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Μ ΟΥΓΚΑ 
ΧΡΟΛΜΚΑ

ΖΑΧ. ΓΤΑΤΤΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

Ζητοΰμε συνήθως σιή μουσική τό μεγά- 
λον εκτελεστή.

Δέν εινε ώρα νά ζητήσωμε κι’ §να καλό 
πλανόδιο;  Νομίζω πώς τό δεύτερο είνε 
εθνικό δσο κα'ι τό πρώτο.

Όχι φιλολογία ! "Ας τολμήση ενας ανα
γνώστης τών «Μουσικών Χρονικών» την 
ώρα ποΰ ό γνωστός εγκληματίας, ό ήλιος 
τής ’Αθήνας καλεΐ τούς πλανοδίους μουσικούς 
νά βγουν καί νά κουρελιάσουν τήν ακοή τών 
πρωτευουσιάνων ποΰ λιάζονται, ας τολμηση 
νά πλησιάση σ’ ενα τέτοιο κέντρο και να πή 
πώς εχει δικαίωμα στή θείαν ησυχία, στή 
ζέσιη και στό φώς. Δυο πλανόδιοι, ποΰ ξυ- 
νουν ενα ξύλο κα'ι βελάζουν θά τόν διώξουν 
άποκ-Ι.Άν σταθή άλλου θά τόν κυληγήσουν 
κι’ εκε,ϊ· Δέ θά σταθή πουθενά.

Αυτή εινε ή ελευθερία, Ό  ενας θά βασα- 
νίζχι τούς πολλούς.

Ό  Σοπενάουερ έβγαλε τό συμπέρασμα 
πώς δ άνθρωπος έχει γίνει γιά κάθε άλλο 
παρά γιά νά σκέπτεται. ’Αδύνατον, είπε, νά 
προωρίσιηκε γιά τέτοια λεπτότητα ενα δν ποΰ 
έχει αυτιά, όργανα δηλαδή ποΰ εισπράττουν 
δλους τούς θορύβους. Κατά πόσον αυτή ή 
παραδοξολογία τοϋ σοφοΰ εινε λογική— και 
δέν υπάρχει τίποτα λογικώτερο —  ας κρίνη 
κάθε κάτοικος τής Χώρας αυτής τών μουγ- 
κρισμάτων κα'ι τών κρότων.

Αυτοί οίπεντακόσιοι καί οί χίλιοι Έλληνες

ποΰ άκινητοΰν στόν ήλιο τοΰ Ζαππειου δεν 
εΐνε τάχα οί πειό ευτυχισμένοι άνθρωποι 
τοΰ κόσμου άφοϋ μιά ώρα τώρα άκοϋν ατα- 
ραχοι τό βέλασμα τών πλανοδίων καί— τό 
φοβερώτερον— τούς πληρώνουν γι’ αΰτο ποΰ 
έγεινε ; Άφοϋ οί μποτίλιες, τά καθίσματα, τά 
μπαστούνια, τά πιατέλα καίτά φλυτζάνια σέ 
τέτοιες φοβερές δοκιμασίες μένουν στή θέση 
των, θά πή πώς ή πρωτευουσα δεν 
ακούει. Ευτυχισμένη πόλις! ’Εδώ θά μπο
ρούσαν νά κάνουν εισπράξεις άνθρωποι χτυ
πώντας μόνο τό τούμπανο τών ταμ-ταμ. 
Εινε τάχα αλήθεια πώς κάθε λαός αξίζει 
τούς πλανόδιους μουσικούς του ;

’Έκαμα τή σκέψι αυτή άλλη μιά φορά 
φέτος ακούοντας μέσα στό εστιατόριό τής 
δδοΰ Σταδίου τά κάλαντα. Όσο περνούσαν 
καί τραγουδούσαν τά παιδιά, τό πράγμα εί
χε τό γνωστό του θέλγητρο— επειδή οι καλοί 
μας οί σπουργίτες εινε απάνω άπό κάθε 
κριτική καί αγνοούν ακόμα καί τό γεγονος 
πώς αποκτήσαμε Συνομοσπονδία τών μου
σικών καί θεατρικών μας κριτικών. Εινε 
πάνια επιθυμητοί καί πάντα ελάχιστα πλη
ρωμένοι γιά τό κελάδισμά τους. ’Απ’ τή 
στιγμή δμως ποΰ τά παιδιά πήγαν νά με
τρήσουν τά λεπτά τους κι’ άρχισαν νά περ- 
νοΰν οί κανταδόροι, τά κόρα, γιά νά μάς 
ποΰν πώς γεννήθηκε δ Χριστός, μέ πολυφω
νία καί μέ σοβαρότητα, χαθήκαμε. Μόνο



χασές ποΰ σκίζεται η καθίσματα καφφενεί- 
ων ποϋ τραβιούνται άπό θυμωμένα γκαρ
σόνια στό πάτωμα μετά τά μεσάνυχτα μπο
ρούν νά παραβγοΰν μ5 αυτή τή μουσική. Και 
μολαταύτα εινε προϊόν τοϋ τόπου. Τό κοινό 
τήν πλήρωσε. Καί τό φοβερό εΐνε πώς οί 
κανταδόροι βγήκαν άπό μας, άπό τήν πόλη 
μας, απ’ τήν καλαισθησία μας. Αυτά τά 
ούρλιάσματα είμαστε δλοι εμείς.

Αυτός εΐνε ό κανταδόρος μας. Νά δ πλα
νόδιός μας. "Οπου κα'ι νά ψάξωμεν στό δρό
μο δέν θά βροϋμε δυο ρωμηούς, ποϋ νά 
μπορούν νά κάμουν μιά διφωνία σωστή. 
Αι)ΐό τό φαινόμενο, μ’ δλα τά τέσσερα 
’ξίδεΐα μας, εΐνε ασήμαντο ;

Δέν|έρω αν έχω γελαστή, μοΰ φαίνεται 
δμως πώς ενα άπό τά εΰγενέστερα ποΰ έχουν 
οί καλλιεργημένοι λαο'ι τής Ευρώπης είνε δ 
πλανόδιος μουσικός. Στή Γαλλία— κα'ι δέν 
εΐνε μουσικό έθνος— δ ζητιάνος, δ σακάτης, 
δ βιολιντζής τοϋ δρόμου θά σάς ποϋν περί
φημα μιά καντσονέττα παληά και γνωστή. 
Μιά ξέρουν ίσως. Μά τήν ξέρουν. Τήν εκ- 
τελοΰν μέ άκρίβεια, συγκίνησι καί μ5 ευγέ

νεια. Σέ βγάζουν στό παράθυρό σου ! Οί 
’Άγγλοι εΐνε άμουσοι. Μά δ πλανόδιός τους 
εΐνε μουσικός. Μέ άψογη καλαισθησία εκτε- 
λεΐ τό έργο του στίς Ιξοχικές συνοικίες τοΰ 
Λονδίνου. ’Αγαθοί "Αγγλοι, μέ τήν πίπα 
στό στόμα, άκοΰνε άπό τίς ταράτσες τών 
σπητιών τους τό ευγενικό αύτό τραγούδι, 
μονωδία η δυωδία, καί τό πληρώνουν. Εΐνε 
μιά τέχνη. Ή  ίδια ή τέχνη, στό δρόμο. Μά 
μέ τοΰτο δέν ξέχασε τήν εύγένειά της. Γιά 
τούς Ιταλούς εΐνε περιττό νά πώ τίποτε.

Έξομολογηθήτε μου αν άκούσατε ποιέ 
στήν ’Αθήνα ενα μουσικό πλανόδιο, χωρίς 
ν’ αγανακτήσετε.

Καί τώρα άφίνω στόν αναγνώστη τών 
«Μουσικών Χρονικών» νά μοΰ πη γιά ποιο 
λόγο ενα κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό τής 
μουσικής καλλιεργείας τού συνόλου, δ καν
ταδόρος ή δ πλανόδιος, νά είναι στόν τόπο 
μας κοινωνική συμφορά, καί γιατί ενας μό
νον, απομονωμένος ακροατής νοιώθει τή 
συμφορά αύτή τής κοινωνίας, ένφ ή ίδια 
τήν αγνοεί!

Ζ Α Χ .  Π Α Π Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ



NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝ ΤΩ  ΕΛΛΗ Ν ΙΚΩ  Δ Ρ Α Μ Α ΤΙΚ Ω

ΘΕΑΤΡΩ
At πρώται άπόπειραι έκτελέσεως έλληνι- 

κών μουσικών συνθέσεων άπό σκηνής έγέ- 
νοντο έν Κερκύρα άπό τοΟ 1819 διά χορφ- 
διών τινων. Δέκα καί τρία έτη μετά ταΟτα, 
πρός τιμήν τοΟ άποβιβασθέντος τότε έν 'Αγία 
Μαύρttj άρμοστοΰ τοΰ Τονίου Κράτους λόρδου 
Νουγέντ, ο£ ποιηταί Σπυρ. Ζαμπέλιος καί I. 
Μαριν. Νικολαΐδης έγραψαν «δραματικήν 
πραξιν» ήτις μελοποιηθεΐσα ύπό άνωνύμου 
μουσουργοΰ παρεστάθη τήν 15 Δεκεμβρίου 
1832 έν τή αιθούση τοΟ Γυμνασίου τής Α 
γίας Μαύρης (*)■ Ή «δραματική πράξις» τών 
Κερκυραίων ποιητών στερείται πάσης φιλολο
γικής άξίας, άγνωστον δέ ποίαν άξίαν είχεν 
ύπό μουσικήν έποψιν. Δι3 αύτής έπλέκετο τό 
έγκώμιον τοΰ νεοαφιχθέντος άρμοστοΟ διά 
στόματος τής ’Αθήνας, τής Θέμιδος, τής Δή
μητρας, τοΰ Δαίμονος τοϋ Ίονίου πέλαγους 
καί χοροΰ πολιτών. Τίποτε περισσότερον.

Δύο μήνες ύστερον, οί αύτοί ποιηταϊ έγρα
ψαν έτέραν δραματικήν πράξιν ύπό τόν τίτλον 
«τό δάφνινο στεφάνι» ής τήν μουσικήν Ιγρα- 
ψεν δ μουσουργός ΙΙίκολης. Τό νέον αύτό έρ- 
γον τών Κερκυραίων ποιητών παρεστάθη έν 
Άγια Μαύρη τήν 2 Φεβρουάριου 1833 είς 
τό μεγάλο δωμάτιον τοΰ δευτερεύοντος σχο
λείου τής είρημένης νήσου. Τό μόνον εξαιρε
τικόν τής παραστάσεως ταύτης ήτο δτι κατ’ 
αυτήν ένεφανίσθησαν έπί σκηνής τό πρώτον

(') Τό έργον τών Κερκυραίων ποιητών έδημο- 
σιεύθιι τό αύτό έτος ύπό τόν έξης μακροσκελέστα- 
τον τίτλον : «Εις την περίσταοιν κ αθ ’ ην εύτυχώς 
έφβασαν εις Κέρκυραν ή Λ. Έ ξοχότης ό Λόρδ 
Νουγέντ καί Λ όρδ μέγας Α ρμ οστή ς τής Αύτοΰ 
Μεγ«λειότητος καί τοΰ ενωμένου Κράτους τών Ί ο - 
νικών νήσων. Πραξις δραματική παρασταθεϊσα μέ 
μουσικήν τό εσπέρας τής 15 Δεκεμβρίου 1832 εις 
τό μεγάλο δωμάτιον τοϋ Γυμνασίου τής Α γ ία ς 
Μαύρης. Κορφοί 1832.»

τότε εν ταΐς Τονίοις νήσοις καί γυναίκες: αί 
δεσποινίδες Άκριβούλα Νικολάου Σταύρου 
καί Αικατερίνη Καμπατσίνη. Τό γεγονός αύτό 
Ικαμε καταπληκτικήν έντύπωσιν, καθόσον 
μέχρι τής έποχής έκείνης, λόγω τοΟ δτι ή 
άπό σκηνής έμφάνισις γυναικός έθεωρεΤτο 
άναξιοπρεπές, τούς γυναικείους ρόλους ύπε- 
δύοντο πάντοτε νέοι. Έπί τοΟ προκειμένου 
ή «Έφημερίς τοΟ Ενωμένου Κράτους τών 
’Ιονικών νήσων» (άριθ. 112) έγραψε τά έξης: 
«...ήμεϊς εύχόμεθα έποΟ τό παράδειγμά τους 
νά συνεργήση ν’ άφαιρέση, καί είνε πλέον 
καιρός, άπό ταϊς οίκογένειαις έκείναις ταΐς 
πρόληψαις, όποΰ ώς τώρα έπικρατοΟσαν ώς 
πρός τήν άνατροφήν τών κορασίων...». 'Ολό
κληρον μελόδραμα Έλληνος συνθέτου παρε
στάθη τό πρώτον έν Πάτραις τψ 1861, ό τοΰ 
Παύλου Καρρέρ «Μάρκος Μπότσαρης» τοΰ 
όποιου είνε εϊσέτι έναυλος είς τάς άκοάς δλων 
ή περιπαθής μονψδία:

« Έ γ έ ρ α σ α , μωρέ παιδιά, 
σαράντα χρόνια κ λ έφ τ η ς ...»

Είς τάς Ίονίους νήσους έπίσης άνεφάνη τό 
πρώτον καί τό κωμειδύλλιον. Έν Ζακύνθφ 
πρώτος δ Ζερβός έγραψε τοιαΰτον ύπό τόν τί
τλον «ό Μαστρομανώλης» καί μετ’ αύτόν δ 
Μαρτζώκης «τό τύμπανον καί ή σάλπιγξ» έκ 
τών όποιων είς τά άσματα έφήρμοσε μουσικήνέκ 
διαφόρων ιταλικών μελοδραμάτων ό μουσικός 
Καπνίοης. Άμφότερα τά κωμειδύλλια ταΰτα, 
παρασταθέντα τψ 187ο έν τή αιθούση τοΰ 
τότε κατασκευαζομένου έν Ζακύ»θφ θεάτρου 
«Φώσκολος» Ισχον μεγάλην έπιτυχίαν, έπα· 
νελήφθησαν δέ τό αύτό έτος καί εν Πύργψ 
ύπό τινων ερασιτεχνών καί τών ηθοποιών 
Εύαγ. ΙΙαντοπούλου, Σπ. Σφήκα καί θ. ΙΙο- 
φάντη.



Μετά τά άνωτέρω δύο κωμειδύλλια, τοι- 
αΰτα έγραψεν ό “Ιωάν. Τσακασιάνος έξ ών 
έδημοσίευσε τά έξης τρία : «Τά γελοία απο
τελέσματα της ζηλοτυπίας», «Ή έρωμένη τοϋ 
συρμοΟ» καί«Ό κόντε Σπουργίτης» μέ μουσι
κήν τοΰ Παύλου Καρρέρ.

Έν Άθήναις πρώτος έπεχείρησε νά παρεμ- 
βάλη ασματά τινα έν τη κωμωδία ό ’Άγγελος 
Βλάχος τφ 1866, πρός τοΰτο δέ άνέθεσεν εις 
τόν έν Αλεξάνδρειά διαμένοντα τότε έλληνα 
μουσουργόν Μιλτιάδην Α. Σωτήρην νά μελο
ποίηση τά έν τη κωμωδία του«ή κόρη τοΰ Παν
τοπώλου» ασμάτια. Μετά τόν Βλάχον, καθα- 
ρώς έλληνικόν κωμειδύλλιον έγραψε πρώτος 
έν Άθήναις δ Κ. Γ. Ξένος τψ 1877 υπό τόν 
τίτλον «Ή περί όνου σκιάς δίκη» τοΰ οποίου 
τά φσματα έγένοντο τότε δημοτικώτατα. ’Έκ
τοτε μέχρι τοΰ 1889 σπανιώτατα ήκούετο καί 
κανένα άσμάτιον άπό της έλληνικής σκηνής. 
Άλλ’ άπό τής έποχής ταύτης τά πράγματα 
ήλλαξαν καθ3 όλοκληρίαν' δ,τι συνέβη κατά 
τόν δέκατον έβδομον αιώνα έν Γαλλί ,̂ τοΰτ’ 
αύτό έγένετο καί έν Άθήναις.

Είναι γνωστόν, δτε έν ΙΙαρισίοις μετά τήν 
κατάργησιν τοΰ ’Ιταλικού θεάτρου κατά τό 
1697, οί εργολάβοι τών κατά τάς πανηγύρεις 
(foires) θεατρικών παραστάσεων, οΐτινες ειχον 
άτελεΐς θιάσους, ώς έπί τό πλεΐστον, καί ώς έκ 
τούτου έπαιζαν μόνον τεμάχια δραμάτων καί 
τραγψδιών, διά νά προσελκύσουν περισσότε
ρον κόσμον εΕς τάς παραστάσεις των, παρενέ- 
βαλλον εις τά παριστανόμενα εργα καί μερικά 
άσματα, vaudevilles καλούμενα τότε, καί 
οΰτω κατώρθωσαν νά συγκρατήσσυν τό καθ’ 
έκάστην άραιούμενον άκροατήριόν των. Έ κ 
τοτε παρήχθη ή μετ' ασμάτων κωμψδία, τό 
vaudevilles.

Ακριβώς τοιοΰτόν τι συνέβη καί πάρ’ ήμΓν. 
Ό κόσμος, βαρυνθείς πλέον νά βλέπη άπό 
σκηνής τά διάφορα νόθα τέκνα τοΰ Δ’ Ένε- 
ρύ, τάς πολυειδεΐς δολοφονίας τοΰ Bourgeois 
καί τάάτελεύτητα κατορθώματα τής Εταιρίας 
τοΰ Φάντε Κοΰπα καί τοΰ Ροκαμβόλ, ήραιοΰ- 
το καθ’ έκάστην έπαισθητώς κατά τάς διδα
σκαλίας αύτών1 6 Παντόπουλος, δστις κατά 
τήν έποχήν τής άδιαφορίας τοΰ κόσμου (1889) 
ήκμαζε, έσκέφθη νά παρεμβάλη εις τήν ιταλι
κήν κωμωδίαν οί < Μυλωνάδες» καί μερικά άσ- 
μάτια. Ό κόσμος τά έδέχθη καί τά ήκουσε 
ευχαρίστως. Ένθαρρυνθείς έκ τής έπιτυχίας 
αύτής ό ρηθείς ηθοποιός, προσέθεσε μετ’ όλί- 
γας ήμέρας καί έτερα, ατινα περισσότερον 
προσείλκυσαν κόσμον, δστις δίς καί τρις έζή-

τησε τήν έπανάληψιν αύτών. Δέν παρήλθον 
δέκα ήμέραι καί οί Μυλωνάδες μετεμορφώθη- 
είς τέλειον vaudeville καί πακτωλόν... διά τά 
θυλάκια τών ήθοποιών ! ΓΙρό τής τοιαύτης έπι- 
τυχίας τών άσμάτων δ Δ. Κορομηλάς δέν ά- 
πηξίωσε καί αύτός νά χρησημοποιήση τήν 
μουσικήν είς τήν κωμψδίαν του ή «Τύχη τής 
Μαρούλας» καί μετ’ όλίγας ήμέρας έπαρουσί- 
ασεν εΕς τόν θίασον Ταβουλάρη— Παντοπού- 
λου τό ώραΐον έργον του, τό όποιον οί ήθο- 
ποιοί— κακοί κριτικοί πάντοτε— μετά δυσκο
λίας έδέχθησαν νά παίξουν ! Ό Παντόπουλος, 
δστις εΕς τόν Μπάρπα— Λινάρδον ώφειλε τά 
πρώτα πραγματικά βήματα τής έν τή σκηνή 
έπιτυχίας του, μή Βέλων νά λησμονήση τόν 
Μπάρπα Γιώργην τόν μυλωνάν, τήν υπόκρι- 
σιν τοΰ όποΕου έθεώρει ώς τό άκρον άωτον 
τής τέχνης, έμειδία κατά τάς δοκιμάς τής Μα
ρούλας καί έχλεύαζε κρύφα τόν άκακον συγ
γραφέα, δστις προσεπάθει νά έμπνεύση θάρρος 
καί πεποίθησιν εΕς τούς άπροθύμους ηθοποι
ούς του, οΕ όποιοι μετά δυσκολίας έμάνθανον 
τούς ρόλους των καί διηνεκώς έμουρμούριζον, 
διότι έχανον τόν πολύτιμον χρόνον των δοκι- 
μάζοντες έργον τοΰ όιτοίου ή άποτυχία, Ιλεγον 
ήτο βέβαια ! "Οτε έδόθη ή παράστασις τή; 
«Τύχης τής Μχρούλ̂ ς» (16 Σ)βρίου 1889) 
δ ένθουσιασμός τοΰ κόσμου ύπήρξεν άκράτη- 
τος. Πάντες ένόησαν δτι εύρίσκονται προ μι
άς τελειοτάτης έλληνικής κωμψδίας, όποιαν 
μέχρι τότε δέν ειχεν Εδεΐ ή έλληνική σκηνή. 
"Εκτοτε οΕ περιβόητοι «Μυλωνάδες» ύπεχώ- 
ρισαν πρό τής «Τύχης τής Μαρούλας», ήν 
περιέφερον οΕ ήθοποιοί μετά θριαμβευτικής 
έπιτυχίας είς πάσαν γής γωνίαν, δπου ήδύ- 
νχτο νά άκουσθή ή έλληνική φωνή. Έ  πρω
τοφανής αύτή έπιτυχία διά τήν έλληνικήν 
σκηνήν, ήν οΕ έπιπόλαιοι άπέδωσαν είς τήν 
μουσικήν καί μόνον, ή όποια, είρήσθω έν πα- 
ρόδψ, έλάχιστα προσθέτει εΕς τό άρτιώτατον 
τοΰΚορομηλα έργον, δέν άφήκεν ήσύχους τούς 
τότε Έλληνας συγγραφείς, οΕ όποιοι καί έπε
σαν μέ τά μοΰτρα εΕς παραγωγήν κωμειδυλ- 
λίων. Συστηματικώτερον δλων είργάσθη ό Δημ. 
Κόκκος, δστις καί πρώτος είσήγαγεν εΕς τό 
κωμειδύλλιον τά έλληνικά ασματα, έλαφρώς 
πεποικιλμένα διά ξένης μουσικής, τά όποια 
εύκόλως ήρπασεν ό κοσμάκης καί οΰτως ήρ- 
χισε νά προσοικειοΰνται πρός τούς έκπολιτι- 
στικούς ήχους καί ν’άποβάλλη τούς άμανέδες 
καί τά λοιπά κακόηχα ξεφωνητά καί ασματα !

Τό οΰτω διαμορφωθέν έλληνικόν κωμειδύλ- 
λιον φαίνεται δτι έσχε ποιάν τινα έπίδρασιν



ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΤΤΕΛΕΤ

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Μ ΕΛΟΔΡΑΜ ΑΤΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Ό  Νίτσε στόν «Ζαρατούστρα του» μιλών
τας γιά τόν «Ελεύθερο θάνατο» υμνεί και 
εκθειάζει δσους αύτοθελήτως γνωρίζουν ν ά 
πεθάνουν στόν καιρό ποΰ πρέ
πει, μ5 άλλα λόγια δηλαδή, υμνεί εκείνους, 
οί όποιοι, γνωρίζοντες τό δριον εντός τοΰ 
οποίου ή ανθρώπινη δράσις σ’ δλους τούς 
κλάδους είμπορεΐ νά εινε γόνιμη καί χρή
σιμη, άποσΰρονται απ’ αυτήν εγκαίρως, μό
λις άντιληφθοΰν δτι αρχίζουν νά υπερβαί
νουν τό δριον αυτό καί νά αποβαίνουν κατά 
συνέπειαν μέ τή δρασι τους βλαβεροί καί 
πρόξενοι καταστροφής στόν κλάδο τους.

Τήν πράξι τών άνιθρώπαιν αυτών ό Νί- 
τσε τήν \')εωρεΐ ήρωϊκή, βρίσκει δέ δτι έχει 
αυτή τό ίδιο μεγαλείο ποΰ έχει μιά δύσις τοΰ 
ήλίου.

Γιά κείνους δμως, ποΰ ενώ θάπρ~πε ν ά 
άπο συρθούν, δέν εννοούν νά Ιγκαταλεί- 
ψουν τήν όίγονη και βλαβερή δράσι τους, ό 
μέγας φιλόσοφος εχει, λόγια αυστηρά καί 
σκληρά. Τούς παρομοιάζει μέ τούς πολύ ώ
ριμους καρπούς, ποΰ αρχίζουν νά σαπίζουν 
καί ποΰ Ιξακολουθοΰν νά κρέμωνται Ιπάνω 
στό δένδρο ώς ποΰ νά τό’ καταστρέψουν».
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καί έκτός της Έλλάΐος. Τά Γερμχν:κά -ζε'ΐ-  
οδ'.χά Kunst καί Berliner Philologisclie 
Wocheiischrift d ;  τά τεύχη τοΰ Δεκεμβρίου 
1912 καί τοϋ ’Απριλίου 1914 γράφουν, δτι τό 
έλληνικόν κωμαδύλλιον (') εσχε μεγάλην έπι- 
δρασιν έπί τοΰ Γερμανικοΰ τοιοΰτου.
_________ NIK. I. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ

(*) Περί τοΰ Έλληνικοΰ κωμειδυλλίου, βλέπε 
δύο επιφυλλίδας ύπό Ν. I. Λάσκαρη έν τή έφη- 
μερίδι «Π ρόοδος» τής 19 καί 20 ’Απριλίου 1917,

Ά ν  δέν πέφτουν μόνοι τους οί καρποί αυ
τοί— λέει ό Νίτσε— τινάξατε τό δένδρο γιά 
νά πέσουν.

Τά λόγια αύτά τοΰ Νίτσε βρίσκω δτι θά 
έπρεπεν ίσως νά τά εδιάβαζαν πολλοί άπό 
τούς παληούς άοιδούς τοΰ έλληνικοΰ μελο
δράματος, τών οποίων δλοι αναγνωρίζομε 
τις πολύτιμες υπηρεσίες, ποΰ μέ ήρωϊσμό 
καί αύταπάρνησιν έπρόσφεραν στό έργο τοϋ 
Μελοδράματος, άλλ’ οί όποιοι— είνε καιρός 
νά λεχθή πειά καθαρά— δέν αθέλουν νά εν
νοήσουν καί νά παραδεχθούν δτι σ’ δλα τά 
πράγματα σ’ αύτόν τόν κόσμον υπάρχει 
ακμή καί παρακμή, καί δτι θά ήταν καιρός 
πιά νάφιναν τή σκηνή, δτι είνε μοιραίο καί 
αναπόφευκτο μέ τήν πάροδο τής ηλικίας ή 
φωνή στόν άνθρωπο νά χαλνά, δτι ή τέχνη 
δέν σταματά ποτέ, άλλ" ολοένα ανανεώνεται 
καί προοδεύει καί δτι επομένως οΐ νέοι  
έχουν δικαίωμα νά συνεχίσουν δ,τι οΐ π α- 
ληοί  εύρίσκονται, μοιραίως, αναγκασμένοι 
νά έγκαταλείψουν.

Πολύ κακό, μά τήν αλήθεια, τό πείσμα 
αύτό τών παληών άοιδών, κακό γιά τόν ε
αυτό τους. Ά ν  αποφάσιζαν μερικοί απ’ αυ
τούς νά άποσύροντο  εγκαίρως, ή 
άποχώρησίς τους θά εσυνοδεύετο μέ δλες τις 
τιμές καί τις δόξες, πού δικαιωματικώς έχουν 
δσοι εργάσθηκαν ευσυνείδητα καί ήρωϊκά 
γιά μιάν ώραίαν ιδέα. Θάπρεπε νά είχαν α
κόμα καί μιά σύνταξι άπό τό Κράτος, τό δ- 
νομά τους δέ, θάπρεπε νά άνεφέρετο μέ τι
μή καί σεβασμόν άπό τήν ιστορία τοΰ Ε λ 
ληνικού Θεάτρου. Θά ήταν δηλαδή οί εκλε
κτοί, τούς οποίους υμνεί καί εκθειάζει ό Νΐ- 
τσε. Ένφ έτσι, πού φέρνονται, μέ τήν πει



σματώδη επιμονή τους, νά θέλουν χαλά κα! 
σώνει νά εξακολουθούν νά δρουνστήν πρώ
τη γραμμή στό νέο μελοδραματικό θέατρό 
μας, πρέπει νά ξέρουν δτι άποτελοΰν ένα άπό 
τά μεγαλείτερα εμπόδια γιά τήν πραγματο- 
ποίησι τοϋ σκοπού του και γιά τήν πρόο
δό του.

*
* *

Γιά νά πραγματοποιηθώ τό δνειρο τής 
ίδρΰσεως ένός στηριζομένου σέ νέες βάσεις 
αρτίου και βιώσιμου ελληνικού μελοδράματος, 
έχω τήν γνώμη δτι παρεμβάλλεται και έ'να 
σοβαρόν έμπόδιο, εΐνε δέ αυτό ή επιμονή 
τών διευθυντών τών μελοδραματικών μας 
σχολών στό νά πιστεΰουν (ή στό νά ύπο- 
κρίνωνται δτι πιστεΰουν) δ̂τι είνε δυνατόν 
άπό τά ερασιτεχνικά στοιχεία τών σχολών 
τους νά βγή τό πρώτο καλλιτεχνικόν υλικό 
στό όποιον νά στηρίζεται τό νέον αύτό με
λόδραμα. Και εΐνε άκόμα τό έμπόδιον αύτό, 
οί ένέργειες, ποϋ καταβάλλουν οί τελευταίοι 
για νά πεισθοϋν οί....έ π ίσ η μ ο ι τών υ
πουργείων δτι μόνον ετσι είμπορεϊ νά 
πραγματοποιηθή ή καλλιτεχνική αύτή ιδέα, 
Ινέργειες, ποΰ χωρίς άλλο θά έ/τηρεάζουν 
τοΰς τελευταίους σέ σημεΐον, ώστε νάδιστά- 
ζχΐ τό Κράτος νά προβή σ’ ο,τι επιβάλλεται 
νά γίνη, γιά νά λάβη σάρκα κα'ι οστά τό 
δνειρο τής ίδρΰσεως τοΰ νέου μελοδράμα
τος·

Άλλ’ ας ϊδοΰμε ποιο είναι τό καλλιτεχνικόν 
υλικόν, άπό τό όποιον οί διευθΰνοντες τις 
μελοδραματικές μας σχολές φαντάζονται δτι 
είμπορεϊ νά βγή τό νέον αύτό έλληνικό με
λόδραμα.

Πολλοί άπό τούς φιλομοΰσους μας, ποϋ 
ενδίαφέρονται αληθινά γιά τά μουσικά μας 
πράγματα, θά παρακολούθησαν β-ίβαια τήν 
έργασία τών μελοδραματικών μας σχολών, 
τήν οποίαν άπό πολλών έτών μάς παρουσιά
ζουν μέ τίς ετήσιες μελοδραματικές επιδείξεις 
ποΰ δίνουν, οί όποιες συνήθως συνίστανται 
στήν εκτέλεσι δΰο ή τριών πράξεων παλαιών 
μελοδραματικών έργων, ή— καί τοϋτο συνέβη 
στήν τελευταίαν εποχή —  στήν έκτέλεσιν ένός 
ολοκλήρου μελοδράματος.

Οί επιδείξεις αύτές κάνουν τήν έντύπωσιν, 
δτι έχουν τόν χαρακτήρα σχεδόν εξετάσεων 
....παρθεναγωγείου, αναγκάζουν δέ τόν αυ
στηρό καί σοβαρό μουσικοχριτικό, ποϋ τ'ις 
παρακολουθεί, νά μΐτατραπή σέ....μέλος 
έξεταστικής επιτροπής, ποϋ μ’ ένα μολυβί

στό ένα χέρι κι’ ένα σημειωματάρι στό άλλο, 
άκοΰει καί....βαθμολογεί.

"Αλλ3 υπάρχουν κι’ άλλα....στις επιδείξεις 
αύτές.

Οί λαμπράς κοινωνικής θέσεως μαθήτριες 
κτλ., ποϋ εμφανίζονται προ τοΰ Κοινοΰ στά 
μελοδραματικά αύτά εργα, ώς έπί τό πλεΐ
στον γνήσιες αντιπρόσωποι τοϋ νεοελληνι- 
κοϋ σνομπισμοϋ, έμαίϊαν τήν ωδική στά 
’φδεΐα είμπορεϊ νά πή κανείς συνήθως μέ 
βάσι τή γαλλική γλώσσα. Τό τελευταίον τοϋ
το τό άπαιτεΐ ή μόδα, τήν οποίαν πιστώς 
άκολουθοΰν τά 3φδεΐα καί οί περισσότεροι 
τών διδασκόντων τήν φδική σ’αύτά. Παρευ- 
ρέθηκα πολλές φορές σέ μαθητικές auditions 
φδικής. Άπό τίς τριάντα μαθήτριες ποϋ 
άκουσα σ’ αύτές, οί είκοσι οκτώ έτραγου- 
δοϋσαν γαλλικά μ" έλληνική προφορά  
κ5 οί δΰο μόνον ελληνικά μέ,.,.γ αλλικ ή 
προφορά.  Άκουσα δέ κάποτε μιά μαθή
τρια, ή οποία έφρόντισε νά γαλλοποιήση,—  
δηλαδή νά καταστήση εύγενέστερον —  ένα 
πρόστυχο δημοτικό τραγοΰδι κατά τόν έξης 
τρόπον στήν προφορά.

Όλες οί παπαγοϋνες παπαγοϋνα μου 
τό Μάη ανθίζουνε κτλ.

Εννοείται δτι στίς μελοδραματικές επιδεί
ξεις γιά τ'ις οποίες έμίλησα παραπάνω, συχνά 
μεταφέρεται άπό τίς μαθήτριες τό πνεϋμα 
αύτό τής....προφοράς, ποΰ δέν υπόσχεται 
μά τήν άλήθεια, πολύ δτι ειμπορεΐ νά βγή 
απ’ αύτό, ένα.,,.έ θ ν ι κό μελόδραμα.

Βέβαια άπό άπόψεως φωνής καί τραγου
διού μερικές άπό τίς μαθήτριες, ποϋ λαμβά
νουν μέρος στίς επιδείξεις παρουσιάζουν 
μερικά προσόντα άξια προσοχής, τά όποΐα 
δμως τά οφείλουν συνήθως μάλλον στήν 
άξία καί στούς κόπους τοΰ διδάξαντος κα
θηγητοΰ, παρά στήν έπιμέλειά τους καί στήν 
μουσικήν ίδοφυΐα, τής οποίας ώς έπί τό 
πλεΐστον στεροΰνται. Άλλά, Θεέ μου, πόσο 
μυρίζει μουσική, γραμματική καί μάθημα ή 
έκτέλεσίς τους I Ά ς  άφήσουμε δέ τό συγκι
νητικό θέαμα, ποΰ παρουσιάζει ή αγωνιώδης 
προσπάθειά τους νά τά βγάλουν πέρα 
στήν ήθοποιΐα, τήν οποίαν έμαθαν..,θεωρη ■ 
τικώς σχεδόν άπό τούς καθηγητάς τους στίς 
παραμονές τής επιδείξεως!

Άλλ3 άλήθεια, φαντάζονται ίσως οί διευ- 
θΰνοντες τίς μελοδραματικές σχολές, δτι άπό 
δλα αύτά τά πράγματα ειμπορεΐ να βγή τό 
νέον εθνικό μελόδραμα;— μέ μιάν ερασιτε
χνική παράστασι, ποΰ δίνουν κάθε χρόνο,



γιά τήν οποίαν εργάζονται καθημερινώς επί 
δεκάμηνες, για νά παρουσιάσου ν σ ώ  τέλος 
(πινήθ'ος τήν πειό ανούσια έπίδειξι τοΰ πειό 
άσχόπου θεατρικού ερασιτεχνισμού; (τόν 
όποιον άπό εικοσαετίας καλλιεργούν χωρίς 
νά καταλήξουν σέ τίποτε σοβαρό). Φαντά
ζονται ίσως ακόμα διι τό κοινόν, πού παρα
κολουθεί τις επιδείξεις αυτές,— τό όποιον 
συνήθως άποτελεΐται άπό τούς μπαμπάδες 
καί τις μαμμάδες, άπό τούς συγγενείς καί 
από τις φίλες καί τούς φίλους τών μαθη
τριών, πού παίζουν, καί ως επι?το πλείστον 
ακόμα, καί άπό τόν απαραίτητο μέλλοντα... 
γαμπρό, ό οποίος δίνει συνήθως τό σύνθημα 
τών φρενητιωδών χειροκροτημά
των καί ό οποίος— ωίμενα! υστέρα απο 
δχι πολύν καιοό, συνήθως οδηγεί τήν ύπό 
πολλών προτερημάτων (καί μουσικών) κεκο- 
σμηυένην δεσποινίδα πρωταγωνίστρια τών 
επιδείξεων άπό τό θέατρο στήν... εκκλησία, 
οπότε εγκαταλείπει ή τελευταία γιά πάντα 
τραγούδι, σκηνή καί θέατρο,— φαντάζονται 

' ίσως,— επαναλαμβάνω— ο? διευθΰνοντες τις 
μελοδραματικές σχολές δτι το κοινόν αυτό 
θά είνε τό ίδιο, ώπλισμένο μέ τήν ίδια 
διάθεσι καί μέ τήν ίδιαν επιείκεια καί μεθαύ- 
ριον δταν θά ίδρυθη, Θεού θελοντος, το 
ένισχυμένον μέ τήν κρατικήν έπιχορήγησι 
νέον εθνικό μελόδραμα, τό οποίον θά έκ- 
προσ ιιπεύη ενα άνώτερον μέσον μορφώ- 
σεως καί ψυχαγωγίας γιά τό λαό δλων τών 
κοινωνικών τάξεων, και ακόμα, μιά τέρψι 
καί ένα ξεκούρασμα γιά τά καραβάνια τών 
ξένων πού μάς έρχονται κάθε χρόνο, πού 
δέν ξέρουν πού καί πώς νά περάσουν τις 
βραδυές τους, καί πού δεν θαχουν βέβαια 
καμμιάν δρεξι νά πληρώνουν 100 δραχμές 
τό εισιτήριο γιά ·\ά πάνε στό θέατρο γιά νά 
ακούσουν... εξετάσεις παρθεναγωγείου;

*
* *

Οί καθηγηταί καί οί καθηγήτριες τής φ- 
δικής, πού διδάσκουν στις μελοδραματικές 
σχολές, (τών οποίων κανείς δέν ύποτιμ§ τήν 
αξία τήν οποίαν είμπορεΐ νά έχουν) μερικοί 
καί μερικές τών οποίων εμορφωθηκαν εξω, 
έχουν δλη τήν άπαιτούμενη πείρα γιά νά 
ξέρουν δτι τήν τέχνη τοΰ άπό σκηνής άοι- 
δοϋ ό μαθητής καί ή μαθήτρια δέν είμπορεΐ 
νά τήν μάθη εδώ, μέ τόν τρόπο, ποΰ θέλουν 
νά τούς τήν μάθουν αυτοί. Έδώ δέν υπάρ
χει παράδοσις σοβαρού μελοδραματικοΰ 
θεάτρου, ποΰ νά εϊμπορέση νά χρησιμεύσω

ώς οδηγός στόν μαθητή. Έδώ δέν υπάρχει 
περιβάλλον, ατμόσφαιρα μουσικοθεατρική, 
δπως υπάρχει έξω, δπου δ μαθητές μορφώ
νεται παρακολουθώντας στά θέατρα τις κα
λές παραστάσεις τών άρτιων θιάσων, με τους 
τέλειους καί ύπό έποψιν τραγουδιού καί ύπό 
έποψιν σκηνικής τέχνης άοιδούς.

Τό πρώτο λοιπόν πράγμα, ποΰ πρέπει νά 
κάνουμε στόν τόπο μας, ονειρευομενοι την 
ϊδρυσι ένός σοβαροΰ νέου εθνικού μελοδρά
ματος είνε, νομίζω, νά δημιουργήσουμε τό 
καλλιτεχνικόν θεατρικόν αυτό περιβάλλον 
καί τήν καλλιτεχνικήν αυτήν ατμόσφαιρα̂ , 
γιά νά μπορή νά μορφώνεται στό μέλλον ο 
μαθητευό μένος τοΰ μελοδραματικού 
θεάτρου. Γιά νά δημιουργήσουμε δέ αυτά 
είνε λογικό καί φυσικόν δτι τό βασικό καλ
λιτεχνικό σιοιχεΐο στό οποίον θα στηριχθχ) 
τό νέο εθνικό μελόδραμα, πρέπει νά εχχι τόν 
διπλό σκοπό, νά είνε καί ένα σοβαρό μέσον 
μουσική; διαπαιδαγωγήσεως γιά δλο τόν κό
σμο, καί, ταυτοχρόνους, εϊδικώς νά χρησιμεΰ- 
ση καί ως καλλι τεχνικό σχολείο γιά 
τόν μαθητευόμενον άοιδό. Άπό τό σχο- 
λεΐον αύτό ό μαθητής, ό μέλλων νά επι- 
δοθή στό μελοδραματικό θέατρο, θά άπο- 
κτήση τόν αέρα τής θεατρικής τέχνης, 
ώς τραγούδι καί ώς σκηνική ηθοποιία, καί 
έκεϊ μόνο θά άποκτήση ακόμα καί τήν άπαι- 
τουμένη πείρα, ποΰ θά τόν κάμχι νά αντιλη- 
φθή καί νά μάθη τί είνε αίσθητική^θεάτρου.

Πρέπει νά θεωρηθή ως έκ τούτου φυσι
κόν δτι τό βασικόν αύτό καλλιτεχνικόν υλικό 
περί τοΰ οποίου ώμίλησα, το οποίον θα απο- 
τελέση τόν πυρήνα τοΰ θιάσου τοΰ πρώτου 
νέου έλληνικοΰ μελοδράματος, θά ήταν ανάγ
κη νά άποτελεΐτο άπό στοιχεία άρτίως μορ
φωμένα καί καλλιτεχνικώς ώριμα, προ παν
τός δέ ποΰ νά είχαν τόν αέρα τοΰ θέα
τρου καί μεγάλη πείρα στήν τέχνη τής ηθο
ποιίας, εύνόητον δέ είνε δτι τά προσοντα 
αύτά δέν είμπορεΐ νά τά έχουν παρά μόνον 
οί έλληνες άπό σκηνής άοιδοί, ποΰ εσπούδα- 
σαν καί έδρασαν έξω, στά ευρωπαύα θέα
τρα, οί καλλί τεροι  δέ έξ αυτών,̂  πού 
έζησαν καί άνεπτύχθηκαν μέσα σε μιαν ά- 
νώτερη θεατρ ι κήν  ατμόσφαιρα,  
ποΰ μόνη είμπορεΐ νά μορφώση καλλιτεχνι- 
κώς τόν θεατρικόν άοιδό, θά ήταν δυνατόν 
νά έχρησίμευαν καί ώς μορφωται^ γιά 
τήν πληρέστρρη γνώσι τοΰ θεάτρου, σ οσους 
θά ήθελαν νά έπιδοθοΰν στο μελοδραματικό 
θέατρο.



Τέτοιους άοιδούς, θαρρώ, δτι εχουμε αρ
κετούς καί θά εχουμε ασφαλώς πολλούς 
όίλλους στό μέλλον. ΆρκεΙ απ’ αυτούς ν’ α
ναφέρω μερικούς— π. χ., τόν Νικολάου, τήν 
Σαμπανιέβα τόν Άμούργη, τόν Λάππα, 
τόν Ξηρέλλη, τόν Κρύωνα, τήν Πέρςα ποΰ 
τρλενταίως έτραγούδησε μέ μεγάλην επιτυ
χίαν στά γερμανικά θέατρα κ.λ.,— σ’ αυτούς 
δέ θά είμποροϋσαν νά προστείίοϋν κα'ι μερι
κοί—  πολύ ολίγοι —  άπό τούς εδώ ευρισκο
μένους άλλους καλλιτέχνας.

