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ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΥΧ!ΚΗ ΕΥΩΧΙΑ

Μελέτησα τήν 'Ελληνικήν έκφραση κάποτε, βοηθοΰμενος άπό τόν 
Βίγκελμαν καί τόν Γαίν, κάποτε μόνος άπό τη θέα τοΰ γελαστού σατύ- 
ρου, ποΰφερνε στό φως ή σκαπάνη τοϋ εργάτη, τοϋ Παρθενώνα, ποϋ συ
ναγωνίζεται τή φύση, μέσα στά τόσο εκφραστικά έντεριέρ τοϋ ’Αριστο
φάνη ή τ'ις θελκτικές σκηνοθεσίες τών Πλατωνικών διαλόγων. Θαι;μασα, 
πολλές φορές, τά γεμάτα κίνηση ανάγλυφα τής μετώπης τοϋ Παρθενώνα, 
τίς χορευτικές εκφράσεις τών άγγειογραφημάτων, άλλά πάντα στάθηκα μέ 
κάποια απορία μπροστά στή θυμέλη τοϋ Διονυσιακοϋ θεάτρου. 'Η σημα
σία τοΰ χοροΰ μέσα στό δράμα, ό μυστικός σύνδεσμος τών κυριωτέρων 
παραγόντων, λόγου, μουσικής, όρχήσεως, οι λόγοι τής χρήσεως μάσκας 
καί ό αποκλεισμός τής εκφραστικής τοΰ προσώπου, τόσο κεφαλαιώδους στή 
σημερινή θεατρική τέχνη, μοΰ ξέφευγαν καί οί ερμηνείες ποΰβρισκα δικές 
μου ή ξένες, δέν μέ ικανοποιούσαν, δέν μ' έ'καναν ποτέ νά αισθανθώ  μιά 
πλήρη αναπαράσταση τοΰ αρχαίου δράματος. Οί εκτελέσεις, ποΰτυχε νά δώ 
αποτελούσαν κωμική παρωδία, τελείως παρεξηγημένη αντίληψη τοϋ αρ
χαίου δράματος, πλήρη άγνοια τόσων ωραίων άποψεων, πού γράφηκαν 
γιά τη σχέση χοροΰ καί υποκριτών. Μέ τέτοιες απορίες πήγα στους Δελ
φούς. Οί εντυπώσεις ήταν αναπάντεχες, μ’ άρπαξαν αιφνιδιαστικά, μ,’ εγο- 
ητευσαν, έκαναν την ψυχή μου, τή ναρκωμένη άπό μάταιη aoq>ia, μαρασ
μώδη Άμλετισμό, ν ’ άφυπνιστή καί να σκιρτήση σάν τό ιερό πουλί, πού



τήν (όρα της παραστάσεα>ς γυρόφερνε μέσα στη θύελλα τοϋ Δελφικού 
φωτός. Μέχρι τή στιγμή αύτή ομολογώ πώς δέν είχα νοιώσει πόσο βαθειά 
είχε φτάσει στήν 'Ελληνική ζωή ό ποιητής ’Άγγελος Σικελιανός, πού μέ 
ξάφνιζε πάντα μέ τή δυνατή του ποίηση. 'Ο ακάματος αυτός δουλευτης 
τοϋ Ιδανικού τής φυλής του, ό ένθεος ποιητής, πούχε γράψει γιά τον Πε
ρικλή Γιαννόπουλο πώς «ήτανε σάν τις ελιές πούδανε τους Μηδικούς πο
λέμους» μούδιχνε πώς είχε μπει ως τήν ψυχή τής Ελλάδας.

’Ή τανε ή πρώτη φορά, ποϋ ή γραμμή τοϋ Αίσχυλείου χορικού, ή γε
μάτη χορευτική έκφραση και αρμονία, ερμηνεύτηκε μέσα στόν ifqw χώρο 
τοΰ Δελφικού θεάτρου. ’Ή τανε ή πρώτη φορά, ποϋ ό χορός τών γλυκών 
ώκεανίδων ερμήνευσε τά «λίγεια μέλη» τοϋ ιεροφάντη τραγικού, έκφρα- 
ζοντας μέ λόγο κίνηση, αρμονία τό βαθύ πόνο του γιά τά πάθη τοΰ Προ
μηθέα! Πρώτη φορά, -ποΰ αποκαλύφτηκε ή βαθυά σημασία του χορού, που 
:ιέ τή γνωστή ερμηνεία τής τραγωδίας ήταν κουραστική καί ακατανόητη 
ί| παρουσία του στή σκηνή, καί τά λόγια του αντηχούσαν παρηγορητικά 
στί; ψυχές τών θεατών, δπως καί στην ψυχή τού Τιτάνα.

