιά όνομα Θεοΰ τί συμβαίνει.

’Ανεξαρτήτως ιής συμπαθείας,πού έχωγιάτήνΓαλ- 
λία, δπου γνώρισα ένα κόσμο μέ μεγάλας π αραδό
σεις, μέ πολλά προτερήματα καί μέ λιγώΐερα ελατ
τώματα, καί πρός τήν οποίαν προσωπικώς χρεωστώ 
καί ευγνωμοσύνη άφοΰ έκεϊ έσπούδασα, έπρεπε μο
λοντούτο τά πράγματα νά βαλθοΰν στή θέσι τους 
γιά τό συμφέρον καί τών δύο τόπ^ν, διόιι οΰτε ή 
Γριλλία, πού έχει πίσω της ένα Μπερλιόζ, έν* Σαίν- 
Σάνς καί ένα Ντεμπυσσί, θά  διενοεΐτο ποτέ νά έκ- 
προσωπηθή άπό τόν α ή τόν β κοσμικόν κύριον, 
ένφ άπό τάλλο μέρος ό τόπος, πού θ ά  θορυβ ϋσε 
έτσι (έστω καί παρασυρθείς από ’κείνους πού προ- 
ανέφερα) μέ γιορτές γιά έναν άνθρωπο, πού καθώς 
θά  ίδοΰν παρά κάταΓό ίδιος του ό τόπος τόν θ εω 
ρεί ώ ς μετριότητα, θ ά  έκινδύνευε ασφ αλώς νά χα- 
ρακτηρισθή («ς ισότιμος τών όρεινόίν τής Μ αδαγα
σκάρης. Έ ν  πρώτοις ό κ. Πιερνέ οΰιε είνε, άλλ’ 
ούτε καί θεωρείται ώς συνθέτης στή Γαλλία — ώς 
ταιοϋτος δέ οϋιε συζητεΐται καν έκεΐ. Ή  μπαγκέτα 
άλλως τε έκφυλίζει,μέχρις έξαφανισμοΰ,τό δημιουρ
γικό (αν ύπάρχΥ[) ταλέντο, λόγω ’ τοϋ μεγάλοι' καί 
άεννάου συγχροτισμοϋ είς δν ύπόκειται ένας μαέ
στρος μέ έργα ποικίλλης καί άνομοιογενοΰς α ισθη 
τικής μεταξύ των, καί δπου άπό τόν σκληρόν αύ- 
τόν νομον, μιά πολύ δυνατή προσωπικότης θά μπο
ρούσε μονάχα νάξεφύγη ,καθώς συνέβη μέ τόν Λίστ, 
τόν Μπερλιόζ καί τόν Βάγκνερ. Π οιός σήμερα άσ- 
χολεΐται γιά τό συνθετικό έργο ένός Τοσκανίνι, ή 
τοΰ Μενγκελμπέργκ, τών κολοσσών αύτών τής μπαγ
κέτας ; Ό  Πιερνέ εΐνε λοιπόν γνωστός μονάχα ώς 
διευθυντής τής ορχήστρας Ινολόν, δπου επί σειράν 
έτών διετέλεσε βοηθός τού ίδρυτοΰ της, καί τόν ό 
ποιον σάν πεθανε διεδέχθη λόγί̂ > άρχαιότητος. Λ οι
πόν ποιαν θέσιν έχει τώ ρα  ώς μαέστρος στόν ίδιο 
του τόν τόπο, αύτό φαίνεται άπό' τό εξής περιστα
τικό. Τό 1922 έζητήθη (πρωτοβουλία τών λαϊκών 
κονσέρτων Πάντελοϋ) ή προτίμησις τοΰ παρισινού 
κοινού μεταξύ τών εξής τεσσάρων μαέστρων, Ρενέ 
Μπατόν, Σεβιγιάρ, Βόλφ, (διευθυντοΰ ορχήστρας 
στήν opera eom iqu e) καί τοΰ εδώ  φιλοξενηθέντος 
κ. Πιερνέ. Τό αποτέλεσμα ήταν, δτι ό κ. Πιερνέ 
ήλθε μετά τόν Σεβιγιάρ καί τόν Μπατόν, ήτοι ήλθε 
τρίτος μεταξύ τεσσάρων καί έπομένως κάθε επί 
πλέον συζήτησις έπ’ αύτοΰ νομίζω, δτι περιττεύει. 
Τού προσέδωκαν άκόμη στόν δουλοπρεπή αύτόν τό 
πο τήν ιδιότητα τοΰ.... ίδεολόγου !

Τ ά γαλανά του μάτια έγραφε ό κριτικός (;!) τοϋ 
«"Εθνους» στάζουν ιδεολογία. Ω ρ α ία  αλήθεια ή έκ- 
φρασις, άλλά ή ιδεολογία του εΐνε, δτι κατάντησε 
τήν ορχήστρα τοΰ Κολόν σέ καθαρά  κερδοσκοπική 
Ιπιχείρησι, δπου κάθε Σ ά β β α το  καί έπι τριάντα

χρόνια άλλο δέν κάνει τό γεροντάκι αύτό μέ τήν 
πλαδαρή του μπαγκέτα, παρά ν’ άναμασσα τά ’ίδια 
καί τά ίδια (Η ρω ικ ή  καί Παστοράλε),ένφ τάς Κυ- 
ριακάς παίζει ώς επί τό πλεΐστον έργα συγχρόνων, 
άφοϋ δμ ως προηγουμένως πληρωθή γι’ α ύ ιά τό  τα- 
μεΐον του. Καμμιά προτίμησις, ούδεμία καν συμ
πάθεια γιά τόν φτωχόν άρτίστα, πού θά τοϋδινε έρ
γο όσονδήποτε εμπνευσμένο μ έ ν, άλλ’ άναργύρωτο.

Ό  μερκαντισμός αύτοΰ τοΰ κυρίου δέν θά  διέ
φερε άπό τόν οίουδήποτε κοινού βιοπαλαιστοΰ, ποΰ 
ώς σκοπό τής ζω ή ς του έχει τήν τόσον γνωστή 
φράσι στή Γαλλία a van t tou t le beafftect. Ή  πε- 
ζότης αύτή εΐνε δυστυχώς γενικά σήμερα εξαπλω
μένη στόν έξω κόσμο, κι’ έτσι έξηγεΐται ή καθημε
ρινή έμφάνισις στά έκεΐ κονσέρτα τόσων καί τόσων 
διεθνών άσημοτήτων, έτσι συνέβη νά τραγουδήση 
ή δ)νίς Φ... άφοΰ προκατέβαλε 18.000 φράγκα, καί 
έπαίχθη ό κ. Μα,νώλης (ό παρασκηνιακός αύτός 
αριστοτέχνης) άνιί 25.000 μέρους τού σεβαστοΰ 
ποσο.1 ποΰ πήρε άπό τά παγκαλικά παρασκήνια.

