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ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ

ατά τά διάφορα άνά την ’Ανατολήν ταξείδιά μου ετυχε 
πολλάκις ν’ ακούσω διάφορα δημώδη άσματα των τόπων, 
πού διηρχόμην. Μερικά έξ αυτών μοϋ εφάνησαν τόσον εν- 
θυμίζοντα τά ϊ,δικά μας, ώστε μοΰ ήλθε κάποτε ή επιθυμία 
νά^κάμω συγκριτικήν τινα μελέτην και νά ερευνήσω τήν 
σχέσιν, πού δυνατόν νάΰπάρχη μεταξύ τών μέν και τών δέ.. 

Τινάς τών μελωδιών εκείνων έφρόντισα νά μεταγράψω είς τό πεντάγραμμα 
διά νά τάς χρησιμοποιήσω αργότερα προς τον σκοπόν μου. Δυστυχώς δεν 
ελαβα ποτέ οΰτε τά μέσα, ούτε τον άπαιτοΰμενον χρόνον διά νά τον πραγματο
ποιήσω, θαρρώ μάλιστα πώς και αί βιαστικοί εκεΐναι σημειώσεις μου άπω- 
λέσθησαν κατά τάς διαφόρους άνά τον κόσμον περιπλανήσεις μου. Έ ν τοΰ-
τοις δμως έξ δσων εκ τής απλής άκροάσεως διετήρησεν ή μνήμη μου μοϋ
μένει ακόμη ή έντύπωσις διά τά δημώδη εκείνα άσματα δτι δεν εΐνε παντάπασι 
ξένα πρός τά ϊδικά μας, δχι μόνον, αλλά και ή πατρότης εκείνων ΐ(?ως εις 
ταϋτα δέον ν’ άναζητηθή. Έ άν άναλογισθή τις τήν έξάπλωσιν και έπίδρασιν 
τοϋ Βυζαντινού πολιτισμού εις τά μέρη εκείνα, ή εικασία δεν θά φανή πα- 
ρακεκινδυνευμένη Έπισταμένη συγκριτική μελέχη, τεχνικώς και ίστορικώς θά 
ήδΰνατο μόνον νά διαλευκάνη τό ζήτημα τούτο. Τά σλαβικά τραγούδια τής 
μεσημβρινής Ρωσσίας, τοϋ Καυκάσου και τά πιθανώς τούτων άπότοκα σέρ
βικά φαίνονται συγγενεύοντα εις τήν μορφήν μέ τά ίδικά μας. Ό  χρωματι
κός ανατολικός τρόπος μέ τά δυο τριημιτόνια έκδηλούται εις αυτά έμφαν- 
τικώτερα καί, δπως είς τά ελληνικά δημώδη, ό ρυθμός τών πέντε ή επτά 
ογδόων και ιδιότροποι τινες μεταβάσεις τονικαι προσδίδουσαι πρωτοτύπους πα~ 
ραλλαγάς εις τήν μελωδικήν γραμμήν, συναντώνται δχι σπανίως είς αυτά.



Ά λλ3 αν μέν ως προς την τεχνικήν, ούτως είπεΐν, εκδήλωσίν ίων έχουν 
πολλά ιά  μεταξύ των συναφή και προβάλλουν κατά τοϋτο τέκνα δμοια κοι
νής δημώδους μοΰσης, υπολείπονται ομως αισΟητικώς κατά πολύ τά μέν από 
τά δε- ’ Ισως διαφοραι λαϊκών αντιλήψεων εθνικού βίου και κλιματολογικαι 
συνθήκαι ακόμη κάμνουν ώστε τό αυθόρμητον δραματικόν πάθος, ή λυρική 
έκφρασις, ποΰ χρωματίζουν τόσον δυνατά τά ιδικά μας δημώδη και τούς δί
δουν τον ίδιότυπον χαρακτήρα των να μη συναντώνται τόσον συχνά εις εκεί
να των σλαυϊκών λαών. ’Απεναντίας τά χαρίσματα ταϋτα υπάρχουν έν τινι 
μέτρφ εντονώτερα εις τά τουρκικά και περσικά τραγούδια, λόγος διά τον 
όποιον ή συγγένειά των μέ τά ιδικά μας φαίνεται ασφαλώς στενωτέρα. Τήν 
διαφοράν αυτήν δΰναταί τις νά παρατηρήσω και μεταξύ πολλών ϊδικών μας 
προς άλληλα, δπου κατά τό μάλλον ή ήττον συντρέχουν οϊ αύτοι λόγοι.

Τά ολίγα ταΰτα σημειών ώς πρόχειρα απαυγάσματα απλής, ώς είπα, 
άκροάσεως, θά ηύχόμην νά γίνω αφορμή ΐνα άλλός τις είδικώτερος επιληφθή 
ούσιαστικώτερον τοϋ ζητήματος.

Δ. Λ Α Υ ΡΑ ΓΚ Α Σ



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

λέπομεν προς τό παρόν ν ’ αναπτύσσεται μιά νέα Γεννεά, ποϋ 
εντελώς αντίθετα προς τις προηγούμενες, θεωρεί ιδεώδες τής 
ζωής της, την περιποίησι τοΰ σώματος, τη γυμναστική άσκησι, 
ιό σπόρ, τό αγώνισμα. ’Ίσως μερικοί από ’μας νά λυποϋνται 
ποΰ ή νεότης τους δεν συνέπεσε σέ μιά παρόμοια εποχή. Γεν- 

_ ναται μονάχα τό ερώτηιχα μή τυχόν μέ τήν υπερβολικήν έκτί- 
μησι τοΰ καθαρώς σωματικού παραμελεΐται ή αξία τοΰ πνευματικού, μή τυ
χόν φθάσωμε σιγά-σιγά στο σημείο ν’ άναγνωρίσωμεν ως μόνο ουσιώδες, 
ως μόνο άξιο προσοχής, ως αυτό ποΰ θάδινε τήν κατεΰθυνσι στην εποχή μας, 
τη σωματική διάπλασι, τήν προσπάθεια γιά τήν άπόκτησι τού ρεκόρ εις τό 
επίπεδον αυτό.

Βέβαια σήμερα ύφιστάμεθα τήν υποβολή ενός πλουσίου υλικού γεγονό
των, άπείρως μεγαλειτέρου. ’Έχομε τον Τΰπον καί τη δΰναμι τής γοητείας
του. Εχομε τή μεταβίβασι καλλιτεχνικών αποδόσεων διά τού ραδίου. Βλέ
πομε τήν τάσι τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος άπασχολουμένου διαρκώς εις τήν 
έφεύρεσι νέων μέσων προς κατάργησιν τής άποστάσεως, πού χωρίζει τούς 
ανθρώπους μέ τήν απευθείας ή διάμεσον συμμετοχήν εις δ,τι έχουν νά μας 
μειαδώσουν άλλα έθνη—και ίσως προσεχώς—και άλλα τμήματα τής Γης. 
Και μ’ δλα ταύτα τή στιγμήν αυτήν δέν κατορθώνω νά καταστείλω μίαν 
έκφρασι σκεπτικισμού. Νομίζω πώς τό ποσόν τού υλικού των δσων επραγ- 
ματοποίησεν ό σύγχρονος άνθρωπος δέν εινε πάντα έξ ί'σου σημαντικόν 
προς τό ποιόν τής διακρίσεως, τήν οποίαν τοΰ αποδίδομε. Μιά σπασμω
δική βιασύνη, ένα είδος ανησυχίας βαρύνει επάνω σ’ δλον αυτόν τον νέον 
κόσμο.

Κάποτε διερωτάται κανείς, άν θά είχαν ποτέ γραφή ό "Αμλετ ή 6 Φά- 
ουστ έν ή περιπτώσει οΐ δηιιιουργοί τους θά ήσαν υποχρεωμένοι νά ύφ ί- 
στανται μιά τέτοια μεταβίβασι ειδήσεων. Τό ωραιότερο, πού έχει νά μάς

Σ. Απο μία ομιλία τοΰ άποθανόντος Γερμανοί Ύ πουργοΰ των Ε ξω τερ ικώ ν Γου- 
σταυου Στρεζεμαν επΒ ευκαιρία χοΰ διεθνούς συνεδρίου των ηθοποιών,



δώση ή παλαιότερη φιλολογία είναι ή αλληλογραφία μεγάλων άνδρών, η 
σημειώσεις τους, τά «ημερολόγια» τους, οπου οι άνθρωποι είχαν ενα ψ υ 
χ ι κ ό  δ ι ά λ ο γ ο  μεταξύ τους. Καί νομίζω, πώς σ’ αυτά μέσα υπήρχε πολύ 
περισσότερο ουσιώδες, παρά σ’ ενα τηλεφώνημα ή σένα σύγχρονο επιστο
λικό δελτάριο.

Νέα επίπεδα τέχνης μας παρουσιάζονται. Επι τών ημερών μας συνε- 
τελέσθη δ μεγάλος συμβιβασμός θεάτρου καί κινηματογράφου. Πρώτα μέ τό 
μεγάλο πόλεμο τοΰ θεάτρου κατά τοϋ κινηματογράφου, υστέρα μέ τή συν- 
θηκολογία δέν θέλω νά πώ τοΰ θεάτρου, αλλά τουλάχιστον τών θεατρικών 
Διευθυντών. Ή  συγχώνευσις Σκηνής και Όθόνης συνεπιφέρει απείρους κίν
δυνους γιά τήν καλλιτεχνικήν εξέλιξι, αφού έτσι ό Καλλιτέχνης ακολουθεί 
τον ίδιο δρόμο μέ δλους τούς συγχρόνους ανθρώπους τών μεγάλων πόλεων, 
γενικά δηλαδή τό δρόμο τής ύπερκοπώσεως και τής πνευματικής ύπερδιε- 
γέρσεως. ’Έπειτα είνε οι δύο τρόποι τής άποδόσεως κάτι βασικώς διαφόρου 
Ή  τελευταία λέξις, ή βαθύτερα, αυτό ποϋ θά μπορούσαμ_ε νά όνομάσωμε 
«ψυχικόν» δέν θά γείνη ποτέ δυνατόν νά έκφρασι^ή μέ απλήν μιμικήν, παρα 
μονάχα μέ τήν εκφρασι τών ιδεών έκείνων, ποϋ έδημιοχ’ργηταν τα μεγάλα 
έργα, μέ τήν άπήχησιν τών λέξεων, ποΰ ξαναγυρνάει στηνψυχη. Οσο ^περισ
σότερο πετυχαίναμε νά δοθή δλη η προσοχή ·κα'ι ολες η δυνάμεις τών ατόμων 
μαζεμμένες σ’ ενα μονάχα καθήκον, τόσο καλλίτερο θά ήταν γιά τήν έμψύ- 
χωσι και γιά τήν καλλιτεχνικήν άνάπτυξι και τών δύο επιπέδων.

Ή  έξέλιξις γιά τήν οποίαν μιλώ δέν περιορίζεται μονάχα στην Γερμανία 
Νομίζω πώς στο επίπεδον αυτό εγείρονται ερωτήματα, ποϋ  ̂ενδιαφέρουν 
δλους και πώς ίσως κανένα έδαφος δέν θάπρεπε νανε τόσον ελεύθερο από 
τούς περιορισμούς τών συνόρων, δσον το|βασιλειον τοΰ πνευματικού πολιτι
σμού δλων τών Ε θνώ ν. ’Έχομε τοσο πολυ συλλογισθη, τοσο πολυ ζητησει 
γιά ναύρωμε ένα υπέρ τήν έννοιαν τοϋ «εθνικού» καί τής άνθρωπότητος 
καί τώρα ό αγών εξακολουθεί μεταξύ τοϋ «εθνικιστικού καί τοϋ «διεθνούς» 
καί βρίσκομε καί στούς δυο αντιθέσεις. Δεν θελω νά παω τόσο μακρυα και 
νά πώ καθώς ό Goethe στήν πραγματεία του «περί Τέχνης καί  ̂ Άρχαιότη- 
τος», δπου τολμηρότατα έπρόφερε τήν φράσιν «δεν υπάρχει Τέχνη πατριω
τική, παρά αποκτά τή σημασία της άναλόγω; τής σχέσεώς^τη; προς τήν 
παγκόσμιο φιλολογία» "θά ήθελα μονον να πώ οτι εκείνος, ποτ3 εις τη φωνή 
τού αίματός του είς τήν ίδιαίτερή του ψυχοσύνθεσι αισθάνεται τον εαυτό του 
ριζωμένο στο ’Έθνος του καί ποϋ βρίσκει τον τρόπο δ,τι φυτρώνει μέσα 
του μέ τον τρόπο αυτό νά τό εξύψωση στο «γενικά άνθρώπινο»^ σε ^βαθμό 
ώστε ή σκέψεις του νά γίνωνται αντιληπτές στην εκφρασι τους απο ολο τον 
Κόσμο. Αυτός μονάχα θά δώση μιά άπόδειξι τοΰ ύψίστου Εθνικού 
αισθήματος.

ΓΟ Υ ΣΤ Α Υ Ο Σ  Σ Τ Ρ Ε Ζ Ε Μ Α Ν

(Κατά μετάφρασιν τής Κας Γ αλάτειας Τουρναίσσεν)

r : .



ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ 
ΡΩΜΑΙΟΙΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙΣ*

πως οι αρχαίοι "Ελληνες ύποκριταί, οΰιω καίοί Ρωμαίοι 
συνάδελφοί των, περ'ι πολλοΰ έποιοΰντο τής καθαρό- 
τητος καί δυνάμεως τής φωνής των. Προς τοΰτο, εξησκοϋντο 
νηχθημερόν, προσλαμβάνοντες καί ιδιαιτέρους διδασκάλους, 
φωνασκούς (phonascus) καλουμένους (1 ). Διηγούνται δέ επί 

τού προκειμένου, δτι έκ των ηθοποιών, άλλοι μέν εξησκοϋντο εις τήν απαγ
γελίαν καθήμενοι, καθόσον έφρόνουν, δτι τ’ αναπνευστικά των όργανα, μή 
εχοντα πληρη ελευθερίαν ένεργείας κατά τήν στάσιν ταΰτην, έδυνάμωνον 
περισσότερον διά τής συχνής άσκήσεως τής φωνής, άλλοι δέ δτι κατά τήν 
ημέραν τής παραστάσεως άπήγγελλον εξηπλωμένοι επί τής κλίνης (2 ) καί 
έχοντες επί τοϋ στήθους μεγάλον τεμάχιον μολΰβδου, καθ’ δσον έκ πείρας 
εγνωριζον, ως βέβαιοι ό Πλίνιος (3), δτι τό επί τοΰ στήθους φερόμενον 
βάρος δυναμώνει κατά πολύ τήν φωνήν.

Εξ άλλου, οί Ρωμαίοι ύποκριταί, προς διατήρησιν τής φωνής των, 
άπεφευγον επιμελώς τά δυσκολοχώνευτα φαγητά, πολλάκις δέ, κατά χρονικά 
διαστήματα, επί μίαν ολόκληρον ημέραν δέν έτρωγον άλλο τι, παρά ωμά 
πράσα μετά ελαίου καί άνευ άρτου (4). Κατ’ άπομίμησιν δέ πάλιν τών ελ-

* Απο το βιβλίον τοϋ κ. Ν. Λάσκαρη «Ιστορ ία  τοϋ Ρωμαϊκοί) θεάτρου», τό όποιον 
θά έκδοθΐ) προσεχώς ό συγγραφεύς του είχε τήν καλωσύνη νά μάς παραχωρήση τό 
απόσπασμα αύτό.

(1) Sueton. Nero, 25.
(2) Cicer. De orat. I. 69.
(3) Πλίν. XXXIV, i8 .
(4) Πλίν. XIX, 6.



ληνών, επεζήτουν και οί Ρωμαίοι και ποιόν τινα διάκρισιν ώς προς τήν 
φωνήν μετα;ύ τών διαφόρων ηθοποιών των, άπαιτοΰντες τρόπον τινα; 
δπως, οί ύποδυόμενοι τούς σπουδαιοτέρους κα'ι πρώτους ρόλους, έχουν ϊσχυ- 
ροτέραν τών άλλων φωνήν. Κατά δέ τον Κικέρωνα, εϊδικώτερον όμιλοΰνια 
επί τοϋ προκειμένου, εάν οί ύποδυόμενοι δεοτερεύοντας και τριτεύοντας 
ρολους, ειχον ίσχυροτίραν φωνήν από τούς ύποδυομένους τούς πρωτεύοντας 
τοιούτους, ώφειλον, συνδιαλεγόμενοι μετ’ αυτών, νά ελαττώνουν τήν δύνα- 
μιν τής φωνής των, εις τρόπον ώστε ή προσοχή τοΰ ακροατηρίου νά συγ- 
κεντροϋται ολόκληρος επι τοΰ πρωταγωνιστοϋ.

Στερημένοι εντελώς οί Ρωμαίοι ύποκριταί, δπως καί οί αρχαίοι 'Έλλη
νες συνάδελφοί των, λόγω τοΰ προσωπείου δπερ εφερον, τής έκφράσεως τοΰ 
προσώπου, ώφειλον ν’ αντικαταστήσουν ταΰτην, άφ’ ενός μέν διά τής ποι
κιλίας τών τόνων τής φωνής των, άφ5 ετέρου δέ διά τών κινήσεων τών 
διαφόρων μελών τοΰ σώματός των και δή τών χειρών των. Προς τοΰτο 
εσυνωδεΰοντο πάντοτε υπό έλαφράς μουσικής, τής λεγομένης σ κ η ν ικ ή ς  με -  
λ ο π ο ι ΐ α ς  (1 ). (modulatio scenica), ήτις ερρΰθμιζε ό'χι μόνον τήν απαγγε
λίαν τών στίχων, αλλά καί τάς χειρονομίας, αΐτινες τούς συνώδευον (2). 
Σημειωτέον δέ, δτι δι’ έκαστον εργον εγράφετο υπό εΐδικοΰ μουσικοΰ καί 
ιδιαιτέρα μελοποιΐα, ήτις τόσον σπουδαΐον έθεωρεΐτο εργον, ώστε ανελλι
πώς πάντοτε άνεγράφετο τό ό'νομα τοΰ συνθέτου αυτής (modulator) είς 
τάς δ ιδ α σ κ α λ ία ς  (3).

Έξετελοϋντο δέ πάντοτε αί μελοποιΐαι δι’ αυλών, οιιινες ήσαν δύο ει
δών. Οί λεγόμενοι άρ ιστερο' ι (sinistrae) οΐτινες εκαλούντο καί ΤυρρηνικοΙ 
καί οί λεγόμενοι δ ε ξ ιο ί  (dextrae). Οί πρώτοι, κατά τον Donatus, έχρησι-

(1) Quint. Inst. orat. XI, 3, 57·
(2 ) «verborum  velocitatem gestus assequitur» (Senec. Ep. 12 1.
(3) Δ ιδασκαλ ία ι ,  έλέγοντο βραχείαι τινές σημειώσεις, τιθέμεναι είς τήν άρχήν τών 

θεατρικών έργων καί δι" ών ο αναγνώστης έπληροφορεϊτο τά τής παραστάσεως αώτων 
έν Ρώμη. ΙΙερί τοϋ όρου Δ ιδασκαλ ία  π α ρ '  Έ λλησι, βλ. Ν. I. Λάσκαρη, Μαθημ. Ίστορ. 
τοϋ  Ά ρχ. Έ λλην. θεάτρου, τόμ. Β '. σελ. 33, ΰποσημ. 1, καί τόμ. Γ'. σελ. 221, ΰπο- 
σημ. 1. — Ή διδασκαλία τής κωμψδίας τοϋ Τερεντίου « ‘Εαυτόν τιμωρούμενος» εχει ώς
εξής :
Acta Ludis Megalensibus 
L . Cornelio Lentulo, L . Varerio Flac- 

co, Aedib. Cural.
Egerunt L . Ambivius Turpio et L .

Attilius Praenestinus.
Modos fecit Flaccus Claudii.

Έδιδάχθη κατά τά Μεγαλήσια.
’Επί Λ. Κορνηλίου Λεντούλου καί Λ. Β α- 

λερίου Φλάκκου, Μειζόνων άγορανόμων. 
Τπό τοδ θιάσου τοϋ Λ. Άμπιβίου, Τουρ- 

πίου καί λ .  Άττιλίου τοϋ έκ Πραινέστου. 
Τήν μουσικήν εγραψεν ό άπελεύθερος τοϋ 

Κλαυδίου Φλάκκος.



μοποιοΰντο διά τά εύθυμα μέρη,οί δεύτεροι δέ διά τά σοβαρά. Εί ςτάς μικτάς 
σκηνάς, δ αυλητής μετεχειρίζετο εναλλάξ άμφοτέρους.

Τά ασματα (canticum) εξετελοΰντο υπό δυο ηθοποιών συγχρόνως. Ό 
μέν εις, τή συνοδεία αύλοΰ, έψαλλε τούς στίχους, ό δέ έτερος έξετέλει τάς 
σχετικάς χειρονομίας και άλλας κινήσεις τοϋ σώματος. ’Αφορμή τοΰ π α ρ α 
δόξου  αύτοϋ εγένετο ό Λίβιος ’Ανδρόνικος, δστις, ώς γνωστόν ύπήρξεν ό 
εισηγητής τοϋ ελληνικού δράματος έν Ρώμη. Ουτος, κατά τον Τίτον Λίβιον, 
(1 ) διδάσκων ό ϊδιος από σκηνής τά έργα του, δπως δλοι οι ποιηταί τής 
εποχής του, καί καλούμενος κατ’ έπανάληψιν (revocatus) νά έπαναλαμβάνη 
τά άσματα εις α εξαιρετικώς επετύγχανεν, εκούρασε τόσον τήν φωνήν του, 
ώστε έζήτησε και έπέτυχεν, ώς λέγεται, τήν χάριν νά τοποθετη προ τοΰ αυλη- 
τοϋ ένα δοΰλον, δστις νά ψάλλη άντ’ αύτοϋ. (2) Ούτως ήδύνατο μετά περισ- 
σοτέρας δυνάμεως, αλλά καί εκφράσεως, νά έξωτερικεύη διά τής μιμικής μόνον 
(ad manum cantari) τά διά τοϋ άσματος έκφραζόμενα αισθήματα. (3) ’Έκτο- 
τε τά ασματα εξετελοΰντο υπό δύο ηθοποιών, τής κυρίως απαγγελίας περιω- 
ρισθείσης, κατά τον Donatus, εις τούς διαλόγους μόνον : D iverbia histriones 
pronunciabant.

'Οπωσδήποτε ή απαγγελία τών ηθοποιών παρέμεινε φ υ σ ικ ή ,  χωρίς και 
νά κατέρχεται μέχρι τής συνήθους συνομιλίας. Τόσον δέ οϊ Ρωμαίοι εΐχον 
λεπτόν τό αίσθημα τής μουσικής, ώστε καί εις τήν έλαχίστην παραφωνίαν 
τών ηθοποιών τούς άπεδοκίμαζον αγρίως διά συριγμάτων (4) πολλάκις μα- 
λιστα, διά νά α’ισθάνωνται καί κάποιαν εύχαρίστησιν διά τό ατύχημα αύτό 
τών δυστυχών ηθοποιών, τούς ήνάγκαζον ν’ αποβάλλουν επί σκηνής τά προ
σωπεία των. (5)

NIK. I. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ

(1) Tit. L iv. βιβλ. VII, κ. 2 .—Παραβ. καί V aler. Maxim, βιβλ. II, κ. 4, § 4.
(2) Ό ΌΘων Ρίββεκ φρονεί, οτι δ νεωτερισμός ουτος δεν έγένετο. ώς άναφέρει δ 

Τίτος Λίβιος, χάριν τοΰ ’Ανδρονίκου, ά λλ ’ δτι ήτο παλαιοτάτη συνήθεια, τηρηθεϊσα καί 
κατόπιν ώς θρησκευτικόν έθος έν τα ις έορταϊς. Έξ άλλου, κατά τάν ήμέτερον Εύθ. Κα- 
στόρχην (έν «Ά θηνα ίψ » τομ. 10, σελ. 489) «τό εθος αυτό εχει τήν άρχήν του άπό των 
έκ Τυρρηνίας κληθέντων υποκριτών, οϊτινες μόνον χορούς έχόρευσαν πρός τόν αύλόν, είς 
ο'ύς χορούς προσέθηκαν ύστερον οΐ Ρωμαίοι καί ποίησιν, τούς Φεσκενίνους στίχους, δτε  άλλος 
έχόρευε χειρονομων καί άλλος ήδε πρός τόν αύλόν».

(3) Ό διάσημος ηθοποιός Ρώσκιος, κατά τό γήράς του, δταν ή φωνή του, άλλά καί 
αί δυνάμεις του έν γένει, ήρχισαν νά τόν έγκαταλείπουν, έζήτησεν δπως δ χρόνος τής 
σκηνικής μελοποιΐας γίνεται βραδύτερος. (C icer. De orat. I, 6o — Legib  I. 4.)

(4) C icer, Orat. I, 61 .—Paradox. Ill, 2 .
(5) Fest. είς λ. Personata.



THEODORE REINACH

ί παρακολουθοΰντες τάς προόδους τής μουσικής επιστήμης 
καί είδικώς τοΰ κλάδου τής ελληνικής μουσικής έπληροφορή- 
ί)ησαν μέ ειλικρινή καί μεγάλην λΰπην τον θάνατον ενός από 
τούς σπουδαιοτέρους αυτής μελετητάς, τοΰ Θεοδώρου Rei- 
nach Ό  σοφός Γάλλος, τοΰ οποίου τό δ'νομα θά μείνη διά 

παντός συνδεδεμένον μέ τήν Ελλάδα, εγεννήθη εις τό Saint - Germain - en 
L ayle τήν 3 Ιουνίου 1856. Έργασθείς επί μικρόν διάστημα ως δικηγόρος, 
έπεδόθη ενωρίς είς τήν μελέτην τής ιστορίας τοΰ αρχαίου κόσμου Άπό 
τοΰ έτους 1888 είναι συντάκτης τής «Έ  π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς τ ώ ν  Ε λ λ η ν ι 
κών  σ π ο υ δ ώ ν »  (Revue des Etudes grecques, Paris), δημοσιεΰσας 
απείρους μελετάς, αί όποΐαι τον άνέδειξαν ως έ'να εκ τών σοφών, οί όποιοι 
έδρασαν άποτελεσματικώς εις τό πεδίον τοΰ ελληνισμοΰ.

Εις τήν Ελλάδα εγινε ιδιαιτέρως γνωστός άπό τοΰ έτους 1893, οπότε 
ηΰτΰχησε ν’ άνακαλΰψη μέσα είς τά ερείπια τών Δελφών τον ΰ μ ν ο ν  τ ο ΰ  
’Α π ό λ λ ω ν ο ς ,  τον όποιον καί έξέδωκε μεταφρασμένον είς τήν παραση- 
μαντικήν τής παγκοσμίου μουσικής, προκαλέσας τό ενδιαφέρον τών καλλιτε
χνών καί τών διανοουμένων δλου τοΰ κόσμου, τοΰ παλαιοΰ καί τοϋ νέου. 
Ή  κατάστασις, είς ήν εύρίσκετο ό τόπος μας από μουσικοφιλολογικής άπό- 
ψεως κατά τήν εποχήν εκείνην, δέν επέτρεψε νά γίνη δσος επρεπε θόρυβος 
επί τής εργασίας εκείνης τοΰ σοφοΰ Γάλλου, εις τον όποιον τόσα δφείλουσιν 
αϊ κατά τήν τελευταΐαν τριακονταετίαν έκδοθεΐσαι σοβαραί έργασίαι επί τής 
αρχαίας ελληνικής μουσικής. Οΰχ ήττον δμως έξετιμήθη ευθύς αμέσως τό 
εργον τοΰ Reinach, περί τοΰ οποίου έγραψαν εΰφήμως οί τότε δρώντες 
αρχαιολόγοι καί φιλόλογοι καί εκ τών μουσικολόγων μας ό μουσικώτατος 
κληρικός Γερμανός Άφθονίδης, δστις καί μετέγραψε τον ΰμνον τοΰ Άπόλ-



λωνος εις τήν βυζαντινήν παρασημαντικήν, συνοδεΰσας αυτόν μετά σοφών 
πράγματι παρατηρήσεων. =Έκτοτε άναπτυχθείσης έν τφ μεταξύ και παρ’ 
ημΐν τής μουσικής έπιστήμης, έγένοντο και άλλαι μελέται επί τοΰ περίφημου 
εκείνου υμνου, εις παντας γνωσταί, βάσις τών οποίων είναι πάντοτε ή εργασία 
τοΰ Th. Reinach.