Ά ν  ήταν δυνατόν νά επραγματοποιεϊτο ή 
Ιδέα τής συγκροτήσεως ένός τέτοιου ελληνι
κού μελοδραματικού θιάσου μέ δλα τά βοη
θητικά γύρω του— καί προ παντός μέ επί 
κεφαλής ενα ξένο διοργανωτή— σκηνοι̂ έτη 
περιωπής, θά υπήρχε τρόπος τότε, νά μήν 
έπήγαιναν στά χαμένα εντελώς οί κόποι τών

καθηγητών καί τών καθηγητριών τών μελο
δραματικών μας σχολών, καθότι, μερικοί 
άπό τούς μαθητάς τους, ποϋ θά είχαν καλή 
φωνή, καλή έλληνική diction καί ποϋ 
θά είχαν πραγματ ι κό  ταλέντο καί 
δέν θά έσπούδαζαν έρασιτεχνικώς, θά ί-ΐμπο
ρούσαν νά παρακολουθούσαν δ ω ρ ε ά ν (ί) ς 
μαθητε υόμε νο ι  τίς παραστάσεις τοϋ 
μέαΰτά τά εκλεκτά στοιχεία συγκροτημένου 
πρώτου ελληνικού μελοδράματος, ποϋ θά 
αντιπροσώπευαν γι’ αυτούς τό τελειό
τερο ι ' ϊεατρικό σχολείο στό οποίον 
θά έμάθαιναν τήν τέχνη τοϋ θεατρικού άοι
δού, σιγά σιγά δέ, δταν θά ήσαν καλλιτεχνι- 
κώς ώριμοι καί θά είχαν καί αρκετή πείρα 
στή σκηνή, θά είμποροϋσαν νά έπροσλαμβά- 
νοντο στό μελόδραμα ως τακτικοί άοιδοί.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Λ Α Μ Π Ε Λ Ε Τ
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Είς χήν ύπό τόν τίτλον « Η όρθη και έπι- 
στημονική διαίρεσις τής φυσικής διατονικής 
κλίμακος καί σύγκρισις αύτής πρός τήν συγ- 
κεκραμένην τοιαύτην» πραγματείαν μου, τήν 
δημοσιευθεΤσαν είς τό τεΟχος 4 —  5 τών 
«Μουσικών Χρονικών» _ είχον διαβεβαιωσει 
τούς φιλαμούσους άναγνώστας τοΟ καλοΟ του- 
ταυ'περιοδικοΰ, δτι έφεξής θά δημοσιεύωνται 
είς τάς σελίδας αύτοΰ πραγματεΐαι μου περί 
της έπιστημονικής διαιρέσεως καί άλλων κλι
μάκων τής εθνικής ήμών μουσικής,

Συμφώνως λοιπόν πρός τήν διαβεβαίωσιν 
μου ταύτην θέλω πραγματευθή εις τό^παρόν 
τεΰχος τήν επιστημονικήν διαίρεσιν των κλι
μάκων τών χρωματικών ήχων τής καθ ήμάς 
μουσικής: δευτέρου καί πλάγιου τοΰ δευτερου. 
Επειδή ομως τήν τοιαύτην επιστημονικήν 
διαίρεσιν τών κ λιμ άκ ω ν  δλιγιστοι εκ τών 
ήμετέρων μουσικών καί ιεροψαλτών εννοοΟν, 
είς δέ τούς πλείστους ές αυτών είνε αΰτη 
άκατάληπτος, ώς διδαχθέντας τουτους το θεω
ρητικόν μέρος τή; ήμετέρας μουσικής ούχΐ 
έπιστημονικώς, άλλ’ είονεί έμπειρικώς δια 
τών μή έχόντων άκρίβειαν τμημάτων,  
διά τοΰτο θά εΐπω τινά πρότερον π̂ -ρί τών 
λεγομένων τμημάτων καί τοΰ αλυσιτελοΰς τοΰ 
δι= αυτών καθορισμού τών τονιαίων διαστημά
των, δπως λάβουν οΰτοι γνώσιν τούτου, ώς 
καί οί κοπτόμενοι υπέρ τών τμημάτων.

Τ Α  Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α  Τ Μ Η Μ Α Τ Α  ΚΑ Ι Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Α Υ Τ Ω Ν

'ΰς γνωστόν, άπό τοΰ έτους 1820 μέχρι 
σήμερον, ήτοι άφ’;ότου επικρατεί εις την 
ήμετέραν έθνικήν μουσικήν, εκκλησιαστικήν 
καί δημώδη, τό άναλελυμένον σύστημα τών 
τριών διδασκάλων Χρυσάνθου, 1 ρηγορίου̂ καί 
Χουρμουζίου, οί όποιοι είργασθησαν κατ εν

τολήν τής Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας 
καί κατήρτισαν τό σύστημα έκεΐνο, τό όποΤον 
ό Χρύσανθος έδημοσίευσε διά τοΰ Μεγάλου 
θεωρητικού, τό όποιον έξεδόθη είς την Τερ
γέστην τφ 1832, ή καθ5 ήμας μουσική διδά
σκεται είς τά ωδεία καί τας μουσικας σχολάς 
άνευ διακοπής διά τών λεγομένων τμη
μάτων, διά τών όποιων είχον καθορισθή 
υπό τοΰ Χρυσάνθου τά τονιαΐα διαστήματα 
(=μουσικά διαστήματα ή διαστήματα τών 
τόνων). Είνε δε τά λεγάμενα τμήματα τά 
δωδεκατημόρια τοΰ τόνου. Αλλά τα τμήματα 
δέν δύναν εαι νά χρησιμεύσουν πρός άκριβή 
καθορισμόν τών τονιαίων διαστημάτων καί ώς 
εκ τούτου δέν είνε δυναχον να καχαοκευασίβ 
τις μεταχειριζόμενος αύτά τεχνικόν μέσον 
(φθογγόμετρον ή όργανον) πρός άκριβή κ̂αί 
όρθήν άπαγγελίαν τών διαφόρων τής ήμετέρας 
μουσικής διαστημάτων.

Ιδού τί γράφει ίπί τοΰ προκειμένου ή Μου
σική Επιτροπή τοΰ 1881 είς τόν πρόλογον 
τοΰ ύπ’ αύτής έκπονηθέντος τφ 1885, συγ
γράμματος «Στοιχειώδης διδασκαλία τής Εκ
κλησιαστικής Μουσικής» : «....Τό έργον τών 
τριών διδασκάλων ύπήρξεν αληθώς μεγα 
άλλ3 δσον μέγα καϊ άν ύπήρξεν, ουδόλως έθε- 
ράπευσε τήν ούσιωδεστέραν τών ελλείψεων, 
εξ ής Ιπασχε καί πάσχει ή άνατολική μουσι
κή έν γένει καί ίδίως ή ήμετέρα εκκλησιαστι
κή. Ή  έλλειψις αύτη έστίν ή άπουσία̂  τεχνι
κού μέσου πρός έπιστημονικήν καταμέτρησιν 
καί έξακρίβωσιν τών τονιαίων διαστημάτων. 
Τά διαστήματα ταΰτα ώρισε μέν ό Χρύσαν
θος διά τής χορδής, άλλ5 η έργασία αυτη, 
άλλως τε έν πολλοΐς έσφαλμενη, έστίν άτε- 
λής, απολήγει δ’ είς ίοανικήν διαίρεσιν τής 
κλίμακος είς 68 ελάχιστα τμήματα’ καί ορί
ζονται μέν διά τοΰ αριθμού των τμημάτων οί



διάφοροι τόνοι της κλίμακος, άλλ5 ούδέν πρα
κτικόν μέσον βοηθεΐ τόν μουσικόν είς τήν έ- 
φαρμογήν τής άκριβοϋς θεωρίας έν τή φαντα- 
σιώδει καί άορίστψ ταύτη έργασΕ̂ . Καί τέως 
μέν ή έλλειψις αΰτη άνεπληροΰτο διά τής μα- 
κροχρονίου διδασκαλίας, ήν άπήτουν τά άρ- 
χαΐα συστήματα' ή φωνητική παράδοσις διά 
τής μακράς τριβής ένετύπου είς τό ούς τοΰ 
διδασκομένου τους τόνους μείζονα, έλάσσονα 
καί έλάχιστον τοΰ διατονικοΰ γένους, τάς Αφέ
σεις καί διέσεις τοΰ χρωματικοΰ, καί τά δια
στήματα τοΰ ΙναρμονΕου, άλλ’ άπλοποιηθείσης 
τής διδασκαλίας, καί τής μουσικής παιδεύ- 
σεως συντμηθείσης κατά πολύ, ή ελλειψις τε- 
χνικοΰ μέσου άπαβαίνει βαθμηδόν έπαισθητο- 
τέρα».

Αν δέ πρό 43 έτών, δτε έγράφησαν τάάνω- 
τερω καί δτε τά τονιαΐα διαστήματα τής έκ- 
κλησιαστικής ήμών μουσικής διετηροΰντο ά
κόμη άναλλοίωτα είς τόν λάρυγγα δλων σχε
δόν των τότε ιεροψαλτών, ήτο τόσον έπαι- 
σθητή ή Ιλλειψις τεχνικοΰ μέσου, πας τις έν- 
νοεϊ πόσον περισσότερον έπαισθητοτέρα είνε 
ή ελλειψις τοιούτου τεχνικοΰ μέσου σήμερον, 
δτε ή έκκλησιαστική ήμών μελψδία, ή όποΕα 
διετηρήθη μέχρις ήμών διά μόνης τής φωνη
τικής παραδόσεως, σώζεται είς τόν λάρυγγα 
δλιγίστων μόνον άτυχώς ιεροψαλτών, τών δο- 
κιμωτέρων, ώς έκ τής έπ’ αύτής έπιδράσεως 
τοΰ πανταχοϋ νΰν έπικρατοΰντος Εύρωπαϊκοΰ 
μέλους καί έπαπειλεΐται νά έκλίπγ; τελείως ή 
ούσΕα, ήτοι ό χαρακτήρ αυτής, συγχεομένου 
τοΰ μείζονος τόνου μετά τοΰ έλάσσονος καί 
τοΰ έλαχίστου μετά τοΰ ήμιτονίου, εάν έξα- 
κολουθήση έπί τινα άκόμη χρόνον ή ιδία Ιλ- 
λειψις. Διά τοΟτο ή κατασκευή καί χρήσις 
παρ ήμΐν τεχνικοΰ μέσου,— φθογγομέτρου ή 
δργάνου— , άποδίδοντος πιστότατα τά τονιαΐα 
διαστήματα τής έθνικής ήμών μουσικής είνε 
πλέον ή έπιβεβλημένη, διότι μόνον τοιουτο
τρόπως είνε δυνατόν νά προφυλαχθή καί έξα- 
σφαλισθή ή εκκλησιαστική ήμών μελψδία άπό 
πάσης είς τό μέλλον άλλοιώσεως καί άπω- 
λείας.

"Ινα κατασκευασθή δμως τοιοΰτον τεχνικόν 
μέσον (δργανον), είς τό όποιον νά Ιχουν άπο- 
κρυσταλλωθή τά τονιαΐα διαστήματα τής 
έθνικής ήμών μουσικής, Εερας καί δημώδους, 
καί αύτά άκόμη τά ελάχιστα, καί τό όποιον 
νά δύναται νά έξυπηρετή πληρέστατα τόν 
σκοπόν, διά τόν όποιον κατεσκευάσθη, είνε 
άνάγκη καί άνάγκη επιτακτική νά λυθή 
προηγουμένως τό περί τών τονιαίων διαστη-
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μάτων τής ήμετέρας μουσικής ζήτημα, ώς 
έτόνισα τοΰτο είς τήν είς τό τρίτον τεΰχος τών 
«Μουσικών Χρονικών» δημοσιευθεΤσαν μελέ
την μου παραστήσας καί τά λαμπρά άποτε- 
λέσματα, τά όποια θά έχη ή λύσις τοΰ σπου- 
δαιοτάτου τούτου ζητήματος καί ή Ικδοσις 
σοβαράς καί έπιστημονικής περί τών δια
στημάτων τούτων έργασίας, καθ’ δσονέφ’ δσον 
το ζητημα τοΰτο μένει άλυτον, άν έπιχειρήση 
τις νά κατασκευάσω δργανον τής έθνικής 
ήμών μουσικής είνε άδύνατον νά ήνε τοΰτο 
τέλειον καί π α ρ ο υσιά σ ι μ ο ν διά τούς 
έπιστημονικούς λόγους, τούς δποίους θά άνα- 
πτύξω προσεχώς. Διά τοΰτο οί ήμέτεροι μου
σικοί ώφειλον πρό πολλοΰ νά λύσουν τό ζωτι- 
κωτατον καί σπουδαιότατον τοΰτο ζήτημα, 
καθ’ δτι τά τονιαΐα διαστήματα είνε ή βάσις 
καί τό πραγματικόν θεμέλιον τής ήμετέρας 
μουσικής.

' Τήν μή λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου μετά 
λύπης βλέπων, άπεφάσισα νά άσχοληθψ Ιπ’ 
αύτοΰ, καί δή έπί δεκαετίαν δλην άτρυτοπό- 
νως καί άνευ τής έλαχίστης ούδαμόθεν ύλι- 
κής ύποστηρΕξεως έργασθείς, καθώρισα τά 
τονιαΐα διαστήματα τών τριών γενών καί τών 
χροών, ώς καί τά διαστήματα τών μικροτέρων 
τοΰ ήμιτονίου υφέσεων καί διέσεων ή έλξεων 
τής ήμετέρας μουσικής ίεράς καί δημώδους 
διά τών έπί τής χορδής άριθμητικών αύτών 
λόγων συμφώνως παός τήν φωνητικήν παρά- 
δοσιν τής έκκλησιαστικής ήμών μουσικής καί 
τάς φυσικομαθηματικάς έπιστήμας.

Δείγμα έλάχιστον τής περί ής δ λόγος έρ
γασίας μου βλέπει δ άναγνώστης τών «Μου
σικών Χρονικών» είς τάς είς τό περιοδικόν 
τοΰτο δημοσιευιμένας μουσικοεπιστημονικάς 
πραγματείας μου, ώς καί είς τά παρατιθέμενα 
διαγράμματά μου. Περί δέ τής άξίας αύτής 
τόν λόγον έχουν οΐ φυσικομαθηματικοί καί &Ε 
έπιστήμονες μουσικοί.

Μετά τά δλίγα ταΰτα περί τών τμημάτων 
προβαίνω είς τήν διαίρεσιν τών κλιμάκων τών 
χρωματικών ήχων τής ήμετέρας μουσικής 
δευτέρου καί πλαγίου τοΰ δευτέρου.
Α '.)  Ή  διαίρεσις τής κλίμακος τοΰ δευτέρου 

ίίχου.

’Ό δεύτερος ήχος (*) άνήκει είς τά χρω-

(*)· Ή χ ο ς  είς τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν λέ
γεται πορεία μέλους, τό όποιον έχει άρισμένην 
βάσιν, κλίμακα, δεσπόζοντας φθόγγους καί κατα
λήξεις. Καλούνται δέ δεσπόζοντες φθόγγοι οί 
φθόγγοι, οί όποιοι ώς έπί τό πλεΐστον ακούονται 
είς τό μέλος, τό όποιον εύαρεστούμενον νά ένδια-
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ματικόν γένος καί εχει μελψδικήν βάσιν (*) 
τόν φθόγγον Δι (sol) διά τε τό Στιχηραρικόν 
καί ΙΙαπαδικόν .μέλος, ένίοτε δέ τόν Βου (mi) 
καί σπανιώτατα τόν Νη (do), κατά μετάθεσιν 
τής τονικής βάσεως.
. Ή κλΐμαξ τοΰ δευτέρου ήχου άποτελεΐται 

έκ δύο τετραχόρδων όμοιων, διεζευγμένων 
κατά τόνον μεϊζονα καί συγκειμένων έκ τών 
κατωτέρω τονιαίων διαστημάτων, τά όποια 
έχουν τούς έξής άριθμητικούς λόγους πρός τό 
μήκος τής χορδής :

14
Ν η-Π α (do-re) μήκος χορδής ^  (έπιδεκατο,τεταρτος)

6
Π α-Βου (re-mi) » »

οί όποιοι αριθμητικοί λόγοι ίσοϋνται άκριβώς 
πρός τό έπί τής χορδής μήκος τοΰ τετραχόρ

δου διότι Ί Ι  X y  Χ ΐ Ι  =  Τ  Τά δύο 
τετράχορδα τής κλίμακος μετά τοΰ διαζευκτι
κού μείζονος ή έπογδόου τόνου [ 

1
ίσοΰν-

Βου-Γα (mi-fa)

~ (έπίεκτος) (**)

1 5 ,j g  (έπιδεκατοπεμπτος),

ται άκριβώς πρός τά — ’ ήτοι πρός ή'μισυ τής
3 3 8 1χορδής, διότι —  χ — χ — = — ■ Διαζευκτικός

δέ τόνος τής κλίμακος ταύτης είνε τό διά
στημα Γα— Δι ;fa— sol).

Κατωτέρω παραθέτω διάγραμμα τής κλί
μακος ταύτης άπό τοΰ φθόγγου Νη (do) πρός 
καλλιτέραν κατανόησιν τών τονιαίων διαστη
μάτων, τά όποια περιέχει ή κλίμαξ αΰτη.

Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α
Τής χρωματικής κλίμακος τού δευτέρου ήχου τής Βυζαντινής έκκλησ. μουσικής ύπό τούς αριθμούς
Διαπασών

η
Μήκη τον. διαστ.

Ά ριθ μ . δονήσ.

Νη Πα Βου Γ α Δι
do re mi fa sol

7776 7257,6 6220,8 5832 5184
14
15 
|5 
14

15
16 
]6 
15

Κε Ζω
la si

4838,4 4147,2
14 6_ 15
15 7 16

15 _7_ 16
14 6 15

Νη
do

3888

τρίβτ) περί αυτούς περισσότερον, έκτελεΐ συνάμα 
επ’ αύτών καί τάς καταλήξεις αύτοΰ. Λέγονται δέ 
κατα?^ήξεις αί γραμμαί έκεΐναι, διά τών οποίων τό 
μέλος ζητεί οίονεί νά άναπαυΟή.

(*). Βάσις τοϋ ήχου λέγεται ό φθόγγος, άπό τοΰ 
όποιου άρχεται τό μέλος. Ή  βάσις έκάστου ήχου 
έξασκεΐ τοσαύτην έλκυτικήν δΰναμιν έπί τών λοι
πών φθόγγων τής κλίμακος τοΰ ήχου, ωστε εξα 
ναγκάζει τρόπον τινά τό μέλος νά μή άπομακρύ- 
νηται απ ’ αύτής' καί αν ΐσταταί που τό μέλος, ή 
βάσις απαιτεί νά ίσταται καί ενδιατρίβω έπί ο ρ ι 
σμένου φθόγγου, πρός τόν όποιον αΰτη εχει σχέ- 
σιν τινά.

(**). Καί οί τρεις out οι αριθμητικοί λόγοι τοΰ 
τετραχόρδου εΐνε έ π ι μ ό ρ ι ο ι. Λέγεται δέ έπι- 
μόριος ό λόγος, οταν οί δύο δροι έκάστου λόγου 
διαφέρουν άπ’ άλλήλων κατά μονάδα. "Οταν δέ ό 
λόγος ήνε έπιμόριος, τήν ονομασίαν αύτοΰ λαμβά
νει έκ τοΰ άριθμοΰ τοΰ μικροτέρου δρου, ό όποιος 
έπικάθηται έπί τοϋ μεγαλειτέρου καί τόν όποιον 
μετατρέποντες εις τακτικόν αριθμητικόν τή προσ
θήκη τής έ π ί προΟέσεως όνομάζομεν π. χ. έπιδε- 

, ,  , , ,  15 , ,κατοπεμπτον, εαν ο λογος ήνε επιπεμπτον, εαν
5 ,

ήνε — -, επιδεκατοτεταρτον, εαν ο λογος είνε

Β  .) Ή  διαίρεσις τής κλίμακος τοϋ  πλαγίου  
τοϋ  δευτέρου ηχου.
Καί ό πλάγιος τοΰ δευτέρου ήχος άνήκει 

είς τό χρωματικόν γένος (**) εχων μελωδικήν 
βάσιν είς τό Στιχηραρικόν καί ΙΙαπαδικόν μέ-

14
15*

έπόγδοον, έάν είναι —  καί οΰτω καθ ’ 
ί)

έξής.

(*) Ό  αριθμός 7776 είναι ό αριθμός τής π α- 
ρ υ π ά τ η ς ύ π α τ ω ν ,  ήτοι τοΰ Νη (do) τής δ ια 
τονικής κλίμακος τοΰ Πυθαγόρου, έχούσης βάσιν 
(προσλαμβανόμενον) τόν φθόγγον Κε (la) μέ αρ ι
θμόν 9216. Προκύπτει δέ ό αριθμός οΰτος, τόν 
όποιον μετεχειρίσθη ό Π υθαγόρας είς τήν βάσιν 
τής κλίμακος, έκ τοΰ άριθμοΰ 9 διπλασιαζομένων 
αύτοΰ τε καί τών παρουσιαζομένων γινομένων δε
κάκις οΰτω :

9 X 2 =  18 1 8 X 2 =  36
3 6 X 2 =  72 7 2 X 2 =  144

1 4 4 X 2 =  288 2 8 8 X 2 =  576
57 6 X 2 = 1 1 52  1 1 5 2X 2= 2304

2304 X  2= 4608  4 6 0 8X 2= 9216
(**) Τό μέλος είς τήν εκκλησιαστικήν καί δη- 

μώδη ημών ώς καί είς τήν τών άρχαίιον “Ελλήνων 
μουσικήν ύπό έποψιν τών τονιαίων διαστημάτων 
υπάγεται είς τρία γένη : τό δ ια τ ο ν ικ  ό ν, τό 
χ ρ ώ μ α  τ ι κ ό ν  καί τό έ ν α ρ μ ό ν ι ο ν .  Λ έγε
ται δέ γένος έν τή μουσική ποιά τις διάταξις τε
τραχόρδου. «Γένος έστί ποιά τετραχόρδου διαίρε- 
σις». (Ά ρ ιστ. Κοϊντιλιανός). «Γένος έστί ποιά τεσ
σάρων φθόγγων διαίρεσις». (Εύκλείδης).



λος τόν φθόγγον 11α (re), είς τινα δέ μέλη καί 
χόν Δί (sol), δτε κατά τούς μουσικούς καλεί
ται νενανω.

Καί ή κλΐμαξ τοΰ πλαγίου τοΰ δευτέρου ή
χου άποτελείται έκ δύο τετραχόρδων όμοιων, 
διεξευγμένων κατά τόνον μείζονα καί συγκει
μένων έξ ένός λείμματος, Ιχοντος άξίαν μή-

243 , *κους χορδής έξ ένός έπογδόου τόνου, I-
8χοντος άξίαν μήκους χορδής -g- καί έκ μι

άς άποτομής τοΰ έλάσσονος τόνου (*), έχούσης 
128

άξίαν μήκους χορδής Τά τονιαΐα ταΰτα 
διαστήματα ισοΰνται ακριβώς πρός τό έπί τής 
χορδής μήκος τοΰ τετραχόρδου -τ - ' διότι

§§ΧΤ ΧΙΗ -· Τά δέ δύ0
τής κλίμακος μετά τοΰ διαζευκτικού έπογδόου 

τόνου [= ·|"| ίοοΰνται άκριβώς πρός τό 

- -̂’τούτέστι πρός τό ήμισυ τής χορδής, διότι

Τ  X T X T = T '  Δ ια ζ ευτικ^ δέ τόν ο ί τ ^ ;

κλίμακος τοΰ πλαγίου δευτέρου ήχου είνε τό 
διάστημα Δι-Κε (sol-la), ώς δείκνυται είς τό 
κατωτέρω παρατιθέμενον διάγραμμα, είς τό 
όποιον σημειοΰνται τά έπί τής χορδής μήκη 
τών τονιαίων διαστημάτων καί οί άριθμοί τών 
δονήσεων τής κλίμακος ταυτης.

Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη Πα

re mi fa sol la si do re

6912 6561 5467,5 5184 4608 4374 3645 3456

διαστ. 243
256

5
6

128
135

8
9

243
256

5
6

128
135

νήσ. ί 256 6 135 9 256 6 135

243 5 128 8 243 5 128

Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  

Τής χρωματικής κλίμακος τοΰ πλαγίου τοϋ δευτέρου ήχου τής Βυζαντινής 'Εκκλησιαστικής 
μουσικής άπό τοΰ φθόγγου Πα (re) καί ύπό τους αριθμούς

Διαπασών 

(*)
Μήκη τον.

Ά ρ ιθ μ . δονήσ.

Σημειωτέον δτι κατά τά μέχρι τοΰδε έν 
χρήσει Θεωρητικά τής Βυζαντινής έκκλησια- 
στικής μουσικής είς τήν ιδίαν κλίμακα, ή
όποία εχει δύο δμοια τετράχορδα, ό μέν Κύ- ,  r -· - -  . ■ Λ ,
ριος ή χ ο ς  Ιχει ώ ς  μελψδικήν βάσιν τήν βάσιν' ουτος, διότι ή μελωδική^βασις του πλάγιου 
τοΰ δευτέρου, τοΰ δξυτέρου, τετραχόρδου, ό δευτέρου ήχου δέν κεΐται κατά τον κανόνα
δέ Ιΐλάγιος αύτοΰ έχει ώς μελψδικήν βάσιν τοΰτον κάτωθεν τής μελωδικήςJ βάσεως τοΰ
τήν βάσιν τοΰ πρώτου, τοΰ βαρυτέρου, τετρά- Κυρίου αυτοΰ ήχου τετρατόνως, άλλά τριτό-
χόρδου ή άλλως ή μελψδική βάσις τοΰ Ιΐλα- νως, έκτός τούτου τά τετράχορδα αυτών είναι
γίου ήχου κεΐται κάτωθεν τής βάσεως τοΰ Κυ- άνόμοια. Κατά συνεπειαν δε ό ήχος ουτος
ρίου αυτοΰ τετρατόνως ή κατά έν πεντάχορ- καταχρηστικώς λέγεται Πλάγιος τοΰ δευτέρου,
δον, κατεχούσης τής μελψδικής βάσεως τοΰ
μέν Κυρίου ήχου τήν κορυφήν τοΰ πενταχόρ- t ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ I. ΘΩ I ΔΗΣ
δου, τοΰ δέ Πλαγίου αύτοΰ τήν βάσιν τοΰ Εδίου 
πενταχόρδου, έχουσι δέ καί οί δύο ήχοι δμοια 
τετράχορδα. ----------

Συγκρίνοντες δμως τήν κλίμακα τοΰ πλα
γίου τοΰ δευτέρου ήχου πρός τήν κλίμακα 
τοΰ δευτέρου ήχου, ό όποιος είνε Κύριος αύ 
τοΰ, βλέπομεν δτι δέν φυλάττεται ό κανών

128 »(*) Ό  αριθμητικός λόγος -----  είναιάποτομή τοϋ
135

έλάσσσονος τόνου ί = — j καί ευρισκεται εαν απο

τοϋ έλάσσονος τόνου άφαιρεθή τό λεΐμμα διά

_ .  9 243 128της διαιρεσεως τοιουτοτροπως — : _  = — .

(*) Ό αριθμός 6912_ε1νε ό άριθμός τοϋ λ ι- 
χ α ν ο ϋ  ύ π α τ ω ν  ή ύ π α τ ω ν  δ ι α τ ό ν ο υ ,  
ήτοι τοϋ φθόγγου Π α (re) τής ^διατονικής κλίμα, 
κος τοϋ Πυθαγόρου' προέρχεται δέ οΰιος, δπως 
καί ό άριθμός τής βάσεως τοϋ δευτέρου ήχου, έκ 
τοϋ άριθμοϋ τής βάσεως (τοϋ προσλαμβανομένου) 
τής ίδιας κλίμακος, έχούσης βάσιν (προσλαμβανό- 
μενον) χόν φθόγγον βαρύν (χαμηλόν) Κέ (la) μέ α 
ριθμόν 9216.



ΑΛΦΡΕΔΟΥ ΠΡΕΣΤΡΩ

A R C A N G E L O  C O R E L L I
( β ιο γ ρ α φ ικ α ι  ς η μ ε  ο ς ε ι ς )

Ό  'Αρχάγγελος Κορέλλι, Μαρκήσιος τοΰ 
Αάντεσμπουργκ (τίτλος ποΰ τοΰ τον εδωσεν 
δ πρίγκηψ Φίλιππος Γουλιέλμος), Ιγεννήθη 
στό Fusignano στ'ις 19 Φεβρουάριου 1653.

Πατριάρχης τών βιολιστών και δημιουρ
γός τής ενοργάνου μουσικής, ώνομάσθηκε 
δικαίως «Διδάσκαλος τών διδασκάλων» και 
Όρφεΰς τής εποχής μας. Ύπήρξεν αναμφι- 
σβητήτως ό άρχηγός τής σειράς̂  τών βιολι
στών ποΰ άπό αυτόν φθάνει ως τον G. Β. 
Viotti, και άκόμη σήμερα ζ ή δχι μόνο μέ 
τό δνομα αλλά καί μέ τά έργα του.

Μαθητή; τής Άντιστίξεως τοΰ Ματθαίου 
Σιμονέλλι καί τοΰ βιολιού τοΰ Μπασσάνι, 
δέν ύπήρζεν ίσως ενας ανακαινιστής στήν 
τέχνη του, άλλ’ ενας αναμορφωτής. Υπήρ
ξες εκείνος ποΰ ύπερέβη κατά πολύ τούς προ
γενεστέρους του καί τούς συγχρόνους _του 
στήν άνάπτυξι τής μορφής, και ο̂  πρώτος 
ποΰ είσήγαγε τήν μετατροπία στα̂  Adagi 
ίου, δχι στήν δεσπόζουσα και υποδε
σπόζουσα, αλλά στις συγγενικές τονικότη- 
τε:. Στήν τεχνική τοΰ βιολιοΰ σημειώνει μια 
μεγάλη πρόοδο, τά θέματα του εΐιε καλα 
διαλεγμένα καί καλά ταιριασμένα, ενας δε 
άπό τούς τίτλους του, ποΰ περισσότερο τόν 
έδόξασεν είνε τό δτι έδωσε στή Σονάτα τήν 
αρχιτεκτονική μορφή ποΰ άργότερα θα τρο
ποπο ιηθή άκόμα, τελειωτικά δμως άπό τόν 
Ph. Ε, Bach.

To Concerto Grosso ποΰ τό έφίϋρεν ό 
Tartini, είχεν άπό τόν Κορελλι μεγαλειτε- 
ρη ανάπτυξη, κπί στή μορφή καί στό σύνο
λο τών οργάνων στό τελευταίο του έργο 
(VI Roma 1712) καί εχρησίμευσεν ως πρό
τυπο σέ άπειρα δμοια έργα, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών Concerti ΟΓΟβΞίτοΰ Han
del καί τοΰ Bach.

Ή  εμπνευσίς του είνε πάντοτε υψηλή, ή 
μελφδία του εύγενής, καί συχνά είνε έπιρε- 
ασμένη άπό τόν χαρακτήρα τών δημοτικών 
τραγουδιών. Λίγα ειμπορούμε νά πούμε γιά 
τά νεανικά του χρόνια, γιατί λίγα μας πλη
ροφορούν τά βιβλία πού μιλούν γι’ αυτά. 
Ξέρουμε δμως δτι έταξίδευσε στή Γαλλία 
καί στή Γερμανία, μάλιστα υπάρχει ή πλη̂ · 
ροφορία δτι είχε καταλάβχ] μιά θέσι μουσικού 
στήν αυλή τοΰ Μονάχου τής Βαβαρίας. 
"Ομως στά 1680 ξέρουμε δτι καλεσμένος στή 
Ρώμη άπό τόν μεγάλο του φίλον μαικΰνα 
τόν Καρδινάλιο Otto boni, εμεινεν έκεϊ γιά 
πολύν καιρό καί έγινεν ή ψυχή τής μουσι
κής κινήσεως.

Ό  Καρδινάλιος Όττομπόνι ύπεδέχθηκε 
τόν Κορέλλι στό μέγαρό του δπου συναν- 
τώντο δλοι οί γνωστότεροι μουσικοί, ποιη- 
ταί καί επιστήμονες ποΰ έπισκέπτοντο τήν 
αίωνία πόλι.

Ό  Καρδινάλιος Όιτομπόνι, είχε στή διά- 
θεσί του πολλούς μισθομένους έκτελεστάς οί 
όποιοι ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Κορελλι καθε 
Δευτέρα έδιναν μουσικές εκτελέσεις, σε αυτές 
δέ τις μουσικοπνευματικές εσπερίδες έκτελε- 
σθήκανε γιά πρώτη φορά οί συνθεσεις τοΰ 
Κορέλλι (*)

Ό  Maywaring διηγείται στις αναμνήσεις 
του δτι κάποτε ό Handel διηύθυνε στό σπήτι 
τοΰ Όττομπόνι τήν εισαγωγή τού μελοδρά
ματος του «Ό θρίαμβος τού Χρονου» και 
δτι ό Κορέλλι ποΰ έπαιξε τό βιολί̂  δέν τόν 
ευχαρίστησε μέ τό  παίξιμό του, ό δε Χαΐντελ 
έχασε τήν υπομονή, έπήρε τό βιολί άπό τά 
χέρια του καί τοΰ έδειξε πώς ήθελε νά παι- 
χθή ένα ώρισμένο μέρος. Ό  Κορελλι χωρίς

(*) C resim bene. S toria  de lla  v o lg a r  poesia . 
L ip sia . B reitk op f und  H artel.



νά θυμοίση διόλου τοϋ εϊπε : «Άλλά, αγα
πητέ μου Σάξωνα,ή μουσική αυτή είνε γραμ
μένη στό γαλλικό ΰφος ποΰ εγώ δέν τό 
ξέρω».

Μολαταϋτα ό Χαΐντελ συχνά μιλοϋσε μέ 
θαυμασμό γιά τόν Κορέλλι, μή άποφεΰγον- 
τας δμως νά καν*] γι’ αύτόν κάποτε καμμιά 
κακόβουλη παρατήρησι.

Τό πρώτο εργον τοϋ Κορέλλι εΐνε μιά 
συλλογή 12 Ικκλησιαστικών σονατών γιά δΰο 
βιολιά και violone μέ τό basso γιά τό δρ
γανο (Ρώμη 1683).Γιά τή συλλογήν αύιή δέν 
ειμποροϋν να λεχθούν μεγάλα πράγματα, 
οϋτε θά εΐμποροΰσε κανείς άκόμα νά ώμι- 
λοϋσε γιά προσωπικά προτερήματα. Όμως 
άπό τότε παρατηρεΐται ή διαύγεια καί ή κα- 
θαρότης τής φράσεως.

Τό δεΰτερον έργον : 12 σονάτες Δωματίου 
(suite) γιά δΰο βιολιά καί Violone ή Cem- 

(Ρώμη 1685), εΐνε άσυγκρίτως άνώτε- 
ρον απο το πρώτον. Η μορφή είνε πάντοτε 
Ικεινη τής suite, καί —  δπως ήταν συνήθεια 
τής εποχής εκείνης, —  κυριαρχοΰν οί χρόνοι 
Χοροϋ.

Το 1689, στή Μόδενα, εμφανίστηκε τό 
τρίτον του έργον άποτελοΰμενον άπό 12 
εκκλησιαστικές σονάτες γιά δΰο βιολιά καί 
violone μέ τό basso γιά τό δργανο καί κα
τόπιν άκόμα δώδεκα σονάτες δωματίου γ.ά 
δΰο βιολιά καί violone ή  cembalo, ποΰ 
αποτελούν τό τέταρτόν του έργον δημοσιευ- 
θέν στή Βολωνία τό 1694.

Τό μεγαλειώδες έργον, τό έργον στό ό
ποιον ό καλλιτέχνης έφθασε στό άχρον δριον 
τής δημιουργικής του δυνάμεως καί τής τε
λείας ώριμότητος, γιά τό ό,χοΐον εργάζεται 
μέ δλο ιό ζήλο του καί ποϋ θά τοΰ έξασφα- 
λίση τήν διασημότητα καί τήν αθανασία, 
εΐνε ή συλλογή 12 σονατών γιά βιολί καί 
violone ή cembalo, συλλογή ή τελευταία, 
ποΰ αντιπροσωπεύει τό πέμπτον έργον, διη- 
ρημένη σέ δυο μέρη' στό πρώτο περιλαμ
βάνονται 6 εκκλησιαστικές σονάτες μέ τέσ- 
σαρας ή πέντε χρόνους ή καθεμιά (adagi, 
allegri, fugati), καί στό δεΰτερο άλλες 6 
σονάτες, οι πεντε τών οποίων ανήκουν στήν 
μουσικήν δωματίου, άποτελοΰμενες άπό ένα 
Preludio το οποίον ά^ολουθοΰν τρεις ή τέσ- 
σαρες̂  χρόνοι, τό περισσότερο άπό χορούς, 
ενός αγνού ύφους, καλά προσαρμοζομένου 
στό δργανο.

Στό πέμπτο αυτό έργον του τό βιολί 
άρχίζει νά χειράφετηται καί άπό μέρος ποΰ

άπλώς συμφωνεί μέ τό basso, άποκτα μίαν 
σημασία καί ένα χαρακτήρα πρωτεύοντος 
μέρους, τό δέ basso, ποΰ ώς τότε εσυμ- 
πληρωνε άπλώς καί εγέμιζε τό αρμονικό 
σΰνολον, έρχεται σιγά-σιγά νά ύποταχθή 
στό βιολί καί νά γίνη σχεδόν μία συνοδεία. 
Ή  πρόοδος αύτή σπρώχνει τόν Κορέλλι νά 
μεταχειρισθή στήν τελευταία"τών 12 αυτών 
σονατών τό βιολί, ώς δργανο solista, μέ 
μίαν ακολουθίαν άπό variazioni επάνω 
σ’ ένα θέμα ένός ισπανικού χοροϋ «L,a Fol- 
lia» (ή τρέλλα) «Folie d’ Espagne». To 
θέμα τών variazioni αύτών εΐνε εντελώς 
λαϊκοΰ ισπανικού χαρακτήρος καί άπό δτι 
φαίνεται, δ Farinelli,—  βιολιστής στήν αυλή 
τοΰ Hannover— τό έδωσε στόν Κορέλλι.

Δέν στερείται Ινδιαφέροντος τό νά άνα- 
φέρη κανείς δτι οί χωρικοί τής κάτω Ιτα
λίας άκόμα καί σήμερα μεταχειρίζονται τό 
θέμα αύτό γιά νά ψάλουν τά Εγκώμια στήν 
Παρθένον στούς διαφόρους ναούς, λείψανον 
αύτό μεταξύ τόσων άλλων, τής εποχής τής 
Ισπανικής κυριαρχίας στήν Ιταλία.

Ή  Follia ήταν ένα είδος 'Ισπανικού χο
ροϋ δμοιου μέ τήν Sarabanda τοϋ οποίου 
έχουμε μερικά δείγματα στά έργα τών Carlo 
Milanutio (1623).

Ό  Vitali μεταχειρίστηκε τό ϊόιο θέμα 
στήν ενδέκατη Σονάτα πού περιλαμβάνεται 
στό πρώτο του έργο.

Τό πέμπτον αύτό έργον τοϋ Κορέλλι, 
έτυπο)θηκε τό πρώτον στή Ρώμη, μέ χρονο
λογία τής πρώτης Ίανουαρίου 1700 πού 
συνοδεύει τήν άφιέρωσι στήν Σοφία Καρ- 
λοττα τοϋ Βραδεμβοΰργ >υ. ’Έχομεν αύτοϋ 
εκδόσεις πολύ επιμελημένες καί πολύ αξιο
σύστατες καί θεωροϋμεν χρήσιμο νά σημει
ώσουμε δτι ό Chrysander καί ό Joakhim 
έτύπωσαν δλα τά έργο τοΰ Κορέλλι σέ μιάν 
έκδοσι (Londra Augener) μέ διακοσμήσεις 
στά Adagi παρμένες άπό μιά παληά έκδοσι 
τοΰ Άμστερνταμ.

*
* *

^Καλλιτέχνης στήν πραγματική σημασία 
τής λεξεως ο Κορέλλι, άγαποΰσεν ιδιαιτέρως 
τήν ζωγραφική τέχ>η, άφησε δέ μετά τόν 
θανατο του μιαν αξιόλογη συλλογή εικόνων 
εκτός άπό περιουσίαν 40.000 ταλλήλων, καρ
πός τών πλουσίων του κερδών καί άκόμα 
δμως μιας περίεργης τάσεως γιά τήν φιλαρ- 
γυρία πού είχε, γιά τήν οποίαν δέν άγα- 
ποΰσε τήν πολυτέλεια, έντΰνετο δέ πολύ



φτωχά και είχε μίαν άκραν αντιπάθεια γιά 
ιό αμάξι.

Προσκαλεσμένος κάποτε άπό τήν αυλή 
ιής Νεαπόλεως γιά ενα καλλιτεχνικό ταξεΐδι, 
hsv είχε φαίνεται τήν επιτυχία ποϋ ειχεν ό- 
νειρευθή, και ξαναγΰρισε στή Ρώμη, δπου 
αργότερα, δέν εινε γνωστόν αν άπό φθόνον 
η άπό αμάθειαν εδόθη ή προτίμησις σ’ ενα 
μέτριο βιολιστή, τόν Valentini,αφορμή αυτή 
γιά τήν όποία Ιπ'ήγη βαθειά ή φιλοτιμία 
τοϋ καλλιτέχνου και σέ σημεΐον ώστε νά τόν 
ρίξη σέ μιά κατάστασι νοσηρας μελαγχολίας 
ποΰ τόν ώδήγησε στό θάνατο τήν 8 Ίανουα- 
ρίου 1713.

Ενταφιάστηκε στήν Έκκλησίατού 'Αγίου 
Λορέντσου, άλλ’ ό Καρδινάλιος Ottoboni, 
επέτυχε μέ τήν συγκατάίίεσι τοϋ Ποντίφηκος 
Κλειμέντου 11ου νά στηθή στό Πάνθεον τής 
Ρώμης, δίπλα στόν τάφο τοΰ Ραφαήλου, ή 
προτομή του μέ μίαν πλάκα ποϋ φέρνει έ'να 
αφιέρωμα τό οποίον και σήμερα διαβάζεται, 
καθότι ή προτομή μετεφέρθη άπό τήν αρχή 
τοΰ παρελθόντος αΐώνος στό Μουσείο τοϋ 
Καπιτωλίου.

Μεταξύ τών μαθητών του συγκαταλέγον
ται : 'Ο Φραντζέσκος Τζενινιάνι, ό Πέτρος 
Λοκατέλλι καί άλλοι.

Α Λ Φ Ρ Ε Δ Ο Σ  Π Ρ Ε Σ Τ Ρ Ω

J. JOACHIM ΝΙΝ

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ

Θά έγελοΰσα μέ έ'ναν άνθρωπο 
ποΰ θά ήθελε σοβαρά  νά μιλήσ^ 
μέ τόν τόνο τής φωνής μου ή 
νά μοΰ μοιάστ) στό πρόσωπο.