Εΐνε άλι')θεια απορίας άξιον καί λυπηρόν πώς ό 
κ. Πιερνέ ώς μαθητής τοϋ μεγάλου Φράνκ δέν ένε- 
ποτίσθη καθόλου άπό τήν παροιμκύδη πλέον ιδεο
λογία τού δασκάλου του, καθώς αύτό συνέβη 
μέ τούς άλλους συμμαθητάς του, τόν εμπνευσμένο 
άλλ’ άτυχο D up arc καί τόν μεγάλο θεωρητικό V in 
cen t d ’ in d y . Γ ι ’ αΰτούς ακριβώς τούς λόγους έ
καμαν καλά δλοι έκεΐνοι, πού άπαξίωσαν (ώς καί ό 
γράφων) νά συμμετάσχουν στις γιορτές καί δεξιώ 
σεις γιά τόν έν λόγφ κύριον, δστις γιά τήν μεγάλην, 
τήν άληθινήν Τέχνη δέν άνιιπροσωπεύει απολύτως 
τίποτε. Σ . ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Η Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Ο Ρ Τ Η  Τ Ο Υ  “ Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Γ Ι Α  

Ν Ε Α  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η , ,

Ή  έφετεινή εορτή τοϋ Διεθνοΰς συλλόγου γιά 
νέα μουσική («S ociete  In tern ation al de la M u- 
sique M oderne»)ihx γείνη στή Σιένα τής ’Ιταλίας 
περί τά μέσα Σεπτεμβρίου.

Έ λάβαμε καί δημοσιεύομε τό πρόγραμμα :
1 Κοντσέρτο

Τομαζίνι, II Κουαρτέττο. Κάρελ Χάμπα, Σ ονα
τίνα γιά φλάουτο καί πτάνο. Χίντεμιτ, Σειρά μι
κρών κομματιών (γυμνάσματα γιά πιάνο μέρος II). 
Ραβέλ, Σονάτα γιά βιολί καί πιάνο (σολ μεΐζον). 
Τσεμλίνσκυ III κουαρτέτο εγχόρδων.

2 Κοντσέρτο
Μπρίντζ, III Κουαρτέτο έγχορδων. Τίζεν, Ντοϋο 

γιά βιολί καί πιάνο έργον 35. Βέμπερν Τρίο γιά 
έγχορδα. Ντέ Φάλα, Κοντσέρτο γιά τσέμπαλο καί 
5 όργανα. Ρόμπερτ Μπλούμ, μουσική γιά 8 όργανα.

3 Κοντσέρτο
Μαρτίνου, II Κουαρτέτο γιά έγχορδα. Προκό- 

φιεφ, Κουϊντέτο γιά όμπό, κλαρινέττο, φαγκόττο, 
βιόλα καί κοντραμπάσσο. ’Αλφάνο, Σονάτα γιά 
βιολοντσέλλο καί πιάνο. Έ ρν στ  Μπλόχ, Κουϊντέτο. 
Πιάνο.

Έ κτός αύτοΰ θά δοθή έ'να κοντσέρτο τής όρχή- 
οτρας τοΰ «Αύγουσταίου» τής Ρώμης υπό τήν 
διεύθυνσι τοΰ Μολινάρι, μέ παλαιά ιταλική μου
σική, ένα κοντσέρτο χορωδίας μέ τή «σεξτίνια 
χορωδία ΰπό τόν M on  S eign eu r Κασιμίρι καί 
ένα κοντσέρτο τοΰ Ίταλικοΰ τμήματος (τοΰ Διε
θνούς Συλλόγου) υπό τόν Καζέλα μέ τις «N oces«  
τοΰ Στραβίνσκυ καί μιά σερενάτα τοΰ Καζέλα.



Μ. ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
Δυστυχώς δέν έχω διαψευσθή στήν απαισιοδοξία 

μου άναφορικώς μέ τήν έφετεινή μας^ θερινή θ εα 
τρική περίοδο, γιά τούς κακούς οιωνούς τής όποιας 
έγραψα μερικά στό προηγούμενό μου σημείωμα.

Οί θίασοι τής πρόζας εξακολουθούν νά εΐνε δύο 
μόνον, αύτός τής κ. Κυβέλης καί ό άλλος, ή « Ε λ 
ληνική Κ ωμ ω δία», τοϋ κ. Άργυροπούλου. Μ ’ δλα 
ταΰτα δμως ή μιζέρια δσον αφορά  τίς σκηνικές των 
εκδηλώσεις ,άπό πολλές απόψεις εξακολουθεί πάν
τοτε νά είνε χαρακτηριστική τής ήθικής καί υλικής 
κρίσεως, ποϋ περνά τό θέατρό μας.

Καί δέν εΐνε διόλου υπερβολή κι’ οΰτε κατ’ έλά- 
χιστον άδικο αύτό, ποΰ λέγω. 'Ό ταν έ'νας θίασος 
χωρίς κανέναν ανταγωνιστή στό είδος του, μέ υλι
κήν ύποστήριξιν, δχι μικρή, δπως εΐνε γνωστόν, μέ 
προσωπικό υποκριτικό τό καλλίτερο,ποϋ μπορεί να 
εχη σήμερα στόν τόπο μας μιά θεατρική έπιχείρησι, 
καθώς καί μέ κάποια σχετική συνάμα παράδοσι ώ ς 
φίρμα, κατορθώνει καί δέν παρουσιίζει έπί τρεις 
μήνες τώ ρα  παρά συνθέσεις σκηνικές ξένες άπό τίς 
πειό μικρόπνοεςκαί τίς πειό άσχετες πρός κάθε ανώ 
τερη, ή υγειέστερη τέχνη, τό γεγονός αύτό, καί μόνο 
του άκόμη, εΐνε αρκετό νά δικαιολογήστ] τίς επι
φυλάξεις μου.