Τώ 1902 έξέδωκε μετά τοΰ Eichthal ό Reinach σπουδαίαν μελέτην επί 
τών μουσικών προβλημάτων τοΰ Ψευδό-Άριστοτέλους 2), βραδΰτερον δέ 
καί πολλάς άλλας έργασίας επί τών ζητημάτων τής αρχαίας ελληνικής μου- 
σικής, εκ τών οποίων γνωστότεροι είναι : 6 πρώτος Δελφικός ύμνος τοΰ 
’Απόλλωνος.

Ο ύμνος ούτος γραμμένος έπί μαρμαρίνης πλακός, ή οποία, ώς εΐπομεν, 
ευρεθη τον Μαίον τοΰ 1893 είς τά έρείπια τοΰ «Θησαυροΰ τών ’Αθηναίων» 
φυλασσσεται εις τό Μουσεΐον τών Δελφών πρώτη εκδοσις αύτοϋ έγένετο 
παρά τών Η. W eile καί Th. Reinach έν τφ Δελτίφ τής Correspondance 
Hellenique, (XVI, 1893 , σ. 569 κ. έ.) δεύτερα δέ και οριστική εγένετο παρά 
τοΰ Th. Reinach, (Frouilles De Delphes III 3) τή 1912.

Δ εύτερος Δελφι κός  ύμ νο ς- εύρέθη είς θραύσματα μαρμαρίνης πλακός 
εις τα ερείπια τοϋ «θησαυρού τώ ν ’Αθηναίων» κατά τό έτος 1893 καί διατη
ρείται ωσαύτως εις τό Μουσεΐον τών Δελφών. Πρώτη εκδοσις αύτοϋ έγένετο 
παρά τών Η. W eil Th. Reinach είς τό δελτίον τής Corespondance Helle- 
nigue (XVIII, σ. 345 κ. έ.) τώ 1894, δεύτερα δέ καί οριστική εκδοσις 
τφ 1912, παρά τοϋ Th. Reinach (Frouilles de Delphes, III, 19 12 ) *).

Επ ι τ ά φ ι ο ν  εις Σε ί κι λον .  διά τό άσμα τούτο, τό όποιον άνευρέθη έν 
Μ. Ασία ύπό τοΰ Ram say καί έφυλάσσετο μέχρι τής καταστροφής τής 
Σμύρνης (1923) έν τή συλλογή Young είς τό προάστειον Μπουτζά, έξηφα- 
νίσθη δέ μετά τήν πυρκαϊάν, έχει γράψει 6 Reinach είς τήν έπιθεώρησιν 
τών ελληνικών σπουδών καίεϊς τό Δελτίον τής Correspondance Hell6nigue.

“Υ μνος είς τήν Μοΰσαν. Καί διά τό άσμα τούτο, τό διασωθέν από πα- 
λαιά Βυζαντινά χειρόγραφα καί έκδοθέν τό πρώτον παρά τοΰ Vincenzo 
Galilei τώ 1851,, έγραψε ό Th. Reinach εις τήν έπιθεώρησιν τών Έλλην. 
σπουδών τφ 1896.

Όμοίως διά τά μουσικά αποσπάσματα τοΰ παπύρου τής Θηβαΐδος, τοΰ 
διατηρουμένου έν τφ Μουσείφ τοϋ Βερολίνου καί έκδοθέντος διά πρώτην

*) Νεολόγος Κων)πόλεως. Μαίος 1894
2) R evue des Etudes grecques, I902.
3) Σχετικάς πληροφορίας δύναται νά εβρτ) ό ενδιαφερόμενος καί παρά τφ  θ ’ 

Cursius, Die D elphisch- H ym nen, Supp lem ent aux Philo logues, t. LIII ( 1894) καί 
yan, M elodiarum  re liq n iae  No 2-3



φοράν υπό Schubart, εγραψεν ό Reinachc εν xfj αρχαιολογική επιθεωρήσει 
τώ 1919. *

Επίσης ό Reinach εγραψε καί διά τον Χριστιανικόν ΰμνον, τον άνενρε- 
θέντα εντός πάπυρου είς τά ερείπια τή; Όξυρύγχου, αρχαίας Αιγυπτιακής 
πόλεως, ην αναφέρει ό αρχαίος ιστορικός Θεοδώρητος.

Ό  ΰμνος οΰτος τής όξυρύγχου, περί τοΰ οποίου γίνεται πολύς λόγος είς 
τό εξωτερικόν, έξεδόθη υπό A. Hunt, καί Stuart Jones τφ 1923.

Δυο ετη προ τοΰ θανάτου τοϋ Th. Reinach έδημοσιεΰθη είς τήν 
σειράν τής Collection Payot τών ΙΊαρισίων εν βιβλίον εξαιρετικά 
ενδιαφέρον υπό τον τίτλον “L a m u s i g u e  g r e c q u e , , ,  δπου ό σοφός 
μελετητής μας εδωκε τό απόσταγμα τής ύπερτεσσαρακονταετοϋς 
ερεΰνης του επί τής αρχαίας ελληνικής μουσικής. Μέσα είς 200 σελίδας κατώρ- 
θωσεν ό σοφός επιστήμων νά μάς δώση μιάν γενικήν ιδέαν περί τής μου
σικής τέχνης τών αρχαίων, κατόπιν λεπτομερούς μελέτης τών παλαιών συγ
γραφέων καί τών νεωτέρων ερμηνευτών, χρησιμοποιήσας μετά προσοχής 
τά πορίσματα τών διασήμων ερευνητών τής αρχαίας μουσικής, δπως είναι 
ό Gevaert, ό W estphal, ό Laloy, ό Μ. Emmanuel κ. ά.

Τό βιβλίον τοϋτο τοΰ Th. Reinach αξίζει νά άναγνωσθή άπό δλους 
τούς μορφωμένους "Ελληνας μουσικούς καί μαθητάς τών ’ίΐδείων καί προς 
τούτο είναι ανάγκη νά μεταφρασθή είς τήν γλώσσαν μας. Είναι βιβλίον 
εξοχον, μοναδικόν είς τό είδος του διά τήν σαφήνειάν του, καί θά παρα- 
μείνϊ| διά πολύν καιρόν απαραίτητον βοήθημα τών μουσικών καί τών ερα
σιτεχνών. ’Ιδού τά περιεχόμενά του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Μ ελω δ ία  κ α ί  α ρμ ο ν ία .

Θεμελιώδεις γνώσεις—Τετράχορδα καί συστήματα—Τά τρία μελωδικά— 
γένη—Περί χρωματισμών—Περί τρόπων—Περί τόνων— η κλιμάκων κατά 
μετάθεσιν—Μελοποιία—Ταυτόχρονος αρμονία, ποΛυφωνία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β\ Ρν& μική .

Χρόνος πρώτος (άπλοΰς), χρόνο; σύνθετος—Περί μέτρων Κατάταξις

(Είναι περίεργον, οτι τό άρθρον περί ελληνικής μουσικής τοδ Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού 
Έλευθερουδάκη είς τόν κατάλογον τών λειψάνων τής αρχαίας Ελληνικής μουσικής 
δέν αναφέρει τά κατά τήν τελευταίαν ΙΟέτίαν άνευρεθέντα νέα άσματα έν οϊς καί τόν 
σπουδαιότατον ύμνον τής Ό ξ υ ρ ύ γ χ ο υ ,  περί τοδ οποίου έδημοσιεύθησαν άπειρα άρθρα 
καί σχόλια άπό αρχαιολόγους, ιστορικούς, μουσικολόγους, φιλολόγους καί θεολόγους. 
Ή παράλειψις αΰτη είναι ακόμη περισσότερον ανεξήγητος, διότι είς τήν Βιβλιογραφίαν 
τοδ Έ γκυκλοπ. Λεξικού αναφέρει ο έγκριτος μουσικός συντάκτης κ. Κ. 2 . τά τελευταΐον εργον 
TouReinach «L a M ousique g recq ue», έν) τφ  όποίψ περιλαμβάνεται καί 6 ΰμνος τής 
όξυρύγχου).



τών μέτρων—Μέτρα σύνθετα—Περί τινων άνωιιάλων ρυθμών—Περί κώλου 
η μέλους της φράσεως—Ρυθμική μεταβολή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ\ Μ ο υ σ ικ ά  όργανα .
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Τό π ρ α κ τ ικ ό ν  μέρος  της μ ο υ σ ικ ή ς .

Ή  μουσική εις τον βίον και τήν έκπαίδευσιν—Έκτελεστι/ι και αγώνες 
—Τα είδη τής μουσικής συνθέσεως—'Η έξέλιξις τής ελληνικής μουσικής. 
Παράρτημα I Ή  ά ρ χ α ία  μ ο υ σ ικ ή  γ ρ αφ ή

» II Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία .
» III Τά γ ρ α π τ ά  λ ε ίψ α ν α  Έ λλην . μ ο υ σ ικ ή ς .

Τό βιβλίον τοϋτο γίνεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, διότι ενώ περιέχει ολίγην 
θεωρίαν, είναι πλούσιον είς στοιχεία πολύτιμα και σαφή. Τά στοιχεία ταϋτα 
αντλεί ό συγγραφεύς από τρεις πηγάς : 1 η από τήν συλλογήν τών ελλήνων 
λυρικών ποιητών, 2α από τό σώμα τών μετρικών καί τών μουσικολόγων 
και 3η από τά σωζόμενα λείψανα τής αρχαίας μελοποιίας. Ή  πρώτη έκ τών 
πηγών τούτων, ώς παρατηρεί ό συγγραφεΰς, είναι εις πάντας προσιτή' ή 
δευτέρα κάπως όλιγώτερον, αν καί υπάρχουν διά τούς ξένους μεταφράσεις 
τών περισσοτέρων μουσικολογικών συγγραμμάτων τής άρχαιότητος. "Οσον 
άφορα τά λείψανα τής ελληνικής μελοποιίας, τών οποίων ό αριθμός ηϋξησεν 
ευτυχώς χάρις εις τάς έπιγραφικάς ή παπυρολυγικάς προόδους τών τελευ
ταίων ετών, θά ήτο ματαιοπονία ν’άναζητήση τις σήμερον εις τήν Γαλλίαν 
ή είς άλλα Κράτη τοΰ Έξωτερικοΰ μίαν πλήρη συλλογήν ακριβή, αλλά καί 
ευκόλως συμβουλεΰσιμον. Διά τοΰτο ήτο απολύτως επιτυχής ή Ιδέα τοΰ σ. 
νά περιλάβη εν παραρτήματι ολόκληρον τήν σειράν τών πολυτίμων αποσπα
σμάτων, εις τά οποία πολύ συχνά άναφέρεται είς διάφορα σημεία τής περι- 
σπουδάστου μελέτης του, ή οποία καί μόνον διά τόν λόγον τούτον δέν 
επιτρέπεται νά λείπη από κενενός ελληνος μουσικού τήν Βιβλιοθήκην. 'Ως 
όρθώς προσθέτει δ σ., τό βιβλίον του απευθύνεται πλήν τών μουσικών είς 
δυο κυρίως τάξεις αναγνωστών' εις τούς μουσικούς, οί όποιοι γνωρίζουν και 
ολίγον τά ελληνικά καί είς τούς έλληνιστάς, οι όποιοι γνωρίζουν και ολίγην 
μουσικήν. Καί αί δύο αύταί τάξεις εΐναι βεβαίως ολιγάριθμοι' ό σ. εύχεται 
νά πυκνωθούν ή φιλοδοξία του ι“)ά πραγματοποιηθώ εάν ήθελον διευκολυνθή 
και ή μία τάξις και ή άλλη είς τό νά προαγάγουν ενα ζήτημα τόσον ενδια
φέρον, ποΰ δέν είναι δυνατόν ν ’ άφίνη απαθή κανένα φίλον τής τέχνης ή 
τής κλασικής άρχαιότητος.

Αϊ ανωτέρω άναφερθεΐσαι μελέται δέν συμπληρώνουν βεβαίως τό πλού
σιον επιστημονικόν εργον τοΰ έκλιπόντος σοφού- ό Th. Reinach, μέλος τής 
’Ακαδημίας τών επιγραφών καί τεχνών, Καθηγητής τής αρχαίας νομισματο
λογίας είς τό Κολλέγιον τής Γαλλίας, προσέφερε καί άλλας υπηρεσίας εις



τήν επιστήμην, διά σπουδαιότατων ανακοινώσεων καί μελετών, ας έδημο- 
σίευσεν είς ’Αρχαιολογικά Λεξικά, είς διάφορα Περιοδικά καί ιδιαιτέρως εις 
τήν προσφιλή του επιθεώρησιν τών Ελληνικών σπουδών, ό'ργανον τοΰ 
συνδέσμου “Association des Etudes Grecques,,, ην διηΰθυνε επί πολύν 
χρόνον παραχωρήσας βραδϋτερον τήν θέσιν του είς τόν κ. Glotz. Ή  τελευ
ταία διατριβή, ή δημοσιευθεΐσα είς τό τεΰχος τοϋ Δεκεμβρίου 1928 είχε 
θέμα ελληνικόν:

“D u r a p p o r t  d e  v a l e u r  d e s  m e t a n s e s  m o n e t a i r e s  
d a n s  l ’ E g y p t e  au t e m p s  des P t o l e m i e s .  Δυστυχώς εν Έ λ- 
λάδι δέν υπάρχουν τά στοιχεία διά τήν πλήρη έκτίμησιν τοΰ έργου τοϋ άπο- 
θανόντος σοφοϋ' εύχομαι δμως τό μικρόν μου τοΰτο σημείωμα νά γίνη 
αφορμή εύρυτέρας μελέτης τοΰ έργου τοϋ R 6inach, είς ένδειξιν έκτιμήσεως 
και σεβασμοϋ προς ενα βαθύν ερευνητήν τοϋ αρχαίου κόσμου, άξιον διάδο
χον τών μεγάλων σοφών τής ’Αναγεννήσεως, δστις άφήκε διά τάς έλληνικάς 
σπουδάς κενόν δυσαναπλήρωτον.

Κ. Π Α Π Α ΔΗ  Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ
(Διευθυντής τοΰ Μουσικοΰ Λυκείου ’Αθηνών)



Ο ΦΩΝΟΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ

ά νέα, τηϋ μας έρχονται άπό τά κέντρα καί μάλιστα 
άπό τήν Αμερική,γιά τή τελειοποίηση τοΰ κινηματογρά
φου, είναι γεμάτες ενθουσιασμό. Ή  χώρα τών θαυμάτων 
θαυματούργησε πάλ ι; Τό θέατρο τών ίσκιων άπόχτησε και 
φωνή—τί λέω; δλες τις φωνές καί ολους τούς ήχους. Συναυ
λίες, κωμωδίες, επιθεωρήσεις, δράματα, ό'περες,φάρσες, όπε- 

ρέττες, τραγωδίες, μπαλέττα, ορατόρια, εκκλησιαστικές λειτουργίες, κάθε 
φανέρωμα θεατρικής κα'ι μουσικής τέχνης ϋά βρίσκει στο έξης τήν πειό τέλεια 
έχτέλεσή του, χάρις στον όμιλοΰντα κινηματογράφο.

Οί προβλέψεις τών ανθρώπων, ποΰ διαθέτουν περισσή φαΧασία είναι πολύ 
ανησυχαστικές γιά τούς θεατρικούς κα'ι μουσικούς κύκλους. Ή  νέα αυτή τελει- 
ποίηση πρόκειται νά καταφέρει τό κ α ί ρ ι ο ν  π λ ή γ μ α  κατά τοΰ θεάτρου 
καί τής ορχήστρας. Ηθοποιοί, μουσικοί, άοιδοί, χορευταΐ δλοι οί πάσης φ ύ - 
σεως καλλιτέχνες τής ράμπας θά πρέπει νά σκεφτοΰν ν’ αλλάξουν επάγ
γελμα. Τό μ η χ ά ν η μ α  καί ή κ ο ρ δ έ λ λ α  θ ’ αντικαταστήσουν περίφημα 
κάθε καλλιτεχνική εκδήλωση σ’ αυτό τό επίπεδο.

Καί τί άντικατάσταση! Θά προσφέρουν τις μεγαλήτερες απολαύσεις, γιατί 
ή κ ο ρ δ έ λ λ α  καί τό μ η χ ά ν η μ α  θά παρουσιάζουν τό τελειότερο σύνολο, 
τούς διαλεχτότερους ηθοποιούς, τις περιφημότερες φωνές, τούς μεγαλήτερονς 
συνθέτες καί διευθυντές ορχήστρας, μ’ ένα λόγο τήν αφρόκρεμα άπό τις καλ
λιτεχνικές δυνάμεις τής οίκουμένης! Μά εκείνο, πού θά κάνει τις καλλιτεχνικές 
αυτές πα  ρ α σ τ ά σ ε ι ς  τοΰ ό μ ι λ ο ΰ ν τ ο ς  κινηματογράφου, νά φτάνουν στο 
υπερτέλειο θά είναι τ’ δτι κάθε κορδέλλα θάχει διαλεχτεϊ μέσα σε πολλές 
άλλες, αυτή ή διαλεγμένη θάχει γ υ ρ ι σ τ ε ί  μέτή βοήθεια δλων τών τεχνι
κών μέσων, πού θά τά παρέχει άφθονα ή έπιχείρησις καί θά τά συμπληρώνει 
άφθονώτερα ή τεχνική τής φωτογραφίας καί τοΰ μικροφώνου.



Τά πιο απίθανα κατασκευάσματα, οί φανταστικώτερες χίμαιρες θά γίνον
ται πια πιθανές πραγματικότητες. Δραματικές σκηνές μέσα σέ άερόπλανα η 
σέ υποβρύχια θά εκτελοΰνται τελειότατα. Ό  θεατής θά μπορεί ν’ ακούει μαζί 
μέ τό τραγούδι η τήν απαγγελία τών ηθοποιών και τό βούϊσμα τοΰ άνεμου 
ή τό φλοίσβο τών κυμάτων. Χάρις στην ευαισθησία τοΰ μηχανήματος και τά 
μεγάφωνά του {>ά μπορεί ν’ άποδίδεται κι3 ό ελαφρότερος ψίθυρος τής φυλωσ- 
σιας ενός δένδρου, κι5 ό απαλότερος αναστεναγμός μιας ψυχής πονεμένης. 
Κάθε άπόχρωσις χρώματος γραμμής, εϊτε ήχου θά είναι προσιτή στά αισθη
τήρια καί τοΰ τελευταίου ακροατή. Επιπλέον ή σκηνοθέτησις και τό γύρι
σμα θά λαβαίνουν χώραν μέ τις καλήτερες δυνατές συνθήκες, ώστε νά πετυ
χαίνει ή εχτέλεση στον ανώτατο βαθμό. Οί ηθοποιοί θά μπορούν νά παί
ζουν ή νά τραγουδοΰν μπροστά στο μηχάνημα, δταν θά βρίσκονται στ'ις καλή- 
τερές τους στιγμές. "Ωστε και από άπόψεως ψυχικοΰ συναρπασμοΰ και συνάμα 
πιστής άποδόσεως οί παραστάσεις αυτές θά φθάσουν τό τέλειον, κάτι άφάν- 
ταστον γιά τό θεατή, πού μένει Ικανοποιημένος μέ τις καλλιτεχνικές απολαύ
σεις, πού τοΰ παρέχουν τά γνωστά θέατρα και οι μουσικές σάλες.

'Ως ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ς  δά ό όμιλών κινηματογράφος θά είναι ασυναγώ
νιστος άφοΰ ή εκμετάλλεψη του θά είναι ζήτημα βιομηχανικής παραγωγής, 
μέ παγκόσμια πελατεία. Βεβαίως τό γ ύ ρ ι σ μ α  θ ’ απαιτεί τεράστια έξοδα, 
αλλά κατόπιν ή βιομηχανία θά μπορεί ν ’ αναπαράγει τήν ίδια κορδέλλα ανά
λογα μέ τή ζήτηση, κι" αυτή πάλι θά μπορεί νά επιτρέπει χαμηλές τιμές. 
Πάντως ό όμιλών κινηματογράφος θά μπορεί νά είναι φτηνότερος από κάθε 
άλλη θεατρική, είτε μουσική εκτέλεση, και θά προσπαθήσει νά κρατεί πάντα 
τό απάνω χέρι στο συναγωνισμό, ώστε αργά γρήγωρα τά θέατρα, είτε οί ορχή
στρες θ ’ άτροφήσουν και ΐ)ά μαραθοΰν.

Εκείνοι, πού ενθουσιάζονται μέ τό διαρκώς νέο καί διαθέτουν εξαιρετι
κήν προοδευτική δύναμη φαντασίας, βλέπουν ακόμη σπουδαιότερα τ’ άπ< - 
τελέσματα, πού θάχει στον κόσμο τών γραμμάτων καί τών τεχνών ή επίδραση 
τοΰ τελειοποιημένου αύτοΰ σατανά.

Πρώτα πρώτα θά λείψει ό τύπος τοΰ καλλιτέχνη ηθοποιού δπως τόν 
ξέρουμε. Γιατί τό μηχάνημα θ ’ απαιτεί ειδικότητες: ’Άλλος θάναι ειδικός 
στο παιγνίδι τής φυσιογνωμίας, άλλος στο παιγνίδι τής φωνής, άλλος στ η 
χειρονομία κ. κ. Ό ηθοποιός τοΰ μέλλοντος δέ θά παίζει ένα ρόλο, παρά 
μιά ό' ψ η τοΰ ρόλου του. Τόν ίδιο ρόλο θά τόν παίζουν διό ή καί περισ
σότεροι ηθοποιοί. ’Έπειτα θά λείψουν τά έργα μέ τοπικό χρώμα, εφόσον 
ό όμιλών κ.λ.π. δέ θά μιλάει παρά μιά ή διό τό πολύ διεθνείς γλώσσες. 
’Έτσι θά δημιουργηθή ή διεθνής τέχνη, δηλαδή διεθνείς συγγραφείς, διε
θνείς καλλιτέχνες, καί σιγά σιγά καί διεθνές ακροατήριο, άφοΰ κατ’ ανάγκην



οι πολιτισμένοι άνθρωποι θά μάί)ουν μιά κοινή γλώσσα, δπως έχουν μάθει 
καί μιά κοινή γραφή τής μουσικής. "Ωστε ή πραγματική συναδέρφωσις τών 
λαών θά κατορθωθεί χάρις στον όμιλοΰντα κινηματογράφο. Τό νά ζητήσουμε 
στο μέλλον νά ίδοϋμε θέατρο μέ ηθοποιούς ζωντανού; στή γλώσσα μας, θά 
φαίνεται τόσο παράξενο, δσο θά φανεί παράξενο άν σήμερα ζητήσουμε ν’άκοΰ- 
σουμε ένα ποιητή ν ’ απαγγέλλει ό ίδιος τούς στίχους του. Κι5 δπως τό βιβλίο 
έδημιούργησε ένα είδος β ο υ β ή ς  ποιήσεως, έτσι κι’ όμιλών κ.λ.π. θά δημι 
ουργήσει ένα είδος κ ο υ φ ή ς  μουσικής και δραματικής τέχνης. Κι’ επειδή ή 
ικανότητα σέ μαθηματικούς συνδυασμούς και τεχνικές εφαρμογές τοϋ ανθρώ
που είναι μεγαθήριο μπροστά στή μωρουδίστικη ψυχική του οντότητα, τό 
μ η χ ά ν η μ α  θά δημιουργήσει σιγά σιγά ναι δική του τ έ χ ν η  άφαντά- 
στου επιρροής απάνω στα αισθητήρια τοΰ ανθρώπου τόσον, δπου τά γνωστά 
αριστουργήματα τής σήμερον θά φαίνονται τότε απλοϊκά, ανόητα παραμυ- 
θάκια. Κι’ επειδή, ό μέν ήχος τρέχει 340 μ. στο δευτερόλεπτο ενώ τό φώς 
πολύ περισσότερα, θά είναι αδύνατον στήν ε π ι χ ε ί ρ η σ η  νά εκμεταλ
λευτεί συγχρόνως πολύ μεγάλες μάζες ανθρώπων, χτίζοντας τεράστια θέατρα. 
Σ αυτό δυστυχώς, πρός τό παρόν τουλάχιστον, σκοντάφτει. Δέ θά μπορεί 
νά διασκεδάσει παραπάνω από 5000—10000 θεατές συγχρόνως. Κατ’ ανάγ
κην ή επιχείρησις θά καταργήσει όλότελα τις σάλες και τά θέατρα. Πρός τί 
άλλωστε αυτό τό άνθρωπομάζωμα, μέ δλα τά δυσάρεστά τον; Τό ζήτημα θά 
είναι απλό. Κάθε σπίτι θά εφοδιαστεί μ’ ένα μ η χ α ν η μ α τ ά κ ι  καί 
μ3 αυτό θά μπορεί μιά οικογένεια, κάθε άνθρωπος νά παρακολουθεί καί νά 
απολαβαίνει τήν τ έ χ ν η  του απ’ τό σπιτάκι του. Ή  επιχείρησις μάλιστα θά 
καταργήσει καί αυτό τό έξοδο τής αναπαραγωγής, άφοΰ θά μπορεί από κεν
τρικούς σταθμούς νά έ κ π έ μ π ε ι τις καλλιτεχνικές απολαύσεις, τις όποΐί-ς 
κάθε σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή ς  εφοδιασμένος μ5 ένα μηχανηματάκι μεγάλο σά μέ 
ένα κουτί σπίρτα, θ ’ απολαβαίνει είτε ξαπλωμένος στο κρεββάτι του, είτε 
στο τράμ, είτε στον περίπατό του καί εντελώς κ α τ ά  μ ό ν α ς  τις νεώτατες 
δημιουργίες τής τέχνης, καθώς καί κάθε κοσμικό γεγονός, παράτες, πανηγϋ 
ρια, ταραχές, μάχες κ.λ.π. Μιά δμορφη κυρία, πού θά κοιτάζει μέ αφοσίωση 
στο τσαντάκι της, θά μπορεί καλότατα νά μακυγιάρεται, αλλά καί νά παρα
κολουθεί τή σφαγή τών Εβραίων τής Παλαιστίνης, σάνά εΐνε εκεί παροΰσα 
καί σέ π ε ρ ί ο π τ ο ν  θ έ σ ι ν  μάλιστα.

Πολύ πιθανόν ό αναγνώστης νά νομίσει δτι μιά καί μιλοϋμε γιά γύρι
σμα, τό γυρίσαμε στο αστείο..Δέν τδχουμε σκοπό. Έμεΐς πιστεύουμε δτι ή 
τέχνη καί γιά κείνον, πού τή δημιουργεί καί γιά κείνον, πού τήν απολαβαίνει, 
προϋποθέτει μιά π ί σ τ η κι’ είναι γ ι ο ρ τ ή . Ή  τέχνη επισημοποιεί τή ζωή 
τοΰ ανθρώπου γενικά κι’ δχι ενός ατόμου. Γ ι’ αυτό δέ νιώθουμε τίποτ’ απ’



δλες αυτές τις επαγγελίες και προφητείες. ’Ίσα ίσα, πού δλες αυτές τ'ις εφευ
ρέσεις καί μηχανικές τελειοποιήσεις τις βλέπουμε σαν μια φυσική συνέπεια 
τοϋ ατομικισμού, δηλαδή τού φιληδονισμοϋ, πού βασιλεύει στήν εποχή μας, 
εποχή πού βρίσκεται σ’ ερωτικόν οργασμό, προσπαθώντας νά σ υ λ λ α β ε ι  
τήν κοινωνικήν μορφή τής αύριον. "Οσο εξακολουθεί αυτός ο οργασμός η 
τέχνη θά έξασκεΐται κατά παράδοσιν, χωρίς νά καταφέρνει νά συνασπίζει 
τούς ανθρώπους, παρά μάλλον νά τούς σκορπίζει με τάσεις ασκητισμού έκτος 
εκείνων πού εύκολα μαζεύονται νά χαζέψουν άπό φιλοπεριέργεια.

