
M o y c i  K X  I T e y x o c  2 4

§ A , e K e M R j » i o c

X  P O N I K X  I 1 9 3 0

^V/ltlllUIIIICIIIIllllt 2IIIIIIIIC1IIIC3IIII JIIIC>lll[]lll[]IIIC>llie]|||[]III(ll!IC}|\V̂

β -I O l  JJ’O K X H M X  Ί HC l\ y z : \ N n N H C  M O y -  

CIKHC KXJ T O  Κ Χ Θ Η Κ Ο Ν  'T HC θ λ λ Η Ν Ι -  

k h c  Γ I o a j t c i x c

To παρόν τεϋχος τώ ν  ί Μ ουσ ικώ ν Χ ρο νικώ ν» τό αφ ιερώ σαμε κατά  
μέγα μέρος στη β υζα ντ ινή  Τέχνη μέ την πρ όϋεσ ι νά  άνακ ινήαουμε ίίνα 
πολυπλοκώτατο  ζήτημα 7ΐαί νά δώσουμε την αφορμή γ ιά  μ ιά σοβαρή 
ερευνά σχετικά μέ τήν έκκλησιαστική  μας μουσική έχοντας τή γνώ μ η  
δτι αν δέ λυ&οϋν οί ουσ ιώδεις ά ιιφ ισβητούμ ενες α π ό ψ ε ις  γ ι ’ α υτή ν , δέ 
ϋ·ά έξασφαλιοϋ'ή ή ευπρ έπ ε ια  τής εκκλησίας μας κα ί μουσ ικώ ς.

’Ό σον αφορά τή β υζα ντ ινή  μουσική βρισκόμε&α ενώ π ιο ν  κ υ κ εώ -  
νος πρω τοφανούς έν γένε ι στήν ιστορία τής Τέχνης δλω ν τώ ν  λα ώ ν κα ί 
εποχών, άφοΰ, καϋ·ώς &ά άντελήφ& ησαν οί ά ναγνώ στα ι τώ ν  Μ . X ., 
έχουμε αμφισβητήσεις κα ί οξείες ά ντ ιγ νω μ ίες  γ ιά  τά στοιχειώδη κα ί ΰ ,ε- 
μελίωδέστερα ζητήματα τής τέχνης αύτής.

Διότι δέν υπάρχουν μόνον ακρω ς άλληλοσυγκρουόμενες α π ό ψ ε ις  
ώς πρός τό ζήτημα τοϋ ένια ίου ή δχι τής έλλη νικής μουσ ικής ( γ νώ μ α ι 
Ψάχου υπέρ—Σάϋ·α κατά κ .λ .)  γ ιά  τό ζήτημα τής παραδόσεως (Γ ε -  
δεών, Τζέτζης κ .λ .)  τώ ν  δ ιαστημάτων τώ ν  τό νω ν (άντί& ετες γ νώ μ ες  
Ψάχου—Θ ωΐδη κ .λ ,)  γ ιά  τό ζήτημα τής έναρμονίσεως τής β υζα ντ ινή ς  
μουσικής (α π ό ψ ε ις  α ντ ίθ ετο ι Φιλαν&ίδη, Π ολυκράτη, Γ ιανίδη  κ .λ .)  
άλλά κα ί γ ι αύτό aye ό μα τό βασικό ζήτημα τής καταγω γής κα ί τής αύ-  
ϋ·εντικότητος τής εκκλησιαστικής β υζα ντ ινή ς  γραφής, δ π ω ς σώ ζετα ι σή
μερα, έχουν δ ια τύπ ω σ ή  μέ σοβαρώτατα έπιχειρήματα κα ί άπό τις  δύο  
παρατάξεις άκρως άντί&ετες α π ό ψ ε ις , π ο ϋ  π ερ ιπ λέκο υν  ακόμα περ ισσό
τερο τό α ινιγματικόν αύτό ζήτημα.

"Οσον άφορα τό ζή τη μ α ; «τής γνησιότητας κα ί αυγγενείας τής 
καϋ'’ ημάς βυζαντινή ς μουσ ικής πρός τήν άρχαίαν ελλη νικήν , έ π ί τοϋ



ζητήματος αύτοϋ α ί γ νώ μ α ι δ ιχάζοντα ι. Τ ινές το ύτω ν ϋ'εωροϋοι τήν 
κ α ϋ ’ή μας β υζα ντ ινή ν  κα ί έκκλησιαστικήν μουσ ικήν ξένην κα ι έπείσακτον, 
εβρα ϊκήν ή τουρκ ικήν, οί δε εκκλησιαστικο ί μουσ ικο ί κα ί οί είδήμονες 
αύτής λόγιο ι Φ εωρουσιν α ύτή ν γνησ ία ν  διάδοχον τής αρχαίας ελληνικής 
μουσ ικής» ( * )

'Ο Μ . Ψελλάς, έξ άλλον, άποκαλοϋσε τήν παλα ιά  βυζαντ ινή  μου
σική  «οΖον απήχημα εκε ίνη ς» (τή ς ελλη ν ική ς), το όποιον σχολιάζον ό 
Σ άϋ'ας, έ,πρόσϋ'εοε « οϋτω  κα ί ή ν υ ν  δύνατα ι νά όνομασϋ'ή απήχημα τής 
Β υζα ντ ινή ς . ( * * ) .  Καί δεν περ ιορ ίζοντα ι οί ά ντ ιγ νω μ ίες  μόνον ατό ζή 
τημα τής κα ταγω γής κα ί τής γνησιότητος τής β υζα ντ ινή ς μουσ ικής, 
άλλά φ ϋ ά ν ο υ ν  κα ί σε άμφ ισβητήσεις κα ί αύτής τής παρασημαντικής.

<.<Η τε παρασημαντική κα ί ή άκουστική  ϋ·εωρία ή άρμονική, ούδέν 
έ'χει κο ινόν πρός τε τήν προτέραν παρασημαντικήν κα ί αρμονικήν τώ ν  
β υ ζα ντ ινώ ν , είμή πρός μέν τήν π ρ ώ τη ν  τά ονόματα τώ ν  σημείων, 8. 
έξ εκε ίνη ς ε ίς  άλλην δμως σημασίαν παρέλαβεν, πρός δέ τήν δεντέραν 
τά ονόματα τώ ν  ή χ ω ν , άλλ’ άμψότερα έν  δ ιαφόρω  σημασία κα ί έννοια. 
"Ο ,τι δέ ή ύπ ό  το ύτω ν (Τρηγορίου, Π ρωτοψάλτου τής έν Κ ω ν)π ό λε ι 
Μ. ’Ε κκλησ ίας, τοϋ Χ ουρμουζίου, χαρτοφύλαπος κα ί Χρυσάν&ον τοϋ 
έκ Μ αδντω ν , ύστερον Μ ητροπολίτου Δ υρραχίου) δημ ιουργηϋεΐσα  παρα- 
σημαντική  κα ί ακουστική  θεω ρ ία , ήπερ κα ί ή σήμερον ίσχύουσα  
απειρόκαλος κα ί άτεχνος μελοπο ιΐα , ούδέν πρός τήν β υζαντ ινή ν  εχονσα 
κο ινόν, κα ί δτι ε ίν ε  νέα α ύ τώ ν  έπ ινόησ ις αλλόκοτος τραγέλαφος, μ ίγ 
μα κα ί κράμα δ ιαφόρω ν μ ο υσ ικώ ν κα νό νω ν , ά σ νμ φ ώ νω ν  κα ί έλλειπώ ν  
σνστημάτω ν, στερονμένη τοϋ τελείου διά τεσσάρων, πέντε διά κα ί διά 
π α σ ώ ν , ή δέ μελοπο ιΐα  αύτής άπειρόκαλα αύτοσχεδιάσματα ά νϋ ρ ώ π ω ν  
στερουμένων πα ντελώ ς μουσ ικής σ ννέσ εω ς κα ί εύμουσ ίας». (*** )

Τήν άντί& ετη εντελώ ς πρός αύτά  α π ο ψ ιν  δέχεται ό καθηγητής κ. 
Κ. Ψάχος, π ο ϋ  π ισ τεύε ι στό έν ια ΐο ν  τής έλληνικης μουσικής μέ συνδε
τ ικό ν κρ ίκον μεταξύ τής αρχαίας ελλη νικής 7cai τής νεοελληνικής δημο
τική ς τήν β υ ζα ντ ινή ν , νπο σ τη ρ ίζω ν  συγχρόνω ς δτι ή σημερινή εκκλη
σιαστική  μουσ ική ε ίνα ι ή αρχαία β υζα ντ ινή , 7ΐατ ούδέν άλλοιωϋ'εϊαα, 
τον γραφ ικο ϋ  μόνον συστήματος αύτή ς μεταβληϋέντος άπό στενογρα
φ ία ς  ε ίς  σύστημα πλήρους ά να γνώ σ εω ς» .

Ά π ό  τά λίγα αύτά  άποοπάσματα, π ο ϋ  παραϋ'έτω  παραπάνω , νομί
ζω  δτι ε ίνα ι ολοφάνερο τό χάσμα, πο ϋ  χω ρ ίζε ι τ ίς άλληλοσνγκρουόμε- 
νες α π ό ψ ε ις  τώ ν  ε ιδ ικ ώ ν  μελετητώ ν τής β υζα ντ ινή ς  μουσ ικής δσον 
άφορα τά ϋ'εμελιώδη ζητήματα τής β υζαντ ινή ς σημειογραφίας, κ .λ. δπω ς  
αύτή  σώ ζετα ι σήμερα.

Τά μεγάλα κα ί δυσ επ ίλυτα  προβλήματα τής β υζα ντ ινή ς μουσικής,

(*) Π. Κουπιτώρη : «Λόγος πανηγυρικός περί της κ at)’ ήμας εκκλησιαστικής μουσικής 
σελίς 13.

(**) Κ. Σάθα «'Ιστορικόν δοκοίμιον περί τοδ θεάτρου καί της μουσικής των βυζαν
τινών».

{***) 1. 4 . Τζέτζη «Ή έπινόησις της παρασημαντικής των κατά τόν Μεσσαίωνα λει
τουργικών καί υμνολογικων χειρογράφων» σελ. 27.



τά όποια έπραγματεύ& ησαν στό τεϋχος αύτό οί δ ιακεκρ ιμένο ι συνεργά- 
τα ι τώ ν «Μ ουσ ικώ ν Χ ρο νικώ ν», κ α θ ώ ς  προεΐιτα , ε ίνα ι άνάγκη νά  γ ί
νουν θ·έμα σοβαρής έρεύνης κα ί επ ιστημονικώ ν συζητήσεω ν, ώστε νά  
αποκρυσταλλω θούν κατόπ ινμ ερ ικα ί λύσ^/ ,γ ι’ αύτά, οπω σδήποτε Ικανο- 
πο ιητικα ί.

Έ κ  παραλλήλου δμως πρός τ ις  έρευνες αύτές, γ ιά  τ ίς  όπο ιες δε 
θ ά  ήταν άσκοπο νά  συγκλη θή  είδικό συνέδριο, θ·ά επρ επ ε νά έφαρμο- 
σθο ϋν άπό τούς άρμοδίους μας μερικά μέτρα, π ο ϋ  νά  άπο ϊΐλείοουν τήν  
αμάθεια , τήν κα κο φ ω ν ία  κα ί τούς, ύπ ό  τύπ ο ν  δή θεν  συνθ 'έσεως, α ντ ι
α ισθητικούς αύτοσχεδιασμούς άπό μέρους μ ερ ικώ ν < ψ α λ τώ ν»

Π ρέπει δε νά  τονίσω  δτι έπ ιβάλλετα ι π ιά , ώ ς στο ιχειώδης έκδήλω - 
σις πολιτισμού, νά  δοθή  μεγαλύτερη σημασία κα ί ϋ'έσίς στό μάδημα τής 
μουσικής στά σχολεία, πο ϋ  δέν π ρ έπ ε ι π ιά  νά θ εω ρ ή τα ι ώ ς  προαιρε
τικό. Μόνο μ ’ αύτό τόν τρόπο ·θά δημιουργηϋ'ή ή παράδοσίς τής 
πνευματι,κοκαλλιτεχνικής έκλεκτικότητος στόν τόπο μας, ή όποια βέβαια  
δέ θ ά  προέλϋ'Ρ οϋτε άπό τά πο ικ ιλώ νυμ α  ’Ωδεία , πο ϋ  ξεφ υτρ ώ νο υν  
κά θε τόσο σά μανιτάρια, οϋτε άπό τά ε θ ν ικ ά  'θέατρα, διότι άσφαλώ ς  
οί νεοέ Ιληνες δέ ·θά φο ιτο ύν ατό ύπ ό  κατασκευήν κρατικό θέατρο, έστω  
κα ί αν τούς πρ οσφερ θοϋν έκ ε ΐ τά αριστουργήματα τώ ν  αριστουργημάτων, 
άλλά μάλλον ατά διάφορα ντάνσ ιγκ , κ ινηματογράφους κα ί στά εντόπ ια  
ελαφρά μουσικοσζηνικά ακαλα'θίρματα (τ ίς  διάφορες Ρι,ρίκες κ .λ .) .

Στόν τόπο μας δέν εχουμε τόσο άνάγκη καί $έν ενδ ιαφέρει ή άνα- 
διοργάνωσις τοϋ Π ανεπ ιστημ ίου, οϋτε ή μετάκλησίς ξ έ νω ν  οργανω τώ ν.

Ε νδ ια φ έρ ε ι πρ ω τ ίσ τω ς ή φω τισμ ένη  άναδ ιοργάνωσις τοϋ δημοτι
κού σχολείου. Καί ατό σημείο αύτό μοϋ έρχονται στό νοϋ τά λόγια τοϋ 
γνω στόν Γάλλου μουσικολογου Κ αμίλλου Μ^πελλαίγκ, ό όποιος εγρ α ψ εν : 
«εκείνο, πο ϋ  ενδ ιαφέρει ε ίνα ι δ π ω ς τά πα ιδ ιά  τοϋ λαοϋ ψ ά λλο υν  τόσο 
ατό σχολείο, δσο /αί στήν εκκλησία. Οί εκκλησιαστικές χορωδίες κατώ ρ- 
θω σ α ν  δ,τι ποτέ δέθ 'ά  μπορέση νά  κατορ·θώση κανένα ώ δεΐον. ’Α σφα 
λώ ς καμμιά ανατροφή δέ θ ά  μπορέση νά ε ίνα ι άνταξία  τής έπ ιδράσεω ς  

εκκλησιαστικών Χ ορω δ ιώ ν».
"Ας συνέλθο υν  λο ιπόν οί άρμόδιοί μας άπό τή ληθαργική τους μα

καριότητα /.αί ας κ ινη θο ύ ν  χω ρ ίς αναβολές μέ δραστηριότητα γ ιά  τήν  
εφαρμογή τής στο ιχειώδους μουσικοκαλλιτεχνίκής ανατροφής τοϋ λαοϋ, 
ποϋ, περισσότερο άπό κάΰ~ε σνομπ ιστικήν έκδήλωσι, θ ά  δείξη" τό μέτρο 
τοϋ πολιτισμού μας.

ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Q  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ. Με τό τενχος αντο τά κΜ ονοικά Χ ρονικά» ανμπληρώ - 
νονν και, το δεντερον ετος τής εκδοοεώς τονς και θειορονν πρέπον μ* αντί) 

την αφορμή νά δώσονν στους άναγνώστας των ενα σύντομον απολογισμό τον 
εργον τονς στό διάστημα αυτό.
; _ 3Αναμφίβολα τά Μ. X. δπως στό πρώτο, ετσι κα ί στό δεύτερο αντό χρό- 
νΟ'ίτροσεπαθησαν να σνμβαλονν δσο τό δννατόν περισσότερο στι^ν α ϊοθητ ι- 
κοπνενματική διαπα ιδαγωγησι τον κοινού και εν γένει στην εξνψωσι τον



καλλιτεχν.κ >ν επίπεδου τοΰ τόπον. Και αυτό πραγματοποιήθηκε σε αρκετό 
βαθμό  u s τη δημοσ ίευα  σοβαρών και a t γάλου ενδιαφέροντος κριτικών, άρ 
θρων κα ι μελετών τόσον έπί τών τοπικών, δσον και έπ ί τών γενικών μουσικο- 
καλλ.ιτεχνικών ζητημάτων και θεμάτων.

"Οσον άφορα την παρακολούθησιν και τον ελεγχον τής τοπικής μουσ ικο- 
κιλλ ιτεχνικής μας ζωής στις διάφορες εκφάνσεις της, με τά άττό καιρόν εις 
καιρόν άνακύπτον ια  ζητήματα, τά « Μ ουσικά Χ ρονικά» δίετήρηααν πάντοτε 
τήν αυστηρή αντικειμενικότητα και άμεροληψ ία στήν κρ ιτική  τους κ:ά πολλές 
φορές εχονν δοκιμάσει τήν ίκανοποίησ ι διάφορες υποδείξεις τους (λ.χ. γιά τό 
Μ ελόδραμα τ ό ’Ωδείο, τή σνμφωνική ορχήστρα κ.λ.) νά έχουν κάποια άπήχησι 
στους αρμοδίους και κατά ενα τρόπο νά έφαρμόζωνται.

Κατά τήν π ; ρίοδο τοϋ β ' χρόνον εκτός αυτών τά ((.Μουσικά Χ ρονικά» κατέ
βαλαν προσοχή στήν παρακολονθησ ι και τής μηχανικής μονσ.κής (ραδ οφώνον, 
ηλεκτροφώνου κ. λ.) με τήν τελευταίαν της είς τό ’Εξωτερικόν εξέλιξα', αλλά 
και ταυτόχρονα ασχολήθηκαν επανειλημμένως με ζωηρόν ενδιαφέρον και 
σθένος //έ τά τοπ ικά  επαγγελματικά ζητήματα, ποϋ προέκυψαν άπό τόν αντί
κτυπον τον ήχ ιμ ικον κινηματογράφου, γιά τήν κρίσιν κα ι ανεργίαν τών μου
σικών κ. λ. Έ πίσης κατά τό β '  ετος τά Μ.'Χ. έκαινοτύ>μησαν μ\ τί/ δημο
σίευα εκλεκτών φ ιλολογικών παραρτημάτω ν μη αριστοτεχνικά ξένα έργα 
(δπως τό((Έ νώχ ” Αρντεν»)καί ίδ,κά μας εκτός τών μουσικώ ν παραρτημάτων.

’Εν γένει δ : παρουσ ιάσθησαν πλονσιώτερα εις έμφάνισιν, πολυσέλιδα 
κα ί μέ ευρύτερη δρασι us τίς ενδιαφέρουσες διαλέξεις, εκλεκτές φιλολογικές 
εκδόσεις κ. λ.

Τό τελευταίο δέ τεύχος τής περίοδον, ποΰ είνα ι αφιερωμένων κατά μέγ ι- 
στον μέρος στή Βυζαντινή μουσική, τολμούμε νά π ιστεύουμε δτι είνα ι ή μονα
δική ϊσω ς στόν τόπο μας προσπάθε ια  σοβαρής καί πολυμερούς συγκεντρω
μένης εργασίας επί τής βυζαντινής μουσικής. Ε 'μεθα δέ βέβαιοι δη  θά εχη 
ζωηρόν αντίκτυπον στους ειδικούς κύκλους καί τους φίλους, εν γένει, τής ελ
ληνικής μουσικής καί θά προκαλέση συζητήσεις καί σχόλια εξυπηρετικά τής 
προόδου καI ορθής λύσεως τοϋ σοβαρ οτάτου ζητήματος τής Βυζαντινής μου 
σικής.

Αυτό ε ίνα ι έν συντομία τό εργο τών «Μ ουσικών Χρονικών», ποϋ έπραγ- 
μα τοπχησαν  χωρίς πομπώ δεις επαγγελίες καί οϊαδήποτε τυμπανοκρουσ ίαν  
κατά τήν περίοδον αυτήν τής έκδόσεώς τους, βοηθέύμένα άπό εκλεκτούς καί 
δ ιαπρεπείς συνεργάτας, τους οποίους αισθάνονται τήν ανάγκην νά ευχαριστή
σουν θερμά : Πρωτίστως δε τους συνεργάτας τον παρόντος τεύχους τόν Μ ακα- 
ρ ιοηατον Μ ητροπολίτην ’Αθηνών Χρυσόστομον, τόν Μέγαν χαρτοφύλακα 
καί χρονογράφον τής Μ. "Εκκλησίας καί ’Α καδημαϊκόν κ. Ιεδεών, τόν δ ια 
π ρεπή  συνθέτην κ. Γ. Λαμπελέτ, τόν διευθυντήν τοϋ Μ ουσικού Λυκείου κ. 
Κ. Π απαδημητριού, τόν διευθυντήν τοϋ ((.Μουσικού Κ όσμον» κ. θω ίδη ν , τόν 
διευθυντήν τής ((Π ρωτοπορίας» κ. Γιοφνλλην, τόν εκλεκτόν καλλιτέχνην καί 
κριτικόν  κ. Ν. Βεργωτήν, τόν κ. Σ. Κ αρά  κ.λ. Έ πίσης ευχαριστούν θερμά  
καί τους έν γένει σννεργααθέντας κοιτά τό ετος αυτό είς τό περιοδικόν κ. κ. 
Δ. Λ ανράγκαν, Ν. Λάσκαρην, Μ. Βάρβογλην, Λ. Τουρνάϊαοεν, τάς Κας Α. 
θεοδω ροπούλου, Σ. Κ ενταύρου—Οίκονομίδη, τους κ.κ. Έλ. Γιανίδην, Τ. Οίκο-



νομίδην, Σακελλαρίον, Σπαταλαν, Λαπαθιώτη, Ρώτα, Φαλτάΐτς, Σιδέρη κ.λ.
Με το ίδ ιο  πνεύμα τής αυστηρής καλλιτεχνικής κατευθύνσεως καί τής 

αφιλοκερδείας — us μ ιά  σημαντική τεχνική άνασνγκρότησι — τα «Μ. X.» 
θά έργασ&οϋν και είς τό μέλλον καϊ εϋρίσκονται στήν ευχάριστη θέσι νά δη- 
λωσονν^ οτι κατα την γ . περίοδο τής εκδοσεως τους ih\ παρουσ ιάσουν άπό  
7ΐ(ΐοtjς απο'ψεως εκπληκτικην προοδευτικήν δράσιν, ποΰ da  σημείωση αξιό
λογο βήμα προόδου στήν ιστορία τοϋ νεοελληνικού πνευματικού πολιτισμού.

“ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,, 
-ρΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥήΙΩΝ. "Ενα σοβα- 

ρωτατον ζηζημα, ποΰ ενδιαφερει εξαιρετικα τόν καλλιτεχνικό μα ς  κόσμο, 
ιδ ίω ς δε εκείνους, ποΰ τονς ελκύει ή Ε λληνική μουσική είνε ή νπόθεσις τής 

συλλογής δημοτικών μας τράγου διών, άπό τόν Γάλλον κα&ηγη την κ. Περνώ, 
ποΰ τείνει τελευταία νά πάρη τή μορφή κοινωνικού σκανδάλου.

> f (> τημα εχει ως εξής . Ι ο  περασμενο ετος το Κ ράτος έψήφισε στή 
Βουλή π ίσ ιω σ ι 500.000 δρχ. γιά τή συλλογή κα ι δ ισκοποίησ ι δημοτικών τρα- 
γουδίών, ποΰ άνετέϋη στόν κ. Περνώ (καθηγητήν τής φωνητικής μουσικής  
— κλάδος γλωσσολογίας).