L A  B R U Y 6 R E

Μία εποχή, στήν Αίγυπτο, οί άνθρωποι 
ποΰ δέν ήταν ικανοποιημένοι άπό τό πρό
σωπό τους, έδιάλεγαν έ'να άλλο γιά τό πορ- 
τραΐτο τους. ’Ανέθεταν τήν έκτέλεσί του σέ 
Επιτηδείους ζωγράφους και αγνώριστο, αλ
λά πιο σύμφωνο μέ τό γοΰστο τους τό εμοί- 
ραζαν μέ αφθονία. Ή  παράδοξη αυτή συνή
θεια, ποΰ χρονολογείται άπό τήν εποχή τοΰ 
βασιλέως Ά  μ έ ν ο φ ι τοϋ Δ', επικρατεί άπό 
τότε, ύπό διάφορες μορφές, βέβαια, ποΰ 
δλες δμως προέρχονται άπό τήν ϊόια αρχή.

Ό  μουσικός κόσμος μάς προσφέρει περί
εργα παραδείγματα, άν και όλιγώτερο σεβα
στά, και αύτό, δ'χι μόνο στόν βιρτουοζισμό, 
δπου σχεδόν τό παν εινε προσποίησις, αλλά 
ακόμη κα'ι στή σύνθεσι, δπου τό παν υποτί
θεται δτι είνε αλήθεια...

Θέλω νά μιλήσω γιά μιά κατηγορία μου
σικών μέ άληθινό ταλέντο, ποΰ γεννημένοι 
στή Γαλλία, καταγωγής γαλλικής, εύχαρι- 
στοΰνται νά συνθέτουν μουσική γερμανική, 
ρωσσική, ισπανική ή κινέζικη ... άναλόγως 
τής Ιδιοτροπίας τους ή τής φαντασίας τους, 
πού τ)ύς μεταφέρει στό Μόναχο, στήν Πε- 
τρούπολι, στή Σεβίλλη ή στή χώρα μέ τις 
παγόδες....

Κάνω υπαινιγμό γιά μιά κατηγορία πα
ρόμοια μουσικών ίσπανών, ποϋ γεννημένοι 
στήν 'Ισπανία, καταγωγής ισπανικής, συνθέ
τουν μουσική ποΰ μπορεί νά όνομασθή διε
θνής. μουσική «εσπεράντο» πού διστάζει 
κανείς νά τήν τοποθετήση μεταξύ Λειψίας 
καί Παρισιοΰ ή μεταξύ Μιλάνου καί Γε
νεύης....

’Έχω ύπ’ δψει μου επίσης μερικούς απο
γόνους τών Moussorgsky, τών Borodine 
καί τών Rimsky, ποΰ δείχνουν τό πιο ουτι
δανό πνεϋμα θέτοντες επάνω στά εργα τους 
τήν έτικέττα «Made in Germany».

Μόνοι οί Γερμανοί βρίσκουν τή δική 
τους μουσική πολύ καλή, και σέ αύτό μάς 
δίνουν ενα μάθημα γούστου.

Καί αύτό άποδεικνΰίΐ δτι, δπως στόν 
καιρό τοΰ βασιλέως Άμένοφι τοΰ Δ', προτι- 
μοϋμε νά εμφανιζόμαστε μέ χαρακτηριστικά 
ποΰ δέν εινε τά δικά μας... ’.Έτσι οί'Ισπα
νοί μειαμφιέζοντο σέ ’Γάλους, τόν καιρό 
ποΰ ό Domenico Scarlatti, ό μεγαλοφυής 
Νατολιτάνος, συνέθετε στή Μαδρίτη μου
σική περίπου ίσπανική... Οί Γάλλοι επαψαν 
νά εινε Γάλλοι, ύστερα άπό τόν Rameau, 
καί μόλις ξαναβρήκαν τόν εθνισμό τους. Καί 
ή σχολή ή ρωσσική, ποΰ μόλις άνίτειλε 
κινδυνεύει ήδη, ώς εθνική..,

Βέβαια, ό Debussy καί δ Ravel, τώρα 
τελευταία μάλιστα, διασκέδασαν μέ τό νά



συνθέσουν μερικές «espagnolades», πολύ 
επιτυχημένες άλλωστε, Άλλά αυτά τά εργα 
μ’ δλα ταϋτα εΐνε κατά βάθος Γαλλικά. Ή  
ΰλη τους— πολύ ελεύθερα χειρισμένη— φω
τίζεται, μερικές στιγμές άπό ισπανικές αντα
νακλάσεις, άλλά «ή ψυχή» μένει κατά βάθος 
αμετάβλητα γαλλική. Θά ήταν έν τοΰτοις 
επικίνδυνο νά θελήση νά έξερευνήση κάνεις 
τήν περιοχή αυτή πέραν ορισμένων ορίων 
κα'ι χρειάζεται δλη ή εΰλυγισία τοΰ γαλλικοϋ 
πνεύματος, γιά νά πραγματοποίηση παρό
μοιες φαντασίες, χωρ'ις νάβγή άπό τά σύνορα 
τής καθαρής τέχνης... άλλά... γιατί νά προ
τιμούμε τά άπομεινάρια τών γειτόνων μας 
άπό τά δικά μας καλά φαγητά;..,
ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ

Ή  γλύκα τής δόξας είναι τόσο μεγά
λη, πού σέ ο,τι καί αν προσκολ- 
ληθή, άκόμη καί στό θάνατο τήν 
άγαποΰν.

Ή  ματαιοδοξία μας κρατεί μέ μιά 
κατάκτησι τόσο φυσική μέσα στίς 
άθλιότητές μας καί στίς πλάνες 
μας, πού χάνομε άκόμη καί τή 
ζωή  μέ χαρά, φθάνει νά μιλήσουν 
γι’ αύτό.

P A S C A L

Ή  ανάγκη τής δημοσιότητος εκδηλώνεται 
δλο και περισσότερο σέ δλα τά πράγματα. 
Τόν 16ον αιώνα, ή ρεκλάμα τοϋ θεάτρου 
περιοριζόταν νά άναγγέλλη τόν τίτλο τοϋ 
παιζομένου έργου χωρίς νά άναφέρη τό ό
νομα οΰτε τοϋ συγγραφέως οΰτε τών ηθο
ποιών.

Χρειάσθηκε ένας αιώνας, γιά νά πεισθοϋν 
οί συγγραφείς δτι εινε άνάγκη νά έκθέτουν 
τά δνόματά τους στήν περιέργεια τοϋ κοι- 
νοϋ, κα'ι δΰο αιώνες, διά νά αποφασίσουν 
οί ηθοποιοί να κάνουν τό ϊδιο. Τό σχέδιο 
τής ρεκλάμας ήταν, άλλωστε, πολύάπλό τότε, 
και τό περιεχόμενό του παλύ λιτό.

Σήμερα, γιά μερικά σπουδαία έργα, ή 
ρεκλάμα περιλαμβάνει άπό τό δνομα τοϋ 
πρωταγωνιστοϋ έ'ως τό δνομα τοϋ κουρέως 
τής υπηρεσίας. Οΰτε οί μέν, οΰιε οί δέ, δέν 
θέλουν πιά παρακάλια γιά νά δημοσιεύσουν 
τά δνόματά τους. Ά π 5 εναντίας, συζητούν 
γιά τό μέγεθος τών τυπογραφικών στοιχείων, 
γιά τή θέσι ποΰ θά κατέχουν στή ρεκλάμα, 
αν θά εινε κοντά στό δνομα ένός συναδέλ

φου ενοχλητικού ή χωρίς επιτυχία, γιά τά 
πρωτεία στή σειρά, κτλ. κτλ. Συζητούν γιά 
δλα αυτά, και συχνά μάλιστα φιλονεικοϋν, 
θορυβωδώς γιά αύτό τό ζήτημα.

Είναι γνωστόν τ'ι ρόλο παίζει ή ρεκλάμα 
στή μουσική ζωή. Στήν ΰπεοβολική τη; χρή- 
σι οφείλομε τή χαρά νά βλέπωμε τά ονόματα 
τών πλέον διασήμων, άναμιγμένα μέ τά πιό 
κοινά θρεπτικά προϊόντα, κα'ι εκτεθειμένα 
στις ίδιες ρυπαρότητες, επάνω στόν ίδιον 
τοίχο....

Εΐνε πελώριες, ακανόνιστες, κτυπητές και 
φρικτά άσχημες, αύτές οί σύγχρονες ρεκλά
μες. Κα'ι αν, μ5 δλες τους τις διαστάσεις, τά 
ονόματα τοΰ Bach, τοΰ Rameau, τοΰ Mo
zart, τοΰ Beethoven και τοΰ Wagner μό
λις διακρίνονται, εΐνε γιατί τό δνομα τοϋ ή - 
ρωος— βιρτουόζου ξεχειλίζει, επιβάλλεται, 
επιδεικτικό, άδιάντροπο, φωνάζοντας τή δόξα 
στις βρωμερές συνοικίες καί ιθαμβώνοντας τά 
μάτια τών χασομέρηδων.. .

Μερικές άπό αύτές τίς ρεκλάμες φανερώ
νουν μιά παράξενη πνευματική κατάστασι. 
Ό  Α.... π.χ., έκρινε καλό νά επίδειξη τό δ- 
νομά του τρεις φορές κατά σειρά, δχι περισ
σότερο. Ό  Β.... παρουσιάζεται ολόκληρος, 
άπό τά πόδια έ'ως τό κεφάλι.... 'Ο Γ.... μάς 
είδοποιεΐ δτι ένας διάσημος γλύπτης θέλησε 
νά άποτυπώση τά χαρακτηριστικά του. Μας 
παρουσιάζει στή ρεκλάμα τήν προτομή τοΰ 
περιφήμου γλύπτου, τό μάρμαρο ποΰ ζων
τάνεψε καί εννοείται, τό μοντέλο, ποϋ δέν 
είναι άλλο παρά ό καλλιτέχνης— βιρτουόζος 
ό ίδιος. Ό  Δ.... μας μεταφέρει στό πεδίον 
τής γελοιογραφίας μεταχειριζόμενος μιά ρε
κλάμα ποϋ χωρίς νά τό θέλωμε θά τή {ίυμώ- 
μαστε.... Ό  Ε. .. παραλείπει κάθε ένδειξι 
δσον αφορά ΐά έργα καί τούς μουσικούς ποϋ 
διερμηνεύει, νομίζοντας, χωρίς αμφιβολία, 
δτι τό δνομά του, εξασφαλίζει μιά άρκετή 
έγγΰησι...

Ό  τάδε καλλιτέχνης εκθέτει τίς ρεκλάμες 
του στόν κουρέα του. Ή  δείνα μουσική εται
ρεία σέ ένα έμπορο βουτύρων...

Λυπηρές αποδείξεις τής επιρροής τού 
εμπορικού πνεύματος στή Τέχνη μας, ποΰ 
υπερασπιζόμαστε λίγο καί άσχημα.

(Μετάφρασις) Ν Τ Ο Ρ Α  Σ Α Μ Ο ’Ι ΛΗ



ΦΑΝΗ Μ IX ΑΛΟΤΤΟ ΥΛΟ Υ

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥ Ν Α ΙΣΘ Η Μ Α  ΣΤΗ Ν  Π ΡΩ ΤΟ

ΓΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ
I I I

«Comment un culte sensuel comme 
celui de D ionysos a - 1- il donne 
naissance a une forme de drame,
qui avait pour devise «terreur et
pitier* ? C ’est unprobleme de phsy- 
chologie que nous n ’avons pas a 
examiner ic i— »

Κι’ είδαμε προηγουμένως τήν ενθουσια
στική, χήν οργιαστική, τήν επαναστατική 
προέλευση τοΰ αθηναϊκού διχΉιράμβου.Συνε
πώς, τό κυρίως αττικό δράμα, δέν ήταν δυ
νατό παρά νά εινε άντιθρησκευτικό, στό βά
θος του. Σόποιαδήποτε αρχαία τραγωδία 
κι5 αν άποβλέψουμε θά δοΰμε πώς ό Μΰθος 
της εινε πρωτόγονος κι’ έναντίος στήν καθι
ερωμένη τάξη τών πραγμάτων. Οί Μϋθοι,
ποΰ δέν εινε παρά τό ΙΣΤ Ο Ρ ΙΚ Ο  τών πε
ριπετειών τής άνθρωπότητος, εϊτε δταν αύτή 
έπλανάτο, ώς ορδή, είτε δταν ωργανο')νετο 
σέ κοινότητες— δπως το ιστορικό αύτό εσω- 
ζετο μέσα στήν ανάμνηση τών μεταγενέστε
ρων— εινε δλοι αναρχικοί κι’ ανήθικοι."Οταν 
δέ κατόπιν τούς εκμεταλλεύτηκε τό δράμα, 
μέ κάθε τρόπο έπιδιώχθηκε, δπως διατηρή
σουν τήνάρχόγονη ηρωική πνοή τους.Ήταν, 
καθώς είπαμε, αύτή ή ιστορία τής άνθρωπό
τητος στήν Ιναγωνία πάλη της εναντίον τής 
Φύσεωςκαίτών στοιχείων,στήν τεραστία προ
σπάθεια της, δπως οργανωθεί και νικήσει.Τό 
διονυσιακό πνεΰμα, συνεπώς, τό τόσο συγ
γενικό μέ τήν ελευθερία και τόν πόνο, μέ 
τό πνεΰμα τής επαναστάσεως και τής αναρ
χίας, τό πνεΰμα τής πρωτόγονης ορμής και 
τής βίας, διαπνέει τήν τραγωδία άπ’ άκρου 
εις ακρον. Καμμιά γαλήνη, καμμιά ηρεμία 
δ$ν κυριαρχεί στούς ταραχώδεις μουσικούς

φθόγγους ενός Αίσχύλου, ή ενος Σοφοκλεους 
μερικώς, κι’ Ευριπίδη. «Το μεθυων^Ι -  
ποίει», τό λεγόμενο γιά τή μουσική ^μ- 
πνευση τοΰ Αΐσχΰλου, χαρακτηρίζει καθ ολο
κληρίαν τή διονυσιακή προελευση τοΰ αττικοΰ 
δράματος.

Ti εΐνε, λόγου χάριν, ό ΠΡΟ Μ Η Θ ΕΑΣ  
ΔΕΣΜΩΤΗΣ τοΰ Αΐσχΰλου ; Τό επαναστα
τικό, τό πρωτόγονο πνεΰμα, ή ελευθερία, αυ
τός δ μετουσιωμένος ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ποΰ δεν 
αναγνωρίζει τή νέα τάξη τών πραγματων, 
ποΰ καθιέρωσε ή δωρική δίαιτα και νομο
θεσία. Εινε ή επιστροφή στήν πρωτόγονη 
ορμή, στή βία, στή δίκαια αυτοδικία,̂  στή 
σκληρή θεληματικότητα, στόν πόνο. Στή βα
θύτερη {θρησκευτική του έννοια, ο Προμη
θέας εινε ή σύντριψη τών εΐδωλων τοΰ Ιε
ρατείου κι’ ή απαλλαγή απο τη θρησκευτικη 
πλάνη, ποΰ επέβαλε στην ανθρωπότητα η 
οργανωμένη κοινότητα. Εινε αυτη η ορμη
τική, ή βιαία διαμαρτύρηση κατά τής σκλα
βιάς τής πόλεως, κατα τών δουλών τοΰ Ιε
ρατείου, κατά τών νόμων τών ισχυρών. Ναί, 
αυτός εδωκε στούς ανθρώπους τη φωτιά 
αύτός τούς εντυσε' αύτος τους ωργάνωσε. 
’Αλλά τήν κατεύθυνση τούτη συνεχώς δολιεύ
εται δ Δίας. Αύτός δέν θελει τους ανθρώπους 
ελεύθερους, άλλά δούλους. Γιά νά ζησουμε, 
λοιπόν, πρέπει νά συντρίψουμε τή νέα σκλα
βιά τών ανθρώπων. Μονον δια τής ελευ
θερίας προαγόμεθα. Τι τονίζεται σε καθε 
στίχο τής τιτανικής αύτής τραγωδίας; —- 
’Άνθρωπε, είσαι δ δημιουργός τής ζωής 
σου. Είσαι σ ύ ό πλάστης τών πεπρω μενών 
σου. Μήν πιστεύεις στή νέα βία τών ισχυρών. 
Σά θέλεις νά ζήσεις, γείνου και πάλιν ΟΡ-



ΔΗ, άλλ’ εξευγενισμένη. Κατά τήν πιθανό
τερη γνώμη δ Προμηθέας εινε δ καθολικός 
Ιπανασχαίΐχός ΤΥΠΟΣ τής Άρείας φυλής, 
πριν Ιγκατασταθεΐ στήν Ευρώπη καί προτοΰ 
ή Φυλή αύτή αρχίσει τήν κοινωνική της 
οργάνωση στις ελληνικές χώρες. (‘) Άπό τά 
βαθύτερα τής Ινδικής μέχρι τών άκρορειών 
τής Αλβανίας,(2) δ τΰπος αυτός έκυριάρχη- 
σε, μέχρι τής στιγμής, ποϋ ή άρεία, κατά 
βάθος μεγαλοφυΐα τοϋ Αισχύλου, τό κατ5 εξο
χήν αυτό άντισημιτικό πνεϋμα, τοΰδωκε τήν 
αίωνία μορφή τοϋ μεγάλου και δυστυχισμέ
νου επαναστάτη, μά και τοΰ δυνατοϋ κα'ι δι
καίου ύπευθΰνου τής μοίρας του. Άπό μι
κρά τινά ίχνη λατρείας, πού παρέμειναν, τίς 
οίδε, στά περίχωρα τής Αττικής, γύρω στήν 
άνάμνηση τοϋ Προμηθέως, λαβόντας αφορμή 
ό Αισχύλος, ανύψωσε τόν ήρωα σέ παθη
τικό παγκόσμιο σύμβολο. Ό  Προμηθέας 
συμβολίζει αυτή τήν ιστορία τοϋ ανθρώπι
νου πόνου διά τών αιώνων, τήν προσπάθεια 
πρός κατάκτηση τής ελευθερίας. Ή  λαϊκή 
σκλαβιά, κάθε ύποτεταγμένη τάξη, κάθε 
τυραννούμενος σαΰτόν εΰρισκε τόν πονεμένον 
άδελφό του. Οί Ώκεανίδες, ή Ίώ, δ Ωκεα
νός είνε τά πιο άδικοχτυπημένα πλάσματα, 
ποϋ μαζί του συμπάσχουν άπό τή σκληρό
τητα τοΰ Διός, τά πρόθυμα νά τόν παρηγο
ρήσουν :

«Σ ιδη ρόφ ρον  τε κέκ πέτραςΙείργασμένος,
δστις Π ρομηθεύ, σοΐσιν ού συνασχαλςί
μ όχθοις- εγώ  γάρ ούτ ’ αν εϊσιδείν τάδε
εχ ρ η ζον  εΐσιδοΰσα τ ' ήλγύνθην,]κέαρ»(3)

Είτε παρά τοΰ Αισχύλου συνετάχθησαν 
τά χορικά τοΰ Προμηθέως, είτε είνε μετα
γενέστερη διασκευή, τό γεγονός εινε, δτι 
όπωσδήποτε διαπνέονται άπό τήν αιθερία 
πνοή του. Ό  ανθρώπινος, γενικά, πόνος γιά 
τό θέαμα τής δυστυχίας τοΰ πλησίον, ή τρυ
φερότητα Τής άλληλεγγύης μεταξύ τών πα- 
σχόντων δμοίως κι’ ή συμπόνια, ποτέ δέν 
έξεφράσθησαν μέ̂ ίμουσικότερους φθόγγους. 
Ματαίως θέλουμε ζητήσει στή δράση τών 
όίλλων προσώπων καί σ’ δλόκληρο τόν Προ
μηθέα δράση τραγική. Αυτή βρίσκεται σέ 
μιάν εξωτερική εικόνα, τοΰ Προμηθέως «πέ- 
τρςι προσαυαινομένφ», καί κυρίως μέσα στήν 
ΕΣΩ 1ΕΡ ΙΚΗ  Δ ΙΑΘ ΕΣΗ  τών χορικών. 
Σέ κανένα άλλο δράμα δέν φαίνεται τόσον

( ') W e k le in : Είοαγ. t ίς Προμ. σελ. 2— 12 
('■’) Θ ωμοπούλου: Πελασγικά σελ. 96.
(") Στίχ. 2 4 4 -2 4 7 .

ή απο το διθύραμβο προέλευση τής τρα* 
γωδίας, δσο στόν Προμηθέα Δεσμώτη. Τά 
χορικά εινε το ολο. Γύρω μας άκοΰμε τάνά- 
λαφρο φτερουγισμα τής καταβάσεως τών 
Ωκεανίδων, πάνω στό τραχύ βράχο, κοντά 
στον Προμηθέα. Τά λόγια τους αποπνέουν 
παρηγορητικές αύρες καί γιομίζουν ,,τήν̂ ά- 
τμοσφαιρα : «Αίθήρ δ5 ελαφραΐς πτερύγων 
ριπαΐς υποσυρίζει» (*). Καίτοιή μουσική τών 
χορικών χάθηκε, δμως διαισθανόμεθα στήν 
άναγνωση̂  τους τούς χαμένους μουσικούς τό
νους τής άσύγκριτης μελωδίας τους. Οί λέ
ξεις δεν εινε λέξεις απλές. Εινε άνάλαφρες 
πνοές μόλις άκουγόμενες πάνω άπό τήν 
οργή τής θύελλας ;

Μ ηδέν φ οβη θή ς· φιλία γάρ ήδε τάξις 
πτερύγων θ οα ϊς  άμίλλαις 
π ροσέβα  τόν δε πάγον, π ατρώ ας 
μόγις π αρειπ οϋσα φ ρένας.
Κ ραιπνόφορες δ ' έφερον αύραι, 
κτύπων γ ά ρ ά χ ώ  χάλυβος διήξεν άντρων 
μυχόν εκ δ έπληξέ μου τάν Φεμερώπιν α ιδώ , 
συϋην δ απέλιδος δχψ πτερωτψ . (δ)
Μ ετά τοΰ δ ’ δ ,τι χρή πάσχειν έθ έλ ω . («)

„ Είνε σ^χοι τής «Τρικυμίας» τοϋΣαίκσπηρ 
η στροφές άπό τόν «Προμηθέα Λυόμενο» 
τοΰ Shelley; —  Άλλ5 άφήνοντας τόν Προ
μηθέα, τήν̂  «τερατώδη α υ τ ή μ ά σ κ α» 
τής άρείας ελευθερίας κι5 ερχόμενοι στά ελ- 
ληνικώτερα έργα του τί βλέπουμε ; Τί είνε 
αυτή ή Ό ΡΕΣΤΕΙΑ , ποϋ περιέχει δ ,τι ύ ψ η- 
λότερο καί  συγκι νητ ι κώτερο δη
μιούργησε ποτέ τέκνον τής Μελπομένης;» (*) 
Οί αυτές τερατώδεις πρωτόγονες μορφές ή 
βία, η εκδίκηση, ή κατόπιν αυτοδικία,’ ή 
φωνή τοΰ αίματος, ή δυσβάσταχτη δυστυχία, 
να̂  ο,τι τιτανικα περιγράφεται μέσα στούς 
στίχους τής τριλογίας. Άγαθοποιά καί κακο- 
ποιά πνεύματα, μορφοποιημένα στή ζοφώδη 
και σκοτεινή έννοια τής Μοίρας ή τοΰ Πε
πρωμένου καταδιώκουν τούς ήρωας καί δέν 
τούς αφήνουν στιγμή. Ά φ 5 δτου ώργανώ- 
θηκε ό άνθρωπος' άφ5 δτου υποτάχθηκε 
στή νέα τάξη τών πραγμάτων, τό πεπρωμένο 
του εινε ή σκλαβιά καί ή δυστυχία, δ αιώ
νιος πόνος. Κ ι5 οί εΰγενέστεροι πόθοι πλη
ρώνονται μέ αίμα. Τό πεπρωμένο τοΰ πό
νου κυριαρχεί παντοΰ: «τό παρόν, τό Απερ
χόμενον πήμα στενάχω». Πουθενά δέν ύπάρ-

(4) σιιχ. 125— 126.
(5) στιχ. 128-135.
(") στιχ. 1074,

’ ) C h r is t : Ίστορ . Έ λλ. ΦΑ, Α '. σελ. 319,



χει καταφυγή. "Ολα εινε ασταθή και κρεμά- 
μενα. Όλα έξαρτώνται από τό μεγάλο νόμο 
τοϋ Μοιραίου. Αυτό περικλείνει τή δικαιο
σύνη κι5 δχι ό Ζεύς. Αυτό μιά μέρα θά συν
τρίψει τή νέα σκλαβιά τών ανθρώπων. Αυτό 
συμβολίζει τόν αμετάβλητο νόμο, ενώ τάλλα 
δέ σημαίνουν παρά τήν έφημερότητα. Ή  
γή εΐνε πλημμυρισμένη άπό δυσπιστία. Άπό 
παντοϋ μας ενεδρεύουν τήν ελευθερία. (:«Οί 
Πέρσαι»). Άπό τίς φιλοδοξίες καί τά μίση 
τών δυνατών έξαρτάται ή ελευθερία τών 
ανθρώπων. (:«Έπτάεπί Θήβαις»).Τό πνεϋμα 
τοϋ Αισχύλου ε7νε γιομάτο άπό γήϊνη σοφία, 
άπό ανθρώπινη έλευσινιακή πείρα. Αυτός 
ό ίδιος ανακράζει: «ΔΗΜΗΤΕΡ Η ΘΡΕ- 
ΨΑΣΑ ΤΗΝ ΕΜ Η Ν  ΦΡΕΝΑ»' τά πάντα 
οφείλει στήν έλευσινιακή μύηση— καίτοι τήν 
άρνήθηκε άπό δικαστηρίου (8)— στίς τραγικές 
καί μυστικές εκείνες αναπαραστάσεις τών 
Μυστηρίων. Άναλογισθεΐτε τίς περιπλανή
σεις τής “Ιούς στόν Προμηθέα, ποϋ κατα- 
διαίκεται άπό τόν Δία' όραματισθεΐτε τήν 
καταδίωξη τοΰ Όρέστη στάς Χοηφόρους 
κι3 έχετε μπροστά σας αυτό τό μυστικό 
δράμα τής Έλευσΐνος. Τδτι κατηγορήθηκε, 
ώς βέβηλος, άποκαλύψας τά Έλευσίνια στίς 
σκηνές τών «Ευμενιδών» ή άλλου τινός δρά
ματος, δέν μοΰ φαίνεται απίθανο. Εινε τόση 
ή διονυσιακή έλευσινιακή πνοή, ποΰ δια
πέρνα σχεδόν δλα του τά δράματα, τόσος ό 
υψηλός προφητικός τόνος, τόση ή εσωτερική 
πίστη τοΰ ποιητοΰ στίς αρχές του, ώστε μάς 
κυριεύει ενα καταπληκτικό θάμβος στήν 
επαφή του' συνεχώς βρίσκεται στίς ψηλότερες 
καί τολμηρότερις κορφές τής διανοητικής 
καί συναισθηματικής συγκινήσεως:

«Ζ ω ή ς πονηράς, θάνατος, εύ π ορώτατος. 
τό μή γενέσθαι δ ' έστιν ή πεφυκέναι 
κρείσσον, κακώς πάσχοντα» (°)
«"Ω Θ άνατε παιάν, μή μάτιμάσεις μολείν. 
μόνος γάρ εί σύ τών αναγκαίων κακών 
ιατρός, άλγος δ ’ ούδέν α π τετα ιν εκ ρ ο ί»  ( ’ ")

Ί Ι  γενική ι^χολογική εντύπωση, ποΰ μας 
αφήνουν τά δράματα τοϋ Αισχύλου εινε 
σκληρή κι5 άπογοητευτική γιά τό άνθρώ.τινο 
μέλλον. Ό  ΤΡΟΜΟΣ κι’ ή Α ΙΏ Ν ΙΑ  πλημ- 
μυροϋν τήν ψυχή μας. Ό  ελεος εινε άγνω
στος στίς τραγωδίες τοΰ ποιητή.(“) Άλλ’

(s) Άριστοτέλ. ΉΟ. Νικομ. 111,52.
(!Ι) ’Αποσπασμ. 376 έκδ. H erm ann.
( " ’) Άποσπασμ. 270 έκδ- H erm ann.
(” ) Δ. Ι3ερν(*ϋδάκη Εΐσαγ. Φοιν. σελ. πα'.

εμείς δέν δυνάμεθα νά μεταβάλλουμε τή ζωή. 
Τό πεπρωμένο εινε ανίκητο. Ά ν  υπάρχει 
πουθενά καταφυγή' αν υπάρχει μερική δι
καιοσύνη' αν μποροΰμε κάπου νά σταθοΰμε, 
κάπου νά ελπίσουμε, αυτό εινε τό πνεΰμα 
τοΰ Απόλλωνος, τό ήρεμικό πνεϋμα τής δω
ρικής δίαιτας, ποΰ μάς κάνει φαινομενικώς 
νά γαληνεύουμε' εινε ή τέχνη τοϋ Απόλλω
νος ποϋ μάς αναγκάζει νά ξεχνοΰμε. Άκρι
βώς έδώ βρίσκεται ή λύση τή; «Όρεστείας»: 
στήν άπό μηχανής εμφάνιση τοΰ Απόλλω
νος,στό ΣΥΜ ΒΙΒΑΣΜ Ο  ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΟ
ΝΗΣ Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΑ Κ Η Σ  ΟΡΜΗΣ ΠΟΥ  
ΔΕΣΠ Ο ΖΕ Ι ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ  
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ. Ή  αυτή 
λύση, πιθανώς έδίδετο καί στήν τριλογία 
τοϋ Προμηθέως, διά τής άπό μηχανής έμ- 
φανίσεως νέας τιτανικής δυνάμεως, τοΰ Ή - 
ΡΑΚΛΕΟΥΣ, δυνάμεως εχθρικής πρός δλα 
τά τερατώδη υπολείμματα τής πρωτόγονης 
ζωής, πλήν τοϋ Προμηθέως. Κι’ ενώ στά 
πρώτα του δράματα ό Αισχύλος δίδει στό 
Δ ΙΘ ΥΡΑΜ ΒΙΚΟ  ΧΟΡΟ τήν πρώτη θέση, 
δπως στις «Τκέτιδες» καί στόν «Προμηθέα» 
καί στή ΔΡΑΣΗ  τά δευτερεΐα, στήν «Όρέ- 
στεια» εχει υποχωρήσει' εχει συμβιβασθεΐ' 
εχει έπιρρεασθεί άπό τίς επικρατούσες ιδέες 
περί κυριαρχίας τοϋ δήμου. Ό  Αισχύλος 
ήταν άπό τούς παλαιούς εκείνους δημοκρατι
κούς, οί όποιοι δέν εννοούσαν τή Δημοκρα
τία σά συμπάρεδρο τής αναρχίας, άλλά συνώ
νυμο τής αυστηρής τάξεως, τής πειθαρχίας 
στό νόμο καί τής σκληράς τιμωρίας τής κοι
νωνικής άκολασίας. Άλλ’ ή Πνύκα εΐχεν ανα
πτύξει τοσοΰτον τό ΛΟΓΟ ειχε διασπείρει
τόσες νέες ιδέες περί ελευθερίας,.... ώστε δέν 
μποροΰσε ν’ άποφύγει κανείς τή δεσποτεία 

τ η ς " "Συντηριτικός ό Αισχύλος, πολεμιστής καί 
μάλιστα Μαραθωνομάχος δέν απέκλειε τούς 
νεωτερισμούς. Απεναντίας συνεδύαζε τήν 
παράδοση μέ τήν άκρα νεωτεριστικότητα 
τής σκηνής. Ό  συνδυασμός αύτός εξευγένιζε 
τίς τραγωδίες του καί μάς έδωσε τήν πιό 
χτυπητή έννοια συντηρητικού κι’ επανα
στάτη, πού σέβεται τήν παράδοση καί ποϋ 
νεωτερίζει, δπου πρέπει, συμπληρώνοντας 
αυτήν ή τελειοποιώντας την. Χοροδιδάσκαλος 
εξαίσιος,(12) υποκριτής άπό τούς λίγους, με
τέχοντας ό ίδιος, ώς πρωταγωνιστής στά ερ
γα του, μουσικός επίσης καί συγχρόνως ε-

( ,2) ’Αθηναίος 151 σελ. 21



χοντας μακροχρόνια πρακτική πείρα τής 
σκηνής, ανύψωσε δχι μόνο τό ιδεολογικό 
περιεχόμενο τής τραγωδίας, άλλα καί τά 
τεχνικά της μέσα συνεπλήρωσε. Καί δέν γνω
ρίζουμε τις συμπληρώσεις, ποϋ εφερε στό 
χορευόμενο μέρος τής τραγωδίας' δμως στήν 
άπό σκηνής παράσταση κατέχουμε σχετικές 
πληροφορίες γιά τούς νεωτερισμούς του.(!3) 
'Ως ΜΟΥΣΙΚΟΣ, τέλος, ό Αισχύλος παρου
σιάζει τις ιδιότητες εκείνες, πού παρατηρή
σαμε καί στήν καιθόλου σύσταση τών δραμά
των του. Ή  μουσική του εινε πρωτόγονη 
καί ζητεί τήν Ιπάνοδο σέ μιάν εποχή,ποΰ δέν 
επανέρχεται πλέον.(u) Ά ν  κι’έπί τοΰ σημείου 
αύτοΰ δέν περιήλθαν σέ μάς σχετικές πληρο
φορίες, δμως σχή φιλοπονία Γερμανών τινών 
καί τοΰ Βέλγου Gevaert δφείλοχιμε τις γνώ
σεις, ποΰ κατέχουμε γιά τή μουσική σύσταση 
τών τραγωδιών του.—  Ό  Αίχύλος εχει δύο 
περιόδους.

Κατά τήν πρώτη περίοδο ή ΑΥΣΊΉ ΡΟ- 
ΤΗΤΑχαρακτηρίζει τήμουσική τών χορ ικώ ν  

του. Τά μουσικά μοτίβα εΐνε όλιγότερον α
φθονα άλλ5 αρκούντως ανεπτυγμένα. Άνκαί 
τά χορικά τών πρώτων δραιιάτων του, δπως 
εΐνε 6Θρήνος τών «Περσών» καί τών «Έπτά 
έπί Θήβαις» τά βρίσκουμε πολύ Ά Π Α Α  
Κ Α Ι ΣΚΛΗΡΑ, ομως παρουσιάζουν πολύ 
ενδιαφέρον γιά τό μουσικό. Έπίσης τό κύ
ριο χαρακτηριστικό τοϋ ψαλλομένου μέρους 
τών «'Ικετίδων» εινε ή ποικιλία τής μουσι
κής έκφράσεως έν τή ενότητι τοϋ περιεχομέ
νου. (L,a variete de Γ expression musicale 
dans Tunite de la situation.) Απεναντίας 
κατά τή δεύτερη μουσική του περίοδο πρέπει 
νά ζητήσουμε τήν Ινότητυι τής συνθέσεως διά 
μέσου τής ποικιλίας τών περιεχομένων. (L5 
unite de la composition a travers la vari
ete des situations.) Καί μοναδικό παράδειγ
μα μάς άφησε τήν Όρέστεια.Καίτοι κι’έδώ κα
τέχουμε μόνο τή ρυθμοποιΐα της, μόλον τοΰ
το, ως αισθητικό μουσικό δημιούργημα,δύνα- 
ται νά παραβληθεί μέ τά νεώτατα μελωδικά 
κατορθώματα τοΰ αίώνος μας. (1δ) ’Ιδίως δ 
«Αγαμέμνων» υπερέχει πάντων διά τοϋ πλού̂  
του τών μουσικών του εκφράσεων. Ώς μου 
σικό δημιούργημα δυνάμεθα νά τόν τοποθε
τήσουμε στήν πρώτη γραμμή. Ή  μουσική 
ιδίως, τών χορικών του εινε μιάς άπαράμιλ-

( l3) K ram er Ά νέκδ. Π αρισ. τομ. Α ’ . σελ. 19.
('*) J . C om parieu  τομ. Α\ σελ. 123
(15) C evaert τομ. Α '. σελ. 130.

λης μεγαλοπρεπείας. Πουθενά άλλοϋ οι τρα
γικοί χοροί κι’ οί ρυθμοί τής αυστηρής όρ- 
χηστρικής τοΰ Αισχύλου, δέν εφθασαν στό ύ
ψος τής έμπνεύσεως, δσο μέσα στά χορικά τής 
τραγωδίας αύτής'τά δέ σκηνικά άσματα, ποΰ 
πλημμυροΰν τήν έξοδο τής προϊτης πράξεως 
διαπνέονται άπό τή δυνατότερη δραματική 
ζωή. (16)

Αυτή εΐνε ή κρίση τοΰ Cevaert γιά τό 
μουσικό μέρος τών τραγ(ΰδιών τοΰ Αισχύλου. 
Άλλά κι’ αυτός παραδεχόταν, πώς στά τε
λευταία του εργα εΐχεν υποχωρήσει απέναντι 
τοΰ ΛΟΓΟΥ. Ή  μουσική τής τραγωδίας 
άρχησε νά ελαττώνεται, ενώ ή ΔΡΑΣΗ κι’ 
ή ΓΛΩΣΣΑ επιβάλλονται πλέον όριστικώς. 
Παλαιότερα ή τραγωδία ήταν έ'να τεράστιο 
μουσικό σύνολο: «Τό δέ παλαιόν δ τραγικός 
χορός πεντήκοντα ήσαν άχρι τών Ευ
μενιδών τοΰ Αισχύλου». (1?) «Πρότερον μό
νος ό Χορός διεδραμάτιζε, Ιπαναλαμβάνει 
παλαιός τις, (18) ύστερον δέ Θέσπις έ'να υπο
κριτήν έίεϋρε». 'Ως φαίνεται τό μουσικό μέ
ρος τής τραγωδίας αποτελούσε άλλοτε τό 
Κύριο- Στήν εποχή δμως τοΰ Αίσχύλου τά 
πράγματα είχαν τελείως μεταβληθεΐ. Ό  Λό
γος ισομετρεΐτο πλέον μέ τόν ΤΟΝΟ, μέ τά
σεις συνεχώς υποχωρητικές" τήν τροπή τούτη 
τών τελευταίων τραγωδιών καί μάλιστα τών 
τοΰ Αίσχύλου μδξύτητα είχε παρατηρήσει κι’ 
ό Αριστοτέλης,άλλ εΐχεν αφήσει άσχολίαστη : 
«Τό τε τών υποκριτών πλήθος εξ ενός εις 
δύο πρώτος Αισχύλος ήγαγε καί τά τοΰ Χο- 
ροϋ ήλάττωσε καί τόν ΛΟΓΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩ
Ν ΙΣΤΗ Ν  ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΣΕ». (18) Ναί, ή 
ανάπτυξη τοΰ ΛΟΓΟΥ δέν ήταν ούσιαστι- 
κώς παρά ή απαρχή τής πτώσεως τοϋ ΤΟ
ΝΟ Υ1 ή πρώτη ήττα τοΰ διονυσιακοΰ πνεύ
ματος. Καί δυνατόν διά τών συνδυασμών αυ
τών νά καταστάθηκε τό Δράμα σχεδόν άνε- 
ξάρτητο καλλιτεχνικό δημιούργημα, άλλά τό 
διονυσιακό πνεΰμα, τό πνεΰμα τής Ελευθε
ρίας, τής απεριόριστης μουσικής διαχύσεως, 
τό πνεΰμα τής διθυραμβικής καί διονυσιακής 
τελετής, σχεδόν εκπνέει μέ τό θάνατο τοΰ 
τραγικοϋ. Ή  “ΕΝΟΤΗΤΑ τών μουσικών 
τεχνών εχει άπό τοΰδε διασπασθεΐ. Ό  χορός 
κι’ ή μουσική δέν εΐνε πλέον ή υπηρέτες τοΰ 
λόγου. Ή  διάσπαση, βεβαίως, αυτή μέλλει

(1β) C evaert τομ. Β '. σελ. 530.
( " )  Πολυδεύκης Δ, 110, σελ. 168 Bekker.
(ls) Διογένης Λαέρτιος III, 56.
(19) Ποιητικής 54,13.



νά καταστήσει χή Μ Ο ΥΣ ΙΚΗ  εντελώς ανε
ξάρτητη τέχνη κατά τούς χρόνους τοΰ Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου. ’Αλλά τό μεγάλο μυστικό 
της αρχαίας τραγωδίας, ή ενότητα, χάθηκε 
γιά πάντα. Άπό τοΰ Αισχύλού αρχίζει ή νέα 
ανεξάρτητη εξέλιξη τών τεχνών. Ή  δέ τρα
γωδία άντ'ι τής άπομιμήσεως θεϊκών σκη
νών κι’ υψηλών θρησκευτικών τελετών μέλ
λει νά μιμηθεΐ τΰπους ανθρώπινους καί πά
θη Ιπίσης ανθρώπινα. ’Έπιπτε; ’Όχι' έξε- 
λίσσετο.

Άλλά προτοΰ εξελιχθεί στό πεδίο αύτό, 
προτοΰ οί μουσικές τέχνες χωρισθοΰν, πα
ρουσιάστηκε ή μορφή τοΰ Σοφοκλέους, ή 
οποία άρμόνισε τά πάντα μέσα στήν τρα
γωδία. Κατανοώντας ουτος τήν ευρύτητα 
τοΰ λόγου, καθώς καί κείνη τής τραγικής 
δράσεως, άναλόγως δέ καί τοϋ χοροΰ καί τής 
μουσικής, δέν έδωσε σέ κανένα τά πρωτεία, 
άλλά προσπάθησε, δπως έν μέτρφ αναπτύ
ξει αύτά. Όταν εμφανίστηκε, ή γλώσσα εί
χε τεραστίως πλουτισθεΓ ή δραματική τέχνη 
έξελίσσετο άκόμη, ή δέ μουσική δέν εΐχεν 
άκόμη άποκοπει τοΰ Χοροΰ καί τοΰ Λόγου. 
Τή νέα ταύτη εξέλιξη τών μουσικών τεχνών 
πρός μιά πληρέστερη παρουσίαση τής τρα
γωδίας εξεμεταλλεύθηκε 6 Σοφοκλής- μά
λιστα πρωτοστάτησε πρός συμπλήρωσή της. 
Οί χρόνοι εκείνοι ήσαν μεγάλοι καί ή τεχνι
κή εξέλιξη ραγδαία, αν δχι συναρπάζουσα. 
«Πρώτος  ο ΰ ν ό  Σοφοκλής  τρισίν 
έχρήσατο ύποκρι ταΐ ς  καί  τώ κα
λούμενα) τρι ταγωνιστή καί  πρώ
τος τόν Χ Ο Ρ Ο Ν  Ε Κ  Π Ε Ν Τ Ε -  
Κ Α Ι Δ Ε Κ Α  Ε Ι Σ Η Γ Α Γ Ε  Ν Ε Ω Ν .
πρότερον δυοκέδεκα ε’ισ ι ό ντω ν»(20). 
Διά τών νεωτερισμών τούτων συμπλήρωσε 
τά τεχνικά μέσα τής τραγωδίας, δχι μόνον, 
δσον αφορά τή δράση, διά νέων υποκριτών, 
άλλά καί τό μουσικό στοιχείο της κάπως ένί- 
σχυσε, διά τής αύξήσεως τών άπαρτιζόντων 
τό χορό νέων. Άλλ’ ο,τι μας ενδιαφέρει, στή 
μελέτη μας, εΐνε κατ’ εξοχήν ή Ισωτερική σύ
σταση τοΰ δράματος : ό ΜΥΘΟΣ.