Οι ζωγραφικοί πίνακες καί τά γλυπτικά έργα δε μπορούν να γίνουν πια 
αντικείμενα λατρείας. Ό σημερινός άνθρωπος εύκολώτερα βγαίνει άπ τά 
δρια τής εντροπής παρά άπ τα ορια τής ετικετας. Κι αυτο το παραδοξο 
εφαρμόζεται σ’ δλα τά επίπεδα καί τής ζωής καί τής Τέχνης. Μά δταν ή 
Τ έ χ ν η  γίνει πάλι ανάγκη τής ζωής μας, δταν ικανοποιηθεί δ ερωτικός δρ 
γασμός κι5 αρχίσει ή κυοφορία και το πλάσιμο τής νεας κοινωνικής ζωής, 
τότε οι άνθρωποι θά συμμαζευτούν πάλι στοργικά νά γιορτάσουν μέ τό πε- 
ρίσσεμα τής καρδιάς τους. Τότε ή ζωντανή φωνή τοϋ ανθρώπου, ή χειρα
ψία του, τό βλέμμα του, θά μπορούν νά κινηθοΰν σ’ έκφραση τών παντο- 
τεινών αισθημάτων, ποϋ εκφράζουν τή μοίρα του καί σφραγίζουν τήν ύπαρξή 
του. Τότε ή Τέχνη, θά μπορεί νά εκλαϊκεύεται μέ τις διάφορες εφευρέσεις, 
αλλά δέ θά μπορεί νά δημιουργηθεΐ παρά άπό ανθρώπους ζωντανούς, πού 
έγνώρισαν τόν εαυτό τους κι5 αγάπησαν τό περιβάλλον τους. Καί τό περιβάλ
λον αυτό, δσοδήποτε καί ν απλώσει με τάσεις διεθνισμού, ποτε δε θα ξα
πλωθεί τόσον, ώστε νά περάσει τά σύνορα τής ζεστής φωλιάς, πού λέγεται πα
τρίδα, τής γλυκείας λαλιάς, πού λέγεται μητρική γλώσσα. Ό  ήχος τρέχει 340 
μ. στο δευτερόλεπτο καί τό φώς τριακόσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Κι’ ό 
άνθρωπος δέ ζεΐ μέσα στο άπειρο, παρά γεννιέται καί μεγαλώνει 
μέσα σ’ ατμόσφαιρα, σέ δέντρα, σέ βουνά, σ’ ακρογιάλια. Περισσότερο 
άκόμη άπ’ αυτά, συμπαθεί τίς μορφές τών γύρω του ανθρώπων, πού τήν 
καλήτερή τους έκφραση τή δίνει ό ζωντανός ηθοποιός τήν ημέρα τής γιορ
τής. Κι’ αυτό δέ μπορεί νά τό δώσει καμμιά μηχανή.

Τώρα, δσο γιά τούς ηθοποιούς καί λοιπούς καλλιτέχνες τής ραμπας, που 
λένε δτι κινδυνεύουν μέ τή νέα τελειοποίηση νά χάσουν τό ψωμί τους, τούς 
λέμε δτι απεναντίας θά καλητερέψουν τή θέση τους, γιατί θ ’ αναγκαστούν νά 
καλητερέψουν τήν τέχνη τους. Κι’ δταν αυτό γίνει, δέν έχουν νά φοβηθούν 
κανένα μηχάνημα. Ή  τέχνη δέν είναι ούτε παπούτσι, ούτε τσιγάρο, ώστε τό 
χειροποίητο νά φοβάται τό μηχανοποίητο. Ά ς άφησωμε οπου και στά πα
πούτσια άκόμη, τά χειροποίητα είναι πάντα χειροποίητα.....

Β. ΡΩ ΤΑΣ



Η ΒΛΑΒΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜ Ε
ΡΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥ
ΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

έν υπάρχει αμφιβολία πώς τό σημερινό μουσικό θέατρο τεί
νει προς τήν παρακμή, όίν λάβη κανείς ύπ’ ό'ψιν του α π ’ τή 
μιά μεριά τήν ανάξια λόγου παραγωγή καινούργιων έργων 
κι’ άπ’ τήν άλλη τήν ελλειψι αρτίων καλλιτεχνών-τραγουδι- 
στών, ποΰ μέ τήν υπέροχη τέχνη τους θά εξακολουθούσαν τό
χαραγμένο δρόμο τών μεγάλων παληών μαέστρων τοϋ bel-

canto παρουσιάζοντές μας πάντα νέα καί ζωογονημένα τά μουσικά αριστουρ
γήματα, ποϋ μάς άφησαν οί μεγάλοι δημιουργοί τοϋ περασμένου αίώνος καί 
ποϋ ώς τά τώρα συγχρατοϋν τό μουσικό θέατρο στή ζωή.

Τά μουσικά θεατρικά εργα, ποϋ άπό καιροϋ εις καιρόν μάς σερβίρουν 
οί μοντέρνοι συνθέται ύστεροϋν τελείως στήν εμπνευσι καί κατά συνέπειαν 
στή μελωδία, άφοϋ ή μελωδία ανέκαθεν ήτο καί είναι κόρη τής εμπνεΰσεως, 
ή μάλλον γιά νά είμαι πειό δίκαιος, άπαντά κανείς μερικές φορές στα εργα 
τους κάποια σχετική μελωδία, μά είναι τόσο ξέθωρη κι’ εξεζητημένη ποϋ, 
παρ’ δλα τά πομπώδη τεχνικά μέσα, ποϋ μεταχειρίζονται γιά νά μάς τήν 
επιβάλουν, δεν το κατορθώνουν. Δημιουργούν διάφορες σχολές, τρόπους 
καινούργιους, συνδυασμούς παράξενους, μερικοί πιστεύουν πώς ή μελωδία 
δέν είναι καθόλου απαραίτητη στή μουσική καί πώς μόνο ό ρυθμός είναι τό
πάν (μοϋ είναι αδύνατο νά εξηγήσω πώς μπόρεσαν νά σκεφτοϋν μονάχα
κάτι παρόμοιο) μά δέν κατώρθωσαν νά δημιουργήσουν τ ό ε ρ γ ο  τό β ι ώ 
σ ι μο ,  τό εργο εκείνο, ποϋ θά συ/κινήση και θά συγκλονίση τά πλήθη, ΙΟ 
μ ε γ α λ ό σ τ ο μ ο .



Μέ λίγα λόγια ή απόπειρες τών μοντέρνων συνθετών παραμένουν προσ
πάθειες, πολλές φορές ίσως ευγενικές, κι5 αυτό θά πή πώς υπάρχει ή καλή 
διάθεσις από μέρος τους. “Αν δέν μπορούν νά φθάσουν έκεΐ ποΰ πρέπει, 
αυτό είναι συνέπεια τής γενικής σημερινής καταστάσεως, όφειλομένης στην 
καινούργια άντίληψι τής κοινωνικής μας ζωής ποΰ, μέ τή φόρα πού πήρε 
πρός τήν υλική άπόλαυσι κα'ι καλοπέρασι, σ κ ο τ ώ ν ε ι  τό α ί σ θ η μ α  και 
μαζί μ5 αυτό τόν έρωτα, τή θεϊκή λάμψι τής ύπάρξεώς μας, και καθώς είναι 
επόμενο χ ω ρ ί ς  α ί σ θ η μ α  δέ ν  μ π ο ρ ε ί  νά γ ρ α φ ή  ο ύ τ ε  μ ο υ 
σ ι κή ,  ού τ ε  π ο ί η σ ι ς.

Θάπρεπε άρα γε νά γυρεύωμε τήν περίφημη αυτήν έμπνευσι ανήσυχοι και 
καχεκτικο! απ’ τή μιά ώς τήν άλλη άπόλαυσι, ή καθισμένοι άνετα σέ κανένα 
καφενείο ή κέντρο τής μόδας, ποΰ συχνάζει μάλιστα κι5 ό καλός λεγόμενος 
κόσμος; !

Κατ’ απ’ τόν ξανθόν ήλιο, μέσ’ τό τρικύμισμα τών άνεμων, 
στούς απέραντους φωτεινούς κάμπους 
μέ τ’ άφθονα νερά και τά λουλούδια
γενιέται ό πόθος στις καρδιές, ποΰ χάνεται μέσ’ στάπειρο, 
γενιέται τό γλυκό καί σκεφτικό τής μελωδίας άνι'ίος...

(Carducci)

Δέν έχει άδικο ό ποιητής1 μόνο έξω στη Φύσι, στον καιθαρόν αέρα, στή 
μοναξιά βρίσκει κανείς τόν ανθρωπισμό του, τή δύναμί του, ποΰ τοΰ τ’ άφή- 
ρεσεν ή εκφυλισμένη κοινωνία. Μόνον έκεΐ, μακρυά απ’ τό σημερινό κοινω
νικό στρόβιλο, γράφονται τά εμπνευσμένα, τά μεγαλόπνοα, τά γεμάτα από 
υ γ ε ί α  έργα, ποΰ θ ά ζ ή σ ο υ ν .

Είπα παραπάνω πώς ή παρακμή τοΰ σημερινού μουσικού θεάτρου απει
λείται κι” άπ’ τήν έλλειψι αρτίων καλλιτεχνών-τραγουδιστών.

Κα'ι βέβαια τή στιγμή, ποΰ οί νέοι καλλιτέχναι θεωρούν τήν Τέχνη άπλού- 
στατα σάν ένα κοινό έπάγγγελμα καί ό'χι σαν κάτι τό υψηλό, τό ιερό, τό 
μόνο μέσον, ποΰ θά μάς επικοινωνούσε μέ τήν απόλυτη αλήθεια και θά 
ώμόρφαινε τήν πεζή καί πρόσκαιρη ζωή μας, δέν έχουν πειά τόν άπαιτοΰμενο 
σεβασμό πρός τήν Τέχνη, κι5 ό νους, κι’ ό λογισμός τους είναι πώς νά θη
σαυρίσουν, θύματα κι’ αύτοι τών νέων κοινωνικών αντιλήψεων.

Σπουδάζουν μέ τόν προχειρότερο τρόπο τή φωνή τους, άδιαφοροΰντες 
τελείως γιά τή μουσική κι5 εγκυκλοπαιδική μόρφωσι, ποΰ θά τούς έξησφά- 
λιζε μιά σωστή κατανόησι τοΰ ρόλου, ποΰ θ ’ άνελάμβαναν νά ενσαρκώσουν



και δέ σκέπτονται τίποτε άλλο παρά πώς ν ’ ανεβούν δσον τό δυνατόν γρη- 
γορώτερα στη σκηνή, δλως διόλου άπροπαράσκευοι πολλές φορές, γιά νά 
βάλουν εμπρός τή μηχανή νά κόβη μονέδα. Τι αντίθεοι αλήθεια μέ τούς 
παληούς τραγουδιστός, ποϋ μόνο υστέρα άπό 6-7 χρόνια επίμονης μελέτης 
άπεφάσιζαν ν’ άνεβοΰν στή σκηνή ! Μ’ αυτοί είχαν ακόμα μέσα τους τό 
α ΐσ  τ') η μ α κα'ι τόν ι ε ρ ό  ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό  και μπορούσαν ν’ άντιληφθούν 
πώς μέ τις ψευτιές καί μέ τά πασσαλείμματα δέν δαμάζεται ή Τέχνη, παρά 
μόνο μέτή μ α κ ρ ά  έ π ί δ ο σ ι  μ ε λ έ τ η  κ ι ’ έ ρε υ ν α .

Είχα τήν τύχη, δταν ήμουνα στο Βερολίνο νά συναντήσω καί νά γνω
ρίσω άπό κοντά τόν μεγάλον εκείνον άνθρωπο καί καλλιτέχνη, τόν άλησμό- 
νητο πρίγκηπα τού Bel canto Mattia Battistini καί νά δεχθώ μ’ εΰβλάβεια 
τις συμβουλές του.

«Μή σοϋ περάση ποτέ άπ’ τό μυαλό, μοϋ έλεγε, πώς είσαι τέλειος' γιατί 
ή Τέχνη δέν έχει τέλος.

’Έχω πενήντα (50)! χρόνια καριέρα πίσω μου, μά δέν θυμούμαι ποτέ νά 
μείνω ευχαριστημένος άπ’ τόν εαυτό μου. Ένόμιζα πάντα πώς έχω ελαττώ
ματα, πού θάπρεπε νά τά διορθώσω. Αυτό τό ε ν ό μ ι ζ α  εξακολουθεί ώς τά 
σήμερα, πού έχω κλείσει τά 74 χρόνια καί πλησιάζω προς τόν τάφο. ”Αν δέν 
μελετήσω τή φωνή μου ταχτικά δυο ώρες τήν ημέρα δέν μπορώ νά ήσυ- 
χάσω. Όμολογώ δέ πώς αν έκανα κάτι τι στή ζωή μου τ’ ο φ ε ί λ ω  μ ό ν ο  
στή μ ε λ έ τ η  καί στήν αποκλειστική επίδοσί μου στήν Τέχνη. Μελέτα καί 
γύρευε γιατί δποιος γυρεύει β ρ ί σ κ ε ι . »

Τά ίδια σχεδόν λέει κι’ ό Caruso πώς αν έπεβλήθηκε στον κόσμο δέν 
τό χρωστά στή φωνή του, μά στήν εργασία του, στήν καλή του προ- 
παρασκευή.

’Άς τ’ ακούσουν οί νέοι κι’ ας πεισθοϋν μιά γιά πάντα πώς πρέπει 
ν’ αλλάξουν ιδέες καί κατεύθυνσι γιά νά πάνε μπροστά.

Ά ς  προσπαθήσουν νά μήν επηρεάζονται τόσον εύκολα άπ’ τό σημερινό 
ανήθικο ρεύμα, άπ’ τή συμφεροντολογία' καί νά ξέρουν πώς δσο περισσό
τερο προπαρασκευασμένοι καί άρτιοι καλλιτέχναι είναι, τόσο μεγαλύτερο 
κέρδος θά έχουν, μά αυτή τή φορά δχι μόνο υλικό, αλλά καί η θ ι κ ό .

Μιλάνο 25-10-29 ξ η ρ ε λ λ η ς

Προς έπικύρωσι τών δσων γράφω σχετικά μέ τή σημερινή ανάξια λόγου 
παραγωγή μουσ. θεατρικών έργων, παραθέτω μιά διαφωτιστική άπάντησι 
τοϋ κορυφαίου μαέστρου τής εποχής μας Arturo Toscanini σέ κάποιον 
Ιταλό δημοσιογράφο, ποϋ τοϋ έκαμε τήν εξής έρώτησι:

Έλλειψεν ή πληθώρα τών νέων έργων στο μουσικό θέατρο ;



«  Ελλειψε ; Μά είναι ή πληθώρα ακριβώς εκείνη, ποΰ ταράττει τήν Ισορ
ροπία κάθε θεατρικής σαιζόν. Οί εκδοτικοί οικοι, οί δυστυχισμένοι, είναι γε
μάτοι. Μά κυτάξτε: μερικές χ θ ε σ ι ν έ ς  ακόμα όπερες είναι ήδη χωρί ς  
π ν ο ή '  άλλες σημερινές δέν θά δούνε τό αΰριο. Καί ή δυστυχία είναι δτι 
οί νέοι συνθέται τά βάζουν μέ τούς έκδότας καί τούς διευθυντάς ΐσχυριζό- 
μενοι πως αυτοί είναι η αιτία, ποΰ τά έργα τους δέν ζοΰν. “Ε, λοιπόν ό’ χ ι.

Την σήμερον ημέρα δέν μπορεί νά γείνχι λόγος γιά έργα μ’ αληθινή 
αξία θυσιασμένα, παραγνωρισμένα.

Οι εκδοται αγοράζουν τά νέα εργα, τά θέατρα τά παρουσιάζουν, εμείς 
τα διευθυνουμε, τό κοινό τρέχει. Ποιος φταίει εάν τό έργο ύστερα από ενα 
μικρό γϋρο χαμηλώνει τά φτερά του καί π έφτει;

ΙΙιστέψετέ με: δέν υπάρχει καμιά διεΰθυνσις ή λαμπρά ερμηνεία, ποΰ νά 
μπορεί νά συγκρατήσ^ ενα έργο, ποΰ δέν αξίζει, στή ζωή.

Το αντίθετο γιά καλή μας τύχη, υπάρχει μιά αλήθεια απόλυτη, ή εξής: 
Τό ά ρ ι σ c ο ύ ρ γη μ α, α ν  κ α ί  ν έο,  δέν  θ ά  θ α φ τ fj ποτ έ ,  ο ύ τ ε  
θ ά  ξ ε χ α σ τ ί Γ  θά έχη πάντα αυτό καθ’ εαυτό μιά τέτοια αφάνταστη ζω
τική δύναμι, ποΰ θριαμβευτικά θά ξαναϋψώνεται ολοένα καί θ ’ ανθώ νικη- 
φορο σάν τό λουλοΰδι, ποΰ βιάζει τή γη, πετα έξω τή δυνατή του ρίζα, φυ
τρώνει, περιτυλίγεται. σ’ ενα πράσινο δέντρο καί ανθοβολεί ξανά στον ελεύ
θερον αέρα καί στο φώς.»



WANDA LANDOWSKA

ιναι παραμονή τής πρωτοχρονιάο Λίγο υστέρα άπό τό με
σημέρι συναντώμεθα στήν Gare du Nord, εγώ, ή πιανί
στα κυρία Ελλα Σπανδωνιδου, κα'ι ή κυρία Εύα Σικελια- 
νοΰ, γιά νά επισκεφθοΰμε τή μεγάλη καλλιτέχνιδα W anda 
Landowska, στο ναό ποϋ εχει ιδρύσει γιά τούς φίλους τής 
παλαιάς μουσικής, σ’ ένα γραφικό προάστειο τοΰ Παρι

σιού. Στό Saint-Leu-la foret.
Η κυρία Σπανδωνιδου, ποϋ είχε τήν καλωσΰνη νά μέ καλέση στό αλη

σμόνητο αυτό προσκύνημα παρακολουθεί τά cours τής μοναδικής σ’ δλο τόν 
κόσμο ερμηνευτριας τοΰ Μπαχ, τοΰ Μοζάρ, κα'ι ολων τών παλαιών μουσι
κών. Και η κυρία Σικελιανοΰ είναι παλαιά φίλη τής μεγάλης καλλιτέχνιδος, 
ποΰ είχαν γνωρισθή στήν ’Αμερική.

Το τραίνο εγκαταλείπει το πολυθόρυβο Παρίσι και μετά μισή ώρα κα
τεβαίνουμε σ ένα ειρηνικό χωριουδάκι μέ ωραία σπιτάκια μέσα σ’ έναν αρ
μονικόν ορίζοντα πλαισιωμενον με χαμηλούς καταπράσινους λοφίσκους. Είναι 
τό Saint-Leu-la-foret.

Μαζή μας κατεβαίνουν απο το τραίνο καί αρκετοί όίλλοι προσκυνηιαί 
τοΰ Γαλλικοΰ Μπαϋρόϋτ. ”Αν καί βρισκόμαστε στήν καρδιά τοΰ χειμώνα, 
6 καιρός είναι πολύ γλυκός καί προχωρούμε πεζή ώς τήν ιδιοκτησία τής 
Landowska, ποΰ δεν απεχει περισσότερό τών δέκα λεπτών άπ3 τό σταθμό.

Μιά μεγάλη έκταση περιτειχισμένη' ψηλά δέντρα, φιλύρες ώς επί τό 
πλεΐστον, περιβάλλουν σάν ένα παραπέτασμα ποΰ θάθελε ν ’ άπομονώση άπό 
τις βέβηλες ματιές, τήν κατοικία τής W anda Landowska καί τό ναό της.

Μιά υπηρέτρια τρεχει νά μάς άνοιξη καί μάς οδηγεί κατ’ ευθείαν στή 
μουσικήν αίθουσα.

Μοιάζει με απλή στενόμακρη εκκλησία. 'Απλός καί απέριττος, μέ σκέτες 
και κανονικές γραμμές παρουσιαζοντας εναν τελείως ίσορροπημένον όγκο



ό μικρός βωμός τής Τέχνης καθρεφτίζεται μέσα σ’ έναν υδάτινο καθρέφτη 
κα'ι περιβάλλεται από μιά αναπαυτική και γοητευτική θέα. Στο εσωτερικό 
κυριαρχεί ενα χρώμα μελί. Παράθυρα γύρω-γυρω πού βλέπουν στον κήπο. 
"Ενα χρυσαφένιο φώς λούζει τήν αίθουσα, ποΰ θά χωράη έως εκατό άκρο- 
ατάς. Τίποτα ποΰ νά άπασχολή τό μάτι κα'ι τήν προσοχή τοϋ άκροατοϋ. Στή 
μέση τά καθίσματα, κοινές καρέκλες, και στο βάθος μιά χαμηλή estiack 15 
εως 20 πόντους από τό πάτωμα. ’Απάνω στήν estrade δυο μεγαλα πιάνα 
P leyel καί αριστερά ενα μεγάλο clavecin a deux claviers, κατασκευασμένο 
είδικώς γιά τήν Landowska από τόν οίκο P leyel.

Γΰρω γΰρω τά μοναδικά αντικείμενα, ποΰ διακοσμούν την αίθουσα, με
ρικά παλαιά clavecins, κειμήλια μεγάλων μουσικών. Σέ μιά γωνιά τό πια- 
νάκι τοΰ Σοπέν. Τό αυθεντικό πιάνο τοΰ μεγάλου μουσουργού. Απόκτημα 
κι’αύτό τής Landowska. Στέκομαι και τό κυττάζω μέ βαθειά συγκίνηση. ^ α''_ 
δεΰω τά κιτρινιασμένα από τό χρόνο πλήκτρα, ποΰ άγγιξαν τά βελουδένια 
δάχτυλα τοΰ λυρικωτέρου και παθητικωτερου συνθέτου τοΰ περασμενου αι- 
ώνος. Χτυπώ μερικές νότες. Είναι μικρό τό clavier και ο ηχος πολυ αδύ
νατος.

Οί επισκέπται—θά είναι ολοι καμιά εικοσαριά αφού περιεργασθηκαν 
τά διάφορα clavecins άρχισαν νά κάθονται στις καρεκλες. Καθόμαστε και
μεΐς στά μπροστινά καθίσματα.

Ή  κυρία Σπανδωνίδου άποθέτει απάνω στά πλήκτρα τοΰ άνοιχιοΰ πιά
νου μερικά μακρόμισχα κρίνα. Τό μυστήριο μιας θρησκευτικής λειτουργίας, 
ποΰ μέλλει ν’ άρχίση είναι απλωμένο στην αίθουσα. Περνούν μερικές στιγμές. 
Και ξαφνικά ένας ψίθυρος άκοΰγεται πίσω μας. Τό σΰρσιμο ενός μεταξωτού 
φορέματος Στρέφουν ολοι. Μέ γρήγορα μικρά βηματακια η W anda Lan
dowska προχωρεί πρός τήν estrade και ανεβαίνει. Καθεται στο μπροστινο 
ανοιγμένο πιάνο. Μέ μιά ελαφριά κίνηση τού κεφαλιού κ’ ενα χαμόγελο χαι
ρετάει τους άκροατάς της. ’Έπειτα μ’ ενα χαριτ(ομένο κίνημα τοϋ χεριού 
παίρνει τά κρινάκια, ποΰ έχει άποθέσει στα πλήκτρα τοΰ πιάνου η Κα Σπαν
δωνίδου, και τά φιλεΐ. Τά αφήνει έπειτα απάνω στο σκέπασμα τοϋ πιάνου. 
Εινε μέτριου αναστήματος, φαίνεται ηλικίας μεταξύ 55-60 ετών. ΦορεΙ ένα 
απλό φόρεμα από μώβ μεταξωτό, εντελώς σκέτο με μια νταντελλα μονο γυρω 
στο λαιμό. Στους ώμους της έχει ριγμένο ένα μακρύ μαΰρο σάλι μέ κόκκινα 
λουλούδια. Δέν έχει κανένα κόσμημα. Τα μαλλιά της είναι χτενισμένα χορί- 
στρα στή μέση μ’έναν κώτσο πίσω χαμηλά. Μένει κάμποση ώρα σιωπηλη και 
μέ τά μάτια κλειστά μπροστά στο πιάνο. "Υστερα αρχίζει κα! μιλάει μέ τά 
μάτια πάντα κλειστά. Κάνει μιά μικρή εισαγωγή στο cours τής ημέρας. Εχει 
μιά φωνή πολύ γλυκειά κα'ι μελωδική. Καθώς μιλάει αργά αργά κα'ι μέ τά



μάτια κλεισμένα, θαρρείς πώς είναι κάποιο μέντιουμ σέ κατάσταση υπνωτι
σμού. Ά φοΰ έκανε τή μικρή εισαγωγή, ανοίγει' τά μάτια καί στρέφει στο 
ακροατήριο. Θάλεγε κανείς πώς είναι μάλλον άσχημη, άλλα ή έκφραση τών 
ματιών της τής δίνει μιά άφθαστη γοητεία. Τό βλέμμα της έχει ασφαλώς 
κάτι «πέραν τοϋ κόσμου τοΰτου».

Καλεΐ έναν αδύνατο ψηλό κύριο, ό όποιος σηκώνεται και ανεβαίνει στήν 
estrade. Είναι ό διάσημος ’Άγγλος άοιδός όρατορίων κ. Stuart W ilson 
Είναι μαθητής της. ’Έχει έλθει νά διδαχθη τήν ερμηνεία τών «Παθών τοϋ 
Ματθαίου» τοϋ Μπάχ. Οί μεγαλύτεροι καλλιτέχναι τοϋ κόσμου: πιανίστες, 
άοιδοί, βιολονίστες, διευθυντα! ορχήστρας, κ λ.π. δταν πρόκειται νά έκτελέ- 
σουν πρόγραμμα παλαιάς μουσικής, θά έλθουν νά συμβουλευθοϋν τήν Lan
dowska. Είναι ή μοναδική. Ή  διδασκάλισσα τών διδασκάλων. Οί μεγαλύ
τεροι σύγχρονοι maitres είναι μαθηταί της. Βιολονίστες σάν τόν Κράϊσλερ 
ή τόν Τιμπώ. Πιανίστες δπως ό Κορτό. Διευθυντα! ορχήστρας σάν τόν 
Μένγκελπεργ, πέρνουν μαθήματα από τήν Landowska. Ό  γνωστός μας 
Ίτοϋρμπι είναι μαθητής της. Αυτή μαζή μέ τόν Κορτό τόν άνέδειξαν καί τόν 
επέβαλαν. ’Έτσι εξηγώ τώρα τή μαεστρία τοϋ Ίτοϋρμπι στήν εκτέλεση τοϋ 
Μπάχ καί τοϋ Μοζάρ, τήν οποίαν ήμουν ό μόνος ποϋ είχα έξάρει καί στήν 
οποίαν ή υψηλή κριτική τοϋ τόπου μας τόν είχε βρή μειονεκτοϋντα.

Ό W ilson τραγουδεΐ. Είναι ένας πανύψηλος καί ξερακιανός ’Εγγλέζος 
μέ βαθουλωμένα μάγουλα' θεωρείται διάσημος chanteur de musique religi- 
euse. ’Έχει πραγματικά μιά περίφημη φωνή τενόρου, εξαιρετικά υποβλη
τική. Τόν συνοδεϋουν δυο πιάνα. Στο έ'να παίζει ή Landowska, κα! στο 
άλλο μιά μαθήτριά της. Κάθε τόσο ή Landowska σταματάει καί αναπτύσσει 
τό κάθε θέμα. ’Αναλύει τήν κάθε μεζούρα, εξηγεί ιή σημασία κάθε νότας. 
Λέει πράγματα περίφημα. Καθώς μιλάει μέ τά μάτια πάντα κλειστά, έχεις 
τήν εντύπωση πώς βρίσκεται κάτω από ιχιά υπερκόσμια έμπνευση. 'Όταν τήν 
ικανοποιεί ή απόδοση, ψιθυρίζει αργά “c’est beau !.. c’est beau !.. ,,κ’ένα 
θείο χαμόγελο φωτίζει τό πρόσωπό της. Είναι μιά αληθινή μυσταγωγία ή 
διδασκαλία της.