*0 θίασος τής κ. Κυβέλης μετά τό «Σκράπ» τοϋ 
κ. Χόρν ανέβασε τό «Χ ρυσό μου», ένα ψυχολο
γικό ΰεατρικό κομμάτι παρμένο άπό τό ομώνυμο 
μυθιστόρημα τής κ. Κολλέτ. Τό έργο αύτό τοϋ 
όποιου ή δράσις στρέφεται γύρω άπό μίαν ύπό- 
θεσι καί μία ψυχολογία ήρώ ω ν πολύ ειδική καί 
πολύ λίγο ενδιαφέρουσα, γύρω άπό τό ειδύλλιο 
δηλαδή μιάς σαραντάρας γυναίκας ποΰ άφοΰ 
έζησε τή ζωή της τής συνέβη νάγαπα σήμερον έ'ναν 
νεαρόν, σχεδόν παιδί, εΐνε δχι μόνον έ'ργο χωρίς 
άξια'ισεις βαθύτερες, χωρίς καμμιά ποίησι κι’ ά- 
κόαη καμμιάν άρμονικότητα στήν ουσία του καί 
στή φόρμα του, παρά καί τελείως ξένο πρός τό 
έλληνικό κοινό μέ τήν πολύ ειδική ψυχολογική 
περίπτωσι, ποΰ πραγματεύεται καί μέ τό περιβάλ
λον καί τόν κόσμον του τά καθ ’ εαυτό παρισινά καί 
σχεδόν πέρα ώς πέρα σέ μάς άγνωστα.

Γ ιά τ ό  έ’ργο αύτό δέν θ ά  μποροΰσε βέβαια νά 
γίνη σοβαρός λόγος· καί άν έμεινε στό πρόγραμμα 
περισσότερο άπό δσο ήταν δυνατόν έξ αρχής να 
υπόθεση κανείς, δτι μποροΰσε νά μείνχ], αύτό οφεί

λεται, αποκλειστικά σχεδόν στήν κ. Κυβέλη ή 
όποία είχε κατορθώσω  νά παρουσίαση, καί ώς έμ- 
φάνησις καί ώ ς παίξιμο, μέσα στις άνιαρές καί 
άνισορόπητες έξωτερικώς καί έσωτερικώς τέσσερες 
εικόνες τοϋ έ'ργου μιάν άπό τίς πειό καλές της 
σκηνικές δημιουργίες. Τά κατόπιν έργα τοΰ δ ρ α 
ματολογίου τοΰ θιάσου τών «Διονυσίων», «Τ ό 
Γαϊδούρι τοΰ Μπουριντάν», ή αγγλική φάρσα 
«Λ εφτάάά» καί τό «Ά γ ο υ ρ ο  φροΰτο» τών Γκινοΰ 
καί Τερύ εΐνε, δπως ξεύρουμε, δχι μόνο χωρίς 
καμμιά σοβαρή άξίωσι κι' αύτά παρά καί έργα 
συνάμα μάλλον παλαιά, ποΰ απλώς επαναλαμβά
νονται σήμερα, γνωστά στό άθηναϊκό κοινό άπό 
πολλοΰ.

Στις τελευταίες αύτές ανωφελείς παραστάσεις τό 
μόνο ένδιαφέρον σημείο υπήρξε ή Δίς ’Αλίκη 
Θεοδωρίδου, ένα άπό τά νέα, πραγματικά μας τα 
λέντα— τουλάχιστον προκειμένου γιά ρόλους ορισ 
μένου είδους, ρόλους δηλ. μικρών κοριτσιών. Γαιτί, 
δυστυχώς— καί τό δυστυχώς άναφέρεται στήν ’ίδια 
κυρίως— ώς τώ ρα  δέν εχει δοκιμαστή καί σέ 
άλλους ρόλους, σέ ρόλους, ποΰ θά  διέφεραν, ώς 
άπόχρωσις τουλάχιστον, άπό τούς ώς σήμερα, άν 
δχι ώ ς είδος.

'Ο  θίασος τών «Διονυσίων» ένα άπό τά καλλί
τερα σκηνικά συγκροτήματα, ποΰ είδε ώς τώρα τό 
έλληνικό θέατρο, τούλάχιστον άπό άπόψεως ύπο- 
κριτικοΰ ύλικοΰ, φυτοζωεί. Χάνεται μέσα σέ μικρές 
καί ανωφελείς και μικρόπνοες προσπάθειες, ποΰ 
μπορούν κάλλιστα νά ονομαστούν καί άναμασή- 
ματα, πολύ, μά πάρα πολύ, κοινά. Καί είνε κρίμα. 
Ά φ ο ΰ  κατήντησε καί νά θυμίζη άκόμη, μπαίνον
τας δίπλα στόν άλλον θίασο, θίασο τοΰ «Κεντρι- 
κοΰ», τό πολύ γνωστό μας «άλλοΰ τδνειρο κι’ άλλοΰ 
τό θαΰμα»,

Ό  θίασος τοΰ κ. Άργυροπούλου, πράγματι άν 
καί τό είδος του ιΐνε κωμα,δία άποκλειστικά, άν 
καί τό προσωπικό του τό υποκριτικό καί μάλιστα 
τό γυναικείο εΐνε άσυγκρίτως κατώτερο άπό τό 
προσωπικό τό υποκριτικό τών «Διονυσίων», κατώρ- 
θω σε μ ’ δλα ταΰτα νά μάς παρουσιάση ώς σή 
μερα . . .  δίπλα στις έξαμβλωματικές φάρσες ποΰ 
συνηθίζει γιά λόγους εϊσιτηριακής καταναλώσεως 
δπως οί «'Υπερφυσικοί μπεμπέδες καί τά «Μ οΰ 
τάφαγε ή μαιτρέσα μου» καί δύο έως τρία έργα



δχι μόνο νέα,άλλά καί μέ κάποια πραγματική θεατρι
κή καί φιλολογική άξια, δπως στήν άρχή, τήν« Κ ω μ ω 
δία στόν Π ΰργο» τοϋ Φράντς Μολλνάρ καί τελευταία 
τό τετράπρακτο «Θ ηριοτροφείο». Τό δεύτερο αύτό, 
ένα άπό τά  καλλίτερα τοΰ γνωστοΰ μας πλέον 
Κούρτ Ι'καίτς εινε μία σειρά μονόπρακτα ανεξάρ
τητα μεταξύ τους άπό άπόψεως ύποθέσεως, συγ
γενή δμως μεταξύ τους καί σφιχτοδεμένα άπό άπό
ψεως τοϋ ήθικοϋ μοτίβου— έτσι ας τό είποΰμε— 
ποϋ τά έχει έμπνεύσει. Πρόκειται γ·ιά τήν συνθήκη 
καί τήν ψευτιά, ποϋ ρυ&μίζει τις σκέψεις καί τις 
πράξεις τοΰ κοινωνικού ανθρώπου τόσο άπέναντι 
τοΰ έαυτοΰ του, δσο καί άπέναντι τών όμοίων του.

Ό  Κούρτ Γκαίτς εΐνε ένας άπό τούς πειό θεα 
τρικούς, τοΰς πειό τεχνίτες καί μαζί τούς πειό έςυ- 
πνους νέους κωμωδιογράφους γερμανούς καί τό «Θ η 
ριοτροφείο» του εΐνε μιά άπό τις καλλίτερες καί 
ζωηρότερες άποδείξεις τών δσων γι’ αύιόν γράφω.