Ό,τι κατέπλησσε, ο,τι ένεθουσίαζε, δ,τι 
εΰρισκε άνάλογο μέ τίς κλίσεις του ό Αισχύ
λος, αύτό έτρόμαζε τό Σοφοκλή' τόν συνέ- 
στελλε.Κατά βάθος θρήσκος κι’ άριστοκρατι- 
κός δέν ήνείχετο τήν επανάσταση. «Καί  
γάρ είς ήν τώ ν θ ε ο σ ε βεσ τ ά τω ν.»(21)

Καλλιτέχνης άπό τούς λίγους, ποΰ γνιόρισεν 
ό κόσμος υπέτασσε τά πάντα στίς καλλιτε
χνικές αντιλήψεις του. 'Ως άτομο, ως πολί
της, ως στρατηγός, μ’ ενα λόγο, ως κοινω
νικός παράγων τών Αθηνών ήταν άπό τούς 
μέτριους εκείνους «εις τών χρηστών Αθη
ναίων»^2)— ένώ ό Αισχύλος, ως Μαραθωνο
μάχος άπλώς χαρακτηρίζεται1 άλλά φαίνεται, 
πώς ό τελευταίος ουτος εΐχε ζήσει βαθύτατη 
εσωιερική ζωή, σιωπηλή. Γ ι’ αύτό τά εργα 
του έχουν τό δημιουργικόν εκείνο άέρα, τόν 
παλμό τής ζωής καί τής αυτόματης συλλή- 
ψεως, ποΰ χαρακτηρ ζει τούς άνθρώπους μέ 
τήν έντονη εσωτερική δράση καί ποΰ γρά
φουν παρασυρόμενοι άπό μιάν αεικίνητη 
εσωτερική παρόρμηση. Απεναντίας γιά τό 
Σοφοκλή, ή ζωή εξαντλείτο στήν καλλιτε
χνική επισκόπηση καί στήν ήρεμική θεωρία 
τοΰ κόσμου. Γ ι’ αύτόν Η Θ ΙΚ Η  καί ΤΕ
ΧΝΗ  ήσαν άναπόσπαστες' έμοιαζε πολύ μέ 
τό Σολωμό, δπως θαυμασίως απέδειξε ενας 
άπό τούς βαθύτερους γνώστας τοΰ σολωμι
κού έργου, ό μακαρίτης Ν. Ροντάκης. (ss) 
Άλλ’ δ Σοφοκλής σεβόμενος τήν τραγική 
παράδοση τοΰ δράματος εξακολούθησε κι’ αύ
τός νά δραματουργέ! έπί τών αύτών Μύθων, 
ποϋ δραματούργησε κι’ δ Σοφοκλής. Οί πιό 
χτυπητοί Μύθοι, ή βία, ή σκληρή θεληματι- 
κότητα, τό τυφλό πάθος καί γενικά δλα τά 
πρωτόγονα ένστικτα δέν άμελήθησαν άπό 
τό Σοφοκλή. Ό Μ Ω Σ  ΗΘ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗ- 
ΣΑΝ ή έτροποποιήθησαν έπί τό ήμερώ- 
τερο. Οί Μύθοι δέν αποπνέουν πλέον τήν 
ήρωϊκή έκείνη πνοή τών Αϊσχυλείων συλλή
ψεων. Ό  ποιητής τούς τροποποιεί προσπα
θώντας, δπως μαλλάξει τήν πρωτόγονη βία 
τους. Τό ένστικτο μετά πολλές περιπέτειες 
ύποχωριΐ, τέλος, άπέναντί τοΰ ’Η Θ ΙΚΟ Υ  
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ. Ό  Απόλλων δεσπό
ζει παντού" ή στωϊκή γαλήνη κυριαρχεί καί 
μόνο λεπτότατες ψυχολογικές εκρήξεις περι
σώζουν τήν δραματικότητα τής σκηνής του. 
Βαθμηδόν φέρεται δλο καί σήθικότερες συν
θέσεις, δλο καί σέ συλλήψεις ήρεμώτερες. Α 
πέναντι τοΰ τιτανικοΰ πεπρωμένου τοϋ Α ι
σχύλου, απέναντι τής εντατικής πάλης, ποΰ 
μάς εκπλήσσει, ό Σοφοκλής αντιτάσσει ηθι
κές δυνάμεις άνώτερες, κυβερνώσες τόν 
κόσμο. Πιστεύει στή δύναμη τής ηθικής 
καί τοΰ χαρακτήρος, μάς υποδεικνύει χήν

(s0) Σουίδας σελ. 883 έκδ. B ern hard y .
(21) Σχόλιον είς Ή λέκτρας στίχ. 831.

(22) ’Αθηναίος X X II  σελ. 003.
(28) Ζοιή Κων)πόλεως τομ. Β. σελ. 173— 189.



ΤΑΞΗ. Φέρεται πρός τήν ήρεμη ενατένιση 
τοΰ κόσμου κα'ι τών αισθημάτων. ’Α Ν Α 
ΛΥΕΙ· μελετά νμυχολογικα προβλήματα' λο
γικεύεται: «Κατέγραφε πρώτον τό 
ο λ ο σχέδιο τοϋ δράματος μέχρι  
καί τής τελευταίας λεπτομερείας  
και  κατόπι ν  τό δ ι ε ξ ή γ α γ ε μ α ύ- 
στηρή κανονικότητα, προσέχοντας, 
ϊνα μη τι άποβεΐ  παράχο ρ δο». (24)

Άλλ’ αυτό δέν ήταν τέχνη αυθόρμητη, 
τέχνη κινούμενη άπό εσωτερικές συγκινή
σεις, άπό άνάγκες οργανικές, τέχνη διονυ
σιακή. Ήταν μαθηματικώς υπολογισμένη 
λογική σύνθεση, άντίθετη στήν ενθουσιαστι
κή προέλίυση τής τραγωδίας. Άλλ’ ας ελ- 
\θουμε πλησιέστερα πρός τά πράγματα.—  
Τρία, κυρίως, έργα του, γραμμένα γΰρω στό 
Μϋθο τοΰ ΟΙδίποδος μας δείχνουν τό κά
τοπτρο, τόσο τών ήθικών, δσο και τών τε
χνικών άπόψεων τοϋ Σοφοκλέους. Ό  Οίδί- 
πους, ό βαθύς γνώστης τών άνθρωπίνων 
πραγμάτων, ό λΰσας τό αίνιγμα τής Σςριγ- 
γός, 6 προχωρών περαιτέρω, ό πατροκτό- 
νος, ό κατόπιν μητραλοίας, αποτελεί τό θέμα 
τών αρίστων τραγωδιών τοΰ ποθητή. Ό  άρ- 
χέγονος Μΰθος μας διδάσκει, πώς ή άγνοια 
εΐνε κείνη, ποϋ μάς κάνει εύτυχεΐί, ενώ ή 
γνώση μάς θανατώνει. «Ό Ο ΙΔ ΙΠ Ο ΥΣ  
ΤΥΡΑΝΝΟΣ» ακριβώς δένεται, ως δράμα, 
άπό τή στιγμή, ποΰ αποφασίζει ό ήρως νά 
μάθει, νά εξιχνιάσει ΗΘ ΙΚΩΣ ΤΟ Π Α 
ΡΕΛΘΟΝ κι’ άφοϋ μάθει, νά δυστυχήσει, 
νά τιμωρηθεί. Ή  δραματική αγωνία καί 
γενικώτερα ή Α ΓΩ Ν ΙΑ  γΰρω στήν υποψία 
κα! κατόπιν γΰρω στόν έλεγχο τής συνειδή- 
σεως έξελίχθησαν θαυμάσια ά.ιό τό Σοφο
κλή κα! δι’ δλου τοϋ έργου μας κρατεί με
τέωρους ή τέχνη του. Ώς αποτέλεσμα ή γνώ
ση αυτή εχει τήν αυτοκτονία τής μητέρας καί 
γυναίκας τοΰ Οίδίποδος, τήν τύφλωση αύ
τοΰ κα! τελευταία τήν καιαφρονεμένη εξο
ρία του. Αύτό εΐνε τό πεπρωμένο τών ισχυ
ρών, ποΰ παραβιάζουν τούς φυσικούς 
ν όμους, ό σκληρότερος πόνος. Πρός τί λοι
πόν νά γενόμαστε δυνατοί ; πρός τί νά ζοϋ- 
με, άφοϋ ή γνώση μάς φέρνει στή δυστυ
χία ; Ό  Σοφοκλής, ήδη, άπό τοΰ «Οιδίπο
δος Τυράννου» εΐχεν αποκρυσταλλώσει τήν 
Κοσμοθεωρία του στού; εξής στίχους:

« Ί ώ ,  γενεαί βροτώ ν ,
ώ ς  ΰμάς ’ίσα  «α ί τό μηδέν ξώ σ α ς  αρ ιθ μ ώ .

τις γάρ, τις γάρ άνήρ πλέον 
της ευδαιμονίας φέρει, 
ή τοσοϋτον , οσο  δοκείν 
«α ί δόξαντα  άποκλΐναι ;
Τ ά σ ό ν τ ο ι  παράδειγμα έχων 
τόν σ >ν δαίμονα, τό σόν, 
ώ  τλάμον Ο ίδίποδα, β ρ 3τών 
οΰδέν μ ακ αρίζω » ( 2ί)

Δι’ανθρώπους, ως ό Σοφοκλής ή αμαρτία 
δέν επιτρέπεται. Τό κράτος τοϋ νόμου και 
τής πολιτείας πρέπει νά επιβάλλεται. Μ ΙΑ  
Η Θ ΙΚ Η  Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι,  Ή  ΚΑΘ ΙΕΡΩΜ Ε
ΝΗ, ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ. Στή νέα τάξη τών 
πραγμάτων, ποΰ καθιέρωσε ή νίκη τοΰ 
ΔΙΟΣ, δέν επιτρέπεται ή παράβαση ή ή 
παρέκκλιση άπό τό κοινό. Κάθε παράβαση 
προϋποθέτει δυστυχία κα! συντριβή. ΙΙαλαί- 
βοντας μέ τά ηθικά αύτά συναισθήματα 
συνέθεσε τήν «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», τό αριστούρ
γημα τοΰτο τών Περικλείων χρόνων κι’ ενα 
τών ύψηλοτέρων έργων τής παγκοσμίου 
ποιήσεως. Ό  Σοφοκλής, ήδη, θά μας ανα
πτύξει τό θέμα τής παραβιάσεως τ ώ ν πο
λι τ ικών νόμων. Ό  ποιητής στήν ωρι
μότερη περίοδο τής ζωής του, έν τφ μέσφ 
τής κραιπάλης εκείνης τών πολιτικών παθών 
και κατόπιν τοΰ ΙΙελοποννησιακοϋ πολέμου, 
άτενίζει τό θέαμα τοΰ κόσμου μέ τήν ήρεμη 
εκείνη επισκόπηση τοΰ ικανοποιημένου άν- 
ίίρώπου. Στό βλέμμα του λάμπει άκόμη ή 
γαλήνη. Είναι καταπληκτικό, πώς διετήρησε 
τήν ψυχραιμία του.. . Κ ι’ έδώ, ό ποιητής 
συνεχίζει τήν τόσο θαυμαστή του μέθοδο. 
Μάς κρατεί μετέωρους γύρω στήν αγωνία 
γιά τήν αποκάλυψη τοϋ ενόχου—  ηθικώς 
άνωτέρου— τής Αντιγόνης. Τά συναισθή
ματα μεταξύ ύψηλοτέρου τίνος καθήκοντος 
κα! τοΰ καθήκοντος τής περισώσεως τοΰ 
κρατικοΰ κύρους αναπτύσσονται έν τφ μέσφ 
δραματικών σκηνών εξαίσιων. Ή  Αντιγόνη 
εΐνε θϋμα άνωτέρων άντιλήψ ων περι δικαίου 
και ηθικής— πρέπει νά τιμωρηθεί— κα! παρ’ 
δλη τή φαινομενική νίκη ιης, στό βάθος εΐνε 
ή ήττημένη. Παρασύρει στόν δλεθρο κα! 
τά πιο αγαπημένα της κα! δι’ αύτής έκλείπει 
ό εύγενής οίκος τών Λαβδακιδών, Κατά τις 
αντιλήψεις τοϋ Σοφοκλέους ό οΐκος αύτός 
αποτελούσε κληρονομικό στίγμα’ συνεπώς 
επρεπε νάποκοπεΐ. Ή  ’Αντιγόνη, ή εύγενι- 
κειά κα! τολμηρή Αντιγόνη, ποΰ διατηρούσε 
άκόμη δλο τόν ηρωισμό τοΰ γένους της, δλο 
τό θάρρος τής αύτοτελοϋς ένεργείας «προ-

(Si) C hrist τόμ. Α '. σελ. 429. (26) Στίχ. 1 186-1195



βάσα επ’ έαχατον θάρσους υψηλόν εις δίκην 
βάίίρον» (2β) πρέπει νά πέσει' to γένος της 
άποτελεΐται από επιγόνους ώμοΰς. «Τό γάρ 
γέννημα ώμον έξ ωμοΰ πατρός τής παιδός" 
εΐκειν δ’ οΰκ έπίσταται κακοΐς» (27). Ό  νέος 
κόσμος δέν ανέχεται τους εΰγενεΐς αυτούς 
απογόνους' πρέηει νάποτελεΐιαι άπό καλούς 
καί πειθαρχημένους συντηρητικούς πολίτες :

«σέβειν μεν εύσέβειά τις 
κράτος δ ’ οτψ κράτος μέλει 
παραβατόν ούδαμη πέλει.»  (2S)

Μόνον ή αυστηρή ή αμείλικτη, ή σκληρή 
πειθαρχία στούς νόμους τής ά&ηναϊκής δη
μοκρατίας—  τό ιδεώδες τοϋ Σοφοκλέους—  
θάσωζε τήν πόλη καί θάδινε τή νίκη στόν πό
λεμο. Αί Άθήναι, νά ο,τι έθαύμαζε ό Σο
φοκλής. “Επρεπε νά διατηρηθοΰν δχι μό
νον πρός ό'φελος τής Ελλάδος, άλλά καί τής 
άνθρωπότητος δλης. Οί νόμοι, διά τών ο
ποίων έπεβλήθησαν καί. κυριάρχησαν αί Ά -  
θήναι, οί νόμοι τής συνεννοήσεως καί τών 
συμβιβασμών εινε πολύ προτιμότεροι τής 
ωμής βίας. Άλλ’ ό Σοφοκλής επροχώρησε 
πέραν τοΰτου. Τοσοϋτον ή ήρεμική θεώρη
ση τοϋ κόσμου κι’ ή λογική έκυριάρχησαν, 
ώστε κατά τά τελευταία του χρόνια στρά
φηκε σέ καθαρώς πεσσιμιστικές αντιλήψεις 
γιά τή ζωή. Στόν «ΟΙΔΙΠΟΔΑ Ε Π Ι ΚΟ- 
ΛΩΝΩ»ό ποιητής έφθασε στό κατακόρυφο 
τών ηθικών του πεθοιθήσεων' ραγδαία φέ
ρεται πρός τά χρισηανικώτερα ιδεώδη, πρός 
τή στυγνή ιδέα τής ματαιότητος τοΰ κόσμου. 
Ό  θάνατος εινε ό μόνος σκοπός τής ύπάρ- 
ξεως. Μελανά σύννεφα σκεπάζουν τήν ψυχή 
μας, διαβάζοντας τήν τελευταία του τρα
γωδία :

«Φ θίνει μέν ισχύς γης, φθίνει δέ σώ μ α τος, 
θνήσκει δέ πίστις, βλασταίνει δ ι ' απιστία, 
καϊ πνεϋμα ταύτόν οΰποτε οΰτ έν άνδράσι 
φίλοις βέβηκε, οΰτε π ρός πόλιν π όλει». (29)

Τόν εΐχεν απελπίσει τό θέαμα τοϋ πελο- 
ποννησιακοϋ πολέμου ; Μήπως τό ιδεώδες 
τής αθηναϊκής δημοκρατίας, τής τάξεως τοΰ 
Διός καί τοΰ σεβασμοΰ πρός τά καθιερωμέ
να, δταν τά είδε νά πέφτουνε, τόν έκανε νά 
σκεφθεΐ ωριμότερα; Πάντως ό Σοφοκλής, 
αναπτύσσοντας τό Μϋθο τοϋ «Οίδίποδος έπί

(2β) στιχ. 8 5 3 -8 5 5 . 
(2Ι) στιχ. 471— 472. 
(28) στιχ. 872-875. 
Γ )  στίχ. 610-614.

Κολωνώ» μας έδωκε όλοκληρωτικώς τίς αν
τιλήψεις του γιά τόν κόσμο. Πνεΰμα κατ’ έ- 
ξοχήν Απολλώνιο, πνεΰμα θρεμμένο με τήν 
ιδέα τής τάξεως, μόλις άρχισε νάμφιβάλει γιά 
τό ιδεώδες του απελπίστηκε. ’Έτρεμε γιά τάς 
’Αθήνας του, δχι γιά τάς συγχρόνους του 
’Αθήνας, άλλά γιά τάς ’Αθήνας τοΰ Πε- 
ρικλέως, γι’ αύτό τό μεγάλο Ιδεώδες του.Άλλ’ 
ό κλονισμός αυτός, δέν πρέπει νά ξεχνούμε, 
εΐνε κλονισμός ένός Σοφοκλέους, ένός πνεύ
ματος ήρεμαίου, πνεύματος, ποϋ εζησε κατά 
τή θεϊκότερη στιγμή τής άνθρωπότητος. Ή  
αξιοπρέπεια, μέ τήν οποίαν άνέπτυξε τό θέμα 
του, ή κυριαρχία έπί τοϋ ψυχολογικού ύλι- 
κοϋ του, ή καλλιτεχνική, τέλος, ισορροπία 
τοΰ δλου, ανεβάζουν τόν «Οίδίποδα επί Κο- 
λωνφ» στό παθητικότερο θρήνο— ΰμνο— ποΰ 
γράφτηκε γιά τό χαμό τοϋ Ιδεώδους. Είχε 
διαισθανθεί τόν «έν Αίγός Ποταμοΐς» ολεθρα 
τών Αθηναίων; Λέγεται πώς πέθανε λίγους 
μήνες προ τής καταστροφής τών Αθηνών. 
Κ ι’ ένώ στόν «Οίδίποδα Τύραννο» μάς υπέ
δειξε τήν ιδέα πώς κανείς άνθρωπος δέν ει- 
νε μακαριστός’ άν στήν «Αντιγόνη» μάς υ
πέβαλε τήν Ιδέα τής τάξεως, ήδη στόν «Οί
δίποδα έπί Κολωνφ», αγγίζει τή βαθύτερη 
σκέψη, ποΰ φτερούγισε στόν ανθρώπινο νοϋ: 
Τόσον ή Ζωή, δσο κι’ ό Θάνατος εΐνε δυ
στύχημα. ΜΟΝΗ Η Α Ν Υ Π Α ΡΞ ΙΑ  Ε ΙΝ Ε  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΥΤ ΥΧ ΙΣΤ ΙΚ Η . Ε ί
χε πλησιάσει, κατά τίς τελευταίες στιγμές 
του, τή δυσπλησίαστη εκείνη έννοια τής 
Νιρβάνας;

«"Ο στις τοϋ πλέονος μέρους χρήξει 
τοϋ Μ Ε Τ ΡΙΟ Υ  παρείς. 
ξώ ειν  σκ ϊίοσύ ναν φ υλάσσω ν , 
έν έμοί κατάδηλος έσται.
Έ π εΐ πολλά μέν αί μακραι άμέραι κατέθεντο δή 
λύπας έγγυτέρω ,τά  δέ τερποντα δ ’ οΰκ αν ϊδοις 
Μή φύναι τόν απαντα νικά λόγον. (90)

Σπανίως εϊπώθησαν λόγια άρνητικότερα 
γιά τήν βεβαίωση τής ζωής. Σπανίως μάς 
ύποδείχθη εντονότερα ή μέσα στό μέτριο 
διαβίωση. Γενικώς ή τέχνη τοΰ Σοφοκλέους 
εΐνε κατευναστική" απεναντίας εκείνη τοΰ 
Αισχύλου διεγερτική. Οί χαρακτήρες, τά αι
σθήματα, οί ιδέες κι’ ή δλη σύσταση τοΰ 
δράματος δέν άπεπτύχθησαν παρ’αύτοϋ μέ 
τήν όρμητικότητα, τήνκαίουσα σφοδρότητα, 
μέ τή χαρακτηριστική εκείνη ανατομία καί 
μέ τήν άργέγονη πλαστικότητα τής γλώσσης,

(80) στίχ. 1211-1225.



ποΰ μάς εδωκε ή μεγαλοφυΐα τοΰ Αισχύλου. 
Τά δράματα τοΰ Σοφοκλέους εινε ολα Ισορ
ροπημένα' εΐνε δλα μετρημένα. Κατέστησε 
τά αισθήματα αγάλματα, τις Ιδέες λογικά ά- 
ξιώματα, τή γλώσσα άφορήτως περίτεχνη. 
Ό  Αίσχύλος μεταφέρει τεράστιους ακατέρ
γαστους γλωσσικούς λίθους, στίλβοντας κα'ι 
τούς προσαρμόζει στό οικοδόμημά του. ’Α 
πεναντίας δ Σοφοκλής εκφράζεται μέ γλώσσα 
γιομάτη’̂ έλιγμούς' προσπαθώντας νά δόσει 
αρχαϊκή σημασία στις λέξεις,— «ελεγον αύτόν 
"Ομηρον τραγικόν», —  πολλές φορές καθίστα
ται γλωσσικώς αχρωμάτιστος, γιά τήν εποχή 
του'. Μόλις δέ*κατά τά τελευταία του χρόνια, 
επιρρεασμένος άπό τόν Ευριπίδη συγχρονί
ζεται γλωσσικώς. Άλλά καί τόν άπό «μ η- 
χανής Θεό» κατά τούς Εύριπιδείους τρό
πους άπομιμήθηκε στό «Φιλοκτήτη». Τά 
Χορικά του, οπως κα! κείνα τοΰ Ευριπίδη μέ 
τό χρόνο και μέ ττιν ελλειψη πλουσίων χορη
γών, γίνονται συντομότερα. 'Θ «Φιλοκτήτης» 
εχει μόνον ενα.... 6 ποιητής Ικεΐνος, ποϋ

κατά τις αρχές τοϋ σταδίου του εγραψε ολό
κληρη μονογραφία «ιτερι Χοροΰ» καιέληξε 
τελευταία νά καταστήσει τό Χορό άπό τό 
κύριο τήςΤραγωδίας σΐντελώς υπηρετικό όρ
γανο τοΰ Νεοπολέμου. Άλλ' υπεύθυνη γιά 
τήν κατάσταση αυτή ήταν περισσότερον ή 
εποχτι παρά οί μεγάλοι εκείνοι τεχνίτες. Ή  
ωμή κα! σκληροδίαιτη Σπάρτη ετεινε νά 
νικήσει καί επιβληθεί στάς Αθήνας' ή πτω
χεία έμάστιζε τούς πάντας. Τό δωρικό πνεΰμα 
πρός στιγμήν κυριαρχούσε. «Η παρακμή  
τοΰ Χοροΰ κι’ ή παράλε ιψι ς  τής 
παρόδου χ ρον ολ ογούν τ α ι  άπό 
τής Ι ποχής  τής Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  
Τ Α 1 Ί Ε Ι Ν Ω Σ Ε Ω Σ  Τ Ω Ν  Α Θ Η- 
Ν Ω Ν»(31)

Φ Α Ν Η Σ  Μ ΙΧ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

(’Ακολουθεί)

(ai) Δ. Θερειανοΰ : Φιλ. Ύποιιιπ. οελ. 17.



HENRI BERAUD

E M I L E  V U I L L E R M O Z
"Υ στερ ι άπό χό άρθρο ποϋ έπήραμε άπό τό βι- 

βλίον χοϋ V u illerm oz, καί τό όποιον δημο- 
σιεύομε α’ άλλην σελίδα, νομίσαμε πώς 
θάχε κάποιο ενδιαφέρον ένα σκιχσο τοϋ 
διαπρεποϋς κριτικοϋ καί τό έδανεισχήκαμε 
άπό τό «P ortra its  P la isau ts». Τό ενδιαφέ
ρον τών άναγνωσχών μας θά  μεγαλοίση με 
χή μεχάφρασι μερικών κριτικών γενικοϋ 
ενδιαφέροντος, ποΰ έν συνεχείςι θά  δώσουμε 
στά «Μουσικά Χρονικά», ώς τις καλλίτερες 
εικόνες χής Παρισινής μουσικής κινήσεως. 
Τις κριτικές αυτές, δπως καί δλα τά έργα 
χοϋ V u illerm oz χαρακτηρίζει ή ίδια αΰστη- 
ρότης καί τό ϊδιο γαλατικό πνεΰμα ποΰ 
υπάρχει στό άρθρο του «Τ ά  ζωχικά σχοι- 
χεϊα χοΰ Z azz». Δέν έχουν τίποτα άπό τή 
ξηρόχηχα ποΰ συνήθως βρίσκομε σέ μιά 
«μελέχη» γι’  αΰχό καί διαβάζονχαι μέ εΰχα- 
ρίστησι χωρίς ν’ άφήσουν καμμιά κούρασι.

Ίά  καλά ποριραϊχα χοΰ Emile Vuiller
moz είναι τόσο σπάνια δσο καί περιζήτητα. 
Τό καλύτερο θέλω νά πώ: Εκείνο ποΰ άπό δ- 
σα ξέρω χοΰ μοιάζει περισσότερο, φιγουράρει 
στήν αίθουσα X I τοΰ Rijksmuseum τοΰ 
Άμστερνταμ.

Σ ’αύχό χόν πίνακα ό Vuillermoz φαίνεχαι 
επάνω κάχω χριαταπέντε ετών. Άπό τόχε 
δέν άλλαξε διόλου. Μέ τό όλοστρόγγυλοπρό- 
σωπο, εντελώς λείο καί ροδοκόκκινο ποΰ μα
κραίνει κάπως παράξενα έ'να γενάκι σάν 
μακρύ πινέλλο, τά φωτεινά αεικίνητα μάτια 
του, χή λεπτή γριπή μΰχη του, τά χείλη χου 
δπου χό αίμα φαίνεχαι άφθονον μέ χό σύνολο 
ενός παρέδρου ή πλουσίου Βιομηχάνου, ποϋ 
γοηχεΰει χά βλέμμαχά μας στις αίθουσες τών 
συναυλιών ή τούς διαδρόμους τών λυρικών 
θεάτρων. Παράξενο! Τό πορχραΐχο αΰχό πα-

ρισχά χόν Κριχικόν τής «Revue Musicale» 
μέ ένα χαλύβδινο θώρακα, ποΰ πρός‘τόν 
λαιμόν σκεπάζεται άπό ενα δαντελένιο κο
λιέ. Καί δ Vuillermoz καθαρίζει ενα μικρό 
κιβώχιο, χώρίς νά παύη νά μάς ^παραχηρή 
επάνω άπό τό μαΰρο καπέλλο ένός άγνω
στου, ποΰ σχηρίζεται στό μπαστούνι χου. 
Τούς περιτριγυρίζουν καί άλλα πρόσωπα, 
άλλοι όρθιοι γαντοφορεμένοι μέ τά χέρια 
στή μέση, άλλοι στηριγμένοι σ’ έ'να περι- 
φραγμα. Καί δλο μαζύ εΐνε: « Η συνοδεία 
τοΰ λοχαγοΰ Albert Bas» εγινε στά 1650 
άπό τόν Govaert Flink, μαθητή τοΰ Ρέμ- 
πραντ. “Οποιος θέλει, άν τοϋ κάνη δρεξι 
μπορεί νά πάΐΐ νά δη αύχό τό  πορχραΐχο. Πρέ
πει νά πώ δτι μέ δλη του τήν ακρίβειαν δίνει 
μιάν αρκετά ατελή εικόνα τοΰ Vuillermoz. 
Πρώτα έξ αιτίας ένός καπέλλου ποΰ κρύβει 
άπό τά μάτια μας τό εντελώς άσυνείθιστο 
σχήμα τοΰ κρανίου χοΰ συγγραφέως μας 
— τόσο στρογγυλό, τόσο λείο!— καί υστέρα 
έξ αιτίας τής ακινησίας.

’Έτσι π.χ. τίποτα δέν μπορεί νά μάς δω- 
ση μιάν ιδέα τοΰ γέλοιου τοΰ Vuillermoz 
Εΐνε μιά εντελώς ήσυχη γυμναστική, ποΰ 
αρχίζει άπό τά επάνω μέρη τοΰ σώματος και 
τελειώνει μέ κάτι κινήσεις τοϋκορμιοΰ δμοι- 
ες πρός τήν κίνησι τοϋ εκκρεμούς' χό κεφάλι 
ριγμένο πίσω, χό γενάκι σέ άμεμπχη όριζόν- 
χια γραμμή ! Ξαναπέφτουν ύστερα οί ώμοι 
καί τό παρεδρικό πρόσωπο ξαναπαίρνει τή 
συνειθισμένη γελαστή ηρεμία του. Αύτό ποϋ 
διεγείρει χήν παράξενη αυτή ίλαρότηχα σχόν 
Vuillermoz δέν εΐνε κάποια ευφυολογία, 
εΐνε απεναντίας τό άκουσμα κάποιας ανοησί
ας, κάποιας κουταμάρας. Εΐνε ένας άπό 
τούς τελευταίους άνθρώπους, ποΰ καχαλα-



βαίνουν και -θαυμάζουν τό μεγαλεΐον τών 
κουτών. Αύτό προϋποθέτει μια φύσι δυνα
τή. Και Ιπι πλέον μιάν οξυδέρκεια τήν ό
ποιαν δεν ελάττωσε ή κιβδηλοποίησις μιάς 
εποχής, ποϋ πρόεδρος τών διανοουμένων εΐ
νε ν̂ας Decoureelle κα'ι τών Δραματικών 
συγγραφέων ενας Robert de Flers.

Τό γέλοιο τοϋ Vuillermoz δέν εινε τίποτα 
μπρος στό σοβαρό του ύφος. "Εχει τότε κα
νείς τήν εντΰπωσι δτι ολόκληρος γίνεται ενα 
δργανο άντιλήψεως. Τόν θυμάμαι στάς συνε
δριάσεις τών Βερσαλλιών τότε πού παρακο
λουθούσε γιά τήν «Illustration» τήν δίκην 
τοϋ Landru. Τό άτομο ολόκληρο δέν ήταν 
παρα σΰνολον δυνάμεων κα'ι ίκανόιητος γιά 
προσοχή. "Επαιρνε, θάλεγα, μέσα του ο,τι 
συνέβαινε, ο,τι έβλεπε, δπως μερικά σώματα 
παίρνουν τό φώς. "Ολοι μας ξέρομε τί γίνε
ται μέ τή Βουϊλερμοζικήν αύτή χημεία. Όλα 
δσα έγραψε ρίχνουν φώς προβολέων σ’ δλα 
τα πράγματα τής ζωής καί τοϋ πνεύματος. 
Τό βιβλίον του «Musique d’aujourd’hui», 
fj «σημειώσεις» του στό «Χρόνο» δπου υπο
γράφει μ5 Sva V., ή κινηματογραφική επι- 
φυλλ'ις τής Comoedia, ή κριτικές του στήν 
«Revue Musicale», ή αλησμόνητη «Δρα
ματική Έπιφυλλίς» του στό «Έκλαίρ». Ή  
διάλεξίς του περί Debussy, τά «Essais» του 
στό Mercure de France καί στή Revue 
S, I. Μ. Μέ δ,τι καί αν γράψη μας δίνει 
πάντα νέον φώς. ’Έπειτα έχει μιά τόλμη, 
ένα θάρρος επίφοβο, τόσο πιό επίφοβο, καθ’ 
οσον κατορθώνει νά παρουσίαση τήν δριμΰ-

τητά του γλυκύτερη μέ τήν καλωσύνη ένός 
ψουτοσυντηρτηικοϋ, ποϋ δέν μπορεί κανείς 
ν’ άςροπλίση. ’Έχει συνταγές γιά δλες τίς 
ανησυχίες μας. Μέ τό πλήθος τών επιγραμ
μάτων ποϋ βρίσκει κάνεις αυτού μέσα θυ
μάται τόν Wilde. Άλλως τε ή σταθερότης 
τών κρίσεών του θά μπορούσε νάχη ώς άρχή 
της τήν ακόλουθη γνώμη παρμένη άπό τίς 
«Intetions». «Τίποτα δέν εΐνε τόσο επικίν
δυνο δσο τό νάνε κανείς παρά πολύ νεωτερι- 
στής’ υπάρχει φόβος νά γείνη έτσι έξαφνικά 
ύπερ-αναχρονιστής!»

*Ω Vuillermoz, ποϋ άπαρνήσθε τήν ομί
χλη τοϋ τόπου μας! Χρωστάτε στή Λυών 
ο,τι τής χρωστάει δ Regis Gignou, δ Leon 
Werth καί μερικοί άλλοι άκόμη : Μιάν ειλι
κρίνειαν ακλόνητη καί άκόμα τήν άγάπη πρός 
τήν αληθινή μοναξιά, τήν αύτοτελή δράσι, 
τήν φυσική περιφρόνησι πρός κάθε ελαφρό
τητα. Άκόμα τής χρωστάτε τήν αδιαφορία 
πρός τούς επαίνους, ποϋ εκληρονομήσαμε 
άπό τούς πατέρες μας, πού ύφαιναν τό με
τάξι, καί ποΰ μοΰ επιτρέπει νά σάς επανα
λάβω ο,τι λέγεται γιά σάς.

Άλλ5 δχι δέν θά σάς τό πώ : Επιστρέφετε 
στό ’Άμστερνταμ νά γυαλίσετε πάλι τό κι
βώτιό σας ανάμεσα στούς πολιτοφύλακας τοΰ 
τόπου. Καί άμα γυρίσετε τήν πλάτη θά σάς 
πώ μαζί μέ δλο τό κόσμο πώς είστε τό πιό 
λεπτό, τό πιό εξευγενισμένο πνεΰμα τής επο
χής.

H E N R I  B i R A U D



EMILE VUILLERMOZ

ΖΩ ΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ  ΤΗ Σ  ΤΖΑ Ζ
Ά ναντιρρήτως χό Τ ζάζ ώς Μουσική τών κοσμι

κών συγκεντρώσεων καί συναναστροφών εχει 
πρό πολλού διεκδικήσει τά δικαιώματα του 
μέ επιτυχίαν πρωτοφανή καί όριστικώς κα
τακτήσει τήν θέσι του. "Ολοι οί Μουσικοί 
δημοοία καί ιδιαιτέρως τοΰ αφιέρωσαν ώ 
ρες ολόκληρες ζωηρότατων συζητήσεων 
άλλοι ώς ύπερασπισταί του καί άλλοι ώς 
φανατικοί του κατήγοροι. Π ρό μηνός άκόμη 
έδώ έπί τϋ εΰκαιρίςι τής συναυλίας τών δύο 
παρισινών Καλλιτεχνών αί συζητήσεις έτρο- 
φοδοτήθηκαν πάλι μέ πολλή γενναιοδωρία. 
Έ κτός τών Μουσικών καί Κριτικών καί τό 
κοινό, ποϋ συναντούσε κανείς μπρός σιό 
«Κεντρικό» δταν έμπαινε ή έβγαινε άπό 
τήν αϊθουοα συζητούσε διαρκώς. Έ πήγαι- 
ναν άλλοι μέ κάποια δυσπιστία, άλλοι μέ 
κάποιον ενθουσιασμό καί έφευγαν άλλοι 
ικανοποιημένοι καί άλλοι μέ τήν άπογοή- 
τευσι ζωγραφισμένη σ ’ ένα πρόσωπο κουρα
σμένο άπό τό θόρυβο. "Ωστε μποροΰμε νά 
πούμε πώς τό ζήτημα ξανάγινεν επίκαιρο. 
Γ ι' αύτό δίνομε μιά μετάφρασι άπό μερικές 
σελίδες τοΰ βιβλίου «M usique d ’ a u jo u rd ’ 
h u i»  τοΰ γάλλου Μουσικολόγου καί συγγρα- 
φέως E m i l e  V u i l l e r m o z ,  ποΰ έξε- 
δόθη στό 1926 άπό τόν Εκδοτικόν Οίκον 
Cres &  C o. Ή  σελίδες αυτές άφιερωμένες 
έξ ολοκλήρου είς τό Τ ζάζ καί γραμμένες 
ζωντανά καί μέ τήν συνειθισμένην εις τόν 
συγγραφέα γλαφυρότητα δέν εΐνε δυνατόν 
νά χάσουν τό ενδιαφέρον τους ίδίως σέ τόσο 
μικρό χρονικό διάστημα. Διαβάζονται δέ μέ 
εύχαρίστησι ίσως γιατί δέν έχουν τό βαρύ 
καί δύσκολο ΰφος τής «μελέτης» είς τήν 
οποίαν φυσικά δέν είνε κανείς πάντα δια 
τεθειμένος νά παραδοθή.

Όταν ή Τζάζ Μπαντ πρωτοήρθε στήν 
Ευρώπην, έγινε δεκτή μέ κάποιαν εβθυμη πε
ριέργειαν, σάν ενας Μαΰρος ΙΙρίγκηψ, ποΰ 
μάς τιμα μέ τήν έπίσκεψί του. Δέν τήν έπή- 
ραν στά σοβαρά ! "Οσοι είνε έκ φύσεως έπιει- 
κεΐς διασκέδασαν μέ τόν κάπως «υπερβολικό 
θόρυβο» καί τήν εξαψι, πού είχε προκαλέσεί' 
οΕ αύστηροί κριτικοί προέβλεπαν κάποιαν 
εξευτελιστική γιά τόν πολιτισμό μας μετάδοσι

αύτοΰ τοΰ «Delirium tremens», δμως κανείς 
δέν ύποψιάσθηκε τή σπουδαιότατα τής διπλω
ματικής άποστολής αύτοΰ τοΰ «Άγριου».

* Τό βέβαιον είνε πώς χάνει κανείς τά νερά 
του δταν πρωτοέρθη είς συνάφειαν μέ αύτήν 
τήν ορχήστραν τών Δαιμονισμένων, ποΰ μέ τά 
άκούραστα «Μπέντζο» της κουρελιάζει τά 
νεΰρα μας καί είς τό μέσον τής όποιας ένας 
Σεληνιαζόμενος —  στό ζενίθ τής κρίσεως —  
άνορθώνεται σάν εύκίνητος σκίουρος στό 
κλουβί του καί κουτουλάει διαδοχικά μέ δλα 
τά θορυβοποιά άντικείμενα, ποΰ σχηματίζουν 
τό κιγκλίδωμα τοΰ κλουβιοΰ του. Τινάζεται 
σάν άπό σπασμούς— καί δλοι οί χάλκινοι σω
λήνες βουίζουν άνάκατα. Μιά καινούρια προ
σβολή —  καί είκοσι κατσαρόλες χτυπιοΰνται 
μεταξύ τους. Τεντώνεται ένα χέρι καί σέ ξε- 
κουφαίνει ενα πλήθος άπό κουδούνια διάφορα. 
Κλωτσάει ενα πόδι— καί μιά καμπάνα άφίνει 
ενα λυπητερό θρήνο. Παντοΰ μεγάλα καί μι
κρά κουδούνια καί κουδουνίστρες, δίσκοι ήχη- 
ροί, άντικείμενα ποϋ κροτοΰν ή σφυρίζουν 
διαπεραστικά. "Ενα τύμπανο βροντάει χωρίς 
διακοπή, κύμβαλα φτερνίζονται μέ θόρυβο 
έκκωφαντικό, πελώρια πλήκτρα πέφτουν μέ 
λύσσα άπάνω στήν τεντωμένη μεμβράνη σάν 
θύελλα χαλαζιού πού δέρνει τις γυάλινες πλά
κες τών παραθύρων. Καί στό τέλος δ θεότρελ- 
λος γίνεται κυριολεκτικώς έξω φρενών μέσα 
στό άλλαλάζον κελί του. Ταμποΰρλα καί σει
ρήνες ωρύονται' ένα είδος... κοάσματος βατρά
χων διατρύπα τή μεμβράνη τών τυμπάνων. 
’Άξαφνα ένα δυνατό ξεφωνητό ξεσχίζει μονο
μιάς τό βαρύ ύφασμα τών ήχων ποΰ λαμποκο
πάει καθώς είνε φανταχτερά διάστικτο μέ 
λεπτόχρυσες κλωστές, άλλά άμέσως πάλι χί
λιες ψιλές, πυκνές βελονιές τών μπένζο τό ξα- 
ναρράβουν. Καί τά τέλος είνε ένας βέβαιος 
θάνατος  έξ άσφυξίας ή μιά έκστασις
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ποΰ μεταδόθηκε μέ δύναμι ύπνωτιστική.
*

* *
Καί δμως ή Τζάζμπαντ δέν παίζει ετσι 

στήν τύχη καί δπως νάνε. Τά χάος αύτά τών 
ήχων δέν είνε παρά φαινομενικό. ’Αρκετή 
Ιγγύησις γιά τοϋτο είνε ή πηγή της, ή κατα
γωγή της. Τους μαύρους διακρίνει μιά λεπτό
τατη ευαισθησία στή μουσική, θά είχαμε τά 
δικαίωμα νά τούς ζηλέψωμε γιά τήν ειδικό
τητά τους στή ρυθμικήν εύκαμψίαν. Ένφ σχε
διάζουν μέ παιγνιδιάρικους ηχητικούς έλιγμούς 
τά τέλος μιάς φράσεως, τά παράτολμα τόξα 
ποΰ χαράσσουν στάν άέρα τά σφυριά τών 
κρουστών ρίχνουν τίς γιγάντιες συγκοπές ε
πάνω στά χείμαρρο τής μελωδίας, άφίνονται 
οί μαΰροι δεξιοτέχναι μέ εμπιστοσύνη στή 
μεγαλοφυία τους ποΰ κατέρριψε τόσα έμπόδια 
καί τόσες άποστάσεις. Αύτά ποΰ υποπίπτει 
στίς αίσθήσεις μας δέν είνε αύθαιρεσία, δέν 
εΐνε κατάχρησις, είνε μιά δύναμις, ποΰ σπρώ
χνει, μιά δύναμις ποΰ παρακολουθεί τάν κυ
κλικά ρυθμό' Ινα μαστίγωμα ποΰ καταδιώκει 
τή μελωδία, Ινώ αύτή φαίνεται νά γυρίζη σά 
σβοΰρα, γιά νά διπλασιάσω τήν όρμή της 
άκριβώς τή στιγμή ποΰ άπειλεΐ νά πέση Ιξαν- 
τλημένη. Ό  πραγματικός, ό σωστάς έμψυχω- 
τής τής Τζάζμπαντ πρέπει νάχη τήν εντασι 
τής προσοχής καί τή βεβαία καί άσφαλή 
χειρονομία τοΰ παιδιού, ποΰ παίζει τή σβοΰρά 
του καί ξέρει νά έπιδιώξη τά σκ;πό του καί 
πετυχαίνει τά παιγνίδι του στά στριφογύρισμα 
άκριβώς τή στιγμή ποΰ πρέπει. Βέβαια Ινα 
κανονικά πέταγμα τοΰ σχοινιοΰ δέν θά κατώρ- 
θωνε τίποτα. Ό  σκοπάς είνε νά κανονίσωμε 
τά στριφογύρισμα δ;ιως πρέπει, νά σημαδέ- 
ψωμε σωστά τά σημείο ποΰ θάταν άνάγκη νά 
κτυπηθή καί άκριβώς στήν ώρα του.