Ή  ζωή τής W anda Landowska παρουσιάζει μιά αληθινά παράξενη 
πρωτοτυπία. Ά πό μικρό κοριτσάκι εκδηλώνει εναν άκαταμάχητον έρωτα γιά 
τήν παλαιά μουσική. ’Ιδίως γιά τόν Μπάχ. Παιδάκι ακόμα πέφτει σέ έκ
σταση καί καταλαμβάνεται άπό κρίσεις δταν ακούει νά παίζουν Μπάχ.

Γεννήθηκε στή Βαρσοβία καί έσπούδασε στο Ώδεΐον τής πόλεως- μόλις 
14 ετών τελείωσε τις σπουδές της. Τά κονσέρτα, ποΰ έδεινε άπό ηλικίας 10 
ετών σηιιείωναν πάντα μιά καταπληκτική επιτυχία. ’Ήτανε ενα φαινόμενο 
γιά τήν έποχή της τό μικρό αυτό κοριτσάκι ποΰ ήθελε πάντα νά έκτελή τήν



παλαιά μουσική δπως ήταν, ενάντια στή συνήθεια τών βιρτουόζων νά παί
ζουν διάφορες μεταγραφές παλαιών συνθετών από νεωτέρους.

Σ’ ένα φάκελλο σφραγισμένο, στον όποιον είχε γράψει απλοϊκά «ν’ ά- 
νοιχθή δταν μεγαλώσω», ή Βάντα μέ τό παιδικό της γράψιμο, απαριθμούσε 
τά πιο αγαπημένα της κομμάτια τοΰ Μπάχ, τοΰ Χαΐντελ, τοΰ Κουπερέν καί 
τοΰ Μοζάρ. Είχε αναγράψει άπό μικρό παιδάκι τό σύμβολο τής ζωής της. 
Τό ακαταμάχητο ενδιαφέρον της διεισδυε στό πνεΰμα τοΰ Μπάχ καί την 
ώθησε νά άναζητήση καί νά μελετήση τόν τρόπο μέ τόν όποιον ερμήνευαν 
τίς συνθέσεις του, ζώντος τοΰ Μπάχ.

Ά πό τή στιγμή αυτή, ή σταδιοδρομία τής Βάντα Λαντόβσκα ακολου
θούσε ένα δρόμο διαφορετικό άπό τούς άλλους πιανίστες, δρόμο ανεξερεύ
νητο ώς τά τότε.

'Ολομόναχη, χωρίς άλλον, οδηγό άπό τή θερμή της θέληση καί τή θαυ
μαστή της διαίσθηση, άφοσιώνεται στήν αναζήτηση τών παλαιών χειρογρά
φων, τών δοκουμέντων καί οργάνων τής εποχής, τών απομνημονευμάτων τών 
μεγάλων Διδασκάλων. Ξεθάβει κάτω άπ’ τή σκόνη τών μουσείων καί τών 
βιβλιοθηκών, έργα ποΰ έθεωροΰντο νεκρά, μά ποΰ εμψυχώνονται στά μα
γικά της χέρια άπό τήν πιο άκτινοβόλο ζωή.

Κατασκευάζει στό Παρίσι, σύμφωνα μέ τό αυθεντικό κλαβεσέν τοΰ Μπάχ 
ένα περίφημο δ'ργανο έφωδιασμένο μέ δυο κλαβιέ. Περιστοιχισμένη άπ’ δ,τι 
εκλεκτό έχει νά επίδειξη ή «Πόλις τοΰ Φωτός» στή φιλολογία, στή ζωγραφική 
στή μουσική, ή Βάντα Λαντόβσκα μέ τό διεισδυτικό της πνεΰμα, μέ τήν κα
ταπληκτική της δεξιοτεχνία, μέ τή χάρη καί τήν απλότητα τής προσωπικότη
τάς της, διεγείρει έναν όλονέν αύξάνοντα ενθουσιασμό. Γιά δλους δσους ένό- 
μιζαν πώς γνωρίζουν τόν Μπάχ, τόν Σκαρλάττι, τόν Μοζάρ, τόν Ραμώ καί 
τόν Κουπερέν, ή ευλαβής ερμηνεία, ή εμπνευσμένη καί ολοζώντανη, τής 
Λαντόβσκα, υπήρξε μιά άποκάλυψη. Ή  μικρή αυτή μάγισσα, κατέχουσα τό 
μυστικό τών πιο εκπληκτικών μετενσαρκώσεων, έδημιούργησεν έναν καινούρ
γιο προσανατολισμό στήν αντίληψη τοΰ μουσικού στύλ.

’Εκράτησε γιά μερικά χρόνια τήν έδρα τής παλαιάς μουσικής στή βασι
λική ’Ακαδημία τοΰ Βερολίνου καί τής Φιλαδελφείας. ’Έγραψε πλήθος άρ
θρων, μελετών καί μουσικολογικών έργων, τά όποια παρουσιάζουν έναν 
δλως ιδιαίτερο χαρακτήρα καί μιά μεγάλη φιλολογική αξία.

Ή  έκδοση τοΰ βιβλίου της “Musique Anciene,, έκανε καταπληκτικήν 
αίσθηση κ’ έγινε άντικείμενο, σέ δλες τίς χώρες, εύρείας συζητήσεως καί πο
λεμικής. ’Όχι μόνο έδωσε τό σύνθημα ενός νέου ρεύματος προς επάνοδον 
στούς παλαιούς, άλλ’ άπεκάλυψε κ’ έκανε ν’ άναπηδήση άπο τό έργο τους 
δλη ή φρεσκάδα δλο τό άνυποψίαστο ώς τά τότε σφρίγος καί ζωή.



Σέ κάθε σελίδα αυτού τοΰ βιβλίου γεμάτου άπό μιά καταπληκτική πολυ- 
μάθεια, βλέπει κανείς τή μεγάλη καλλιτέχνιδα ποΰ έπολέμησε ό'χι μόνο σαν 
ασύγκριτη ερμηνεύτρια, άλλα και ως συγγραφεύς.

Ή  γνώμη καί ό όμόφονος θαυμασμός τών μεγαλυτέρων αίσ{)ητικών γιά 
τήν τέχνη τής Λαντόβσκα συνοψίζεται στα λόγια ενός μεγάλου μουσικολόγου :

«Ή  Βάντα Λαντόβσα είναι σήμερα ή μόνη στον κόσμο, ποΰ κατέχει τήν 
τέχνη τών παλαιών διδασκάλων, σάν νά ε’χε σπουδάση υπό τήν διδασκαλία 
τοΰ Κουπερέν τοΰ Μπάχ ή τοΰ Μοζάρ. Αισθάνεται καί κατέχει βαθειά τό 
πνεΰμα αυτής τής μουσικής καί γιά νά τό έρμηνεΰση διαθέτει τή θαυμασι- 
ωτέρα τεχνική, ποΰ μπορεί κανείς νά φαντασθή.»

Τό ό'νειρο τής ζωής της ήτανε νά ζήση στήν έξοχή, μέσα σέ μιά ατμό
σφαιρα γαλήνης καί μακαριότητος, περιστοιχισμένη άπό τους μαθητάς της 
καί τούς φίλους της γιά νά καλλιεργήση μέσα στό ήρεμο καί συγκεντρωτικό 
περιβάλλον ενός γραφικοΰ τοπείου τή θρησκεία τής παλαιάς μουσικής.

Καί τό ό'νειρο αυτό είναι σήμερα πραγματικότης. Τόν Τοΰλιο τοΰ 27 
έγιναν μέ μιά ωραία μουσική ιεροτελεστία, ποΰ έλαβαν μέρος οί μεγαλύτεροι 
καλλιτέχναι, μαθηταί καί φίλοι τής Λαντόβσκα, τά εγκαίνια τοΰ μουσικού της 
Ναού, στό Saint-Leu la  forfit, τό όποιον οί Γάλλοι μουσικοκριτικοί έβάπτι- 
σαν «Τό Μπαϋρόϋτ τής Γαλλίας».

'Ορισμένους μήνες τό χρόνο, ποΰ έρχεται νά άναπαυθή στήν ιδιοκτησία 
της τοΰ Saint Leu, υστέρα άπό θριαμβευτικές τουρνέ σ’ δλη τήν υδρόγειο, 
συγκεντρώνονται γύρω της καλλιτέχναι δλων τών εθνοτήτων γιά νά παρακο
λουθήσουν τά μοναδικά της cours, καί δργανόνωνται τά πλέον ιδεώδη κον
σέρτα παλαιάς μουσικής.

Τό μεγάλο τάλαντο τής Βάντα Λαντόβσκα, είναι νά όργανώνη ένα ορ
γανικό καί φωνητικό σύνολο, ικανό νά έκτελή τά έργα τών παλαιών μουσι
κών, πολλά τών οποίων ήσαν εντελώς ξεχασμένα καί άλλα έμεναν ακατά
ληπτα, γιατί δέν ήταν γνωστός ό τρόπος τής ερμηνείας των.

Ή  Λαντόβσκα απευθύνεται κυρίως στους νέους, σέ οσους ερευνοΰν καί 
περιμένουν άποθαρυμένοι πολλές φορές άπό τήν «τυρανία τοΰ βιρτουοζι- 
σαοΰ».

— «Μή φοβάστε, λέει, τό αυστηρό παράστημα καί τή βαρειά περρούκα 
τοΰ γερω-Μπάχ... Ελάτε νά μαζευτούμε γύρω του, καί θά νοιώσετε τήν 
αγάπη καί τή μεγαλόψυχη καλωσύνη, ποΰ αποπνέει ή κάθε του φράση».

Δέν υπάρχει τίποτα τό δογματικό καί σχολαστικό στή σχολή τοΰ Saint 
Leu. Ή  διδασκαλία τής Λαντόβσκα άπηνώς αναλυτική καί λεπτομερής, υπό 
ένα διαρκή καί αυστηρότατο έλεγχο, είναι έν τούτοις γεμάτη άπό συμπάθεια 
καί ομορφιά. Οί πιο αυστηρές παρατηρήσεις χάνονται σέ μιά φιλική ατμό-



σφαίρα γλυκύτητος και αγάπης, κα'ι αύτοϋ έγκειται ολο το μυστικό της μεγα 
λης της γοητείας: τό δτι κατορθώνει σέ δλους μαζή καί στον καθένα χωριστά 
νά μεταδίδη μιά σπίθα άπό τό φλογερό καμίνι τής προσωπικοτητος της.

Κατορθώνει νά μεταγγίζει στόν άλλον τίς ίδιες της αισθήσεις, τίς δικές 
της αντιλήψεις διά μέσου αυτής τής συμπαθείας, αυτοΰ τοϋ ανθρωπίνου μα
γνητισμού, ποϋ είναι τό προνόμιο δλων τών εκλεκτών....................................

...Ό  "Αγγλος τενόρος εξακολουθεί μέ τήν περίφημη φωνή του τά «Πά ■ 
θη τού Ματθαίου». Ή  Λαντόβσκα τόν παρακολουθεί νότα πρός νότα. “Εχει 
πάντα κάτι νά πή. Επαναλαμβάνει ολόκληρα passages.

Είναι αληθινά μιά μυσταγωγία. Άκούγεται τό «c’est b eau !., c’ est 
b eau !...»  ποϋ εκφράζει τήν πλήρη ικανοποίηση τής W anda, κι3 αισθάνεται 
κανείς μιά μεγάλη ομορφιά μέσα του. "Ενα μέρος είναι αληθινά θειο. Φτε- 
ρουγίσματα αγγέλων νοιώθει κανείς μέσα στη σάλα. Η συγκίνηση συνε
παίρνει τόν εκτελεστή κ’ ή Λαντόβσκα τόν σταματάει. Λεει ποσο είναι δύ
σκολο δταν ένας καλλιτέχνης συγκινεΐται πολύ άπό τό έργο, ποϋ έκτελε'ι νά 
κράτηση καί νά ύποτάξη τήν εκτελεσή του εντός τών άπαιτουμένων καλλιτε
χνικών ορίων. Διηγήται ενα ανέκδοτο.

Θυμάται κάποτε, ποϋ έπαιζε ενα κονσέρτο τοϋ Μοζάρ, μόλις τελείωσε ενα 
μέρος μπέλ-κάντο, τό όποιο έπρεπε νά επαναλάβη τό δμποε, βλέπει τόν 
όμποΐστα, εναν καλλιτέχνη μέ ωραία μαύρα μαλλιά καί ρεμβώδη μάτια, μό
λις άρχισε τήν replique στό ό'ργανό του, καί έπαιξε μερικές mesures, νά 
βγάζη ενα μεγάλο μαντήλι καί νά σκουπίζει τά μάτια, ενώ άφηνε τό όργανό 
του καί έλεγε μέ λυγμούς: “Je ne peux pas plus... je  ne peux pas plus!»

Τόν Ά γγλο άοιδό διαδέχεται μιά χαριτωμένη Άμερικανιδοϋλα ποϋ κρύ
βει μιά εξαίσια φωνή. ΈκτελεΙ Ραμώ καί Μοζάρ.

“Επειτα γίνεται ενα μικρό διάλειμμα. Μάς προσφέρουν τό τσάϊ. Ή Λαν
τόβσκα κατεβαίνει καί σφίγγει στήν αγκαλιά της τήν κυρία Σικελιανοϋ. Τήν 
αναγνωρίζει ύστερα άπό χρόνια καί χρόνια, ποϋ είχαν νά ιδωθούν. Είχε 
μάθει γιά τίς Δελφικές γιορτές καί ζητεί μέ μεγάλο ενδιαφέρον πληροφορίες. 
Ή  κ. Σικελιανοϋ μέ παρουσιάζει ώς τόν «Προμηθέα» τών Δελφικών εορ
τών. Ή  κ. Λαντόβσκα μοϋ σφίγγει τό χέρι καί μέ παρακαλεΐ νά μείνω, 
άμα τελειώσει τό cours νά τής απαγγείλω μερικά μέρη άπό τόν «Προμηθέα» 
γιά ν’ άκούση τίς nuances τής Ελληνικής γλώσσας.

Τό δεύτερο μέρος τοϋ cours κρατεί μόνο τό πιάνο. Παίζουν δυο τρεις μα 
θήτριες καί τελευταία ή κυρία Σπανδωνίδου τήν toccata in D dur τού Bach.



Η ώριμος καλλλιτέχνις μας τοΰ πιάνου, είναι έ'νας πειθήνιος μαθητής δίπλα 
στή Λαντόβσκα ποΰ κάθεται στο δεύτερο πιάνο. Γης άναπτύσει τίς ηχητι
κές ιδιότητες τοΰ clavecin γ ια  ιό όποιο είχαν γραφεί αυτά τά κομμάτια. 
’Αναλύει μέ χίλιες δυο λεπτομέρειες τον τρόπον μέ τόν όποιον πρεπει νά 
μεταφέρει κανείς τήν sonorite τών παλαιών οργάνων στό μοντέρνο πιάνο. 
Παίζει τό ΐδιο κομμάτι στό clavecin καί μετά στό πιάνο καί δείχνει τί 
τ ο υ σ έ  πρέπει νά μεταχειρίζεται ό εκτελεστής γιά νά επιτύχη μιά τελείαν 
ερμηνεία τοΰ στυλ καί τής παραδόσεως.

Μετά τό τέλος τής διδασκαλίας δλοι παρακαλοΰν τήν W anda νά παιξη 
κάτι μόνη της στό clavecin. Είναι πολύ κουρασμένη, αλλά στις επίμονες 
παρακλήσεις μας ή μεγάλη καλλιτέχνις ενδίδει καί μάς έκτελεΐ στό θαυμασιο 
όργανό της δυο παλαιούς χορούς τοΰ Άντουάν Φρανσίς. Τό χορο τών γε
ρόντων, καί τό χορό τών νεόνυμφων. Είναι ή άριστουργηματικωτερη εκτε- 
λεση ποΰ έχω ακούσει. Ή  γοητεία τής γυναίκας αυτής δταν παίζει στό 
clavecin είναι αδύνατον νά περιγραφή. Τήν ακόυσα καί αργότερα σ ένα 
κονσέρτο της στή Salle  P leyel μέσα σένα ασφυκτικό πλήθος κόσμου ποΰ 
τήν άπεθέωνε. Εΐνε ασφαλώς ενα άπό τά μεγάλα μέντιουμ, ποΰ εινε προι
κισμένα μέ τό θείο δώρο νά μεταγγίζουν άμεσα στήν ψυχή μας τούς βαθύ
τερους παλμούς τής μεγάλης Τέχνης.

"Οταν άδειασε ή αίθουσα καί μείναμε μόνοι, η Λαντόβσκα, η κυρία Σ ι- 
κελιανοΰ, ή κ. Σπανδωνιδου καί εγώ, τής απαγγέλλω σύμφωνα με την επι
θυμία της, τό φινάλε τοΰ «Προμηθέα». Δέν ειχα δοκιμάσει παρομοιο τράκ 
δταν γιά πρώτη φορά τό έκτελοΰσα στό μεγαλειώδες πλαίσιο τοΰ θέατρου 
τών Δελφών. Μέσα στήν άδεια αίθουσα τοΰ Saint Leu ή φωνη μου αντηχεί 
τρομερά. "Οταν τελείωσα, ή μεγάλη καλλιτέχνις μένει γιά μιά στιγμή μέ τά 
μάτια κλειστά καί προφέρει σχεδόν άπό μέσα της “c’est trfes b eau !... tr£s 
beau!...,, έπειτα μοΰ σφίγγει μέ μεγάλη συγγίνηση τό χέρι καί λέει δτι 
είναι ή πρώτη φορά, ποΰ ό λόγος τής δίνει μιά τόσο μεγάλη μουσική συγ
κίνηση. Μοΰ ζήτησε διάφορες πληροφορίες γιά τήν καλλιτεχνική κίνηση τοΰ 
τόπου μας. ’Ιδίως γιά τό αρχαίο μας θέατρο, τό όποιο λατρεύει. Φαντάζεται 
πόσο υπέροχα θά παίζωνται στήν Ελλάδα τά αρχαία έργα. Δέν τολαώ βέ
βαια νά τής πώ δτι τή μοναδική κληρονομιά τών προγόνων μας στήν 
οποίαν στρέφεται άνεπιφύλακτος ό θαυμασμός δλου τοΰ κόσμου έχουμε κα
ταντήσει στήν Ελλάδα είδος προς αποφυγήν, καί ή προσπάθεια τοΰ ζεύγους 
Σικελιανοΰ ήτανε ή μόνη αξία λόγου, ποΰ έγινε στήν Ελλάδα.

’Έχει πιά νυχτώσει καλά. Ή  ώρα πλησιάζει 7. ’Ενώ ετοιμαζόμαστε νά 
άναχωρήσωμε, ή W anda Landowska μοΰ χαρίζει δυο φωτογραφίες της, 
μία ποΰ παίζει μόνη της στό clavecin, καί μιά στό σπίτι τοΰ Τολστόη στή



Γιασναια Πολιανα, μαζή με το μεγάλο σοφό, ποϋ ήταν ένας από τούς μεγα
λύτερους θαυμαστάς τής Τέχνης της.

Χαιρετούμε τη μεγάλη καλλιτέχνιδα, ποϋ μας συνοδεύει ευγενικά ως τήν 
εξωθυρα τοΰ κήπου και εγκαταλείπουμε τό ιερό αυτό τέμενος τής μουσικής 
Τέχνης, με μια αλησμόνητη καλλιτεχνική συγκίνηση στήν καρδιά.

Ιανουάριος 1929 Γ. ,. μ τ τ ο υ ρ λ ο ς
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ΧΡΟΝΙΚΑ

Τ 'α «Μ ουσ ικά  Χ ρονικά» εισερχόμενα στό β '.  έ'τος τής εκδόσεώς τω ν δοκιμά
ζουν ζωηρή λύπ η  γ ιά  τήν άποχώρησ ιν άπό τή δ ιεύθ υ νσ ι τοϋ κ . Γεωργίου Ααμ- 
πελέτ (καλλλ ιτεχν . δ ιευθ υντο ϋ  τω ν κατά τό α '.  ετος) τήν όποιαν προεκάλεσαν σοβα
ροί τελευτα ίω ς άσχολίαι του, π ο ϋ  υπήρξαν ή α ιτ ία  νά υποβάλτ, μέ λ ύπ η ν  τον τήν 
παρα ιτηα ίν τον άπό τής δ ιευθ ύνσ εω ς τοϋ περ ιοδ ικοϋ ε ίς  τό όπο ιον Ομως, πρός  
μεγάλην μας εύχαρίστησιν, θ ά  παρέχτ, μέ τήν ϊδ ια  άγάπη τήν συνεργασίαν του.

Μ  αυτή τήν ευκα ιρ ία  τά «Μ ουσ ικά  Χ ρονικά » α ισθάνο ντα ι τή ν ανάγκη νά  
ευχαριστήσουν θερμ ώ ς τόν δ ιαπρεπή  σ υ νθ έτη ν  και λόγιον κ . Γ . Α αμ πελέτ γ ιά  
τήν πολυτιμ οτάτη  π νευμ α τ ικ ή  του συμβολή ε ίς  τό έργο τής έκδόσεώς τ ο υ ς - τ ή ν  
όποιαν προσέφερεν άφ ιλοκερδώ ς—μέ τήν αυστηρή εκλεκτικότητα , ευρύτητα καί 
ανωτέραν ιδεολογική κ α τεύθ υνσ ι, π ο ϋ  εχάραξε θαυμ άσ ια  ε ίς  τρόπον, ώ στε τό 
περ ιοδ ικόν νά σημειώστ, άξιόλογον βήμα προόδου ε ίς  τόν νεοελληνικό  πολ ιτ ισμ ό .

Τά «Μ ουσ ικά  Χ ρονικά» κατά τήν νέαν τω ν περίοδον, άνασυγκροτηθέντα  καί 
μέ επ ιτ ελ ε ΐο ν  εκλεκτώ ν συνεργατών, θ ά  προ σπαθή σο υν μέ υγια  κ α τεύθ ννσ ι νά  
πραγματοποιήσουν οαο τό δυνατόν πληρέστερα τόν Αναμορφωτικόν τους σκοπόν.

Η Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Σ Τ Μ Φ Ο Ν ΙΚ Η  Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Α

_ καλλιτεχνικόν συγκρότημα αξιον κ ά θ ε  εν ισχνσεω ς, ε ίνα ι ή νεοσυστα-
θ ε ισ α  « Ε λ λ η ν ικ ή  Σ υμ φ ω ν ική  ’Ο ρχήστρα», π ο ϋ  έκαμε εμ φ α νίσ ε ις  ε ίς τόν Π ει- 
ραια καί τάς Ά& ήνας.

‘Η  ορχήστρα αυτή άπαρτιζομένη άπό πρώ της τάξεως μουσικούς παρουσ ίασεν  
άρτιο καλλιτεχνικό  σύνολον εκτελέσασα εκλεκτά  εργα, μεταξύ τώ ν οπο ίω ν αρκετά  
Ε λλήνων σ υ νθ έτ ω ν .

Η  αξία προσοχής κα'ι ενδ ιαφέροντος αυτή π ρ ο σ π ά θε ια  τής δργανώσεως 
πραγματικώ ν λα ϊκώ ν συναυλ ιώ ν, ε ίς  τάς όποιας σημαντικόν μέρος έχουν ra  ελλη
ν ικ ά  έργα εμφανιζόμενα  μέ εξα ιρ ετ ική ν επ ιμ έλ ε ια ν , π ρ έπ ε ι νά χ α ιρ ετ ισ θή  ώς μ ία  
ευγενική , προοδευτική  καλλ ιτεχνική  εκδήλωσις τοϋ τόπου.



Ο ΤΣΑΙΠΛΙΝ ΣΥΝΘΕΤΗΣ
Η Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  ΤΟ Υ Σ Έ Ν Α  Ν ΕΟ  Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ ΙΚ Ο  ΕΡΓΟ·

Πρέπει νά  ομολογήσω—έδήλωσεν ό Τ σαίπλιν—πώς ό κινηματογράφος, πού μιλάει 
μέ τραβάει, άλλα  και μέ θυμώνει και μέ τρομάζει. ’Ασφαλώς θά επικράτηση έν  πάσει 
περιπτώσει όχι άμέσως. Τό νέο κατακτά πάντα τόν άθρωπο τόσον, ώστε νά  μην αντι
λαμβάνεται πόσο συζητήσιμη είνε  ή καθ’ αυτό καλλιτεχνική έπιτυχία. Στή δραματουργία 
δοκιμάζουν ν ά  συνδέσουν τό συμβατικό θέατρο μέ τόν ρεαλιστικόν κινηματογράφον 
καί έκεϊνο, ποΰ βγα ίνει άπό τό σύνδεσμο αυτό είνε ένα ...νόθο  παιδί 1

Πολύ καλλίτερο ε ίνε  νά  συνδεθή σ τενά : Π α ν τ ο μ ί μ α  κ α ί  μ ο υ σ ι κ ή .
"Αλλως τε επάνω κάτω έτσι γ ινό τα ν  άνέκαθεν. Στο βουβό φ ίλμ θά μπορούσαμε 

ν ά  πούμε τί είδός μουσικής θά έταίριαζε ώς συνοδεία. ’Α λλά είνε γνωστό τί συνέ- 
βαινε στις μικρές πόλε ις : Μιά μαθήτρια μουσικής έπαιζε κάτι, ό,τι 3ήποτε, ό,τι τής 
άρεσε καί ό,τι δέν συμφωνούσε καθόλου μέ τήν ύπόθεσι τού έργου. ’Ενώ στον ήχηρόν 
κινηματογράφο μπορούμε νά  έπιβάλλωμε τή μουσική, πού θέλουμε και έπειδή άποτελεΐ 
έ να  μέρος τού μηχανισμού, κανείς δέν μπορεί ν ’ άλλάξη  τίποτα έτσι ώστε στο μικρότε
ρο κινηματογράφο, όπως καί στο μεγαλείτερο κινηματογραφικό μέγαρο θ’ άκούεται άκρι- 
βώς ή ’ίδια μουσική. Αυτό γ ιά  μένα  είνε θαυμάσιο καί ά ν καί στο φ ίλμ  μου «City Sights» 
δέν έχω διάλογο, νομίζω  μολαταύτα ότι ή συνοδεία τής ορχήστρας άνταποκρίνεται 
σ’ όλες τίς άπαιτήσεις πού διατυπώνονται, μέ τόν ήχηρό κινηματογράφο. ’Εκτός αυτού 
δ έν μεταχειρίζομαι κα νένα  λαϊκό τραγούδι. Ή  μουσική μου πρέπει νά ν ε  έζ 'ίσου πρω
τότυπη μέ τό έργον μου, γ ιά  τό όποιον δ ίνω  έγώ πάντα όλες τίς λεπτομέρειες. Ή  συμ
φωνική μουσική έγ ιν εν  έτσι, ώστε προσαρμόζεται θαυμάσια στή μανταλιτέ μου. Κάθε 
κίνησίς μου κάθε χειρονομία μου θάχη τήν άποκλειστικώς δική της μουσική άπεικόνησι.

Έ χω άκόμα καί τό καθ’ αυτό κομμάτι τής έπιτυχίας ένα  «Schlager» άν καί δέν 
πρέπει νά  πάρη κανείς τή λ έξ ι μέ τή συνειθισμένη της σημασία. Στο ρόλο μου ώς 
«Charlie» τόν άκούω γ ιά  πρώτη φορά ν ά  παίζεται άπό ένα  γραμμόφωνο. Τό κοινό 
βλέπει σέ μιά μεγένθυσι τήν πλάκα μέ τόν τίτλο :

«Wondrous E yes» b y  Charlie Chaplin. «Θαυμάσια μάτια», υπό Τσάρλι Τσαίπλιν. 
Τό τραγούδι μοο είνε γραμμένο άποκλειστικά γ ιά  τό ρόλο μου ούτως ώστε όταν 
άργότερα έρωτεύομαι μέ τή μικρή τυφλή κοπέλλα. μιά έπανάληψις τοΰ τραγουδιού 
ή άπό μουσικό τού δρόμου ή σ’ ένα  όποιοδήποτε καφενείο  βοηθεΐ σέ μιά δυνατή δρα
ματική έντύπωσι. Πραγματικώς ή συνοδεία καί τό τραγούδι δ ίνουν ένα  είδος φόντο 
στήν όλη δράσι τού έργου, σέ τρόπον ώστε νά  έχουν όση σημασία καί ή παντομίμα 
ή ’ίδια.