Ε πειδή τότε προεκλή&η στόν Τύπο αρκετός θόρυβος κατά τοΰ π οάγμ α -  
τος (Ίδ'.ως δε στίς στήλες τής « Ε στίας») ποϋ  εθεωρήβη, δικαίως, ώς π ρα ξ ι
κόπημα κατά τής ελληνικής τέχνης, ό κ. Π ρω θυπουργός έδήλωσεν οτι ή άπ ό -  
φασις θά άναθεωρηθή και οτι θά άνατεθή ή καταγραφή κ.λ.τών δημοτικών μας  
τράγου διών σε Ελληνας ειδικούς. Τελευταίως δμως εντελώς απρόοπτα έρ
χονται βάσιμο: πληροφορίαι δτι ό κ. ΙΙερνα> κρυφά ήλθε στήν 'Ελλάδα κα ί 
κατόπιν επισήμου εντολής (καί κρατικής μας επιχορηγήσεως) ήρχισε νά συλ- 
λέγη κ.λ. δημοτικά μας τραγούδια. Τό ζήτημα, ώς φαίνεται, ασχέτως ιιε τήν 
άναξιοπρεπεστάτη γιά τους Αρμοδίους μας αποψ ι τής έξαπατήσεως τού κοινού 
καί τών αντιπροσώπων τοϋ λαοϋ, παρουσιάζεται, αύτό καθ  ’ έαυτό,ώςσκάνδαλο, 
π,οΰ μόνον στόν τόπο μας, με τήν κλασική μοιρολατρία καί τήν εγκληματική μα ς  
αδιαφορία γιά τά κοινά, ε ίμπορεΐ νά πέρνα σχεδόν αδιαμαρτύρητα. Διότι είνα ι 
έκτος συζητήσεως δτι ενας ξένος, όσονδήποτε καλός καί μορφωμένος στήν ειδι
κότητα τον, δεν είμπορεΐ νά αϊσθαν&ή, νά -ψυχολογήσω] καί άποδώση π ιστά  
το χρώμα του δημοτικού μας τραγουδιού, άφον π ιά  καί ο ί περισσότεροι αστοί 
μας, επηρεασμένοι άπό τήν ξένην τέχνην καϊ εν γένει τόν δυτικόν πολιτισ ιιόν  
εχονν σε μεγάλο βαθμό χάσει τό γνήσιο α ίσθημα  τής δημοτικής μας μούσας.

, , xavd s  νά πή  με βεβαιότητα, χωρίς νά ύπάρχη  φόβος νά 'θεωρητή
αντο ως υπερβολή, δτι (ίλες οί παρόμοιες προσπάθειες μεταγραφής κ. λ. δημο
τικών μελο)διών άπό ξένους μουσικοθεωρητικους απέτυχαν οίκτράί

, Ά ρκεΐ μόνο νά αναφέρουμε τά χονδροε δή σφάλματα τοΰ Ντεκουντρε 
στη σχετική μ'ε τά δημοτικά μας τραγούδια συλλογή τον—δπον εκτός τών 
άλλων μ ιά  παλ ζονσα μελωδία. « Μιά βοσκοπού/.α αγάπησα» εμφανίζεται ώς 
ελληνική, συλλογή, ποΰ δέν περιέχει κανένα ίρα γονδ ι στό κ α τ11 εξοχήν ελληνικό 
μετρον τών 7)8, διότι είναι ξένο στήν ευρω παϊκήν α ΐσθησ ϊν κα ί τό χειρότερο 
σφαλμα είναι ή ανθελληνική εναρμόνησις, ποϋ  βασίζεται μόνο στίς ευρωπαϊκές 
κλίμακες και τονς Αρμονικούς κανόνας καί δχι δπως Επρεπε, κυρίως 
στίς ελληνικές (οπως ή ϋποδώριος κλ.) ποϋ επιβάλλουν ειδικήν ίναρμόνισ ι.

Η λεπτότατη εργασία τής επιλογής, καταγραφής καί έναρμονίσεως γνη-



σίων ελληνικών τραγονδιών κα ϊ χορών ασφαλώς θά  επρεπε νά άνατεθή άπο- 
κλειστι,κώς σε "Ελληνας ειδικούς καλλιτέχνας, ποϋ άφιέρωσαν μεγάλο μέρος 
της πνενματικοκαλλιτεχνικής τους δράσεως σε σχετικές εργασίες.

Ά πό  τους κυριω τέρονς δε έργάτας τής ελληνικής μουσ ικής πρέπει νά 
αναφέρουμε τόν διακεκριμένο συνθέτη καί λόγιο κ. Γ. Λαμπελέτ, ποϋ έχει 
κάμει σοβαρωτάτη κα ϊ υποδειγματικήν εργασία στό ζήτημα τής ορθής εναρ
μ ο ν ίσ ε ις  δημοτικών μας τραγονδιώ ν, μέρος τής όλης σημανακω τάτης δημ ι- 
ουργικής χου εργασίας, γιά τή νεοελληνική μουσική, τής οποίας δυστυχώς ελά
χιστο μέρος εχει ελθει στή δημοσιότητα, καθώς καϊ τόν καθηγητήν κ. Κ. Ψα- 
χον, ποϋ έκτος τής αυθεντικής του εργασίας στή Βυζαντινή μουσική, εΐργά- 
σθη  αξιόλογα καϊ στό επ ίπεδο τής συλλογής έλλην. δημοτικών τραγονδιών 
(όπως κατά δεύτερον λόγον και οί κ.κ. Κ . Π απαδημητριόν, Ν. Λαβδας κλ.)

Μόνο σε παρόμο ια  πρόσω πα, ποϋ νά παρέχουν όλες τις εγγυήσεις γιά μ ιά  
σοβαρή εργασία σχετικά με τή λα ϊκή μας μουσική θά επρεπε να 
άνατεθϊ] ή συλλογή και καταγραφή δημοτικών μας τραγονδιών κ.λ. καϊ όχι 
στόν πρώ το τυχόντα εύρω παϊο  γιά τήν Ικανοποίησι μόνο ενός δουλικού
σνομπ ισμον. , , , <

Είναι καιρός π ιά  νά ένδιαφερθοϋμε πραγματικά  γιά τήν ελληνική τέχνη, 
νά μή τήν παρωδούμε καϊ νά τηρήσουμε, ώς ελεύθεροι άνθρω πο ι, στοιχειώδη 
αξιοπρέπεια  απέναντι τοϋ έαυτοϋ μας και τών ξένων. Ν. Β.

ι—ΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟ ΒΙΒΛΙΟ . Ή  συζήτησις, ποϋ  προεκάλεσε τό προ 
* τίνος έκδοθέν βιβλίον τον κ. I. Π αναγιωτοπούλου (ή Κ ούρο ν ): « Ή  
Μ ο υ σ ι κ ή  τ η ς  θ ρ η σ κ ε ί α ς », πον αποτελεί μ ιά  άπό τις πολλαπλές εν
δείξεις γιά τήν νπαρξ ιν  αλύτων θεμελιωδών ζητημάτων τής βυζαντινής μου 
σικής, ώς φαίνεται, εξακολουθεί μέ τάσιν νά προσλάβη ευρύτερη έκτασι,

Μετά τις έντονες καϊ έκ μηδέν ιστιν,ές επιθέσεις κατά τοϋ σνγγραφέως εκ 
μέρους μερικών φανατικών θιασωτών τών παραδεδεγμένων, ήλθεν ή κριτική  
τοϋ κ. ί ΐα π α δ  η μητριού (σέ περασμένο τ εϋχος τών Μ. X.) νά θέση τα πράγ - 
uara στή θέσι τους, έξετάζουσα τήν καινοτόμο προσπάθε ια  τοΰ κ. ΙΙανα- 
γιω τοπσύλον— εισαγωγής νέας σημειογραφ ίας εις αντικατάστασιν τής εν χρή- 
σει βνζαντ. παρασημαντικής—μέ κάποιαν αντικειμενικότητα και άπό περ ιω 
πής, αν και ό κ. II. δ ιαφω νεί με τόν ονγγραφέα του β ιβλίου ώς πρός τήν 
ανάγκην τηζ ό.ντίκο,ζο.οτ(ΐοε(θζ χηζ ετιιοτ]/ιον tzclqcioy)μ,αντιτ6Ύ}ζ·

Κ α ϊ ενώ  τό έπ ίσημονόργανον της 'Ιερας συνόδων «.’Εκκλησία» σχολιά
ζει (εις τό ψύλλον τής 18 ’Οκτωβρίου)  μέ κολακευτικές εκφράσεις τήν κρ ιτ ι
κήν αύτήν τον κ. Π απαδη μητρ ιού , είς το παρόν τ εϋχος τών Μ. X. δημοσιεύε
τα ι μ ία  άπάντησις εις τήν κρ ιτικήν αύτήν, τοϋ κ. Βλάχου, ποϋ υπεραμύνεται 
τών νεωτερισμών τοϋ κ. Π αναγιωτοπούλου.

Τά «.Μουσικά Χ ρονικάν, ποϋ  θέλουν νά ε ίνα ι ενα πραγματικό  ελεύθερο 
βήμα  γιά τή σοβαρή ερευνά τών φλεγόντων καλλιτεχνικών ζητημάτων, θά  
παρακολουθήσουν μέ ενδιαφέρον τή συζήτησή γύρω άπό τό άνακινηθέν ζή
τημα τής παραση μαντικής, ποϋ  άπό μ ια  οχι ασημαντη πλευρά θα διαφώτιση 
τό όλον πολύπλοκο καϊ α ινιγματώδες ζήτημα τής βυζαντινής μουσικής, τό ό
π ο ιον  εξετάζεται εν πλάτει στό πανηγυρ ικόν αυτό τεύχος.



Ν  earrepicMoi πχχχ ιο ι eN nr η jepx

HM(1)N KloyCIKH
Είς τήν ίεράν ήμών μουσικήν τήν έν χρήσει παρά τοίς όρθοδόξοις 

έτολμήθησαν, άπό έννενήκοντα σχεδόν ετών, νεωτερισμοί τινες, ώς άπο- 
καλοϋσιν αυτούς οί μνησθέντες τοΰ λεσβίου συστήματος καί τής τοΰ Χα- 
βιαρά μουσικής, καί τής εισαγωγής τής τετραφώνου εις τούς έν Ευρώπη 
ναούς τών ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων. Νεωτερισμός ώνομάσθη καί 
βεβαίως είναι, πας έκτροχιασμός άπό τοΰ καθεστώτος εν τε τφ  τυπικφ 
τών ιερών τελετών καί τή κατ’ αύτάς απαραίτητο) ψαλμωδία. Ή  εισα
γωγή οργάνου ωδικού ή αρμονίου έν τα ΐς ίεραΐς έκκλησίαις είναι βέβαια 
νεωτερισμός, έκτροχιασμός άπό παλαιοτάτης ίεράς παραδόσεως, τοΰτον 
δ έ  ούδείς, αν μή άπατώμεθα, κληρικός ορθόδοξος έτόλμησε μέχρι προ 
πέντε-εξ έτών παρ’ ήμΐν, δτε δυο τών αρχιερέων, ώς ήκούσαμεν, είσή- 
γαγον τήν ένόργανον μουσικήν έν τοίς ίεροΐς αυτών ναοΐς. 'Ο εις τού
των υμνεί τόν Δημιουργόν έν ψαλτηρίφ καί κιθάροι, κατά τό τοΰ ψαλ-
μωδοΰ, φρονών δτι τοιούτω τρόπο) φέρεται ό λαός πρός τήν παλαιάν_
πολιάν— άρχαιότητα. Καί έν αυτή δ5 δμως εύρίσκομεν «νεωτεριστάς» αρ
χαίους, άλλ’ αιρετικούς.

Μετά λύπης άληθοΰς παρετήρησα δτι οί προ χιλίων πεντακοσίων ετών 
νεωτερίζοντες έν τή ιερά ήμών μουσική ήσαν ή αιρετικοί, ή θεομπαΐκται. 
Σχεδόν κατά τά 360 ή τών μασσαλιανών αϊρεσις ένεφανίσθη, κατά Θεο
φάνη (Α' σ. 99). « Ού τ ο ι  ψ ά λ λ ο ν τ ε ς κ υ μ β α λ ί ζ ο υ σ ι κ α ί κ ρ ο -  
τ α λ ι ζ ο υ σ ι, τα παρα τφ Δαυΐδ παχεως εκλαμβανοντες καί άνοήτως. 
Ταΰτης αίρεσιάρχαι Δαδόης καί Σάβας καί ’Αδέλφιος, φασί δέ τινες δτι 
•καί ό Σεβαστείας Ευστάθιος. Οις άντέστησαν γενναίως ’Αμφιλόχιος Ίκο- 
νίου καί Αητώϊος Μελιτινής, ύστερον δέ καί Φλαβιανός ’Αντιόχειας» Πα- 
ρατηροΰμεν λοιπόν, δτι συνώδευον τήν ψαλμωδίαν όργανα μουσικά, πράγμα



άποδοκιμαζόμενον υπό τοϋ χρονογράφου Θεοφάνους, δστις άνόητον άπο- 
καλεϊ τήν ύπό τών μεσσαλιανών εφαρμογήν τοΰ δαυϊτικοϋ «έν ψαλτηρίφ 
καί κιθάρα» είς τήν ίεράν ήμών μουσικήν. Τώρα, επέρχεται ή απορία: 
Εύάγριος ό τής Εκκλησίας Κωνσταντινοπόλεως αρχιδιάκονος, σύγχρονος 
τοίς νεωτερισταΐς, συνέθετο τά στιχηρά, ή στιχερά αΰτοΰ πρός στηριγμόν 
τών ορθοδόξων ; *Ησαν δέ δυο' «έν πρός τούς έν κοινοβίοις, ή έν συνο- 
δίαις μοναχούς, και έν πρός τήν Π αρθένον άτινα δπως είσ'ι θαυμαστά, 
οι έντυγχάνοντες εισονται». Ταΰταπαρα Σο)κρατει τώ εκκλησιαστικά) ιστο- 
ρίκώ (βιβ. Δ' 23) άναγινώσκομεν.

Διατυπώ απορίαν διά τά στιχερά' διότι γινώσκομεν δτι, άπό τών αρ
χών τής Δ' έκατονταετηρίδος, διά λαϊκο-ίερών ασμάτων και μελωδιών, 
έζήτουν οί αιρετικοί, καί μετ’ αυτούς οί ορθόδοξοι βεβαίως, να προσηλυ- 
τεύσωσι τούς τής έναντίας θρησκευτικής πεποιθήσεως. Μή λησμονήσωμεν, 
δτι καί οί οπαδοί τοΰ Ά ρείου ειχον τήν Θάλειαν, βιβλίον έμμετρον, ώς 
φρονοϋμεν, δπερ (*) διά τραγουδιών, ως σήμερον λεγομεν, διεδιδεν ασυναι- 
σθήτως τάς κακοδοξίας αύτών. ’Ακριβώς δ οι μοναχοί τότε κίνδυνον ετρε- 
χον διαφθοράς θρησκευτικής, διότι τών μασσαλιανών, ή ενθουσιαστών, η 
εύχιτών, ή αϊρεσις έλαβε τήν γένεσιν άπό καλογήρων, οΐτινες πιστεύσαντες, 
δτι έφθασαν είς ύψίστην ηθικήν τελειότητα καί δτι κοινωνοΰσιν άμέσως 
μετά τοΰ αγίου Πνεύματος, έξ οΐήσεως έξώκειλον εις πλάνας τήν κοινω
νίαν καταστρεφούσας. Ταύτας μανθάνομεν άπό τής πρός τούς συγχρόνους 
αύτοΐς επισκόπους έπιστολής τών πατέρων τής έν Γάγγραις συνόδου, γενο- 
μένης μεταξύ τών έτών 3b2—370 (**) Βλεπομεν ομως οτι η Θαλεια τών 
άρειανών έ\|)άλλετο, ίσως καί έντός τών ναών (***), μή συνοδευομένη ύπό 
μουσικών οργάνων, διότι ούδεμίαν έχομεν περί τούτου μαρτυρίαν. "Ινα μή 
προχωρήσωμεν προσωτέρω, παρακαλώ τόν αναγνώστην Όνα  πιστεύση δτι 
οί περί τήν ίεράν ήμών μουσικήν πρώτοι, κατά τήν ιστορίαν, νεωτερίσαν- 
τες ήσαν αιρετικοί. "Υστερον, ως φρονώ, χρήσιν οργανικής καί φωνητικής 
μουσικής έν ταϊς ίεραϊς ήμών έν ναφ τελεταϊς ούδείς αναφέρει τών πα
λαιών. ”Αν δέ γίνηται λόγος περί τίνος οργάνου σταλέντος ύπό έλληνος 
ά’ύτοκράτορος είς ήγέμόνα φράγκον, αύτό βεβαίως, ήτο τό χρησιμοποιού- 
μενον είς τόν βυζαντινόν 'Ιππόδρομον. "Οστις άναγνώση μέρη τινά τής

(*) Σωκράτους Έ κκλησ.,Ίατ. Α', 7. Σωζόμενος' Α' 21.
(**) Κοντογόνου Έκκλησ. Ίστ. σ. 530—435 α' έκδόσεως.
(***) Τό παροιμιώδες «Ποΰ είσίν οί λέγοντες—τά τρία μίαν δύναμιν»—δμοιάζον, κα

θώς έίπον άλλοι·, πρός τό «εςήνθησεν ή ’έρημος—ώσεί κρίνον, Κύριε», άΰτά Βε6α£ω| έγένετο 
κ,ατά ,μίμησϊν φλλου. ^αματος ίεροϋ ,ψαλλομένου έν ναοϊς.



Βασιλείου Τάξεως τοΰ Πορφυρογέννητου 0’ άπαντήση τό όργανον άναφε- 
ρόμενον, αλλά μόνον «τρισαγιάζον»' δήλά γε δή, έβοήθει εις τήν τοΰ τρι
σάγιου ΰμνου ψαλμωδίαν, ή μόνον εψαλλε, βεβαιότατα χωρίς ν ’ άναφέρη 
λέξεις' αλλά μόνον είς τάς έν τώ 'Ιπποδρόμου γινομένας κοσμικάς πανηγΰ- 
ρεις’ Εϊς τάς ίεράς τελετάς οΰδέν μέρος είχεν οΰτε τό «τρισαγιάζον» δργα- 
νον, οΰτε τά κρόταλα καί τά κύμβαλα τών αιρετικών εΰχιτών.

Ταΰτα γράφονται πρός τόν σκοπόν ’να συμφρονήστ) μετ’ έμοΰ ό άνα- 
γνο3στης οτι, χρήσις οργάνων έν ταΐς ίεραΐς παρ’ ήμίν τελεταΐς έγένετο 
παρά τινι τάξει αιρετικών, οΰχί παρ’ όρθοδόξοις. Μετά τούς αιρετικούς, 
εχρησιμοποίησαν όργανα είς τήν ίεράν μουσικήν, ά λ λ’ εξ ω τ ώ ν ν α ώ ν, 
οί τών θείων έμπαΐκται.

Ά πό τών αιρετικών μέχρι τών θεοεμπαικτών πεντακόσια σχεδόν έτη 
παρήλθον. Ευτυχώς αί ασεβείς τολμηρίαι τών νέων ύπονομευτών τοΰ 
ίεροΰ καθεστώτος άπέβλεπον όχι εις δημιουργίαν τυπικοΰ παραδόξου καί 
μουσικής φωνητικής όμοίας, άλλ’ εις χρήσιν οργάνων. Έχρησιμοποιήθη- 
σαν όργανα έκτος τοΰ ναοΰ. Εϊς τήν έκ προστάγματος Κωνσταντίνου τοΰ 
Πορφυρογεννήτου συνταχθεϊσαν Χρονογραφίαν (*) άναγινώσκομεν δτι, 
Μιχαήλ αΰτοκράτωρ ό υιός τοΰ Θεοφίλου, ό διά τήν οινοποσίαν μεθυστής 
έπικληθείς, δημοσία διεπόμπευε τάς ίεράς ημών τελετάς" διορίσας δέ ψευ- 
δαρχιερεΐς κακοήθεις τινάς έ'νδεκα, καί τάξας έπί κεφαλής αΰτών Γρΰλ- 
λόν τινα, βωμολόχον, όμοιον αύτοΐς, ώς πατριάρχην, προσέθετε δέκατον 
τρίτον εαυτόν, παίζοντα τό πρόσωπον μητροπολίτου Κολωνίας. Οί δέκα 
καί τρεις οΰτοι τών θείων έμπαΐκται, όσοι συνεκρότουν τόν βέβηλον αΰ- 
τόν θίασον, περιεφέροντο άνά τάς οδούς ίερατικάς ένδεδυμένοι στολάς, 
οΰχί ψάλλοντες. Οί χρονογράφοι, οί γνωστοί ώς συνεχίσαντες τό τοΰ Θεο- 
φάνους εργον, γράφουσι σαφώς «έπεί δέ καί αδειν έχρήν αΰτούς καί τε- 
λεΐν τά μυστήρια, τ ά ς  μ έ ν  ώ δ ά ς έ ξ ε π λ ή ρ ο υ ν  δ ι ά  κ ι θ ά 
ρ α ς ,  νΰν μέν ήρέμα πως οΰτω καί λιγυρώς έπηχοΰντες, τά μυστικά μι
μούμενοι, νΰν δέ άνέτω φορά (**) καί διαπρύσια) τάς εκφωνήσεις δήθεν 
τών ιερέων». Ταΰτα τά τών χρονογράφων άρυόμενος ό Κωνσταντίνος 
ΙΙαπαρρηγόπουλος έν Γ ' τόμο,) τής Ιστορίας αΰτοΰ παριστά ά'λλως πως. Τό 
παράδοξον τό τότε δημιουργούμενον ύπό τής συμμορίας Μεθυστοΰ καί 
Γρΰλλου καί τών όμοιων ήτο, τοΰτο" δτι εϊς τόν έμπαιγμόν τών θείω ν με- 
τεχειρίσθησαν όχι φωνητικήν, άλλ’ οργανικήν, μουσικήν, τήν οποίαν έτόλ-

(*) Theophanis C ontinuati, σ. 201, 244, είς αύιούς δε προσέχομεν, καθό γράφον
τας εκ διαταγής αΰτοκρατορικής.

(**) φορφ λέγε: καί δχι φωνή.



μη σαν ’να έγκαταστήσωσι παρ’ ήμΐν έν ναοίς ιεροΐς αρχιερείς ορθόδοξοι 
μή άκολουί)οΰντες τήν άπό αιώνων επικρατούσαν παράδοσιν. Έ άν σήμε
ρον έκτροχιάζωνται είς τοΰτο τό κεφάλαιον οί λαϊκοί, οί κληρικοί φέρουσι 
τήν ευθύνην.Υ πήρξε καιρός ποτε, κατά τόν όποιον υπό κληρικών αληθών, 
δχι Γρΰλλων, έξελαϊκεΰοντο ιεραί τελεταί, αλλά καί τοΰτο τό τόλμημα έγί- 
νετο έκτος τών ναών, εις τάς οδούς- έ'χομεν ύπ ’ όψιν τόν χρονογράφον Κε- 
δρηνόν (*) άφηγούμενον τάς άφρονας πράξεις τοΰ πατριάρχου Θεοφυ- 
λάκτου τοΰ Λακαπηνοΰ, καί άναγινώσκομεν’ «εργον εκείνου καί τό νΰν 
κρατοΰν εθος, έν ταΐς λαμπραΐς καί δημοτέλεσιν έορταΐς ΰ β ρ ί ζ ε σ θ  α ι 
τ ό ν  Θ ε ό ν  κ α ί  τ ά ς  τ ώ ν  α γ ί ω ν  μ ν ή μ α ς  δ ι ά  λ ύ γ ι σ μ ά -  
τ ω ν ά π ρ ε π ώ ν  κ α ί  γ ε λ ώ τ ω ν ,  κ α ί  π α ρ α φ ο ρ ώ ν  κ ρ α υ- 
γ ώ ν, τελουμένων τών θείων ΰμνων, οΰς εδει μετά κατανΰξεως καί συν- 
τριμμοΰ καρδίας προσφέρειν Θεφ’ πλήθος γάρ συστησάμενος έπιρρήτων 
άνδρών, καί έξαρχον αΰτοϊς έπιστήσας Εΰθΰμιόν τινα Κρασνήν, τάς σα
τανικός ορχήσεις, καί τάς άσημους κραυγάς, καί τά έκ τριόδων καί χα
μαιτυπείων ήρανισμένα άσματα τελεϊσθαι έδίδαξεν» ό Θεοφύλακτος’ διάρ
κεσαν δ’ αί απρεπείς αΰται πανηγύρεις αί γινόμεναι κατά τήν μνήμην 
τών αγίων νοταρίων ύπό τών «παιδοδιδασκάλων νοταρίων» εκατόν έτη, 
ϊσως καί ολίγο) περισσότερον, άπό τοΰ άσυνέτου τοΰτου πατριάρχου μέχρι 
τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου Λουκά τοΰ Χρυσοβέργη, κοσμήσαντος τόν 
θρόνον άπό τοΰ 1156—1169. (**) Οί παράδοξοι αυτοί νοτάριοι «μάλ
λον έ'ξω τών ναών άσματα λαϊκά βωμολόχα, καθά φαίνεται έξ οσων γρά
φει Θεόδωρος ό Βαλσαμών (***). ’Εμπαΐκται τών ιερών καθεστώτων 
κληρικοί τήν έ'ναρξιν τών ασέμνων ασμάτων καί βωμολοχιών, τών δημο
σία γινομένων, έδέχθησαν άπό πατριάρχου, τόν όποιον ό Βαλσαμών κα
ταδικάζει ένεκα τών «φαύλων καί αδιαφορών εργασιών αύτοΰ».