Μ . Κ Ο Υ Ν Ε Λ Α Κ Η Σ

ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΓΑΡΕΝΘΕΣΙΣ
Ό  μουσικοκριτικός κ. Ν. Δέλλιος σ ’ έ'να του ά ρ 

θρο γιά τά «Μ ουσικά Χρονικά» βρίσκει, δτι «εκείνο 
ποϋ συγκινεί περισσότερο στό προηγούμενό μου 
σημείωμα, εΐνε δτι οδηγώ  είς τήν γχιλλλοιίναν ώς 
χρεωκόπον τής σκηνικής λογοτεχνίας μόνον τόνάμοι- 
ρον κ. Χ όρν.» Ά ν  τό πάρω  στά σοβαρά  τό ευφυο
λόγημα τοΰ κ. Ν. Δέλλιου θά  έπρεπε πριν άπ ’ δλα 
νά τοΰ παρατηρήσω , δτι στό προηγούμενό μου α ρ 
θρίδιο, ποΰ πρόκειται μ ό ν ο ν  γιά τήν έναρξι τής 
θερινής θεατρικής περιόδου κατά τήν οποίαν 
μ ό ν ο ν  ό κ. Χ όρν παρουσιάσΟηκε, δπως παρου- 
σιάσθηκε, δέν ήταν δυνατόν νά στείλω καί άλλους 
στήν «γκιλλοτίναν» (ή καί στό Π ραιτώριον — δέν 
άποκλείεται....) πρός ίκανοποίησιν τοΰ κ. Ν. Δέλλιου, 
ή πρός παρηγορίαν τοΰ κ. Π. Χόρν, ενόσω οίάλλοι 
αύτοί δέν έπαρουσιάσθηκαν άκόμη εφέτος,

Ά λλά  ανεξαρτήτως αύτοΰ καί σκεπτόμενος, δτι ό 
κ. Ν. Δέλλιος εΐνε δυνατόν νά έχη αντίθετη γνώμη 
περί κ. Χ όρν θ ά  έπρεπε νά τόν παρακαλέσω νά μάς 
τήν γράψη τή γνώμη του αύτήν αν δέν τόν έμποδί- 
ζη σ ’ αύιό τυχόν μιά προχθεσινή φρασοΰλα του σ ’ 
ένα του άλλο άρθρο. Ή  φράσις αύτή έλεγε: «Γ ιά  
τήν φωνήν τήν μελοδραματικήν υπάρχουν ειδικοί κρι
τικοί». Ποΰ θά  εΐπή,έπεκνείνοντάς την— καίδπως ά λ 

λωστε τήνέννοοΰσε καί ό γράψας, καί δπως άλλωστε 
είνε πολύ φυσικό— δτι ή μουσική έχει τούς ειδι
κούς κριτικούς της έκ παραλλήλου μέ τό Θέατρο 
ποΰ έχει κι’ αύτό (μέ τήν άδειαν τοΰ κ. Δέλλιου) 
τούς δικούς του... Έ κτός πειά αν ό μουσικοκριτι- 
κός κ. Δέλλιος συμβαίνει νά εΐνε καί λανθάνων 
θεατρικός κριτικός, οπότε χαίρουμαι ποΰ μέ τή 
σημείωσί μου αύτήν τοϋ δίδω  τήν άφορμή νά έκ- 
δηλωθή... Γιατί δέν θέλω νά φαντασΟώ φυσικά 
δτι... θεατρικογράφων δ μουσικοκριτικός κ. Ν. 
Δέλλιος επιχειρεί κάθε φορά νά παραθέτη μακρυά 
άπό κάθε σοβαρότερη άξίωσι, πότε τήν γνώμη 
ενός άνευθύνου κυρίου άπλώς, καί πότε τά ευφυο
λογήματα ενός πνευματώδους— δέν τό αμφισβητώ 
— διανοουμένου. Σέ μιά τέτοια περίπτωσι βέβαια 
τά θεατρικά αύτά γραπτά— σκέπτομαι— δέν θά 
έτοποθετοΰντο, άπό τόν ίδιο τόν κ. Δέλλιο μάλι
στα, μέσα σέ μουσικά άρθρα, ποΰ έχουν, άν δέν 
άπατώμαι, τήν άξίωσι τουλάχιστον κάποιας σοβά- 
ρότητος. Μ. Κ.

Σ Η Μ .— Στό σημείωμά μου τοΰ προηγουμένου 
τεύχους νά διορθωθοΰν τά έξη ς: Ά ντί π ο λ ύ  
μ έ τ ρ ι ε ς ,  νά διαβαστή π ο λ ύ  μ έ τ ρ ι ο ς .  Άντί 
τ ή ς  κ ο υ φ ό τ η τ ό ς  τ ο υ  κ α ί  τ ή ς  ά σ χ η -  
μ ί α ς, τ ή ς κ ο υ φ ό τ η τ ό ς  κ α ί  τ ή ς  α σ χ ή 
μ ι α ς .  Καί άντί μ ά ς  έ ' δ ω σ ε  ν ο μ ί ζ ο ν τ α ς ,  
μ ά ς  τ ό  έ ' δ ω σ ε  ν ο μ ί ζ ο ν τ α ς .  Μ. Κ.

Η ΔΕΙΛΙΑ Ή  ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΤΡΑΚ
Ή  εποχή τών εξετάσεων, τήν οποίαν διανύομεν 

τώρα θέτει ώ ς εν έκ τών σπουδαιότερων , επι
καίρων ζητημάτων τό ζήτημα τοΰ λεγομένου 
τράκ.

Μ αθηταί καί μαθήτριαι σχολεί.υν, ώδέιιυν κτλ. 
ευρίσκανΐαι κατά τήν εποχήν αύτήν είς νευρικήν 
ύπερδιέγερσιν δχι μόνον λόγφ τής κοπιώδους ετοι
μασίας τών εξετάσεων, άλλά καί τής ιδέας τοΰ 
πώς θά  παρουσιασΟοϋν, και μέ τήν πλήρη άγω- 
νίας έρώτησιν «άρά  γε Οά επιτύχω ;»

Οι μέλλοντες νά διέλθουν άπό τήν μικράν αύίήν 
δοκιμασίαν (διόιι έτσι θ ά  τήν όνομάσωμεν, ψυ
χραιμίας δμιλοϋντες) άς μέ παρακολουθήσουν είς 
τάς μικράς μου παρατηρήσεις καί συμβουλάς, ’ίσως 
συντελέσω νά έξέλθουν νικηταί.