Μού φα ίνετα ι πώς έτσι κατώρθωσα νά  κάνω  κάτι, πού θ' άρέση περισσότερο άπό 
κάθε τι, ποΰ ώς τώρα έχω έμπνευσθη καί φρονώ ότι ό ήχηρός κινηματογράφος έχει 
μέσα του ό,τι νέο  ζητάει τό κοινό. ’Ε παναλαμβάνω καί θά έξακολουθώ νά  έπαναλαμ- 
βάνω  πάντα ότι νομίζω  πώς τό καθήκον μου καί ή προσπάθειές μου πρέπει νά  τείνουν 
είς τό νά  δημιουργώ κάτι, πού νά  άρέση καί νά  προετοιμάζη μιά εύχαρίστησι. Δέν 
έπιχειρώ ποτέ νά  φανώ  έξυπνος* έπιχειρώ μονάχα νά  άρέσω. Θέλουν τώρα νά  δείξω 
κάποια πονηριά. Παρόμοιες προθέσεις πρέπει μέ κάθε τρόπο νά  άποφύγω αν θέλω νά  
μείνω  έγώ , όπως είμαι μέ τόν δικό μου προσωπικό χαρακτήρα. ’Α λλ’ άς μή νομίση 
κανείς ότι άποφεύγω τό διάλογο γ ιατί διαβλέπω στο έπίπεδο αυτό κάποιο κ ίνδυνον 
γ?ά μένα . Ή μ ο υν έν  ένεργεία  γ ιά  πολλά χρόνια στή σκηνή τή θεατρική καί μίλαγα 
άλλα  δ έν ήθελα νά  θυσιάσω τήν ομορφιά καί τόν λόγον ύπάρζεως τής παντομίμας 
γ ιά  χάρι ένός τίτλου. Τό έντυπο έξακολουθεΐ νάχη τά δικαιώματά του ώς μέσο βοη
θητικό στον κινηματογράφο.Είνε θετικό όσο καί αύτό τό φ ίλμ  καί έξασκεΐ τή δική του 
πνευματική έπίδρασι. Τό ότι όμως έγραψα έγώ ό ϊδιος τή μουσική, πού θά συνοδεύση 
τό έργον μου, θά ε ίνε  ό μεγαλείτερος νεωτερισμός στό φ ίλμ μου «City Lights».

Τ Σ Α Ρ Λ Ι ΤΣΑ ΙΠ Λ ΙΝ



ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΓΓΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΤΙΣ ΣΑΛΕΣ ΤΩΝ ΚΟΝ- 
ΤΣΕΡΤΩΝ

Π ΡΟ ΛΟ ΓΟ Σ
"Αν ή σαιζόν πρόκε ιτα ι  νά τηρήση όσες  υποσχέσεις μας έδωσε, ή δρεξίς μας γιά  

μουσική ώρισμένως θά ίκανοποιηθή.
Γιατί κοντά στις περίφημες συναυλίες τοΰ Ωδείου ’Αθηνών ξαναπαρουσιάζεται καί 

τό 'Ελληνικόν Ώδεΐον μετά μακράν παΰσιν καί μέ μετακλήσεις γνωστών δνομαστών 
Καλλιτεχνών τοΰ Έξωτερικοΰ προσπαθεί νά ξαναύρη τήν έπαφή μέ τήν σύγχρονη μου
σική κίνησι.

Τά εϋχάριστον είνε δτι αύτή τή φορά πρός τά συμφέρον αυτής τής ΰποθέσεως κα 
νονίζεται ή δράσις τών δύο ’Ωδείων δχι έχθρική, άλλά παράλληλη.

"Ενα ένθαρρυντικώτατο βήμα πρός τήν άποψιν αϋτήν τοΰ Λοκάρνο άποτελεΐ κα ί τό 
γεγονός δτι, μολονότι ή συμφωνικές γίνονται υπό τά δνομα καί τήν έκ παραδόσεως αι
γίδα τοΰ Ιδρύματος τής όδοΰ Πειραιώς, έπετεύχθη επί τή βάσει ευνοϊκών συμφωνιών νά 
ένισχυθοΰν ή πρώτες θέσεις τών έγχορδων μέ τάς πρώτας δυνάμεις τοΰ άλλου ’Ωδείου 
καί νά σχηματισθή ετσι ενα σύνολον, πού πρό πολλοΰ είχαμε στερηθή.

Μονάχα, ποΰ ή διαπραγματεύσεις έπήγαν σέ πολΰ μάκρος.

ΟΙ Σ Ο Λ ΙΣ Τ ΕΣ
Καί έπειδή κάποτε έπρεπε νά γ£νη ή άρχή, τά Ε λληνικόν Ώδεΐον μας παρουσίασε 

τόν κύριον Φρανσουά Λάγκ άπά τό Παρίσι γιά  νά δοΰμε τί μπορεί κανείς νά μάθη κοντά 
στάν Ίτοϋρμπι.

Τά αποτέλεσμα δμως δυστυχώς θύμιζε τά βλήμματα τών κανονιών, ποΰ έκσφενδονί- 
ζονται χωρίς νά έκραγοΰν.

Γιατί είνε κάπως υπερβολική ή άξίωσις νά θελήση κανείς νάχη ένδιαφέρον μονάχα . 
μέ μιά άπλή σχεδόν μαθηματικήν άπομίμησι τών έξωτερικών κινήσεων χωρίς τήν παραμι. 
κρή προσωπική συμμετοχή στά έργον.

Μέ αρκετή πιανιστική προδιάθεσι, πνευματικώς δμως ακόμα είναι ενα παιδί.
Ά ντιθέτως πρός αύτόν, τά φροντισμένο καί ειλικρινές παίξιμο τοΰ Βολδεμάρ Φρήμαν 

άφησε τίς καλλίτερες έντυπώσεις.
Τά Πρελούντια τοΰ Σοπέν καί τά δυό μέρη άπά τίς  Συμφωνικές Σπουδές τοΰ Σοΰ-



μαν έδωσαν εΰκαιρία στήν πιανιστική του Ικανότητα νά παρουσιασθή δπό εύνοϊκω- 

τατο φως.
Τό ϊδιο καί ή Σονάτα τοδ Λίστ, ποδ έπεβάλλετο μέ τή μεγαλοπρέπεια των γραμ 

μών της.
"Ενα γεγονός !
Ή άπόδοσις έργου τοδ Μπετόβεν άπό τόν Φρίντριχ Λάμοντ.
Βέβαια δχι σύμφωνη πρός τίς άπαιτήσεις τής έποχής μας, άλλά όμως μέ ενα στυλ 

έντελώς προσωπικό καί άπορρέον άπό είλικρινή πεποίθησήν, ποδ φθάνει σέ πραγματική 
ομολογία πίστεως είς μίαν έποχήν, ή δ π ο ία -δ ς  μή τό λησμονοδμε-προσέφερε στή Μου-
σική τόσα μεγάλα κα ί δυνατα.

Υπενθυμίζω μονάχα τήν πραγματικά μνημειώδη άπόδοσι τοδ Πέμπτου Κοντσέρτου
καί τήν όνειρώδη ερμηνείαν τοδ ‘Αντάντε Φαβορί, ποδ μάς τά παρουσίασε μέ τον άπαλο
καί οίκεΐο τόνο μουσικής τοΰ δωματίου.

Σάν δυνατή άντίθ-εσις α' αυτόν—ό άλλος πόλος -  έρχεται ό Άρτουρ Ρουμπινσταιν 
τοδ οποίου ή μεγάλη τόλμη όμως καί τό άκατάστατο παίξιμο έχουν ήδη μιά πανευρω-

παϊκή φήμη. . ,
Ή ερεθιστική καί σχεδόν αιματώδης μουσική τοδ Ισαάκ  "Αλμπενιτς εινε έκείνη,

ποΰ τοδ ταιριάζει καλλίτερα υστέρα ή καλαίσθητα λεπτοί χοροί τοδ Μανουέλ ντέ Φ αλ-
λα , ή θορυβώδης Πετρούσκα Σουίτα τοδ Ίγκόρ Στραβίνσκυ. Καί Σοπέν παίζει θαυμασια
δταν θέλη. Ά λ λά  μόνον δταν θέλη.

•Αλλά ναυαγεί ολοκληρωτικά δταν πρόκειται ν ’ αντιμετώπιση τήν πνευματικότητα
τοδ Μπετόβεν. ,

Καί ή θανατική έκτέλεσις τής Σάκάν δπό έποψιν στδλ ήταν μιά σκηνη αιματηρα,
ποδ μονάχα μέ φρίκη μπορεί κανείς νά άναλογιαθή.

Αληθινό άμάρτημα, ποΰ άπό τό θαδμα αδτό τής φυσικής ίκανότητος λείπει καθε
έσωτερική λεπτότης καί πειθαρχία.

Καί ή πολυ μουσική Μαρίκα Παπαίωάννου άφήρεσε άπό τήν Άπασσιονάτα του 
Μπετόβεν τό φυσικό της χρώμα με τήν υπερβολή στόν τονισμό τοδ τεχνικού και του
υπερβολικά φροντισμένου.

Καί άκριβώς αυτό, που εβλαψε τόν Μπετόβεν εδωσε στόν Ντεμπουσυ της τήν λειο- 
τητα έκείνη καί τήν εδγενική κομψότητα, ποδ άπαιτεϊ ή μουσική αδτή τοδ «fin de stec le .»

Καί δ Μότσαρτ κάτω άπό τά λεπτό της χέρι καί μέ τήν καλαισθησία της φ αντα - 
ζομαι πως θά εΐνε κάτι έξαιρετικά -ωραίο.

Μιά τρομερά φριχτή έντόπωσι άφίνει τό βιολί τοδ Je an  Kubelick.
Ό τόνος του έχει συσφιχθή σ ιγά-σ ιγά τόσο πολύ, ώστε νά μή μπορη πιά οϋτε λόγος

νά γίνεται γ ιά  «καντιλένα».
Μονάχα τά τεχνικά πυροτεχνήματα τοδ Παγανίνη, τά όποια άκόμη καί τώρα Εξου

σιάζει μέ απόλυτη κυριότητα κατορθώνουν γ ιά  μερικές στιγμές νά ήλεκτρίσουν αυτο το
βιολί, ποδ άλλοιώς μοιάζει μέ σκιά.

Έ νφ  ή γνωριμία μας μέ τή Μαρία Γκέρχαρτ εΐνε ενα μεγάλο κέρδος.
Τό άπαλό όργανο, ποδ τής έχάρισεν ή φύσις καί ποΰ έχει δλη τήν ήχηρότητ'α ενός 

κώδωνος, χάρις καί στή θαυμαστή σχολή άπέδωσε μέ μιά ευκολία άφάνταστη δλες τίς 
τεχνικές δυσκολίες, ποδ έχουν ή άριες τής Σουζάννας καί τής Ζερμπινέττας,

Στήν έκφρασι συναρπαστικά τά τέσσαρα τραγούδια τοδ Ρίχαρδ Στράους. Αλλά δέν 
θά λησμονήσω τά έκτός προγράμματος τής πρώτης βραδυάς «Νανούρισμα τής Μαρίας» 
τοδ M ax R eger.



Δυστυχώς δέν κατώρθωσα νά παρευρεθώ στό τελευταίο ρεσιτάλ της, που δπως ολοι 
με διεβεβαίο)σαν, ήταν μιά άποκάλυψις.

Ο Σπύρος Φαραντάτος παρουσιάσθηκε με τό φροντισμένο τουσσέ του καί με τή πα
ραδειγματική του προσάρμοσι στις λεπτότερες αποχρώσεις του τραγουδιού καί άκομπα— 
νιατέρ πρωτίστης τάξεως.

Λυπούμαι, ποΰ δεν κατώρθωσα νά βρεθώ οΰτε σ’ ενα άπό τά τρία ρεσιτάλ τής Μαν- 
τλεν Γκρέϋ γιά  τήν οποίαν κα ί άπό τό έδώ ακροατήριο, άλλά καί άπό τίς  κριτικές τοΰ 
έξωτερικοΰ ακόυσα τίς κολακευτικώτερες εκφράσεις,

Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΚ Ε Σ  ΤΩΝ Σ Υ Ν Δ ΡΟ Μ Η Τ Ω Ν  ΚΑΙ Λ Α ΪΚ Ε Σ

Στήν πρώτη συμφωνική τών συνδρομητών ό Μητρόπουλος ώς Σόλιστ καί διευθυντής 
τή£ ορχήστρας άπό τό πιάνο του μάς παρουσίασε τό τρίτο κοντσερτο γ ιά  πιάνο τοΰ 
Προκόφιεφ, ένα Ιργο συναρμολογημένο — έκτός άπό τό θέμα καί μερικές βαριατσιόνες 

πολΰ επιτήδεια άλήθεια, άπό διάφορα δάνεια τοΰ Τσαϊκόφσκυ, τοΰ Ραχμανίνωφ, τοΰ 
Μπράμς καί τοΰ Φράγκ.

Γιά τήν άπόδοσι πρέπει νά λεχθή πώς δ Μητρόπουλος άπέδωσε τή φοβερά δύσκολη 
φωνή τοΰ πιάνου με πολϋν ενθουσιασμό, ά λλ ’ ότι ώρισμένως είς τήν περίπτωσιν αυτήν 
είχεν υπερτιμήσει τ ίς  φυσικές σωματικές του δυνάμεις. Τό παίξιμό του —ενας θεός τό 
ξέρει δέν ήταν πάντα άπολαυστό. Στήν ορχήστρα πρέπει ν ’ άναγνωριστή τό κατόρθωμα 
ότι συνώδευσε τουλάχιστον μέ άκρίβεια.

Ενα πολύτιμο εύρημα ή συμφωνία τής Όξφόρδης τοΰ Χάϋδν, μέ τήν οποίαν μάς 
έκαμε μιά τόσο ευχάριστη εκπληξι ή ορχήστρα στήν πρώτη συμφωνική. Ό Μητρόπουλος 
διηύθυνε μέ διάθεσι καί δροσερώτατα, άλλά ή ορχήστρα—πολύ φυσικά—φαινόταν πώς 
συναντούσε έδώ κι* έκεΐ πολλές τεχνικές δυσκολίες.

Μία διασκευή γεμάτη τάκτ καί άντίληψι τοΰ στύλ, τοΰ Τδομενέως, τού Μότσαρτ 
γραμμένη άπό τόν Μπουζόνι εχασε μέ τό πολύ παθητικό αίσθημα, ποΰ τής έδωσαν.

Στή δεύτερη συμφωνική ό Μητρόπουλος μάς εδωσε τόν Ντον Ζουάν τοΰ R ichard  
Strauss, σέ μιά πολύ ζωντανή άπόδοσι, ένφ  θά μπορούσε νά μή δώση στον εαυτό του 
τόν κόπο τής παρουσιάσεως τών είκόνων τοΰ Μπέκλιν κα ί τοΰ Ρέγγερ γ ιατί είνε πραγμα- 
τικώς ενα εργον άχάριστο, άφοΰ μάς δίνει μιά τόσο εσφαλμένη άντίληψι γιά  τήν προ
σωπικότητα τοΰ συνθέτου, ποΰ τίς εγραψε.

Γιατί η Μαρίκα Παπαιωάννου τής οποίας τό λεπτότατο παίξιμο προορίζεται άπό 
αύτή τή φύσι της πολύ περισσότερο γ ιά  τήν άπαλή, τή σιγανή μουσική παρά γιά  τή 
θορυβώδη, έπαιξε τό είς μί μπεμόλ κοντσέρτο τοΰ Λίστ, δέν κατώρθωσα άκόμα νά κατα
λάβω. Τό επαιξε βέβαια ζωντανά καί τεχνικά πολύ καθαρά. Ά λλά  πού ναύρη τή φυ
σική δύναμι, ποΰ είνε άπαραίτητη γ ιά  τήν πομπώδη αύτή ρητορική;

Γιά τήν τρίτη Λαϊκή ό Οίκονομίδης προετοίμασε μέ τήν άνδρική καί γυναικεία χο
ρωδία του, τί πειθαρχημένες καί οί δύο—μερικά άποσπάσματα άπό όπερες τοΰ Βάγ- 
κνερ, ποΰ γ ιά  πρώτη φορά άκούσθηκαν εδώ ετραγούδησαν θαυμάσια. ΤΗταν μιά χαρά 
αλήθεια ν άκούη κανείς τό έπιθαλάμιο, άπό τό Λοέγκριν καί τό χορό τών προσκυνητών 
καί τήν τελική σκηνή τοΰ Τανχόϋζερ, άλλά προπάντων τό χορό τών Ναυτών στόν 'ιπ τά 
μενον Όλλανδόν, ποΰ άποδόθηκε μέ τόση δύναμι, τόσο ρυθμικά.

Δυστυχώς δέν μπορώ νά πω τό ίδιο γ ιά  τή συμφωνία τοΰ Διός τοΰ Μοζάρτ, ποΰ δι- 
ηύθυνεν δ Μητρόπουλος στήν τρίτη συμφωνική τών Συνδρομητών. ’Αγανακτούσε κυριολε- 
κτικώς κανείς με τήν έλλειψι συμμετοχής στό εργον, μέ τήν τόση άδιαφορία. Καί αύτό



άφοΰ στή γενική δοκιμή μιά μέρα πριν έδείχτηκε τοσο θερμός κα'ι με τόση συμπάθεια 
γ ιά  τήν ίδια συμφωνία.

Τό,μόνο φωτεινό σημείο τής συναυλίας αυτής, ποΰ έτελείοισε μέ τήν ανυπόφορη 
Φραντζέσκα ντα Ρίμινι τοΰ Τσαϊκόφσκυ ήταν τά τραγούδι τής Μαρίας Γκέρχαρτ, πού 
μάς έδειξε καί πάλι όλη τήν ευγενική τηςτέχνη  στό τεχνικά κομμάτι «Βαριατσιόνες» τοΰ 
’Άνταμ, τήν Ά ρια  τής Τραβιάτας καί πρά πάντων τά Friilm gstim m en τοΰ "I. Στράους.

Ή θελα νά πω καί δυό λόγια γ ιά  τά κοντσέρτο μέ τά όποιον τά ‘Ελληνικόν Ώδεϊον 
πανηγύρισε τήν δεκαετηρίδα του. Τό κοντσέρτο αυτά μαρτυρούσε μέ τά άψογο παίξιμο 
των αποφοίτων τοΰ ιδρύματος κ. κ . 2ωμερίτη, Κυπριώτη, Λιώση, Άναστασάκη, Τερέν— 
τζιο, τής Δδος Τουρλιτάκή, καί τοΰ κ. Λάμπρου, ποΰ παρουσιάσθηκαν σέ σόλο καί σέ 
μουσική τοΰ δωματίου, γ ιά  τήν εργασία, ποΰ έγινε σ’ αύτά κατά τόν κολακευτικώτερο 
τρόπο.

ALEX THURNEYSSEN

ΘΕΑΤΡΙΚΑ! ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Δέν ξεύρω άν δλος ό κόσμος, ό θεατρικός τούλάχιστον, άντιλαμβάνεται τό μαράζι 

ποΰ κατατρώγει καί ποΰ εξαφανίζει χρόνο μέ τά χρόνο τό νεοελληνικό θέατρο. Ή  άν 
αυτή ή άντίληψη εΐνε δ πόνος καί ή κραυγή ώρισμένων άνθρώπων μόνο, ποΰ θέλησαν 
καί πρόσεξαν περισσότερο τή νεοελληνική σκηνή παρά τά ταμείο της.

Πέρασε μιά ολόκληρη καλοκαιρινή περίοδος καί βρισκόμαστε πέρα άπό τή μέση τής 
χειμωνιάτικης. Καί καθώς ό θόρυβος των ενάρξεων καί οί τυμπανοκρουσίες καί τά μα
νιφέστα καί οί αΰτορεκλαμαρισμοί έχουν περάσει έπίσης, μπορούμε πειό ψύχραιμα καί 
πειά άντικειμενικά νά δούμε καί τά πολλοστά αύτά παράδειγμα ποΰ άποτελεί ή τελευ
ταία θεατρική περίοδος γιά  τά δρόμο ποϋ τά θέατρό μας άκολουθεϊ.

Κι’ αύτή τή φορά ή άνασκόπησις εΐνε εύκολη. Δέν έχουμε δυστυχώς νά δοΰμε σέ 
πολλές μεριές γ ιά  νά έξετάσουμε καί νά βγάλουμε συμπεράσματα γιατί ό καθένας τό 
βλέπει: πριν καί έκτάς τήν Έ λ ε υ θ έ ρ α  σ κ η ν ή  δέν υπήρξε κατά τήν τελευταίαν 
αυτή θεατρική περίοδο καμμιά άλλη θεατρική έπίδοσις, ποΰ νά μπορή νά προβάλη μέ 
άξιώσεις νέας ή καί άπλής καλλιτεχνικής προσπαθ·είας.

"Ενα ώραΐο πρωΐ ενα μανιφέστο ποΰ μιλούσε γ ιά  άναγεννήσεις καί γιά έπαναστά- 
σεις θεατρικές μάς έφερε γεμάτους έλπίδες στό θέατρο τής κ. Κοτοπούλη. ’Εκείνο πού 
ξεύραμε άπό πριν ήταν δτι στήν άναγέννησι καί τήν έπανάστασι αύτή θά συνέπρατταν 
τέσσερες θεατρικοί παράγοντες γνωστοί μας άπό πρίν : Έ νας ηθοποιός μέ όνομα, μιά 
ηθοποιός μέ πολύ ταλέντο, ενας άνθρωπος τών γραμμάτων καί ενας θεατρικός έπιχει— 
ρηματίας. Εκείνο ποϋ είδαμε δμως καί παρακολουθήσαμε στις εμφανίσεις τής συνεργα
σίας αύτής δέν έδικαίωσε δυστυχώς τίς έλπίδες μας. Καί πρίν άπ ’ δλα είδαμε δτι δέν 
έπρόκειτο γ ιά  κανενάς είδους θεατρική άναγέννησι. θεατρική άναγέννησις θά πή γιά 
εναν τόπο νέοι ήθοποιοί καί νέοι συγγραφείς, ή τούλάχιστον προσπάθεια γιά τήν τόνωσι 
κα ί τή συνέχισι τοΰ Θεάτρου καί τής δραματουργίας μέ νέα ταλέντα συγχρονισμένα καί 
έξελιγμένα. Σ’ αύτά βέβαια δέν υπάρχει άντίρησις. Ά λλά  τέτοιο πράγμα ή Έλευθέρα 
σκηνή ούτε καν τό διανοήθηκε. ’Απ’ εναντίας : Μέ τόν πολύ της θόρυβο, μέ τά συνε
χείας χρονογραφήματα καί τίς πρωθυπουργικές επισκέψεις έπεχείρησε καί νά άντιστρέψη 
τούς δρους γιά  μιά στιγμή. Γιατί δταν δλοι μας ξεύρουμε δτι θεατρική άναγέννησις ενός



τόπου σημαίνει, δπως είπα καί παραπάνω, προσπάθεια γιά  τήν τόνωσι καί τή συνέχισι 
τοϋ Θεάτρου με νέα ταλέντα καί άντί αύτά φθάνουμε ώς τό σημείο νά καταδικάζουμε 
μιά καλλιτέχνιδα τοΰ ονόματος τής κ. Κοτοπούλη νά υποκρίνεται —ένάντια στή σημε
ρινή της ικανότητα καί έμφάνησι—τίς κοκέτες καί τίς ingenues μόνο καί μόνο γιατί 
ή φίρμα τής πρωταγωνιστρίας θά τονώση τό ταμείο τών εισπράξεων ή άκόμη μόνο καί 
μόνο γιατί αΰτά τά έργα είδαμε δταν ήμαστε στήν Εύρώπη . . . Αΰτό σημαίνει δχι μόνο 
δτι δέν πρόκειται διόλου περί άναγεννήσεως, παρά καί δτι άκόμη δέν μπορέσαμε νά 
βγούμε οϋτε κατ’ ιδέαν άπά τά παληά συστήματα καί τούς τρόπους τής ρουτίνας πρός 
ζημίαν κι" αύτής καθ ’ έαυτής τής καλλιτεχνικής άπλώς έμφανίσεως τής καθημερινής 
έργασίας ενός θιάσου. Ούτε μπορεί νά μάς άρνηθή ή Έλευθέρα Σκηνή, δτι τίποτε άλλο 
δέν τής ύπαγόρεψε τό άνέβασμα τών 2—3 έλληνικών έργων, πού άνέβασε τελευταίως 
παρά μόνο τό ύπολογίσημο τής φίρμας τών συγγραφέων τών έργων αύτών. ’Ανάλογα 
είνε καί δσα θά είχαμε νά απαντήσουμε στά περί θεατρικής έπαναστάσεοις τοΰ μανιφέ
στου τής Έλευθέρας Σκηνής ύστερα άπό 8 μήνες, πού τήν παρακολουθούμε. Είχα γρά
ψει καί άλλοτε δτι έπανάστασις στήν τέχνη καθώς καί σε κάθε άλλη έκδήλωσι τής 
άνθρωπίνης ζωής δέν πηγάζει παρά άπά μιά βαθύτερη εσωτερική ανάγκη τοΰ ψυχικοΰ 
κόσμου μιάς. κοινωνίας καί δχι άπά τήν ανάγκη τής θεραπείας τών συμφερόντων καί 
τών φιλοδοξιών ώρισμένων άτόμων.

Καί γ ι’ αύτό είμαι τής γνώμης, δτι ή άπλή αντιγραφή τών παρισινών παραστάσεων 
τών θεάτρων τής πρωτοπορείας πού ό κ. Μελάς έπί δύο χρόνια παρακολούθησε δέν ση
μαίνει διόλου θεατρική έπανάστασι γ ιά  τόν  τόπο μας καί άν άκόμη  παραδεχτούμε πώς 
τά ίδια τά θέατρα πρωτοπορίας, αύτά ποΰ χρησιμέψανε ώς πρωτότυπα στόν κ. Μελά απο
τελούν—πού βέβαια δέν συμβαίνει αύτό— γιά τά Θέατρο γενικά μιάν έπανάστασι.

Κι' ούτε μπορεί νά λεχθή έπανάστασις ή μεταβάπτισις άπλώς σέ μιά βραδυά μέσα, 
ενός θιάσου έμπορικοΰ, ένάς θιάσου σκληραμένου καί γερασμένου μέσα στή ρουτίνα τοΰ 
πειά κακώς έννοουμένου νατουραλισμού, ενός θιάσου άναλόγου μέ τούς βουλεβαρδιέρι— 
κους θιάσους τού Παρισιού, σέ θίασο πρωτοπορείας. "Οταν οί διάφοροι θεατρικοί άνα— 
μορφωταί, δπως οί Κοππώ, Στανισλάβσκυ, Ρά'ίνχαρτ, Μάϊερχολτ, Ταΐρωφ, ένθουσιώδεις 
καί είλικρινεΐς, φωτισμένοι καί τίμιοι, άπόστολοι τής καλλιτεχνίας καί έχθροί τής εύ
κολης έπιτυχίας, καλλιτέχνες άληθινοί μέ μιά λέξι, έθεσαν ώς σκοπό τής ζωής των τήν 
θεατρικήν άναμόρφωσι τοΰ τόπου των, δχι μόνο έψαξαν καί βρήκαν τά νέα δραματουρ- 
γικά  καί ύποκριτικά ταλέντα είτε άνάμεσα είτε έξω άπό τόν κόσμο τά θεατρικό, παρά 
καί έπί χρόνια τά ταλέντα αύτά τά οδηγήσανε, τά σφυριλατήσανε, τά διαπλάσανε σύμ
φωνα μέ τή νέα τους άντίληψι, τ ή δ ι κ ή  τ ο υ ς ,  τήν πηγαία καί τήν είλικρινή. Δέ 
θέλησαν, καί δέ θά ήταν άλλωστε δυνατόν, νά βασιστούν έπάνω σέ καμμιάν άπό τίς πα- 
ληές σκηνικές άξίες άπλώς καί μόνο γιατί οί άξίες αύτές θά τούς παρήχαν έτοιμο τά 
υλικά καί ήθικό έδαφος μιάς εύκολης δράσεως.