'Η ψυχή τής Ευας Σικελιανοϋ πήρε τήν ακίνητη έκφραση άπό τ’ ά- 
τάγλυφο ή από τόν αμφορέα, καί τής εδωσε ψυχή, κι’έ'πλασε μέ τή βοήθεια 
τής Αίσχυλικής ποιήσεως ένα τέλειο σύνολο, πού αντανακλά μέσα στα 
οΐ’ίίμικά του συμπλέγματα όλη τή φρίκη τών παθών τού ήρωα και της 
κστρόπληχτης κόρης, δλη τή γλυκειά συμπόνια τής κοριτσίστικης 
ψυχής του.

  Έ κ δ’ επληξέ μου τάν θεμερώπιν αιδώ
σύθην δ’ άπέδιλος ΰχφ πτερωτή).

ΤΩ αλησμόνητη ψυχική ευωχία!
'Όλη ή άθλιότης πουχει επισωρεύσει στό πνεύμα μας ή σύγχρονη 

μόρφωση, δλη ή ψυχική εξουι^ένωση, που μάς έ'φερεν ί] σύγχρονηζωη, κα.- 
θαρίστηκαν άξαφνα σάν άπό θειο καθαρμό καί εύδαίμονες «θεών ομοιώ
ματα» μπήκαμε στόν ιερό περίβολο, όπου σάν τόν 'Ηρακλή στήν Ελευ
σίνα «Τά μυστικά όργια ηύτυχήσαμεν ιδόντες».

Κάτω άπό τή θύελλα τοϋ ανοιξιάτικου φωτός πούζωνε τίς πλαγιές 
τοϋ ΙΙαρνασοϋ καί τήν ηρεμία τών. Φαιδριάδων άκούστηκεν ί| φωνη τον 
Τιτάνα καί τό γλυκό τραγούδι τών Ώκεανίδιον, πού -φθάνουν συμπονε
τικές «Πατρώα; μόγις παρειποΰσα φρένας». Τήν ώρα αύτή, ποί' στάθηκε 
Ιερί'ι πάντα στή μνήμη μου, άν κάποια νύμφη κατέβηκε ώς τήν Κασταλ- 
lUi, θά  στάθηκε, καί θά δάκρυσε άπό χαρά, χωρίς νά φοβάται πιά μην 
ακουστή, ό βηματισμός τών βεβήλων.

Εκτελέσεις αρχαίων δραμάτων μπορεί νά γίνωνται σ’ δλα τά μέρη



τοΰ κόσμου, μέ άπειρη σπατάλη τεχνικών μέσων, μέ τή συνδρομή καλλι
τεχνών τοΰ θεάτρου, μά οι δελφικές γιορτές δέν ήταν απλώς μιά παρά
σταση, ούτε μία πρωτότυπη ερμηνεία τοϋ αρχαίου δράματος, άλλ’ ήταν το 
ξαναζωντάνεμα τής Ελλάδος. ’Ή ταν ανάσταση τών ιερών σκιών, πού 
τις νοιώσαμε δίπλα στήν κακομοιριασμένη διανοητικότητα μας, στις οίκτρές 
μας συνήθειες νά προβαίνουν «διά λαμπροτάτου βαίνουσαι άβρώς αίθέ- 
ρος» καλεσμένες άπό διίο αληθινούς μ,ΰστες.