’Αντί τοΰ κλασσικοΰ τραγουδιοΰ σήμερα 
άκοΰμε τά Ράγκ-τά'ίμ.’Όχι πειά μιά άρχιτεκτο- 
νική μέ τετραγωνισμούς, δχι γεωμετρικά δια
γράμματα, δχι πειά όρθές γωνίες ! Ή μελωδία 
άνανεοΰται άκατάπαυστα μέ τίς δικές της 
δυνάμεις. Ή περίοδές της άκολουθοΰν ή μιά 
τήν άλλη. Έ  σκληρή, αύτογενής συγκόλλησις 
τών «συγκοπών» δέν άφίνει ν’ άντιληφθοΰμε 
τίποτε, ποΰ νά θυμίζη προσάρτησι καί κατορ
θώνει νά ίσοπεδών̂  σύνολο. Δέν υπάρχει 
πειά συμμετρική πορεία ή μουσική όμοιοκατα- 
ληξία. Ή  μελωδία, ποΰ θυμίζει περισσότερο 
ρετσιτατίβο, άνακάλυψε τάν έλεύθερο στίχο, 
ίσως μάλιστα θά μπορούσαμε νά ποΰμε : το 
στίχο μέ τίς συμπυκνωμένες γραμμοΰλες, σ5

δλους τούς ανυπολόγιστους άτελεύτητους καί 
μεταξύ τους δμοιους κυματισμούς. Δέν υπάρ
χει πειά ξεκούρασμα, δέν υπάρχει σταμάτημα. 
Γι’ αύτά Ιχομε τή «συγκοπή» ποΰ ξαναδίνει 
στή μελωδία τήν όρμή της, μόλις ή Ινεργητι- 
κότητά της άρχίση νά έξαντλήται. Ά ν  γινό
ταν Ινας σταθμός, όλόκληρη ή μαγεία θά 
χανόταν άμέσως.

*
* *

Όταν ενας Ιπιδέξιος μουσικός— δχι βέβαια 
κανένας μεθυσμένας παραγυιάς σιδηρουργείου 
— άναλάβ  ̂ νά έμψυχώσω αύτή τήν άσυμμε- 
τρία, ποΰ φαίνεται νά χάσκη, έχομε άμέσως 
μιά βίαια ίσως— άλλ’ δμως άναντιρρήτως 
άκαταγώνιστης γοητείας— μουσικήν έντύπω- 
σιν. Μιά μέθη ποΰ όφείλεται βέβαια σέ μέσα 
μηχανικά, μιά μέθη δμως πάντα. Ά ς  μήν 
έλπίζωμε οί σημερινοί άνθρωποι πώς θά κα- 
τορθώσωμε νά άποφύγωμε, ν’ άντισταθοΟμβ 
στά θέλγητρό της, γιατί μάς έχει πιά αιχμα
λωτίσει τά μεθΰσι τοΰ ρυθμοΰ, ή ζάλη τής 
κινήσεως.

Καί αύτές ή έντελώς νέες στά έσωτερικά 
τους συστατικά όρμές αύτές, ή νέες έπιθυμίες, 
θά ήταν άδύνατο στήν έμπράγματο Ιξέλιξί 
τους νά μείνουν περιωρισμέ/ες σ’ §να προδια
γεγραμμένο κύκλο. Ήταν έπόμενο νά ζητή
σουν καί στήνΤέχνη τάν τρόπον ποΰ θά τις έξέ- 
φραζε. Είνε Ινα φαινόμενο ό θρίαμβος τής 
Μηχανής, τής όποιας ή καταθλιπτική τυραν
νία θά ήταν άδύνατο ν’ άποκλεισθή άπά Ινα 
όποιοδήποτε έπίπεδο τής σύγχρονης ζωής.

Στά βασίλειο τής Μουσικής ή ύποδούλωσις 
συνετελέσθη πλήρης. ’Έχομε πιά συνειθίσει 
στά μεθύσι τής κινήσεως, tic,0 άντιλαμβανό- 
μαστε μέ τήν άκοή. Απολαμβάνομε όλόκλη
ρη τήν Ικστασι τών «Χορευτών Ντερβίση
δων* δταν άφίνωμε νά παρασυρθοΰμε άπά Ινα 
θέμα τοΰ όποιου τά άέναο στριφογύρισμα κρα
τεί σέ διαρκή κίνησι 8νας άόρατος παράγων. 
Μέσα σ’ αύτά βρίσκομε μιά ιδιαίτερη γοητεία, 
Ινα είδος παράξενου ύπνωτισμοΰ, ποΰ μοιά
ζει κάπως μέ τή μαγευτική έπίδρασι, τήν ό
ποιαν έξήσκουν έπάνω μας τά φτερά τοΰ άνε
μομύλου ή τής Ιλικος δταν παρακολουθούμε 
έπί πολύ τά γύρισμά τους. Ή μονοτονία αύτή 
τής κτήσεως, χωρίς άρχή καί χωρίς τέλος, 
χωρίς διακοπήν, χωρίς άνάπαυλα, χωρίς νά 
μάς άφήσΐβ νά άντιλαμβανώμαστε τήν άνάγκη 
μιάς νέας άναπνοής καί ποΰ λές πώς όποβοη- 
θεΐται άπά τάν μεγάλο κινητήρα, ποΰ γυρίζει 
τή Γή, αύτή ή πεισματάρικη δύναμις, ποΟ



έξευτελίζει τήν άδυναμία μας, τήν άτονία 
τών μυώνων μας, τή μικρή διάρκεια τής άνα- 
πνοής τών πνευμόνων μας εΐνε δλο-δλο τό 
μυστικό αύτής τής άπολίτιστης, ίσως, άλλ’ 
άσφαλώς άκαταγώνιστης ήδονής.

*
* *

Εϊτι μάς άρέσει αύτό, είτε δχι, έδώ κρύ
βονται οΕ νόμοι τοΰ νέου ύλικοΰ τών ήχων. 
Δέν πρόκειται περί έγκληματικοΰ σαδισμού, ή 
περί έμφύτου παρακρούσεως ή περί μυστηκο- 
παθείας, ποΰ σπρώχνει ένα Στραβίνσκυ νά 
συνθέση ένα Ρέκταϊμ ή άλλους νέους συνθέ- 
τας νά μελετοΰν τή δυνατή, τήν έκρηκτική 
σχεδόν έπίδρασι τοΰ Τζάζ. Φτηνές είρωνίες 
είς βάρος τής «μαύρης τέχνης» δέν άποδει- 
κνύουν τίποτα.

Οί νεωτερισταί αύτοί έλκονται άπό τά μυ
στικά θέλγητρα τής «διαβολομηχανής». Τό 
μηχάνημα αύτό ποΰ στραμπουλίζει τή μουσική 
τούς φαίνεται κατάλληλο γιά τή πραγματο- 
ποίησι τών πόθων ποΰ έχουν σχετικά μέ τήν 
Ιλαστικότητα τοΰ ρυθμοΟ καί τοΰ χρόνου.Είνε 
γνωστό δτι ό περιορισμός τοΰ κανονικού με
τρήματος γινόταν κάθε μέρα τυραννικώτερος 
κάθε μέρα καί πιό αισθητός γιά τόν νέο συν
θέτη. Τό κάθε τι λοιπόν ποΰ τείνει νά έλευ- 
θερώση τό μουσικό λόγο άπό τή δουλεία τών 
τύπων,άπό τούς συμμετρικούς τετραγωνισμούς, 
τή στενή αύτοκρατορία τής Γεωμετρίας, τούς 
κάνει νά τρέμουν άπό συγκίνησι καί έλπίδες.

ΙΙαληώνουν >' αντιλήψεις καί ώραΐα κα
ταρτισμένες αρμονίες ώχριοΰν σάν παληά νο
μίσματα ποΰ έκυκλοφόρησαν πολύν καιρό. 
"Ο,τι άλλοτε άφησε μιά δυνατήνέντύπωσι περ
νάει άπαρατήρητο.. Είνε άνάγκη ν’ άνανεώ- 
σωμε μέ προσπάθειες, ποΰ δέν ξέρουν κού- 
ρασι τό μουσικό λεξιλόγιο, γιά νά δώσουμε τή 
γέννησι σέ συγκινήσεις μιας άγνωστης ώς τώρα 
έντάσεως. Ή  μιά γεννεά ύστερα άπό τήν άλλη 
έδοκίμαζε μέ όλοένα μεγαλείτερο πάθος νά 
δημιουργήση νέους ηχητικούς συνδυασμούς.

Άπό τόν Βάγνερ έως τόν Ραβέλ καί

άπό . τόν Στράους έως τόν Στραβίνσκυ ό 
έρεθισμός αύτός δσον έπροχωροΰσε τόσο καί 
περισσότερο έπαιρνε τήν δψι μιάς λύσσας. 
Άλλά πάντα ό κόρος στεκόταν έκεϊ άπειλη- 
τικώτατος καί ή ποικιλίες ποΰ μπορεί νά πα· 
ρουσιάση ό ήχος έχουν τά δριά τους. ’Έπρεπε 
νά στραφοΰν πρός κάποιαν άλλη διεύθυνσι. 
Άφοΰ έξαντλήθηκαν οΕ θησαυροί τής πολυ
φωνίας καί τών συνδυασμών ποΰ μπορεί νά 
γείνουν μέ τούς ήχους, οΕ έξερευνηταί έρρίχ- 
τηκαν στό μεμονωμένον τόνο. Τόν έτράνταζαν 
έδοκίμασαν νά τόν κομματιάσουν, νά τόν άνα- 
λύσουν, νά τόν άποσπάσουν— καί άς έστοίχιζε 
δσο δσο— μιά άπήχησ' δυνατώτερη, έπιδεκτι- 
κώτερη έκφράσεως, ένα έπαναστατικό ύφος. 
Ό Δημιουργός τοΰ «Sacre du Printemps» 
δέν χρησιμοποιούσε πιά γιά τά πειράματά του 
μιά γιγαντιαία όρχήστρα. "Ενα βιολί, ένα 
κλαρινέττο καί ένα πιάνο τοΰ φτάνουν γιά νά 
έπιδιώξη συγκινητικώτατα άποτελέσματα. Έ  
Φυσική έφθασε σ’ άλλο κεφάλαιο.

Γι’ αύτό θάπρεπε νά σκεφθοΰμε πολύ πριν 
νά χαμογελάσωμε είς βάρος νέων Καλλιτε
χνών γιατί καταδέχονται νά γιορτάσουν τις 
άκροβασίες τών Μαύρων, ποΰ ζητοΰν ν’ αύρουν 
τήν ισορροπία άνάμεσα στό χάραγμα τοΰ ρυ- 
θμοΰ καί στούς δύσκολους χρόνους.ΈΜουσική 
ώς ύλικό ε ίχε κάποια νάρκη, κάποια άδράνεια 
άπό τήν όποιαν ύπέφεραν δλες ή Δημιουργι
κές Μεγαλοφυίες. Έδοκίμασαν πάντα ν’ άπο- 
τινάξουν αύτή τήν τυραννία γιά νά ζήσουν μιά 
ζωή ελεύθερη ή νά ξεφύγουν στόν κόσμο τοΰ 
Όνείρου. Ό  θείος Μότσαρτ εξέφυγε άπό τή 
φυλακή του χωρίς πολλές δυσκολίες,ό Μπετό
βεν δμως αίμάτωσε τό κεφάλι καί τά χέρια του. 
ΟΕ σύγχρονοι μουσικοί φαίνονται σάν νά θέ
λουν νά χτίσουν τά δρόμο πρός τήν έλευθερία 
τους μέ τσιμέντο. Ακόμα καί άν πρόκειται νά 
δοΰν καί άνάμεσα άπό γκρεμισμένα τείχη μο
νάχα τήν Γήν τής έπαγγελίας.

Μ ετάφρασις

Κυρίας Α. ΤΟ Υ ΡΝ Α 'Ι’ ΣΣΕ Ν
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ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
Ξέρετε ν’ άκοϋτε τά πουλιά ;

_ Η Γαλλία εινε μιά άπό τις πλουσιώτερες 
χώρες δσον αφορά τά ωδικά πουλιά. Μέσα 
σε εκατό ειδη υπάρχουν τουλάχιστον δέκα 
με μελωδική φωνη. Αύτή ή αναλογία ποϋ 
φαίνεται μικρή εινε πραγματικώς άπό τίς 
μεγαλειτερες γιατί στις θερμές χώρες γίνεται 
§να στά χίλια.

Ο Lescuyer, ποϋ ασχολήθηκε πολύ καιρό 
μεστήν μελέτη τοϋ κελαϊδήματος τών που
λιών απεδειξεν οτι of ήχοι ποϋ αποτελούν τό 
τραγούδι αύτο εινε δχι μονάχα οί δώδεκα 
τής χρωματικής σκάλας, άλλά άκόμα καί άλλοι 
πού ^βρίσκονται ανάμεσα στά διαστήματα 
τών ημιτονίων. Ετσι ήπιό ασήμαντη Ύπο- 
λαιδα βγάζει απο τήν τσέπην της, τολμώ 
να̂  πώ, τ̂ο σύστημα τών τρίτων τοΰ τόνου 
για το οποίον ο Φερρουτσιο Μπουζόνι ήταν 
τοσο υπερήφανος καί τό σύστημα τών τε
τάρτων τοΰ τόνου εις τό όποιον οί κ. κ. Ά -  
λοϊς Χάμπα καί Ivan Wyschnegradsky 
στηρίζουν τόσες ελπίδες.

*
* *

Γα περισσότερα απο τα ωδικά έχουν μιά 
πραγματική έμφυτη ικανότητα εις τό ν’ απο
δίδουν τόνους, ποϋ ανεβαίνουν ολοένα κατά 
κανονικά διαστήματα τρίτης καί πέμπτης δ- 
3τοος 7C. χ. το ντο το μι το σολ ττ)ς τρομ- 
πέττας. ’Ή  νά σχηματίζουν ενα σύνολο τό
νων ποϋ νά έκφράζη τό αίσθημα ποΰ δοκι
μάζουν. Καί δσο μικρότερο δσο βραχύτερο 
εΐνε τό τραγουδάκι τους, τόσο καί συχνότερα 
τό επαναλαμβάνουν. Ή  Ύπολαΐς εΐνε ακού
ραστη ̂  Συμβαίνει κάποτε νά έπαναλάβη 200 
συνεχείς φορές τό μικροΰλι τραγοΰδι της.

Ή  ποικιλίες τοϋ ρυθμοΰ εΐνε άπειρες καί 
χαρακτηριστικές, Η υπολαΐς τραγουδάει 
παντα «allegro» καί κάποτε «presto» ενώ 
ή αισθηματική καρδερίνα ή ό δημοκρατικώ- 
τατος Καλογιάνος κάνουν τίς θυσίες τους 
εις «andante» καί «largo». Ό  κορυδαλλός 
εΐνε δ μεγαλείτερος Μουσικός τοΰ αίθέρος.

Ποιος ποτέ κουράστηκε ακούοντας τό τρα
γούδι του!

*
* *

Μέ τόν ίδιο χρόνο πάντα κάθε ωδικό ποΰ 
εΐνε τελειο στό σολφέζ του ξέρει νά ποικίλλη 
τή διάρκεια ενός δεκάτου έκτου μέ τή διάρ
κεια ενος ολοκλήρου τόνου καί σάν νάχη με- 
λετήση δλα τά εργα τοΰ Melchissedee ξέρει 
νά έπαναλαμβάνη τόν ίδιο τόνο εις άπειρίαν 
αποχρώσεων. Τό μεγαλείτερο άριθμό τών 
ωδικών βρίσκομε μεταξύ τών άποδημητικών. 
Τά άρπακτικά εινε συνήθως βραχνά ή μέ 
φωνη αγρια. Το τραγούδι τών πουλιών εΐνε 
διαφορετικό άκόμα καί μεταξύ δυο συγγενών 
ειδών, άλλά ή διαφορά εΐνε τόσο μικρή, ώστε 
μοναχά ενας νατουραλίστας μέ λεπτότατη 
ακοή μπορεί νά τό ξεχωρίση. Γιά τούς κα
τοίκους τών πόλεων, ποΰ ετυχε νά περιπλα- 
νηθοΰν σ’ ενα άμπέλι δλες ή κίχλες τραγου
δάν ίδια’ οί επιτήδειοι δμως, οί ειδήμονες 
διακρίνουν κάθε είδος. Ή  κίχλα τών βάτων 
με την ψιλή συρτή νότα, ποΰ τήν άκολουθεΐ 
ύστερα μιά χαμηλή. Ή  μουσικός μέ τό γρή
γορο επίμονο φλάουτο καί ή μικροΰλα φλύ
αρη ποϋ σοΰ δίνει τήν έντύπωσι πώς σέρνει 
ενα ξυλάκι στά δόντια μιάς χτένας.

*
* *

Τό τέμπρ τής φωνής τών πουλιών εχει μιά 
ποικιλία, ποϋ ευχαριστεί τήν ψυχήν τονΜου- 
σικοΰ δταν βρίσκεται στό ύπαιθρο. “Ετσι τό 
τριγόνι, ό κοΰκος, τό άγριοπερίστερο έχουν 
τό φλάουτο. Ό  σπίνος μέ τή ζωηρότητά του 
θυμίζει κλαρινέττο. Τό κοτσίφι καί ό φλώρος 
έχουν τό συριστικό τόνο τού μικρού αύλοΰ. 
Στο τραγούδι τοΰ άηδονιοΰ άνακατεύονται 
οι τονοι τής φλογέρας καί τής άνθραίπινης 
φωνής. Ό  Ρωδιός ιθυμίζει τή φωνή τής 
τρομπεττας. Αν τώρα σ’ αύτά δλα ενώσουμε 
ενα σαξόφωνο κι’έ'να δυο κρουστά θάχωμε τήν 
πιό ακούραστη... τσάζμπαντ!

Κατά τόν A n dre C ceuroy 
Μ ετάφρασις άπό τό γαλλικόν

υπό λ . Τ. Ε.*



ALFRED KERR

H ATT Ο KAT ΑΣΤ ΑΣ IΣ TOY ΗΘΟΠΟΙΟΎ
Πρό ολίγου καιροί ό περίφημος γερμανός κριτικό? 

Ά λφ ρεντ Κέρρ άπέστειλε πρός τό Buletin  
de la  S ociete  U n iversa le  τό παρακάτω 
άρθρο. Τό αρθρον αύτό εΐνε κατά τοΰτο 
ενδιαφέρον δτι κατορθώνει νά μάς δώση 
μέσα στούς σύντομους χαρακτηρισμούς ποϋ 
παραθέτει γιά τόν καθένα άπό τούς μεγά
λης φήμης σκηνοθέτας τής χώρας του τοΰ 
περασμένου αΐώνυς, καθώς καί τής τελευ
ταίας είκοσιπενταετηρίδος σαφή ίδέαν τής 
σκηνοθετικής άντιλήψεως τοΰ καθενός, χω 
ριστά κυρίως, έν σχέσει μέ τό δραματικό 
ποίημα καί τόν δραματικό ποιητή. Τδού τό 
α ρ θ ρ ο ν :

Πρέπει νά αναγνωρίσουμε δτι ό σκηνοθέ
της σήμερον σιή Γερμανία βρίσκεται τοπο
θετημένος στο κέντρον τής δλης θεατρικής 
κινήσεως.

Γι= αυτό κιδλας συμβαίνει ώστε ό τρόπος 
μέ τόν όποιον αυτός βλέπει τή ζωή, καθώς 
κα'ι ή φιλοσοφία του νά παίζουν ενα κύριο 
ρόλο σιήν ερμηνεία και τήν παράστασι τών 
δραματικών έργων. Οί σημερινοί δμως σκη- 
νοθέται ζητούν νά «παραγκωνίσουν» τό δρα
ματικό δημιούργημα καί σ ’ α υ τό  ακριβώς 
έγκειται ή διαφορά μεταξύ τοΰ σκηνοθέτη 
τής άλλοτε και τοϋ σκηνοθέτη τοϋ σημερινοϋ.

Άλλοτε τό έργο τοϋ ποιητή διατηρούσε 
κατά τήν παράστασι τήν προέχουσα σημα
σία ποϋ είχε. Ό  σκηνοθέτης δέν ήταν παρά 
ένα είδος δικηγόρου τοΰ ποιητή απέναντι 
ηθοποιού καί κοινού.

Μόνον μέ τόν τρόπον αυτόν ό Ερρίκος 
Λάουμπε τοϋ Μποΰργκτεατερ επέβαλε τήν 
κυριαρχία του, μή δντας παρά ένας φανατι
κός ύπέρμαχος τοϋ λόγου. Εΐνε αλήθεια δτι 
δ βαρώνος Ντίνγκελστετ άρεσκόνταν στις

παραστάσεις τις πομπώδεις’ δταν δμως τό 
κοινό μετά τήν παρακολούθησι τοϋ κΰκλου 
τών σαιξπηρίων παραστάσεών του ζήτησε 
έπιμόνως τήν εμφάνισι τοϋ σκηνοθέτη ε
πάνω στή σκηνή, αυτός ήξευρε και βρήκε 
τήν ευτυχή χειρονομία τοΰ νά δωσχι τή θέσι 
του στήν προτομή τοϋ Σαίξπηρ αντί ό ίδιος 
νά έμφανισθχ) Τό ίδιο καί μέ τούς δλλους 
σκηνοθέτας τής περασμένης περιόδου συμ
περιλαμβανομένου καί τοϋ μεγάλου Όττο 
Μπράμ, ένός αποστόλου άπό τούς πλέον συ
νεπείς τοϋ νατουραλισμού, τοΰ οποίου ή αρ
χή συνίστατο στήν πιστή παράστασι δλων 
τών χαρακτηριστικών λεπτομερειών.

Ό  Μπράμ ύπεραμΰνεται τής θέσεως τοΰ 
δραματικοΰ συγγραφέως.

Αυτός έχει άντικατασταθή άπό τόν Μάξ 
Ράϊνχαρτ, ό όποιος απέδωσε στούς ηθοποι
ούς τά νόμιμα των δικαιώματα. Άλλά μ5 δ- 
λον δτι τά καλλιτεχνικά του κατορθώματα 
αυξάνανε τήν εντΰπωσι τής παραστάσεως, 
μ3 δλον δτι πρέπει νά τοΰ καταλογισθή ή 
αξία τοΰ δτι ξαναέ?ωσε στή σκηνή τόν ηθο
ποιό, μ’ δλα ταϋτα ή δράσις του ωδηγήθηκε 
πάντοτε άπό τόν σεβασμό πρός τό δραμα
τικόν έργο. Ό  Μάξ Ράϊνχαρτ, καλλιτέχνης 
απαράμιλλος, αληθινή μεγαλοφυΐα, άπό άπό
ψεως χρησιμοποιήσεως τών ιδεών τόσο τών 
δικών του, δσο καί τών ιδεών τών άλλων, 
δέν αγνοεί δτι ό σκηνοθέτης πρέπει νά έχη 
πριν άπ’ δλα τήν ικανότητα νά άρμονίζη 
δλες τις δυνάμεις, ποΰ συμπράττουν επάνω 
στή σκηνή καί δτι αυτή άκριβώς ή ίκανότης 
αποτελεί τήν υπεροχή.

Ό  Λεοπόλδος Γιέσνερ εινε, οΰτως είπεΐν, 
ένα κράμα τών Μπράμ καί Ράϊνχαρτ. Όσον 
άφορξ τή σκηνοθετική του τέχνη οδηγείται 
συνήθως άπό τήν ά'ποψη τοΰ δ ρα μ α τ ουρ-



γοΰ (*). Κ ι5 αυτός μ’ δλον τοϋτο επιζητεί 
— δχι εν άντιθέσει μ3 εκείνον— νά πραγμα
τοποιώ αυτό στό όποιον άπέβλεψεν ό ποιη
τής, πότε υπογραμμίζοντας κάποια σκηνή, 
πότε δίνοντας σέ μερικά αποσπάσματα μιά 
ερμηνεία ειδική.

Γενικώς και εδώ στό ζήτημα τοϋ δτι ιηά 
σκηνοθετική έπέμβασις μπορεί νά προχω- 
ρήση μέχρις ενός σημείου εινε δυνατόν νά 
άπαντήση κανείς κατά έναν τρόπο συγκεκρι
μένο. Οί ειδικές περιπτώσεις κανονίζονται 
πάντοτε άπό τόν σκηνοθέτη. Ό  Γιέσνερ 
— γιά νά κάνουμε λόγο γιά μιά παράστασι 
ποΰ προκ<ίλεσε πολλές συζητήσεις— δίδει στή 
βεβαίωσι τοΰ 'Αμλέτου δτι «κόίτι ειν= σαπι
σμένο στή Δανία» εναν τόνο σατυρικό, ποΰ 
γελοιοποιεί τή βασιλεία.

Δέν πρέπει νά διακρίνουμε έδώ μιάν έκμε-

(*) Τοΰ φιλολογικού συνεργάτου τοϋ σκηνοθέτη, 
ποΰ υπάρχει μόνιμος στά μεγάλα γερμανικά θέα 
τρα καί ποΰ λέγεται D ram aturg .

τάλλευσι τής πολιτικής καταστάσεως, παρά 
μόνο μιά φιλοσοφική ερμηνεία, ποϋ δέν εχει 
τίποτε τό κοινό μέ τούς νεωτερισμούς τούς 
οποίους τό σμόκιγκ καί τό κοστοΰμι τοΰ 
σπόρ έχουν εισαγάγη στήν τραγωδία τοϋ 
Σαίξπηρ.

Θά ήταν άδικο νά μήν αναφέρω έδώ τόν 
σκηνοθέτη Βίκτωρ Μπαρνόβσκυ, ό όποιος 
μέ τή σκηνοθετική του εργασία μπορεί νά 
τοποθετηΟή δίπλα ocov Ρά'ίνχαρτ. Τέλος τόν 
σκηνοθέτη ’Έριχ Έγκελ, ποϋ αντιπροσω
πεύει τη σκηνοθεσία τοϋ μέλλοντος καί ποΰ 
στήν τεχνοτροπία του τή συνθετική εχει ώς 
έμβλημα: «ό ηθοποιός πριν άπ“δλα».

Χαίρομαι βλέποντας, δτι σήμερα, στή 
Γερμανία τουλάχιστον, οί σκηνοθέτες παραι- 
τοΰνται άπό τή «συνεργασία» στό δραμα
τικό ποίημα, ζητώντας νά αποκαταστήσουν 
στή θέση ποΰ τούς ανήκει τόν ηθοποιό καί 
τόν δραματικό συγγραφέα.

Μετάφρ. Μ. Κ.



Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α

ΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ; — ’ Επιτρέπεται νά έρ ω - 
τήσουμε ποιος διευθύνει τό Ώδειον τώ ν  ’ Α 

θηνώ ν ; ό κ. Ν άξος, ό κ. Ά β έ ρ ω φ  ή ό κ. Ν ι
κολάου ;

’ Εμείς βασιζόμενοι σέ μερικές συνεντεύξεις 
ποϋ έπήρε τελευταίως πρωινή έφημερΐς άπό τούς 
διευθυντας τώ ν  'Ω δείων μας, καί εις άλλα ακόμα 
δεδομένα, έσχηματίσαμεν τήν πεποίθησιν ότι τό 
Ώ δειον  τό διευθύνει ό κ. Ά β έ ρ ω φ .  Και είνε 
μέν ‘ίσω ς μεγάλος ό ζήλος τοϋ κ. Π ροέδρου τοϋ 
Δ . Σ . τοΰ ’ Ωδείου γιά τήν τέχνη, άφοϋ τόν ά- 
ναγκάζει νά ύπερβή τά όρια τή ; άποστολής του 
ώ ς  προέδρου γιά νά είσχωρήση σ ’ έκείνα τής 
καλλιτεχνικής διευθύνσεως. Ά λ λ ά , 'ρ ω τ ά μ ε , δέν 
έγεννήθη στόν κ. Ά β έ ρ ω φ  ποτέ ή υποψία δτι 
ή άνάμιξίς του σέ μουσικά ζητήματα γιά τά  ό 
π οια  δέν έχει απ ολύτως καμμίαν ειδικότητα, 
είμπορεΐ νά είνε βλαβερή, κάποτε δε καί κ ατα 
στρεπτική γιά τήν άπρόσκοπ το καλλιτεχνική 
π ρόοδο τού ’ Ωδείου ;

Διότι άν τό 'Ω δεϊον  τώ ν  Α θ η ν ώ ν  δέν τό διηύθυνε 
τό διοικητικό συμβούλιο, άλλά μία πραγματική 
μουσική προσωπ ικότης, δέν θ ά  είχε διορισθή  
σ ’ αύτό στή θ έσ  τής ύποδιευθύναεως ό κ. Νικο
λάου, ό πολύ κατάλληλος μέν ώ ς  διευθυντής με
λοδραματικής σχολής, εντελώς δέ ακατάλληλος 
π .χ . ώ ς  πρόεδρος εξεταστικής επιτροπής γιά τήν 
άπονομή διπλώματος συνθέσεως. Καί δέν θ ά  είχε 
διορισθή άκόμα καθηγητής τών άνω τέρω ν  θ ε ω 
ρητικών μαθημάτων στό Ώ δε ιον  ό κ. Μπούτνι- 
κ υφ ό κλασικώς άμαθής στά μουσικά θεωρητικά  
μαθήματα, ώ ς  μέ άναμφισβήτητα καί αδιάψ ευ
στα έπιχειρήματα άπέδειξαν τά «Μ ονσικά  Χ ρ ο 
νικά» τελευταίους.

Τό Ώ δειον  τώ ν  Ά ί>ηνών κάνει τήν έντΰπωσιν 
δτι έχει πολλούς διευθυντας, ένφ  κατ' ουσίαν 
δέν έχει κανένα ειδικόν διευθυντήν, ό δέ π ρό 
εδρος τοΰ διοικητικού συμβουλίου κ. Ά β έ ρ ω φ ,  
τού όποιου δέν άρνούμεθα τάς καλάς διαθέσεις, 
άν πριιγματικώς άγαπά τό μουσικόν ίδρυμα τής 
οδού Π ειραιώς καί επιζητεί τήν πρόοδό του στό 
μέλλον, θάπ ρεπ ε νομίζουμε νά είχε τή φρόνησι νά 
περιορίζετο άπ λώ ς στά καθήκοντα τής προεδρι
κής διοικήσεώς του μέ τή συγκατάθεσι δέ όλου 
τοϋ Δ, Σ . θ ά  ήταν απαραίτητο νά διώριζε στή 
θέσι τής διευθύνσεως —ώ ς  καί άλλοτε έγράψαμε 
— ένα ξένο μουσικό περιωπής ά ν α δ ι ο ρ γ α ν ω -  
τ ή τ ο ϋ  Ώ δ ε ί ο υ ,  ό όπ οιος μεταξύ τώ ν  άλλων 
νά είχε τό απόλυτο δικαίωμα νά διώ ριζε . μ ό 
ν ο ς  α υ τ ό ς  τούς άξιους καθηγητάς, ποΰ νά 
ήσαν πραγματικοί ειδικότητες στόν κλάδο τους.

"Ε τσι μόνο τό Ώ δε ιον  τώ ν  Α θ η ν ώ ν  θ ά  π ρ ο 8" 
τοίμαζε τό έδα φ ος γιά νά είχε στό μέλλον τό 
δικαίωμα νά έγένετο τό κρατικό ή ήμικρατικό 
έπίσημο μουσικόν ίδρυμά μας— δ π ω ς  δλοι τό ευ 
χόμαστε—τό όποιον  θ ά  εδικαιούτο έπ α ξίω ς νά 
φέρνη τόν τίτλο τού con serv a to ire . Ά λ λ ο ιώ ς , 
άν έξακολουθήση τό Ώ δ ε ιο ν  τώ ν  Α θ η ν ώ ν  νά 
διευθύνεται δ π ω ς  διευθύνεται, δέν είμποροϋμε 
βέβαια , νά είμαστε διόλου αισιόδοξοι γιά τό 
μέλλον του.

Χ Ε ΙΡΟ Κ ΡΟ ΤΟ ΥΜ Ε Ν .— Μ άς έπιβάλλεται νά 
χειροκροτήσουμε τήν άπ όφ ασι στήν όποία  

τήν τελευταίαν έποχή προέβη τό ’ φ δεϊον  τών 
Α θ η ν ώ ν , τοϋ διορισμού τόσω ν  καλών καθηγη
τώ ν  σέ διαφόρους κλάδους, διορισμού τόν όποιον 
έχαρακτηρίσαμεν ήδη στό περασμένο τεΰχος ώ ς  
εύστοχώτατον καί γιά τήν πραγ(*ατοποίησι τοΰ 
όποιου τά «Μ ουσικά Χ ρονικά» έχουν τήν άξίωσιν 
δτι, μέ τις συστάσεις τους ποΰ άπό καιρού έκα
ναν θά  συνετέλεσαν ίσ ω ς  κ άπ ω ς καί αύτά. Ά ν  
τό Ώ δ ε ιο ν  τώ ν  Α θ η ν ώ ν  δίπλα στις καλές γιά 
τήν π ρόοδό  του ά π οφ άσεις , πού κάποτε πέρνει, 
δέν έπερνεν ένίοτε καί άλλες πολύ άστοχες, καί 
δέν έπαρουσίαζε στήν έκτέλεσι τοΰ π ρογράμμα
τος του μερικά μεγάλα τρ ω τά , πού άποτελοϋν 
μία σοβαρώ τατη  απειλή γιά τήν ΰπαρξί το υ ,— 
ώ ς  π αραπ άνω  μάς δίδεται άφορμή νά γράψ ουμε— 
θ α  είχαμε τήν καλλίτερην ιδέαν γιά τήν ευεργε
τικήν άποστολή , πού θ ά  είμποροΰσε νά είχε στά 
μουσικά μας πράγματα καί θ ά  είμαστε άκόμα αί- 
σιοδοξώ τατοι γιά τήν π ρόοδό  του καί γιά τήν έπι- 
βολή του στό μέλλον.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ; — Ή  στερεότυπη π ρο- 
κήρυξις πού στέλνει κάθε χρόνο τό 'Q - 

δεϊον τών Α θ η ν ώ ν  σέ μερικούς έλληνας συνθέ- 
τας, προσκαλώ ντας αύτοΰς νά στείλουν νέα καί 
ανέκδοτα έργα, τά  όπ οια  άν κ ρ ι θ  ο,ΰ ν κ α τ ά λ 
λ η λ α  θ ά  έκτελεσθούν στις Λ αϊκές συναυλίες, 
έφ έτος, λόγιο μερικών γν ω στώ ν  καί πολύ σημαν
τικών μ ο υ σ ι κ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ζητη · 
μ άτω ν ,τά  όπ οια  έδημιουργήθησαν τελευταίως στό 
Ώ δ ε ιο ν , γεννφ μεγάλην άπορία  γιά τ ό . . .  άστοχο 
περιεχόμενό της καί γιά τήν άστοχη άποστολή 
τη ς. Γιατί π ερισσότερο άπό κάθε άλλη φορά  
έφ έτος γεννά; τήν έρώτη σι : Π οιοι θ ά  κρίνουν ; 
'Υπάρχει επιτροπή άπό διαπρεπείς ι μουσικούς 
θεω ρητικούς ποΰ θ ά  κρίνη τά άποστελλόμενα 
έργα τών έλλήνων συνθετών ;



ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΡ Α Μ Μ Α  TOY FRANZ L ISZT 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ TOY SC H U M A N N

’Από μιά περικοπή τής επιστολής αύτής, ποΰ δη 
μοσιεύομε παρακάτω επιβεβαιώνεται άκόμα 
μιά φορά  ή αλήθεια πώς οί Μουσικοί Δ η 
μιουργοί δέν εγειναν ποτέ δεκτοί μέ ενθου
σιασμό άπό τούς συγχρόνους τους, άκόμα 
καί αύτοί οί ρωμαντικοί, ποΰ έγραψαν «μέ 
τήν καρδιά τους», δπως συνήθως απαιτεί τό 
κοινό, δέν έπεβλήθησαν άμέσως. "Ας παρη- 
γορηθοΰν λοιπόν οί μουσικοί μας καί άκόμα 
ας κοιμηθούν ήσυχοι δσοι, αν καί μάς έ'φυ- 
γαν πρό πολλοΰ, άκόμα δέν κατώρθωσαν 
στόν τόπο μας τουλάχιστον νά δικαιωθούν 
(δρα και κριτικάς περί Μ π ρ ο ΰ κ ν ε ρ ,  ποΰ 
έγράφησαν στό σωτήριον έ'τος 1928 ! ! στάς 
’Αθήνας).

«  Στή Λειψία συναναστρεφόμουν τότε (πρόκει
ται γιά Ε.τήν άρχή τοϋ 1848) τόν S ch u m an n  
τακτικώτατα καί έμενα έπί πολύ μαζί του."Ετσι κα
ταλάβαινα καί ολοένα βαθύτερα, ολοένα ψυχικώ- 
τερα τά έργα του. ’Α φ 1 δτου πρωτογνώρισα τίς 
συνθέσεις του έπαιζα πολλές άπ* αύτές σέ ιδιωτι
κές συναναστροφίς στό Μιλάνο, στή Βιέννη κ.τ.λ. 
χωρίς δμως νά κατορθώσω  νά κερδίσω τούς άκροα- 
τάς.’ Απείχαν αύτές πολύ εύτυχώς άπό τήν τότε ψυ
χρήν καλλιτεχνικήν άντίληψι καί φυσικά δέν ήταν 
δυνατόν νά προκαλέσουν τήν επιδοκιμασία τοΰ κοι- 
νοΰ. Δέν άρεσαν στό ακροατήριο καί οί περισσότε
ροι πιανίστες δέν τά καταλάβαιναν.’Ακόμα καί στή 
Λειψία, δπου έπαιξα τό «K arneva l» στό δεύτερο 
μεγάλο κοντσέρτο μου δέν κατώρθωσα ν’ άνάψω 
τόν ενθουσιασμό τοΰ κοινοΰ, είς τόν όποιον έ'χω 
συνειθίσει. (Ά ς  παρηγορηθή ό κύριος Π έ τ υ ρ εκ 
γιά τήν κριτική τσΰ « Ε λ ε υ θ έ ρ ο υ  Β ή μα  τ ο ς» 
καί τής « Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς »  μέ τίς χαριτωμένες 
των εκφράσεις γιά τίς 'Ελληνικές του Ρ α ψ ω 
δ ίε ς » ) . Ο ί Μ ο υ σ ι κ ο ί ,  α ν ά μ ε σ α  σ τ ο ύ ς  ο 
π ο ί ο υ ς  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  κ α ί  κ ε ί ν ο ι ,  π ο ΰ  
γ ε ν ι κ ά  π ε ρ ν ο ΰ ν ,  δ τ ι  ν ο ι ώ θ ο υ ν  π ο λ ύ  
ά π ό  Τ έ χ ν η ,  φαίνεται πώς είχαν κάτι ποΰ τούς 
έφραζε τ ’ αύτιά. Δέν κατώρθωσαν ν’ άντιληφθοΰν 
έ'να άποκρηάτικο γλέντι τόσο γοητευτικό, τόσο 
άλαφροστολισμέ\ο καί δμως τόσο μεγαλοπρεπές 
στήν έμφάνισι του καθώς ήταν ντυμένο μέ τή 
βοήθεια μιας μεγάλης καλλιτεχνικής φαντασίας 
καί άναγλυμμένο μέ τίς ωραιότερες αρμονίες. Δέν 
μοΰ μένει άμφιβολία, πως άργότερα τό έ'ργον αύτό 
θά πάρτ] τή θέσι του στήν κοινήν άναγνώρισι 
δίπλα στίς 33 Μεταλλαγές τοΰ Μπετόβεν, επάνω 
σ* έ'να βάλς τοΰ Ντιαμπέλλι, γιά μένα μάλιστα 
εΐνε ανώτερο καί άπ ’ αυτές σέ μελωδική π ρω το

τυπία καί σέ σαφήνεια. Οί αλλεπάλληλες αύτές 
αποτυχίες, τόσο σέ ιδιωτικούς κύκλους, δσο καί σέ 
δημόσια κοντσέρτα, μέ άπεθάρρυναν εις τό νά 
πάρω  τά έργα αύτά καί νά τά διατηρήσω όριστι- 
κώς στά προγράμματά μου, γιά τά κοντσέρτα μου, 
ποΰ έχουν τόσο μικρά χρονικά διαστήματα μεταξύ 
τους, άφοΰ μάλισια τά προγράμματα αύτά έν μέρει 
άπό έλλειψι καιροΰ καί άπό άμέλεια, έν μέρει άπό 
κόρο κατά τήν πιανιστική μου «g la n z  periode» 
(λαμπράν περίοδον) σέ πολύ σπάνιες περιστάσεις 
ανελαμβανα ό ϊδιος έγώ καί συνηθέστατα άνέθετα 
νά καταρτίσουν άλλοι. Αύτό ήταν ένα λάθος, ποΰ 
άνεγνώρισα άργότερα καί γιά τό όποιον εΐλικρι- 
νώς μετενόησα, δταν έμαθα νά καταλαβαίνω με
ρικά πράγματα, δτι δηλαδή : Γιά τόν καλλιτέχνη 
ποΰ άξίζει τό δνομα αύτό ό κίνδυνος νά ά π ά 
ρ ε  σ η σ τ ό  κ ο ι ν ό  ε ΐ ν ε  π ο λ ύ  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  
ά π ό  ε κ ε ί ν ο ν  π ο ΰ  δ ι α τ ρ έ χ ε ι  δ τ α ν  ά- 
φ ί ν ε ι  ν ά  τ ό ν  ρ υ θ μ ί ζ χ )  τ ό  κ ο ι ν ό ν — κ α ί  
ό κ ί ν δ υ ν ο ς  α ύ τ ό ς  π α ρ α μ έ ν ε ι  ό ϊ δ ι ο ς  
γ ι ά κ ά θ ε  ά ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ό  κ α λ λ ι τ έ χ ν η ,  
π ο ΰ  δ έ ν  έ χ ε ι  τ ό  θ ά ρ ρ ο ς  ν ά  υ π ε ρ ά 
σ π ι σ η  έ μ π ρ α κ τ α  τ ί ς  γ ν ώ μ ε ς  τ ο υ  γ ι ά  
δ, τ ι  δ ή π ο τ ε  έ ρ γ ο ν  ν ο μ ί ζ ε ι  ά ξ ι ο  π ρ ο 
σ ο χ ή ς  κ α ί  δ έ ν  α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ν ά  τ ό π α ί -  
ξ η α δ ι α φ ο ρ ώ ν τ α ς  ά ν  ά ρ έ σ η σ τ ό κ ο ι ν ό  
ή δ χ ι .  (Ά κοΰστέ το κύριε Μητρόπουλε καί έξα- 
κολουθήσετε δ,τι άρχίσατε).

"Ωστε δσο δήποτε καί αν προσπαθώ νά δικαιο
λογήσω τήν άποχή μου στά προγράμματά μου άπό 
τίς συνθέσεις τοΰ πιάνου τοΰ Σοΰμαν μέ τίς καλ
λιτεχνικές άντιλήψεις, ποΰ κυριαρχοΰσαν τότε, έ 
δω σα  μολαταΰτα χωρίς νά τό καταλάβω έ'να 
κακό παράδειγμα, ποΰ μόλις ίσως θά μπορέσω 
νά έπανορθο'ισω. Τό ρεϋμα τών ξενικών συνηθειών 
καί ή σκλαβειά τοΰ καλλιτέχνου, ό όποιος στηρί
ζεται στήν επιδοκιμασία καί τά χειροκροτήματα 
τοΰ πλήθους γιά νά διατηρήση καί νά καλλιτε- 
ρέψη τά μέσα τής συντηρήσδώς του καί τή φήμη 
του, δεσμεύει τόσον, ώστε αποβαίνει δυσκολώτατο 
ακόμα καί στούς πιό τίμιους καί τούς πιό τολμη
ρούς είς τούς οποίους έχω τήν υπερηφάνειαν νά 
νομίζω πώς άνήκω, νά προφυλάξουν τό ωραιότερο 
« ’Ε γ ώ » τους άπό τήν έπίδρασιν δλων μαζί τών 
στρεβλωμένων, δυσκίνητων, μυωπικών « Ε μ ε ί ς »  
ποΰ παρ’ δλο τόν μεγάλο τους άριθμά αξίζουν 
λιγώτερο νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν.