Καί δυστυχώς ό κ. Μελάς αύτά έκαμε. Ό κ. Μελάς δέν είνε ό αναμορφωτής, ποΰ θά 
απαιτούσε τά νεοελληνικά θέατρο. Αύτά είνε γνωστό. ’Εξετάστηκε άλλοτε στά μάθημα 
αύτά τόσο στά κεφάλαιο τής ποιήσεως δσο καί στό κεφάλαιο τής δράσεως, τόσο ώς δρα
ματικός συγγραφεύς, δσο καί ώς έμψυχωτής τής σκηνής. Τό άποτέλεσμα είνε γνωστό. 
Ίσως γιατί δ άνθρωπος τής δράσεως μέσα του παραμέρησε τόν ποιητή γιά νά προσπε- 
ράση, ίσως πάλι γ ιατί κι" δ ϊδιος ποτέ δεν έπίστεψε είλικρινά στήν άναγέννησι αύτή άπά 
τήν όποια έχει άνάγκη ολόκληρη ή ελληνική ζωή. Καί έπειδή δέν τάν βοηθεΐ κα ί ή ίκα- 
νότης τής καλλιτεχνικής σκηνικής πραγματοποιήσεως, ή σκηνοθετική του ίχανότης, ή οποία



φθάνει μόνο εως τόν έμπειρισμά καί έως τήν αντιγραφή*, γ ι ' αύτά καί ή νέα του προ
σπάθεια μέ τήν «Έλ .  Σκηνή» εΐνε καταδικασμένη δυστυχώς νά άποτύχη, όπως άλλοτε 
άπέτυχε ή προσπάθεια του τοδ «Θεάτρου Τέχνης.» Καί μιλώντας γιά  άποτυχ(α εννοώ πάν
τοτε τήν καλλιτεχνική καί ήθική άποτυχία. "Οχι τήν υλική. Γιατί τά ένα δέν εΐνε βέ
βαια συνέπεια τοδ άλλου. Ή  «Έ λ. Σκηνή», μ’ άλλα λόγια, δταν θά παύση νά δρδ{. δέ θά 
μπορή νά έχη τήν ίκανοποίησι δτι βοήθησε στή δημιουργία νέων στοιχείων καί συνθη
κών ή στά νά φανούνε άπλώς νέοι άνθρωποι τοδ δράματος καί τής σκηνικής τέχνης, 

άνθρωποι άληθινά νέοι ώς πίστις καί ως άντίληψις. Ούτε δτι σημείωσε εναν σταθμά 
γενικά γιά  τήν τέχνη τοδ θεάτρου στήν Ε λλάδα άπό τόν όποιο σταθμά νά μπορέση νά 
συνεχιστή μιά άλλη γραμμή, μικρή ή μεγάλη, υγιέστερη αν δχι νεώτερη.

Τώρα, καθένας έννοεΐ δτι δλα αύτά δέν θά έλέγονταν άν πρίν άπ ' δλα 6 μόνος 
δρόμος τής άναμορφώσεως ή καλλίτερα τής άναβιώσεως τοΰ θεάτρου μας, ποδ σβύνει 
κυριολεκτικώς άπό έλειψη οδηγών πού νά τά άγαποδν καί νά τό καταλαβαίνουν, άνθρώ- 
πων μέ ένθουσιασμό καί ειδικότητα συνάμα καθώς καί άπά έλλειψι απελπιστική νέων 
στοιχείων δραματουργικών καί σκηνικών, £έν ήταν αύτός ακριβώς ό δρόμος, ποϋ θά έδινε 
τήν άφορμή καί ώς ενα σημείο τά μέσα νά τονωθή καί νά συνεχισθή ή ζωή τοδ Θεάτρου 
μας έπάνω σέ πραγματικά άφθαρτες δυνάμεις. "Αφθαρτες τόσο άπό τήν άποψι τοδ χρό
νου δσο κΓ άπά τήν άποψι τής ίκανότητος γιά  τά ξεσκλάβωμα άπά τή ρουτίνα καί τήν 
επιπολαιότητα καί τήν ώς σήμερα μίζερη καί αντιθεατρική νατουραλιστική αντίληψη 
τής Σκηνής.

Καί δέ θά έλέγονταν έπίσης δλα αύτά άν άπά μιας άρχής, πρίν άκόμη κάμει τήν 
Ιμφάνισί της ή «Έ λ. Σκηνή», δέν μάς ύπέσχετο μέ τόν κατηγορηματικότερο καί τόν 
θορυβωδέστερο τρόπο αναγεννήσεις καί επαναστάσεις άπά τή μιά βραδιά στήν ά λ λ η .. .

Γιατί ή *Έ λ. Σκηνή» στή σύνθεσί της καί στήν ούσία της δέν έπαυσε άπά τά νά 
εΐνε ό γνωστός θίασος τής κ. Κοτοπούλη στόν όποιο δ κ . Μελάς έφερε άπό τό Παρίσι
νέα ξένα δραμ. εργα καί στόν όποιον επέβαλε κάποια τάξι κα ί κάποιο σύστημα δσον
άφορ^ τόν τρόπο τής έργασίας του. Καί έτσι πέρνοντας τό πραγμα βλέπουμε, δτι ή 
«Έ λ. Σκηνή» προσέφερε φυσικά κάτι στά θέατρό μας ποϋ μάλιστα δέν εΐνε καί τόσο 
ασήμαντο άν λάβουμε ΰπ1 όψει τίς ώς σήμερα θεατρικές μας συνθήκες. Κατώρθωσε νά 
παρουσιάζη παραστάσεις περιποιημένες, παστρικές άν δχι καλλιτεχνικές (γιατί άλλο τά 
ενα φυσικά, κ ι ’ άλλο τά άλλο) κατώρθωσε νά ξανατραβήξη οπωσδήποτε τό κοινά μέ τάν
ενα ή τάν άλλο τρόπο—μέ τά άσυνήθιστο τών έργων, πού διάλεξε κι* άκόμη μέ τάν
υπερβολικά θόρυβο, άν θέλετε, πού προκάλεσε—πρός ενα δραματικά θίασο δχι καλλίτερης 
μοίρας άπά τούς άλλους, καί έδωσε—υποθέτω—στόν κόσμο τών ήθοποιών μας νά κατα- 
λάβη δτι ή μελέτη εΐνε κάτι αύτοεννοούμενο γ ιά  κάθε έπαγγελματικά θεατρικό συγ
κρότημα ποϋ σέβεται τάν έαυτό του καί δτι έπίσης ή όποιαδήποτε σκηνοθετική συμ-

* Έ γραφα άλλοτε περί «Έ λ. Σ κηνής»; «Εΐνε χαρακτηριστικό τά γεγονός  τοδ δτι ό 
κ. Μελας δέν άνεβάζει παρά δσα είδε στό Παρίσι . . . Τά πρωτότυπα δρ. έργα ή εκείνα 
ποϋ δέν είδε στήν παρισινή σκηνή μένουν γιά αργότερα οπότε ή συμπάθεια τοδ κοινοδ 
θά έχη ϊσως έξασφαλισθή.» Καί υπήρξα δυστυχώς μάντης κακοδ. "Οσοι παρακολουθή
σανε τίς έμφανίσεις τής Έλ. Σκηνής καί ήταν σέ θέσι νά καταλάβουνε θά άντιληφθή- 
κανε τή διαφορά στά άνέβασμα μεταξύ τών 3—4 ξένων έργων, πού τά είδε ό κ. Μελας 
στά παρισινά θέατρα άνεβασμένα καί τών 2 —3 έλλληνικών έργων, ποϋ δέν τά είδε ό κ. 
Μελάς στά παρισινά θέατρα άνεβασμένα.



^ολή — έστω καί άν είνε έλλειπής—ή μπαγκέττα μέ μιά λέξι, είνε γ ιά  κάθε σκηνικό 
σύνολο άπαραίτητη.

Αλλά καί τόσο μόνο—γιά  νά έπανέλθω στήν άφορμή τοΰ άρθρου αύτοΰ—δεν μπορεί 
βέβαια νά εινε Ικανοποιητικό, άπό γενικώτερη άποψι τουλάχιστον, δταν καί έσωτερικά 
καί έξωτερικά τό θέατρό μας έξακολουθεΐ νά βρίσκεται στήν ίδια τυφλή καί μίζερη 
στασιμότητα, ποϋ τό καταδικάζει στό νά πεθαίνη σιγά σ ιγά : 'Όταν τό θέατρό μας έσω
τερικά, στήν ούσία του, μένει ενα εμπόριο κακοοργανωμένο καί άσυγχρόνιστο καί ένας 
καλλιτεχνικός πειραματισμός, ποΰ μετέχει τόσο πολΰ τής μακαριότητος τοΰ ερασιτεχνισμού 

καί έξωτερικά, στήν εμφάνισι καί τή λειτουργία του, δταν επιμένει νά μήν εχη οΰτε 
καν στέγη τής προκοπής παρ δλες τίς υποχρεωτικές ολονυχτίες τών παραστάσεων του 
καί παρ δλο τόν συγχρονισμό δλων τών άλλων γύρω του παρομοίων Ικδηλώσεων. 'Όταν 
τό κράτος, τό μόνο ποΰ θά μπορούσε υλικώς νά σώση καί νά άναπτύξη τήν Σκηνή μας, 
επιμένει στήν άθ·λια αδιαφορία του.

Οταν αύτά οΰτε καν άντιληπτά δεν γίνονται, τόσο μόνο, δπως είπα : μιά μεμονω
μένη καί ιδιωτική προσπαθεια δηλαδή, ποΰ η φιλοδοξία της ξεπερνά τήν πίστι της πρός 
τό Ιδεώδες μιάς πραγματικής άναγεννήσεως τοΰ θεάτρου μας καί ποΰ τό ερέξιμό της 
νά προφθάση, τήν πλησίασε περισσ?τερο στό σνομπισμό παρά στήν καλλιτεχνία καί τήν 
ποίησι, βέβαια τόσο μόνο, αΰτό καί μόνο, δέν είνε οΰτε άρκετό, οΰτε καί παρήγορο γιά  
τό κατάντημα τοΰ νεοελληνικού θεάτρου.

Μ. Κ Ο Υ Ν ΕΛ Α Κ Η Σ

Γ Α ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ 1929
Η Φ Υ ΓΗ  ΑΠΟ ΤΟ  Θ ΕΑ Τ ΡΟ

Έ νφ σε περασμένες έποχές, τό καλοκαίρι σχεδόν δλα τά σοβαρά θέατρα καί ή 
σ“λες τών κοντσέρτων έμεναν κλειστες—ολοι οί τόμοι τών είκονογραφημένων περιο
δικών μας δείχνουν άστέρας καί εύνοουμένους ηθοποιούς τών θεάτρων σέ θερινές δια
κοπές έπεκράτησε τά τελευταία χρόνια ή συνήθεια νά χρησιμοποιήται τό καλοκαίρι μέ 
γιορτές, είς τίς όποιες νά άνεβάζωνται θεατρικά εργα μέ δλην τήν δυνατή τελειότητα, 
ή νά δίδωνται κονσέρτα σάν καλλιτεχνικοί αγώνες καί πάλι όπως στά χρόνια τών 
αρχαίων Ελλήνων.

Πατέρας τής ϊδέας τών εορτών τοΰ είδους αύτοΰ είνε ό Ρίχαρδ Βάγκνερ. Τό 
Μπάϋροϋτ έδημιούργησε αΰτές τίς κολοκαιρινές γιορτές υπό αΰτόν τόν τύπον, Πραγμα- 
τικώς πρόκειται γ ιά  μιά ωραία ιδ έα : ο άνθρωπος στις διακοπές του, ό ξεκούραστος 
άνθρωπος, μακρυά άπό τήν καθημερινή φροντίδα καί τήν πόλι τών υποθέσεων του, πρέπει 
νά δέχεται εύκολώτερα τήν Ιντύπωσι τής ωραίας τέχνης τοΰ θεάτρου. Καί ώρισμένως 
ή Ιντύπωσις θά είνε δυνατώτερη στήν ηθική της έπίδρασι. Ό κουρασμένος υπάλληλος 
ή ό επιχειρηματίας, ποΰ γιά  νά ξεσκάση τά βράδυ τρέχει στά θέατρο ερχεται έκεΐ μέ 
μιά πολύ άδυνατώτερη προδιάθεσι νά πάρη κάτι ψυχικό μαζί του, παρά ό παραθερίζων 
έπισκέπτης τών εορτών.

Ά πά μιά τέτοια σκέψι έγεννήθηκαν κ ι 'ή  γιορτές τοΰ Γενι,κοΰ Γερμανικού Μουσικοΰ 
Συλλόγου, ποΰ άπό 50 σχεδόν έτών. παρουσίαζαν τά καλοκαίρι μουσική γ ιά  κοντσέρτα 
καί πρώτη φορά φέτος έχουν συμπεριλάβει καί θεατρικά εργα. Ή μεγάλη έφετεινή 
επιτυχία στή μουσική γιορτή στό Ντούϊσμπουργκ είνε ή όπερα «Maschinist Hopkius» 
τοΰ Max Band (θά μιλήσωμε γιά τό εργον αύτά εκτενέστερα).



Πριν άπό τόν παγκόσμιο πόλεμο άπό τήν Ιδέαν νά δημιουργηθή γ ιά  τόν Μότσαρτ 
ενα Μ πάϋροϋτ-δηλαδή μιά διαρκής δικασκαλία τών έργων τοΰ Μότσαρτ, συμφώνως 
προς τό στυλ—έγεννήθηκε ή σκέψις τών εορτών τοΰ Σάλτσμπουογ, αλήθεια, ποΰ οί κά 
τοικοι τοΰ Σάλτσμπουργ δέν έμειναν πιστοί στο Μότσαρτ' μία εγχώρια έφημερίδα πιστο
ποιεί δτι σέ παραστάσεις έργων τοΰ 2τράους στόν 'Ιππότην τών Ρόδων παρατάσσονται 
μπρός στό θέατρο 170 220 αυτοκίνητα, σέ έργα τοΰ Μπετόβεν 47 καί σέ έργα τοΰ
Μότσαρτ συχνότατα μονάχα 20 ! Αυτό χαρακτηρίζει τό κοινό ! — τό άκρωατήριον όμως 
εινε πάντα πολυάριθμο καί εφέτος  οί εκτελεσταί είχαν φθάση σ’ενα επίπεδο πραγματικής 
καλλιτεχνικής τελειότητος.

Άπό τήν Ιδέαν ν ’ άναζωογονηθή ή παληά συνήθεια τών αυλών, τών οικογενειακών 
ούτως είπεΐν, έκυελέσεων μουσικής τοΰ δωματίου έγεννήθηκεν ή σκέψις τών εορτών 
μουσικών τοΰ Σωματείου, υπό τήν προστασίαν τοΰ πρίγκηπος τοΰ Φίρστεμπεργκ είς τό 
Ντόναου έσσιγκεν πρό δέκα περίπου ετώ ν  δυστυχώς προ τριών έτών μετατοπίστηκε ή 
ή γιορτή αύτή είς τό κοσμικό Μπάντεν - Μπάντεν. ’Έτσι έχασαν τόν άρχικόν τους χαρα
κτήρα. Πάντα κάτι νέο εινε τό σύνθημα. Μουσική γ ιά  ράδιο, γ ιά  γραμμόφο)νο, γιά 
μηχανικά όργανα, μουσική τζάζ, μέ κουτά τέξτ επάνω σέ ποιήματα, ποΰ κάνουν έντύ- 
πωσι κυριαρχούν. Φέτος μάλιστα υπήρχε καί μία Λίντμπερκ — καί αύτό προς τιμήν του 
’Αμερικανού άεροπόρου. Ό Χίντεμιτ έχρησιμοποίησε γιά  πρώτη φορά ένα κινητήρα αερο
πλάνου ώς όργανον ! !  ! Καί έτσι πλησιάζομε γρήγορα και έσφαλέστατα πρός τό τέλος 
τής τέχνης. Άπό τήν στιγμή, ποΰ μεταφέρωμε τήν καθημερινή μας ζωή ολόκληρη στήν 
τέχνη, ή τέχνη γίνεται περιττή καί τελειώνει, σταματάει.

Πρό ολίγων έτών άρχισε καί τό Μόναχο τίς δικές του γιορτές γιά  τό καλοκαίρι. 
Σύμφωνα πρός τό συντηρητικό χαρακτήρα τής πόλεως αύτής, δέν παρουσιάζονται σ 
αυτήν παρά έργα Βάγκνερ, Πφίτσνερ καί λίγα παλαιότερα κλασικά έργα.

Ά πό τό 1929 έγκαινίασε καί τό Βερολίνον τ ίς δικές του θερινές γιορτές. Τό Βερο
λίνο, ή μεγάλη πόλις, ποΰ μοιάζει πάντα σαν νάχη πανηγύρι, πού προσφέρει πάντα ό,τι 
τής ζητήσης, προσφέρει καί στις γιορτές της όλα καί γ ιά  όλα τά γούστα : κλασικά, 
ρωμαντικά, μοντέρνα έργα.

Τό τέλος τής σαιζόν αύτής θά ήτο ή εκτέλεσις τοΰ τελευταίου έργου τοΰ Χίντεμιτ: 
“Neues von Tag,, περιεχόμενο: Έ να  αντρόγυνο θέλει νά χωρίση. Επειδή όμως δέν 
έχουν κανένα λόγο διαζυγίου, άπευθύνονται σ5 ένα ειδικό γραφείο γ ιά  υποθέσεις διαζυ
γίων, πού τούς παρέχει τόν ώραΐο κύριο H erm ann, ώς αΙτία διαζυγίου, Αύτός συλλαμ- 
βάνεται μέ τή κυρία Αάουρα μέσα σ’ ένα δωμάτιον μπάνιου σέ κάποιο ξενοδοχείο. Φο
βερό σκάνδαλο'! Τό άνδρόγυνο παίρνει μέρος στό θίασο ενός θεάτρου ποικιλιών άντί 
μεγάλης αμοιβής γ ιά  νά παίξη πρό τοΰ κοινού τήν ιστορία τού διαζυγίου του. Καί όταν 
π ιά έκέρδισαν θέλουν νά ξαναζήσουν μαζί. Ά λ λ ’ εμφανίζεται τότε ό χορός άπό διάφορα 
άτομα, ποΰ τραγουδεΐ «όχι !» Δεν έχετε π ιά τό δικαίωμα. Δέν εϊσαστε πιά «αληθινοί». 
Δέν είστε παρά μιά ύπόθεσις αναγνώσματος γ ιά  εφημερίδες, δέν είστε παρά «τά νέα τής 
ήμέρας». Στήν πολύ συνειθισμένη αυτήν ύπόθεσι, καί τούς πολύ συνειθισμένους τόπους δέν 
προσαρμόζεται πολύ καλά ή κάπως πολύπλοκη μουσική.

•·ί= *

Έ ν πάσει περιπτώσει αξίζει νθ· σημειωθή, ότι ενώ τά θέατρα καί ιδίως τά κοντσέρτα 
έχουν σχεδόν άδειες σάλες, όλος δ κόσμος σαν ορμητικός χείμαρρΰς τρέχει στις μουσικές 
γιορτές.

Έ πήγα στή Βιέννη σέ διάφορα νέα έργα. "Ολα μέ άραιότατο κοινό. Σέ κάποιο



θέατρο μετράμε 47 θεατάς, «Καί πώς θά παίξουν ετσι ;» ρωτάν τόν Έκδοτη μου. Mou 
δείχνει τό θεατρικά πρόγραμμα ; 'Επάνω μικρά τά όνάματα τών ηθοποιών, κάτω μέ 
μεγάλα στοιχεία:

Γουναρικά, Φίρμα Μεταξωτά φορέματα Φίρμα
Παπούτσια » Κάλτσες »
Παλτά τής έποχής κ .τ .λ .

Παίζουν τούς νεωτερισμούς δσον καιρό θέλουν τά διάφορα σπίτια τής Μόδας.
Δέν θά τά άνέφερα αύτό, τό λέω μονάχα γιά  νά υπενθυμίσω δτι τά Β ιεννέζικα κα 

ταστήματα ένοικιάζουν άκόμα καί τήν κρατικήν "Οπερα γιά  νά δείξουν τίς μόδες τους.
Τά κοινά όμως φεύγει άπό τέτοια θέατρα καί τρέχει στις μουσικές γιορτές γ ιά  νά 

πανηγυρίση τήν Τέχνη.
Αύτό παρέχει αίτία σέ σκέψεις. ”Η μήπως έπρεπε νά μάς κάνει νά φοβόμαστε ;
Δέν μπορούμε νά τροφοδοτούμε τά κοινά διαρκώς μονάχα μέ έργα θεαματικά. Τό κοι

νόν τρέχει εύχαριστότερα πρός τά 'ύπαιθρο ή πρός τά πρωτόγονο θέατρο τών θερινών έορ- 
τών.Ό  Max Reinhart έπαιζε εφέτος μέ τούς ηθοποιούς του στήν αυλή τοΰ Δημαρχείου τής 
Βιέννης άνάμεσα σέ γραφεία Ιδιωτικά καί δημόσια μέ τά πιά πρωτόγονα μέσα καί σκη 
νικά τά έπαναστατικά δράμα τοΰ Buchner «ό θάνατος τοΰ Νταντών». Καθ* όλη τή σαι
ζόν, ποΰ παίζονταν ήταν γεμάτο καί μόλις μποροΰσε κανείς ναΰρη είσητήριο. Ή  δρα
ματικές παραστάσεις γιά  τά ερχόμενο έτος, πού θά γίνουν στήν παληά σχολή ιππασίας άνά
μεσα στοΰς βράχους στά Σάλτσμπουργ άσφαλώς θά προσελκύσουν πολύ κόσμο.

*  *  *

2 Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Ν Ε Α Σ  Ο Π Ε Ρ Α Σ
Έπήρε μιά μοιραία ομοιότητα μέ τήν ιστορία τοΰ χρηματιστηρίου καί τής μόδας. 

Ύστερα άπά τόν Βάγκνερ καί τόν Πουτσίνι παρετηρήθηκε μιά σχετική ησυχία στήν 
ιστορία τής όπερας. Ή ταν μιά παγκοσμία έπιτυχία ό 'Ιππότης τών Ρόδων τοΰ Ρίχαρδ 
Στράους, άλλά έμεινε μόνος χωρίς έπανάληψι καί δέν έσχημάτισε σχολή. Μόλις είνε 
έφικτή μιά καλλίτερη άναπαράστασις τοΰ παληοΰ βιεννέζικου περιβάλλοντος στήν όπερα 
καί γ ι'α ύτά  ίσως κανένας π ιά δέν έπεδίωξε σοβαρά κάτι παρόμοιο. Μέ τήν άναζωο- 
γόννησι υποθέσεων παλαιών μύθων (Hurmertinck Pfitzner κτλ.) δέν έβάσταξε γιά  
πολύ ή έπιτυχία. Δέν κατορθώθηκε σοβαρά ν ’ άποφασίση κανείς τήν έπί τής σκηνής 
άναπαράστασι τής συγχρονισμένης ζωής. Καί μερικοί μιλούσαν γιά  τό θάνατο τής όπερας.

Τότε έμφανίσθηκε ή Τζάζ όπερα. Ή πρώτη τοΰ Κρένεκ Iprung liber den Schat- 
ten» δέν έπεκράτησε. ’Αντιθέτως είχαν μιά παγκόσμια έπιτυχία τά “Jon ny spielt auf» 
τοΰ Κρένεκ καί τά «Dreigroschen oper,» τοΰ W eills. ’Αλλά κ ι’ αυτά γιά  τήν έποχή 
μας ποΰ όλα περνάν γρήγορα θεωρούνται π ιά παληά μουσική. Τά νεώτερο τώρα είνε 
ή ζωή τοΰ άπλοΰ άνθρώπου. Ή παγκοσμία έπιτυχία τής σαιζόν ήταν ό Maschinist 
Hopkins τοΰ Brandt καί ό «Σβάντα» τού Βαΐνμπεργκερ.

Ό Μαξιμιλιανάς Μπράντ άνέβασε στή σκηνή τή ζωή ενός άπλοΰ εργάτου έργοστα- 
σίοιι. "Ολα έξετάζονται άπά τήν άποψι τοΰ εργάτου. Τραγουδάν ή μηχανές καί ή ζωή 
τών μηχανών. Τό έργοστάσιο, τά γραφείο, ή νταβέρνα δ δρόμος είναι τά μέρη τής 
δράσεως. Φόνοι, άπεργία έργατών καί Ιδιοκτήτου, Συναλλαγή κ .τ .λ . ή ύπόθεσις, Ή 
πρώτη έπιτυχία τοΰ έργου άρχισε άπό τίς χώρες περί τόν Ρήνον. Είνε έκτακτα έπεξερ- 
γασμένη ύπό δραματικήν έποψιν.



συρροής καί επιδοκιμασίας τοΰ κοινοΰ είχε άκάμα μεγαλείτερη έπιτυχία άπά τίς προη
γούμενες, άλλά μ" όλα ταΰτα κοντά στό σοβαρό εργον τοΰ Μπράντ είναι ενα παιδιά
στικο κομμάτι. Ή άπλοϊκότης του καταντά ανυπόφορη. Ό έντελώς άδρανής «ήρως» 
2 βάμπα ποΰ καί στις 4 πράξεις τοΰ έργου βαστιέται διά τής βίας έπάνω στή σκηνή, ό 
κλαψιάρης κλητήρ, πού στά τέλος γίνεται ενας καλός ληστής, πού φεύγει στά δάσος του 
ό κουτός διάβολος, πού παίζει χαρτιά καί λέει κουταμάρες καί βγάζει τήν ούρά του καί 
τή ξανακολάει πάλι, τά μπαλέτο των πονηρών πνευμάτων έπάνω σέ μιά μαθητική φού
γκα, πού θά μποροΰσε νά γράψη ενας μαθητής τοΰ ώδείου γιά  τίς εξετάσεις του : δλα 
μόλις μπορεί κανείς νά τά άνεχθή, Ό Βαϊνμπεργκερ έπήρε μερικά έθνικά τσέχικα τρα
γούδια καλοδιαλεγμένα καί τάβαλε στά εργο του αύτά, ενθουσίασε τούς Τσέχους πού ώς 
τώρα δέν είχαν τό δικαίωμα οϋτε στό σπίτι τους νά τά τραγουδήσουν. Καί ή έπιτυχία 
τής Πράγας έξασφάλισε τά 60 καλλίτερα γερμανικά θέατρα ποΰ ανέβασαν τό εργον.

Τάν προσεχή παγκόσμιο θρίαμβο προλέγουν γ ιά  τά εργον τοΰ Κρένεκ «Ή  ζωή τοΰ 
Όρέστου» Ή όπερα αύτή είνε άπλή καί εύληπτη, μιά συνέχεια σαφών εικόνων, άλλά 
καθόλου παιδιάστικη.

Ή  άρχαία ελληνική ζωή παρουσιάζεται τολμηρότατα καί ρεαλιστικώτατα. Κάτι 
άλλοιώτικο άπά αύτό,πού μάς παρέδωσε τά άρχαϊο ελληνικό δράμα καί ή Γαλλική Τρα
γωδία. ά λλ ’ δχι σέ άντίφασι πρός τό χαρακτήρα τοΰ άρχαίου Έλληνικοΰ λαοΰ, ποΰ 
ήξερε νά εΐνε εύθυμος.

Ό 'Εκδοτικός Οίκος μέ όλα τά δυνατά «τρικ» προετοίμασε ενα πρωτάκουστο θρί
αμβο, γιά  νά τήν παρουσιάση ώς μελλοντικό εργον. 'Εάν τώρα πρόκειται νά μείνη τέ
τοιο καί νά σχήματίση μιά σχολή παραμένει άγνωστο καί θά χρειασθή νά περιμείνωμε.

Οί Ικδόται νομίζουν ότι ή ζήτησις γ ιά  τά είδος αύεό θά περάση μετά δύο τρία 
χρόνια καί ότι έπειτα θά παρατηρηθή μιά κάποια κλίσις πρός τά θεάματα θρησκευτι
κών υποθέσεων καί μυστικοπαθών Ιδεών. Παρεδόθησαν ήδη μερικά έργα αύτοΰ τού 
τύπου καί άναμένεται ή εύνοϊκή στιγμή γιά  νά λανσαρισθοΰν.