Ειχον οί νοτάριοι παιδοδιδάσκαλοι οΰτοι τυπικήν τινα διάταξιν ; κο
σμικήν εννοείτα ι’ άγνωστον’ άλλ’ είχον τήν ευλογίαν πατριάρχου βασιλό- 
παιδος, διότι καί εις τά γελοία καί είς τά ακατανόητα καί εις οίονδήποτε 
έκτροχιασμόν άπαιτεΐται μία ευλογία, δήλα δή εγκρισις’ όπισθεν αύτής όχυ- 
ροΰται πας τολμητίας, συντάττων «Τυπικήν Διάταξιν», ήτις ένδέχεται ’να
παρασκευάζη τελετουργικόν τι Λεπαδοτεμαχοσ κλίΐ. τοΰ παλαιοΰ κω-
μικοΰ. Διότι είς εσπερινόν γινόμενον μετά τήν 11 όκτωβρίου ϊσως είχε 
χώρον τό δοξαστικόν «Τών αγίων πατέρων δ χορός»’ άλλά στιχηρόν εν τής

(*) Σύνοψις Ιστοριών' τ. Β' σ. 333.
(**) δ θεοφύλακτος κατείχε τόν θρόνον από τοΰ 933 §ως τοΰ 956, τάς δε άφρονας 

αύτοΰ πράξεις αναφέρω και εν τοίς «Πατριαρχικούς Πίναξι»' σ. 304.
(***) Ιρμηνεία είς 62 κανόνα της Πενθεκτης.



Πεντηκοστής, καί εν τοϋ Ευαγγελισμού, καί τό κοντάκιον τοΰ ’Ακαθίστου 
ΰμνου «Τη ύπερμάχω», κατά τί τυπικόν καί κατά τίνα παράδοσιν συμ- 
φύρονται είς εσπερινόν, μικρόν ή μέγαν, δσον καί αν τιτλοφορήται πανη
γυρικός' ; Φαίνεται δ’ δτι είς τούς τοιούτους εσπερινούς καί τέσσαρες καί 
πεντε ήχοι—κατά τάς επιγραφάς, τάς οποίας άναγινώσκομεν—δυνατόν ’να 
συμπαραταχθώσιν, είς μίαν καί τήν αυτήν ίεράν τελετήν. Έ άν δέ κατα- 
σκευαζωμεν εσπερινόν, ώς εννοεί αυτόν άπό αιώνων ή Εκκλησία, τίς ό 
λογος τοϋ απολυτίκιου τοΰ Α' ήχου, τοΰ απολυτίκιου τοΰ Εύαγγελισμοΰ, 
καί πρός τί ψάλλεται είς εσπερινόν τής 13 όκτωβρίου θεοτόκιον «Τήν 
ωραιότητα τής παρθενίας σου» ; Καί είς τί ήδίκησαν τόν μουσουργόν ή τόν 
τυπικάρην τοϋ πανηγυρικού εσπερινού οί άγιοι μάρτυρες Κάρπος, ΙΙαπύ- 
λος, Αγαθόδωρος, Ά γαθονίκη , Βενιαμιίν, ’ Αντίγονος καί Νικήτας ό 
ομολογητής, ώστε ν’ άδικηθή ή μνήμη αύτών ; Διότι, ό τή 12 όκτωβρίου 
τελούμενος εσπερινός ανήκει, ούτως ειπεΐν, είς τήν 13, εν δέ άπολυτίκιον 
ενός, δύο, τεσσάρο>ν μαρτύρων, όσους ή Εκκλησία γεραίρει τή 13 τοΰ μη- 
νός τούτου, έ'πρεπε ’να ι^αλή' ούτε, εάν ό ναός τιμιάται έπ’ όνόματι τοΰ Εύαγ- 
γελισμοΰ, παραβλέπεται τό άπολυτίκιον τών εορταζόμενων όσίο^ν, ομολο
γητών, ή μαρτύρων. «Τοΰτ’ έπος αθανάτων—ήλθε διά στομάτων».

Κατόπιν όλων τούτων τών παραδόξων φαινομένων τής τυπικολογίας, 
πρός συμπλήρωσιν γελωτοποιήσεως ανευλαβούς, είσάγεται καί διβάμβου- 
λον, τό όποιον μόνων τών βυζαντινών αύτοκρατόρων ήτο δικαίωμα. Ε ι- 
χον καί οί πατριάρχαι, τό πολύ πολύ δέ καί είς τούς αρχιεπισκόπους Κύ
πρου καί Βουλγαρίας άνεγνωρίσδη τό δικαίωμα'άλλά τό κηροπήγιον,ούτως 
ειπεΐν, τοΰτο τών πατριαρχών καί τών αυτοκέφαλων άρχιεπισκόπων ήτο 
μονοβάμβουλον, όχι διβάμβουλον. Ό  συντάξας τήν Τυπικήν Διάταξιν» 
ήγνόησε τοϋτο, καί εδωκεν εις τόν μητροπολίτην ’Α θηνών διβάμβουλον, 
άνήκον είς τόν αύτοκράτορα, καί (μετά τήν ά'λωσιν τής Κ)πόλεως) εις τόν 
πατριάρχην αυτής. Ά λ λ ’ ένταΰθα καί πάλιν « ’Ά νω  ποταμιών ιερών χωροΰσι 
πηγαί». Ευχής έργον ήτο βεβαίως δτι ούτε νοταρίων έπηκολούθησε πομπή' 
ούτε Γρΰλλος' ούτε Κασγής' μιετά τής πομιπείας αύτών’ άλλ’ έγένετο συμ
φυρμός ήχων καί στιχηρών καί άπολυτικίων, κατά τυπικήν διάταξιν, ήτις 
θά διαιώνιση μίαν ημιμαθούς τολμηρίαν. Ά λλά  ταύτην ούδεμία ιερά αρχή 
έπρεπε ’να έγκρίνη, πριν ύποβάλη είς δοκίμους ίεροψάλτας καί γνώστας 
τοΰ τυπικοΰ τής εκκλησιαστικής ακολουθίας, παράδοξον εσπερινόν τής 25 
μαρτίου, \|)αλλόμενον πέντε καί ήμισυ μήνας προ τής καθιερωμένης εορ
τής τής ημέρας εκείνης, καί οϋτε πρός εκείνον όμοιάζοντα.

Ό μέγας χαρτοφϋλαξ Μ. I. ΓΕΔΕΩΝ



Η  κ γ ^ χ Ν ' Γ ί Ν Η  Κ  lo > j c i k h  κ χ ι  ο  e c n e p i -

n o c  t h c  Ν  I h  I p o r r o x e c i i c

[Έ ν συνεχεία τών περ ί μουσικής εκκλησιαστικής συζητήσεων εν τώ 
« Σνλλόγω  τών μεσαιω νικών γραμμάτων'» άρξαμένων άπό τής 
άναλύσεως παλα ιού χειρογράφου, δ κ. Σ ίμω ν Κ αράς έποιήσατό 
τινας παρατηρήσεις έπ ϊ τον Ε σπερ ινού , του γενομενου τή 12 
°Οκτωβρίου 1930, κατά την εναρξιν τών εργασιών τοϋ Γ ' βυ- 
ζαντινολογικου διεθνούς Συνεδρίου. CH  93 συνεδρίασις, άκροασα- 
μένη τών παρατηρήσεων τοϋ κ. Κ αρά , ένέκρινε νά εκδο&ώσιν 
αντα ι διά τών « Μ ουσικών Χρονικών'»—μ ε τ3 αύτάς δε α ί προσ&ή- 
κα ι τον κ. Μανουήλ I. Γεδεών]

Τήν Κυριακήν 12ην X s. έ. καί χάριν τών μελών τοΰ έν Άθήναις Γ' Βυζαντινολο- 
γικοΰ Συνεδρίου έγένετο είς τόν ίερόν Ναόν τής Μητροπόλεως Βυζαντινός (sic) έσπερινός 
ύπό τοΰ Συλλόγου 'Ιεροψαλτών τή επινεύσει καί τής εκκλησιαστικής αρχής.

Δέν γναίρίζω ποιος άρχ.κώς συνέλαβεν, ύπό τάς σημερινάς μουσικάς συνθήκας (τάς 
σχετικάς μέ τήν βυζ. μουσικήν) τήν ιδέαν τήςόργανώσεως έσπερινοΰ πρός έπίδειξιν τής μου
σικής ταύτης. Φαίνεται δμως, οίος δήποτε καί άν έπρωτοστάτησεν, δτι κύριος σκοπός καί 
μόνος ήτο ή παραγωγή μιας οίασδήποτε εντυπώσεως επ’ εύκαιρίςι τοΰ Συνεδρίου, χωρίς νά 
ύπολογίζωνται αί συνέπειαι τοΰ πράγματος καί διά τούς όργανωτάς, άλλά κυρίως διά τήν 
τέχνην. Ά ρκει νά μάς έπισκεφθή επίσημός τις ξένος καί αμέσως αρχίζουν εορταί καί πανη- 
γύρεις έκ τοΰ προχείρου, αί όποια; είς τό τέλος δέν συντελούν εί μή είς τό νά μάς εκθέσουν 
απέναντι τών ξένων.

Καί δέν φαντάζομαι νά είναι ενθουσιασμένοι άπό τό εγχείρημά των οί όργανοηαί τοΰ 
εσπερινοΰ εκείνου, δ δποίος άπό τήν αρχήν έο)ς τό τέλος ήτο μία οίκτρά αποτυχία καί 
τίποτε άλλο.

Μία άποτυχία άφ3 ένός ώς πρός τήν εκλογήν τοΰ Ναοΰ καί άφ3 έτέρου ώς πρός τήν μου
σικήν έκτέλεσίν. Έφ* δσον κρίμασιν, οίς οίδε Κύριος, ούτε εχομεν ούτε υπάρχει ελπίς ν ’ άπο- 
κτήσωμεν έστω καί μίαν έκκλησίαν άμιγοΰς βυζαντινοΰ ρυθμού μέ τήν κατάλληλον βυζαν
τινήν άγιογραφίαν καί τόν διάκοσμον, πώς δέν έλαβαν τήν στοιχειώδη πρόνοιαν νά τελέσουν 
τόν έσπερινόν είς τόν καλλίτερον τών άλλων σωζόμενον βυζαντινόν Ναόν τής Καισαριανής, 
ώστε νά μή δοθή ές αρχής τόσο/ κακή έντύπωσις μέ τό άρχιτεκτονικώς μέτριον, τήν δια- 
κοσμητικήν γυμνότητα καί τό ήλεκτρο^ώτιστον τοΰ Μητροπολιτικοΰ Ναού; Ά λ λ 5, δπιος 
είπον, δ εσπερινός δέν έδίδετο χάριν τών ξένων επιστημόνων, άλλά πρός τόν σκοπόν τής 
έπιδείξεως τοΰ κλήρου καί τών 70 ! ! ιεροψαλτών ’Αθηνών καί περιχώρων.

’Ά λλη  άποτυχία, ώς έλέχθη, ή κυρίως άποτυχία, έσημειώθη είς τό μουσικόν μέρος καί 
τήν έκτέλεσίν του διότι :

1) ’Αντί νά έκτελεσθώσι μουσικαί συνθέσεις τής βυζαντινής εποχής, έξετελέσθησαν τοι- 
αΰται τής τελευταίας εκατονταετίας καί έκειναι τελείως παραμορφωμένα>. (καί τούς εύχα- 
ριστσΰμεν διότι μάς έδωσαν καί έντυπον τό κατόρθωμά των καί είς τάς δποίας παρεισέ
φρησαν καί τινα σημερινά άτεχνα κατασκευάσματα. Τά μόνα παλαιά «Φώς Ιλαρόν» καί 
«’Άνωθεν οί Προφήται» έν τή έκτελέσει άπετέλουν παρψδίαν τών πραγματικών συνθέσεο>ν, 
(ας άφήσωμεν, δτι τό μουσικόν των δαιμόνιον κατώρθωσε νά μάς παρουσιάση ώς στιχηρα- 
ρικόν, μάθημα τοΰ μαθηματαρίου ώς τό «Άνωθεν οί Προφήται»).

2) Είπον τήν έκτέλεσίν παρφδίαν διότι :
α) Έ έκτέλεσις μελωδίας έν χορψδίςι προϋποθέτει άναγκαίως τήν ύπαρξιν αρμονικής 

συνοδείας. Καί είναι μέν άληθές δτι τό ζήτημα τής θέσεως τής αρμονίας έν τή καθ* δλου 
Ε λληνική  Μουσική μέχρι σήμερον μένει άμφισβητούμενον καί : οί μέν &κρως προοδευτικοί 
ή εύρωπαΐζοντες πάσχοντες τελείαν άγνοιαν τής 'Ελληνικής μουσικής άρμονίζουσι τά μέλη



της κατά τούς Αρμονικούς κανόνας τών δυο τρόπων της Ευρωπαϊκής Μουσικής, οί λεγόμενοι 
πάλιν βυζαντινοί ψάλται άγνοοΰντες παντάπασι τούς άρμονικούς κανόνας, ψάλλουσι τά εκ
κλησιαστικά άσματα μονοφώνως καί ξηρά κηρύσσοντες αιρετικούς εστω καί τούς διατηροΰν- 
τας τήν άρχαίαν παράδοσιν τών βαστακτών καί δομεστίκων. Καί έν τούτοις ή μονψδία, διο,>- 
δία κτλ. καί ή χορφδία ησαν γνωστά παρά βυ^,αντινοίς ώς μοΰ εδόθη ευκαιρία ν* άνακοι- 
νώσω είς τόν Σύλλογον τών Μεσαιωνικών Γραμμάτων λαβών αφορμήν εκ παλαιού χειρογρά
φου, περιέχοντας μέλη τής 12ης μέχρι καί τής 14ης έκατονταετηρίδος μέ τοιαύτην ποικιλ- 
λίαν έν τή έκτελεσει. Έκτ5ς τούτου δ σεβαστός καί αγαπητός κ. Ψάχος σώζων τήν παρά- 
δοσιν, περιέβαλε μέλη εκκλησιαστικά δ.’ άπλής καί καταλλήλου άρμονίας καί εις τοΰτο 
ωφειλον νά τόν μιμηθώσιν οί κύριοι ίεροψαλτα/ άλλά τοιαύτην άρμονικήν ύπήχησιν μάτην
θ’ άνεζήτει τις είς τά ψαλσίματά των. ....................

Επειτα τί ειοους χορφδία δύναται νά γίνη με δμοφωνίαν οξύφωνων, βαρυτόνοίν καί 
βαθύφωνων, ψαλλόντο>ν άλλων μέ τήν ρίνα καί άλλων με τόν λάρυγγα, ώς καί άδυνατούν- 
των νά προφΐρωσι καί αυτούς τούς φθόγγους τής έλληνικής γλωσσης, άλλά προφερόντων τό 
α άί, το ε ει’,̂ τό ο οϊ κτλ. ή άλλων ψαλλόντων άπό κειμένου καί άλλων έξ ακοής, διότι 
δεν γνωρίζουν ούτε τά σημάδια τής μουσικής, ή ακόμη ψαλλόντων μέ δλην τήν εντασιν τής 
φωνής των άσματα έκκλησιαστικά, άτινα δέον νά χαρακτηρίζη ή σοβαρότης, ή άπλότης καί 
τό ήρεμον, στοιχεία φέροντα πρός τήν κατάνυξιν ;

Δέν άρνοΰμαι πώς μεταξύ τών /Ο υπάρχουν καί καλοί μουσικοί με καλές φωνές, ούτε 
καί τό̂  δτι ή Διεύθυνσίς των έκαμε δ,τι μπορούσε μέ τό υλικό ποϋ είχε, άλλ* ακριβώς νο
μίζω άδικον μαζί μέ τά ξερά νά καίωνται καί τά χλωρά, καί θά έπρεπε δ κ. Παππάς νά 
πάρη άπό τ ’ αίρτί κάθε ένδοξον πρωτοψάλτην καί δευτεροψάλτην έξ Αθηνών, Σμύρνης, 
Πόλης κτλ. καί νά τόν βάλη στή θέσι του.

ΙΙρεπει δμως νά μάθουν οί κ.κ. ίεροψάλται δτι δέν έχουν κανέν δικαίωμα νά διαπομ
πεύουν τήν τέχνην, άπό τήν δποίαν, άν καί άγνο3στον είς αυτούς, άποζώσι. Επίσης δτι οί 
ξένοι επιστήμονες δεν ομοιάζουν τούς επιτρόπους καί τούς παπάδες τής ενορίας των, διότι, 
ευτυχώς έχουν οί άνθρωποι ακούσει μουσικας εκτελέσεις, καί δή άπό χορφδίας δ^εθνοΰζ φή
μης. Ας μή καυχώνται, λοιπόν, δτι είναι μαθηταί του δεϊνα καί τοΰ τάδε ή δτι κατάγοντα, 
άπ εδώ καί άπ εκεί. Τό ράσο δέν κάνει τόν παπά. 5/Ας φροντίσουν νά μάθουν τήν τέχνηνι 
ποΰ επαγγέλλονται, νά διορθώσουν τήν απαγγελίαν των καί νά ψάλλουν πάντοτε άπό τά  
εγκεκριμένα κείμενα τής Μ. Εκκλησίας, βυζαντινά, τφ  οντι, μελωδήματα, καί δχι νεώτερα 
άτεχνα κατασκευάσματα, ίδστε ν’ άποκτήσωμεν τήν ποθητήν δμοιομορφίαν εν τφ  ψάλλειν, 
καί τότε ε-ναι καιρός νά δρΞψουν καί μουσικάς δάφνας, καί άς μή ξεχνούν, δτι θά φθάση ή 
ημ^ρα καθ ήν, σύν θεφ, θα χυθη αρκετή γνωσις επί τής έλλ. μουσικής,οπότε, φαντάζομαι, δτι 
δέν θά περνά ή μπογιά των.

Νά είπω τί καί διά τό βυζαντινόν !! τυπικόν τής ακολουθίας ,* ά λλ 5 άς τ ’ άφήσωμεν 
είς άλλους.

Τελευτών ποιούμαι, επ ευκα.ρίφ των γενομΐνων, εκκλησιν εις τόν κ. 'Υπουργόν τής 
Παιδείας, δπως, έφ δσον 6 κλήρος ούδεμίαν έλαβε μέρ.μναν διά τά καλλιτεχνικά ζητήματα  
τών ναών, μάλλον δε εςοβελίζει, δ,τι παλαιόν άπέμεινεν είς παραδόσεις καί είς τέχνην, 
έπ=μβη καί τά προστατεύσω διά νομοθετικού μέτρου, συν.στών ,'νωμοδοτικήν, έπί τών ζη 
τημάτων τών ναών, επιτροπήν έξ ειδικών έπιστηαόνων καί καλλιτεχνών, δρίζων άπαρα.τή- 
τως διά τούς υποψηφίους κληρικούς ώςέφϋδιον, σύν τοΐς άλλοις, καί τάς αναγκαίας καλλιτε- 
χνικάς γνώσεις, και ιδρύων σχολάς εν αις νά διδάσκωνται αί χριστιανικαί τέχναι, αί τόσον 
έλληνικαί, δσον καί ώραιαι.

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ

1 . 1 .  Οταν ήρχιζα νά γράφω τήν παρούσαν, ένόμιζα δτι θά είχον τόν καιρόν νά 
παρακαλεσω τον κ. Φάχον νά δώση είς τούς ξένους μίαν ιδέαν τής πραγματικής βυζαντινής 
μουσικής, αλλά τώρα είναι αργά, άλλωστε δ κ. Ψαχος έκαμε τό καθήκον του. Χαίρω έν 
τούτοις διότι 6 θεος έφύλαξε καί δεν έδοκίμασαν οί ξένοι τήν μουσικήν σαλάταν τοΰ κ. Σα- 
κελλαρίδη, τήν δποίαν ύπεστήριξεν άπό τών στηλών της ή έφημερίς «’Έθνος».



f ty Z X N T IN H C  M O y C IK H C  N e o N  Γ ρ χ φ ί Κ Ο Ν  
C y C T H M X
Βιβλιοκρισία είς τήν «Μουσικήν τής Θρησκείας» τοϋ I. Πανα- 

γιωτοπούλου ή Κοϋρου έν Τριπόλει 1929.
— 1. Ή  νέα μουσική γραφή τής Βυζαντινής υπερέχει τής ήδη εν χρήσει-
—2. ‘Η  επ ιτυχία της εξαρταται έκ τής υποδοχής , ης τύχη, παρά τοϋ

μουοικοϋ κόσμου ή νέα γραφή.
Είς τό ύπ’ άριθ. 18 —19 ('Ιουνίου—'’Ιουλίου 1930) τεϋχος τών «Μουσικών Χρονικών», 

τό όποιον φίλος μουσικός μο! άπέστειλεν, ινα  λάβω (νωσιν καϊ γράψω τήν έμήν γνώμην 
περί τής νέας μουσικής γραφής (νέου γραφικού συστήματος) τής βυζαντινής μουσικής I. 
Παναγιωτοπούλου, έδημοσιεύθη βιβλιοκρισία περί τοΰ ώς άνω γραφικού συστήματος υπό 
τοΰ κ. Κ. Δ. Παπαδημητρίου.

θελων νά ικανοποιήσω τήν επιθυμίαν τοΰ ανωτέρω φίλου μου μουσικοΰ καί άλλων 
Ενδιαφερομένων ΰπέρ τής βυζαντινής μουσικής, ευχαρίστως, λαμβάνων ώς βάσιν τήν ύπό 
τοΰ κ. Παπαδημητρίου ,-ενομενην, ώς άνω, κρίσιν, προσθέτω καί έγώ κεφαλαιωδως πως 
καί έν γεν.καίς γραμμαίς τά Ιξής, επιφυλασσόμενος βραδύτερον νά γράψω διεξοδικώτερον 
τήν γνώμην μου έν άνάγκη.

Είς τάν «Μουσικόν Κόσμον», ειδικόν περιοδικόν σύγγραμμα περί τής Βυζαντινής 
μουσικής, προσωρινώς διακόψαν τήν έκδοσίν του, έδημοσιεύθη σφοδρότατον έπικριτικόν 
υπόμνημα τών έν Ά θήναις και Πειραιεΐ Ιεροψαλτών καί μουσικών πρός τήν Ίεράν 
Σύνοδον τής 'Ελλάδος κατά τοΰ νέου μουσικοΰ συστήματος τής γραφής (παρασημαντικής) 
τοΰ κ. Παναγιωτοπούλου, έπικρίνον δι’ άορίστων έπιχειρημάτων τά σύστημα τοΰτο τής 
γραφής, μάλλον δέ τονίζον εκφράσεις τινας, ζωηράς, τοΰ συγγραφέως, άς χαρακτηρίζει 
ώς ϋβριστικάς κατά τής μουσικής καί τών παλαιοτέρων διδασκάλων αυτής, τουθ’ οπερ 
καί δπαινίσσεται δ ώς άνω βιβλιοκρίτης κ. Παπαδημητρίου. Είς άπάντησιν τοΰ ύπο- 
μνήματος τούτου, καί δ.εςοδικώτερον περί τοΰ νέου μουσικοΰ συστήματος, έγραψα σει
ράν άρθων διά τόν «Μουσικόν Κόσμον», τά όποια, λό ι̂μ τής προσωρινής διακοπής του, 
δέν έδημοσ.εύθησαν.