Ή  δειλία, ή τράκ εινε άπό τά μεγαλείτερα εμ 
πόδια είς τήν έλευθέραν έξάσκησιν τών δυνάμεων 
μας. Κ άθε άνθρωπος οφείλει νά είμπορή χωρίς 
φόβους καί χωρίς δειλίαν νά όμιλή, νά ενεργή, νά 
γνωρίζη πώς νά υπερασπίζεται τόν έαυτόν του.

Ό  πάσχων άπό τό δυσάρεσιον αύιό συναίσθημα 
τής δειλίας οφείλει πρωτίστως νά έχη κατά νοΰν 
δτι εάν είλικρινώς θέλη νά απαλλαγή αύτοΰ θά τό

κατορΟώση είς έλάχιστον χρονικόν διάστημα μέ τήν 
βοήθειαν καταλλήλου εργασίας, καλών έξεων, θε- 
λήσεως καί τότε Οά αίσθανθή τήν ενδόμυχον χα
ράν, δτι Οά είνε Ικανός νά επίδειξη δλας τάς δυ
νάμεις του, Οά ζήση δέ εύτυχέστεοος δταν απαλ
λαγή τής λυπηρός καί έξευτελισιικής άβεβπιό- 
τητος.

Τό τράκ εΐνε ή όξυτέρα κρίσις τής δειλίας. Εύ
κολους επιβάλλεται είς τόν οργανισμόν μας, δ 
όποιος έξ αίτιας τής ροπής του ν’ αποκτά εύκο
λους συνήθειας μεταβ ίλλει αύτήν τήν δειλίαν εις 
χρονιάν νόσημα,

Τά αίτια ούιοΰ ε’ νε πολλά καί ποικίλουν άνα- 
λόγως τών περιστάσεων καί τοΰ χαρακτήρος. Ά -  
φορμαί δέ εΐνε αί εξής : υπερβολική εύαισθησία, 
έλλειψις σθένους καί ένεργητικότητος, άδυναμία 
τοΰ νευρικοΰ συστήματος κ.τ.λ.

Ή  ύγεία πρωτίστως παίζει τόν σπουδαιότερον 
ρόλον. Ά λ λ ά  καί ή Οέλησις παίζει επίσης σπου- 
δαίον ρόλον.

Χ ω ρίς Οέλησιν τίποτε δέν είμπορεϊ κανείς νά 
κατορΟο'ιση. Διότι εΐνε έκ τών κυριωτέρων συν
τελεστών τής επιτυχίας. Διά νά καταπολεμήση



κανείς ΐήν δειλίαν είνε απαραίτητον νά άπΟκτήση 
θέλησιν. Γνωρίζω  έκ τών προτέρων τάς αντιρρή
σεις τών άναγνωστριών καί αναγνωστών μου έπ* 
αύτοΰ τοΰ ζητήματος καί θά προσπαθήσω  νά 
απαντήσω άμέσως,

Φυσικά ή θέλησίς πρέπει ήδη νά ΰπάρχη έστω 
καί έάν εΐνέ πολύ ασθενική, διότι δέν εΐνε δυνατόν 
νά άναπτύξη κανείς εκείνο, ποΰ δέν υπάρχει. Έ άν 
εξαιρέσωμεν μερικά παθολογικά φαινόμενα, υπάρ
χουν πολλά άτομα, τά όποια έχουν άνεπαίσθητον 
καί άστατον θέλησιν,

Τό ρ^τόν σας ας εΐνε πάντοτε «θέλω καί μπο
ρώ » άλλως ή φαντασία σας πάντοτε θ ά  κυριεύση 
τήν θέλησίν σας. Έ κτος τής θελήσεως, τήν οποί
αν θά προσπαθήσετε νά αναπτύξετε, εΐνε καί ή 
συνήθεια, διότι καί αύτή εΐνε άπό τά σπουδαιό
τερα μέσα δπως καταπολεμήσετε τήν δειλίαν.

Έ κτος τής προετοιμασίας τών μαθημάτων, ή 
τών μουσικών έργων, τά όποια θά  έχετε νά έκ- 
τελέσετε, (ή προετοιμασία αύιή ήδη σάς έχει άνα- 
Λτύξει μίαν αΰτοπεποίθησιν) πρέπει ν’ αποκτήσε
τε τήν συνήθειαν τοΰ κοινοΰ, νά καταπολεμήσετε 
τήν δειλίαν σας (τό λεγόμενον τράκ).

Οί άκροβάται κατ’ άρχάς αισθάνονται φόβον, 
αλλ’ δταν έξασκοΟνται καθημερινώς, καταπολε
μούν τήν πρώτην δειλίαν, ή μάλλον αγωνίαν, τήν 
οποίαν είχαν άντιμετωπίζοντες τό κενόν, είς τό 
οποίον έίτηδοΰσαν, ή έκαμνον διάφορα γυμνάσματα. 

ΟΙ θηριοδαμασταί διά τής έξεως έχουν νικήση τόν

φόβον τών πολλών κινδύνων, είς τούς οποίους εΐ'- 
ναι εκτεθειμένοι.

Διά τής επιμελούς άσκήσεως καί τών πολλών κίΗ 
συχνών επαναλήψεων σχηματίζεται ή έξις. Ή  
συγκίνησις επαναλαμβανόμενη καθημερινώς έξ«- 
σθενεΐ καί εξαφανίζεται·

Αύτό λοιπόν, τό όποιον κάμνοϋν οϊ άνθρωίϊοι 
άντιμετωπίζοντες τόν πραγματικόν κίνδυνον, όφεί* 
λει καί είμπορεΐ νά τό κάμη ό δειλός, ό όποιος 
συνήθως έχει νά αντιμετώπιση καί νά παλαίση 
μέ φανταστικούς κινδύνους, μέ φαντάσματα, τά 
όποία δημιουργεί ή φοβισμένη του διάνοια.

Ό  άνθρωπος Είμπορεΐ νά Ηάμη δ,τΐ θέλει άρκεΐ 
νά τό θέλη. ‘Αλλά δέν πρέπει νά περιμενη νά 
ύπέρνικήση ΐάς δυσκολίας άμέσως' ή πρόοδος θά  
φανή έάν έχη υπομονήν νά έξακολουθήση μέ θάρ* 
ρος.

Έ άν πρός στιγμήν αίσθάνεσθε άπογοήτευσιν, 
έίτικαλεσθήτε τήν φιλοτιμίαν σας, τήν ύπερηφά* 
νειάν σάς, εξετάσατε τά αίτια τής πρός στιγμήν! 
άπογοητεύσεώς σας (οκνηρίαν, κόπωσιν, αμφιβο
λίαν) καί καταπολεμήσετε τα.