Καί έπειτα θά πρέπει νά γραφή ενα, πού νά περιέχει όλα αύτά τά είδη μέ τάν τ ί
τλον «ή έμπνευσις γίνεται έμπόριο»,

F E L IX  P E T Y R E C K

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Β . Χ Α Ν ΙΩ Τ Η . “Τ Ο  Β ΙΒ Λ ΙΟ  Τ Η Σ  ΑΓΑΠ Η Σ,,

Είναι εΰτύχημα ποδ οί νεώτεροί μας ποιηταί στρέφονται πρός τήν χαρά τής ζωής, 
όχι βέβαια μέ τό ανόητο προσωπείο τοΰ άπόλυτα αίσιόδοξου μά ούτε καί μέ τήν ασθε
νική γκριμάτσα τής άπαισιοδοξίας.

Μιά τέτοια έκδήλωσις στροφής πρός τής χαρμόσυνες πηγές τής ζωής είνε τά νέο 
βιβλίο τοΰ ποιητοΰ Β. Χανιώτη «Τό βιβλίο τής άγάπης»,

Ή χαρά γ ι ' αύτόν δέν είναι κάτι τό μονοκόμματο, κα ί οϋτε φαντάζεται τήν εύτυ- 
χία σχν ενα αιώνιο χαμόγελο στά χείλη τοΰ έρωτα.

Θρεμμένος ίσα ’ίσα άπ ’ τήν άρμητικότητα τοΰ άληθινοΰ πάθους ξέρει πώς μέσα 
σ' αύτά είτε σέ κάνει νά κλαΐς είτε νά γελάς, βρίσκεται ή άναζήτησις, ποδ είναι ή πιά 
άληθινή ευτυχία.

Ό έρωτισμός του μιά πέρνει τήν άβέβαιη ρωμαντική όψι τών έξαϋλωμένων αίσθη-



μάτων δπως στό «Κοντά σου» καί μιά άναβρύζει σά κοχλαστό νερό, γιομάτος πάθος, δχι 
τό χυδαίο πάθος μιας πρωτόγονης ορμής, άλλά τό πάθος τά ραφιναρισμένο διά μέσου 
μιάς είλικρινόΰς αίσθητικής συγκινήσεως.

2τά ώραϊο ποίημα τής συλλογής «θέλω  Νάμαι·, ή διάθεσι νά γίνη ένα μέ τό άν- 
τικείμενο τής αγάπη-ςτου, η διάθεσι νά πιάση τό φευγαλέον δραμα του έρωτά του καί 
νά τά σφίξη τόσο μέσ’ τήν παλάμη του, ώστε νάγίνη  σχεδάν ενα μ ' αδτό ξεπερνάει τά 
δρια τοΰ ερωτικού τραγουδιού πρός ενα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η ομορφιά τοϋ πάθους αύτοϋ δεν μπορούσε νά στολίση ποτέ μιά Ερωτική διάθεσιν 
εντελώς κατά συνθήκην, μιά διάθεσι, πού ό τραγουδιστής της δεν τήν ένοιωσε βαθειά 
καί πρό παντός νά πληρή από ειλικρίνεια εστω καί τήν πιο απόκρυφη γωνία τής 
ψυχής του.

Καί φαντάζομε πώς έκεΐνο, ποϋ κυρίως πρέπει νά έξαρθή είναι ή πηγαία καί ε ΐ— 
λικρινής διαθεσις τών ποιημάτων αυτών, ποϋ εν τούτοις ξέρη νά υποτάσσεται σιούς 
αναγκαίους τεχνικούς κα ί μορφικούς κανόνες καί νά παρουσιάζεται έτσι πιό συγκρατη— 
μένη μά ϊσως γ ι’ αύτό πιό υποβλητική.

Έ νας έλαφρός πεσσιμισμός, ποϋ διαπνέει τήν ποίησι τού Β. Χανιώτη, εκφράζεται
σε τόνον αρκετά μουσικόν, ώστε νά υποβάλλη στόν άναγνώστη του ϋήν λεπτή καί ποι
ητικήν αύτή διάθεσι.

Στά ποιήματα «Τό παράξενον άρμα» «Χωρισμός* καί πολλά τής τρίτης σειράς, 
έκφράζεται με τρόπον άρτιον ή μουσική θλίψ ις τοϋ ποιητοϋ.

— Έχωμε μάθει τήν θροή τών φύλλων ν ’ άγροικούμε
—Καί τή σιωπή νά νοιώθουμε τών ίσκιων έδώ κάτου
—Καί ξαίρουμε πώς είμαστε νερό, ποϋ άναρροοϋμε
— Νερό, ποϋ τώρα ρέουμε στό στόμα τοϋ θανάτου

Κι’ άκόμα στή διατύπωσι

—Τοϋ μηδενός 6 αίώνιος ό κύκλος μάς κυκλώνει 
—Τό χέρι^αύτό, ποϋ σοϋ έγραφε στό χώμα θά γυρίση 
—Καί τήν καρδιά ποϋ αίμάτωσες θά πιή τό κυπαρίσσι 
—Τροφή ζητούνε τά έντομα τά φύλλα έδώ κ ι ’ οί κλώνοι.

Ο υποκειμενισμός, ποϋ κυριαρχεί σ’ όλα τά ποιήματα τής Συλλογής καί ποϋ θέτει 
τήν σφραγίδα του πάνω σ’ όλες τής έκδηλώσεις, ποϋ άναφέραμε, δέν δίνεται άκόμα στό 
άναγκαΐο σύμβολο.

Η «Δέησι στήν Αφροδίτη» πλησιάζει τή συμβολική μορφή. Ό Διονυσιασμός τοϋ 
ποιήματος αύτοϋ, δέν έχει τίποτε απ ’ τήν χυδαιότητα τής στενά έξεταζόμενης γενετη- 
σίας ορμής.

Μπορεί νά πή κανείς πώς ή τάσις αύτή, καθώς υψώνεται διθυραμβικά μέσα στήν 
δέησι, αντικειμενικοποιεΐται διά μέσου τής ωραίας μορφής, κα ί γενικεύεται σε σύμβολο.

Κάτι παρόμοιο μέ περισσότερη δύναμι, κ ι ’ ϊσως μέ περισσότερη έπιτυχία, συμβαίνει 
στό «όταν φτάνει κανείς πολύ άργά»,

Η απαισιόδοξος τάσις, γ ιά  τήν οποίαν μιλήσαμε πάρα πάνου, χάνει κάπως τόν μεμ
ψίμοιρο κι έγωπαθή τόνο της, άνδροϋται γενικεύεται καί προτείνεται ντυμένη μέ τήν 
άρτιώτερη ποιητική μορφή, ως έρώτημα, ποϋ βγαίνει άπό μιά βαθύτερη ένατένισι τοϋ 
εαυτού μας.



’Εδώ υπάρχει κάποιος τόνος έγκαρτερήσεο^ς, ποΰ μόλις διεφαίνετο ώς τώρα μάλλον 
ώς πρόθεσις, παρά ώς κάτι μορφικώς καθωρισμένο.

Ό ποιητής δείχνει τον εαυτό του ώριμασμασμένο στό άντίκρυσμα της άπογοητεύ- 
σεως κ ι ’ δ θρήνος, ποΰ γιομίζέι τήν ψυχή του, δέν είναι πιά ένα απλό παράπονο, άλλά 
μιά πηγή νέων αίσθητικών δημιουργημάτων, μέσα στά οποία καθένας θ αναγνώριση
τόν εαυτό του σέ αιά ποοόμο:α κατάστασι, έξιδανικευμένον όμως άπ ’ τήν ομορφιά τών/
δημιουργημάτων αϋτών.

— Έδώ βαθειά στό κούφωμα τής ρίζας θά κουρνιάξω
— Γιατί σάν φτάσει π ιά κανείς μετά τά γεγονότα

Στό τέλος πιά τής μουσικής στήν τελευταία της νότα...
— Λέν μένει πιά παρά νά κλαίη γ ι ’ αΰτό τό πρώιμο τέλος

Γιά κείνον όμως, ποΰ θά κλάψη είλικρινά γ ι ’ αΰτό τό πρώιμο τέλος, πολλές φορές 
δ θρήνος του υψώνεται σε μουσική, πιο άρτια άπ ’εκείνων ποΰ δεν έπρόφτασε ν άκούση, 
άπ ’ τήν μουσική, ποΰ πρόλαβε μονάχα τήν τελευταία της νό ιαβ

Ή είλικρινής διάθεσις ώς πρός τήν ούσία τών ποιημάτιυν αυτών δέν παύει ν ’ άν- 
τανακλα καί στήν τεχνική μορφή τους, απαράλλακτα όπως (άς μοΰ συγχωρηθή ή κά
πως τολμηρή, άλλά σκόπιμος παρομοίωσις) ή έσωτερική φυσιολογική κατάστασις ενός 
άνθρώπου βχει άμεσον έπίδρασι στήν έξωτερική του διαμόρφωσι.

Φαντάζουμαι πώς άν επιφανειακά τά δύο αύτά στο,ιχεϊα τοΰ λόγου δηλ. ή ούσία 
κ ’ ή μορφή είναι κάτι, ποΰ χωρίζονται τό ενα άπ τ άλλο, ουσιαστικά είναι τόσον 
στενά συνδεϊεμένα, ωστε νά μήν νοήται μεταβολή τοΰ ενός, ποϋ νά μήν αντανακλά 
στό άλλο.

Έ τσι χάρις στήν είλικρινή αύτή 8ιάθ»σι τών ποιημάτων τοϋ Β. Χανιώτη, ή μορφή 
τους πέρνει ενα θέλγητρο ποιό πηγαίο άνταποκρινόμενη στήν άληθή έννοια τού 
τραγουδιού.‘ Ε . X . Σ Υ Μ ΕΩ Ν ΙΔ Η Σ

Δ ΙΑ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ  Θ ΕΑ Τ Ρ ΙΚ Ω Ν  ΚΑΙ Μ Ο ΥΣΙΚΩ Ν  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ω Ν

«Κατόπιν τού δημιουργηθέντος θλιβερού επεισοδίου είς βάρος τού μουσικού κριτικού 
τοΰ «’Ελευθέρου βήματος» κ. Ί .  ψαρούδα (προέδρου τής Έ νώσεως τώ ν θεατρικών 
καί μουσικών κριτικών), τό συμβουλιον τής Έ νώσεως συνελθόν, έν  τή συναισθήσει 
ότι άπηχεϊ έ ν  προκειμένω τάς απόψεις τής όλότητος τώ ν μελών, αισθάνεται τήν ανά
γκην νά  διαμαρτυρηθή έντόνως κατά παρομοίων πρωτοφανών τρομοκρατικών μεθόδων 
διά τώ ν οποίων σκοπεϊται ή παρεμπόδισις τής έλευθέρας έϊ,ασκήσεως τοΰ δικαιώματος 
τής κριτικής.

Ή  διαμαρτυρία αΰτη είνε  τοσύτω μάλλον έντονωτέρα, καθ όσον καί είς τό πα
ρελθόν συνέβησαν παρεμφερή κρούσματα αύθαιρέπιιν υπερβασιών είς βάρος Αντιπρο
σώπων τής κριτικής, τά όποια όμως μέ ψυχραιμίαν καί περιφρόνησιν άντιμετώπισαν 
καί θά άντιμετωπίί,ουν πάντοτε άλληλέγγυα  τά μέλη τής Ενώσεως τώ ν θεατρικών καί 
μουσικών κριτικών».



ΜΟΥΣΙΚΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΑΙ ΣΥ Μ Φ Ω Ν ΙΚ Α Ι ΣΥΝ Α Υ Λ ΙΑ Ι Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

Είς τόν Πειραιά έγ ινε  τελευταίως μιά σοβαρά προσπάθεια υπέρ της άναπτύξεως 
τού μουσικού αισθήματος τού κοινού, είς εύρύτατον κύκλον, μέ τήν όργάνωσιν καθαρώς 
λα ϊκώ ν έκλεκτικών συναυλ ιώ ν, τήν πρωτοβουλίαν τώ ν όποιων άνέλαβεν ό δήμαρχος 
Πειραιώς κ. Π αναγιωτόπουλος μέ τήν συνεργασίαν τοΰ έκδοτου τώ ν «Μ ουσικών Χρο
νικώ ν» κ. Ί . ΓΙαπαδοπούλου, είς τόν όποιον άνετέθη ή διεύθυνσις καί όργάνωσις τώ ν 
συναυλιών αυτών.

Έ ως τώρα έδόθησαν εις τό Δημοτικόν θέατρον Πειραιώς τρεις συναυλία ι ορχή
στρας, μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Ή  ορχήστρα αύτή άπό άπόψεως συγκροτήσεως ήτο πρώτης τάξεως άποτελουμένη 
άπό έκλεκτούς καλλιτέχνας μεταξύ τώ ν οποίων άρκετοί έξαιρετικοί. Κατά τάς δύο 
πρώτας συναυλίας ή ορχήστρα είχε τόν τύπον συμφωνιέττας άπαρτιξομένη άπό 2ζ περίπου 
όργανα (μέ πιάνο) καί μέ μαέστρον τόν κ. Μπουστίντουϊ (καθηγητήν τού Ω δείου 
’Αθηνών), ένώ  στήν τρίτη συναυλία  ή ορχήστρα είχε τή μορφή καθαρώς συμφωνικής 
άποτελουμένη άπό 6ο όργανα ύπό τήν δ ιεύθυνσιν τού γνωστού συνθέτου κ. Σπάθη

Στις δύο πρώτες συναυλίες έπαίχθησαν μεταξύ τώ ν ά λλω ν  ή «Ά ρ λεζ ιά να » τού 
Μπιξέ, ή Σουίτα, «ΙΙέρ—Γκύντ» τού Γκρίκ, ή 2α Συμφωνία τού Χάϋδν ή ούβερτούρα 
«Ό μπερόν» τού Βέμπερ, ό «Έ γκμοντ» τού Μπετόβεν, καθώς καί ελληνικά έργα τού 
Σαμάρα, Γεωργ. Ααμπελέτ Καμηλιέρη κ .λ

Ώ ς σολίστ συνέπραξαν στις δύο αυτές συναυλίες ή έκλεκτή καλλιτέχνις τοΰ τρα
γουδιού κ. Νάτα Άποστολίδου, ή όποία έτραγούδησε μή πολλήν έπιτυχίαν συνθέσεις 
Μπράμς, Μασσενέ καί Σαμάρα, καί ό βαθύφωνος κ. Μολότσος, ό όποιος έτραγούδησε 
ωραιότατα συνθέσεις Μόξαρτ, Βέρδι καί Καμηλιέρη.

Επίσης πρέπει νά  σημειωθί) τό μουσικώτατο παίξιμο τής Δος Ντόρας Σαμοΐλη (πιάνο) 
τού λαμπρού φλαουτίστα κ. Μάγγου καί τό έξαιρετικόν άκομπανιάρισμα είς τό πιάνο 
τοΰ κ. Σπάθη.

Στις δύο αυτές συναυλίες, σημειωτέον, τά είσητήρια ήσαν λαϊκώτατα 5 κ(*ί ίο  δρχ.
'Η τρίτη λαϊκή συναυλία  τού Πειραιώς ήτο κατά πολύ έπιτυχεστέρα.
Έ ν  πρώτοις ή όρχήστρα άνασυγκροτηθεΐσα ήτο άρτία συμφωνική, περιλαμβάνουσα 

πρώτης τάξεως καλλιτεχνικά στοιχεία, όπως οί κ. κ. Σοΰλτσε, Ά ντωνόπουλος, Τ ξα - 
νέτη, Πολίτης, Μάγγος, Τατσόπουλος, αί Και Τ ζένυ Μαρκέτου, Πρωτοπαπά καί οί κ.κ. 
Παρούσης, Μουρμούρης, Π απαϊωάννου, Λομπιάνκο κ. λ .

Στή συναυλία  αύτή έπαίχθησαν τό ώραΐο καί δυσκολώτατο «Ρωμαϊκό Κ αρναβάλι» 
τού Μπερλιόξ ύπό τήν διεύθυνσι τού κ. Σπάθη μέ εξαιρετικήν έπιτυχία

Επίσης μέ τή 'ίδια έπιτυχία έπαίχθηκε ή ωραία «Νυκτερινή Λ ιτανεία» τού Ραμπώ, 
καί δύο χαριτωμένα μπαλέττα τοΰ Βιντόρ καί Λέο Ντελίμπ.

Εκτός αύτών έπαίχθησαν δύο άπό τά άντιπροσωπευτικώτερα έργα τοΰ μουσουργού 
Λαυράγκα ή «Χότα Ναβάρα» καί ή Ρομανέσκα» ύπό τήν διεύθυνσιν τού συνθέτου 
ίκανοποιητικώτατα.

Σολίστ τής συναυλίας αύτής ήταν ό έκλεκτός βιολοντσελίστας κ. Ά ντωνόπουλος, 
ό όποιος έπαιξε μέ σπανία μουσικότητα καί τεχνικήν άκρίβειαν μιά Σαραμπάντ καί μιά 
Γκαβόττα τού Σαμαρτίνη συνοδευθείς λαμπρά είς τό πιάνο άπό τόν κ. Σπάθην.

Γιά τή μεγάλη έπιτυχία τής συναυλίας αύτής οφείλονται συγχαρητήρια κατά



πρώτον λόγον στό διακεκριμένο μαέστρον κ. Σπάθη, ό όποιος έφανέρωσε έξαιρετικά 
π ρ ο σ ό ν τ α  διευθυντοΰ όρχήστρας μέ τήν άπλή, πραγματικά άρτίστικη έμφάνισί του χωρίς 
«όϊ,ες καί θεατρισμούς. Γενικώτερα δέ οφείλονται συγχαρητήρια στόν προοδευτικότατο 
δήμαρχο Πειραιώς κ. Π αναγιωτόπουλο γ ιά  τήν ώραίαν ύπέρ τής καλλιτεχνικής άναπτύ- 
ξεως τοΰ κοινοΰ χειρονομία του, νά  άναλάδη ύπό τήν αιγίδα του τάς λαμπράς αύτάς 
λα ϊκάς συναυλίας.

Η Δ Ε Κ Α Ε Τ Η Ρ ΙΣ  ΤΟ Υ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ  Ω Δ ΕΙΟ Υ

’Αρκετόν ένδ ιαφέρον παρουσίασεν ή πρό τίνος δοθεΐσα είς τό «Κεντρικόν» έορ- ’ 
ταστική συναυλία  διπλωματούχων τοΰ Έ λλην . ’Ωδείου, έπ’ ευκαιρία τής συμπληρώσεως 
μιας δεκαετίας άπό τής ίδρύσεώς του. Πρό τής συναυλίας οί κ. κ. Θ. Πίνδιος (καλλιτ. 
διευθυντής) καί Σ. Θεοδωρόπουλος (άντ. τοΰ διοικητ. συμβουλίου) ώμίλησαν γενικά γ ιά  
τή δράσι τοΰ Έ λλη ν . 'Ωδείου κατά τή δεκαετία τής λειτουργίας του.

Ό  κ. Π ίνδιος έτόνισεν ότι σκοπός τοΰ Έ λλη ν . ’Ωδείου ε ίνα ι ή καλλιτέρευσις τής 
παροχής τής μουσικής μορφώσεως είς τήν έλληνικήν νεολα ίαν , ή έπέκτασις τής μορφώ- 
σεως ταύτης καί έξω  τώ ν ’Αθηνών, ή συστηματοποίησις τώ ν μέσων αύτής καί ή προ
σπάθεια τής ββλτιώσεως τής μουσικής μας κινήσεως.

Ύπεστήριξε δέ ότι τό Έ λλη ν , 'Ω δείον έπραγματοποίησε κατά μέγα μέρος τόν 
σκοπόν του άπό παιδαγωγικής καί καλλιτεχνικής άπόψεως διά τώ ν συναυλιών, δ ιαλέ
ξεω ν , διά τής ίδρύσεως παραρτημάτων έδώ καί είς τάς έπαρχίας κ. λ . καί ότι θά συνέ
χιση επί τής χαραχθείσης κατευθύνσεως τήν πορείαν του.

Ό  δέ κ. Θεοδωρόπουλος άνέπτυξεν τήν άποψιν ότι τήν Ιδρυσιν τοΰ Έ λλην. 
'Ωδείου έπέδαλεν ή άνάγκη τής άντιδράσεως, τρόπον τινα, κατά τοΰ άριστοκρατικοφε- 
ουδαρχικοΰ συστήματος, ποΰ κυριαρχοΰσε είς τήν μουσικήν μας ζω ήν προηγουμένως.

Ύπεστήριξε δέ ότι ή μουσική πρέπει νά  μήν είνα ι κτήμα τώ ν προνομιούχων, οί 
όποιοι ε ίνα ι προικισμένοι μέ εξαιρετικό ταλέντο, άλλα  να  είνα ι γ ια  όλους, να  απευθύ
νετα ι δηλ. σέ ευρύτατο λαϊκό κύκλο καί ότι αυτή τήν κατεύθυνσι τής έκλαίκεύσεως 
τής μουσικής, μέ τήν διάδοσίν της είς όσο τό δυνατόν εύρύτερα στρώματα κοινοΰ έν 
συνδυασμώ μέ τήν καλλ ιέργειαν καί ένίσχυσιν τής ελληνικής μουσικής άκολουθεϊ τό 
Έ λλ η ν . 'Ω δείον.

Έ τόνισε δέ ότι τά άποτελέσματα τής δράσεώς του κατά τή δεκαετίαν αύτήν είναι 
ίκανοποιητικώτατα, ώς πρός τήν πραγμάτωσιν τοΰ σκοποΰ του, ποΰ έπετεύχθη μέ τήν συν
εργασίαν έκλεκτών συνεργατών καί τήν όποίαν ένίσχυε τό κοινόν, ώστε νά  «έκφράση 
τήν αισιοδοξίαν του γ ιά  τό μέλλον, ποϋ ξανο ίγετα ι».

Κατά τήν συναυλ ίαν μερικών διπλωματούχων τοΰ ’Ωδείου, ποΰ έπηκολούθησε διε- 
κρίθησαν αί Και Τουρλιτάκη, ποΰ έτραγούδησε μέ τήν σπανίαν φ ω νή ν της ώραιώτατα 
Κυπριώτη, ποΰ έπαιξε μουσικώτατα τό «Ροντό Καπριτσιόξο» τοΰ Σαίν —Σάνς, Ά ναστα- 
αάκη—Πρωτοπαπά, ποΰ συνώδευσε εξαιρετικά στήν άρπα τήν Καν Τερέντξιο (ποΰ 
απήγγειλε μέ πολλήν έπιτυχία Σολωμό) καί Κατσίλα -Λ ιόση, ποΰ έπαιξεν ικανοποιη
τικά μουσικώς καί τεχνικώς τήν περίφημη Σπουδή (ύπό μορφήν βαλς) τοΰ Σαίν— · 
Σάνς.

Ή  γενική έντύπωσίς μας άπό τήν έορτήν αύτήν τοΰ Έ λλ η ν . 'Ωδείου είνα ι ότν 
τό ίδρυμα τής όδοΰ Φειδίου παρουσίασε καρποφόρον δράσιν κατά τό διάστημα τής.



δεκαετούς λειτουργίας του. ’Ιδίως όμως άξιόλογον ασφαλώς είνα ι τό έργον του κατά 
τήν τελευταίαν περίοδον ύπό τήν ν έα ν  διεύθυνσιν του, όπότε συνετελέσθη σοβαρά ά να -  
διοργάνωσις είς τήν δλην λειτουργίαν του.

Η Α'. ΤΗΣ “ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ,,
Τήν δευτέραν ημέραν των Χριστουγέννων Ικαμε τήν πρώτην έμφάνισί τη ; στάς 

Αθήνας (στό θεατρον «Κεντρικόν») ή νεοσυσταθείσα «'Ελληνική Συμφωνική ’Ορχήστρα». 
Τά καλλιτεχνικόν αύτά συγκρότημα άπαρτιζόταν άπό 60 μουσικούς υπό τήν διεύθυνσι 
τοΰ διακεκριμένου μαέστρου κ. Θ. Σπάθη.

Κατ άρχάς έξετελέσθη μέ τά άπαιτοϋμενο μπρίο ή ωραία καί δυσκολωτάτη εισα
γωγή τοΰ Μπερλιόζ «Carnaval Romain». Έπηκολοΰθησε ή «Procession Nocturne» 
τοΰ Rabaud τής οποίας ή εκτέλεσ.ς ή .ο υποϊειγματική.

Ο Ραμπώ είναι ενας Ισορροπημένος καλλιτέχνης, ό όποιος χωρίς έκζήτησιν καί μά- 
ταιον θόρυβον Ιφθασε τάς άνωτέρας βαθμίδας τής Τέχνης. Τφ 1920 ίιεδέχθη τόν Φορέ 
είς τήν διεύθυνσήν του Κονσερβατουάρ τών Παρισίων.

Τό συμφωνικό ποίημα που εξετελέσθη έχε: γραφή έπάνω σ’ ενα απόσπασμα άπό 
τόν Φάουστ τοΰ Νικολά Λενάου.

Το α '. μέρος του προγράμματος εκλεισε μέ μιά μαζούρκα τοΰ Βιντόρ.
Είς τό δεύτερο μέρος έπαίχθηκαν δύο εργα τοϋ διακεκριμένου Έ λληνος μουσουρ

γού κ. Λαυράγκα «Jota Navarra» καί «R om anesca» υπό τήν διεύθυνσί του, που απο
τελούν μιά σειρά Ιξωτικών χορών τούς οποίους χαρακτηρίζει έπαρκώς τό τοπικό χρώ
μα έκαστου. Τά θέματα άν καί οχι έντελώς παρμένα άπό χορούς ισπανικούς καί ρου
μανικούς, έν τούτοις είναι τόσο τεχνικά έπεξειργασμένα, ώστε νά δίνουν τήν έντύπωσι 
χαρακτηριστικών έθνικών χορών.

Σολίστ τής συναυλίας αύτής ήτο ή έκλεκτή καλλιτέχνις τού τραγουδιού Κα Νάτα 
Αποστολίδου, ή οποία έτραγούδησε μέ έξαιρετικήν έπιτυχία άπό φωνητικής καί μουσι

κής άπόψεως τήν μεγάλην “Άριαν καί Γκαβότ τής «Μανόν» τοϋ Μασσενέ. Επίσης απέ
δωσε άριστοτεχνικά τήν Αρια τής Εύάνθης άπό τήν α'. πράξι τοϋ φυσιολατρικού μελο
δράματος τοϋ κ. Λαυράγκα «ό Λυτρωτής». Τό μελόδραμα αύτό έχει γραφή πρό πολλοϋ 
έπί λιμπρέττου τοϋ κ . Ζ. ΤΙαπαντωνίου καί θά δοθή γ ιά  πρώτη φορά κατά τήν νέα πε
ρίοδο τοϋ Έλλην. Μελοδράματος.

Ή συναυλία έτελε'ωσε μέ τήν «Πομπήν τού Βάκχου* άπό τό μπαλλέτο «Σύλβια» 
τοϋ Ντελίμπ, πού έπαίχθη ίκανοποιητικώτατα.

Η γενική έντύπωσις άπό τή συναυλία αύ:ή  ήτο άρίστη. Έ  έκτέλεσις είς όλα τά 
σημεία ήτο ποΛυ φροντι μένη καί ικανοποιητική, πράγμα, πού άνυψών^ τήν προσπά
θεια αύτή, άν ληφθή ύπ’ όψει μάλιστα ότι ή όρχήστρα συνεκροτήθη μόλις εντός έβδο- 
μάδος. ’Ιδιαιτέρως όφείλεται τιμή στόν λαμπρό μαέστρο κ. Σπάθη γ ιά  τήν έξαιρετική 
μεθοδικόιητα καί ξεχωριστήν αΙοθηστικήν άντίληψιν, πού έφανέρωσε είς τήν προπόνησιν 
καί έμφάνισι·/ τής όρχήστρας.

Οί συναυλίες αύτες παρουσιάζουν ενδιαφέρον, διότι έκτός τής έχλεκτικότητος τοϋ 
προγράμματος καί τής έκτελέσεως, μέ αρκετά ελληνικά εργα, είναι καί προσιταί άπό 
άπόψεως τιμών είσιτηρίων, (15-25 δρχ.) στό εύρυτέρου κύκλου φιλόμουσο κοινό.