Καί εις τά άλλοτε πρά πολλών έτων έκδοθέν παλαιόν εκκλησιαστικόν μουσικάν 
περιοδικόν «Φόρμιγξ» έλαβον έπίσης άφορμήν νά άσχοληθώ καί δημοσιεύσω μελέτην μου 
περί τών διαφόρων συστημάτων τής Έ λληνικής παρασημαντικής. Καί τοΰτο, φαίνεται, 
έχων δπ’ δψιν ό ώς άνω, φίλος μου μουσικός, μοί άπέστειλε τά τεϋχος αΰτά τών 
«Μουσικών Χρονικών», ϊνα  γράψω σχετικώς.

Ό κ. Παπαδημητρίου, κρίνων τήν «Μουσικήν τής θρησκείας» τοΰ κ. Πανα,Ίω- 
τοπούλου, εκτείνεται καί είς γενικωτέρας περί τής Βυζαντινής μουσικής παρατηρήσεις, 
αίτινες είνε όρθαί. Ώς λ. χ., έάν οί στοιχειώδεις κανόνες τής καλλιτεχνικής έκτελέ- 
σεως παραβιάζωνται άπό άμορφώτους έκτελεστάς, εις τοΰτο δέν πταίει ή μουσική πολύ 
δέ όλιγώτερον ή παρασημαντική. "Οτι οί μουσικοί τύποι (έννοεϊ καταλήξεις) είνε άξιοι' 
μεγάλου σεβασμού καί δέν είνε δικαίωμα τοΰ καθενός νά τούς μεταβάλλη μονομερώς καί 
αύτοβούλως. Δέχεται δμως καί δτι ή μουσική γραφή τής Βυζαντινής παρουσιάζει αναμ
φισβήτητους δυσκολίας καί άτελείας, προκε.μένου ν’ άνταποκριθή είς τάς άνάγκας τής 
σημερινής τέχνης, ίδίως τής άργανικής, καίτοι άποδίδει τάς μελωδίας καλλιτεχνικώς.

Καί επαινεί μέν τόν συγγραφέα, δτι δέν στερείται μουσικής έμπνεύσεως, καί δτι



δύναται νά δώση χείρα βοήθειας είς ταύς έν μέσφ προλήψεων καί φανατισμού άγωνιζομέ- 
νους είς άνόρθωσιν τής Βυζαντινής μουσικής, τόν κατηγορεί δμως καί ώς αίρεσιάρχην, 
ήτοι ώς κλίνονια είς τήν άντικατάστασιν τών μελφδικών τύπων (νάει ειδικών εκφράσεων 
καί καταλήξεων), δσοι δέν ύποβοηθοΟν τήν κατανόησιν τοϋ κειμένου, τούς όποιους 
τύπους θεωρεί, ό ώς άνω άςίους μεγάλου σεβασμού. '$ς έπίσης τάν κατηγορεί καί ώς 
τολμηρόν καινοτίμον, διότι δέν διενοήθη άπλώς νά προτείνω σχέδιον νέας γραφής, ής 
επιτρέπεται ή έρευνα ώς έλευθίρα καί σεβαστή, άλλά διότι εννοεί νά έπιβάλη αύτήν 
δνευ έγκρίσεως τής Εκκλησίας, καί διότι, έπί πλέον, μεταχειρίζεται γλώσσαν ήκιστα 
άρμόζουσαν είς επιστημονικήν διατριβήν (κακά συναπάντημα—αίσχος; μωρία κλπ.). 
Είς τήν ουσίαν δέ τέλος εισερχόμενος φρονεί, δτι «ή σημερινή παρασημαντική, έφ’ δσον 
δέν πρόκειται άκόμη ν’ άντικατασταθή διά τής παγκοσμίου, ένεκα λόγων τεχνικών, δέν 
είνε φρόνιμον νά άντικατασταθή δι’ άλλης παρεμφεροϋς, ώς ή προτεινομενη ύπά τοϋ κ. I. Π. 
διότι (κυρίως) θεωρείται ή πρώτη βάσις (κλείς) πρός αναδρομικήν έρμηνείαν τών πρά 
τοϋ Χρυσάνθου (1814) μουσικών γραφών».

"Οθεν, έχων 6π’ δψιν μου τ ’ ανωτέρω καί τήν «Μουσικήν τής θρησκείας» τοΰ 
συγ^ραφέως κ. I. Π., άποφαίνομαι δτι, ώς πρός τινας ζωηράς φράσεις ή έκφράσεις τοΰ 
συγγραφεως (ας βεβαίως ήδύνατο νά παραλείψη, ώς μή αναγκαίας), είμαι διατεθειμένος, 
έγώ τούλάχιστον, νά τάς συγχωρήσω είς τάν συγγραφέα. Διότι διαβλέπω τάν σκοπόν 
καί τήν πρόθεσίν του, δτι δέν έσκόπει νά κατηγορήση τήν μουσικήν ή τούς παλαιούς 
διδασκάλους της, καί δτι, ώς είνε εύεξήγητον, μόνος ό ενθουσιασμός εκ τής έφευρέσεώς 
του τάν ώθησεν είς τάς ζωηράς αύτάς έκφράσεις του. Καί περί τούτου είμαι βέβαιος 
διότι άλλαχοΰ τοΰ βιβλίου του τούς έπαινεϊ καί τούς θαυμάζει διά τούς άγώνάς των. Τής 
δέ αρχαίας Βυζαντινής μουσικής θέλει καί έπιζητεί διά τοΰ βιβλίου του τήν άναβίωσιν, 
ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν έκφρασιν, ήτις άλλοτε υπήρχε καί τώρα άπωλέσθη. Φρονεί 
δέ δτι αιτία τοΰ κακοΰ τούτου είνε τά υπάρχον μουσικόν σύστημα γραφής, τοϋ όποιου 
καί προτείνει τήν άντικατάστασιν δι’ ιδίου συστήματος, άναπληροϋντος τάς έλλείψεις 
τοΰ δπάρχοντος. Τήν γραφήν δ’ έςέλαβεν ώς έμπόδιον εις τε τήν έκφρασιν καί τήν 
διδασκαλίαν.

’Επίσης δτι 6 συγγραφεύς άποβλέψας είς τά καλάν καί τήν πρόοδον τής Βυζαντι
νής μουσικής καί υποβληθείς είς μεγίστους κόπους καί δαπάνας πρός εκδοσιν τοΰ βιβλίου 
του, είνε άξιος επαίνων καί θαυμασμού διά τό έργον του τοΰτο, καί δέν συμφωνώ μέ τούς 
ίεροψάλτας ’Αθηνών καί Πειραιώς καί άλλους μουσικούς, οϊτινες έν βρασμφ ψυχικής 
όρμής τελοΰντες, έν σπουδή προέδραμον ζητήσαντες διά τοΰ υπομνήματος των σχεδόν επί 
πίνακι τήν κεφαλήν τοΰ συγγραφεως. Διότι είς ούδένα αποκλείεται τό δικαίωμα νά έμφα- 
νίσιg καί νέον μουσικόν σύστημα γραφής, δπως έγένετο παλαιόθεν καί διά τά προϋπάρ- 
ξαντα μουσικά συστήματα γραφής. ’Εάν δέ καί κατά πόσον θά γείνη άσπαστάν τά 
σύστημα τοΰτο καί δεκτόν, τοΰτο θά έξαρτηθή άπό τήν ύποδοχήν, ής θά τύχη παρά τοΰ 
μουσικοΰ κόσμου τής Βυζαντινής μουσικής. Είνε δέ βέβαιον δτι τό προτεινόμενον σύστημα 
τοΰ κ. ϊ. II. ύπερεχει τοΰ νΰν έν χρήσει, ώς πληροϋν τάς έλλείψεις τοΰ ύπάρχοντος, χωρίς 
καί νά άποκλείηται έν τψ μέλλοντι τά νά διορθώση αύτά ό συγγραφεύς έπί τά 
βέλτιον, μετά τάς επικρίσεις τών ειδικών. Τά έπ’ έμοί, φρονώ δτι ούδέν κώλυμα ιστορι
κόν ή εκκλησιαστικόν υπάρχει κατά τής παραδοχής τοΰ νέου συστήματος. Οί δ’ αναπό
φευκτοι τεχνικοί λόγοι, ο'5ς φοβοΰνται οί διστάζοντες, οδτοι σύν τφ  χρόνψ θά παρα- 
καμφθώσιν. Επαναλαμβάνω λοιπόν δτι είνε μόνον ζήτημα αποδοχής υπό τοΰ μουσικοΰ 
κόσμου μας καί ούδέν άλλο. ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ

Έν Καρυταίνη τή 1 —10—1930 Δικηγόρος



ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ “ ΜΑΡΤΕΝΟ,,
Μιά θαυμάσια κ ι’ εκπληκτική μαζί εφεύρεσή έρχεται νά πλουτίσγ; τήν ιστορία τής 

νεώτερης ένορχηστρώσεως με μιά ημερομηνία αξιοσημείωτη καί τήν ορχήστρα μ’ Ινα όρ
γανο εντελώς καινούριο. Είναι ή έφεύρεσι τών «Μουσικών ήλεκτρικών κυμάτων» τοΰ κ. 
ΜωρΙς Μαρτενό, εξαίρετου μουσικοΰ και ήλεκτρολόγου.

Πολλοί θά θυμοΰνται τήν αΐσθησ., ποϋέκαμε έ5ώ καί δυό χρόνια, περίπου, ή έφεύρεσις 
τοΰ Ρώσσου μηχανικού Τερειίίν, 6 δποϊος μέ μιά ηλεκτρική συσκευή κατώρθωσε νά παρα- 
γάγη μουσικούς ήχους χωρίς τά δάκτυλά του νάχουν άλλην επαφή μέ τόν αέρα. Τά μηχά
νημα αύτό τοϋ Τερεμίν, ήταν ατελές καί έδινε ενα μέρος μονάχα άπά τούς ήχους, ποΰ μπο
ρεί ν’ άποδοθοΰν μέ τά ήλεκτρικά κύματα. Ό κ. Μαρτενά δμως μάς παρουσιάζει Ινα όρ
γανο, ποϋ ναι μέν βασίζεται ’στίς ίδιες περίπου αρχές, είναι δμως απόλυτα τέλειο, κ ι’ έρ
χεται νά πάρη εξαιρετική θίσι άνάμεσα στά έως τώρα γνωστά όρ,'ανα τής ορχήστρας.

Τό Μαρτενά χωρίς νά έχη τήν έλάχιστη σχέσι με τά μηχανικόν κόσμο, άπλοποιεί, μά 
καί πλουτίζει συγχρόνως σημαντικά τήν τεχνική τών οργάνων. "Ολοι ξέρουμε πόση έργα- 
σία, πόσος κόπος καί πόσος καιρός χρειάζεται γιά νά πιτύχουμε τήν παραγωγή τοϋ ήχου 
σέ δ,τι δήποτε δργανο, εϊτε πνευστό, είτε έγχορδο. Νά, δμως τά Μαρτενά—πρόδρομος τών 
οργάνων τοΰ μέλλοντος—ποΰ, βασισμένο σ’ εντελώς διαφορετικές αρχές, κατορθώνει ν ’ 
άπαλλάξη τάν έκτελεστή άπά τήν άνωφελή καί κοπιαστική πρ-σπάθεια τής παραγω,'ής 
τοΰ ήχου. Μέ τήν βοήθεια τών ήλεκτρικών λυχνιών καί κυκλωμάτων, τά δργανο αΰτά δη
μιουργεί μόνο του τά κ ατ’ εξοχήν στοιχείο τής μουσικής, τάν ήχο, καί τά προσφέρει έτοιμο 
στά παίξιμο τοΰ εκτελεστού. Ή αύτόματη αύτή παραγωγή τοΰ ήχου δέν μειώνει καθόλου 
τή μουσικότητα καί ατομικότητα τοϋ έκτελεστοΰ' απεναντίας δ μουσικός άπηλλαγμένος 
άπά τή φροντίδα καί τήν άνωφελή προσπάθεια τής παραγωγής τοΰ ήχου, συγκεντρώνεται 
δλοκληρωτικά στήν αισθητικότητά του καί άφοσιώνεται άποκλειστικά ’στή λεπτότητα 
τής έκφράσεως. 'Η πείρα άποδεικνύει δτι τριών ή τεσσάρων μηνών μελέτη τοΰ Μαρτενό, 
δίνει αποτελέσματα κατά πολύ άνώτερα ισόχρονης μελέτης πιάνο), βιολιού καί λοιπών 
άργάνων.

’Ά ς  ρίξουμε τώρα μιά ματιά στή σχετική φωτογραφία γιά ν ’ άντιληφθοΰμε τί ση
μαντικόν ακόμη προσόν μας παρουσιάζει τά όργανον αύτό μέ τήν κομψότητα τής φόρμας 
του καί τίς έλάχιστες διαστάσεις του, σχετικά μέ τάν τεράστιον όγκο τών μουσικών effets, 
ποϋ μας παρουσιάζει καί τά οποία θά ίϊοΰμε παρακάτω. Είναι τόσο εύκολομετακόμιστο, ποΰ 
μπορεί νά μεταφερθή καί νά τοποθετηθή δπουδήποτε, χωρίς νά ύπάρχη άνάγκη ουτε ήλεκ- 
τρικής πρίζας. 'Ο εκτελεστής μπορεί νά παίζη σ’ αύτά είτε ορθός—δπως βλέπουμε στή φω
τογραφία τόν κ. Μαρτενά—προσεγγίζοντας ή άπομακρύνοντας τά δεξί του χέρι, εϊτε καθι- 
στάς-δπως βλέπουμε τήν δ)όα Μαρτενό-καθώς κάθεται μπροστά στά πιάνο,μεταθέτοντας τά δεξί 
πάλι χέρι κατά μήκος μιας σειράς άπά ψεύτικα πλήκτρα ανάλογης πρός τοΰ πιάνου. Κα
νένα άπ’ αΰτά τά πλήκτρα δέν κινείται, αρκεί νά δδηγή ό εκτελεστής τά δάκτυλό του πε
ρασμένο σ’ ένα δαχτυλίδι άπά γουταπέρκα, πάνω άπά τ ’ άσπρα ή μαΰρα πλήκτρα, ποΰ άν- 
ταποκρίνονται ’στή σχετικήν όξύτητα τοΰ ήχου. Τά άριστερό χέρι τοποθετημένο, καί στίς 
δύο στάσεις, πάνω σ’ ενα συρταράκι, ποΰ βρίσκεται στήν άριστερή άκρη τοϋ όργάνου, πιέζει 
μέ τά δείκτη ένα μικρά μοχλό, κανονίζοντας έτσι τήν Ιντασι τοϋ ήχου, άπά τά δυνατότερο 
fo rtiss im o ώς τά πειά ασύλληπτο pianissim o. Τά χοντρά δάχτυλο δέν χρησιμοποιείται, 
τά δέ άλλα τρία δάχτυλα χειρίζονται έξη ήλεκτρικά κουμπάκια, ποϋ βρίσκονται πάνω στά 
ϊδιο συρταράκι καί ποϋ μέ διάφορους συνδυασμούς ποικίλλουν τά tim bre τοϋ ήχου, ή διάρ
κεια τοϋ δποίου παρατείνεται άπεριόριστα μέ μιά καί μόνη διαρκή πίεσι τοΰ μοχλού, ποϋ 
άναφέραμε. Τά Μαρτενά είναι μονωδικό' δέν μπορεί νά παραγάγη συγχρόνως περισσότερες 
άπά μιά νότα. Γι’ αύτό είναι άπαραίτητος δ συνδυασμός τριών ή τεσσάρων τέτοιων οργάνων 
γιά τήν παραγωγή συγχορδιών. ’Αποδίδει δμως μέ τή μεγαλύτερη ευκολία τά 1)4, τά 1)8 
καί τά 1)16  άκόμη τοϋ τόνου. Είναι πραγματικά κάτι τί τά αξιοθαύμαστο νά βλέπη κανείς 
τάν εκτελεστή ν ’ άποκαλύπτη τις έξοχες ιδιότητες τοϋ όργάνου αύτοϋ, κάνοντάς το νά 
τραγουδή σάν μιά απεριόριστη φωνή, ποΰ ύπερβαίνει τά συνειθισμένα ήχητικά δρια τόσο στίς 
πειά βαθειές, δσο καί στίς πειά ψηλές νότες, διασχίζοντας μιά έκτασι άπά 8 οκτάβες καί 
καί προσβάλλοντας τολμηρά τά δρ.α τοΰ ΰπέρ-ήχου. ’Αρκεί μιά ανεπαίσθητη κίνησις τοΰ 
δάχτυλου του, γιά νά κανονίζη τήν έντασι τοΰ ήχου καί νά χειρίζεται μέ ιδεώδη τελειό
τητα τούς πειά λεπτούς χρωματισμούς τής ήχητικής γραμμής.



Μιά διαδοχή έπίσης άπό άκουστικά effets δίνει στόν ακροατή τήν περίεργη εντύπωσι 
ένός μουσικοΰ κατακλυσμοΰ τής άτμόσφαιρας, τής μετατοπίσεις τοϋ ήχου άνά τό διάστημα 
καθώς καί μακρυνών απηχήσεων. Έ πειτα ακούει κανείς μιά παρέλασι άπό ήχητικούς βόμ- 
βους, άπό ακαθόριστους ψιθυρισμούς, άπό μουσικά κύματα, ποϋ κυλούνε άλλοτε καθαρά καί 
μέ χαρωπό κελάρυσμα, άλλοτε σκοτεινά καί μέ άγριο βογγητό : αιθέριες εκφράσεις, τρίλ-
λιες, ποϋ έκτελοϋντα'ι μ’ έκπληκτ.κή δεξιοτεχνία άπό τή μιά ώς τήν άλλη άκρη τής ήχη- 
τικής σκάλας.

"Οσο γιά τίς ποικιλίες τών έκπομπών καί τών tim bres τοΰ ήχου, είναι άπειρες ·Λ
Εκπομπές άμεσες καί καθαρότατες, δπως στά πνευστά όργανα, τόσο στό άςύ reg istre  

τοϋ όμπ^ε, δσο καί στό μεσαίο τοΰ co r ang la is καί τά πειά μπάσσο τοϋ φαγκότου καί τοϋ 
κόντρα φαγκότου.

Ήχος ανθρώπινης φ;υνής μέ απόλυτο legato . Ήχοι θερμοί καί παλλόμενοι δπως-’στά 
έγχορδα όργανα.

Ήχοι χάλκινων οργάνων, καθώς του κόρνου, τής τρομπέττας καί τοϋ τρομπονιοΰ.

Ήχοι ςυλίνιον οργάνων, καθώς τοϋ φλάουτου, τοϋ κλαρίνου, τοϋ δμποε, τοΰ co r a n 
glais καί τοΰ φαγκότου.

Ήχοι percutes δπως σέ ώριαμένα je u x  τοϋ G ran d  O rgue, ήχοι frappes δπως στά 
όςύ reg istre  τοΰ πιάνου, τοΰ c lavecin  καί τής celesta.

ΙΙερίεργες απομιμήσεις τοΰ άγροτικοΰ αύλοϋ, τοΰ μουσικοΰ’ πριονιού καί τής χαβανέ- 
ζικης κιθάρας. ’

G lissando, v ib ra to , legato, staccato, detaches καί άρμονικοί ήχοι άψογοι. Νά 
ποιές είναι ή έξοχες ηχητικές καί τεχνικές 'διότητες τοΰ οργάνου αύτοΰ. Καί δμως δ εφευ
ρέτης του δένεπιζητεί μόνον ν’ άπομιμηθή μέ τό Μαρτενά τά γνωστά όργανα, ά λλ ’ άπ’ 
εναντίας έπιϊ^ώ <ει νά δώση στούς συνθίτας νέο ήχητικά δλικό κ ι’ αύτά τό κατορθώνει πραγ
ματοποιώντας ηχητικούς συνδυασμούς, ικανούς νά πλουτίσουν σημαντικά τήν παλέττα τής

'Ο κ. Μωρίς Μαρτενά εφαρμόζοντας τό παίςιμο ές άποστάσεως μέ τό 
«Μαρτενό» καί ή Λ)νίς Ζ'.νέττ Μαρτενά παίζοντας έπί τοΰ c la v ie r.



ορχήστρας. Μέ λίγα λόγια τά Μαρτενά είναι τά πλουσιώτερο, σ’ εκφραστικήν ικανότητα, 
όργανα καί τά μόνο, ποϋ συνδυάζει τά ήχητικά του tim bres πράς τά δφος, τάν χαρακτήρα 
καί τήν εποχή τοΰ έργου.

"Ισως μερικοί είποΰν δτι ή έφεύρεσις παρομοίων πράς τά Μαρτενά οργάνων, θά συντείνω 
στήν άχρήστευσιν των οργάνων τής ορχήστρας. Πολύ άπίθανο' πραγματικά τά πνευστά 
καί τά έγχορδα έχουν τάν προσωπικό τους χαρακτήρα, απόλυτα άδιαμφισβήτητο καί δ ρό
λος το»ς είναι άδύνατο νά έλαττωθή. Πάντως όμως είναι βεβα,ον δτι τά ραδιοηλεκτρικά 
όργανα—τών δποίων πρόδρομος είνα ι τά Μαρτενά—θά σχημοτίσουν μιά νέα οικογένεια 
μέσα στήν ορχήστρα, πλουτίζοντας την μέ άγνωστα ήχητικά tim bres καί μ’ εκφραστικές 
εντυπώσεις απόλυτα νέες. Έ τσι λοιπόν βλέπουμε, 6τ. ή επιστήμη αύτήν τήν φορά θά υπη
ρέτηση σημαντικά τήν Τέχνη, επιτρέποντας στά συνθέτη ή τάν εκτελεστή νά έκφράζη εύ- 
κολώτερα καί πιστότερα τή μουσική, ποΰ τραγουδεϊ μέσα στήν ψυχή του.

"Η κατασκευή τσϋ Μαρτενά εξαιρετικά λεπτή—άποκλειστικάτης τοϋ οϊκου G aveau — 
μας δίνει δλες τίς εγγυήσεις, ποϋ ό οίκος αύτάς μάς παρουσιάζει καί στα πιάνα του.

Παρίσι Νοέμβρης 1930.
Σ. Α. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ

Γ. Γ. Νά τώρα καί μερικές γνώμες τών μουσικών κύκλων γιά τά Μαρτενό :
 "Ο,τ. ιδιαιτέρως μοΰ έκαμεν έντύπωσι κατά τήν έπίδειξι τοΰ άργάνου αύτοΰ είναι

δτι τ ’ αποτελέσματα τών πειραμάτων διατηρούν πάντοτε τή σφραγίδα τής άμεσου άνθρο>- 
πίνης διερμηνεύσεως καί δέν είναι καθόλου—δπως τά πλεϊστον τών τάσεων αύτοΰ τοΰ εί
δους—μία μεταφορά άπλώς μηχανική, ποϋ, κατ’ εμέ, δέν έχει καμιά σχέσι μέ τήν τέχνη. 
Τά Μαρτενό είναι μέ λίγα λόγια όργανο μεγίστου ενδιαφέροντος, ώς T im bre καί πραγμα- 
τικοΰ νεωτερισμού, ώς εκφραστική φωνή.