Βρόντησαν οί ασπίδες στόν πυρρίχιο, αντήχησε καί πάλι στ’ αυτιά 
μας ή διθυραμβική στροφή τοΰ Πινδάρου κ ι’ ακούστηκε στήν ιερή σφεν
δόνη τοΰ Δελφικού σταδίου ή φωνή αθλοθέτη νά φωνάζη τους α'λκιμους 
νικήτας μέ τόνομά τους, τδνομα τοΰ πατέρα τους καί τής πατρίδας τους 
γιά νά τούς στεφανώση, Μέσα στήν σιωπή τής εαρινής νύχτας λάμψα,με 
καί πάλι οί δάδες, μέ τίς μυστηριακές φωτεινές κυμάνσεις πάνω στά μά(>~ 
μαρα καί πάλι χιλιάδες εκστατικά βλέμματα μέ Ιερό τρόμο παρακολούθη
σαν τόν αγώνα τοϋ \ι-.λφικον ί)::«Π μί· τ'·ν ΙΙύθιονα, καί σκίρτησαν καί χό
ρεψαν μαζί του για τή νίκη του, βλέποντας μέσα σ’ αύτή τήν ϊδια τους 
λύτρωση.

"Οσοι πήγαμε στις Χελφικές γιορτές, κρατήσαμε κάτι φωτεινό μέσα μα;, 
πού μάς παρηγορεΐ καί μάς λυτρώνει άπό τήν καθημερινήν αθλιότητα. 
Άπό τότε κάτι μέσα μας φτερουγίζει αδιάκοπα σάν γιά νά λυτροθή από 
δεσμά καί σκότη αιώνων. Ά πό τότε οπλιστήκαμε μέ τήν πιό χαρούμενη 
ελπίδα πώς μιά μέρα, σάν τούς 'μεμυημένους είς τά ιερά όργια τής θεάς 
Ίήμητρας ούκ εν βορβόρψ κεισόμεθα».

Απρίλης 19BW Γ. ΣΤΑΥΡ3Π0ΥΛ0Σ
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Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ.

’Ασχέτως τής γενικωτέρας προσπαθείας τοΰ κ. Σικελιανοΰ όπο>ς κα- 
ταστήστ) τούς Δελφούς κέντρον μιας παγκοσμίου πνευματικής συναδελφώ- 
σεως, αρκεί ό μοναδικός τρόπος τής καλλιτεχνικής άναβιώσεως τής τόσον 
παραμελημένης πνευματικής κληρονομιάς τών προγόνων μας διά νά δι
καιούται τό ζεΰγος Σικελιανοΰ τής βαθείας εύγνοιμοσύνης δλων μας. 
Π ίταν πολύ θλιβερό γιά μας νά έ'χουμε ό'χι απλώς παραμελήσει, άλλά κυ- 
ριολεκτικώς εξευτελίσει τόν ασύγκριτο πνευματικό μας θησαυρό, τό αρ
χαίο μας θέατρον, πρός τό όποιον στρέφεται ανεπιφύλακτος ό θαυμασμός 
δλου τοΰ πολιτισμένου κόσμου. "Ολα χωρίς έξαίρεσιν τά αριστουργήματα 
τοΰ αρχαίου μας θεάτρου, παρουσιαζόμενα κατά τρόπον προχειρότατον, 
ώς έπί τό πλεϊστον, καί ασεβή μέ τελείαν απάλειψιν τοΰ κυριωτέρου των 
στοιχείου, τοΰ χοροΰ ή μέ τόν περιορισμόν του εις μίαν άφορήτως στομ
φώδη απαγγελίαν, είχαν καταντήσει είδος πρός αποφυγήν* καί μέσον 
πρός άνάδειξιν αμφιβόλου ποιότητας πρωταγωνιστών. Και ήτο άπογοη- 
τευτικόν νά βλέπωμεν δλα τά πολιτισμένα Κράτη, τελευταίως δέ καί αύ
τήν ακόμη τήν γειτονικήν Βουλγαρία νά καταβάλλουν τόσας προσπαθείας 
διά τήν άναγέννησιν τοΰ αρχαίου ελληνικού θεάτρου, εμείς δέ να δείχ
νουμε παχυλήν αδιαφορίαν καί απάθειαν είς δλην αυτήν τήν κίνησιν.