Ας έλπίσουμε, ότι ή ωραία αύ:ή προσπάθεια, ή άξια κάθε ένισχύσεως θά εξακο
λουθήσω μέ σταθερή έπιτυχία τήν αξιόλογη συμβολή της ύπερ τής μουσικής προαγωγής 
του κοινού. 0  ΧΡΟΝΙΚΟΣ



ΤΟ Π. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ.

Στάς 15 τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου συνήλθε στό Βουκουρέστι τό Γ'. διεθνές συνέδριο 
τώ ν θεατρικών και μουσικών κριτικών. Τό πρώτο είχε συνέλθει στό Παρίσι και τό 
δεύτερο στό Σάλτσμπουργκ. Στό Γ'. αΰτό συνέδριο δόθηκε, τόσο έκ μέρους τοΰ ρου
μανικού διανοουμένου κόσμου όσο και άπό όλον τόν διεθνή κόσμο τής κριτικής, ιδια ι
τέρα σημασία. Συμμετέσχον στό συνέδριο 15 έθνη: Γαλλία , Γερμανία, Βέλγιο, Ίτα.-ία, 
Αύστρία, ’Αμερική, Ρωσσία, ’Α γγλία, Τσεχοσλοβακία, Δανιμαρκία, Ελβετία, ΓΙορτο- 
γα λλ ία , Ρουμανία, Π ολωνία και 'Ε λλάς.

Αί εργασίες τοΰ συνεδρίου διήρκεσαν πέντε μέρες κατά τις όποιες συζητήθησαν 
άρκετά ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά μέ τή μουσική και θεατρική κριτική. “Έ να άπό 
αύτά ε ίνε  καί τό ζήτημα τοΰ πώς θά ήταν δυνατή ή έζουδετέρωσις άπό μέρους τώ ν κρι
τ ικώ ν τοΰ εύεζάπτου μερικών διευθυντών θεάτρων και όρχήστρας άκόμη. καί καλλι
τεχνώ ν και συγγραφέω ν όταν βρίσκονται μπροστά σέ δυσμενείς κρίσεις. Γιατί άκόμη 
και ή καλλιτεχνία  έχει τούς τραμπούκους της. Αυτούς πού έννοοΰν νά  έπιβάλλουν τήν 
καλλιτεχική τω ν ύπόστασι μέ τή βρισιά και τήν γροθιά. Καί τό κακέ αύτό εΐνε λίγο 
γενικό, όπως φαίνετα ι.

Έπίσης συζητήθηκε τό ζήτημα τού κινδύνου τής μηχανικής μουσικής καί τού μη
χανικού θεάτρου, (κινηματογράφος, φωνογράφος, ράδιο) καθώς και ή ΐδρυσις μιας 
διεθνοΰς συνομοσπονδίας τώ ν θεατρικών καί μουσικών κριτικών. Γιά τό τελευταίο 
αΰτό ζήτημα άποφασίστηκε νά  θεωρηθή ίδρυθείσα ή διεθνής συνομοσπονδία άπό τούς 
παρόντας 45 άντιπροσώπους τώ ν 15 έθνώ ν μέ έδρα προσωρινή τό Παρίσι και μέ 
πενταμελή προσωρινή έπιτροπή, ποΰ θά μελετήση τήν όργάνωσι και τό καταστατικό τής 
συνομοσπονδίας.

Έπίσης άνακοινώσεις στό συνέδριο ά ναγνώ σανε ή κατέθεσαν στή γραμματεία του 
όλες σχεδόν οί άντιπροσωπεΐες, τό περισσότερο περί τής έξελ ίξεω ς τής κριτικής τοΰ 
τόπου τους και περί τώ ν σχετικών ένώσεών των.

Στό συνέδριο αύτό κατωρθώθηκε νά  άντιπροσωπευθή και ή Έ νω σις τώ ν έλλήνων 
θεατρικών και μουσικών κριτικών. Τούς έλλην ας κριτικούς άντεπροσώπευσε έπαζίως 
ό κ. Μ. Κουνελάκης (καθηγητής τοΰ 'Ωδείου ’Αθηνών). 'Η άνακοίνωσις τοΰ κ. Κουνε- 
λάκη περί τοΰ θεάτρου καί τής έλλ . κριτικής καί γενικά  περί κριτικής (περί τοΰ περιο
ρισμού τής άρθρογραφίας τώ ν θεατρικών κριτικών σχεδόν μόνο στήν έκτίμησι τοΰ δρα
ματικού έργου πρός ζημίαν τής καθαρώς σκηνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας) έστάλη, 
καθώς καί άρκετές άλλες, στόν ευρωπαϊκό τύπο.

Τό Δ', διεθνές συνέδριο τώ ν θεατρικών καί μουσικών κριτικών άπεφασίσθη νά  
συνέλθη στήν Πράγα τόν Σεμπτέμβριο τοΰ 193°*

X.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  “ Μ Ο Υ Σ ΙΚΩ Ν  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν ,,

Τό άριστούργημα τοΰ μεγάλου άγγλου ποιητοΰ Τ έννισον « Ενώχ Ά ρντεν* κατά 
μετάφρασιν έμμετρον τοΰ κ. Γ. Μπούρλου, τό όποιον άνηγγέλθη ότι θά δημοσιευθη είς 
τά «Μουσικά Χρονικά», έκδίδεται κατ' αύτάς είς ιδιαίτερον τεύχος μέ θαυμασίας εικόνας 
τοΰ ζωγράφου κ. Β. Γερμενή.



ΕΤΤΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ "ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,, 
Η Λ Υ Ρ Α  Ω Σ  Ο ΡΓΑ Ν Ο Ν  Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Α Σ

Φίλε κ . Διευθυντα.

Αί είς τά « ’Ολύμπια» πρότ ινος  δοθεΐσαι συναυλίαι των Ρώσσων τοΰ «Μπαγιάν» μέτήν 
«μπαλαλάικα» μέ ένίσχυσαν είς τήν Ιδέαν ότι ήτο δυνατόν νά καταρτισθή καί έν 'Ελλάδι 
μία δρχήστρα μέ χορψδίαν δημψδών ασμάτων, άποτελουμένη άπό τήν γνωστήν λύραν 
των χωρικών ή μάλλον άπό τήν Κρητικήν λύραν καί άλλα εγχώρια όργανα, δπως ή 
φλογέρα.

Περί τούτου έκαμα σχετικήν πρότασιν καί είς τήν ειδικήν Επιτροπήν τής ΙΟΟετη- 
ρίδος, ώς πρόεδρος τοΰ «Συλλόγου των Φίλων τής 'Ελληνικής Μουσικής», δστις εργά
ζεται έπ" αύτοΰ καί μετά τοΰ διευθυντοΰ τής Μαντολινάτας κ. Λάβδα. Ίσω ς θά φανή 
τούτο ώς ούτοπία, δεδομένου δτι ή λύρα χρησιμεύει μόνον διά ν ’ άποδίδη μονότονον 
ήχον καί συνεπώς δέν δύναται ν ’ άποτελέση δρχήστραν συμφωνικήν. ’Α λλ’ έά νο ι είδικοί 
μουσικοί κατεγίνοντο νά μελετήσουν τό ζήτημα αύτά καί νά δοκιμάσουν τήν κατασκευήν 
λύρας, ή όποία v" άποδίδη καί βαρυτέρους ήχους, ώστε δΓόλων των καταλλήλως κρουο- 
μένων άργάνων τούτων, ν ' άποτελεσθή αρμονία, χωρίς νά έκλείπη καί δ εθνικός μου- 
σικάς χαρακτήρ αΰτών, τότε θά καθίστατο εύχερής δ καταρτισμός άρχήστρας, ήτις νά 
συνοδεύη δημφδη τραγούδια ψαλλόμενα ύπό καταλλήλου χορφδίας.

'Ρίπτω τήν Ιδέαν πρός συζήτησιν διά των «Μουσικών Χρονικών» καί έλπίζω δτι 
θά εύρεθή δ δημιουργός μουσικός, δστις θά τήν πραγματοποίηση. Διότι είνε άκατανάητον 
νά έχουν δλοι οί γείτονες Ααοί άρχήστρας μέ τά έθνικά των δργανα καί νά δίδουν συ
ναυλίας μέ αύτά, ήμεϊς δέ μέ τόσον πλοΰτον δημφδών άσμάτων νά μή δυνάμεθα νά τ ’ άπο- 
δώσωμεν άγνά καί μέ τά ελληνικόν λαϊκόν χρώμα των διά τήν ελλειψιν ειδικής χορφ
δίας καί καταλλήλων άργάνων.

Μετά πλείστης τιμής 
Κ. 1. Κ Α Λ Α Μ Α Ρ Α Σ

Κ Α Λ Λ ΙΤ ΕΧ Ν ΙΚ Α  Ν ΕΑ
Ό μεγάλος σκηνοθέιης Μάξ Ράϊνχαρτ άφοΰ προετοίμασε καί έδωσε στάς 11 Νοεμ

βρίου στό Βερολίνο τόν «Διαβολοπαρμένο» τοΰ Κνούτ Χάμσων καί μετά τίς έξετάσεις 
γ ιά  τά βραβεία τής "Ακαδημίας τής Δραματικής τέχνης τής Βιέννης δπου παρευρέθη 
καί δπο(υ διευθύνει τά τμήμα τής σκηνοθεσίας καί τής σκηνικής τέχνης, ετοιμάζεται 
νά παρουσιάση τό έργο τοΰ Ο" Νέϊλλ «Οΰρλιάζει Κίνα ;» στό Ντόϋτσες Τεάτερ.

Τό άνέβασμα τοΰ έργου αύτοΰ πρόκειται νά κάνη τήν αρχή γιά  μιά νέα περίοδο
τής δράσεως τοΰ Ράϊνχαρτ. "Οπως δ ίδιος έδήλωσε σ’ ένα φίλο του, στά έργο αύτά
σκοπεύει νά πραγματοποιήση Ιδέες σκηνοθετικές άπολύτως πρωτότυπες.

— Στή Λύμπεκ παίχτηκε τά νέο έργο τοΰ Γκεόργκ Κάϊζερ «H ellschere i» . Τά έργο 
σκηνοθετήθηκε άπά εναν νέο σκηνοθέτη τόν Δρ. Χάν μέ πολλήν έπιτυχία Πραγματεύ
εται τά πρόβλημα τής έπικαιρότητος.

— Μερικές άπά- τίς παρισινές πρεμιέρες τών δύο περασμένων μηνών : Com edie- 
Gaum artin: «La Dame en gris» τοΰ Guillot de Saix. A te lier: «L'adm irable v i -  
site» καί «Bilora». Th6atre des Arts : «Les criminals».

— Ή έπιτροπή έπί τών έργων τής Γαλλικής Κωμωδίας ένέκρινε ενα νέο έργο τοΰ
Charles Vildrac μέ τόν τίτλο «La Brouille».

— Στις Βρυξέλλβς πρά 2 μηνών συνήλθε ενα διεθνές συνέδριο τών καλλιτεχνών 
τής μαριονέττας ύπό τήν προεδρεία τοΰ G. P iron διευθυντοΰ ενός θεάτρου νευροσπά- 
στων «Neptune» στήν "Αμβέρσα.



ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ
— Από τίς τελευταίες καλλιτεχνικές έμφανίσεις ά ξίζε ι νά  άναφερθή ή έκτέλεσις τής 

περίφημης μπαλλάντας τοΰ Τ ένν ισον «Έ νώ χ  Ά ρ ντεν»  μέ μουσική ύπόκρουσι τοΰ Ρι
χάρδου Στράους άπό τούς διακεκριμένους καλλιτέχνας κ. κ. Γ. Μποΰρλον καί Α. 
Τουρνάϊσσεν. Ό  κ. Μποΰρλος είς τήν απαγγελ ία ν τοΰ ώραίου ρωμαντικοΰ ποιήματος 
έσημείωσε μια άπό τις μεγαλύτερες έπιτυχίες του άποδώσας μέ έξαιρετικήν δραματι- 
κότητα τό έργο τοΰ Ά γγλου  ποιητοΰ.

Ο δέ κ. Τουρνάϊσσεν έφανέρωσε παίζοντας πιάνο, προτερήματα έξαιρετικού καλ
λιτέχνου έρμηνευτοΰ καί λαμπροΰ πιανίστα.

Ιδιαιτέρως πρέπει νά  σημειώσουμε τόν συγχρονισμό καί τήν άρμονία πού υπήρχε 
μεταξύ τώ ν δύο εκτελεστών τού έργου.

— ΙΙρώτης τάξεως καλλιτεχνικήν έμφάνισ ιν έκαμε τό ζεύγος Πασχαλίδη σέ μιά 
συναυλία , ποΰ έδωσαν τελευταίως στό «Κεντρικόν» έργων Ρωσσικής μουσικής. ' Ο κ. 
ΙΙασχαλίδης απέδειξε άλλη μιά φορά έξαιρετικά φωνητικά καί μουσικά χαρίσματα, ποΰ 
τόν βάζουν στή θέσι διαπρεπών καλλ ιτεχνώ ν εύρωπαϊκής επιβολής. Έπίσης πάρα πολύ 
καλά έτραγούδησε καί η σύζυγός του. Στό πιάνο συνώδευσε μουσικώτατα ό κ, Μη- 
τρόπουλος. *

Εξαιρετικήν έπιτυχία έπίσης έσημείωσεν ό έκλεκτός βιολίστας κ. Ά χ . Γέροντας 
ό όποίος μέ τή σύζυγό του έδωσαν συναυλία  στό 'Ω δείον Πειραιώς (τοΰ Πειραϊκοΰ 
Συνδέσμου). Οί δύο καλλιτέχνα ι (διπλωμ. τοΰ Ω δείου Β ρυξελλώ ν) έπαιξαν μέ μεγά- 
λ η ν  έπιτυχίαν μουσικώς καί τεχνικώς ύποσχόμενοι λαμπράν καλλιτεχνικήν δράσιν.

Ενδιαφέρουσα ήτο καί ή συναυλία  τής Φοιτητικής Λέσχης, ποΰ έδόθη στό Ω δείον 
Α θη νώ ν .

— Αξιοσημείωτο ήτο τό μουσικώτατο τραγούδι τής καθηγητρίας Δος Γεννάδη καί τό 
θαυμάσιο παίξιμο τής έξαιρετικής πιανίστριας Κας Μ. Λάζου είς τήν «Ουγγρικήν Ραψω
δ ίαν» τοΰ Λίστ.

Π ολλην επιτυχίαν έσημείωσε καί ή έκλεκτή καλλιτέχνις τοΰ τραγουδιού Δις Σ. 
Κόντη σε μια τελευταία συναυλία  της στόν «Π αρνασσόν».

Κατα τη συναυλία  αύτή έφανέρωσε ωραία καί ευγενική φωνή μετζοσοπράνο καί 
αρκετή μουσικότητα. Μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν συνώδευσε στό πιάνο ή Κα Λάζου.

Κατόπιν τής εξαιρετικής επιτυχίας τήν οποίαν έσημείωσεν ή πρώτη δοθεϊσα παρά 
τοΰ κ. Γ. Μπούρλου μουσικοφιλολογική έσπερίς, ά ναγγέλλετα ι διά τάς άρχάς Φεβρουά
ριου δεύτερα τοιαύτη. Θά έκτελεσθή διά πρώτην φοράν «'Η Ταφή τοΰ Έκτορος» άπό 
τό Ω τής Ιλιάδος μέ τήν μεγαλειώδη μουσικήν ύπόκρουσιν τού S igw art, καί μέ έκτε- 
λεστας τόν κ. Ν. Παπαγεωργίου -  άπαγγελία , καί τόν κ. Γ. Μποΰρλον—πιάνο.

Λ ίαν Λροσεχό3ς θά άναγγελθούν καί αί μουσικοφιλολογικαί διαλέξεις τώ ν « Μ ο υ 
σ ι κ ώ ν  Χ ρ ο ν ι κ ώ ν » .  ' Ομιληταί θά ε ίνα ι οί κ.κ. Ε λ ι σ α ί ο ς  Γ ι α ν ί δ η ς ,  Γ ε ώ ρ .  
Λ α μ π ε λ έ τ ,  θ έ ο δ .  Σ π ά θ η ς  κ. & Ή  είσοδος θά ε ίνα ι δωρεάν.

Έπίσης έκαστος συνδρομητής δικαιούται μιας διαρκούς προσκλήσεως διά τάς συν
αυλίας τής « Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Σ υ μ φ ω ν ι κ ή ς  Ό ρ χ ή σ τ ρ α ς » .

—Ή  δημοσίευσις τής δ ιαλέξεως τοΰ κ. Κ. Φαλτάϊτς « Ό ρ φ ε ύ ς  κ α ί  Τ σ ι γ γ ά ν ο ι »  
θά άρχίση άπό τό προσεχές τεύχος.

Έπίσης είς προσεχή τεύχη θά δημοσιευθοΰν άρθρα τής κ. Αύρας Θεοδωροπούλου 
καί τώ ν κ.κ. Γ. Λαμπελέτ, Μ. Βάρβογλη, θ .  Σπάθη, Α. Πρεστρώ, Ν. Βεργατή κ.λ.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(’ .Αναγράφεται κάθε βιβλίο, περιοδικόν ή μουσική έκδοσις, ποϋ στέλλεται στήν διεύ- 

θυνσιν τοΰ περιοδικού «Μουσικά Χρονικά», Γραμματοθυρίδα 230 ’Αθήνας).

Μ Ο ΥΣΙΚΑ Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

Δημοτικά τραγούδ ια : «’Απαγοήτευσις», «Ή  Βλάχα», «Ό  ΤζαΒέλας», «Ό  Τσο
πανάκος», « Η λάγ ια  προβατίνα»,« Τα Γ ιά ννενα » , «Ό  Κατσαντώνης», «Τό γλυκοχά
ραμα». Συλλογή και εναρμόνισις τοϋ βαρυτόνου κ. Ο. X. Παπασσζνροστονλον (Έκδο- 
σις μουσικών οϊκων Γαϊτάνου-Κιυνσταντινίδη-Στάρρ.)

Β ΙΒ Λ ΙΑ

I. Leger: «'Ιστορία τής ^κυσσικής φ ιλολογίας» (μετάφρασις καί προσθήκαι Α. Πα
παδήμα) 'Εκδοτικός οικος Ν. Γκοβόστη.

Τεύκρου Ά νϋ-ία : «Γά σφυρίγματα τοΰ ’Αλήτη» (ποιητική συλλογή) ’Εκδότης Α. 
Μαυρίδης.

Γ . Χ ρήστου: «Μακεδονικές ιστορίες». "Εκδοσις A. I. Ράλλη. Τιμή δρχ. 30
R. Trachet: «Ή  φυσική άγωγή τώ ν πα ιδ ιώ ν, κατά μετάφρασιν Α. Δ. Π. ’Εκδο

τικής έταιρίας Α. Κοντομάρη καί Σια. Τιμή δρχ. 15 .
Π . Λ αφάργχ : Ή  Ιστορική μέθοδος τοΰ Κάρλ Μάρ§.
Σ. Φρόϋδ ι Ό  Λεονάρδος ντά Βίντσι.
Μ ατιέ ϊ Ό  Ροβεσπιέρος
Ρ . Ταγγόρ: Ό  ’Εθνικισμός είς τήν Δύσιν.
Ε. Έ ρρ ιώ  ι Δημιουργείν. (Μετάφρ. X Δαρδανοΰ)
Γ . Μ η ρ α ντές : ’Ερνέστος Ρ ενάν (Μετάφρ. Α. Παπαδήμα) Εκδοτικού Οίκου Κ. 

Γκοβόστη. Τιμή έκαστου βιβλίου δρχ. 6.
Κ. Φαλτάϊτς Γλώσσα καί φωτιά .

»  »  Ή  κίνησις είς τήν δημιουργίαν τής γλώσσης (γλωσσολογικά σχε
διάσματα).

Θ. ΙΙοταμ ιάνου : θαλασσ ινές σελίδες. Τιμή δρχ. 20 ·
Ό ρέστη Δ ιγενή  : «’Ελεύθερο Πνεύμα». ’Εκδότης A. I Ράλλης, Τιμή δρχ. 20.
Ά δ. Δ. Παπαδήμα·. «Τό πνεύμα τής γνώσης» (Μία απάντηση στό «Ελεύθερο 

πνεύμα). ’Εκδότης Α. Μαυρίδης. Τιμή δρχ. 5·
Ά ντ . Σώχου (Καθηγητού τού πολυτεχνείου) : Ή  λαϊκή τέχνη στή Ντήνο. Τιμή δρχ. 55· 
Charles N e j : Histoire de la Mussique.
Theodore R einach : La musique Grecque. 
y . G. P ro d ’hom m e: La jeunesse de Beethoven. 
y ea n  H a ts fe ld : Histoire de la Grece Ancienne,
IV. R . S p a ld in g  : Manuel d’analyse Musicale.
’Εκδόσεις τού ο'ίκου Payot Paris. 106, Boulevard St. Germain.

Π ΕΡ ΙΟ Δ ΙΚ Α

«Libre» Γ αλλόφω νον κριτικόν, φ ιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν περιοδικόν. Διευθ. 
ό καθηγ. κ. Louis Roussel, Faculte des Lettres. Montpellier, Herault. (Γαλλία·).



« Ί ό ν ιο ς  Ά ν& ολογία»  Μην. φ ιλολογ. περιοδικόν. Διευθ. κ. Μαριέττα Μινώτου
Ζάκυνθο.

«Σ ύγχρονη  Σ κ έψ η »  Π ανελλήνια  λογοτεχνική καί καλλιτεχνική έπιθεώρησις Διευθ. 
Βουδάκης καί Βισάνθης, 831 Harrison Street, Chicago

« Λ εσβιακά Φύλλα» Περιοδικόν φ ιλολογικόν. Διευθ. Παρασκευαίδης Μυτιλήνη 
« Π ρ ω τ ο π ο ρ ί α »  Μην. περιοδικό. Διευθ. Φώτος Γιοφυλλης
« ‘Ε λληνική  ’Ε π ιθ εώ ρ η σ ις »  Μην. περιοδ. Διευθ. Ε υγενία Ζωγράφου, όδός Με-

νάνδρου 63 Αθήνας.
« ’Αλεξανδρινή Τ έχνη»  Μην. λογοτεχν, καί καλλ ινεχν. περιοδικό. Διευθ. Ρίκα

Σεγκοποΰλου, Alexandrie (Αίγυπτος).
« ' Ε λληνικά  Γράμματα» Έδδομαδ. περιοδικό τέχνης μελέτης καί έλέγχου. Διευθ. 

Κ. Μπαστιάς.
«Ν έα  βΕ στία » Δεκαπενθήμερο φ ιλολ. περιοδ. Διευθ. Γρηγ. ,ιενόπουλος, όδός 

Σταδίου 3° Ά θήνα ι.
«  ’Ια τρ ικά  Χ ρονικά»  Μην. ίατρ, περιοδ. Διευθ. Δρ. Βαλερ. Μαρσέλλος 
«Μ όδα και Τ έχνη»  Μην. περιοδ. τής τέχνης τώ ν έργοχείρων, μετά φιλολογικού 

παραρτήματος.
« Νέος Ο ικογενειακός Ά στή ρ »  Μην. περιοδ. τώ ν έργοχείρων, Διευθ Π. Γ. Κα- 

ψιώτης, όδός Ά γιου  Μάρκου 8 Ά θήναι
« ’Αγροτική Ζ ωή»  Μην. περιοδ. Διευθ. συντάξεως Ν. Ά ναγνωστόπουλοζ, όδός

Καλαμιώτου Ά θήναι
«Π α ιδ ική  Χαρά» Παιδικό είκονογρ. περιοδικό. Διευθ. A. I. Ράλλης, όδός Εύρι- 

πίδου Ά θήναι.
« Π ει& αρχ ία»  'Εβδομαδιαία ’Επιθεώρησις πολιτικής, Ο ικονομικών καί τέχνης. 

Ό ρ γα νο ν άγώνος κατά τής δημαγωγίας. Δ ιευθυντής; Γερ. Λύχνος. Αθήναι.
« Ό  Ν ουμας» Λογοτεχνική επιθεώρησις έκδίδεται κάθε μήνα. Διευθ. Πάνος 

Δ. Ταγκόπουλος.
« Μ ουσικός Κ όσμος» Μ ηνιαϊον Μουσικο — έπιστημονικόν περιοδικόν, μετ’ ιδ ια ι

τέρου άσματικοΰ μέρους, περιέχοντος είς έκκλησιαστικήν παρασημαντικήν, ψαλμούς, 
σχολικά καί δημώδη άσματα. Διευθυντής f  Οικονόμος Θεόδωρος Θωίδης. Ά θήνα ι.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  "Μ Ο Υ Σ ΙΚ Ω Ν  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν ,,
Γ . Λ αμπελέτ , Τό δραματικόν θέατρον. (Τό θέατρον τοΰ Γαβριήλ Ντ' Ά ν ν ο ύ ν -  

στιο —ή άντίθεσίς του μέ τό Ιψ εν ικ ό ). Τιμή δρχ. 5-
Ά . Τ ουρνάϊσσεν t Ούγκο Β όλφ. Τιμή δρχ. 5· ”
Β . Ρ ώ τας ι Νά ξεί τό Μεσσολόγγι (δραματική σκηνή). Τιμή δρχ. 12 . —
Βάσσου Χ ανιώτη  ι Τό βιβλίο τής αγάπης (Λυρικοί στίχοι). Τιμή δρχ. 3°·—

'Ό λες ή βενιέτες, τά κοσμήματα και τό έξώφυλλον, 
είνε §ργον τοδ γνωστού καλλιτέχνου κ. Κλ. Κλωνη, 

δλα τά αρχικά γράμματα τοϋ κ. Bad. Χ ανιώτη.



10Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
“ Μ01ΓΣΙΚΩΝ ΧΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν ,,

Τά «Μουσικά Χρονικά» Ιν τή έπιθυμίοι των νά δώσουν ' 
μιαν ώθησιν είς τήν Ε λλη νικήν μουσικήν δημιουργίαν, προκη

ρύσσουν διαγωνισμόν διά τήν σύνθεσιν μιάς εισαγωγής έπ'ι 
ελληνικών ■θεμάτων διά μεγάλην ορχήστραν.

Τδ βραβεΐον ώρίσθη έκ δραχμών πέντε χιλιάδων 
(5.000) διά τήν καλυτέραν σύνθεσιν.

Τά εργα, τά οποία πρέπει νά είνε ανεκτέλεστα, παρα- 

καλοΰνται οι κ. κ. συνθέται νά τά άποστείλουν στή διεύθυνσι 
τών «Μ. X .» τδ βραδύτερον μέχρι τής 1ης Ιουλίου έ. ε., προ- 

κειμένου νά άποσταλοΰν είς ειδικήν έπιτροπήν είς το εξωτε

ρικόν, τής οποίας τά δνόματα θά άνακοινωθοΰν προσεχώς.

Τα καλύτερα απο τα έ'ργα αύτά θά έκτελεσθοΰν είς μίαν 

είδικήν συναυλίαν τής «Ελληνικής συμφωνικής Ορχή
στρας» κατά τον προσεχή ’Οκτώβριον.

ΣΗΜ. Οί κ. κ. συνθέται παρακαλοΰνται δπως υπογράψουν τά άπο- 
στελλόμενα εργα διά ψευδωνύμου, το δέ πραγματικόν τους δνομα 
νά τό σημειώνουν εντός σφραγισμένων φακέλλων, πρός τήν διεύ- 
θυνσιν τών «Μουσικών Χρονικών», οί όποιοι θά άποσφραγισθοΰν 
μετά τήν κρίσι της έπιτροπηίς.



ΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΤΥΡΙ ΓΚΡΟΥΓΙΕΡΑ

Ε ΙΝ Ε  Α Ν Θ Ο Σ  ΤΩΝ ΚΑΛΛ ΙΤΕΡΩΝ  ΤΥΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ  
Ε Μ Μ Ε Ν Τ Α Λ  ΚΑΙ ΓΚΡΟ ΥΓ ΙΕΡΑΣ  

ΤΟ ΑΣΤΓΚΡΙΤΟΝ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΙΣ.
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