V I N C E N T  D ’ I N D Y

Τά ήχητικάν υλικά θά πλιυτισθή κατά μοναδικάν τρόπο μέ τή χρησιμοποίησι τοϋ 
Μαρτενά. 'Η εκπληκτική ποικιλία τοΰ T im bre του, ή εκπομπή τών ήχων, ή θαυμασία άπό- 
δοσίς του καί ή καταπληκτική δμοιότης του πράς τήν άνθρώπινη φωνή, θά συντελέσουν είς
τά νά γίνη ένας ίσχυράς μουσικός προπα^ανδιστής.

‘ L A Z A R E  L E V Y

Ή ποιότης τοϋ ήχου τοϋ Μαρτενά είναι θαυμάσια καί ή ποικιλία του μεγίστου εν
διαφέροντος.

M A R C E L  D U P R E

Μία θαυμάσια έφεύρεσις καταπληκτική, ποΰ προσθέτει στά κλασικά όργανα Ινα στοι- 
χεΐον 'έξοχου πλούτου καί ποικιλίας δσον άφορφ τά tim bre καί τούς χρωματισμούς. Δεν 
μοιάζει μέ κανένα γνωστά όργανο καί μπορεί νά χρησιμοποιηθή είτε ώς solo  εϊτε ώς όρ,'α- 
νο τίίς άρνήστρας, τήν δποίαν πλουτίζει μέ νέο tim bre.

' r  1 S Y L V i O  L A Z Z A R i

Ή έφεύρεσις αύτή έπροξένησε κολοσσιαίαν έντύπωσι. Ξαναυρίσκουμε μέν στά Μαρτενά 
τά μηχάνημα τοΰ Τερεμίν, πλουτισμένο δμως, άνεπτυγμένο καί προπαντός ξεκαθαρισμένο.... 
Είναι πραγματικώς Ινα όργανο θαυμασίας τελειότητος, άξιο άπό τώρα μιας θέσεως στήν ορ
χήστρα καί μιας άποκλειστικά δικής του φιλολογίας. w o l f f

 'Η άνακάληψις τοϋ Μαρτενά ανοίγει στήν ιδιοφυία τοΰ μουσικού δρίζοντα άνεξε-
ρεύνητον ποΰ αιώνες άναζητήσεοιν δέν θά έξαντλήσουν.Κανένα δριο δέν ύπάρχει στήν ποικιλία 
τοϋ T im bre, ατήν δρμή τοΰ ήχητικοΰ του χειμάρρου καί στάν καθορισμό τών μέχρι τώρα 
σχεδόν άκαθορίστων διαστημάτων. “Ολο τό πεδίον τοϋ άδυνάτου f ίνεται προσιτό, μέ τήν
έφεύρεσι αύτή, στή δημιουργό φαντασία....Ύ V ‘  A L F R E D  C O R T O T

(Άπό τόν πρόλογό του ’στή μέθοδο τοΰ Μαρτενό).
Είς τά κονσέρτα P adeloup δ R hene—B aton διηύθυνε μιά παρτιτούρα τοΰ Έ λλη- 

νος μουσουργού Λεβίδη, ή δποία ήταν μιά άληθ.νή F antaisie  concertan te, προωρισμένη 
ν ’ άναδείςη δλες τις ηχητικές ιδιότητες τών ηλεκτρικών, ήχητικών κυμάτα>ν. Είνα. τά όρ
γανο τοΰ Μαρτενό, χειριζόμενον μέ έξαιρετικήν ευκολία άπό τάν έφευρέτη, δπου Ικαμε 
τήν έμφάνισί του στά ύλικό τής ορχήστρας. Τά λαμπρό του ντεμποϋτο σημειώνει μιά χρο
νολογία στήν Ιστορία τής νεώτερης ένορχηστρώσεως.

Ε .  V U I L L E R M D Z



ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ

Η Δ ιεύθυνσ ίς  τώ ν  Μ. X. μ ο ύ  εκαμ ε  τή ν  τ ιμ ή ν  νά μ ο ΰ  ά ναϋ 'έση  
τήν μ η ν ια ία ν  μ ο υ σ ικ ή ν  έπ ιθ 'εώ ρηα ιν  ή  κ ρ ιτ ικ ή ν , δ π ω ς  θ·έλετε, τ ο ΰ  π ε ρ ιο 
δ ικ ού  της. Μ ενω κ α θ υπ ο χ ρ εω μ έ ν ο ς  κ α ί τή ν  ε υ χ α ρ ισ τώ  έγ κ α ρ δ ίω ς  δ ιά  
την π ρ ο τ ίμ η σ ιν  τοοόΰ τω  μάλλον , κα&όβον μ ή  δ ια μ ένω ν  μ ο ν ίμ ω ς  έν ’Α'θή- 
να ΐς, μή  ενδ ιαφ ερόμ ενος δ ιά  π ρ ό σ ω π α  κ α ι π ρ ά γμ α τα , κ λ ίκ ε ς  κ α ί μ ικ ρ ο -  
αυμφέροντα , θ εω ρώ  έμαυτόν  ό'χι κα τά λληλον  δ ιά  τ ο ια ύ τ η ν  εργα σ ία ν . Έ ν  
τούτο ις , μή  θ έλω ν  νά δ υσα ρ εσ τή σω  τή ν  α γ α π η τή ν  Δ ιεύ θ υ νσ ιν  τώ ν Μ. 
X. μ εθ  ής δ εσμ ο ί φ ιλ ία ς  μ ε  σ υ ν δ έο υ ν , α π ο δ έ χ ο μ α ι τή ν  ε ντολήν  κ α ί θ ά  
π ροσπ αθ ή σω , έφ ’ δσον  μ ο ΰ  τό ε π ιτ ρ έ π ο υ ν  α ί α λ λ α ι ά σ χ ο λ ία ι μ ο υ , νά 
ά νταποκρ ιθώ  είς α υ τή ν  κα τά  τό μ έτρον  τώ ν δ υ νά μ εώ ν  μ ο υ  κ α ί νά ε ίπ ώ  
δ ιά  κάθ ε  τ ι τή ν  γ νώ μ η ν  μ ο ν  ά νεπ η ρ έα σ το ν  κ α ί τή ν  α λ ή θ ε ια ν  χω ρ ίς  φ όβ ον  
κ α ί χω ρ ίς π ά θ ο ς , δ π ω ς  θ·ά τή ν  ά ν τ ιλ η φ θ ώ  τή ν  σ τ ιγ μ ή ν  τή ς  άκροάσεω ς  
τοϋ  τάδε έργου , τοΰ  δ ε ίν α  εκτελεστού . Αί τ α λα ν το ύ χ ο ι δ εσπ ο ιν ίδ ε ς , τελε ιό 
φ ο ιτο ι ή  δ ιπ λω μ α το ύ χ ο ι, α ί ό π ο ΐα ι  κ α τά  τό π λ ε ΐσ τ ο ν  ε ξελ ίσ σο ν τα ι ε ίς  
άσημάντονς  μ ετρ ιό τη τας , ο ί ά ν α ξ ι ο π α θ ο ύ ν τ ε ς  κ α λ λ ι τ έ χ ν α ι  
ο ί έξ Ε υρώ πης έ νσκ ήπ το ν τες  κ α ί α ύ το ρ εκ λα μ α ρ ιζό μ εν ο ι α μ φ ιβ ό λ ο υ  
αξ ία ς  ά ο ιδ ο ί κ α ί μ ο υ σ ικ ο ί,  δ λο ι ώ ς έ π ί τό π ο λ ύ  quantite negligeable &ς 
μ ή  π ερ ιμ ένουν  ά π ό  τή ν  σ τή λη ν  τα υ  τη ν  οϋτε  έπ α ιν ο ν , οϋτε  ψ ό γ ο ν . Θ ά ήτο  
μ α τα ιο π ο ν ία  κ α ί τό ‘έν κ α ί τό άλλο.

Ή  μουσική κίνησις τοϋ μηνός συνοψίζεται εις τάς συνήθεις συναυ
λίας τοΰ Ω. Α., β') εις μερικάς παραστάσεις τοΰ Έ λλ. Μελοδράματος μέ 
την συμπραξιν ξένων καλλιτεχνών, γ ) είς μικροσυναυλίας μικροΰ λόγου 
αξίας και δ ) εις την επ ευκαιρκχ τής δεκαετηρίδος άπό τής ίδρΰσεώς της 
συναυλίαν τής Χορωδίας ’Αθηνών.

Ή  συναυλία αυτη απαύγασμα επιμονής καί υπομονής αληθώς άξιο- 
Οαυμάστου τοΰίδρυτοΰ καί διευθυντοϋ τής Χορωδίας κ. Φ. Οίκονομίδη αξί
ζει νά σημειωθή ιδιαιτέρως. Φωναί καλαί καί πειίίαρχημέναι, εκλογή τρα- 
γουδιών άρίστη, έκτέλεσις ισόρροπος καί επιμελημένη, άπετέλεσαν εν σΰνο- 
λον άνωτέρου μουσικού επιπέδου. Ή  προσπάθεια, ποΰ καταβάλλεται άπό



τόν διευθυντήν κ «ι τά μέλη διά τήν αρτιότητα πάσης έκτελέσεως εμφανίζει 
το Σωματείον τοΰτο ά'ξιον τοΰ προορισμοΰ του καί τής έκτιμήσεως δι’ ής 
το περιβάλλει ή αθηναϊκή κοινωνία.

’Επίσης ή διά πρώτην φοράν έμφάνισις μετάξι') μας τοΰ κ. Άλφρέδου 
Καζέλλα, ίταλοΰ πιανίστα, συνθέτου και διευθυντοΰ, πρέπει νά τύχη ’ιδιαι
τέρας μνείας' ο Καζέλλα enfant prodige είς τήν μικράν του ηλικίαν είνε 
σήμερον δυνατός καί διάσημος μαέστρος—συνθέτης κατ’ εξοχήν εκπρό
σωπος τοΰ λατινικοΰ πνεύματος καί προηοπόρος τής νέας τεχνοτροπίας· 
Αί συνθέσεις, ποΰ ήκούσαμεν (Σκαρλατιάνα, διασκέδασμα έπί θεμάτων, 
παρμένων άπό τά έ'ργα τοΰ Σκαρλάτι καί Τζιάρα, σουίτα έπί δημωδών 
άομάτων) ενορχηστρωμένα μέ λεπτήν τέχνην φέρουν τήν σφραγίδα ίδιο- 
τυπου τεχνικής επεξεργασίας καί προκαλοΰν εξαιρετικήν έντΰπωσιν διά τήν 
καινότροπον έναρμόνισιν καί πρωτότυπον μορφολογικήν κατάστρωσίν των, 
Ως πιανίστας καί διευθυντής έπέδειξε άνωτέραν έπίδοσιν. ’Εσποΰδασε είς 

τό Κονσερβατόριο τών ΙΙαρισίων.
Τά συνθέματα ποΰ παρουσίασεν ό κ. Σκαλκώτας, δόκιμος ήδη βιολι- 

στής, ώς πρώτα δείγματα τής δημιουργικής του έπιδόσεως, αρλούμπες 
κατα τους μεν, αριστουργήματα κατ’ άλλους, μιας έφάνησαν παρ’ ολην τήν 
ρυθμικήν ακαταστασίαν των, τήν κακόηχον έναρμόνισιν καί τήν παντελή 
απουσίαν μελωδικής ιδέας, άπαρχαί όχι άξιαι περιφρονήσεως, ενός ταλέν
του, ποΰ ζητεί νά εύρη τόν δρόμον του, Τώρα αν ό δρόμος, τον οποίον έξέ- 
λεξεν σήμερα ό κ. Σκαλκώτας είνε ό καλός, αύτό θά άποδειχθή οταν, έξατ- 
μισθείσης τής μέθης τών νεανικών ενθουσιασμών διά τα καινά δαιμόνια, 
εκείνο τό κάτι, ποΰ δυνατόν νά εχη μέσα του προσαρμοσθή πρός τήν λο
γικήν καί τήν αλήθειαν,

"Ομιλος έκ τών καλλιτέρων άμανετζίδων τής Κ)πόλεως, έπ’ ευκαιρία 
τής εδώ παραμονής των δι’ εγγραφήν φωνογραφικών δίσκων, έδωσε δείγ
ματα τής τέχνης του είς μίαν συναυλίαν ανατολικών ασμάτων αρκετά χα
ρακτηριστικήν καί ένδιαφέρουσαν. Ό  αμανές ό βραχνός, καί αίματοβα- 
φής τοΰ ρωμαίϊκου γλεντιοΰ ήκοΰσθη άπό αυτούς πράος καί εξημερωμέ- 
νος. Έ ν  τούτοις ό αμανές μένει πάντοτε αμανές καί τό Κύριε έλέησον, 
κύριε έλέησον.

Οι μεγάλοι τεχνΐται Κορτό, Τιμπώ, Χούμπερμαν, ποΰ έπέρασαν καί 
εφέτος πάλιν άπό εδώ έξαναζωντάνευσαν μεταξύ μας τήν ζωηράν έντύ- 
πωσιν  τής πρώτης των έμφανίσεως. Καί φυσικά. Ε ινε πάντοτε οί ίδιοι 
Κορτό, Τιμπώ, Χούμπερμαν. Καί τοΰτο αρκεί.

ΔΗΜ. ΔΕΜΟΣΤΟΥΦΉΣ



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ό θ ί α σ ο ς Μ υ ρ ά τ κ ι’ δ ν έ ο ς  Μ υ ρ ά τ : Ό νέος Μυράτ βέβαια δέν 

είνε άπό τούς θεατρίνους, πού τούς ευνόησε ή τύχη στήν πρώτη τους εμφάνιση. Τόν αναγ
γείλανε πώς γύρισε άπό τή Γερμανία καί στήν πραγματικότητα γύρισε άπά τά Τρίκκαλα.

τΗταν άπαραίτητο καί γ ι’ αύτάν καί 'ΐά μας νά τάν ξαναδοϋμε καί τάν ξαναεί- 
δαμε σ’ ένα έργο, πού άλλοτε τά είχαμε δεϊ παιγμένο κανονικά καί μελετημένα.

ΙΙρωτόπαιζε ό νέος τά ρόλο τοϋ Ράλεϋ στήν επαρχία καί ξέρουμε πώς μπορεί βέβαια 
ένας ήθοποιάς νά βγάλη μονομερίτικα ένα ρόλο στήν τουρνέ, τοϋτο δμως ώφελεΐ τήν επι
χείρηση μόνο καί όχι τάν ήθοποιά. Τά βιαστικά άνέβασμα καί τά νά μάθη κανείς τά μέρος 
του βιαστικά μάς τόν κάνει αμέσως άντιπαθητικά καί ή επιμέλεια τοϋ γιου Μυράτ τόν έκανε 
φυσικά νά μάς τά  πεί τά λόγια του άξιόλογα’ δμως ό πατέρας του, μέ τά  τριάντα του 
χρόνια στή σκηνή, θά έπρεπε νά μάς τάν παρουσιάσει σ’ ένα καινούργιο έργο, γ ιατί τότε 
θά τόν βλέπαμε σε μιά φυσιολογική εμφάνιση καί θά ήτανε ή μελέτη του άνάλογη μέ τή 
μελέτη τών άλλων ήθοποιών καί εϊνε γνωστά, πάσες άβάντες δίνει τά δέσιμο, ποϋ γίνεται 
στίς κανονικές πρόβες καί πόσο καλύτερος δείχνεται δ καλάς ήθοποιάς μέσα σέ τέτοιο 
σύνολο.

Καιρός, φυσικά, θά υπήρχε γιά κανένα καινούργιο έργο, άλλά οί θεατρίνοι σπανίως 
βλέπουν καλά τά τί τούς συμφέρε- καί είνε δλοι τους μεγάλοι ('Λ νά κάνουν τάν καιρό 
νά περνάει άδικα.

Οί παραστάσεις πέσανε καί τά πέσιμο δέν ήτανε χρήσιμο οΰτε γιά τή φήμη τοϋ 
γιοϋ, μά ούτε καί τοϋ πατέρα, γ ιατί έκανε τούς έχθρούς του νά λένε δτι χωρίς τή Μαρίκα 
δέν μπορεί νά γίνει τίποτα.

Γενικά δ κ. Μυράτ έχει σημαντικά προσόντα /ιά τή σκηνή : έμφάνιση, ευπρέπεια, 
ένα τόνο στή φωνή πολύ συμπαθητικά καί θά μπορούσε νά είναι 6 καλύτερος τύπος τοϋ 
εύγενικοϋ νεαρού ’Αθηναίου. ΙΙράς τά παρόν δμως αΰτά μένουν προσόντα καί αύτάν τάν 
καιρόν ϊσως δέν είναι προορισμένος γιά  πολλούς θριάμβους. Ό καιρός, ποϋ ξεκαθαρίζει δλα 
τά πράματα, ευχόμαστε νά ξεκαθαρίσει καί τά ζήτημα τοΰτο καί νά μάς προσφέρει ένα 
θεατρίνο, ποϋ γιά τούς ρόλους τών εραστών, θά μάς δώσει ένα λαμπρά συμπλήρωμα καί 
μία ευχάριστη απόχρωση δίπλα στόν Δενδραμή καί στά Μουσούρη.

Λένε ακόμη δτι 6 νεαρός Μυράτ σπούδασε καί σκηνοθεσία. Δέν ξέρω ποιά είναι τά  
ιδιαίτερα τής σκηνοθετικής, ούτε πόσον καιρό χρειάζεται κανείς γ ά νά τήν μάθει. ’Α ς είναι 
δμως νά τοϋ έχουν φτάσει τά δύο χρόνια καί νά έχει γίνει άληθινάς επιστήμονας σκηνοθέ
της, χωρίς νά μάς ξεφουρνίσει στά μέλλον έκεϊνες τίς δυσάρεστες εκπλήξεις, ποϋ μάς ξε
φουρνίζουν οΊ διάφοροι κόμπο'(ίανίτες τής σκηνοθεσίας.

Καταλαβαίνω πολύ καλά τί σημασία έχει γιά τήν πρόοδο τής ζωής ή αξία τοϋ 
άτόμου' δμως έδώ στά θέατρά μας τά μεγαλύτερο ρόλο τάν παίζει ή καταφερτζοσύνη μέ 
τή βοήθεια τοϋ εύκολοϊκανοποίητου άρριβισμοϋ, ποϋ κάνει στά τέλος τούς ίδεολόγους νά 
γλυκαίνονται καί νά φχαριστιοΰνται, πού γινήκανε ύπάλληλοι καί τρόφιμοι τοϋ Δημοσίου 
Ταμείου.

’Αλλά μακάρι, στά νέο Μυράτ πλάι' στήν άτομική του άξία, νά τοϋ δώσει δ θεάς 
καί κάμποση άτιμία καί κάμποση προστυχιά, τόση μονάχα, δση θά τοϋ χρειαστεί γιά νά 
βοηθήσει κ ’ αύτάς στόν τόπο μας τήν τέλεια τέχνη, πού λέγεται θέατρο.

Ά ν  δμως είναι αξιόλογος και μείνει καί άγνάς θά δει τάν έαυτό του συντριμένο 
μαζί μέ δλες μας τίς έλπίδες, πού πάντα τίς διορίζουμε σέ οποίον μάς ΰποσχεθεϊ πώς κ α 
τέχει τή θεατρική έπιστήμη.

Κ ι’ έτσι, γιά (Όΰστο, άς μοΰ έπιτραπεί νά σημειώσω δτι ένας δημοσιογράφος έγραφε 
πώς δ νέος Μυράτ δέν έπρεπε νά έμφανιστεί σέ ρόλο, πού έπαιξε άλλοτε δ κ. Μινωτής' 
ήθοποάς, πού θά μπορούσε δικαιότατα κανείς νά στηρίζει πολλές έλπίδες σ’ αύτάν, δμως δέν 
έφτασε δ καιρός του άκόμα γιά νά μήν μπορεί άλλος νά παίξει τούς ρόλους του. Χαρα- 
χτηριστικά δμως καί τοΰτο (<■% τήν διάθεση, πού γράφουν οί δημοσιογράφοι τή θεατρική 
κριτίΛή.
01 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤ ΙΚΗΣ «...Ο ί μέν καλοί, οι δέ μέτριοι, άλλ’δ λ οι 
έμοιαζαν δχι μέ Βρ3τανοΰς>>. («Ε στία» 27 Ν)βρ. 1930)

Έδώ πρέπει νά σταθούμε λιγάκι' βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα ζήτημα, πού σ’ αύτά 
τήν παθαίνουν δχ. μόνο οί άνεύθυνοι ερασιτέχνες, άλλά κα ί οί πιά ειδικοί.



Παίζεται τό «Τέλος τοΰ ταξιδιού» καί οί θεατρίνοι δέν είναι «βρετανοί».
Σήμερα οί μορφές, πού προσπαθούνε με αυτές νά έκφράσουνε οί καλλιτέχνες, τήν 

άπάντησι ποϋ έχουνε νά δώσουν στις εντυπώσεις τους και στις σκέψεις τους, δέν ζητάνε 
καθόλου νά παραστήσουν, καθώς ξέρουμε, τό αντικείμενο, καθώς μας φαίνεται υλικά, έξο>- 
τερικά, δέν ζητάνε νά μας θυμίσουν τή σιλουέτα του, άλλά περιφρονώντας δλους 'αυτούς 
τούς ρεαλισμούς ζητάνε νά μάς παρουσ.άσουνε τήν ουσία του καί βέβαια τά νά προσηλωθή 
κανείς σέ μιά φωτογραφία είναι κάτι, που ξεπεράστηκε πιά καί ποΰ έλαμπε πριν 40 χρόνια 
—καί πολύ σωστά τότε, ποΰ ή έκφραση εμποδιζότανε πιά, στά ξέφτυσμα τοΰ ρομαντισμού. 
Τά ήθογραφικά στοιχεία χειρίζεται μονάχα ώς τίς, μέρες μας ή καθυστερημένη νέα έλλη- 
νική παραγωγή, ή θεατρική καί ή άλλη.

Παίζοντας λοιπόν οί θεατρίνοι έργο μέ ήρωες ’Άγγλους, δχι μόνο δέν είναι υπο
χρεωμένοι νά μιμηθοΰνε τούς έγγλέζους στήν ήθογραφική τους έμφάνιση, άλλά καί τούς 
απαγορεύεται τοΰτο στάν καιρό μας, εκτός άν πρόκειται γιά κανένα έγγλέζο στά «Πίκ-νίκ» 
τοΰ Σακελλαρίδη ή γ.ά κανένα μεθυσμένο ναύτη στήν επιθεώρηση.

Ό σκοπός είναι νά φανεί σέ κάθε περ.ίσταση ή ουσία τοΰ έργου. Καί μιά φορά ποΰ 
στά «Τέλος τοΰ Ταξιδιού» ΰπάρχει καί παραϋπάρχει μεγάλη ούσ'α, θά κοιτάζουμε νά τήν 
δώσουμε αύτήν. Τώρα άν τοΰτο δέν έτυχε νά συμβεϊ ούτε στις πρώτες παραστάσεις, οΰτε 
στήν επανάληψη, αύτά είναι άλλο καί άλλο είναι ή περίφημη άπαίτηση νά αλλάζει εθνι
κότητα ά θεατρίνος σέ κάθε έργο.

Τά ελάττωμα π.χ. τοΰ κ. Μυράτ, τοΰ πατέρα, δέν ήτανε πώς δέν έμο.αζε μέ ’Άγί'λο, 
επειδή δέν είναι οΰτε ψηλός οΰτε ξανθός, παρά πώς τά παίξιμό του δέν μάς έ5ο)σε τήν 
ψυχή τοΰήρωά του, δπως δέν μας έφερε καμιά συγκίνηση ή έκτακτη κορμοστασιά τοΰ κ. 
Ροζάν μέ τή νεανική μπερούκα, δταν τά πρωτόπαιξε το Στάνωπ.

Ή Μαρίκα στήν ’Ηλέχτρα δέν ξέρω άν μοιάζει μέ αρχαία προϊστορική γυναίκα τών 
Μυκηνών, οΰτε καί μέ νοιάζει, οΰτε καί καταδέχομαι νά τά εξετάσω' είναι Ή λέχτρα—καί 
φτάνει.