Συναναστράφήτε ανθρώπους μέ ενεργητικότητα 
καί Αάρρος διά νά τό αποκτήσετε καί σείς.

Μέ τήν τελείαν θεραπείαν τής δειλίας θά  αϊ- 
σθανθήτε τήν πραγματικήν ψυχικήν εΰχαρίστησιν 
βλέποντες τούς κόπους σας νά στέφωνται μέ θρ ι
άμβους.

ΤΤ· Ε · Τ·

ΠΕΡΙΟΔ ΙΚΑ
Μ ιτ s ί c  a d ’  Ο g  g  ί. Μοναδικό μηνιαΐον 

’ Ιταλικό μουσικό περιοδικό, τό όποιον εκδίδει ό 
οίκος R ico rd i στό Μιλάνο. Περιέχει μελετάς τών 
διαπρεπεστέρων μουσικολόγων, Ιταλών, Γ ερ 
μανών, Γάλλων κ. λ. π. ανταποκρίσεις άπό δλα 
τά μουσικώτερα κέντρα τοΰ κόσμου, ποΰ αναφέ
ρουν τά τής μουσικής κινήσεως κάθε μηνός, κρι
τικές κ.τ.λ. μουσικό παράρτημα, μία πλουσιω- 
τάτη καί μοναδικού ενδιαφέροντος βιβλιοκρισία, 
απείρους περιλήψεις άρθρων, μελετών κ. τ. λ. 
ποΰ γράφονται σ ’ όλο τόν κόσμο καί μιά ειδική 
κριτική γιά δλα τά έκδιδόμενα νέα καί νεωτερι
στικά μουσικά έργα.

« M u s i c a  D i v i n a »  X V I .  ’Έ τος 1. Τεΰχος 
Ό  καθολικός εκκλησιαστικός Σύλλογος τής 
Βιέννης έχει δικό του ξεχωριστό περιοδικό, ποΰ 
άσχολεΐται μέ τήν εκκλησιαστική μουσική. Τό 
τελευταίο τεΰχος τής «M u sica  D iv in a » πραγμα
τεύεται διάφορα ζητήματα, πού ενδιαφέρουν ά- 
ποκλειστικώς τούς καθολικούς κύκλους τής Βιέννης

’Αφιερώνει μερικές γραμμές καί γιά τίς βάσεις 
τής εκκλησιαστικής μουσικής. Οί κ. κ. L eelitha- 
ler καί W eis  S en b och  γράφουν γιά τή σχέσι τής 
μουσικής καί τής λειτουργίας. Ο W . Jehm idt 
άσχολεΐται μέ τό θέμα «Μουσική θρησκευτική καί 
θρησκευτική Ιστορ ία» .

Ό  S eh m id t φρονεί δτι ή εποχή μας θά  ω φ ε
λείτο πολύ άπό μιά σύγχρονη θρησκευτική τέ
χνη καί δτι οί σημερινοί μας καλλιτέχναι θά  
εΐνε είς,θέσιν νά δημιουργήσουν κάτι νέο θ ρη 
σκευτικό.

Ό  Τσέχος συνθέτης Μπούριαν έγραψε για τή 
νέα εθνική τσεχική έκκλησία (ποΰ άπεσπασθη τε
λευταίως άπό τήν εκκλησίαν τής Ρώμης) μιά νέα 
λειτουργία γ ι ά . . .  τζαζμπάντ (! ! !) ή όποία θά  
δοθή τίς μέρες αύτές γιά πρώτη φορά.

« L a  R  Θ ν  ti e Μ  u s i c a  1 e » .  Παρίσι. ’Α πρί
λιος 1928. Είς τό τεΰχος τοΰ ’Απριλίου δημοσιεύει 
άρθρον τοΰ άλλοτε Γάλλου Π ρωθυπουργού Edo* 
nard H errio t μέ τόν τίτλον « Ή  νεότης τοϋ Μπε- 
τόβεν». Τό άρθρον αύτό γραμμένο κατά τρόπο π ρω 
τότυπο καί εξαιρετικά ενδιαφέροντα, θά  άπότελέση 
ένα κεφάλαιον σοβαροΰ έκτενεστέρου συγγράμμα
τος περί τοΰ μεγάλου συνθέτου.

Σ τό ίδιο τεΰχος διαβάζομε άρθρον τοΰ κ. Μ. Δ. 
Καλβοκορέση « Ή  άνακάλυψις ολοκλήρου τοΰ B oris 
G o d o u n o v  τοΰ Μ ουζόρσκυ». Ή τ α ν  γνωστό, 
οτι έγνωρίζαμε τό έργον τοΰ μεγάλου Ριόσσου κατ’ 
επεξεργασίαν τοΰ Ρίμσκη Ινορσακώφ, γιά λόγους 
τεχνικούς. Τό έκπληκτικόν δμ ως εΐνε, δτι ό ίδιος ο 
Μουσσόρσκυ είχε προβή προηγουμένως σέ άκρωτη- 
ριασμούς.

Ά λ λ ο  άρθρον περί Μουσσόρσκυ. « Ό  Μ ουσσορ- 
σκυ ώς δραματουργός», τοΰ Ίγκόρ  Γκλέμπωβ, 
κατά μετάφρασιν τοΰ Β. Παρνάκ, μέ πολλά απο
σπάσματα καί παραδείγματα, σημειώσεις, χρονι
κά κλπ.

Ή  Ί  ό ν ι ο ς « Ά  ν θ  ο λ ο γ ί α ». Λ αμπ ρό
τατο φιλολογικοκαλλιτεχνικό περιοδικό, ποΰ βγαί
νει στή Ζάκυνθο. Γράφιουν σ ’ αύτό κυρίως οί δ ι
απρεπέστεροι άπό τούς έπτανησίους λογίους επι
στήμονας καί καλλιτέχνας, διευθύνεται δέ απο 
τήν ενθουσιώδη λογία κ. Μαριέττα Μινώτου,



ΚΑΛΛ ΙΤΕΧΝ ΙΚΑ  ΝΕΑ
Στό θέατρο τής M on n a ie , στό Βέλγιον, παρε- 

στάθη μέ μεγάλην επιτυχία τό μελόδραμα « 1 /  a- 
n e llo  nuziale* τοΰ γνωσιοΰ καί άγαπητοϋ στό 
μουσικό μας κόσμο, πρώην διευθυντοϋ τής συμ* 
φωνικής ορχήστρας τοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών κ. Ά ρ -  
μάνδου Μαρσίκ. Ή  μουσική τοΰ έργου αΰτοϋ  
έκρίθη άπό τούς ειδικούς ώ ς γραμμένη μέ λεπτή 
τέχνη καί ευγένειαν ϋφους, περιέχουσα καί εξαιρε
τικής δυνάμεως συμφωνικές σελίδες, ποΰ θ ά  είμ- 
ποροΰσαν νά έκτελεσθοϋν καί χωριστά άπό τό 
εργον. Τοΰ κ. Μ αρσίκ έξετελέσΟη άκόμη σέ μία 
συμφωνική συναυλία βελγικής μουσικής καί τό 
γνωστό καί σ ’ έμας συμφωνικό ποίημα « Ή  
Π ηγή».