F R A N Z  L I S Z T  

Κατά μετάφρασιν 

Τ ΙΜ Ο Υ  Γ Α Λ Η Ν Ο Υ



ΑΠΟ ΤΙΣ “ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ,, Τ Η Σ  “ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ 
Ν ΙΚΗ Σ ΕΝΩΣΕΩΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,,

Κατά τήν διάρκειαν τών Κλασικών Ε ορ τώ ν  
ποΰ ή Χριστιανική έ'νωσις νεανίδων Θ εσσα
λονίκης εχει καθιερώσει νά δίνϊ] κάβε 
χρόνο,’ έξετελέσθη μέ αξιοσημείωτη έπιτυ 
χία στό Στάδιο τής Έ ν ώ σεω ς ιιία ορχη
στική άναπαράστασις τοΰ ναυαγίου καί τής 
σωτηρίαςζτοΰ^’Ο δυσσέως 'κ ατά  τό Ζ ' τής 
’Οδύσσειας,Γτής οποίας ή μέν άπό^πλαστι- 
κής ορχηστικής άπόψεως άπόδοσις τοΰ έρ
γου, άνήκεν~"στήν~καλλιτεχνική σύλληψι καί 
τήν διδασκαλία τοϋ Γερμανού καθηγητοΰ 
τοΰ Πανεπιστημίου^Θεσσαλονίκης κ. Χάνς 
Σάϊντερ, — ίδςυτοΟ'ιμιάς μονίμου σχολής, 
ρυθμικής γυμναστικής και ορχηστικής στήν 
Θεσσαλονίκη,— ή δέ μουσική ύπόκρουσις, 
στόν έλληνα μουσουργό κ.Λώρη Μαργαρίτη, 
καθηγητή τοΟ ’Ωδείου Θεσσαλονίκης καί 
τοϋ Μακεδονικοί Ω δείου καί έκτακτο καθη
γητή στό «Μο'ζαρτέουμ» τοΰ Σαλτσβούργου. 
Γιά τόν καλλιτεχνικό αισθητικό σκοπό 
τοΰ έργου αύτοϋ γράφουν οί δημιουργοί 
του, χωριστά ό ενας άπό τόν άλλο, στά δύο 
αύτά σημειώματα ποΰ δημοσιεύουμε.

Ο ΣΚΟΠΟΣ Μ^Σ
Μέ τίς άρχαίες εορτές δέν ζητοϋμε παρά ν’ απο

δείξουμε τή δυνατότητα μιάς θετικής, πρακτικής 
διεισδύσεως στό πνεϋμα τών άρχαίων. Τό δύσκολο 
τής προσπαθείας μας αύτής καθώς καί τήν ευθύνην 
ποΰ αναλαμβάνομε πρός πραγματοποίησι τών σχε
δίων μας, αντιλαμβανόμαστε καθολοκληρίαν.

Ή  σταθερή πεποίΟησίς μας δμως, οτι επιβάλλεται 
μία πρακτική καί ηθική προσαρμογή, στά ίδειόδη 
τής εποχής μας, τών μέχρι τούδε δεδομένων άπό 
τή θεωρητική έρευνα τής Άρχαιότητος, μάς δίνει 
τό θάρρος ευχαρίστως ν’ άναλάβουμε τήν εύθύνη 
αύτήν.

Θέλομε νά προχωρήσουμε κατά έ'να βήμα στόν 
δρόμο ποΰ άνοιξαν ό Ά γγελος καί ή Εΰα Σικελία- 
νοΰ στούς Δελφούς κατά τό 1927.

“Ενα άπό τά άμεσώτατα σύμβολα, τό,ζωντανό- 
τερο ίσως τοΰ ρυθμοϋ τής ζωής, εΐνε χωρίς αμφι
βολία ή κίνησις, κι’ αύτό γιατί άκριβώς ή κίνησις 
μάς δίνει ένα μέσο νά διεισδύσουμε στήν έννοια 
τής Άρχυίας ζωής.

‘Επομένως καί ό κυριώτερος σκοπός, δπου τεί
νουν οί προσπάθειες μας, εΐνε οί κινήσεις τών ά ρ 
χαίων, ό χορός τών άρχαίων.

Διαλέξαμε δέ κυρίως τήν Ζ\ ραψ ωδία τής Ό -  
δυσσείας, γιατί αύτή μας δίνει τήν ευκαιρία νά 
ζωντανέψουμε πλήθος κινήσεων τής καθημερινής 
ζωής τών άρχαίων. Θέλομε ν’ άποδείξουμε δτι μό
νον οί κινήσεις τοϋ καθημερινοΰ βίου, ποΰ κατέ
χουν τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής, εκδηλώνουν 
βαθύτερα τό πνεΰμα μιας εποχής.

Οί κινήσεις αύτές εμπνευσμένες άπό τόν αρχαίο 
ρυθμό, άποκτοΰν μιά σταθερή καί άμεση δύναμι 
έκφράσεως, ποΰ αύτές κ αθ ’ έαυτές αποτελούν χορό.

Πιστεύομε δτι έτσι λύεται τό πρόβλημα μέ τό 
όποιο σπάζει τό κεφάλι της ή καλλιτεχνική Ευ
ρώπη. Τό πρόβλημα, δηλαδή, τής συνθέσεως κινή
σεων πρός ώρισμένους σκοπούς (εργασία, αγώνες) 
καί κινήσεων εκφραστικών (χορός).

Ή  λύσις αύτή μάς λέγει, δτι δχι τό βόρειο γοτ
θικό τοπείο, άλλά ό αίοονιος τής άρχαιότητος ου
ρανός, τό φ ώ ς ποΰ έφώτιζε τούς άρχαίους καί ποΰ 
ούδέποτε έξαφανίσΟη, άλλά καταχωμένο διαχύνεται 
στή ζωντανή παράδοσι στούς Νεοέλληνας, αύτό 
μόνο μπορεί νά παραγάγη τή σύνθεσι αύτή.

Δέν πρόκειται συνεπώς νά δώσουμε μίαν θεα 
τρική παράστασι, άντιθέτιος μάλιστα άπομακρύ- 
ναμε έπιμελώς κάθε τί, ποΰ θά μποροΰσε νά θύμη
ση τό θέατρο, δηλ. τό τεχνητό φ ώς, .τίς ψεύτικες 
φορεσιές, περούκες κτλ. μέ μιά λέξι άποφύγαμε 
κάθε τι τό απατηλό, καί δίδομε τό έργο μας στό 
λαμπερό φώς τοΟ ήλιου, σέ στάδιο, χωρίς άλλα 
σκηνικά.

Οί φορεσιές εΐνε γνήσιες καί έχουν ύφανίΐή στό 
εργαστήριο τής κ. Σικελιανοΰ μέ τόν τρόπο, πού 
τίς έκαμναν οί άρχαΐοι.

Οί πολεμικές πανοπλίες τών εφήβων μας, εΐνε 
άπό πραγματικό χαλκό κι’ δχι άπό χαρτόνι. Χ άρις 
δέ στή μεγάλη καλοσύνη τοΰ ζεύγους Σικελιανοΰ, 
μάς δίνεται ή εύκαιρία καί χαρά, νά τίς θαυμάσω- 
με καί εμείς, δπιος δταν γιά πρώτη φορά παρου- 
σιάσθησαν στίς Δελφικές 'Ε ορτές καί έπροκάλεσαν 
τόν θαυμασμό τοΰ διεθνούς κόσμου τών γραμμά
των.

Οί παλμοί τών άρχαίων άγώνων μας, εΐνε έ'να 
δικό μας άναδημιούργημα. Γιά τήν άκρίβεια, ή 
μάλλον γιά τήν πιθανότητά της, αναλαμβάνομε δ 
λην τήν εύθύνη.

Πιστεύομε πώς έτσι μέ τίς γιορτές αύτές-δημι- 
ουργοΰμε έ'να καθαρώς Ελληνικό έργο, ποΰ δέν 
έχει πάρει τίποτε, μά απολύτως τίποτε, άπό τά 
πνευματικά διδόμενα τής Δύσης, καί ποΰ άναπή-



δησε άγνό άπό τό έδαφος αύτό, ποΰ έδωκε στήν 
Ευρώπη τή βάσι τοϋ πολιτισμού της.

Χ Α Ν Σ  Σ Α ' Ι 'Ν Τ Ε Ρ

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ Μ ΕΡΟ Σ
Έ άν οί μέ ρυθμικές καί χορευτικές κινήσεις 

άναπαράστασις τοΰ έργου μας εΐνε δύσκολη, ώστε 
νά θεωρήται τολμηρή ή προσπάθεια μας, δέν εΐ
νε όλιγώτερον δύσκολη ή μουσική του σύλληψις. 
Ή  χορευτική άναπαράστασις εχει αυθεντικά π ρ ω 
τότυπα άπό άρχαϊα (χγγεΐα, έργα γλυπτικής καί 
ζωγραφικής, φιλολογικά μνημεία, ώστε νά μπορή 
νά βασισθή σ ’ αύτά. Γιά τή μουσική δμως τών 
αρχαίων Έλλήνιον παρόμοιας αΰθεντικότητος δε
δομένα ελλείπουν πραγματικά.

Οί ιδέες καί γνώμες τών ειδικών συγχρόνων 
ερμηνευτών γιά τό χειρισμό τών αρχαίων οργάνων 
καθώς καί οί εξηγήσεις τών μουσικών σημείων τών 
αρχαίων άλληλοαναιροϋνται. ’Εμείς πρό μιας τέ
τοιας καταστάσεως καταλήξαμε νά πάρουμε ώ ς α 
φετηρία τής μουσικής συνθέσεως τοΰ έργου μας 
σύγχρονα δεδομένα., δηλαδή τις καθαρές λαϊκές 
'Ελληνικές μελφδίες, καί αύτό γιά τόν άκόλουθο 
λόγο.

’Εάν πάρουμε τά σημερινά πήλινα αγγεία άπό 
τήν πειό μακρυνήν άκρη τής Μ ακεδονίας έως τά 
ενδότερα τής Μικρδς ’Ασίας, θά  ϊδοΰμε δτι τά πε
ρισσότερό τους κατά τήν εξωτερική τους μορφή 
καί τά σχέδιά τους αποτελούν μία διαδοχή, μπορεί 
νά πή κανείς, τής αρχαίας 'Ελληνικής τέχνης. Τό 
ίδιο καί μέ τά χειροτεχνήματα, τά κεντήματα κλπ. 
σέ πολλά μάλιστα τών οποίων τό αρχαίο 'Ελληνι
κό σχέδιο παραμένει αναλλοίωτο.

Μιά παρόμοια διαδοχή τοϋ αρχαίου Έλληνικοΰ 
«νεύματος, ϊσως σέ μικρότερο βαθμό, συναντά κα
νείς καί στά ήθη, έθιμα, χορούς κλπ. Τ ώ ρα  ναι 

"ή μουσική βέβαια έπαθε καί αΰτή πολλές αλλοιώ 
σεις στή διαδρομή τών τόσων χρόνων, έπί πλέον 
δέ, δέν υπάρχουν' παρόμοια μέ τις άλλες τέχνες δε
δομένα, ποΰ νά μποροΰν νά θεωρηθούν ώ ς βάσις 
συγκρίσεως μέ τή σημερινή μουσική.

’Έχοντας δμως ύπ’ δψει τόν τόσο στενό συσχε
τισμό τής αρχαίας πρός τήν σύγχρονη λαϊκή τέχνη, 
τά ή&η καί έθιμα, άναγκαστικώς καταλήγουμε στό 
συμπέρασμα δτι καί οί καθαρώς Ελληνικές, μετα
ξύ τών λαϊκών μελφδιών, μποροΰν νά μάς λύσουν 
τό πρόβλημα τής μουσικής τών αρχαίων καί δτι 
αναμφισβήτητα σχετίζονται κι’ αυτές στενά μέ τις 
μελιρδίες εκείνων. Ή  εκλογή ϋφους Ελληνικών 
μελφδιών, ποΰ μποροΰν έτσι νά σχετίζωνται εΐνε 
βέβαια δυσκολωτάτη, πάντως δμως δέν είνε αδύ 
νατος.

Θ αρρώ  πώς τό ένστικτόν μου δέν μέ άπάτησε 
στή προσπάθειά μου αΰτή, άφοΰ ένισχύθη καί άπό 
μιά συγκριτική μελέτη πρός άλλες τέχνες, καί ελ
πίζω  πώς μέ τή μουσική μου κατώ ρθω σα  νά δ η 
μιουργήσω ϋφος σχετικό πρός τό λοιπό έ'ργο, έμπνε- 
όμενος άπό τις ζωντανές Ελληνικές μ ελφδ'ες. Καί 
δπως στό έργο μας οί φορεσιές, οί στάμνες, τά 
σχέδιά τους, τά κάνιστρα κλπ. εΐνε άπό σύγχρονο 
λαίκό Ελληνικό υλικό, ποΰ δμως συνταυτίζεται μέ 
τό αρχαίο, έτσι καί ή μουσική μου ποϋ στηρίζε
ται σ ’ ένα ΰφος καθαρώς Ελληνικών μελωδιών, 
— μελωδιών ποΰ τό ΰφος τους δέν πλησιάζει ού 
τε πρός τό Σλαβικό ού'τε πρός τό ’Ανατολίτικο,

ούτε πρός τό ’ Ιταλικό— ποΰ βγήκαν άπό τή λαϊκή 
'Ελληνική ψυχή, μπορώ νά πώ πώς έχει τό ΰφος, 
ποΰ πλησιάζει περισσότερο πρός τό άρχαΐο πνεΰμα.

Στή σύνθεσι τής μουσικής μου στηρίχθηκα άκό
μα καί σέ άρχαϊα μέτρα, ποΰ αναμφισβήτητα υπά
ρχουν καί στά σημερινά Ελληνικά τραγούδια καί 
άκολούθησα τή φυσική όδό τής προγραμματικής 
μουσικής,καθώς ένα τέτοιο έργο απαιτεί, απελευθε
ρώνοντας έτσι τό έργο άπό κάθε σχηματικήν εργα
σία.

Λ Ω Ρ Η Σ  Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Η Σ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΡΟΖΕΝΤΑΛ
Σέ κάποια κοσμική συγκέντρωσι ό καθηγητής 

P o lia k  οφθαλμίατρος συνέστησε στόν Καθηγητή 
K a lisch er τόν Μ ωρίς Ρόζενταλ, τόν Πιανίστα πού 
άκούσαμε, μέ τις λέξεις «δ Συνάδελφος Ρόζεν
ταλ».

Ό  Ιίάλλισερ κουβέντιασε ολόκληρη τή βραδυά 
μέ τόν Ρόζενταλ,— πού έχει πολλές ιατρικές γνώ 
σεις— καί πολύ φυσικά δέν έθιξαν παρά ιατρικά 
ζητήματα. Τή στιγμή ποϋ άποχαιρετώντο είπεν ό 
Κάλλισερ είς τόν Πόλλακ. « ’Απόψε μιλήσαμε πο
λύ ευχάριστα γιά ένα σω ρό  πράγματα τής επιστή
μης μας. ^

— Ναι άπαντάει ό καθηγητής Πόλλακ, χωρίς νά 
φαντάζεσθε πώς κουβεντιάζετε γιά πράγματα τής 
έπιστήιιης μας μέ τόν περίφημο Πιανίστα Ρόζεν-

Καί ό Κάλλισερ ετοιμώτατα στόν τελευταίο :
— Καί δέ μοϋ λέτε πού βρίσκετε καιρό γιά νά 

μελετάτε πιάνο ;
Κάποτε οί δυο προαναφερθέντες φίλοι γιατροί 

έγραψαν στό Ρόζενταλ πώς είχαν πόνους, πότε 
στόν καρπό, πότε στό μεγάλο δάκτυλο τοϋ ποδιοϋ, 
ποϋ βέβαια θά  είχαν ώ ς αιτία ή άρθρίτιδα, ή ρευ
ματισμούς καί τόν παρακαλοΰσαν ναδινε τή γνώμη 
του, γιά τή διάγνωσι, ό Ρόζενταλ άπήντησεν :

Σ ας συμβουλεύω πριν νά κοιμηθήτε νά πιή ό 
καθένας σας μιά μεγάλη μπουκάλα παλ-ηό κρασί 
τής Βουργονδίας. Ά ν  μεγαλώσουν οί πόνοι π ρό
κειται όρισμένως περί άρθρίτιδος. Έ άν  δέν μεγα
λώσουν  θά  πή πώς τό κρασί εΐνε νοθευμένο.

"Ενα απόφθεγμα τοϋ Ρουμπινστάϊν λέει :
"Οταν ένας πιανίστας δέν γυμναστή μιά μέρα 

τό αισθάνεται άμέσως ό ίδιος στό παίξιμό του. Τή 
δεύτερη ήμερα τό αισθάνονται όσοι καταλαβαίνουν 
άπό Τέχνη καί τήν τρίτη ολόκληρο τό κοινό.

Ό  Ρόζενταλ κάνει τήν άκόλουθη παρωδία αύ- 
τοΰ τοΰ άποφθέγματος :

Τήν πρώτη μέρα τό καταλαβαίνουν οί συνάδελ
φοι, τή δεύτερη τό κοινό, τήν τρίτη μόλις ό ίδιος 
ό Καλλιτέχνης.

"Ενα βιεννέζικο περιοδικό ρώτησε κάποτε δλους 
τούς καλλιτέχνας τί γνώμη έχουν γιά τήν ώ ρα  τής 
π αρουσιίσεως πρό τοΰ κοινοΰ, κάτι πού γερμανικά 
λέγεται «lam pen fieber» (πυρετός τής λάμπας).

"Ολοι μιλήσαν συγκινητικώτατα γιά τή στιγμή 
αΰτή, γιά τή τυραννία καί τό ψυχικό μαρτύριο 
ποΰ ύφίσταται ό καλλιτέχνης. Μοναχά ό Μ ωρίς Ρ ό 
ζενταλ άπάντησε μ ’ ένα καλαμποΰρι. Εΐνε, είπε, ή 
μόνη φωτεινή στιγμή τοΰ Καλλιτέχνου σ ’ δλη 
του τή ζωή.

Λ. Τ. Ε.



Ν. ΒΕΡΓΩΤΗ

Μ Ο ΥΣΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΤΤΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ή  μουσικοκαλλιτεχνική μας κίνησις τοΰ περα

σμένου έτους πας>ουσίασε σημεία αναλογίας απο 
άπόψεως ζωηρότητος και πληθωρικοτητος μέ ιήν 
κίνησιν ιών άλλων ετών.  ̂ 7

"Εγιναν πολλαί συναυλιαι ιδικων μας και ξένων 
διάσημων καλλιτεχνών, συναυλιαι συμφωνικής ο ρ 
χήστρας, μελοδραματικαί εκτελέσεις, όρατορια κ.λ.

Έ δόθηκαν πολλά διπλώματα, μετάλλιά κ.λ. και 
έγράφηκαν θορυβώδη άρθρα  διαφόρων κριτικο- 
γράφων εις τόν τύπον.

Γιά  τά άξιολογώτερα μουσικοκαλλιτεχνικα μας 
γεγονότα εγινεν αρκετός λογος εις τα περασμενα 
τεύχη τών «Μουσικών Χρονικών*.  ̂ 5

Είς τό σημείωμά μου αυτο θ α  προσπαθήσω , εις 
τό πλαίσιο μιάς γενικής έπισκοπήσεως, νά ση 
μειώσω σέ γενικές γραμμές τα κυριωτερα καλλιτε
χνικά γεγονότα του περασμένου ειους.

***
Τήν μεγαλύτερη καλλιτεχνικήν κινησιν αναμφί

βολα έδημιούργησαν τό έτος αυτό οι συναυλίες 
τοΰ ’ φδείου Α θηνών.

Στις συμφωνικές αυτές συναυλίες συνεπραξαν 
διάσημοι καλλιτέχναι, ποΰ μετεκάλεσε το φδεΐον 
Α θ η ν ώ ν , οι όποιοι έδωσαν καί ρεσιτάλ, δπως ο 
Κ ορτώ, ό Χούμπερμαν, ό Ζάουερ καί τελευταία ο 
Τιμπώ, Χάϊφετς, Ρόζενταλ κ .λ .’Αλησμόνητες στιγ
μές θείας μυσταγωγίας μάς έχάρισαν οί δΰο μεγά
λοι καλλιτέχναι Χούμπερμαν και Ζαουερ. ;

Έ πίσης συνεπραξαν στις λαϊκές συναυλίες _ ως 
σολίστ εκλεκτοί ίδικοί μας καλλιτέχναι, οπως ο κ. 
Παπαγεωργίου, Γεννάρης κ.λ. ^

Τά προγράμματα τών συναυλιών αυτών ησαν εκ
λεκτά καί κατάλληλα γιά τήν αίσθητικην διαπαι- 
δαγώγησι τοΰ κοινοΰ. .

"Οσον άφορςί τήν αρτιότητα τής συγκροτησεως 
τής ορχήστρας τοΰ Ώ δείου, καί ο Ζαουερ εΐχεν 
έκφρασθή μέ ειλικρινή θαυμασμό.

** *
Ή  «Χ ορω δία  ’Αθηνών» κατά τήν περσινήν πε

ρίοδο εδωσε δύο αριστουργήματα τής παγκοσμίου 
έκκλησιαστικής μουσικής, τόν «Μ εσσία» τοΰ Χαίν- 
δελ καί τό «Ρέκβιεμ» τοϋ Μπράμς, μέ σύμπραξι 
έκλεκτών ξένων καλλιτεχνών ύπό τήν  ̂ διεύθυνσιν 
τοΰ ακαμάτου ίδρυτοΰ της κ. Οίκονομιδη.

Ά π ό  τούς σολίστ έξεχώριζε τό σπάνιο μουσικω- 
τατο τραγοΰδι τής σοπράνο Φερστελ, ποΰ ηταν 
αξιοθαύμαστη γιά τήν εξαιρετική λεπτότητα και 
ευγένεια τοΰ τραγουδιοΰ της _

— Ά π ό  τις άλλες συναυλίες αρκετόν ενδιαφερον 
είχε τό τρίο τών κ. κ. Μητροπούλου— Βολωνίνη— 
Παπαδημητρίου, τά ρεσιτάλ τών κ. κ. Φαραντά- 
του, Ά μούργη, τής δίδος Χηδίρογλου, τής οιοος 
Πανά καί τοΰ κ. Μπαμιέρου, τής δίδος Ντίξχορν, 
τών Κών Π ρωτοπαπα, Κομποθέκρα, Κυπριωτου, 
Κ ρασνόβα. τών δίδων Γενναδη. Ματσουκη κ. λ.

Μελοδραματικές παραστάσεις έδωσαν τά ίίδεΐα 
Α θη νώ ν , ’Εθνικόν καί Π ειραιώς (τοΰ Πειραίκοΰ 
Συνδέσμου) (καί μίαν έκτέλεσιν είς τήν αίθουσαν 
του τό Μουσικόν Λύκειον). . , .

— Μεγαλύτερη σχετικώς επιτυχία συνολικά ειχεν 
ή μελοδραματική τοΰ Ώ δείουΆ θη νώ ν  με τον «Οι- 
δίποδα έπί Κ ολωνφ» τοΰ Σακινι, ο.του έκτος τού 
κ. Νικολάου, διεκρίθη καί ό μαθητης του κ. Μο- 
λότσος (μπάσσος) καί οί δίδες Βυζαντίου, .Σώσου, 
Γιάπαπα καί Σερτσίου. _

Στις μελοδραματικές τοΰ ’ ί^δειου (τ. κ. Ιρ ιαν - 
ταφύλλου) παρουσιάσθησαν μερικές καλές φωνές, 
δπως τοΰ κ. Βλαΐκου, τών δίδων Τουρλιτάκη. Φα- 
ληρέα κ.λ. ν ,

Ά π ό  σκηνικής άπόψεως δμως δεν ειχεν τήν 
αυτήν επιτυχία. Πολυ καλα διηυθυνεν ο μαέστρος 
κ. Βαλτετσιώτης. _ ,

— Οί μελοδραματικές έμφανίσεις τοΰ ίϊδειου 
Π ειραιώς (Πει^αϊκοΰ Συνδέσμου), άν καί μέ λιγω- 
τερες αξιώσεις, είχαν ομως αρκετόν ένδιαφερον.

** *
"Ο σο γιά τήν παράστασι τοΰ «Δσχτυλιδιοΰ τής 

Μάννας», τοΰ έτερογενοΰς αύτοΰ συνονθυλευματος 
τοΰ κ. Καλομοίρη, ή πρώτη έκτέλεσίς του ηταν 
μιά οίκτρή αποτυχία άπό πάσνς  άπόψεως μέ  ̂ την 
άκατάλληλη εκλογή τών προσώπων, ποΰ εγινε. 
Στήν έπανάληψι μόνο τής έκτελεσεως μέ την κ. 
Φωκά καί τόν κ. Έ πιτροπάκη ή άπόδοσις ηταν 
πολύ καλύτερη.

— Ά π ό  τούς διπλωματούχους τοΰ περασμενου 
έτους ξεχωρίζουν ό κ. Τριαντάκης (πιάνο) (τάξις 
κ. Πέτυρεκ) του 'Ωδείου Α θη νώ ν  γιά τήν μούσι-



κότητα καί τεχνική του συγκρότησι. Τοϋ «Ε λ λ η 
νικού Ω δείου» ξεχιορίζει ή κ. Σωμερίτου (πιάνο 
τ. δ. Πανά). Τοϋ ’Εθνικού ’Ωδείου διεκρίθη ή δίς 
Κούρτοβικ (πιάνο τάξις κ. Φρήμαν).

Στό τέλος τής περσινϋς μουσικής περιόδου άνε- 
κινήθη καί ενα σοβαρώ τατο μουσικοεκπαιδευτικό 
ζήτημα έξ αφορμής μιάς έπιστολής τοϋ κ. Φ. Σ α 
κελλαρίδη (τελειοφοίτου τής συνθέσεως τοΰ ’Ωδείου 
’Αθηνών) άπεδείχθη δέ δτι εις τό ίδρυμα τής όδοΰ 
Π ειραιώς διδάσκονται τά ανώτερα θεωρητικά μα
θήματα άπό άνθρωπον άκατάρυιστον.

Ή  άρχή τής έφετεινής περιόδου παρουσίασε με- 
γάλην διαρροήν προσωπικού καί μαθητών τοϋ 
λεγομένου «Έ θνικοΰ ’Ωδείου» πρός τά άλλα μου
σικά μας ιδρύματα.

— Έ τ σ ι  παρητήθησαν άπό τό « ’Εθνικόν ’Ω- 
δείον» οί καθηγηταί Κ. Τριανταφύλλου, Φ. Βολω- 
νίνης, ’Αχ. Π απαδημητρίου, Μ. Τριανταφύλλου, 
Μ. Λασποπούλου, οί γνωστές καλλιτέχνιδες Και 
Κοκκινάκη— Κ ρασνόβα, ’Αποστολίδη "καί άλλοι 
διδάσκαλοι.

’ Επίσης άπεσχίσθη καί τό συγκρότημα τής Κας 
Εύρ. Χατζοπούλου, τό όποιον ύπό τόν τίτλον 
«Νέον ’φδείον» έλειτουργοΰσε κατ' άρχάς άνεξάρ- 
τητον καί κατόπιν συνεταιρίσθη μέ τό « ’Εθνικόν 
’ φδείον»,

Τ ώ ρα τό συγκρότημα «Νέον Ώ δείον» λειτουργεί 
μέ τούς μαθητάς καί τό προσωπικόν του αύτο- 
τελώς.

Διορισμοί νέων καθηγητών έγιναν εις τά φδεΐα  
ώ ς εξής :

Εΐς τό ’Ωδείον ’Αθηνών διωρίσθησαν ώς καθη- 
γηταί πρώτης τάξεως οί άριστοι καλλιτέχναι κ. κ. 
Ν. Παπαγεωργίου (φλάουτο), Φ. Βολωνίνης (βιολί), 
Ά χ . Παπαδημητρίου (τσέλλο), I. Τζουμάνης (κον- 
τραμπασσο) καί Α. Σκόκος (πιάνο). ’ Επίσης διω- 
ρίσθη η εκλεκτή καλλιτέχνίς τοΰ τραγουδιοΰ Κα 
Κοκκινάκη— Κ ρασνόβα ώς καί μερικά δευτερεύοντα 
διδακτικά στοιχεία.

Εις το « ‘Ελληνικόν φδεΐον» διωρίσθησαν οί 
καθηγηταί Κ. Τριανταφύλλου, αί Και Μάγγη 
.Τριανταφύλλου, Λασποπούλου καί τελευταίως ό 
κ. Ά λέξ. Τουρνάϊσσεν.

’Επίσης διωρίσθη ή Κα ’Αποστολίδη ώς καί με
ρικά δευτερεύοντα στοιχεία.

Είς τό « ’Εθνικόν 'Ωδείον* διωρίσθησαν ώ ς 
καθηγηταί ό κ. Καρατζιάν καί ή £δίς Λευκιάδου.

_— Είς τό «Μουσικόν Λύκειον» άνέλαβαν έκ 
νέου τά διδασκαλικά τους καθήκοντα αί Και 
Μαυρογένη, Στεκούλη jj>.ai Σακελλαρίδη— Κον- 
δύλη.

, Η,έφετεινή’ μουσική περίοδος έγκαινιάσθηκε μέ 
τις συναυλίες τοΰ μετακληθέντος άπό τό ’Ωδείο 
Λ 0η νώ ν ̂  δ ιασημου βιολιστοΰ κ. Τιμποί, ποΰ μάς 

έχάρισε ωραίες στιγμές μέ τό γοητευτικό του παί
ξιμο.

— Ή  ορχήστρα τοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών κατά τήν

έφετεινή μουσική περίοδο έβράδυνε νά συγκρο- 
τηθή έξ αίτιας πρόσκαιρων αντιδράσεων είς τό 
έργον της μερικών διαλυτικών στοιχείων, ποϋ μέ 
τήν στάσι τους μονον ζημιώνουν τήν καλλιτεχνι
κή μας κίνησι καί τούς μουσικούς.

** *
Μετα τις συναυλίες τοΰ Τιμπώ ήρχισαν νά δίδων- 

ται τά φέστιβαλ Σοΰμπερτ.
Π ρώτη έ'δωσε συναυλία είς μνήμην τοΰ μεγάλου 

μουσουργοΰ ή εκλεκτή καλλιτέχνίς τοϋ πιάνου δίς 
I, Μπουκουβάλα, ποϋ έφανέρωσε σημαντικά μου
σικά καί τεχνικά προτερήματα.

— Τόν περασμένο Νοέμβριο τό ’Ωδείο ’Αθηνών 
έδωσε μιά έκτακτη συμφωνική συναυλία γιά τήν 
εκατονταετηρίδα άπό τοΰ θανάτου τοϋ Σοΰμπερτ 
μέ εργα  του ύπό τήν διεύθυνσι του κ. Μητροπούλου.

Στή συναυλία αύτή έπαιξε πιάνο ό κ. Φαραν- 
τατος καί έτραγούδησεν ό κ. Νικολάου, όμολογου- 
μένως μέ τρόπο ποΰ δέν ήταν άρκετά ικανοποι
ητικός,

- ’Αρκετά ενδιαφέρουσα ήταν ή συναυλία ποϋ 
δόθηκε στή γερμανική λέσχη «Φιλαδέλφεια» άπό 
τόν έλληνογερμανικό σύνδεσμο ώς καλλιτεχνικό 
μνημόσυνο τοΰ Σοΰμπερτ.

ΙΙρό τής έκτελέσεως ώμίλησαν ό πρόξενος τής 
Αύστρίας κ. Βάλτερ καί ό κ. Παπαδημητρίου γιά 
τό έργο τοϋ Σοΰμπερτ.

Θαυμαστήν έπιτυχία στή συναυλία αύτή έσημεί- 
ωσεν ή διακεκριμένη καλλιτέχνίς τοϋ τραγουδιού κ. 
Ντίξχορν μέ τό μουσικώτατο τραγούδι της, καθώς 
καί ή δίς Γεωργά, ποΰ έτραγούδησε έκφραστικώ- 
τατα.

Λαμπρή έπιτυχία έσημείωσε στό άκομπανιά- 
ρισμα ό κ. Πέτυρεκ. ’Επίσης ικανοποιητικά έ
παιξαν σέ δύο πιάνα, ή κ. Φραγκοπούλου καί ό 
υιός κ. Σουαζί.

Η  κ. Κενταύρου Οίκονομίδου έτραγούδησε 
με μιά προεισαγωγή τοΰ συζύγου της ωραιότατα 
λίντ τοΰ Σοΰμπερτ εΐς τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου 
’Αθηνών.

— Τό Έλληνικόν Ωδείον έδωσε μία πρώτης τά
ξεως συναυλία έ'ργων Σοΰμπερτ, τής όποιας προ- 
ηγηθηκε μία σχετική διάλεξις, τήν προηγουμένη 
ημέρα, τής Κας Θεοδωροπούλου.

Ή  καθηγήτρια τοΰ Ελληνικού ’£2δείου έχειρί- 
σθη πολύ καλά τό θέμα άπό κριτικοβιογραφικής 
άπόψεως. Είς τό τέλος μόνον δέν είχε θέσιν— νομί- 
ζομεν—ή μνημόνευσις ονομάτων ίδικών μας συνθε
τών, ανεξαρτήτως άξίας, εΐς ένα μνημόσυνο τοΰ 
Σοΰμπερτ.

Στό φέστιβαλ Σοΰμπερτ, τοΰ Έλλην. 'Ωδείου, 
ποΰ έγινε στό «Κεντρικόν» σπανίαν έπιτυχίαν άπό 
έκφραστικής άπόψεως έσημείωσεν ή καθηγήτρια 
τοΰ ’Ωδείου κ. Ντίξχορν.

’Επίσης ή δίς Κ. ΙΙαπαϊωάννου έπαιξε μέ εξαι
ρετική ευγενία καί άκρίβεια.

Πολύ καλά έτραγούδησε καί δ κ. Κ. Τριαντα- 
φύλλου.

© α προτιμούσαμε δμως νά τραγουδσΰσε σέ έλ
ληνική μετάφραση δλα.Διότι φρονοϋμεν δτι ή στήν 
γλώσσα τοϋ πρωτοτύπου πρέπει νά έκτελεσθή έ'να 
έργο ή σέ έλληνική μετάφρασι.

Κατά δεύτερο λόγο έπέτυχεν ή έκτέλεσις τών 
δύο κουϊντέττων τοΰ Σοΰμπερτ μέ.τούς κ.κ. Σοΰλ- 
τσε, ΙΙρεστρώ  Άντωνόπουλον, τήν κ. Ιίυπρκύτου



καί δα  Πανά (ώς καί τόν κ. Πολάκην εις τήν εν
αλλαγήν).

— ’Αρκετήν επιτυχίαν έσημείωσεν καί ή πρός τι
μήν τής μνήμης τοΰ Σοΰμπερτ δοθείσα συναυλία 
τής χορωδίας ’Αθηνών, ποΰ έγινε υπό τήν διεύ
θυνσι τοΰ κ. Οίκονομίδη, μέ σύμπραξι τοΰ κ. Κ. 
Νικολάου καί τής Κας Έ λ λ η ς Φαραντάτου.

— Ή  συναυλία τοΰ «Έ θνικοΰ ’Ωδείου» Σ οΰμ 
περτ έσημείωσε μικρότερη επιτυχία άπό τις άλλες,

Τής συναυλίας προηγήθηκε μία σύντομη ομιλία 
τοΰ κ. Καλομοίρη άρκετά αοριστολογική. Τή με- 
γαλείτερη επιτυχία έσημείωσεν ή κ. Φ ωκά, πού 
έτραγούδησε μέ εκφραστικότητα καί τέχνη. Ή  κ. 
Καλφοπούλου έτραγούδησε μέ λεπτότητα, δέν έπέ- 
τυχε δμως στήν άπόδοσι τοΰ ΰφους τοΰ Σοΰμ
περτ. JV>έ αρκετή μουσικότητα συνώδευσε στό πιά
νο ή κ. Σπανούδη.

Οί ομαδικές δμως εκτελέσεις Σοΰμπερτ δέν εί
χαν καθόλου έπιτυχία.

Τό Ό κτέττο ιδίως ποΰ παίχθηκε ύπό τήν διεύ
θυνσι τοΰ κ. Καλομοίρη ύστεροΰσε πολύ στήν 
άπόδοσι ρυθμικά καί τεχνικά.

— Σχετικόν ενδιαφέρον παρουσίασε ή συναυλία 
διάλεξις Σοΰμπερτ είς τήν αίθουσαν ταΰ ’φδείου 
’Αθηνών κατά τήν οποίαν ώμίλησεν ό κ. Νικολάου 
κατά τρόπον δμως άρκετά περίεργον έπικαλούμε- 
νος διαρκώς γνώμας ένός ξένου μουσικολόγου.

Έπηκολούθησεν έκτέλεσις έργων τοϋ Σοϋμπεοτ 
άπό μαθητάς ίδικούς του, τής κ. Βαρατάση καί 
τής μουσικής δωματίου τοΰ κ. Μπουστεντουί, κατά 
τήν οποίαν διεκρίθησαν αί δες Ντόφ, Λαμπρινίδου, 
Τσόχα καί ό κ. Καριστηνός, μέ σχετικήν έπιτυχία.

— Συναυλία μέ διάλεξιν γιά τό Σοΰμπερτ έδωσε 
καί τό «Μουσικόν Λύκειον» είς τόν «Π αρνασσόν.»

'Ωμίλησεν ό κ. Π απαδημητρίου γιά τό έ'ργο τοΰ 
Σοΰμπερτ ώς πρός τήν έκτέλεσιν ιδίως έργων του 
στόν τόπο μας.

Έτραγούδησαν οί μαθηταί δίς Σ . Κόντη (μετζο- 
σοπράνο) καί ό κ. Καριτσιώτης (τενόρος), απήγ
γειλε δέ ή δίς Ζαχαράκη μέ αρκετήν έπιτυχίαν 
συνολικά.

Έ ν  ένί λόγψ ή έκατονταετηρίς τοϋ Σοΰμπερτ 
έωρτάσθηκε στόν τόπο μας μέ μουσικοφιλολογική 
πληθωρικότητα, συνολικώς δέ άξιοπρεπώς, αν καί 
θά είμποροΰσαν μερικές έκτελέσεις νά ήσαν αυστη
ρότερες, έστω καί έν άνάγκη αν ήσαν λιγαιτερες.

** *
Τό ’φδεϊο ’Αθηνών στήν έφετεινήν περίοδο 

έβράδυνε γιά τούς γνωστούς λόγους νά άρχίση τις 
συμφωνικές του συναυλίες.

Ή  ορχήστρα του δμως καί αΰτή τή φορά ήταν 
άρκετά πολυμελής καί άρτιας συγκροτησεως.

Ό  τελευταίος διάσημος ξένος βιρτουόζος ποΰ 
μετεκάλεσε τό ’φδεΐον είναι ό πιανίστας Ρόζενταλ, 
ποΰ έφανέρωσε κυριολεκτικά φαινομενώδη μηχα
νισμό, ολίγη δμως έκφραστικότητα μέ τά βαρύ 
καί κάπως τραχύ του παίξιμο.

Τό Ελληνικό μελόδραμα δέν κατώρθωσε νά δείξη 
καμμιά πρόοδο ώ ς τώρα.

Οί παραστάσεις τοΰ Έλλληνοϊταλικοΰ θιάσου μέ 
μερικούς έκλεκτούς ξένους καλλιτέχνας, δπως ή με- 
τζοσοπράνο Γκάλλι) βέβαια δέν άποδεικνύουν τήν 
καλλιτεχνική ζωτικότητα τοΰ μελοδράματός μας.

** *
Ώ ς γενική τάσις είς τήν μουσικοκαλλιτεχνική

μας ζωή , άς σημειωθή, ότι ήρχισαν νά επικρατούν 
είς τούς καλλιτέχνας μας ίδέαι ύγιέστεραι.

Δηλ. ήρχισαν νά άναγνωρίζουν δλοι ποιος λίγο, 
ποιός πολύ τή σιιθρότητα ένός αύτοκαλουμένου 
φδείου, ποΰ δέν είναι τίποτε περισσότερο άπό μιά 
έρασιτεχνική σχολή, ποΰ έξηυτέλισε κάθε έννοια 
τέχνης, έπίσης τό άξίωμα τοΰ καθηγητοΰ, καθώς 
καί τά διπλώματα καί ιά  μετάλλια άπό τήν κατά- 
χρησι ποΰ έγινε γιά λόγους επιχειρηματικούς στό 
αφειδές σκόρπισμά τους.

’Έ φ θασαν  μάλιστα στό σημείο νά μιλοΰν έκεΐνοι, 
ποΰ έδημιούργησαν τήν κατάστασι αύτή περί «άνη- 
θίκων μηχανορραφιών» είς τά ω δεία  (ποια είναι 
αύτά τά φδεΐα  ;) καί. έν γένει περί τής παιδαγωγι- 
κοκαλλιτεχνικής των καταπτιύσεως, ζητοΰντες τήν 
ΐδρυσιν Κρατικοΰ ’φδείου κ.λ.)

Ώ μολόγησαν δηλαδή έκεΐνα ακριβώς ποΰ ία  
«Μ ουσικά Χρονικά» καί οί πρωτεργάται τους άπό 
καιρό ύπεστήριζαν γιά τά καλλιτεχνικά μας πράγ
ματα.

Δέν είναι κατάλληλη στιγμή νά μιλήσω|γιά τά ζη 
τήματα αύτά μέ τά όποια άλλως τε άρκετά άσχο- 
?^ήθηκε ώς τά τώ ρα  τό περιοδικό.

Θά τονίσω μόνον έδώ , δτι τά μουσικά πράγματα 
είμποροΰν εύτυχώς νά διορθωθούν καί θά  δ ιορ θ ω 
θούν τότε μόνον, δταν αποχωρίσουν ά,τό τή μέση 
τά τυχοδιωκτικά καί παρείσακτα τής τέχνης στοι
χεία, ποϋ έγκαινίασαν στήν καλλιτεχνική μας ζωή, 
ώς μέσα έπιβολής δχι τήν πραγματικήν καλλιτε
χνικήν άξία, άλλά τις διάφορες μηχανορραφίες και 
μανοΰβρες, συντελέσαντα πολύ στήν καλλιτεχνική 
κατάπτωσι καί δταν δοθή  ή νέα κατεύθυνσις άπό 
καλλιτεχνικώς σοβαρώ τερα  καί ήθικώτερα στοι
χεία. ”Ας έλπίσουμε, δτι ή Αΰριον θά  άνατείλη μέ 
πιό εύοίωνα σημεία δσον άφορα τήν μουσικοκαλ- 
λιτεχνική μας άνάπλασι.

Ν .  Β .