Ή Κυβέλη στήν Ά νθή δέν μέ νοιάζει άν είναι Ρωσίδα, είναι ή Ά νθή, ή ήρωίδα τοΰ 
Άντρέγιεφ, καί φτάνει καί περισσεύει.

'Ο άξέχαστος βωμάς Οικονόμου ονειρευότανε νά παίξει Ρωμαίο καί Λήρ καί στούς 
δύο αυτούς ρόλους, πού είναι τόσο άντίθετο., θά ήταν έξοχος, άν καί τά σώμα του δέν ήτανε 
οΰτε σάν τούς ωραίους τοΰ κινηματογράφου, οΰτε σάν τοΰς μυθ.κ^ύς βασιληάδες.

Μέ αυτά σχετίζεται καί ή διανομή τών ρόλων ανάλογα μέ τή σωματική διάπλαση 
τών ήθοποιών.

Καί τολμάνε μερικοί ιερόσυλοι νά λένε δτι ή Μαρίκα φαίνεται περασμένη καί πώς 
ή Κυβέλη χόντρηνε καί τοΰς πειράζει,

Τί σημασία μπορεί νά εχει άν τά πρόσωπο τής Μαρίκας άλλαξε λίγο ή άν τά πρό- 
σιυπο τής Κυβέλης έχει στρογγυλευτεί. Τά μεγάλο τους ταλέντο μάς ενδιαφέρει' αύτουνοΰ 
τά φανέρωμα είναι, πού μάς οδηγεί στις παραστάσεις τους. Ή τέχνη τους.

Ή Μαρίκα στό «Ντιμπούκ», (ώχ, πονοκέφαλος' τ ί ήθελα νά τό θυμηθώ !) έμοιαζε 
άπάνω στή σκηνή μέ τό παίξιμό της σά νά είχε τήν ηλικ ία  και τήν εμφάνιση τής Α λ ίκης. 
Μέ τή βοήθεια τής τέχνης. Καί στή «Μαρκησία», μία ελεεινή κ<ομωδία, μέ τή βοήθε.α τής 
τέχνης πιά πολύ, ή Κυβέλη ηταν έρμηνεύοντας τό ρόλο της, ή ωραιότερα γυναίκα τής γης.

Κορμιά στητά καί καμαρωτά χρειάζονται οί σουμπρέτες καί οί μπαλαρίνες.
’Έτσι λοιπόν καί 6 «κριτικός» βρήκε πώς τά ρόλο τοΰ φαγά θά έπρεπε νά τάν κάνει 

δ κ. Γληνάς καί τοΰ δάσκαλου ό κ. Βολάνης.
Ό κ. Ι'ληνός έπαιξε τά ρόλο τοΰ ’Όσμπορν μεμ ιά  μοναδική έπιτυχία κ ι’ό «κριτικός» 

δείχνει πόσο ξαίρει τά θέατρ*,, άφοΰ κάθεται καί λεει δτι έπρεπε νά τοΰ πάρουν τά ρόλο, 
καί νά τόν δώσουν στάν κ. Βολάνη, πράμα, πού δέν θά γινότανε καί στάν χειρότερο κορίτσια 
σάν είχε πρωτοπαίξει αύτός κάτι τι.

Ό κ, Ι’ληνός λοιπόν ήτανε στή θέση του παίζοντας τάν ’Όσμπορν, δσον κ ι άν τόν 
θέλει λιγνάό«κριτικός».Δέν πρέπει, λέει, νά είναι χοντρός δ ’Όσμπορν (ά κ. 1’λήνάςδέν είναι 
καθόλου χοντρός), γ ιατί είναι άνθρωπος τοΰ σπόρι Μά δ ίδιος δ “Οσμπορν λέει δτι στά πα- 
λαιότερα χρόνια μόνο πιά νέος, έλαβε μέρος στ’ άθλητικά γιά νά κάνει τά διαιτητή, ερα
σιτεχνικά' δέν ήταν λοιπόν άνάγκη νά τοΰ κάνει ψιλόλιγνη σιλουέτα ό αθλητισμός του 
αύτός, άφυΰ υπάρχουν σήμερα καί αθλητές μέ ηράκλειο σώμα. Καί γιά νά μάς έκπλήξει 
περισσότερο, λέει δτι «οπουδήποτε παίζεται τό έργον—δηλαδή—απανταχού τής ούκουμέ-



νης—ανατίθεται (ό ρόλος τοΰ ’Όσμπορν) είς ηθοποιούς έχοντας μάλλον τήν εμφάνισήν τοδ 
n. Βολάνη, (δηλ. as αδύνατο).’Αλλά στά περιοδικό P roszen ium  τοΰ Βερολίνου(Φεβρουάριός 
τοδ 1928) υπάρχει μιά φωτογραφία τοδ μεγάλου Κρά'ίσλερ, πού έπαιξε τάν "Οσμπορν στή 
Γερμανία, ποδ είναι διπλός καί τριπλός άπά τάν κ. Γληνό. *

Κι δμως δλη ή Α θήνα θαύμασε τήν υπέροχη δημιουργία τοδ κ. Γληνοδ στόν 
’’Οσμπορν καί θά είχε δίκιο κανείς νά πεί δτι ή «’Ελεύθερα Σκηνή» μέσα στά λίγα καλά  
πού μάς άφησε, άν εξαιρέσει κανείς δλη τήν εργασία, πού χρωστάμε καί στούς άφάνταστους 
κόπους καί μόχθους τής Μαρίκας τό πιά σημαντικά ϊσως είναι, πού άνάδειξε τόν κ. 
Γληνό σ’ αύτά τά ρόλο κυρίως καί στή «Σκουριά»' καί βρίσκονται άνθρωποι, πού θέλανε 
νά μήν τόν παίξει αΰτά τά ρόλο Ινας τέτιος ηθοποιός, γ ιατί τούς φάνηκε λίγο παχύτερος !

Μά θά μοΰ πεί κανείς τί κάθουμαι καί ζητάω τώρα ορθογραφίες άπά ερασιτέχνες ! 
Τέλος πάντοιν τέτια είναι ή θεατρική μας πραγματ.κότητα: γεμάτη άπό κοσμικούς, πού 
(ράφουν μαζί καί μέ τόσα άλλα καί γιά θέατρο.

Τά καλύτερο θά ήτανε νά τούς κλείσουνε δλους αύτούς, πού μπαίνουν άγεωμέτρητοι 
στά ναό τής Τέχνης, μέσα στά ιερό της άλσος καί νά τούς άναγκάσουνε νά διαβάζουν μέρα 
καί νύχτα τήν Τέχνη καί νά τήν εξετάζουνε καί νά φιλοσοφ!οδν στίς περιπέτειές της. Γλή
γορα θά γλυτώναμε, γ ιατί θά παθαίνανε άσφυξία σ’ ενα τέτι® περιβάλλον, πού θά ήτανε γ ι’ 
αυτούς ενοχλητικά κ ι’ εχθρικά καί αύτοί είναι εχθροί τής Τέχνης με τήν κοσμ.κότητά τους 
καί μέ τον ερασιτεχνισμό τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ Κ ΙΝΗΣ ΙΣ
'Η έφετεινή μουσική περίοδος παρά τήν μεγάλην 

οικονομική κρίσι τοΰ τόπου, ήρχισε μέ άρκετή ζωηρότητα, 
μέ τήν πρός τιμήν τού βαλκανικού σηνεδρίου δοθεϊσαν 
συναυλίαν. Κ ατ’ αύτήν έπαίχθη καί ή «Βαλκανοφωνία» 
τοΰ γιουγκοσλαύου συνθέτου Σλοβένσκι.

'Ο καλλιτέχνης αύτάς άπά τούς άντιπροσωπευτικω- 
τέρους συγχρόνους του παρουσιάζει εν γένει στά έργα 
του ιδιορρυθμίαν καί άξιοσημείωτη δημιουργικήν δΰναμιν 
μέ μίαν νεωτερ.στικήν τεχνοτροπίαν.

Ή σύνθεσίς του «Βαλκανοφωνία», άπά τά χαρα-' 
κτηρικώτερα έργα του,—ποΰ εύαγγελίζεται τήν κ ατ’ 
άναλογίαν μέ τή συναδέλφωσι τών βαλκανικών λαών 
γύρω στά ιδανικά τής ειρήνης καί τή συναδέλφωσι τών 
βαλκανικών καλλιτεχνών γύρω στά κοινά ’Ιδανικά τής 
Τέχνης — άνεξαρτήτως μερικών δπερμοντερνιστών της 
τολμηροτήτων, παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον μέ τήν έν
τονη προσωπική της σφραγίδα καί μέ τήν ιδιόρρυθμη τε
χνοτροπία της ποΰ είναι μία άντίδρασις κατά τής εύρω- 
παϊκής μουσικής παραδόσεως.

—Τή μεγαλύτερη κίνησι τά έτος αύτά έδημιούργησαν οί συμφωνικές συναυλίες τού 
Ωδείου ’Αθηνών, ποδ καί έφέτος μετεκάλεσε διασήμους καλλιτεχνας, μεταξύ τών άποίων καί 
τάν μεγάλον βιολίσταν Χούμπερμαν, ποδ έπανειλημμένως ακόυσαν οί άθηναίοι. Ό Χοΰμπερ- 
■μαν, δπως πάντα, έπαιξε υπέροχα στά δύο του ρεσιτάλ, ιδίως δμως στήν 3η Συμφωνική συ
ναυλία τοϋ Ωδείου (συνδρομητών) όπάτε έπαιξε άφθαστα άπά πάσης άπόψεως, εκτός τών 
άλλων τά Κονσέρτο είς λά μιν. τοΰ Μπάχ καί τά παθητικά καί δυσκολώτατο Κονσέρτο τοδ 
Μπράμς, αποθεωθείς άπά τά πυκνά ακροατήριο. Στή συναυλία αύτή συνέβη μόνο τό δυσά
ρεστο ή άρχήστρα νά μή κατορθώνω νά συγχρονίζεται μέ τά μεγάλο καλλιτέχνη, πράγμα 
ποδ ήνάγκασε πολλάκις τάν Χούμπερμαν, παρά τήν παρουσία τοδ διευθύνοντος κ. Μητροπού- 
λου, νά διευθύνη μέ τά κεφάλι τούς μουσικούς.

—’Από τίς άλλες συναυλίες, εκτός εκείνων, πού εμνημόνευσε σέ άλλη στήλη ό συνερ
γάτης τών Μ. X. κ. Λεμοστούφης, άξίζει νά άναφερθή κατά πρώτον λόγον ή συναυλία τοδ 
διακεκριμένου βαρυτόνου μας κ. Λ. Κορώνη, δ δποϊος έκαμε στίς άρχές Νοεμβρίου, μιά πρώ
της τάξεως καλλιτεχνικήν εμφάνισιν είς τά «Κεντρικό».

'Η φωνή του ήχηρά, πολύ εύστροφη καί έκτεταμένη, θερμαινόμενη, άπά Ινα πλούσιο



λυρικοδραματικόν αίσθημα, άνεδείχθη εξαιρετικά, ατά έργα Σοΰμαν, Μουσσόρσκη, Βέρντι* 
Λεονκαβάλλο κ. λ.

Ή μόνη παρατήρησις, ποΰ θά μπορούσε νά διατυπωθή γιά τον άριστο καί εϋρυτάτου 
μέλλοντος αύτόν καλλιτέχνη είναι, ώς πρός τή σχολή του, δηλ. μέ τάν τρόπο ποΰ τραγουδά 
χάνει σημαντικά μέρος τής διαύγειας καί ήχητικότητος τής δυνατής καί ωραίας φωνής του.

—’Αξιοσημείωτη ήταν καί ή συναυλία του νέου λαμπρού πιανίστα κ. Τριαντάκη, ποΰ 
μετά τήν επιστροφή του άπό τά Εξωτερικά έδειξε μιά πολύ καλή έξέλιξι μουσικώς καί τε- 
χνινως καί έπαιξε καθ’ δλα ικανοποιητικά.

—’Επίσης εξαιρετικήν επιτυχίαν έσημείωσεν ή διακεκριμένη άρπίστριά μας κ. Πρωτο- 
παπά-Άναστασάκη στή συναυλία της, έκτελέσασα μέ σπανία μουσικότητα καί ακρίβεια αρι
στοτεχνικά έργα.

Στήν ίδια συναυλία έπαιξε ίκανοποιητικώτατα ή εκλεκτή βιολονίστρια κ. Κυπριώτη— 
Ρόζενκρατς.

—ΊΙολλήν επιτυχίαν έσημείωσεν καί ή εκλεκτή καλλιτέχνις τοϋ πιάνου δ-νίς I. Μπου- 
κουβάλα είς τήν συναυλίαν, ποΰ έδωσε στήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου Αθηνών.

—Ή δ-νΐς Μπουκουβάλα, πού παρουσιάζει πάντοτε μ.ά αισθητή προοδευτικήν έξέλιξι, 
στά κοντσέρτο αΰτά απέδωσε αριστοτεχνικά άπό μουσικής καί τεχνικής άπόψεως έργα τής 
κλασσικής καί ρωμαντ.κής μουσικής.

—’Αρκετά ενδιαφέρουσα ήτο καί ή δοθείσα στάν «Παρνασσό» μουσικοφιλολογική 
απογευματινή τή συμπράξει του κ. ’Α. Καλαμποΰση, τής κ. Άμπελά -Τερενταιο και τοΰ κ. 
Μαρή.

'Ο κ. Καλαμπούσης, έτραγούδησε έκφραστικώτατα μέ τήν ώραία του φωνή μπασ- 
σοβαρυτάνου έργα Σκαρλάτι, Χαίνδελ, Μάζαρτ. Γκουνώ, Σωσσόν, Μπράμς, Μασσενέ κλ. κα
θώς καί έλλην<.κά τών κ. κ. Σπάθη καί Μαρή.

Ή κ. Τερέντζιο απήγγειλε, ικανοποιητικά εκλεκτά Ιλληνικά ποιήματα. Ό δέ 
κ. Μαρής συνώδευσε πολύ καλά μέ τή διακρίνουσα αυτόν πάντοτε μουσικότητα καί ευσυ
νειδησία·.

—’Αρκετήν- επιτυχία έσημείωσε καί ή συναυλία του νεοϊδρυθέντος «Λαϊκού ’άδειου», 
κατά τήν δποίαν ιδιαιτέρως έςε^ιμήθη τά ώραϊο τραγούδι τής κ. Ταμπάση, τού κ. Βλυσίδη. 
καί τά μουσικώτατο. καί άμεμπτο τεχνικώς παίξιμο του νέου βιολιστοΰ κ. Λ. Μαγειροπούλου, 
καθώς καί τά μουσικώτατο άκκομπανιάρισμα τοΰ κ. Βαλτετσιώτη.

—’Αρκετά καλή : συνολικά ή μελοδραματική παράστασις τού «Έθνικοΰ Ωδείου»
• μέ τά μελόδραμα του κ. θ . Σακελλαρίδη «'Η κόρη τής Νεράιδας», ποϋ δόθηκε στά 
«Κεντρικό».

Ή έκτέλεσις, έν γένει, ήταν πολύ επιμελημένη μουσικώς καί σκηνικώς, που οφείλεται 
στις εύσυνείϊητες προσπάθειες τοΰ· ζεύγους Βαλτετσιώτη, ποϋ έδίδαξαν τά έργο.

Ά πό τούς συμπράξαντας άναφερομεν κατά πρώτο λόγο τάν έκλεκτά βαθύφωνο τού 
έλλην. μελοδράματος κ. Μούλα, ποΰ είς τό ρόλο τού Λάμπρου ήταν δπως πάντα άμεμπτος. 
Έπίσης πολύ καλή άπό μουσικοφωνητικής καί σκηνικής άπόψεως ήταν ή δ-νίς Νικολαΐδη,, 
ή δ-νίς Παπαδάτου καί οί κ. κ. Κουμαριανάς καί Μαυράκης.

—Άξισημείωτον έπίσης ήτο καί τά ρεσιτάλ τής εκλεκτής δραματικής καλλιτέχνιϊος  
κ. Ν. Παντοπούλου είς τά «Κεντρικόν».

Ή κ. Παντοπούλου απέδωσε εκλεκτά λυρικά ποιήματα κ.λ. μέ δυνατήν υποβλητικό
τητα μέ τά ζωηρόν, ρωμαντ.κά χρώμα τής απαγγελίας της.

’Επίσης ωραιότατα ετραγούδησεν ή κ. Καραντινοΰ ξένα καί ελληνικά τραγούδια. 
’Ιδιαιτέρως ήρεσεν ή έκτέλεσις του γνωστού σεξτέττου τού κ. Σπάθη, «Τό μαρτύριον τοΰ 
'Οσίου Σεραφείμ στάν Έλικώνα».

—Στά Δημοτικά θέατρο Πειραιώς έδόθη έπίσης μιά πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία ΰπο 
τού «Συνδέσμου Ε λλήνων Νέων» Στή συναυλίαν αύτήν άφήκε πολύ καλήν έντύπωσι τά 
τραγούδι τού κ. Β. Μπλαβούκου καί τά σόλο βιολί τοΰ κ. Β. Σταυριανοϋ, πού τούς συνώ
δευσε μέ έξαιρετικήν μουσικότητα στά πιάνο ή δ-νίς Ντ. Σαμίου.

’Ιδιαιτέρως δμως ίκανοποίησεν ή εμφάνισις τής νεοσυγκροτηθείσης μικρής ορχήστρας,
πού δπά τήν διεύθυνσιν τοΰ εκλεκτού νέου καλλιτέχνου κ. Παν. Βρεττοΰ έπαιξε μέ πολλήν 
επιτυχίαν καί συνώδευσε εκλεκτά έργα. Ό κ. Βρεττάς, γνωστός έως σήμερα ώς καλλιτέχνης 
τού φλάουτου, έφανέοωσε αξιόλογα προτερήματα μαέστρου—παιδαγωγού καί ύπόσχεταΐ- 
πολλά γιά τήν μελλοντική του έςέλιξι.

Ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ



Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
'Οριαμένως ό μήνας αυτός στάθηκε ένας άπ’ τούς πιά πλούσιους άπό καλλιτεχνική  

κίνηση στήν ΙΙόλη. Τό «Νταρουλμπενταΐ», τά μοναδικά άξιοπρόαεχτο θέατρο τής Τουρκίας, 
υστέρα άπ’ τή επιτυχία του «Τοπάζ», άνέβασε μέ τά ϊδιο πάντα σουξέ τά παρακάτω έργα :

«Μελά» τοϋ B ernstein . Τά ίδιο έργο είχε παιχθή τήν περσυνή σαιζόν άπ’ τά θίασο 
τής Μαρί Μπέλ, καί μέ μεγάλη μας ευχαρίστηση διαπιστώσαμε δτι τά «Μελά» τοΰ «Νταρ- 
ουλμπενταΐ» ήταν χίλιες φορές πιά καλοανεβασμένο. Τά τρία κύρια πρόσωπα τοΰ έργου, 
ΰποδημένα άπ’ τήν Μπεντιά, τάν Έμίν Μπελίγ καί τάν X. Κεμάλ, κατόρθωσαν νά κρατή
σουν ώς τά τέλος, ζωντανά τά ένδιαφέρο τοϋ θεατή. Μάλιστα ή άξία τής Μπεντιά δείχθηκε 
πιότερο ατά ναπολιτάνικα τραγούδια τοΰ έργου. Στόν δευτερεύοντα ρόλο τοϋ γιατρού Ρεμί, 
δ Κ. Κεμάλ ζωντάνεψε ένα γιατρό δυσκολοεύρετο καί στούς έπαγγελματίες τέτοιους.

’Ακολούθησε τά «Μπίρ καβούκ ντεβριλντί» τοϋ Μουχασίπ Ζαντέ Δζελάλ. Τά έργο 
αύτό, ποΰ παρουσιάζει κάπως σχηματοποιημένα τή ζωή τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
τοϋ 18ου αιώνα, γραμμένο σέ γλώσσα δημοτική τουρκική, πράγμα στά δποΐο έν μέρει χρω- 
στ$ τήν έπιτυχία του ό συγγραφέας, παίχθηκε μ’ δση μποροΰσε επιτυχία άπ’ τούς συμπα
θείς ήθοποιούς τοΰ «Νταρουλμπενταΐ». 'Ο Νεσατί έφέντης, ζωντανεμμένος άπ’ τάν διαλεχτά 
Κ. Κεμάλ, ήταν τελειότερος κ ι’ άπ’ αυτόν, ποΰ θά φαντάσθηκε δ συγγραφέας. Τέλειος παρ- 
τεναίρ του, στά ρόλο τοΰ Χαϊρέτ δ Χαζίμ. Ένεψύχωσε έναν παληοκαιρινό άφελή βεζύρη, 
εφαρμόζοντας δλη του τήν τέχνη. 'Ο Γκαλήπ στό ρόλο τοΰ Ρεβνακί αάν πάντα καλός. Ό 
Βασφή Ριζά στό πρώτο ταμπλώ πολύ επιτυχημένος. Στ’ άκόλουθα δμως δέ μπόρεσε ν’ άπο- 
φύγη τό γκροτέσκ καί τά ριντικιούλ, ποΰ τάν τελευταίο αύτό καιρό εφαρμόζει.

Στά ϊδιο μοτίβο έπάνω γραμμένο καί τά «Άϊντοράζ Καντ^ί», "Οσο κ ι’ άν τά έργο 
αύτά δέ στέκεται ιστορικά, άρεσε πολύ καί κράτησε γιά 15  δλάκερες μέρες τό πρόγραμμα 
τοΰ θιάσου. Κ ι’ αύτά προέρχεται, τά ξαναλέγω, άπ’ τήν ώραία γλώσσα του καί τό έλκυστικό 
του θέμα. ”Ιαως θά μπορούσαμε νά ονομάσουμε τήν πιές αύτή «όρτά άγιόυνού», {’έργο γ.ά 
λαϊκά θέατρα), μά οί ηθοποιοί τοϋ «Νταρουλμπενταΐ» τά βάσταξαν δσο ταίριαζε στήν πε
ριωπή τους. Στό ρόλο τοΰ Καντϊ δ Χαζίμ ήταν τέλειος. Ζωντάνεψε τάν παληά όθωμανά 
θρησκόληπτο φαινομενικά, κολπαδώρο στήν πραγματ.κότητα καντί καί μέ τή Χαλιντέ στά 
πλευρό του στά ρόλο τής κουτσής Ναζεντά, κέρδισε δίκαια τά χειροκροτήματα τοΰ κοινοϋ. 
Ό Έμίν Μπελίγ ώς Κεχκεαανιζαντέ ή Νεϊρέ Νεΐρ στά ρόλο τής γυναίκας του Σαφτέρ, κ ι ’ 
ή Μπεντιά ώς ’Αφροδίτη κράτησαν τά έργο ενδιαφέρον. Κυρίως δμως τά πιά ενδιαφέροντα 
πρόσωπα τοΰ έργου, παρά τά μικρό τους ρόλο, στάθηκαν οί Γκαλήπ, ποΰ ένεψύχωσε τάν 
Γρηγόρ:ο, έναν άγιορίτη ήγούμενο, κ ι’ δ Βασφή Ριζά στά ρόλο τοΰ δωδεκαετή περιτμημέ- 
νου παιδιοΰ, δείχθηκαν άξιοι δλης τής συμπάθειας, ποΰ τούς χαρίζει τά πολίτικο θεατρόφιλο 
κοινό. Τά ντεκόρ ύπέροχα. Τό ιερά τής μονής στήν τρίτη πράξη, ά,ξ.ο νά κάμει νά κοκκι
νίσουν άπό ντρόίίή πολλές δικές μας έκκλησιές. Τά άγαλμα τής θεας τοΰ ’Έρωτα στό τρίτο 
ταμπλώ, δίκαια σκανδάλισε τόν άγαθό καντί.