* ..* *
Ό  M au rice  R a v e l έ δήλωσε στόν ανταποκριτή 

τοΰ πέριοδικοΰ M u sica  A m erica  οτι είνε έκτι- 
μητής τής Τ ζάζ μπάντ τής όποιας θαυμάζει τόν 
ρυθμικό πλοΰτο.

** *
Ό . A rturo T osca n in i, ό μεγαλείτερος άπό τούς 

ζώντας διευθυντάς ορχήστρας, σ ’ ένα χρονικό 
διάστημα μικρότερο τών δύο μηνών έ'δωκε στήν 
Βόρειον ’Αμερική τριάντα συμφωνικές συναυλίες 
μέ τήν ορχήστρα τής Φιλαρμονικής, ποΰ είχαν μο
ναδικήν έπιτυχία.

** *
Ή  Ε λένη τής Αίγύπτου τοΰ Ριχάρδου Στράους 

θά  έκτελεσϋή γιά πρώτη φορά  στή Δρέσδη, ύπό 
τήν διεύθυνσι τοΰ F ritz B useh , μετά πέντε ημέ
ρες δέ κατόπιν θά  έκτελεσθή στήν Βιέννη, υπό 
τήν διεύθυνσι τοΰ ίδίου συνθέτου.

** *
Στή Βενετία θά δοθή  εντός τοΰ Ιουνίου μία 

συναυλία έργων τοΰ Σοΰμπερτ, επί τή ευκαιρία 
τοΰ εορτασμού τής έκατονταετηρίδος από τοΰ θ α 
νάτου του. ** *

Ό  J g o r  S traw insk i εργάζεται επάνω σ ’ ένα 
B equiem  μέ so li, κόρα καί ορχήστρα.

— Έ λάβαμε τό διπλό τεΰχος (’Απριλίου— Μαΐου) 
τοΰ μηνιαίου λογοτεχνικού περιοδικού ποΰ έκδί- 
δεται στό Η ράκλειο  τής Κρήτης «Νεοελληνικά 
Γράμματα». Τό περιοδικό αύτό— ποΰ θ ά  εΐμπο- 
ροϋσε νά είχε έ'να λιγο'ιτερον άσχημο εξώφυλλο,— 
είνε γενικώς καλοτυπωμένο, περιέχει μία άρκετά 
καλή φιλολογική κτλ. υλη καί είνε άξιο ύποστη- 
ρίξεως. Μόνον οί καλλιτεχνικές κρίσεις καί οί επι
κρίσεις του (σάν εκείνες π.χ. ποΰ κάνει γιά τά 
«Μ ουσικά Χρονικά») γραμμένες μέ πολύ επιπόλαιο 
πνεΰμα καί μέ αρκετήν ανευλάβεια, δέν έ'χουν βέ
βαια, καμμιά σοβαρή ύπόστασι.
— Έ λάβαμε τά έ'ως σήμερα έκδοθέντα επτά τεύ
χη τοΰ έπιστημονικοκαλλιτεχνικοΰ πέριοδικοΰ « Ή  
Διάλεξις», καλοΰ, χρησίμου καί στήν έμφάνισί του 
σοβαροΰ.

Μεταξύ τών διαλέξεων ποΰ περιλαμβάνονται στό 
τελευταίο τεΰχος τοΰ Μ αϊου, διακρίνονται «Τ ό 
σπαθί καί ή λύρα» τοΰ κ. Κ ωστή ΙΙαλαμά καί 
«Ζητήματα δημοσίας καλαισθησίας» τοΰ κ· Δ. Πι- 
κιιόνη.

ΠΕΝ Ν ΙΕΣ
— Πολλήν επιτυχίαν έσημείωσεν ή τελευταία μαθη
τική συναυλία τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών, ποΰ έγινε στήν 
αιθουσά του.

Εξαιρετικήν έντύπωσιν άφησε τό μουσικώτατο 
καί άμεμπτο τεχνικώς παίξιμο τής δος Ά ντωνιά- 
δου μαθήτριας τοΰ κ. Πετύρεκ.

Ε π ίση ς πρώτης τάξεως ήτο καί ή έκτέλεσις έ'ρ* 
γων μουσικής δωματίου (τής τάξεως τοΰ κ, Μπου- 
στίντουϊ) είς τήν οποίαν έλαβον μέρος οί μαθηταί 
Χατζοπούλου, ’Αναγνωστοπούλου, Οικονόμου καί 
Κοφΐνο.

Πολύ καλά έπαιξαν καί αί δες Βάλβχι, Ραφαήλ 
καί Φιλιπποπούλου (τάξις κ. Βελουδίου.)

Έ ίς τό τραγοΰδι ή δίς Σερτσίου άπεκάλυψε εξαι
ρετική μουσικότητα καθώς και ό κ. Ίωαννίδης 
(τάξις κ. Νικολάου).
— Συνεπείς;, ενός τραγικού αύτοκινητ ιστ ικοΰ δυστυχή
ματος άπέθανε στό Βερολΐνον μόλις 40 έτών ό γνω
στότατος διευθυντής ορχήστρας Ε . B ohnke.

— Ελλείψει χώρου άνεβλήθη διά τό έρχόμενον 
φύλλον ή δημοσίευσις σημειώματος γιά τό διακε
κριμένο βαρύτονο κ. Ξηρέλλη, ποΰ διέπρεψε στή 
Γερμανία, καθώς καί τοΰ σκίτσου του ποϋ έγινε 
άπό τόν περίφημο ζο>γράφο κ. ΙΊ. ’Αραβαντινο.

— Στό επόμενο τεΰχος θά δημοσιεύσουμε τό τρα
γούδι «Τριανταφυλλιά καί Κυπαρίσσι» μία άπό τις 
πειό εκφραστικές μελωδίες τοΰ μουσουργοΰ κ. Να- 
πολέοντος Λαμπελέτ.