Γ Ν Ω Μ Ε Σ  ΓΙΑ  Τ Η  Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Α  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η
Ή  Νέα Μουσική ύπήρχεν άνέκαθεν.
Κανένας ποτέ δέν έγραψε παλαιά Μουσική.
Μόνον πρό εβδομήντα περίπου έτών έκανε τήν 

έμφάνισίν της μιά γενεά μουσικών, ποΰ έγενήθηκαν 
κλασσικοί, ποΰ άρκοΰνταν δηλαδή νά συνάζουν τα 
ψίχουλα ποΰ έπεφταν άπό τά λουκούλεια τραπέ
ζια τών ρωμαντικών. Εναντίον αύτών τών μουσι
κών, πού είχαν τήν ’ιδιότητα νάρθουν στόν κόσμο 
ογδοντάρηδες άντιπαρατάχθηκε ολόκληρο τό πυρο
βολικό τών λεγομένων «Ν έων Μ ουσικών». "Ο πως 
ή σεβάσμιες κεφαλέ: τών παλαιών περουκοφόρων 
είχ ιν πάντα τήν πρόνοια νά όχυρο'ινωνται Ασφαλέ
στατα  πίσω άπό ένα πρόγραμμα έγκεκριμένο άπό 
μιάν ’Ακαδημία, έτσι καί οί νέοι έσκέφθηκαν νά 
τούς βγάλουν άπό τά οχυρά τους χαρακώματα μ’ 
ένα πρόγραμμα έπίσης παραφουσκωμένο, ποΰ δέν 
ένέκρινεν δμως καμμιά παλαιά ’ Ακαδημία.

Οί νέοι μουσικοί δέν άντελήφθησαν δτι έτσι έσχη- 
μάτιζαν μιά καινούριαν άκαδημία ενώ ή μουσική 
έ'χει πρό πάντων ανάγκην νάβγη άπό τόν έκνευρι- 
στ.ικό πομπώδη άκαδημαϊσμό, ποΰ συχνότατα αγγίζει 

. τόν ερασιτεχνισμό.
«Κ αθαρός αέρας, οξυγόνο, νερό δροσερό» νά ή 

συνταγή πού χρειάζεται γιά νά ξανανειώση ή μου
σική. "Ολα τά άλλα δέν έχουν σημασία. Καί βγει - 
νεν ώς τώ ρα  πολλή σπατάλη λέξεων.

Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ  Μ Α Λ Ι Π Ι Ε Ρ Ο
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ  ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
(ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜ ΟΣ-ΑΝ  ΑΠΤΥΞΙΣ-ΑΝ ΑΜΟΡΦΩΣΙΣ-ΣΥΜΤΤΕΡΑΣΜ Α)

Συγχέουν συνήθως τάς λέξεις παιδαγωγία καί έκ- 
τέλεσις. Οί δύο αυτοί όροι τής μουσικής τέχνης,, 
συμπληρούμενοι κάποτε ό ένας μέ τόν άλλον, άπο-’| 
τελοϋν έν τούτοις δυο κλάδους εντελώς ξεχωρι-| 
στούς. Ό μ ιλ ώ  φυσικά διά τήν παιδαγωγίαν μου-1 
σικών οργάνων καί φωνητικής.

Θά ήδύνατο κανείς νά προσδιορίση ώς έξής 
αυτούς τούς δρους : ή παιδαγωγία διδάσκει, ή έκ- 
τέλεσις λύει. Ή  έκτέλεσις εινε ή συνέπεια μιας 
καλής παιδαγωγίας, εινε τό φυσικόν αποτέλεσμα, 
ένφ ή παιδαγωγία εΐνε ανεξάρτητος, δέν προκύ
πτει άπό τίποτε, εΐνε αυτοτελής. Υ πάρχουν παι
δαγωγοί πρώτης τάξεως, οί όποιοι εΐνε μέτριοι 
εκτελεστοί καί τό αντίθετον. Δέν είνε λοιπόν απ α 
ραίτητον διά τόν μουσικόν νά συγκεντρώνη τά δύο 
αύτά προτερήματα.

Ό παιδαγωγός γεννάται τοιοΰτος. Ή  εργασία 
καί ή πεϊρα αύξάνουν τάς παιδαγωγικάς του ιδιό
τητας, άλλά δέν τάς δημιουργούν, όπως δέν εΐνε 
δυνατόν νά έμβάλης τό δώ ρον τοϋ λόγου καί νά 
κάνης ρήτορα όποιονδήποτε. Έ ν  τούτοις ή πραγ
ματική έκτέλισις αποκτάται διά μιας τακτικής καί 
επιμόνου μελέτης, έάν βεβαίως δέν ύπάρχει κανέν 
φυσικόν έμπόδιον.

Ό  παιδαγωγός εΐνε λοιπόν ανώτερος τοϋ εκτε
λεστού. Εΐνε άναμφισβήτητον γεγονός, τό όποιον 
έπιβεβαιοί ό μέγας αριθμός τών εκτελεστών.

Ά π ό  τήν αρχικήν καλήν παιδαγωγίαν έξαρτάται 
συχνά τό μέλλον ένός καλοΰ έκτελεστοΰ. Π όσοι τό 
αντιλαμβάνονται;

Τίποτε λεπτότερον, άνώτερον καί έν τούτοις 
πλέον άχάριστον καί δύσκολον άπό τήν έργασίαν 
τοΰ διδασκάλου διά νά διαπλάση τήν τόσο  δ ια φ ο 
ρετικήν καλλιτεχνικήν ϋλην, ποΰ τοΰ έ'χει έμπιστευ- 
θή. διότι ή εύθύνη του εΐνε μεγάλη απέναντι τοΰ 
μαθητου καί απέναντι τής τέχνης.

Διά τόν μαθητήν, δ διδάσκαλος πρέπει νά εΐνε 
ό φωτεινός φάρος, άπό τόν οποίον περιμένει άδια- 
κόπως τά εύεργετικά φώτα. Αύτός υποδεικνύει τόν 
δρόμον είς τόν νεαρόν Τηλέμαχον τοΰ όποιου πρέ
πει νά εΐνε πάντοτε ό οξυδερκής καί άγρυπνος 
Μέντωρ.

Είς τήν μουσικήν παιδαγωγίαν, καί όμιλώ πάντα 
περί παιδαγωγίας μουσ. οργάνων καί φωνητικής, 
είνε δύο τμήματα εντελώς διαφορετικά καί δμως 
στενά συνδεδεμένα : ή τεχνική, δηλ. ή ατομική ε 
τοιμασία τοϋ τρόπου τοΰ παιξίματος ένός οργάνου 
καί ή μουσικότης, δηλ, ό τρόπος τοΰ άποδίδειν 
σύμφωνα μέ τήν ατομικότητα έκάστου δσο τό δυ 
νατόν πιστότερα τήν κυρίαν έννοιαν ένός έργου.

Είσερχόμεθα είς τό έ'δαφος τής μουσικής.
Ό  παιδαγωγός λοιπόν πρέπει νά εΐνε ένας τέ

λειός τεχνίτης, έάν δύναμαι νά μεταχειρισθώ αύ
τήν τήν έκφρασιν, γνωρίζων νά συνδυάση τήν τεχ
νικήν καί τήν μουσικότητα, διότι δέν εΐνε παιδα
γωγός εκείνος, ό όποιος δέν γνωρίζει νά χειρισθή 
έπιδεξίως τά δύο αύτά 'έργαλεϊα τής μουσικής τέχ
νης.

Κατόπιν τοΰ προσδιορισμού τοΰ ρόλου καί τών 
Ικανοτήτων τοϋ διδασκάλου καί τοϋ μαθητοΰ, μένει* 
νά ρΐψωμεν έν βλέμμα είς τά ιδρύματα, οπου γί

νεται ή σπουδή των. Ό μ ιλώ  διά τά Ώ δεϊα . Έ κά- 
, στη τών μουσικών τούτων Σχολών διανέμει έτη- 
I σίως πληθώραν διπλωμάτων διδασκαλίας.
?i  ̂ Μία απλή άκρόασις ένός προγράμματος μάλλον 

ή ήττον έπιτηδίως συντεταγμένου καί έκτελεσμέ- 
νου αρκεί διά νά κριθή ή παιδαγωγική ίκανότης 
τών υποψηφίων. Θά ήτο παράτολμυν νά ίσχυρισθή 
τις δτι κατά τό ώρισμένον χρονικόν διάστημα κατά 
τό όποιον ένας αρχάριος ανατίθεται είς μαθητήν 
τών άνωτέρων Σχολών, δτι δύναται νά απόκτηση 
ουτω, χωρίς προετοιμασίαν, τήν άπαιτουμένην ικα
νότητα τοϋ παιδαγωγοΰ.

Διά τοϋτο εΐνε άνάγκη νά σχηματισθοΰν τάξεις 
παιδαγωγίας, τάς οποίας οί μαθηταί τών άνωτ. 
Σχολών θά  ύποχρεοΰνται νά ακολουθούν τά δύο 
τελευταία έτη τών σπουδών των. Αύταί αί τ ά 
ξεις θά  έχουν σκοπόν τήν διδασκαλίαν τών βά 
σεων τής τεχνικής δι’ έκαστον οργανον, δηλ. τήν 
φωνήν, τό κλειδοκύμβαλον, καθώς καί τό βιολί, τήν 
λύσιν τών τεχνικών προβλημάτων, τήν φυσιολο
γίαν τοϋ οργάνου έκάστου έκτελεστοΰ, καθώς καί 
τήν φιλολογίαν τήν άφορώσαν έκαστον οργανον.

Καί κατά τάς τελικάς έξετάσεις έκτός τής άκρο- 
άσεως ένός προγράμματος καλώς συντεταγμένου 
καί έκτελεσμένου, πρέπει νά ύποβληθή ό υποψή
φιος είς προφορικάς εξετάσεις καί ιδίως πρακτι- 
κάς διά νά κριθοϋν αί πραγματικαί παιδαγωγικοί 
του ικανότητες.

Έ δ ώ  είς τήν Ε λλάδα , περισσότερον άπό άλλοΰ, 
ή μουσική έκπαίδευσις έχει ανάγκην μεταρρυθμί- 
σεως, καί μόνον δι’ αυστηρών καί ριζικών μέτρων 
δύναται νά δοΟή είς τήν μουσικήν έξέλιξιν μία 
πραγματική άνάπτυξις.

H EN RY MISSIR

Χ Ο Υ Μ Π Ε Ρ Μ Α Ν  - ΚΑΡΟ ΥΣΟ

Στήν περισυνή έπίσκεψι τοΰ Χούμπερμαν έκανε 
μία ξεχωριστή έντύποισι ή θερμότης τό «γεμάτο» 
πού είχαν καί ή ψηλές τουνόιες πράγμα σπανιό
τατο τόσον στήν ενόργανο δσο καί στή φωνητική 
Μουσική.

Ό  ϊδιος διηγήθηκε σέ κύκλο φίλων έδώ  ποιός 
τοΰ χρησίμευσε γιά πρόιυπο καί πόσο έδούλεψε 
γιά ν’ άποκτήση τίς νότες αύτές.

«"Οταν πρωτοάκουσα τόν Κ αροϋσο, έλεγεν, έκεϊνο 
πού μοϋ έκανε έντύ.τωσι ήταν δτι στίς ψηλές του 
νότες ό τόνος διατηρούσε δλο τόν πλούτο καί δλη 
τή ζωή καί δλο τό γερό παλμό πού είχαν ή βα
θύτερες. Καί τότε μοΰ έγεννήθηκε ή επιθυμία νά 
κάνω τό ίδιο στό βιολί μου. Έδούλεψα δυό ολό
κληρα χρόνια γι’ αύτό. Δύο ολόκληρα χρόνια δέν 
έγυμναζόμουν παρά στίς λίγες αύιές ψηλές νότες 
δοκιμάζοντας νά τίς αφομοιώσω  άς ποϋμε πρός τίς 
άλλες τίς έκ φύσεως γλυκύτερες. Νομίζω πώς τό 
κατώ ρθω σα. Θά ήθελα νάμαι βέβαιος πώς τό κα- 
τώ ρθ ω σα  είπε μέ τήν συμπαθητική μετριοφροσύνη 
πού τόν χαρακτήριζε».

Δύο ολόκληρα χρόνια λοιπόν γιά μιά μονάχα 
δυσκολία. ’Έ χει πολλές άπαιτήσεις ή Τέχνη, πριν 
χαρίση δλη τήν ίκανοποίησι ποΰ τήν ζητούν οί 
πιστοί της.
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ΤΟΥ Τ Ο Ν Ο Υ ;
Έ ξ  ά ίρ ο ρ μ η ς  τ ο ύ  ζ η τ ή μ α τ ο ς  γ ιά  τ ά  μ ικ ρ ό τ ε ρ α  τ ο ΰ  

τ ό ν ο υ  δ ια σ τ ή μ α τ α  π ο ΰ  ά ν ε κ ίν η σ α ν  τ ά  < Μ ο υ σ ικ ά  Χ ρ ο 

ν ι κ ά ,  ό γ ν ω σ τ ό ς  σ υ ν θ έ τ η ς  κ α ι  ϋ β ω ρ η τ ικ ό ς  κ .  Π .  Π ε τ ρ ί-  

5 η ς  μ ά ς  έ σ τ ε ιλ ε  ά π ό  τ ό  Ι Ια ρ ί σ ι ,  δ π ο υ  δ ια μ έ ν ε ι ,  τ ή ν  

έ ξ η ς  έ ν ό ια φ έ ρ ο υ σ α ν  ε π ισ τ ο λ ή ν  :

Κύριε ΔιευΟυντά,
Σ ιά  «Μ ο υ ο ικ.ά Χ ρ ο ν ι κ ά »  χοΰ Οχτώ- 

βρίου - Νοεμβρίου διάβασα  μέ άνακούφισι χό δυ
νατό άρθρο του κ. Ε λ ι σ α ί ο υ  1 ι α ν ι δ η  μέ 
τόν τίτλο : « Ό  δ ε ύ τ ε ρ ο ς ή χ ο  ς χά ν ε τ α  ι». 
(-)ά χρειασθοΰν ασφαλώς πολλές τέτοιες κι άλλες 
δι^νατώτερες άκόμα διαμαρτυρίες γιά νά προληφθή 
τό μεγάλο κακό, ποΰ συντελεΐται μπροστά στά μά
τια τής Πολιτείας, τών Ω δείω ν  και των άλλων 
προστατών τής ελληνικής παραδόσεως '. Χανουνται 
όχι μόνο ό δεύτερος ήχος, άλλά κι’ οι ακόμη ζω ν 
τανές αρχαίες κλίμακες πάνω στις όποιες στηοί- 
ρίζουν σήμερα τ'ις ελπίδες τους ρί ζωτικώτερες ευ
ρωπαϊκές μουσικές σχολές. Χάνουνται γιατί δέν 
γίνεται καμμιά συστηματική καλλιέργεια πριυτα 
στά ' Ωδεία κι’ ΰσιερα στις εκκλησίες καί στις συν
αυλίες, χάνονται γιατί δέ γίνεται καμμιά προσπά
θεια νά άναζωογονηΟή καί νά «συνέλθ^ είς εαυ- 
τήν» ή μουσική ευαισθησία τών μορφωμένων^τά
ξεων στις πόλεις, ποϋ σήμερα έντρυφάει πιό ευχά
ριστα στήν ιταλική καί στήν γερμανική μουσικήν 
άτμοσφαίρα. ; , ,

’Αφίνοντας σ ’ εύθετώτερη περίσταση τήν μελετη 
τών ζητημάτων αύτιον άς μοϋ επιτραπή νά εκθέσω 
σήμερα στούς αναγνώστες σας μερικά συγκεκριμε- 
να καί τελεσίδικα, νομίζω, δεδομένα περι τών ιε- 
ταρτημορίων τοΰ τόνου, έν όνόματι τών όποιων 
λέγονται καί διαπράττονται πολλές παραδοξολογίες: 
Καιηγοροϋνται οι ελληνες συνθέτες, καί ξεχωρι
στά αύτοί ποΰ ζοϋν στό εξωτερικό, πώς εκφυλίζουν 
τήν τέχνη τους γιυτί δέν αναγνωρίζουν καί δέν 
χρησιμοποιοΰν τά τεταρτημόρια τοΰ τόνου, τά «γνή
σια αύτά γνωρίσματα ΤΓς γνήσιας ελληνικής παρα- 
δόσεω ς! κτλ.! Κι’ επειδή τό σ υ γ κ ε ρ α σ μ ε ν ο  
σύστημα κι’ ή γραφή του αποκλείουν τό τεταρτη
μόριο, προτείνεται ό εκπληκτικός ισχυρισμός οτι 
πρέπει νά άντικατασταθη αύτό μέ  ̂ τήν  ̂ βυζαντινή 
παρασημαντική γιά νά έπωφεληθοΰν άπό τά τεταρ
τημόρια όχι μόνον ο ί  έ/.ληνες συνθέτες, αλλα m οι 
εύρωπαΐοι. Π αραγνωρίζεται δέ τό γεγονός οτιη βυ
ζαντινή παρασημαντική μέ τά τεταρτημόρια της κα- 
νειαδύνατη την σύλληψη και την διατυττωοι καγε 
πωλυφωνίας. Πρέπει λοιπόν νά άπαρνηθοϋμε^ την 
πωλυφωνία, όλη τήν Μεγαλειώδη τέχνη τής Ανα
γεννήσεως, τόν Μ π α χ, τόν X  α X ν τ ε λ, τον Μ ο- 
ζ ά ρ, τόν Μ π ε τ ό β ε ν ,  όλους τούς κολοσσούς 
τοΰ Ρομαντισμού, όλους τους Μοντέρνους^, νά ξε- 
χάσουμε τούς αμύθητους θησαυρούς τής αρμονίας, 
νά μείνουμε κουφοί στά χορικά καί στή χιλιοστομη 
ορχήστρα. Κι’ δλα αύτά γιά νά ανακτήσουμε τα 
προβληματικά τεταρτημόρια τοϋ τόνου. Λέγω π ρο 
βληματικά γιατί τέτοια εΐνε τά ασύλληπτα αυτα 
διασιήματα, τών όποιων οί φανατικοί οπαδοί νό
μιζαν δτι βρίσκανε στή Γερμανία γόνιμο^ έδαφος 
γιά καλλιέργεια τών όραματισμών τους. Απο τη

Γερμανία έρχεται σήμερα τό μάθημα, ποΰ βάνει 
τέρμα, ας .ελπίσουμε, στό μάταιο κήρυγμα ποϋ δεν 
κάνει άλλο άπό τοϋ νά θολώνη τά νερά και να 
ένοχλή τήν έξέλιξι τής αληθινής ελληνικής πολυ
γωνικής μουσικής. ’Ά ς  κρίνουν οί αναγνώστες ·

Στό άξιόλογο μουσικό περιοδικό « M e l o s »  τοΰ 
Νοεμβρίου ό κ. Ά λ φ ρ έ δ  Γ κ ο ύ τ μ α ν  γρα-
Ψει : , , - Q«Π ειράματα, ποΰ έγιναν απο τους καθηγητας κ,κ.
Ι ν ά ρ λ  Λ.  Σ α ί φ φ ε ρ ,  Κ ά ρ λ  Στ ο ύ μ φ, Ε. 
φ ό ν X  ό ρ ν μ π ο σ τ ε λ καί τόν ύποφαινομενον 
περιγραφόμενα στήν Z e itscb r ift  fur P s y c b o lo g ie  
u n d P h y s io lo g ie  d6r S in n esorg a n en , 1903, 
άποδεικνύουν πώς υπάρχει μεγ<’λη διαφορά στην 
ικανότητα τοΰ ανθρωπίνου αύτιοΰ ^νά διακρινη 
ήχους ελάχιστα διαφορετικούς στό^ ϋψος δταν οΐ 
ήχοι αύτοί ακούονται διαδοχικά. Στήν τελευταία 
περίπτωσι τό αύτί μπορεί νά πιάση διάφορες (σε 
ύψος, εννοείται) έως 0.05 τοΐς εκατό. Τα πράγ
ματα έχουν διαφορετικά δταν δυό φθόγγοι οκου- 
νοται συγχρόνως : στά βαθύτερα μέρη τοΰ τονου
κυμάνσεις, ποΰ φτάνουν έως δέκα εκατό με
νουν απαρατήρητες, ένφ στά υψηλότερα μερη ή 
διαφ ορ ", γιά νά γίνη αντιληπτή (στό ανθρώπινο 
αύτί) πρέπει νά φτάση έως τό 0.75 τοΐς έκατο . Π ε
ραιτέρω πειράματα απέδειξαν, ^μεταξυ^ άλλων, 
ό τ ι  ο ΰ τ ε  ο I β ι ο λ ι σ τ α ι  ο υ τ ε  οι ^ τ ρ α 
γ ο υ δ ι σ τ ο ί  ε ΐ ν ε  ι κ α ν ο ί  ν ά  σ υ λ λ ά β ο υ ν  
δ ι α ν ο η τ ι κ ά  τ ό  δ ι ά σ τ η μ α  τ ο ΰ  τ έ τ α ρ 
τ η  μ ο ρ ί ο υ  τ ο ΰ  τ ό ν ο υ  μ ε  α ρ κ ε τ η ν α κ ρ ί’ 
β ε ι α γ ι ά ν ά  τ ό  π α ί ξ ο υ ν  ή ν ά  τ ο  τ ρ α 
γ ο υ δ ή σ ο υ ν  σ ω σ τ ά .  Σέ μιά περίπτωσι ενας 
εμπειροτέχνης βιολιστής, έπιζητών στό παίξιμο του, 
τό διάστημα τοΰ τεταριημορίόυ απέδωσε διάστημα, 
τά όποιο άπεδείχθη ότι ήταν ε ι κ ο σ τ ό  t 0  ̂
τ ό ν ο υ  δταν, μετά τό πείραμα, έξετάσθη τό μη
χάνημα ποΰ εΐχεν άποτυπώσει καί καταγραψει το 
παίξιμο τοϋ βιολιστοΰ. Τό μόνο ποΰ μπορεί νά 
λεχθή περί τών όιαστηματων, τα οποία ^προτει- 
νονται ώς τεταρτημόρια τοΰ τόνου_ εινε ότι βρί
σκονται μεταξύ τοΰ ομοφώνου (un isson ) και τοΰ 
επομένου ημιτονίου. Οί μονές εξαιρεσεις π ροέρ
χονται άπό όργανα, ποΰ δίνουν φθόγγους^ αυτό- 
μάτως θερισμένου ΰψους καί π ο ϋ  π α ί ζ ο υ ν  
μ έ σ α  σ έ μ ι ά  π ε ρ ι ω  ρ ι σ  μ έ ν η π ε ρ ι ο χ ή  
τ ή ς  μ ο υ σ ι κ ή ς  κ λ ί μ α κ ο ς .  Μ έ  α λ λ α  λ ό 
γ ι α  , φ τ ά ν ε ι  κ α ν ε ί ς  γ ρ ή γ ο ρ α  σ ’ ε ν α
τ υ φ λ ό  ά δ ι έ ξ ο δ ο » ,

’ Ιδού ή ετυμηγορία τής πειραματικής επιστη- 
μης. Ή  έτυμηγορία τής ζωντανής Τέχνης έχει εκ- 
δοθή πρό πολλοΰ, καθώς άποδεικνύει ή̂ μουσική 
δημιουργία τών τελευταίων έξ αιώνων. Ε λεύθερος, 
β έβα ια ' ό καθένας νά άσχοληθή καί μέ εκατοσϊη- 
μόοια τοΰ τόνου. Ά λ λ ’ εινε απαράδεκτον ή 
λείωτη αύτή φασαρία νά γίνεται έν όνοματι τής 
ελληνικής καί τής βυζαντινής παραδόσεως.

Διατελώ, κύριε Διευθυντα, μετα πασης τιμής, 

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  I. Π Ε Τ Ρ Ι Δ Η Σ

Παρίσι, ’ Ιανουάριος, 1929.
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ΤΟ ΚΟ Ν ΣΕΡΤ Ο  ΓΚ Ρ Ο Σ Σ Ο  ΤΟΥ κ. Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Σ ά ς  27 Ίανουαρίου ό Μητρόπουλος μάς πρω - 

τοπαρουσίασε ιό  τελευταίο του έργον ενα «Κ  ο ν
τ ο  έ ρ το  I' κ ρ ό σ σ ο». Ή  ορχήστρα επαιξε τό 
δύσκολο αύτό εργον μέ ενθουσιασμό καί τελειό
τητα. Τά κοινόν, κατά τήν ύπερισχύουσαν πλειο
νότητα τουλάχιστον, υποδέχτηκε τήν εκτέλεσι μέ 
θυελλώδη επιδοκιμασίαν. Ή  μικρή άντιπολίτευσις, 
ποΰ δπ ω ς καί εΐς άλλα μέρη προσπαθεί νά γελοι- 
οποιήσχι κάθε νέον, αναγκάσθηκε γρήγορα νά σιυ}- 
πήση. Εΐνε φυσικά βέβαιον ποϋ δέν κατάλαβαν 
δλοι τό καινοφανές αΰτό εργον μέ τήν πρώτη φορά, 
κατά βάθος δμως δλοι δσοι τό ακόυσαν χωρίς προ- 
κατάληψι αίσθάνθηκαν πώς ήταν μιά εργασία σ ο 
βαρά καί μεγάλης σπουδαιότητος.

*
*  *

Τ ό Κοντσέρτο Γκρόσσο τοΰ Μητροπούλου ύπό 
έποψιν συνθέσεως, εΐνε κατά τή γνώμη μου τόσο 
σημαντικό, ώστε ώ ς συνθέτης νεωτεριστής α ισθ ά 
νομαι τήν άνάγκη νά τοΰ αφ ιερώ σω  λίγες λέξεις.

Μεταξύ τών συγχρόνων Συνθετών, ποΰ ζητοΰν 
καινούριους δρόμους, ύπάρχουν μερικοί ποΰ διε- 
ριοτώνται διαρκώς : Τί μέσα καλλιτεχνικά μπορώ 
άκόμα νά χρησιμοποιήσω γιά νά έμφανίσω τό έρ 
γον μου έτσι, ώστε νά προκαλέση δσο τό δυνατόν 
μεγαλείτερην έντύπωσι. Υπάρχουν επίσης άλλοι 
ποΰ άντιθέτως διερωτώνται πάντοτε : Ά π ό  ποιά
μέσα έκφράοεως, ποϋ μάς εχει χορηγήση ή Π αρά- 
δοσις θά  μπορούσα νά παραιτηθώ γιά νά γείνουν 
τά εργα μου πιό απλά, πιό συγκεντρωμένα στόν 
οργανισμό τους γενικά ;

01 πρώτοι έπιτυχαίνουν συχνά ενα εκπληκτικά 
νέο στύλ, ποΰ κάνει μεγάλη, κολοσσιαία έντύπωσι.

Στούς τελευταίους ποΰ ακολουθούν τό δεύτερο 
δρόμο— ένα δρόμο γεμάτο αγκάθια, ποϋ απαιτεί 
πολλούς αγώνες καί μεγάλην αύταπάρνησι άνήκουν 
μαζί μέ άλλους ό Σένμπεργκ, ό Χ άμπα καί ό Μη- 
τρόπουλος, ** *

"Οταν έξετάση κανείς μέ επιπολαιότητα — καί 
αύτό συμβαίνει συνήθως ώ ς έπί τό πλεΐστον — τά 
έργα τοϋ Μητροπούλου κατά χρονολογικήν τάξιν 
καί σειράν, ή πρώτη έντύπωσις εΐνε δτι παρουσιά
ζεται διαφορετικός σέ κάθε έργον του, τόση εΐνε 
ή μεταβολή άπό έργου είς έργον. Ά λλά  αν παρα- 
τηρήσωμε προσεκτικώτερα, αντιλαμβανόμαστε πώς 
ή φαινομενική αύτή αλλαγή δέν εΐνε τίποτα άλλο, 
παρά μιά ειλικρινής, έντιμη προσπάθεια πρός άπλο- 
ποίησιν τής έκφράσεως, πρός συγ*έντρωσιν τής έν 
γένει έμφανίσεως τοΰ έργου.

Έ ν  τούτοις παρ’ δλην τήν αΰξησιν τής άπλότη- 
τος καί τής συγκεντρώσεως φαίνεται ολοένα δυ- 
νατώτερα ή σφραγίδα ή πιοτοποίησις τής προσω- 
πικότητος, τής δημιουργικότητος τών έργων αύτών.

Στό Μητρόπουλο υπάρχει έμφυτο κάτι από τήν 
πρωτόγονη χαρά τής μουσικής γιά τή μουσική 
αύτή καθ ’ εαυτήν, κάτι άπό τό παιγνιδιάρικο, κάτι 
άπό τό ελαφρό παιγνίδι, άπό τήν εύχάριστη α σχ ο 
λία μέ τά προβλήματα. Αύτό χαρακτηρίζει καί τήν 
προκλασικήν εποχήν τής Μουσικής (ή Μουσική 
πρό τοΰ Μπάχ), εννοείται στό Μητρόπουλο πα
ρουσιάζεται μέ μιά εντελώς νέα μορφή. Καί αύτό 
εΐνε άκριβώς καλό καί σύμφωνο πρός τήν έποχή

μας. Ξερω τιόρα πώς ύπάρχουν άνθρωποι, ποϋ θά 
ευχαριστούντο καλλίτερα μέ εικόνες «συναισθημά
των» ποΰ νάχουν μάλιστα καί ένα ώμορφο, ποιη- 
ητικό τίτλο : π.χ , «Μ ιά βροδνά στό Φάληρο» ή 
κάτι παρομοιο. Δυστυχώς γι’ αυτούς δέν υπάρχει 
θεραπεία τοΰ κακοΰ. Ή  Γεννεά τοΰ Μέλλοντος 
θέλει «μουσική», μιά μουσική, ποΰ δέν ονειρεύε
ται νανε τίποτα παραπάνω άπό μουσική, μουσική 
μέ κινούμενες γραμμές, μέ κινούμενους ήχουε:,

Ώ ς πρός τήν έμφάνισι τής μουσικής ό Μητρό- 
πουλος στό κοντσέρτο Γκρόσσο προχώρησε παρα
πέρα άπό τοΰς συγχρόνους. Παραιτείται ιελείως 
από κάθε συνήθη φόρμαν, ποΰ μάς έκληροδότησεν 
ή παράδοσις, άπό τήν έκθεσιν τοΰ θέματος καί τήν 
μεθοδικήν της έξέλιξι. Κάθε φράσις τοϋ θέματος 
εΐνε ένας αυτοτελής συλλογισμός άπάνω σ ’ ένα 
ωρισμένο μουσικό διάστημα άπό τό όποιον ύστερα 
εξελίσσεται καλοδεμένη ολόκληρη ή φράσις, μέ 
απόλυτο συγκέντρωσι, τόσο στό περιεχόμενο, δσο 
καί στήν άντίστιξι καί στήν αρμονία.

Ή  πρώτη φράσις έχει ώς περιεχόμενον τήν πα
ραγωγή, επάνω σέ μιά κουΐντα αύστηρά, σοβαρά, 
κανονικά, σχηματίζονται γραμμές ολόκληρες συγ
χορδίες άλεπάλληλες μέ πέμπτες.

Π αράτολμα, ριψοκίνδυνα σαλπίζουν ή τρομπέ
τες' μιά τετάρτη στήν άρχή τής δευτέρας φράσεως, 
ποΰ μέ ένα σωρό μεταλλαγές διατηρεί ώς τό τέλος 
αύτόν τόν βασικόν χαρακτήρα : Π αράτολμο, ριψο
κίνδυνο,

Α π αλές γραμμές άπό τρίτες δίδουν σιήν τρίτη 
φράσι τήν οριστική της σφραγίδα. Λεπτοί διαφα
νείς τόνοι ποιμενικοΰ αύλοΰ άκούονται άπό τά 
ξύλινα πνευστά, καί δταν φθάνουν στά έγχορδα 
συγκεντρώνονται καί ύψοίνονιαι σάν νέφη πελώρια 
άπό ήχους.

Ξηρά καί διαπεραστικά σφυρίζουν στό κεφάλι 
μας οί δεύτερες. "Οταν άκοΰμε μιά δεύτερη : δέν 
εινε φορτωμένη μέ μιά ρυθμικήν έντασι, δέν φαί
νεται διατεθημένη— δταν δέν έχωμε ιή πρόθεσι 
σύμφωνα μέ τήν παλαιά μέθοδο τής αρμονίας νά 
τήν διολύσωμεσέ μιά τρίτη, παρά θέλομεν νά τήν 
πάρωμε άπλώς δπως εΐνε, ώς δευτέραν— δέν φαί
νεται λοιπόν διατεθημένη νά εξακολουθήσω νά 
πηδάΐ] άκόμα σέ ρυθμικά άστεία άλματα ; "Ετσι 
έχομε τόν χαρακτήρα τής φράσεως αύτής, ποΰ γί
νεται, δημιουργεϊται ολομόναχος. Ά π άνω  άπό αύτό 
στή φράσι αύτή υπάρχει καί μιά φοΰγκα, ποΰ 
μεταχειρίζεται γιά κοντραπούνκτ μιά δημοτική με
λωδία, ^ υ θ η ρα ί'.ή , ποΰ περιπλέκεται στό γενικό 
επεισόδιο. Δηλαδή μιά εξαιρετικά καλλιτεχνική 
εργασία.

Τό μουσικό διάστημα επίσης μέ τό ξεχωριστό 
του χαρακτήρα προσδιορίζει τό είδος τής ένοργα- 
νώσεως.Τ ά  έγχορδα παραμένουν καθ ’ δλον τό έργον 
άπό τήν αρχήν ώς τό τέλος.

Στήν πρώτη φράσι δσο προχωρούν ή άξιοπρεπεϊς 
κουΐντες αυστηρά καί σοβαρά  μπενουν καί τά χάλ
κινα πνευστά.

Ή  μουσική ιής παράτολμης Τετάρτης ζητάει 
τήν τρομπέτα.

Ή  χαριτωμένες τρυφερές, απαλές τρίτες, δεί-
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ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΜΙΑ ΕΤΤΙΣΚΟΤΤΗΣΙΣ

Μιά έπισκόπησις καλλιτεχνική στό τέλος κάθε 
περιόδου δέν εΐνε μόνο μιά επικράτησις συνήθειας, 
παρά καί ένα όφέλιμο καθρέφτισμα κατά περιό
δους τής έπιδόσεώς μας στίς τέχνες καί τής προ
όδου μας στό επίπεδο αύτό. Ά λ λ ά  μιά καλλιτε
χνική άνασκόπησις προϋποθέτει φυσικά δράσι καί 
εργα καλλιτεχνικά, προϋποθέτει δηλαδή κίνησι, 
έξέλιξι, ζωή  καλλιτεχνική καί δυστυχώς κάτι τέ 
τοιο στό θεατρικό μας βασίλειο έπαυσε πρό πολ- 
λοϋ νά ύπάρχη.

Ή  θεατρική μας κίνησις, ή θεατρική κίνησις 
τής πρόζας, καί κατά τήν θερινή περίοδο j t o v  
έληξε, στεγάστηκε στά ίδια θέατρα, αύτά ποΰ θά 
μποροΰσε νά τά όνομάση κανείς παράγκες πολυ
τελείας.

Στεγάστηκε στά θέατρα, ποΰ δέν προσφέρουν 
καμμίαν άνάπαυσιν στόν θεατή. Α π εναντίας: Σ τε
γάστηκε καί πάλι στά θέατρα τοΰ θορύβου, τής 
γεινονιάς καί τής τροχαίας κινήσεως, στά θέατρα 
τών διαλλειμάτων τών 20 καί 30 λεπτών —  καί 
όταν άκόμη δέν υπάρχει άλλαγή σκηνογραφίας... 
Δέν προτάσσω άσκοπα τίς τεχνικής φύσεως μιζ1̂  
ριες τοϋ θεατρικοΰ μας πάρε-δώσε. Είνε αύτές ποΰ 
κανείς 6έν μπορεί νά άρνηθή ή νά άμφισβητήση. 
Καί θά ήμουν ό πρώτος ποϋ θά  τίς παράβλεπε..

χνουν προτίμησι πρός τά ξύλινα πνευστά, ποΰ στήν 
τρίτη φράσι παίζουν τό σπουδαιότερο ρόλο.

"Ολα δσα μας δίνουν τόνους διαπεραστικούς καί 
σκληρούς ειδικεύονται στήν τετάρτη φράσι καί κα
λούνται νά υπηρετήσουν τίς δεύτερες. Π ρώτα  
πρώτα, τό πιάνο, ή κάσσα, τά τύμπανα, τα  
κρουστά γενικά καί στό τέλος ύστερα καί τά χάλ- 
κινα.

Π αρά τήν τεχνικώτατη εργασία, ή μουσική π αρα
μένει δροσερή, διαυγής, καθαρή καί διατηρείται 
εύηχη. Σ ’ αύτό οφείλεται καί ή μεγάλη επιτυχία 
δσον άφορά τό κοινόν.

’Έ τσι έχομε στό κονσέρτο Γκρόσσο τοΰ Μ ητρο
πούλου ένα καλλιτέχνημα μεγίστης— καί ύπό τήν 
έννοιαν αύτήν,πρωτοφανούς ένότητος..

Ό  Μητρόπουλος μάς άνοιξε μέ τό έργον αύτό 
ένα καινούριο δρόμο. Αί Ά θή ναι έχουν τήν τιμήν 
δτι έβοήθησαν τό έργον αύτό νά νικήση καί ή 
Εύρώπη θά έκτιμήση αύτό τό γεγονός.

Φ Ε Λ Ι Ξ  Π Ε Τ Υ Ρ Ε Κ

άφοΰ πάλιν ό πρώτος θά  ήμουν ποΰ οΰτε καν θά 
πατούσα στά θέατρα αύτά άν δέν τό καλοϋσβ τό 
επάγγελμά μου. Ά λλά  δέν είνε τής ίδιας γνώμης 
καί τό κοινό... Ό θεατρικός επιχειρηματίας στοΰ 
όποίου τό έλεος έχει άφεθή τό Α θη ναϊκ ό  Θέατρο 
έχει τίς επιχειρηματικές του Ιδέες καί τ ίςέφ α ρ μ ό - 
ζει : ’Εκνευρίζει π.χ. τόν θεατή καί τόν Υποχρεώ
νει νά κοιμηϋή στίς 2 καί 3 τό π ρωΐ γιά μιά 
«μπαγκαντέλλα» τοΰ κ. Βερνέϊγ καί τοΰτο γιά κα- 
νέναν άλλο λόγο, παρά μόνο γιατί τέτοια συμφωνία 
έχει κάμει μέ τόν ενοικιαστή τοΰ μπουφέ τοΰ θεά 
τρου, ό όποιος απαιτεί τά μεγάλα διαλείμματα γιά 
νά ξοδέψχ] τά λουκούμια του καί τίς λεμονάδες 
του. Ά λ λ ά  καί τό κοινό, ποΰ έν τφ μεταξύ έχει γί
νει απαιτητικότερο ά φ ’ ένός καί ά φ ’ έτέρου σέ 
καμμιά άλλη παρόμοια ένασχόλησί του δέν συναντά 
τίς άσχημίες τοΰ είδους αύτοΰ, άρχισε νά άπέχχ) 
από τό θέατρο συστηματικά.

Ό σ ο  γιά τό καλλιτεχνικό περιεχόμενο τών θ εά 
τρων αύτών, ποΰ άν ήταν έκεϊνο, ποΰ έπρεπε καί 
έκεΐνο ποΰ θά μποροΰσε νά είνε θά  υπήρχε 'ίσως 
καί κάποΐα συγγνώμη γιά τίς παραπάνω τεχνικές 
ελλείψεις εκούσιες ή ακούσιες, φυσικά ούτε καί γι’ 
αύτό δέν μποροΰμε νά χειροκροτήσουμε. Τό θ έα 
τρό μας τροφοδοτείται, εΐνε χρόνια τώρα, καί 
τροφοδοτήθηκε καί κατά τήν τελευτα’α καλοκαι
ρινή περίοδο, άποκλειστικώς μέ έργα, ή μάλλον μέ 
κατασκευάσματα τής ξένης καί κυρίως τής παρισι
νής δραματικής βιομηχανίας, άπ ’ αύτά, ποΰ ώς 
μόνο περιεχόμενο έχουν τό παρισινό κουτσομπολιό 
τών σαλονιών καί ώ ς φόρμα τή στερεότυπη νατου- 
ραλιστική φόρμα τής γαλλικής αντιθεατρικής κο
μεντί. Καί τά κατασκευάσματα αύτά μάς τά επι
βάλλει— ποιος άλλος— ή πείρα τών επιχειρηματιών 
τοΰ θεάτρου μας. Ή  πεποίθησις τών βιομηχάνων 
αύτών τοΰ θεάματος δτι αύτά «πιάνουν».

Είμαι ό τελευταίος, ποΰ θά συνιστοΰσα σέ μιά 
θεατρική έπιχείρησι καί κυρίως τοΰ είδους τών 
δικών μας τή συνοφρυωμένη φιλολογία. Τό θέατρο 
δέν είνε οΰτε άμβων, οΰτε σχολή φιλολογική. ’ Απ' 
αύτό τό σημείο δμως ώς τό σημείο τοΰ νά έκλέ- 
γωνται τά έργα τόσο πιστά σύμφωνα πρός ώρι- 
σμένο καλοΰπι, δχι μόνο ξένο, παρά καί τόσο τε- 
τριμένο καί αντιθεατρικό, υπάρχει βέβαια μεγάλη 
άπόστασις. Καί μέσα στήν άπόστασι αύτή χωροΰν 
τόσα καί τόσα έργα, πραγματικά έργα, ποϋ τά 
άγνοοΰμε καί ποΰ τά αποφεύγουμε, γιατί Οά χρειά-



ζονιαν ίσως δική των σκηνογραφία καί πρόβες 
περισσότερες βέβαια άπό τις τρισήμισυ τής νεοελ
ληνικής θεατρικής ρουτίνας. Καί αυτό, βρίσκουν 
οί θεατρικοί μας έπιχειρηματίαι δτι συμφέρει στόν 
σαϋλωκισμό των : Τό καθεστώς αύτό, τοΰ νά έμ- 
πορεύωνται τά έργα τής φτηνής εύφυϊολογίας δσα 
σ ’ αύτό άκριβώς βασίζουν τήν καλή των ε’ίσπραξι, 
δσα μποροΰν δπ ω ς-δπ ω ς— μπα?ι(οματίδικα δηλαδή— 
νά βλέπουν τό φ ώ ς τής αθηναϊκής ράμπας, μέ 
σκηνικά ποΰ «τάχουμε» ήδη κι’ ας εινε παληά ή 
αταίριαστα, μέ απαιτήσεις σκηνικής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας τέτοιες, ώστε τήν καλλιτεχνικήν αύτή 
δημιουργία εύκολα νά αντικαθιστά ή γυμνότης καί 
ό καραγκιοζισμός, τά έργα ποΰ δέν ζητοΰν άπα- 
ραιτήτως τις πολλές δοκιμές καί τόν σκηνοθέτη, 
τήν ενότητα δηλαδή καί τόν ρυθμό... Π ρός τί 
άλλωστε δταν πάντοτε καί όλοι σχεδόν οί η θ ο 
ποιοί μας ούτε καν μελετημένοι δέν ευαρεστούνται 
νά μάς παρουσιάζονται, ύποβοηθοΰντες έτσι μιά 
κατάστασι μέσα στήν οποία άκόμη καί μιά κουτο
φ άρσα  τών Ά ρνολντ καί Μπάχ, άκόμη καί έ'να 
διαλογικό λογοπαίγνιο τοΰ Βερνέϊγ αποδίδονται κι’ 
αύτά άκόμη μέ τρόπο, ποΰ δέν άπέχει πολύ άπό τόν 
ερασιτεχνισμό;

Καί μ ’ δλα ταΰτα, υπάρχουν ήθοποιοί κ α λ λ ι- 
τ έ χ ν α ι  (!) ποΰ δχι μόνον καταλαμβά\ονται άπό 
υστερισμούς καί ποΰ τίποτε άλλο δέν κάνουν παρά 
νά βρίζουν δταν έπιχειρήτε νά διαπιστώσετε τήν 
κατάστασιν αυτήν, μιά κατάσταοι, ποΰ μαζί μέ τήν 
άδιαφορία τοΰ κράτους εΐνε τά μόνα ποΰ έφεραν 
στό σημερινό τραγικό χάλι τό νεοελληνικό θέατρο, 
παρά καί ώ ς άλλοι αυλοκόλακες τολμοΰν καί άρ 
θρογραφοΰν γιά νά μάς παραστήσουν τούς θεατρι
κούς επιχειρηματίας μας, τούς έργοδότας τοΟ θ εά 
τρου, ώ ς «μάρτυρας» τής προόδου (!) τής τέχνης 
ώς εθνικούς εΰεργέτας, ποΰ «ριψοκινδυνεύουν» τά 
κεςάλαιά των διά  τήν καλλιέργεια τοΰ θεάτρου 
μας., ,.άπό τοΰ οποίου τήν ώς σήμερα έκμετάλλεΐ’σι 
2χουν δημτίυργηθή τά κεφάλαια αύτά.