Τελευταίο έρ 'ο τοΰ «Νταρουλμπενταΐ» είναι δ «Έμπορος τής Βενετίας» τοΰ Σαίξ- 
πηρ. Δέν μποροΰμε φυσικά νά ποΰμε πώς τά έργο παίχθηκε μ’ δση τοϋ έπρεπε έπιτυχία, 
δέ μποροΰμε δμως καί νά παραβλέψουμε τά δυνατά παίξιμο τοΰ Μπεχζάτ στό ρόλο τοΰ 
Σαϋλώκ, τής Νεϊρέ Νεΐρ στήν Πόρτσια, τοϋ Βασφή Ριζά, τοΰ διαλεχτοΰ αύτοΰ καλλιτέχνη, 
στό ρόλο τοΰ Γκρατζιάνο καί τοΰ Γκαλήπ ώς Γκομπό. Ό Έμίν Μπελίγ ώς ’Αντόνιο πολύ 
καλός. Στάθηκε στό ΰψος τοΰ ρόλου του. Ά ψογος στήν έκτέλεσι, κέρδισε τίς συμπάθειες, ποϋ 
τοΰ άξίζουν, άλλωστε. 'Ο καρακτερίστας Χαζίμ πολύ καλός ατά ρόλο τοϋ Τουμπάλ. Ντεκόρ 
άξιοπρόσεχτα, εργασία ευσυνείδητη καί τέλεια έπιτυχία άν τά κύριο πρόσωπο τοϋ έργο> 
ήταν περισσότερο χαρακτηριστικό.

'Η σχολή θεάτρου άρχησε τή λε.τουργία της άπό τις 20)11)1930, μέ 8 μαθητές, 
5 γυναίκες καί 3 άνδρες. Καθηγητές διορίστηκαν οί άκόλουθοι. εφαρμογής καί άπαγγε- 
λίας δ reg isseur τοϋ θιάσου καί διαλεχτός καλλιτέχνης Έρτογρούλ Μουχσίν, μουσικής 
ό Μουσά Σουρεγιά εύρυθμίας καί γυμναστικής οί Άζαδέ καί Σελμά χανούμ καί ξιφομαχίας 
δ κ. Γκρκφίσου. Στό πρώτο μάθημα παρευρεθηκε κ ι’ δ δήμαρχος Μουχιττίν μπέης.

Στά «Γαλλικό θέατρο», δ θίασος τής G ab rie lle  D orzah  μέ τούς P ie rre  M aguier 
καϊ G il R oland έδωσε μερικές παραστάσεις. ’Ανάμεσα, στά ρεπερτουάρ του σημειώνουμε 
τή «Λίκη τής Μαίρης Ντούγκαν», ποϋ σημείωσε μεγάλη πιέννα καϊ κράτησε τή σκηνή γιά  
■τρεις, κατά σειρά, παραστάσεις.



Τό θίασο διαδέχθηκε ό βιρτουόζος Jacques T hibaut. 2τίς  δύο μονάχα, δυστυχώς, 
συναυλίες του μας δόθηκε ή ευκαιρία ν ’ απολαύσουμε καί νά επιδοκιμάσουμε δλες τίς μορ
φές τοΰ ταλέντου τοϋ γεροϋ αύτοδ" βιολονίστα. Τό πρόγραμμα άνοιγε με τή σονάτα τοϋ 
Eccles. ’Ακολούθησε τά C oncert en Re m ineu r τοϋ M ozart, δπου 6 Τιμπώ έσημείωσε 
μεγάλη επιτυχία. Ό ενθουσιασμός τοϋ κόσμου αυξάνει με τή σονάτα τοϋ D ebussy, φθάνει 
στό ζενίθ στήν S ic ilien n e  τοΰ Εαραζάτ καί μέ τήν Danse espagnol τοϋ G ran ad os et 
V ita  B reve  τοϋ de F a lla  ξεσπά σ’ Ινα ατέλειωτο χειροκρότημα, ποϋ αναγκάζει τό δια
λεχτό τεχνίτη τοϋ τοξαριοϋ νά παρουσιασθή δύοτρείς φορές στή σκηνή.

'Η Τουρκοελληνική συμφωνία χώρια άπ’ τά τόσα άλλα καλά, γένηκε α ιτία  νά ξαναδεί 
τά πολίτικο κοινό, ύστερα άπό άλάκερα δέκα χρόνια, έλληνικά θέατρο. Ό θίασος τής Ε τα ι
ρείας 'Ελλήνων Καλλιτεχνών, έφθασε τή ; πρόπερασμένη Τρίτη στήν πόλι μας. 2τήν προ
κυμαία άρκετά πλήθος περίμενε νά ύποδεχθή τούς συμπαθείς καλλιτέχνες. Ήθελε νά ξανα- 
δεϊ πρόσωπα, ποϋ αγάπησε καί χειροκρότησε άλλοτε τή Φιλιππίδου, τή Ραφτοπούλου, τάν 
Νέζερ, τάν Γαβριηλίδη, τάν Παρασκευά. ’Ανεβαίνουμε καί μεϊς στά βαπόρι νά σφίξουμε τά  
χέρια τών καλλιτεχνών καί νά τούς εύχηθοϋμε τά «καλώς ώρισαν». "Ολοι είναι εύθυμοι. 
2τά  πρόσωπά τους ακτινοβολεί ή χαρά τής άφροντισιάς τών μποέμ. Τά ζεϋγος ’Αλίκη Μου- 
σούρη τό γνωρίζουμε γιά πρώτη φορά εμείς οί πολίτες. Ή κόρη τής μεγάλης Κυβέλης δέν 
υστερεί σέ χάρη, σ’ εύμορφιά καί σέ ταλέντο άπ’ τή μητέρα της. Ό Μουσούρης, καινούργια 
φυσιογνιυμία στά έλληνικά θέατρο κατόρθωσε νά έπιβληθή γρήγορα. Γιά τάν Γαβριηλίδη 
καί τόν Νέζερ περιτεύει κάθε λέξη. Τά κοινό μας γνωρίζει καί τούς δυά αυτούς κολοσσούς. 
Περιμένουμε, νά τούς θαυμάσουμε στά γερά κλασσικά έργα σάν τόν Όθέλλο καί τίς δυνα
τές κ ι’ αθάνατες κωμωδίες τοϋ Μολιέρου. θάθελαν πολύ, λέγουν σχετικά οί κ.κ. Νέζερ καί 
Γαβριηλίδης, νά παίξουν τά έργα αύτά μέ τή συνεργασία τοϋ τουρκικού θιάσου τοϋ «Νταρ- 
ουλμπενταΐ». 'Ο Παρασ^ευας, άλλοτε συμπολίτης, ή Φιλιππίδου, ή Ραφτοπούλου, μέ τήν 
κ. Νέζερ άπά τίς μοναδικές μας καρακτερίστες, κ ι’ ή Λ. Ίωαννίδου δέν είναι άγνωστοι στήν 
Πόλη.Ό Δενδραμής, δ jeune p rem ier τοϋ θιάσου, ήθοποιάς άπ’ τούς κάλλιστα μορφωμένους. 
Τά θίασο απαρτίζουν ε.ν δλω 16 πρόσωπα μεταξύ τών όποιων καί ή Α-νίς Σπεράντζα κι’ ό 
Γαβριηλίδης γιός. Ή ’Εταιρεία 'Ελλήνων Καλλιτεχνών σκοπεύει νά μείνει στήν πόλη μας 
γιά άρκετά διάστημα, άν εΰρει, καθώς ελπίζει, έκθυμη τήν υποστήριξη τοΰ κοινοϋ μας. θά  
μας παρουσιάσει εκλεκτό πρόγραμμα δικό μας καί ξένο.

Έ χει κ ι’ δλας άναγγείλει τά ακόλουθα έργα : «Μαριοννέτες» τοΰ W olf, «Ρωμάντσο», 
«Δίκη τής Μαίρυ Ντούγκαν», «’Ανάσταση» τοϋ Τολστόϊ, «'Η έξαδέλφη μου ή Ρένα», δια
σκευή τοϋ Ξενόπουλου, «'Η αδελφή μου κ ι’ έγώ» τοϋ V ern eu il, «Φιλάργυρο» τοΰ Μο
λιέρου κ. ά.

Πόλη, 30 Νοέμβρη 1930 A. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ “ Μ. Χ.„

ΝΑ ΕΞ Ο ΥΔΕΤΕΡΩ Θ Η Η ΚΑΚΟΠΙΣΤΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ
Φίλε κ . Π απαδόπ ονλε ,

Κατά τά τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε στόν τόπο μας ένα λυπηρά φαινόμενο κατα- 
πτώσεως τής δημοσίας καλλιτεχνικοπνευματικής ζωής, (’φδεΐα, μουσική κριτική κτλ.) είς 
βαθμόν, ποΰ σέ κανένα άλλο μέρος δέν παρατηρείται.

Τοΰ πράγματος αύτοΰ κατά μέγα μέρος είναι ύπεύθυνος ή γνωστή μουσική κλίκα τής 
όποιας τά κύρια μέλη, εχοντα, φαίνεται, άλλοτε τήν έδρα τους στήν ’Ανατολή, μετετόπισαν 
άπό πολλών ετών τήν άντικαλλιτεχνική δράσι τους στάς ’Αθήνας.

Ή κλίκα αΰτή, εναντίον τής όποιας αισθάνομαι, δπως καί κάθε άνθρωπος σεβόμενος 
τάν έαυτό του, τήν ανάγκη νά διαμαρτυρηθώ έντόνως καί νά άντιδράσω, ώς (·νωστόν, διέ- 
φθειρε βαθμηδόν καί κ ατ’ ολίγον τά μουσικά μας ήθη, παντού δέ δπου έπεξέτεινε τή δρασι 
της έφερε Ινα πνεϋμα ταπεινής μεροληψίας, άχαλινώτου άρριβισμοϋ καί καλλιτεχνικού 
επαρχιωτισμού" μεταχειριζομένη δέ κάθε μέσον καί κάθε μανούβρα, δέν έδίστασε γιά νά 
έδραιώσή στήν εκτίμησι τοΰ κοινοϋ τή φήμη εκείνων, ποϋ είχε συμφέρον φανατικώς νά 
υποστήριξή — νά παρασιώπησή έπί σειράν έτών ή νά ύποβιβάση διά κριτικών άρ- 
θρο/ραφιών ή διά παρασκηνιακών υπονομεύσεων, τήν έντιμον καί σοβαράν έργασίαν άλλων 
μουσικών παραγόντων τοϋ τόπου μας, ποΰ δέν ανήκαν σ’ αύτήν.



Πρός άποτελεσματικωτέραν εφαρμογήν τών άρριβιστικών της επιδιώξεων ή κλίκα  
αύτή εφροντισε νά καταλάβη μέ τά όργανά της τά, π ό σ τ α  τών κυριωτέρων εφημερίδων 
τοδ τόπου, στίς στήλες τών δποίων οργιάζουν οί κατά συνθήκην αυτοί κριτικογράφοι δια- 
στρέφοντες κατά τόν χονδροειδέστερο τρόπο τήν Α λήθεια, συμφώνως μέ τά συμφέροντα 
τής....υψηλής μουσικής τους πολιτικής, άλλοτε θεοποιοδντες άσημότητες καί άλλοτε καταρ- 
ρίπτοντες εντελώς πραγματικές αξίες.

Τό εργο εν γένει τής κλίκας αύτής, στήν δποία ανήκει καί ή κ. Σπανούδη καί τής 
οποίας τήν διανοητικότητα διερμηνεύει, είναι προτοφανώς ταπεινό, καί επιζήμιο κοινωνι- 
κώς, άφοδ, ώς γνωστόν, οί άνθρωποι αύτοί δ,τ; καί άν έκαμαν ώς τώρα στό έδαφος τής μου
σικής τέχνης στόν τόπο μας (ορχήστρα, στρατ. μπάντα, εμπορικά καταστήματα, επονομαζό
μενα «Ωδεία» έφημεριδογραφικές κριτικές κ. λ.) υπήρξε καί είναι έπιπόλαιον, επαρχιώτικο, 
άρριβιστικό καί ψεύτικο.

Έ ίδια κλίκα, ή δποία τό πνεύμα του ανατολίτικου αμανέ, κατά κακότεχνον τρόπον 
εμφανιζόμενου, προσπαθεί νά τό έπιβάλη στόν τόπο μας ώς πνεύμα εθνικής δήθεν τέχνης 
έσυρε, χωρίς νά τό δικαιολογή οΰτε καν ή άνά'κη  τής β.οπάλης, τό μουσικόν επάγγελμα 
(που άλλοι έμόχθησαν νά τό κάνουν νά σταθή ύψηλά) έως τόν έξευτελισμόν τής έκθεσεώς 
του είς τήν ζωήν τών υπαιθρίων καφενείων τοδ Φαλήρου καί τοΰ Ζαπείου, δπου άλλοτε είς 
μίαν εποχήν πιο αξιοπρεπή καί πλέον ήθίκή στόν τόπο μας έσυνείθ.ζαν νά διευθύνουν επά
νω σέ μιά ξύλινη εξέδρα τό Poete et P a ysan  τοΰ Suppe μόνον οί διάφοροι Ντί Μέντοι 
τής μουσικής, θειυρούμενοι άπό τήν τότε κοινωνίαν ώς παρίαι τής Τέχνης.

’Αναγκάζομαι νά γράψω αύτά μέ τόν έντονο αύτό τρόπο επανερχόμενος σ’ ένα ζήτη
μα, ποΰ ευρέθησαν στήν άνάγκη νά καυτηριάσουν στό παρελθόν τά«Μ.Χ.»,άπό τήν ακλόνητη 
έμμονή τής μουσικής αύτής κλίκας στά γνωστά καί προσφιλή της άρριβιστικά συστήματα, 
ποΰ κάνουν τή δράσι της καταστρεπτικήν ,'ΐά τήν καλλ .τεχνική πρόοδο τοΰ τόπου, σέ σημείο, 
νά άποτελή ίέοό καθήκον γιά κάθε άληθ.νά φιλόμουσο νά άντιδράση μέ σθένος εναντίον 
της γιά νά τεθή ένος φραγμός στά ταπεινά, έγωϊστ.κά της σχέδια. Καί γ.ά τήν πραγματο- 
ποίησι τοΰ σκοποΰ αύτοΰ ευρίσκω δτι θά ήτο εύχής έργον νά ενώνοντο στόν αγώνα αύτόν 
μαζύ μου καί άλλοι εκλεκτοί μουσικοί παράγοντες τοΰ τόπου μας, τών δποίων επικαλού
μενος τό πνεΰμα τής συναδελφικής αλληλεγγύης, ποΰ θά έπρεπε νά μάς συνέδεε δλους, τολ
μώ νά ζητήσω τήν συνδρομήν, βασιζόμενος ακόμα στό φιλοδίκαιον πνεΰμα των καί τόν 
πολιτισμό τους. Προ μηνών-ώς γνωστόν-μία δμάςΈ λλ. μουσικών μέκΰρος,ώς ενθυμούνται δλοι, 
Ιξέφρασαν δι’ έπιστολής στή διεύθυνσι πρωινής εφημερίδος τό παράπονον δτι δ τακτικός 
μουσικός συνεργάτης της μεροληπτεί στά κριτικά του σημειώματα καί εκαυτηρίαζαν τή 
μεροληψία αύτή.

Ά λ λ ’ άν δ κριτικογράφος τής εφημερίδος αύτής (ώς δέν έχω καμμίαν άντίρρησιν νά 
τό παραδεχθώ) έμεροληπτοΰσε κάποτε—μετρίως δμως πάντοτε καί δχι καί αδιάκοπα—τί θά 
έπρεπε νά έλεγε κανείς γιά τήν άχαλίνωτη, τήν αδιάκοπη καί άποκρουστική μεροληψία 
τής κυρίας Σοφίας Σπανούδη εις τά γραφόμενά της, τά δποία, πολύ περισσότερο άπό μιά 
μουσική κριτική, ενθυμίζουν τίς όδοντοϊατρικές διαφημίσες, τίς δποίες επί άδρά πληρωμή 
δημοσιεύουν οί εφημερίδες ; Καί έρχεται φυσικά νά σταυροκοπηθή κανείς άπό κατάπληξι 
γιά τό μέγεθος τοΰ θράσους τής εν λόγφ κυρίας, ή δποία άν δέν άπατώμαι, συνυπέγραψε 
τήν επ.στολήν, ποΰ προανέφερα (καί τής τό έπέτρεψαν αύτό οί άλλοι συνυπογράψαντες !) 
γιά νά διαμαρτυρηθή καί αύτή—ώ θεοί !— γιά τή μ ε ρ ο λ η ψ ί α  τοΰ κριτικογράφου 
τοΰ «’Ελευθέρου Βήματος».

’Αλλά νομίζω δτι δ κ. Ί. Φαρούδας—εναντίον τοΰ δποίου έστρέφοντο τά παράπονα 
τών μουσικών, πού προανέφερα—θά είχεν δλο τό δικαίωμα νά άπαιτήση δπως οί φίλοι 
συνάδελφοι κ. κ. Μητρόπουλος, Οίκονομίδης κ. λ., οί οποίοι έστειλαν είς τήν πρωινήν εφη
μερίδα τήν επιστολήν αύτήν, στείλουν καί στή διεύθυνσι τής «Πρωίας», στήν δποία τα
κτικά συνεργάζεται ή κ. Σπανούδη, μιά άλλη επιστολή—τήν δποία θά έπρεπεν ίσως νά 
συνυπέγραφεν καί δ κ. Ψαρούδας—διά τής δποίας νά γνωστοποιούσαν στή διεύθυνσί της δτι 
δέν είναι διόλου τιμητικόν γιά μιά εφημερίδα τής σοβαρότητος καί τής περιωπής τής «Πρω
ίας» νά δημοσιεύη τά άποκρουστικά διαφημιστικά κριτικά δημοσιεύματα τής κ. Σοφίας 
Σπανούδη, τά δποία προκαλοΰν τήν θυμηδίαν καί τήν άγανάκτησιν εις δσους έχουν μιά  
βαθύτερη καί ύγιέστερη άντίληψι τών μουσικών πραγμάτων καί εμφορούνται άπό Ινα άνώ- 
τερον πνεΰμα δικαιοσύνης καί πολιτισμού, Μετά τιμής

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣ ΙΑ
ΓΕΡΑΣ. ΣΠΑΤΑΛΑ: ’Α ν τ ί λ α λ ο ι . —'0 κ. Σπαταλας, χωρίς καμμιάν αμφιβολία,

αποτελεί μιά ξεχωριστή φυσιογνωμία μέσα στά σύγχρονα ίλληνικά  γράμματα.
Είναι Ινας ποιητής φτασμένος σε σταθμό τελειότητος πολύ άξιοπρόσεχτο. Ή έμπνευσή 

του ξεκαθαρισμένη καί λαγαρή. Ή τέχνη του ώριμη κ ι’ ή μελέτη του σοβαρή κ ι’ ειλικρινής.
Γι’ α ϊτό , νομίζω πως ή έκδοση ένός τόμου ποιημάτων του πρέπει νά λογαριαστεί γιά 

φιλολογικό γεγονός. Άπό χρόνια ό κ. Σπαταλας έχει αφιερωθεί δλόψυχα στήν τέχνη καί 
μας δίνει έργα σημαντικώτερα πάντα.

Είπα πώς δ κ. Σπαταλας είναι ποιητής ώριμος. Δέ λοξοδρομεί, οϋτε αμφιβάλλει.Έ τσι, 
τουλάχιστο, εξωτερικά φαίνεται. Εσωτερικά βέβαια πάλη σκέψεων καί τάσεων θά χτυ
πιέται μέ άγωνία στήν ψυχή του, ώσότου νά εμφανιστεί τά έργο.

Στάν αναγνώστη δμως νομίζω νά μή φαίνεται δ αγώνας. Μας δίνεται ξελαγαρισμένο 
μέ μουσικά διατυπωμένο τά συμπέρασμα, ή ιδέα, ποϋ κυριάρχησε.

Αύτή τήν εντύπωση μ’ έκαμε δ τελευταίος τόμος τών έργων τοϋ κ. Σπαταλα. Είναι 
Ινα σμίξιμο λίγων ποιημάτων διαλεχτών, δπου ή σκέψη κ ι’ ή φιλοσοφική άντίληψη είναι 
δεμένη μέ τό πάθος καί μέ τά αίσθημα.

Ξεχωριστή εντύπωση κάνουν μέσα στάν τόμο τά ποιήματα, ποΰ επιγράφονται ατά 
«Πλοίο μου». Κομμάτι ,'εμάτο άγωνία καί λαχτάρα.

Μά τέλος, ποΰ, μά ποΰ θάνε τά απάνεμο λιμάνι, ποΰ λαχτάρισα ;
Ά χ  ! ποιάς θά δώση άπάντηση ; τριγύρω μου μουγγά τά κϋμα άπλώνεται.
Έπίσης τό «Στάν Τμηττά» έχει κάτι τά άρχαιόπρεπο καί τό κλασσικό.
«Στά θάνατο τοϋ νεαροΰ ποιητή»,άξιο γιά τή φιλοσοφική αντίληψή του καί τή σκέψη 

καί τήν ανωτερότητα τών ιδεών ποϋ ξετυλίγονται.
Τά πλούτη δέν τά άρέχτηκε καί ποϋ οί πολλοί σ’ εκείνα 
δουλεύουν, καί ματώνονται, καί λέχονται, καί τρέχουν, 
κ’ ή πείνα τους ή άχώρτ'αγη δσο κ ι’ άν τρώνε αύξαίνει' 
καί μήτε τοϋ Ά ρ η  έζήλεψε παλληκαριές καί δόξες, 
γ ιατ ’ εχει απαίσια τή μορφή, μ’ αίμα πηχτά βαμμένη, 
καί μέ μποχοΰς καί μ’ ίδρωτες πολλούς, καμμένη άπ’ ήλιους, 
καί τίς μωρές τίς καυκησιές, μωρός φορεΐ κορώνα.

Άκολουθάει Ινα ωραίο συμβολικά ποίημα γεμάτο επανάσταση «Στάν Κόρακα» τά 
πνεϋμα τής κάθαρσης. Καταστρέφει δ,τι είναι Ιτοιμο νά σαπίσει, γιά νά βγεί άπά μέσα ή 
δγεία, πνεϋμα αιωνόβιο, δπως οί κορυφές, ψοφημοφάες, καί ταφιαστές, καί καθαρτήριο 
μνήμα. "Ενας τέτοιος Α κρίτας, άς μάς καθαρίση τήν ψυχή :

Βρυκόλακες λογής-λο,'ής τά φώς τ ’ ώραίο μποδίζουν 
ψωφήμια πλήθος μέσα μας κάθε καλά αφανίζουν, 
καί αντί νά γέρνουμε ψηλά τά μάτια έρωτεμένοι,
Μοίρα κακή στά χώματα γυρμένα μάς τά δένει.

Τά ποίημα αύτά έχει βαθύτατη έννοια.
Έπίσης αξιοσημείωτα έργα είναι ή «Ρωμαντική Μπαλλάντα», τό «Δέντρο τοϋ Βοσκοΰ» 

κ ι’ άλλα.
Δέν μπορώ νά κλείσω τά σύντομο αύτό σημείωμα, χωρίς ν’ αναφέρω καί τά «Φθινό

πωρο». Είναι Ινα ξέχωρο κομμάτι διαφορετικά άπά τ ’ άλλα, ποϋ άνήκει σέ άλλη συλλογή. 
Είναι παθητικά καί γεμάτο πόνο.

"Εξω πώς βρέχει αδιάκοπα !
Καί μέσα μου καθώς βροχή 
πώς νοιώθω εκείνο τάν άχά 
τά θλιβερά νά σπάη !
Στά τέλια ετούτης τής βροχής 
τονίζει πένθιμα ή ψυχή 
τά θάνατο τοΰ Α π ρ ίλη  της 
τά θάνατο τοΰ Μάη.

'Η στιχουργία τοϋ κ. Σπαταλα είναι ά-ρμονικιά καί μουσικώτατη.
ΑΝΤ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ



Κ. ΛΑΒΔΑ. 4 4 Π α ι δ α γ ω γ ι κ ά  Τ ρ α γ ο ύ δ ι α ,  γιά τά κατώτερα καί τά ανώ
τερα σχολεία.