— Ε πειδή  μερικοί άπό τούς συνδρομητάς μας 
είς τούς οποίους έστάλησαν τά φύλλα τών Μ. X. 
δέν τά έ'λαβαν, παρακαλοΰνται, όσοι τυχόν δέν έπή- 
ραν τά φύλλα νά μάς ειδοποιήσουν γιά νά τούς τά 
στείλουμε έκ νέου.
— Στό περασμένο φύλλο πέρασαν παρά τήν ΰελησι 
μας άρκετά τυπογραφικά λάθη. ’Έ τσι είς το αρ- 
θρον τοΰ κ. Τουρνάϊσσεν ό μεγάλος λυρικός ποιητής 
M orik e  έ'γινε μεγάλος μουσικός M orik a , ή απε
ριόριστη παρρησία έ'γινε απεριόριστη παρρικοία κ.α.

Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Ό  Ά ριστειοΰχος τών Γραμμάτο>ν καί Τεχνών, 
Διευθυντής τοΰ Έ θνικοϋ Κονσερβατορίου ’Αθηνών 
καί Γενικός επιθεωρητής τών στρατιωτικών μουσι
κών, ταγματάρχης κ. ΜανοΛης Καλομοίρης, διω- 
ρίσθη τελευταίως διευθυντής τής κλασικής ορχή
στρας τοΰ Καφεζυθεστιατορίου « ’Ό ασις».

Καί είς άνώτερα !

Φ Ε Λ ΙΞ  Π Ε Τ Υ Ρ Ε Κ

Έ λ ευ θ έρ α  τάξις γιά Πιάνο καί Σύνθεσι άπό τά 
μέσα 'Ιουλίου έω ς  τά  μέσα Αύγουστου 1928 

εις τό «Μ οζαρτέουμ» στό Σάλτσμπουργκ.
Γ ιά  τήν πρόσληψι στήν τάξι τοΰ πιάνου απαιτεί

ται ή προετοιμασία ενός προγράμματος. Έ άν γείνη 
ανάγκη έφέτος θ ά  ίδρυθή καί προπαρασκευαστική 
τάξις.

Έ κ τός αύτοΰ θά  δοθοΰν διαλέξεις περί τό θέμα 
« ’Ιδιαιτέρα μέθοδος τής φιλολογίας τοΰ πιάνου»’ 

Τιμή δ ι ’ δλα γενικώς Αύστριακά Σελίνια 100. 
Διά τούς Έ λληνας έκπτωσις κατόπιν συνεννοήσεως.
Π ροτάσεις Φ. Πετύρεκ, Πλαπούτα ί3.______________

— Χ αρ. Χαραλάμπους. Δικηγόρος Ποινικολόγος. 
Γραφεία  : Ό δ ό ς  Ν οταρά 60, όπισθεν Δημοτικού 
Θεάτρου, έν Π ειραιεί,
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Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ,,
Έ ν  Πειρα ιεΐ, οδός Νοταρά 6$. (Πάροδος Γεωργίου Α / )

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΓ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ

ΚΑΙ ΝΑΙ Α . Β . Γ. ΘΕΣΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ -  Τ Μ Η Μ Α Τ Α Ρ Χ Α Ι

01 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ TON ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Μ ασσάζ, Ήλεκτριαμβ'ι κλπ. διά τάς παθήσεις 

τών Νεύρων— Κρυοδεραπεια/Ηλεκτρολύσεΐξ κλπ.
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Μ. Σ. Μ Α Τ Σ Α Σ
ΤΤΡΟΜΗΘΕΙΑΙ— ΑΝΤΙΤΤΡΟΣΩΤΤΕΙΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 36 
Ταχυδρ. Διεύθυνσις : Γραμματοθυρίς 79.

Α Θ  Η Ν A I

Π Α Ρ Α Κ Α Τ Α Θ Η Κ Η  :

ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΩΝ
«O D E O N » «D K C C A * κλπ. Τά τελειότερα 

είς τάς συμφεροτέρας τιμάς τοΐς Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ο ΙΣ  
και μ έ-Δ Ο ΣΕ ΙΣ .

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΙΣΙΟΙ [ Ρ Α Μ Μ Ι Μ Ν
"Ολοι αι τελευταΐαι έπιτυχίαι: "Οπεραι, ό- 

περέτται, χοροί, Μανέδες, εκκλησιαστικά κλπ. 
π. χ. C ava llerie  E egere, H a lle lu ja h , H aw ai- 
San S o le  m io , G a  c ’ est P aris , Μπανάνες, 
Ά χ  Μαρί, Ά λανάκι, Βλάμης, Κομμουνίστριες 
κλπ. χλ&.

Ρ Α Π Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Α Ι  -  Π λ Ε Κ Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Α Ι  -  Κ Α Λ Τ Σ Ο Μ Η Χ Α Ν Α Ι
B E R IT A S  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Α Ι H A R R IS O N  

Τιμαι αφάνταστοι.

ϋΟΥ Ρ Β Σ
Κ Ο Ν ΙΑ Κ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Χορδιστής και έπιδιορθωτής Πιάνουν καί IIια- 
νόλοιν. Χ ορδιστής τών Πιάνων τοϋ Ω δείου  
Π ειραιώς (Πειραϊκοϋ Συνδέσμου) τής Χ ορ φ - 

δίας Α θη νώ ν  καί τοϋ ’Εθνικού Ω δείου.
Π ληροφορίαι: Σ τοά  ’Αρσάκειου 1. Μουσι- 

σικός Οίκος Κωνσταντινίδου. Μουσ. Οικος 
Ζ. Μακρή.



ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ  
Φ Ι Α Ϊ Π Π Ο Ύ *  M 5«:‘ r x o T

Γεωργίου Α'. καί Κουντουριώτου ΐ?ο - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Π Ι
Τών άνωτέρων Γερμανικών Έργοΰταοίων 

K L IN G M A N N  -  B L ^ M M E R  -  K R E O T Z B A C H

Γ Ρ Α Μ Μ Ο Φ Ω Ν Α  BRU N SW ICK  Γ Ρ Α Μ Μ Ο Φ Ω Ν Α  POLUDOR

Δ ΙΣ Κ Ο Ι » Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ι Δ ΙΣ Κ Ο Ι »

ΜΕ ΔΟ ΣΕΙΣ: Π Ι Α Ν Α  και Γ Ρ Α Μ Μ Ο Φ Ω Ν Α

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ ΙΚΟΣ ΑΝ Τ ΙΠΡΟ ΣΩ ΠΟ Σ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σ Α Π Ω Ν Ε Σ
ΕΥΣΤΡηΤ. MRT^OY & EMM. MRNER

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΟΒΑΣ Μέγα Βραβεΐον μετά Χρυσου Μεταλλίου. 

ΤΤΑΡΙΣΙΩΝ Βραβεΐον Χρυσουν 

ΡΩΜΗΣ Βραβεΐον Χρυαοΰν 

ΛΙΕΓΗΣ H o r s  C o n c o u r s  έκτός αυναγωνισμοΰ.

γραφεία : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 8 - πειραιευς