Κλείνοντας τό μικρό μου αύτό σημείωμα, πρέπει 
νά άναφέρω ξανά τήν καλή προσπάθεια τοΰ κ. 
Μωραϊτίνη μέ τόν «Ά ρχ ον τα  τοΰ Κόσμου» ό ό 
ποιος παρ’ δλες του τις έλλεή(>εις στάθηκε τό καλ
λίτερο ελληνικό έ'ργο τής περιόδου καί ίσιος όχι 
μόνο αύτής τής περιόδου, Τό ϊ ό υ  δμως δέν μπορώ 
νά πώ καί γιά τή σκηνική πραγμάτωσι τοΰ έργου 
αύτοΰ, ποΰ ήταν άπό τις χειρότερες καί ένφ όρι 
σμένως τοΰ άξιζε μεγαλείτερη στοργή καί περισ 
σότερη καλλιτεχνική συνείδησι καί ίκανότης.

Θά άνεφερα έπίσης καί μερικές παραστάσεις έρ 
γων ξένων μέ οπωσδήποτε άξιο'ισεις, δπ ω ; τήν«Κ ω- 
μωδία στόν Π ύργο» τοΰ Μολνάρ, τόν «Ά ν θ ρ ω π ο  
που αλλάζει κεφάλια» τοΰ Πελερέν, τό «Σ τ1 άνοι- 
χτά» τοΰ Σοΰτον Βάνε, αν ή'ίευρα δτι αί π αρα
στάσεις αυτές δέν στάθηκαν δίπλα στις παραστάσεις 
των «Μ οΰ τάφαγε ή μαιτρέσα μου» καί ιών  «Π ώ , 
πω λεφτά» άπό έναν συμπτωματικό καλλιτεχνικό 
σνομπισμό, ή άπό έναν ψιλικατζίδικο υπολογισμό 
ccov θιασαρχών, έπί τής παραδοξότητος καί μόνον 
αυτών τών έργων. Ή  τουλάχιστον άν τά κομμάτια 
αύτά ήσαν πράγματι καλά καί καλλιτεχνικά έκτελε- 
σμένα,

Μ .  Κ Ο Υ Ν Ε Λ Α Κ Η Σ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ
Ά ν  δέν ομιλήσαμε έως τώ ρα  γιά τόν νέον όρ- 

γανισμο, ποΰ δημιουργήθηκε μέσα στή θεατρική 
ζωή  τών ’Αθηνών μέ χή σύσταση τοΰ «Καλλιτε
χνικού ομίλου» δέν εΐνε ούτε άπό όλιγορία ούτε 
και από περιφρόνησι. Ή  έως τώρα σιωπή μος 
προήλθε άκριβώς λόγφ τών πολλών καί διαφόρων 
αποριών τις όποιες ή σύστασις τοΰ ομίλου αύτοΰ 
καθώς καί ό θόρυβος ό όποιος δημιουργήθηκε 
γυρω του έγένιησε, άπορίες ποΰ περιμέναμε ώς 
τοιρα νά ικανοποιηθούν γιά νά μπορέσουμε έτσι 
νά σχηματίσουμε γνώμη καί άναλόγιος νά κρίνουμε 
τό πράγμ-». Δυστυχώς δμως οί άπορίες μας αυτές 
εξακολουθούν νά μένουν ανικανοποίητες κ’ έτσι 
αναγκαζόμαστε σήμερα νά τις έκφράσουμε καί δη
μοσία μέ τήν ελπίδα δτι θά  δώσουμε τήν άφορμή 
γιά μιά σχετική διαφώτησι.

Καί έρωτοΰμε αύτά τά δύο : Ποιος ό σκοπός τής 
συστάσεως τοΰ καλλιτεχνικού ομίλου ; Ή  διάσπα- 
σις^τοΰ Σωματείου τών ήθοποιών ; "Οχι απαντούν 
οι ομιλικοι. Καί δμως τό γεγονός δτι ή άναμοφω- 
τι*ή— οπως τήν εννοούν οί όμιλικοί— αΰτή κίνηση 
τοΰ Ό μίλου, είχε τόσο στήν έμφάνησί της δσο καί 
στά παρασκηνιακά της (παρασκηνιακά ποΰ δέν θά 
βιασθοΰμε έδώ  νά έκθέσουμε), δλα τά γνωρίσματα 
ενός κινήματος χωριστικοΰ, βεβαιώνουν άκριβώς 
οτι ή κίνησις αύτή δέν είχε απλώς καί μόνον λό
γους καλλιΐεχνικομορφωτικούς. Καί έν τοιαύτη 
περιπτωσει πώς εΐνε δυνατόν νά έξυπηρετηθί) έτσι 
η καλλιτέρευσις τής τύχης τοΰ ήθοποιοΰ, τοΰ βιο- 
παλαιστοΰ ήθοποιοΰ, γιά τήν οποία κάποια προσπά
θεια λίγο πολύ, είχε άρχίσει στό Σωματείο ;

Έ ά ν  πάλι πρόκειται περί καλλιτεχνικής «έπανα- 
στάσεως» καθώς θορυβοδέστατα δπως πάντοτε 
βεβαιώνει ό άναλαβών γιά ποιούς λόγους; κι" αύτό 
επίσης δέν θά  βιαστούμε σήμερα νά εξετάσουμε, 
τήν διαφήμησιν τοΰ 'Ομίλου κ. Φ ο ρ τ ο ύ ν ι ο  τού 
« Εθνους» ή Ξ έ ν ο ς  τού «Η μερησίου Τύπου» ή 
Σ ιΰ ρ ος  Μελας τού Θεάτρου Τέχνην, τότε πώς 
εξηγείται δτι μεταξύ τών ένεργών μελών τού Ό μ ί 
λου οί περισσότεροι εΐνε εκείνοι οί όποιοι ουδέ
ποτε θά  έννοήσουν μιάν άληθινή έπανάστασι ώς 
ασιιμβίβ ιστη καί πρός τήν ηλικία των καί πρός 
τήν ώς σήμερα καλλιτεχνική των έπίδοσι ενώ άφ ’ 
έτερου άλλοι οί όποιοι θά συνέτειναν όρισμένως 
στην δημιουργία μιας ά'ηΟινής επαναστατικής κι
νή σεις  εύρίσκονται έξοο τοΰ Ό μίλου;

Τα δύο κεντριίά σημεία γύρ ο άπό τά όποια 
στρέφονται οί τόσες καί τόσες άπορίες μας εΐνε 
αυτα πού εκθέτουμε συντομότατα παραπάνω.

Και μιά άπ ίντησις συγκεκριμένη καί αντικειμε
νική εκ μέρους τών «επαναστατών» ή «άναμορφω- 
τών» σχετική, μιά άπάντησις άπηλλαγμένη άπό 
τον φόρτον τών μεγάλων λέξεων κσί χωρίς τόν 
τόνο τής ρεκλάμας, δέν θά  ήταν διόλου άσκοπη, 
άκόμη κοι γιά τό συμφέρον ή τά συμφέροντα τών 
ομιλικών τοΰ Ό μίλου... Άπάντησις δμως ε ι λ ι 
κ ρ ι ν ή ς .

Εκτος πεια αν πρόκειται ή άπάντησις αύτή νά 
μΰς^δοβφ ^πολυ γρήγορα, οχι πλέον μέ λόγια άλλά 
με εργα, οποτε δέν θά μάς μένει παρά νά εκφέ
ρουμε, απηλλαγμένοι πλέον άπό κάθε άλυτη άπο- 
ρία, καί μέ τήν μεγαλείτερη εύχαρίστηση, τήν πο
λύ ταπεινή μας κρίσιν γιά τά έργα αύτά. Μ. Κ.



M 0 V 2 IK A  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α  -

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Τόν περασμένο ’ Ιανουάριο έδόθηκαν 4 συμφω

νικά! συναυλίαι μέ μαέστρους τούς κ. κ. Μ ητρό- 
πουλον καί Μπούτνικωφ. Στίς συναυλίες αυτές, 
ποΰ παρουσιάστηκαν συνολικά με πολλην επιμε- 
λεια, ανεξαρτήτως λεπτομερειακών επιφυλάξεων^ 
έπαίχθησαν εκτός τών άλλων η 2α Συμφωνία τοΰ 
Μπετόβεν, ή Φανταστική τοϋ Μπερλιόζ, ή 4 Συμ
φωνία τοΰ Σοΰμαν, ή 8η Συμφωνία τοΰ Μπετόβεν 
τό «Κοντσέρτο Ι ’κρόσσο» τοΰ κ. Μητροπούλου (γιά 
τό όποιον γράφει σέ άλλη στήλη ό εκλεκτούς συν
εργάτης μας κ. Πετύρεκ) κ.λ. Ώ ;  σολιστ δέ συνε- 
πραξαν στίς συναυλίες αύ τές:

Οί κ. κ. Φαραντάτος, Σκαντζουράκης, ή κ. Καλ- 
φοπούλου καί ή δίς Ποιμενίδου.

— Έ ξ αύτών ό κ. Σκαντζουράκης (ποΰ έπέστρεψε 
άπό τό εξωτερικό, δπου συνεπλήρωσε τή μουσική 
του μόρφωσι), έπαιξε τήν «Ισπανική Συμφωνία» 
τοΰ Λαλό μέ εξαιρετικήν έπιτυχία, παρουσιάσας 
αξιόλογα μοι·σικά καί τεχνικά προτερήματα. Ό  ή 
χος του ήταν βαθύς καί έντονος, τό παίξημό του 
6έ εΐχεν έν γένει εκφραστικότητα, τεχνική ακρί
βεια καί σπανία ρυθμικότητα.

Ά π ό  τή Συμφωνία αύτή ήρεσε ιδίως ή έκ μέ
ρους του άπόδοσις τοϋ παθητικού «Α ντάτζιο» . Ή  
γενική έντύπωοις άπό τήν έμφάνισι αυτη τοΰ^ κ. 
Σκαντζουράκη είναι δτι παρουσίασε τελευταίως 
άπό πάσης άπόψεως λαμπρή εξελιξι, ποΰ τόν θετει 
στήν γραμμή τών καλυτέρων μας βιολιστών.

— Ό  κ. Φαραντάτος έπαιξε τό Κονσέρτο^ τοΰ 
Μπετόβεν είς ντό μινόρε μέ άψογο μηχανισμό καί 
στύλ.

Α σφ α λώ ς καί ό καλλιτέχνης αύτός παρουσίασε 
μετά τήν έπιστροφήν του άπό την Γερμανία μια 
λαμπρή έξέλιξι.  ̂ (

— Ή  κ. Καλφοπούλου έτραγούδησε καί ελλη
νικά τραγούδια τών Ριάδη, Καλομοίρη και Πε- 
τρίδη.

Α ναμφίβολα έπέτυχε περισσότερο στα ελληνικά 
έργα παρά στόν Σοΰμπερτ. «ό βοσκος στο βουνο».

Ή  γνώμη μας είναι δτι ή φωνή τής κ. Κ αλφ ο
πούλου καί τό δλον ΰφος τοΰ τραγουδιοΰ της ει- 
μπορεΐ νά άναδεχθή περισσότερο σε ελαφρότερα 
έργα τής Ό π ερά  Κωμίκ λ.χ. τή Μινιόν τοϋ Τομάς. 
ΕΙδικώς ή άπόδοσις τοϋ τραγουδιοΰ τοΰ Σοΰμπερτ 
—ποΰ θαυμάσια είχε τραγουδήση πέρυσι ή κ. Κ ρα
σνόβα— δέν μάς ικανοποίησε καθόλου.

— Μία μεγάλη έπιτυχία έσημείωσεν ή διακεκρι
μένη καλλιτέχνίς του βιολιοΰ δίς Ποιμενίδου,για τίς 
καλλλιτεχνικές επιτυχίες τής οποίας στό ’Εξωτερικό 
έγράψαμε στό περασμένο φΰλλο, στήν εκτέλεσι 
τοϋ «Κονσέρτου Μέντελσον» ποϋ επαιξε με σπ α
νία έκφραστικότητα καί ακρίβεια.

Μεγαλύτερη άκόμη έπιτυχία έσημείωσεν η δίς 
Ποιμενίδου στά ρεσιτάλ της, όπότε επαιξε τήν 
περίφηιιη «Σακόν» τοΰ Μπάχ καί τήν « Ισπανική 
Συμφωνία» τοΰ Λαλό μέ τροπο ποΰ ημποροΰσε 
κάλλιστα άπό μουσικής άπόψεως νά παραβληθεί 
μέ εκτελέσεις διάσημων καλλιτεχνών είς τούς ο 
ποίους ή ξεχωριστή μας βιολινίστρια θά  ήμπορέση 
μιάν ή μέρα νά συγκαταλεγή αν εξακολούθηση μέ 
ζήλο τήν μουσική της έπίδοσι.

— ’Εξαιρετικόν ενδιαφέρον παρουσιασεν η συ

ναυλία τών καθηγητών τοϋ ’ φδειου κ. κ. Βολωνινηι 
Μητροπούλου, Νικολάου, Π απαδημητρίου% Πετυ- 
ρεκ, Σκόκου καί Φαραντάτου, ποΰ έδοθη υπερ ευ- 
γενοΰς σκοποΰ. Στή συναυλία αυτή έκτος των 
άλλων έτραγούδησεν ό κ. Νικολάου«Τά μάτια» τοΰ 
κ. Γ. Λαμπελέτ καί έπαίχθηκαν έξ^Έλληνικες Γα- 
ψφδίες γιά πιάνο τοΰ κ. Πετύρεκ, έργα μιάς ραφι- 
ναρισμένης καί σοφά ιδιόρρυθμης νεωτεριστικής
τέχνης. _ „ j '

Οίκτρήν έντύπωσι μά τήν αλήθεια μας έκαναν οι 
έπιπόλαΐες καί κακόπιστες γ ώ  τά έργα αύτα κρί
σεις τοΰ κ. Κολομοίρη. ποΰ ξέρει μόνο να^λιβανί- 
ζει εκείνους ποϋ τόν συμφέρει άδιάφορο αν είναι 
μετριότητες, ένφ μιλή άσεβώς γιά πραγματικές 
άξιες δταν δέν είναι τής κλίκας του.

— Έ ξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος ήταν ή συναυλία 
τοΰ διακεκριμένου καλλιτέχνου καθηγητοΰ κ. Π ε
τύρεκ, ποΰ δόθηκε στήν αίθουσα τοΰ ’Ωδείου Α 
θηνών. Στή συναυλία αύτή ό κ. Πετύρεκ έπαιξε 
εκλεκτές ξένες συνθέσεις,ηδικές του διασκεϋες, ως 
καί νεώτερες ίδικές του συνθέσεις σέ ελληνικά, 
ρωσσικά θέματα κ. λ. (

Ώ ς  εκτελεστής ό κ. Πετύρεκ παρουσίασε^ εξαιρε
τική μουσική άξία, άπόρροια καλλιτεχνική? ιδιο
συγκρασίας καί εύρείας μουσικοαισθητικής_ μορφω- 
σεως. At εκτελέσεις άπό αύτόν έργων των μεγά
λων κλασσικών είναι άπό τίς σπανιότερες, που 
άκούσαμε άπό διερμηνευτικής άπόψεως. Ώ ς  συν
θέτης δέ έφανέρωσε δχι κοινό δημιουργικόν τα- 
λαντον.

Οί συνθέσεις του αν και τ ο λ μ η ρ ά  νεωτεριστικές, 
εΐνε δμ ως εκτάκτου ένδιαφέροντος. Ισως ο υπερ
βολικός μοντερνισμός τοΰ κ. Πετύρεκ νά ζημιωνη 
σέ μερικά σημεία τήν έμπνευσίν του, πάντως αι 
συνθέσεις του προδίδουν μέ τήν ιδιορρυθμία τους 
μίαν έξαιρετικά λεπτή καί σοφή δημιουργικότητα.

Στή συναυλία αύτή, ποΰ ήταν άπό τίς καλλί
τερες επιτυχίες του, ό κ. Πετύρεκ έπαιξε με εξαι
ρετική διάθεσι.

Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Σ

Ε Ν Α  Φ Ε Σ Τ ΙΒ Α Λ  ΣΟΥΜ ΤΤΕΡΤ  Σ Τ Ο  Β ΟΛΟ

Α ρκετόν ενδιαφέρον παρουσίασε μια συναυλία 
έργων Σοΰμπερτ, ποΰ δόθηκε στό Δημοτικόν Θεα- 
τρον τοΰ Βόλου, ένώπιον ' έκλεκτοΰ ακροατήριου.

Ή  συναυλία αύτή έγινεν άπό τήν εκλεκτή καλ- 
λιτέχνιδα Καν Τσολάκη μέ σύμπραξι μαθητριών 
της τής Ά νω τέρας Σχολής.

Π ρό τής συναυλίας έκαμεν ή κ. Τσολάκη ειση
γητικήν διάλεξι γιά τή ζωή  καί τά έργα τοΰ με
γάλου ρωμαντικοΰ, _ <

Έ πηκολούθησε συναυλία, κατα  ̂ τήν οποίαν ε- 
παιξεν ή ιδία Σοΰμπερτ-Λίστ μέ έξαιρετικήν επι
τυχίαν. , , ,

Ε π ίση ς έπαιξαν καί έτραγούδησαν πολυ καλα 
Σοΰμπερτ αί δ)ες Στεργίου, Σακκή, Βογιατζή, 
Βράνου, Ζαβερδινοΰ. Απήγγειλε δέ σχετικά ποιή
ματα ό κ. Φ. Μιράνης.

Ή  κ. Τσολάκη είναι άξία συγχαρητηρίων για 
τήν αθόρυβη καί εύσυνείδητη καλλιτεχνικοπαιδα 
γωγική της εργασία.



ΣΤΟ ΤΤΕΡΙΘΩΡΙΟΝ
— Στη δυτική εκκλησία «S acre  Cceur* έπαί- 

χθησαν, ώς σέ συναυλία, αριστουργήματα τή ; έκ- 
κλησιαστικής μουσικής τοΰ Φράγκ Μπιζέ, Π ερόζι 
κ.λ. από χορό, έγχορδα καί οργκ, μέ εξαιρετική 
επιτυχία, επαναληφθέντα καί τήν ημέραν τών Θεο- 
φανείων.

Τών έργων αυτών έκτελεσταί ήσαν αί Και Βασ- 
σενχόβεν, Στασινοπούλου καί οί κ. κ. Ψύλλας, 
Βαρβογιάννης, Γιαταγάνας καί Ξανθάκης ύπό τήν 
διευθυνσιν τοϋ κ. Ε. Μ ισσίρ. Είς τό άρμόνιον 
συνώδευσεν μέ πολλή μουσικότητα ή δίς Σαμοΐλη.

Ε Ν Α  Φ Ε Σ Τ ΙΒ Α Λ  ΣΟ Υ Μ Τ ΤΕΡΤ  Σ Τ Η  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η

Τόν περασμένο Ν οέμβριο καί έκτός τών άλλων 
συναυλιών έδόθη είς τό θέατρο «Διονύσια» τής 
Θεσσαλονίκης ενα ενδιαφέρον φέστιβαλ Σοΰμπερτ 
arto τό εκλεκτό καλλιτεχνικό ζεύγος Πασχαλίδη.

Στή συναυλία αύτή έξετελέσθησαν μεταξύ τών 
άλλων καί τά τραγούδια τοΰ μεγάλου μουσουργοΰ 
« Ο θάνατος καί ή Κ όρη», « Ή  Μ αργαρίτα στό 
ροδάνι», « Ό  προμηθεύς», « Ό  περιτλανώμενος»,
« Ανήσυχος έρως» κ.λ. σέ μετάφρσσι τοϋ κ. Π α 
σχαλίδη (καθηγητοΰ τοΰ Μακεδονικΰ ’φδείου @ 6σ. 
σαλονίκης). Στό πιάνο συνώδευσεν ό διακεκριμέ
νος καλλιτέχνης κ. Κόφμαν (καθηγητής τοϋ Κ ρα
τικού |$δείου Θεσσαλονίκης).

'Α πό συνολικής άπόψεως ή συναυλία αύτή έση
μείωσεν έξαιρετικήν έπιτυχία.

Έ π ίση ς τόν περασμένον ’Ιανουάριο τό ζεΰγος 
Πασχαλίδη έδωσε μία άλλη ένδιαφέρουσα συναυ
λία έργων ρωσσικής μουσικής, ποΰ έστέφθη άπό 
ανάλογη έπιτυχία.

 ̂Κατά τή συναυλία αύτή έξετελέσθησαν έργα τοϋ 
Γκλίνκα, Ραχμάνινωφ, Μ ουσσόρσκη, Τσαϊκόφσκη, 
Ρίμσκη— Κ ορτσακώφ, Ρουμπινστάϊν κ.λ. Στό πιάνο 
συνώδευσε μέ πολλήν έπιτυχία ό εκλεκτός καθη
γητής τοϋ Κρατικοΰ καί Μακεδονικοΰ 'Ωδείου 
Θεσσαλονίκης κ. Λ. Μ αργαρίτης.

Ε Ν Ω Σ Ι Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ω Ν

Οι Θεατρικοί και Μουσικοί κριτικοί συνελθόν- 
τες έπανειλημμένως, προέβησαν είς τήν ϊδρυσιν 
συλλόγου ύπό τήν έπωνυμίαν «Έ ν ω σις  Ελλήνων 
θεατρικών καί μουσικών κριτικών».

Το πρώτον συμβουλιον τής Έ ν ώ σεω ς άπετελέ- 
σθη από τον κ. I. Ψ αρούδαν πρόεδρον, "Αλκήν 
Θρύλον γενικόν γραμματέα, κ. Α. Νικολόπουλον 
ταμίαν και συμβούλους τήν κ. Σοφίαν Σπανούδη, 
κ. Φώτον Πολίτην, κ. ’ Ιω σή φ  Παπαδόπουλον καί 
κ. Πέτρον Χάρην.

ΑΙ Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  “Μ Ο Υ Σ ΙΚ Ω Ν  ΧΡΟ Ν ΙΚΩ Ν,,

Στάς 7 Μαρτίου7 μ. μ. θά  δοθ ρ  είς τήν α ίθου
σαν τής καλλιτεχνικής λέσχης « ’Ατελιέ» (’Ακαδη
μίας 5) η πρώτη τής σειοΰς τών διαλέξεων τών 
«Μ ουσικών Χρονικών». 'Ομιλητής θά εΐνε ό κ. 
Λαμπελετ με θεμα «Τ ό  δραματικόν θέατρον».

Οσοι εκ τών κ. κ. συνδρομητών μας επιθυμούν 
νά παρακολουθήσουν τήν διάλεξιν αύτήν παρακα- 
λοϋνιαι νά ζητησουν εγκαίρως σχετικήν πρόσκλη- 
σιν, οί μέν τών ’Αθηνών άπό τόν κ. Γ. Δαμπελέτ 
(Παι ιίων 32), οΐ δέ τοΰ Π ειραιώς άπό τόν κ.’ Ιο)- 
σήφ Π απαδόπουλον (’Ωδειον Πειραιώς).

ΓΤΕΝΝΙΕΣ
Ο έκλεκτό; συνεργάτης μας αΐδεσιμώτατο; κ. 

Θ. Θ ωίδης, έκιός τών άλλων μελετών του, πού έχει 
δημοσιόύ ιει κατά καιρούς, έχει συγγράψει έξ μου- 
σικοεπιστημονικά έργα, ποϋ είναι οί καρποί τών 
πνευματικών του κόπων.

Ολα δέ εΐνε έ'τοιμα, άλλά παραμένουν ανέκδοτα 
καί έξ αύτών τά κυριώτερα είναι τά έξης δυο: Ιον) 
« Ή  θεωρία τών διαστημάτων τής έθνικής ήμών 
Μουσικής εκκλησιαστικής τε καί δημώδους, ητοι ό 
ακριβής καθορισμός αυτών άκουστικώς, μαθημα- 
τικώς και πειραματικώς, συμφώνως πρός τε τήν 
φωνητικήν παράδοσιν τής έκκλησιαστικής ήμών 
μουσικής >αί πρός τάς φυσικομαθηματικός έπιστή- 
μας» καί 2ον) «Κατατομή άρμονικοΰ Κανόνος, ήτοι 
κατασκευή φθογγομέτρου, ή μονοχόρδαυ τής ’Ε 
θνικής ήμών Μουσικής άποδίδοντος μετ «κριβείας 
διαστήματα καί τά ελάχιστα άκόμη άκουστικώς, 
μαθηματικώς καί πειραματικώς» μέ τα όποία είνε 
βέβαιος οτι τό ζήτημα τής έθνικής μας μουσικής 
λύεται όριστικώς.

Ό  κ. Θ ωΐδης έπίσης μας παρεκάλεσε νά δηλώ* 
σωμεν οτι, ή άναδημοσίευσις ή μετάφρασις τών 
μουσικοετιστημονικών μελετών του, ποΰ δημοσιεύ
ονται είς τά «Μ ουσικά Χρονικά» επιτρέπεται μό
νον μέ τήν έ'γγραφον άδειάν του.

— Δημοσιεύσαμε κατά καθήκον σέ άλλη σελίδα 
έ'να άρθρο τοΰ διακεκριμένου συνεργάτου μας κ. 
Φ. Πέτυρεκ, ό όποιος ώ ς έ'νας άπό τούς άντιπρο- 
σωπευτικωτέρους τύπους τών νεωτεριστών συνθε
τών γράφει ένθουσιωδώς γιά τό νέον έργο τοΰ κ. 
Μητροπούλου, γιά τήν τολμηρήν ύπερνεωτεριστι ■ 
κήν ιδίως τεχνοτροπία τοϋ οποίου ή διεύθυνσις 
τών Μ. X . έχει σχετικάς επιφυλάξεις.

— Λόγφ παντελούς έλλείψεως χοίρου άνεβλήθη 
γιά τό ερχόμενον φϋλλον ή δημοσίευσις άρθρου 
γιά τόν έκλεκτόν αρτίσταν Στέφανον Γαϊτάνον (πού 
υπήρξε καί συνεργάτης τών Μ. X.) τοϋ οποίου ό 
πρόωρος θάνατος έλύπησε βαθειά οΑους όσοι έ- 
γνώρισαν τόν καλλιτέχνην καί άνθρωπον, άλλά καί 
γενικώτερα συνεκίνησε τούς φιλομούσους, διότι 
έστέρησε τήν καλλιτεχνική μας ζωή  ένός λαμπρού 
δημιουςγικού μουσικοϋ καί διανοουμένου.

— ’ Επίσης λόγφ έλλείψεως χώρου δέν έδημο- 
σιεύθη είς τό παρόν τεΰχος μουσικό κομμάτι ώς 
και αι νεώτεραι ειδήσεις τής παγκοσμίου μουσικο- 
καλλιτεχνικής κινήσεως καί έπιστολαί πρός τά Μ. 
X ., ποΰ θά δημοσιεύσουμε στό έρχόμενο τεΰχος.

— Τό «Ελληνικόν ’ί^δεΐον» θά  δώσχ] έφέτος 
σειράν τακτικών συναυλιών τοΰ κουαρτέττου του 
με τους κ. κ. Σοΰλτσε, Π ρεστρώ , ’Αντωνόπουλον 
καί τήν Καν Κυπριώτου.

— Έ πίσης έφέτος θά κάμη εμφανίσεις ή μαθη
τική ορχήστρα καί χορωδία τού ιδρύματος τής 
όδοΰ Φειδίου.

— Η «Χ ορω δία  ’Αθηνών» θά δώση προσεχώς 
τήν άριστουργηματική καί δυσκολωτάτη «Κ ατα
δίκη τοϋ Φάουστ» τοΰ Μπερλιόζ υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοϋ κ. Φ. Οίκονομίδη.

Δικηγορικά Γραφ εία  Χ α ρ . Χαραλάμπους, όδός 
Ν οταρά 60, (όπισθεν Δημοτικού Θεάτρου) καί ό 
δός Καραισκου 112 (έναντι ΙΙρωτρδικείου) έν 
Πειράιεΐ.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(‘Αναγράφεται, κάθε βιβλίο, περιοδικο η μουσική 

έκδοσις, ποΰ στέλλεται στήν διεύθυνσιν τοϋ περιο- 
δικοΰ « Μ ο υ σ ι κ ά  X  ρ ο ν ι κ α » , I ραμματοθυ- 
ρίδα 230 ’Αθήνας).
ΜΟΥΣΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ

Ν. Σ ταθεροί (’ Αρχιμουσικού τής μουσικής φρου
ράς ’Α θηνών): «Στρατιωτικόν θριαμβευτικόν έμ
βατήριον» γιά Μπάντα (μετά σαλπίγγων καί, τυμ
πάνων). , , ,

Κ οντέσσας Ντέ Νοαίγ. Π οιήματα. ( Εκ?ι.ογή απο 
τό ποιητικό εργο τής Κοντέσσας Ντέ Νοάϊγ.) Με- 
τάφρασις Μυρτιοιτισσας.

'Η  μετάφρασις, φυσική καί άβίαστη, διατηρεί 
δλην τήν ποιητική πνοή καί δλη τή χάρι τοΰ π ρω 
τοτύπου, σέ σημεΐον ώστε, διαβάζοντας κανείς 
πολλά άπό τά ποιήματα ποΰ περιλαμβάνονται στή 
συλλογήν αύτή νά έχη τήν έντύπωσιν δτι  ̂διαβάζει 
πρωτότυπους στίχους Αύτό δέ εΐνε νομίζουμε το 
τιμητικότερον έγκώμιο ποΰ ήμπορεΐ κανείς να 
κάνη στήν ποιήτρίά μεταφράστρια τοΰ ποιητικού
έργου. _

Δωδεκανησιακή Λ ύρα. Τομος πρώτος. Κασιανη 
Λ ύρα, ήτοι Δημώδης ποίησις καί μουσική τής 
νήσου Κασου. Νικ. Γ. Μαυρή, ιατρού, καί Εύαγγ.
Α. Παπαδοπούλου Διευθυντοϋ Έλλ. Ε κπαιδευτη 
ρίου. Πόρτ Σ άϊδ . _

Έ κ δοσις δωδεκανησιακών δημοτικών μελφδιων, 
καί ποιημάτων. , ,

Τό έργον αύτό εΐνε άπό καλλιτεχνικής άπόψεως 
σημαντικό καί εξυπηρετεί έναν ώ ραΐο σκοπό, παρ 
δλα δέ τά τρωτά πού παρουσιάζει· σέ μερικά ση 
μεία κυρίως ή έναρμόνισις μερικών^ τραγουδιών, 
εΐνε άξιον ύποστηρίξεως καί ένθαρρύνσεως. Από 
εθνικής άπόψεως δε, εΐνε είΤισης πολύτιμο, καθότι 
κανένα πράγμα δέν ήμπορεΐ σέ μεγαλείτερο ση 
μείο νά πιστοποίηση γιά τήν ελληνικότητα τών 
δωδεκανησίων δσον ή ανάμεσα στούς α ’ιώνας δια- 
τήρησις τής αγνής έλληνικότητος τοϋ δημοτικού 
τους τραγουδιοΰ.  ̂ ,

Γιατί δμως αύτή ή ψόφια ύπερκαθαρευουσά στα 
σχόλια δίπλα στά ολοζώντανα δημοτικά τραγού
δ ια ; Ρίχνει κανείς ποτέ σάπιες ρίζες μέσα σέ δρο 
σερά καί εύοσμα λουλουδια τού κάμπου ;  ̂ ^

Ε μμανουήλ Ν . Μ αλάγαρη(Διδασκάλου τής ’Εκ
κλησιαστικής Μουσικής έν τή έν Κυρίνθφ Ι ε ρ α 
τική σχολή): Κριτική μελέτη έπί τού συγγράμ
ματος «Μελωδικαϊ άσκήσεις Βυζαντινής μουσικής 
του κ. Κ. Παπαδημητρίου».

Γερασ. Σπαταλά : «Σύγχρονες καί παλιές ιστο
ρίες (Διηγήματα). Έ κ δοσ ις  «Κ οραή ». Τιμή δρχ. 25. 

Α . Δ . ΙΙαπαδήμα : « Ή  δημοτική γλώσσα και η
Αισθητική της». ,

Θ ράσου Κ αστανάκη : « II χορεύτρια Κοντεοσινα 
Φελισιτά». Παρισινά διηγήματα (Βιβλιοπωλεΐον 
«Ε στία ς»  I. Δ. ΚοΛλάρου. Ά θ ή ν α ι— Τιμή^δρχ. 25).

’Αγγέλου Κασιγόνη : « Ή  Εύτυχία». Έ κ δοσ ις  
τού Μηνιαίου ’Ανθρωπιστικού περιοδικού « Έ ρ ε υ 
να» ’Αλεξανδρείας— Αίγύπτου. _ ^

Ύ πό τοΰ ’Εκδοτικού οίκου «Χ αραυ γή » εξεδο- 
θησαν οί «Μ  ε γ α λ ε ι τ ε ρ ο ι Μ ο υ σ ι κ ο ί ,  η̂ 
ζ ω ή  κ α ί  τ ό  έ ρ γ ο ν  τ ω ν »  τοϋ διαπρεπούς 
Γάλλου Μουσικογράφου Φελίξ Κλεμάν. Η  μετα- 
φρασις είς ομαλήν γλώσσαν έψημερίδος οφείλεται

είς τήν γνωστήν δημοσιογράφον Αιμιλίαν Καραβιάν.
Ό  ογκώδης τόμος πληροί αισθητήν ^ελλειψιν 

καθόσον τό πρώτον έκδίδεται παρόμοιον εργον εις
τήν Ελληνικήν. , , ,

Θαυμασίως εικονογραφημένος αναλύει κριτικω- 
τατα καί μέ μεγάλο» πλούτον πληροφοριών την 
ζωήν καί τό εργον"τών Μπάχ, Χαΐντελ, Περγκολεζε, 
Γκλούκ, Χάΰδν, Π αΐζιίλο, Τσιμαροζα, Μ όζαρτ, 
Χερουμπίνι, Παγκανίνι, Βέμπερ, Σοπεν, Ροσσινι, 
Μέγιερμπερ, Σοΰμπερτ, Μ περλιο=, Μεντελσων, 
Σοΰμαν καί Λίστ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
« Ί ό ν ιο ς  ’ Α νθολογία» Μην. περιοδικό. Διεύθ. 

κ. Μαριέτεας Μ ινώτου— Ζάκυνθος* Τευχ. Ο κτωρρ. 
Ν οεμβρ .. Δεκεμβρίου (άρ. 19-20-21). Συνεργ. t κ, κ,
Μ. Μ αλακάση, A . O tto lin i, Ν. Πετιμεζα, Μ; 
Βάλσα, Μυρτιώτισσας, Ρίτας Μποίιμη κ, λ.

«Ε λλη ν ικ ά  Γράμματα» Δεκαπενθήμερο περιοδ. 
Διευθ. Μ παστια— Μαλατάκη. Έ λάβαμεν τά τεύχη 
Δεκεμβρίου καί Ίανουαρίου (άριθ.
Σ υνεργ .: κ»κ. Παύλου Νιρβάνα, Σ τυ ο . Μελδ, ΙΙα* 
νου Ταγκοπούλου, Λ. Κουκούλα, Αιμ. Βεακηι 1ν> 
Ούράνη, Π. Χ άρη , Αύρας Θεσδωροπουλου κ, λ.

«Π ρ ω τοπ ορ ία »  Μην. περιοδ. Διευθ. Φωτός 1 ιο- 
φύλλης. Τευχ. Ίανουαρ. (άρ. 1). Συνεργ.: *■ κ. Μ. 
Φιλήντα, Ψυχάρη, Μπουφίδη, Βαοναλη, Κ. αεΚ- 
μύρα, Μεσολογγίτη κ. λ. ,

«Ν έοι Ρυθμοί» Μην. περιοδ. Διευθ. Κ. Δρακο- 
πουλος -  Δράμα. Τευχ. Δ' καί Ε' Νοεμβρίου. 
Συνεργ.: κ. κ. Γ . Φιλανθίδη, Α. Γιαλουρη, II. 
Καλογερικού, Μ. Β άλσα κ.λ.

«ΙΙα ρ θ εν ώ ν »  : Μην. πευιοδ. Διευθ. :  ̂ Αγησ. 
Ράλλη. Τευχ. Ν οεμβρ. Δεκ&μβρ. (άρ. 8). Συνεργ. : 
κ.κ. Κ. ΙΙαλαμά, Ν. Λούβαρι, Δ. Καμπουρογλου,
Μ. Μινώτου κλ. ,

« 'Α γροτικ ή  Ζ ω ή »  : Μην. περιοδ. Διευθ. συντά
ξεως : Μ. ’Αναγνωστόπουλος. Τευχ.  ̂ Οκτωβρίου 
(άρ. 9.). Συνεργ. : κ.κ. Σορδίνα, Γανοιση, Γεωργι- 
άδου, Σακελλαροπούλου, Τσαλίκη, Φράγκου κ.λ.

«Έ λλη νική Έ π ιθ εώ ρη σ ις» :Μ η ν . περιοδ. Διευθ. 
Εύγεν. Ζωγράφου. Τευχ. Ν οεμβρ. και Δεκεμβρ. . 
(άριθ. 2 5 3 -2 5 4 ) .  Συνεργ. : κ.κ. Ν. Λασκαρη, I ·
Π ράτσικα κλ. ,

«Π αιδική Χ α ρ ά »  Παιδικό είκονογρ. περιοδικον. 
Λιευθ.: A. I. Ράλλη. Συνεργ.: κ. κ. Σπεραντζα. 
Π απαδήμα κ. λ. .

« ’ Ιατρικά Χ ρονικά» Μην. ιατρ. περιοδ, Διευι).. 
Δρ. Βαλ. Μαρσέλου. Τεΰχ. Δεκεμβρ. (άρ. 6). Συνεργ. 
κ κ Σ . Δοντά, Οίκονομοπούλου, Π. Κοχκαλη, i  . 
Ίωαννίδου, Γ. Οίκονομίδου, Κ. Παπαστρατηγακη,
Ζ Κ αΐοη, Β. Μαρσέλου, Π. Ιΐαναγιωτάκου κ.λ.

«Ναυτική Ε λ λ ά ς »  Μην. περιοδ. Διευθ. συντά
ξεως Δ. Ποταμιάνος. Τεΰχ. Δεκεμβρ- (άρ. 3) Συνεργ. 
Κ. Φαλτάϊτς, Κ. Ράδου, Κ. Βελμύρα, Δ. Κοκκινου, 
Τάσσου Ζάππα κ.λ.

«Μ όδα  καί Τέχνη» ; Μην. περιοδικό Ελαβαμε 
τά τεύχη Δεκεμβρίου καί Ίανουαρίου (υπ αρ, 4ο 
καί 49) μέ πλούτον εικόνων, σχεδίων, μουσικής και 
έκλεκτής φιλολογικής ύλης. Από τά περιεχόμενα 
του άναφέρομεν τά διηγήματα τών κ.κ, Δημ, Ηου- 
τυρα, Ν. Νικολαΐδη, ποιήματα Γ. Σταυροπουλου, 
Σ . Παναγιωιοπούλου, Μπουφίδη, μεταφρασεις Α.
ΙΙαπαδήμα κλ. „

«'Α λεξανδρινή  Τέχνη» : Μην. περιοδ. Διευθ. 
Ρ,Σεγκοπυύλου. Συνεργ. Κ. Κ αβαφη, I . Ιίετριδη κλ.
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■Τη τεύχη της Λ'. έξπμηνίπς μέ 

ίδια.'τεοον εξώφνλλον δρ 3 5 .

UIPQ ΜΟΪΪίΚΟΝ ΙΡ9ΙΙΕΤΙΠΗ
Κ Λ Ε Ι Δ Ο Κ Υ Μ Β Η Λ Ο Υ

ΚΑΙ

ZEhQh ΓΛΩΣΣΩΠ 

ΑΓΓΛ ΙΚΑ  - Γ/· ΑΛΙΚΑ
Ό δ ο ς  Μ ασσαλίας ί 

Α Θ Η Ν Α Ι

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

( ί
ΟΙ ΝΕΟΙ KRIPOI ) )

Πολιτικό, Κ οινωνικό καί Φιλολογικό φύλλο.

Διευ9υ\τής : ΝΙΚΟΣ I. ΜΗΡλΚΗΣ 

Ταχτικοί συντάχτες οί εκλεκτότεροι τώ ν  Ε λ 

λήνων καί ξένω ν διανοουμένων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ KRPRiTIRNOI
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  - Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  
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ΑΟΥΚΑΣ Π. ΣΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΕ ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ - Ο Δ Ο Ν Τ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

Διπλωματούχος Έ θ ν .  Πανεπιστημίου 

ϊ α χ τ ο ύ ρ η  9 — Π α ρ ά  τ β ν  'Ά γ .  Ν ικ ό λ α ο ν  

Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ

Ώ ρ α ι  έπισκέψ εως 
9 — 12 π . μ. 3— 6 μ. μ.

ΙΙΟ ΥΡ Η Ι
ΚΟΝΙΑΚ

ΑΗΜ. Γ. ΖΑΡΑΦΩΝΪΤΗΣ
Ι Α Τ Ρ Ο Σ

ΔΕ Ρ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  Ν Ο ΣΗ Μ Α Τ Ω Ν  
Τ . βοη θ ός είς τάς δερματολογικάς κλινικάς 

τώ ν  πανεπιστημίων Βιέννης καί Λειψίας

Σ α τ ω β ρ ι ά ν δ ο υ  52α 
Α Θ Η Ν Α Ι

Κ α θ ’ έ κ ά σ τ η ν  9 — 1 κ α ί  3 —8

Ο Υ Ζ Ο
ΗΔΥΠΟΤΑ

O lu o s  ιδρυ9ε.ίςτώ 1868
.-ΕΝ Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Χ ορδιστής καί έταδιορθωτής Πιάνων κο.ί 111<<- 
νόλοιν. Χορδιστής τών Πιάνων τοΰ ’Ωδείου 
Π ειραιώς (Πειραϊκοΰ Συνδέσμου) τής Χ ορφ - 

δίας Α θη νώ ν καί τοΰ ΈίΚτκοΰ ’Ωδείου.
Π ληροφορίαι: Σ τοά  ’Αρσάκειου 1. Μουσι- 

σικός ΟΤκος Κιυνσιαντινίδου. Μουσ. ΟΤκος 
Ζ. Μακρή.