"Ενα βιβλίο γιά παιδιά καί μάλιστα βιβλίο μέ τραγούδια, δηλαδή βιβλίο, ποΰ σκοπόν ε- 
χει νά δημιουργήση καί νά θρέψη μές στήν ψυχή του παιδιού τό καλλιτεχνικόν αίσθημα, δέν 
μπορεί καί^δέν πρεπει νάναι τυπωμένο ακαλαίσθητα καί γεμάτο λάθη. Μόνο με τήν εμφάνι- 
σί του τ̂ό οιβλίο θά επιοληθ^ στό παιδ:. τό περιεχόμενο θαρθή πολύ αργότερα, δταν πιά τό 
παιδί ευχαριστημϊνο καί καταχαρούμενο γιά τ ’ ωραίο άπόκτημά του, κι* άφοΰ πολλές φορές 
το φυλλομετρήση και τό θαυμάση απ’ δλες τίς μεριές καί τό χορτάση. θά μπή στήν περιέρ
γεια νά βυθισθή μές στά κρυμμένα ακόμα μυστικά, που τά φαντάζεται πιά τόσο ωραία, δσο 
καί το εξωτερικό τοϋ βιβλίου.
, , Τέτοια βιβλία όχι μόνο δεν έφρόντισε κανείς νά φτιάση γιά τά παιδιά, καί συμβαίνει 
ακόμα και τό ανήκουστο, νά μήν φροντίζη ούτε τό Κράτος γιά  τήν έμφάν.σί τους, που είναι 
η αθλιότερη άπό κάθε άλλο βιβλίο, μά νά φροντίζη μοναχά γιά τή σχετική φορολογία. 
Κ έτσι ή ελεεινή έμφάνισις γίνεται νόμος γενικός γιά κάθε παιδικό βιβλίο, που δ μόνος σκο- 
πος του καταντφ ή εμπορική έκμετάλλευσίς του. Ά λ λ ο  δεν άπου,ενει λοιπόν, παρά νά περι- 
μενουμε, ώς, που δυο τρείς ευσυνείδητοι συγγραφείς, καί προ παντός έκδόται νά βγάλουν 
μερικά ωραία βιβλία, μήν αποβλέποντας στ* άμεσα μεγάλα κέρδη, βιβλία, ποΰ θά 
προτιμηθούν δίχως άλλο καί θ αναγκάσουν καί τούς άλλους ν ’ ακολουθήσουν τό παράδειγμα.

Ιό βιβλίο του κ. Λ,άβδα, ποΰ μάς έφερε στό νοΰ τίς σκέψεις αυτές, δέν ξεφεύγει, δυστυ
χώς, άπό τό γενικό κανόνα έχει μάλιστα κι* άλλα βασικά ελαττώματα. Δ.άφορα ποιήματα  
μ εντελώς άνιση καλλιτεχνική άςία είναι συγκεντρωμένα καί μουσουργημένα άπό τό συν
ετή* Ενα παιδικό ποίημα δεν είναι, δπως νομίζουν πολλοί, τό ποίηαα, ποΰ μιλάει γιά  
παιδιά, μάτό ποίημα, ποΰ αγγίζει τήν ψυχή τοΰ πα.διοΰ, καί μάλιστα μέ τέτοιον τρόπο, ποΰ 
να εβευγενίζη καί νά μορφώνη πρΐπε:, λοιπήν, νάναι τέλε.ο στήν ουσία του κ ι’ άψογο στή 
μορφή του, γ ιατί τότε μόνο θά μπόρεση νά διαπλάση τήν άγνή παιδική ψυχή καί νά γεν- 
νήση μέσα της τό αίσθημα τοΰ καλού. Γ ιατί ή καλαισθησία μορφώνεται «μόνο δταν βλέπη 
κάνεις δ,τι τελειο υπάρχει στό είδος του». Πολλοί κατέγιναν μ1 ελαφριά συνείδησι, στό δύ
σκολο αύτό είδος,^ποΰ δεν είνα ι γιά τόν καθένα έστω καί καλόν ποιητή , γ ιατ ί τά μυστικά  
της παιδικής ψυχής δεν μπορεί δ καθένας νά τά νοιώση. Γράφονται, λοιπόν, κατά συνήθεια, 
τά ποιήματα αύτά πάνω σε νεκρες συνταγές, κ* έτσι απομένουν ψυχρά κι* ανούσια κ ατα 
σκευάσματα, ποΰ δχι μόνον τόν παιδαγωγικό σκοπό τους δέν πετυχαίνουν, μά ακριβώς τό 
αντίθετο κατορθώνουν, καλλιεργώντας συστηματικά τήν άκαλαισθησία τοΰ παιδιοΰ καί μο- 
λυνοντας αγιάτρευτα τήν αθώα ψυχή του, αντί νά τής ανοίξουν-τό φωτεινό παράδεισο τής 
τ =Χνγ]ζ· Λίγη χαρά ψεύτικη καί λίγη θλίψις, λίγη κακοζωγραφισμένη άνοιξις καί λίγος χει* 
μωνας, λίγοι κυανόλευκοι κυματισμοί καί λί,'ος ψεύτικος ενθουσιασμός, διατυπωμένα, συνή
θους, κατά τό χειρότερο δυνατό τρόπο, δέν μπορούν νά συγκινήσουνε κανένα καί πολύ λι- 
γωτ*ρο τήν παιδική ψυχή. Τά παιδιά τά  μαθαίνουν καί τά λένε, τά  τραγούδια αύτά, μά τά  
λένε άψυχα καί μηχανικά, χωρίς τίποτα νά αίσθάνωνται άπό τά λόγια τους ή άπό τή μου
σική τους, δπως μαθαίνουνε καί λενε απέξω μερικούς γραμματικούς κανόνας. Έ  συγκίνησις, 
δ ενθουσιασμός, ή αληθινή χαρά, ή εύθυμία, ή ζωή δέν μπαίνουν μέσα στήν ψυχή τους μαζί 
με τά λόγια καί με τή μουσική, καί δέν ξυπνάει τά κοιμισμένα αισθήματα, καί δέ δημιουρ
γεί ψυχικές καταστάσεις. ’Έτσι ή ωδική καταντάει Ινα μάθημα ανούσιο, χειρότερο καί βα- 
ρετώτερο ϊσως άπό τ ’ άλλα.

Καί τί νά νοιώση, αλήθεια, τό παιδί μές στήν ψυχή τσυ τραγουδώντας στίχους σάν 
αυτούς;

Τής Λαύρας τή Σημαία θυμηθ ή τ α ι 
μέ τούς γ α ι ν α ί ο υ ς της ποΰ σάν σκιές, 
σάν φάσματα ποΰ άπό τά σκότη βγήκαν 
καί ποΰ στά μάτια των είχαν φωτιές.

Δέν είναι ανάγκη, βέβαια, ούτε (ΐά τήν τελειότητα τών στίχων νά μιλήσουμε, ούτε 
( ιά ιήν^όρθογραφία τους, ποΰ, δσο κ ι’ άν δέν εύθύνεται γι* αύτήν δ συνθέτης, δέν μπορούμε 
παρά νά τήν καταλογίσουμε είς βάρος του, μιά καί ή έπίδρασή της, στά παιδιά, ποΰ θά 
πάρουν στά χέρια τους, τό βιβλίο αύτό, θάναι βέβαια ολέθρια.

Γπάρχουν μεσ σ. αύτό τό βιβλίο, μαζί μέ διάφορα άπολυτίκια καί στροφές τοΰ Ε θνι
κού "Γμνου,^ στίχοι μουσουργημένοι τοΰ Πολεμη, τοΰ Δροσίνη, τοΰ Π. Ταγκοπούλου, τοΰ 
Σολωμοΰ. τής Δίπλα, τοΰ Σπεράντζα, ποΰ ϊσως νά μήν είναι δ,τι ακριβώς χρειάζεται γιά τά



παιδιά, μά είναι επί τέλους στίχοι' υπάρχουν δμως πλάι σ’ αυτούς και στίχοι, πού έχουν 
φαίνεται τήν άξίωσι να είνα ι καθαρώς παιδικοί, σάν τούς παρακάτο) :

Πως μ’ αρέσει τό θρανίο, 
του σχολείου ή αυλή, 
τό καθένα καί τά δύο (!) 
μοΰ μαγεύουν τήν ψυχή. 
τώρα, ποΰ σ’ αύτό γυρίζω  
δλη μέρα μέ χαρά 
τήν εικόνα του σκαλίζω  
μέσα στήν καρδιά βαθειά.,.

Ή αλήθεια όμως είναι δτι τήν εικόνα του τή σκαλίζει στό θρανίο κ ι’ ίσως μάλιστα- 
τήν ώρα ακριβώς, ποϋ τραγουδάει τούς στίχους αυτούς τό καημένο τό παιδάκι. Νά, §να ε ί
δος παιδικού βιβλίου, ποΰ θάπρεπε νά βρίσκεται ύπό τήν αύστηροτάτην, άλλά καί φωτισμέ- 
νην έπίβλεψι τοΰ Κράτους. Ο·

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ
Πρό τριών ετών αί διάφορον ραδιοφωνικαί εταιρεία', συνεφώνησαν νά συνεργασθοΰν άπό 

σήμερα δσον αφορά τήν διεθνή όργάνωσιν ανταλλαγής προγραμμάτων. Τό συνέδριον, τό συν- 
ελθόν τήν 13ην καί 18ην ’Οκτωβρίου είς Βουδαπέστην, έςήτασε έκ νέου τήν άποψιν αύτήν. 
’Οκτώ κράτη: ή Γερμανία, ή Πολωνία, ή Αύστρία, ή Τσεχοσλοβακία, ή Δανιμαρκία, ή ’Αγγλία, 
ή Ούγγαρία, ή Γιουγκοσλαυία, άπεφάσ^σαν νά συγκεντρωθούν. Τά κράτη αύτά κατήρτισαν 
118  προγράμματα μέ έκτελεστάς τούς διασημοτίρους σολίστας καί τάς δ;ασημοτέρας ορχή
στρας. Τήν 5ην Ίανουαρίου 1931 τά διάφορα μέρη θά μεταδώσουν τό πρόγραμμα τοϋ ’Αμ
βούργου, είς τό όποιον θά συμμεθέξη δ διάσημος πιανίστας Ζάουερ καί ή φιλαρμονική έται- 
ρεία υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Κάρλ Μούκ. Τήν 26 Ίανουαρίυυ ή ΙΙράγα θά μεταδώση μίαν 
χοριοδίαν τής Τσεχοσλοβακίας πολύ γνωστήν, καί τήν 9ην Ίανουαρίου είς τήν Βαρσοβίαν 
θά παίξη δ ’Αρθούρος Ρουμπιστάι’ν.

* *
Οί καμπάνες της εκκλησίας τοδ Τινταζέλ στή Κορνουάγι έχουν τριάντα χρόνια νά 

Χτυπήσουν, γ ιατί τά έξοδα τής επισκευής των ήσαν πολύ μεγάλα, γιά τήν κοινότητα. 
Μανθάνομεν οτι έλήφθη μία εντελώς πρωτότυπος άπόφασις : θά τοποθετήσουν εις ενα άπό 
τά κωδο>νοστάσια μεγάφωνα, τά δποία μέ τή βοήθειαν ενός ηλεκτροφώνου καί ένός πολλα-
πλασιαστοΰ θά κάμουν ν ’ άκούγωνται ήχο ι καμπάνας.** *’Από 1ης Δεκεμβρίου δ σταθμός τοϋ Brno ένεκαινίασε νεον σήμα διά τά διαλείμματά 
του. Τό σήμα αύτό περιλαμβάνει, τό λά φυσικόν ούτως, ώστε νά δύναταί τις νά συγκρίνη τό 
διαπασών του καί αντιλαμβάνεται κατά πόσον λειτουργεί καλώς. Διά τήν τελειότητα τοϋ
όργάνου κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια.*

Ή B .B .C . σκέπτεται νά μετάδοση κατά τό 1931 μίαν μεγάλην σειράν ραϊιοθεατρι- 
κών έργων. Κατά τάς άρχάς τοΰ νέου έτους θά μεταδοθή τό yo u  n ev e r can te ll, τοΰ 
Μπέρναρ Σώου. 'Η διεύθυνσις άνετέθη είς τόν Cecil Lettis, διάσημον ήδη είς τήν νέαν 
αυτήν τέχνην. ** *

Τελευταίως έσημείωσε στό ’Εξωτερικό θριαμβευτικές επιτυχίες ή μοναδική μας καλ- 
λιτέχνις τοϋ βιολοντσέλλου δίς Λήδα Κουρούκλη (α' βραβείον τοϋ ’ίίδείου ΙΙαρισίων) στίς 
μουσικές εμφανίσεις της στά Παρίσι, Βρυξέλλας καί Λονδίνο.

’Αξιοσημείωτο καί χαρακτηριστικό τής επιβολής τής δος Κουρούκλη στά’Εξωτερικό εί
ναι καί τό γεγονός,ότι στή συναυλία, ποΰ έδωσε στήν αίθουσα τής ’Εκόλ Νορμάλ (Παρίσι) τή 
συνώδευσε στά πιάνο 6 διαπρεπής καθηγητής της κ. Μπαζελαίρ, ποΰ θεωρείται εξαιρετική 
τιμή, ένφ στίς Βρυξέλλες τήν άκκομπανιάρισεν δ περίφημος πιανίστας καί καθηγητής τοΰ 
Ωδείου κ. Μινί. 'II κριτική, έν γένει, αφιέρωσε κολακευτικώτατα σχόλια ('Λ τά παίξιμο 
τής θαυμασίας έλληνίδος καλλιτΓχνιδος, ποΰ εξαιρετικά τιμ^ι στά ’Εξωτερικά τό έλληνικάν 
δνομα, καί προμηνύει τό καλλιτεχνικό της μεσουράνημα.



ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΙΣ

Γ ο παρόν πανηγυρικόν τεϋχος τών «Μουσικών Χρονικών» παρά τήν επιθυμίαν καί 
τις προσπαθειές μας νά κυκλοφορήσω τάς εορτάς, αναγκαστικά έβράδυνε λίγο νά έκδοθή 
λογφ αφ Ινος τής πληθώρας τής δλης, ποΰ συγκεντρώσαμε κατόπιν αυστηρά; επιλογής— 
και αφ έτερου λόγφ ανυπερβλήτων τεχνικών (τυπογραφικών κ. λ.) δυσχερείων.

Από τοΰ Ιπομΐνου δμως τεύχους τά περιοδικόν θά κυκλοφορή τακτικά  κάθε μήνα.
>ιι Η ·κοιλλι.χ=χνις τοΰ τραγουδιού δ-νίς Νέλλη Πλούτη εύρίσκεται άπά τοΰ περασμέ

νου Οκτωορ.ου στην Ιταλία πράς συμπλήρωσιν τής μορφώσεώς της. Διδάσκεται δέ άπά τάν 
διακεκριμενον τενορο τής Σκάλας κ. Ραφαέλο.

— Εςαιρετικώς ενδιαφέρουσα προμηνύεται ή πρώτη καλλιτεχνική έμφάνισις τοΰ νεο
σύστατου τρίοι τοΰ «Ελληνικού Ωδείου», (ποΰ θά γίνη στίς 19 Ίανουαρίου ώρα 7 μ. μ. στήν 
αίθουσα τοΰ “ δείου) τό όποιον απαρτίζεται άπά τούς εκλεκτούς καλλιτέχνας κ. κ. Α. Τουρ- 
ναισσεν (πιάνο) I. ^οΰλτσε (βιολί) καί Α. Άντωνόπουλο (βιολοντσέλλο) καί θά εκτελέση 
εργα Μοζαρτ, Μπετόβεν καί Μπράμς.
, π — κ· Σταν· Γ«ολεστάν γεν. γραμματεύς τής διεθνούς συνομοσπονδίας τής κριτικής 
εν Παρισίοις, ανεκοίνωσεν εις τάν πράεδρον τής ένώσεως τών Έλλ. θεατρικών καί μουσικών 
κριτικών οτι η Κ.Τ.Ε. απεδεχθη τήν αΐτησιν τοΰ Ινστιτούτου τής διεθνούς πνευματικής 
συνεργασίας οπως άπά 1ης Ίανουαρίου 1931 τεθή ύπό τήν αιγίδα της ή διεθνής συνομο
σπονδία τής κριτικής,
, . 2ημεΐ(οτ=ον ότι j?i ένωσις των έλλ. θεατρικών καί μουσικών κριτικών, συγκαταλέγεται 
απο διετίας μεταξύ τών εθνικών άργανώσεων, ποΰ άποτελοϋν τήν διεθνή συνομοσπονδία τής

Τελευταίως έκλειπουν ή μία μετά τήν άλλην οί έςαιρετικές καί ωραίες καλλιτεχνι
κές νεοελληνικές φυσιογνωμίες. '

_ , 1̂ετ“ θάνατο τοΰ διαπρεπούς πιανίστα Τ. Λαμπρινοΰ (καθηγητού στή Γερμαν'α) 
που ετίμησε πολύ στό Εξωτερικά τά έλληνικάν δνομα, ιδίως ώς μοναδικός έρμηνευτής τοΰ 
-οπεν και μουσικοπαιδαγωγός-ή καλλιτεχνική μας ζωή έχασε έναν άλλο διακεκριμένο 
καλλιτέχνη το βαθύφωνο Η. ΙΙασχαλίδη (καθηγητή τοΰ ’Ωδείου Θεσσαλονίκης) μιά πραγμα
τικά, αλλα δυστυχώς παραγνωρισμένη καλλιτεχνική φυσιογνωμία, δχι μόνο άπά στενωτέρας 
μουσικοφωνητικής, άλλά καί άπά εύρυτέρας καλλιτεχνικοαισθητικής καί πνευματικής άπό-

Γελευταιως πάλι μάς ήλθε ή πολύ λυπηρή εϊδησις γιά τάν πρόωρο θάνατο τοΰ διασή- 
μου καλλιτέχνου Πάνου Άραβαντ.νοΰ (σκηνογράφου τής ’Όπερας τοϋ Βερολίνου), ποϋ ά
φησε ένα δυσαναπλήρωτο κενά στήν σύγχρονη Τέχνη γενικά καί τοϋ δποίου είναι πρόσφα
τος «κόμη δ μεγάλος θρίαμβος στίς τελευταίες μουσικές έορτές τοΰ Μπάϊροϋτ.

 ̂ Ιέ εποχή, ποΰ όλο^καί σπανιώτερα συναντώνται οί θαυμάσιοι, οί αληθινοί καλλιτέχναι, 
η στερησις παρομοίων εξαιρετικών καί ευγενικών φυσιωγνομιών μάς γεμίζει άπά βαθε·ά"κα!' 
πικρή θλίψι.

—’Αρκετά ενδιαφέρουσα ήταν καί ή τελευταίως δοθεϊσα εϊς τόν «Παρνασσόν» κ αλλ ι
τεχνική απογευματινή τής «ήμερας μητέρας». Στήν προεσπερίδα αύτή μετά ένδιαφέρουσαν 
εισηγησι τής κ, Τριανταφυλλίδου, ή δ-νίς Βουτσινά άπήγγειλε μέ πολλήν εκφραστικότητα  
το ωραίο πεζο ποίημα «Νανούρισμα» τής κ. Α. Ταρσούλη μέ μουσικήν ϋπόκρουσιν τήν 
Μπεραέζ τοΰ Γκρίκ, ποΰ έπαιξε μέ αρκετήν έπιτυχία στά πιάνο ή δ-νίς Λ. Πέπα.

Επίσης ήρεσε πολύ καί ή δμιλία τοΰ ποιητοΰ κ. ’Αθάνα γιά τή «Μητέρα στά Δημο- 
τικο τραγούδι», καθώς καί οί πλαστικές εικόνες άπά τήν κ. Ταρσούλη καί τή δ-δα Μαρινάκη.

Ιδιαιτέρως μάς ικανοποίησε τά θαυμάσιο μουσικοφωνητικώς καί άμεμπτο τεχνικώς 
τραγούδι τοΰ διακεκριμένου λυρικοδραματικοΰ τενόρου καί τεχνοκρίτη κ. Ν. Οικονόμου— 
υποδειγματικά γιά πολλούς δικούς μας τραγουδιστάς—στά «Ώ  μάννα μου» τοΰ Καζά- 
σογλου επι στίχων τοΰ Σικελιανοΰ καί μέ μουσικώτατο άκκομπανιάρισμα στά πιάνο άπά τάν 
κ. Πλατωνα.

Λίαν προσεχώς θά δοθή ή πρώτη μουσικοφιλολόγική έσπερίς τών «Μουσικών Χρδ- 
νικων». Η είσοδος διά τούς συνδρομητάς τών Μ. X. θά είναι έλευθερα.

Οί Βινιεττες τοϋ τεύχους αύτοϋ είνε έργο τοΰ κ. Βάσσου Χανιώτη.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
(’Αναγράφεται κάθε βιβλίο, περιοδικόν ή μουσική έκδοσις, ποΰ στέλλεται στή 

διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού « Μ ο υ σ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά » ,  Γραμματοθυρίδα 230 ’Αθήνας).

ΜΟΥΣΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ :

A r t h u r  H o n e g g e r :  Μουσική γιά τήν « Φ α ί δ ρ α ν »  τοϋ Γαβριήλ Ντ’ 
Άννούντσιο I .—Πρελούδιο, I I . — C ortege des supp liantes, I I I . — P reh ide, IV . —Im 
p reca tio n  de Thesee, V .—P re lu d e , V I .—M ort de P h aed re, γιά ορχήστραν.

P. H u m b e r t o  A l l e n d e :  3 Tonadas χαρακτήρος λαϊκοΰ Χιλιανοΰ. 
J e a n  R i v i e r :  O u vertu re  p o u r a n  don Q uichotte, γιά συμφ. ορχήστρα. 
J e a n  R i v i e r :  B u rlesqu e γιά βιολί καί ορχήστρα.
J o s e  M a  F r a n c o :  «E vo iac ion  m alaguena» γιά πιάνο.
J o s e  M a  F r a n c o :  De E spana. 1 ) E n castilla , la  lian a . 2) A o rillas

del n a v ia . 3) P o rtfe rra s  de M aria  santisim a. Γιά τραγοΰδι καί πιάνο.
C a r l o s  P e d r e l l :  C anrig as del buen am adol. Πέντε τραγούδια. 
C a r l o s  P e d r e l l :  «H ispaniques» N octurne, P a ra lle les , M ontm artre, 

Ju a n  T enorio  γιά τραγοΰδι κα1. πιάνο
P . B i s q u e r t t  : «Soledad». Τραγοΰδι Χιλιανό.
’Εκδόσεις τοΰ οϊκου M a u r i c e  S e n a r t :  20 Rue du D ragon—Paris.
Α. Γ. ’A ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ : Μουσική αγωγή, σύστημα διδασκαλίας τής μουσικής,

μετά σχετικής έγκυκλοπαιδείας. Τεΰχος Α', Έκδοσις Ίωάν. Δ. Κολλάρου, Τιμή δραχ. 50, 
Π α ν α γ . Ι .  Κ ω τ σ ο π ο ύ λ ο υ :  'Ελληνική μέθοδος μανδολίνου. (Τεΰχος πρώτον). 
Π α ν α γ .  I. Κ ω τ σ ο π ο ύ λ ο υ :  Μελωδικά σχολικά άσματα, πράς χρήσιν

των σχολείων τής μέσης καί δημ. ’Εκπαιδεύσεως. Τεΰχος Α'. Τιμή δρχ. 20.
Τ ά χ η  Κ ω τ σ ό π ο υ λ ο υ : «Μάτια τρελλά» ταγκά ισπανικόν. Στίχοι Μ. Μάζη.

Β Ι Β Λ Ι Α

’Α δ. Δ. II α π α δ ή μ α : Κακόμοιροι άνθρωποι ! (Διήγημα) Έκδ. οίκος «Άθηνδ».
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