“Οταν κατά τάς πρώτας Δελφικάς Έορτάς τοΰ 1927, (τάς οποίας δλοι, 
οφείλουμε νά τό ομολογήσουμε, είχαμε περιβάλει μέ πολλήν δυσπιστίαν) 
οί ξένοι, πού τάς είχαν παρακολουθήσει διεκήρυξαν μέ ενα στόμα τό συν- 
τελεσθέν θαύμα, εμείς οί "Ελληνες θελήσαμε νά μειώσουμε τήν καταπλη-



κτικήν έντύπωσιν, άποδίδοντες τήν έπιτυχίαν άποκλειστικώς καί μόνον 
στήν υποβλητικότητα τοϋ τοπείου καί σέ άλλες... μεταφυσικές αιτίες. Ιό 
επίσημον εξ άλλον  Κράτος σχεδόν αδιαφόρησε, ενώ όποιοδήποτε άλλο 
Κράτος θά έσπευδε μετά τήν διεθνή εκείνην άναγνώρισιν, καί διά τουρι
στικούς έστω μόνον λόγους, νά εγκολπωθή καί νά ενίσχυση πάση δυνάμει 
μίαν ποοσπάθειαν ως την «Δελφική»’ και δια να γινη εψετος η επανά- 
ληψις τών Δελφικών Εορτών έχρειάσθη νά μεσολάβηση ή αξιέπαινος γεν- 
ναιοδωρία τοϋ κ. Μπενάκη καί τών άλλων εύπορων μελών τής έπιτροπής, 
χωρίς τήν οποίαν ή έπανάληψις θά  ήτο ανέφικτος, άφοΰ αί πρώται έορ- 
ταί άφήσασαι τεράστιον έλλειμμα, έβαράθρωσαν οίκονομικώς τους εϋγε-
νείς δημιουργούς των.

At έφετειναί έορταί τών Δελφών δχι μόνον επεκΰρωσαν τήν κατά τό 
1927 έπιτυχίαν των, άλλά καί υπερέβαλαν κατά πολυ αυτήν. Αί. παρα
στάσεις τοϋ «Προμηθέως Δεσμώτου» καί τών «Μκετίδων»,ήγγισαν κατά 
γενικήν γνώμην τών παρευρεθεντων τα ακροτατα ορια του καλλιτεχνικού 
.ιδεώδους. "Ας ίδωμεν δμως ποιοι ήσαν οί λόγοι τής μεγάλης αυτής επι
τυχίας, μετά τήν οποίαν διαπρεπείς καλλιτέχναι, άφιερώσαντες δλην των 
τήν ζωήν είς τήν άναγέννησιν τοΰ θεάτρου έφθασαν νά λέγουν μέ δά
κρυα είς τά μάτια δτι θά τούς εινε αδύνατον είς τό μέλλον, υστέρα άπό 
τάς παραστάσεις τών Δελφών να δοΰν θεατρον. Και εν πρώτοις ας εί- 
πωμεν διά τήν έκτέλεσιν τοΰ «Προμηθέως Δεσμώτου, ή θριαμβευτική 
τής οποίας επ ιτυχ ία  οφείλετα ι κυρ ίω ς εις ttjv επ ιχραττ)0α0αν, οτκος χαι 
κατά τάς έορτάς τοΰ 1929, άντίληψιν δτι ή παράστασις τοΰ αίσχυλείου 
αριστουργήματος έπρεπε νά τοποθετηθεί μέσα σ’ ένα καθαρώς θρη
σκευτικό πλαίσιο καί πέρα άπό τά στενά δρία συνήθους θεατρικής 
έκτελέσεως. Τό πλαίσιον αΰτό τό έ'δωκεν ό χορός, ζωντανεμένος στόν 
πρωταρχικό, θρησκευτικό του χαρακτήρα άπό τό βαθύ καλλιτεχνι
κόν ένστικτο τών Σικελίανών, οί όποιοι μετέδωκαν τήν δημιουργικήν 
πίστιν των σέ δλους τούς έμπευσμένους συνεργάτας των.Καί άπό τήν βαθυ- 
τάτην αύτήν πίστιν διεχΰνετο επάνω στά ερείπια τοΰ δελφικού θεάτρου 
κάτι σάν μαγνητικό ρευστό, πού καθήλωνε καί συγκινοΰσε μέχρι μυχίων 
εξ ίσου τόν πιό μορφωμένο και τον πιο απλοίκο θεατή.

"Οπως ορθότατα παρατηρεί ό γνωστός γάλλος τεχνοκρίτης κ. Μπονασί) 
(τής Κομέντια) «εαν οι Σι.κελιανοι δεν επεδιωκαν με τας παραστασεις 
τών αισχυλείων τραγωδιων παρα μιαν απλήν θεατρικήν επιτυχίαν, δεν 
όάφίΐαναν ποτέ σέ τέτοια αποτελέσματα». Μαζή δμως μέ το -θρησκευτικό 
■αύτό βάθρον, όπου έτοποθετήθη, δ χορός, συνεδυάσί)ησαν κατά-θαυμαστόν 
τρόπον δλες οί αναλογίες μεταξύ τοΰ δελφι.κοΰ τοπίου, τής τραγωδίας και



τών μυστικών απαιτήσεων της ψυχής τοϋ συγχρόνου άνθριόπου.
Ά πό  πολλούς διαπρεπείς κριτικούς κατεκρίθη ό κάπως χριχττιανίζων 

τρόπος τής έμφανίσεως τοϋ «Προμηθέως». ’Ά ς έπιτραπή εις εμέ, τόν 
έσχατον, νά νομίζω δτι ό τρόπος αυτός τής έμφανίσεως τοϋ Προμηθέως 
ήταν μια μοναδική τρουβάϊγ, ή οποία κατά πολύ συνέβαλεν είς τήν δλην 
έπιτυχίαν τής παραστάσεως. Τί άπλούστερον πράγματι θά ήτο και τί εύκο- 
λωτερον άπό τήν έμφάνισιν τοΰ επαναστάτου Τι,τάνος κατά τόν γνο>στόν 
τρόπον, πού μας τόν εχει παρουσιάσει ή κλασσική ζωγραφική καί νεωτέρα 
θεατρική σκηνή; Παρ’ ολον δτι έχρησιμοποιήθησαν προσωπεία καί κό
θορνοι είς τούς Δελφούς, δέν μοϋ φαίνεται δτι ή Κυρία Σικελιανοΰ έπε- 
δίωξεν απλώς τήν ιστορικήν άναβίωσιν τής αρχαίας τραγωδίας. Χρησιμο- 
ποιήσασα τά γνωστά άπό τήν παράδοσιν τεχνικά μέσα, τό έκαμε, φαντά
ζομαι, μόνον καί μόνον διά τήν τόνωσιν τοϋ καλλιτεχνικού αποτελέσματος, 
τό όποιον δμως επέτυχε νά συμβιβάζεται, μέ τήν αισθητικήν τοϋ νεωτέρου 
ανθρώπου. "Οπως στόν θαυμάσιον χορόν τών 'Ωκεανίδων έδόθη, τόσον 
μ.έ τήν 6'ρχησιν, δσον καί μέ τήν μουσικήν ό κυριαρχώ ν τόνος μιας απέραν
της καλωσύνης, ένός νέου στοιχείου, πού άνεπήδησε σάν μιά άποκάλυψις 
μέσα άπό τήν τραχύτητα τής αίσχυλείου τραγφδίας, έτσι καί μέ τήν «χρι- 
στιανίζουσαν» έμφάνισι ν τοϋ πρωταγωνιστοΰ, έτονώθη ό χαρακτήρ αυτός 
καί έπετεύχθη ή συγκλονιστική έκείνη συγκίνησις άπό ένα έργο τόσο μα- 
κρυσμένης εποχής καί τόσον ξένον πρός τό σημερινόν θρησκευτικού εν
διαφέροντος.

'Η Κυρία Σικελιανοΰ δέν είδε τόν «Προμηθέα» σάν ήρωα μιας (ορι
σμένης εποχής. Ό  μύθος τοΰ «Προμηθέως» απαντάται, χιλιετηρίδας όλο- 
κρήρους πρό τού Αισχύλου, είς τήν ινδικήν παράδοσι ν. Ε ΐνε άπό τούς 
άρχαιοτέρους θρησκευτικούς μύθους, εινε ό αιώνιος μύθος δλων τών θρη
σκευτικών παραδόσεων. Τέτοιος ό «Προμηθεύς», δπως τόν διατηρούν δλων 
τών αιώνων καί δλων τών φυλών αί συγγενείς παραδόσεις, δέν παύει νά 
παρουσιάζη μεγάλες αναλογίες μέ τόν Χριστόν. Ε ινε πάντα ό Θεός, πού 
πάσχει και θυσιάζεται χάριν τών ανθρώπων, πού πολύ άγάπησεν: 'Π 
ακριβής έκτΐμησις τών αναλογιών αυτών έκαμε, είμαι βέβαιος, νά δοθή 
είς τόν τραγικόν ήρωα τού Αισχύλου ό καθολικώτερος αυτός χαρακτήρ, ό 
τολμηρός ϊσως, άλλά καί συγχρονισμένος, δ όποιος έξένισε μερικούς σεβα
στούς μου καί βαθυτοχάστους κριτικούς. Κατά την ταπεινήν μου δμως 
γνώμην, ακριβώς ή άποστολική έμφάνισι,ς τοΰ «Προμηθέως», ή οποία συνε- 
δύαζε τήν υπερηφάνειαν τοΰ αδίκου μαρτυρίου μέ τήν άπειρον καλωσύνην 
καί ή οποία ήταν τόσον υπέροχα εναρμονισμένη μέ τό δλον πλαίσιον τής. 
εκτελέσεως, συνέβαλε σπουδαιότατα είς τήν βαθύτατη ν καί καθαρώς θρη-



(τκρυτικήν συγκίνησιν, τήν οποίαν διά πρίότην ΐ<τως φοράν έπροξενησεν 
εογο Teyvrjc. ❖* *

Μεταξύ τών εκτελέσεων τοΰ 1927 κα'ι της έφετεινής, παρετηρήθη μία 
οΰσιώόης διαφορά εις τό σκηνικόν τοΰ «Προμηθέως». Κατά τήν πρώτην 
έκτέλεσιν είχε χρησιμοποιηθήέ'νας τεχνητός βράχος, κατ’ άπομιμησιν τών 
φυσικών. Έ φέτω ς αντι, τής μιμήσεως αυτής έπροτιμήθη ενα συμβολικό 
σχήμα επιπέδου, τό όποιον, κατά τήν γνώμην άλλων, άντεπεκρίνετο πλη
ρέστερα πρός τό δλον στυλ τοΰ άνεβάσματος τοΰ έργου καί δέν ενωχλούσε 
ιο; τεχνητή άντίθεσις μέσα στό μεγαλειώδες φυσικό πλαίσιο τοϋ Δελφικού 
Θεάτρου. Κατ’ εμέ ό τεχνητός βράχος τοΰ 1927, ποΰ έσκιζόταν και κομ
ματιαζόταν καθώς έ'στελνεν ό Δίας τον εκδικητικό κεραυνό του κατακέ
φαλα τοΰ μισητού τιτανος, άφηνε λιγώτερο τήν Ιντΰποισι ν τοΰ τεχνητού 
άπό τό κάθετον κομμάτι τσιμέντου, πού άναπαρίστανε τόν βράχον και πού 
υποχωρούσε μέ τόν κεραυνό τόσον άτεχνα μέσα στό άνοιγμα τού επιπέδου 
βάθρου του. Κατά τήν νέαν επίσης έκτέλεσιν ο πρωταγωνιστήςδέν έφερε 
προσωπεΐον, δπως συνέβαινε τό . 1927. Γούτο δμως δεν οφείλεται παρα 
στήν κακήν εφαρμογή τού προσωπείου, τό όποιον είχε κατασκευάσει ο 
καλλιτέχνης κ. Τόμπρος καί στήν έ'λλειψι χρόνου διά κατασκευήν νέου. 
Τό απρόοπτον αΰτό ατύχημα, εμέ τοΰλάχιστον, δέν μέ δυσηρέστησε. Διότι, 
ή έφετεινή έμφάνισις τοΰ «Προμηθέως» ήταν πολύ επιτυχεστερα απο τό 
1927, δπως ομολογούν όσοι παρηκολούθησαν καί τάς δύο παραστάσεις. 
'Ως πρός τήν έκτέλεσιν τώρα τής τραγωδίας έκ μέρους τών ηθοποιών, αν 
καί δλοι ανεξαιρέτως οί κριτικοί έξήραν τόν τρόπον τής ερμηνείας τοΰ 
πρωταγωνιστοΰντος ρόλου άπό τόν κ. Μπούρλον, νομίζω οτι αποτελεί 
στοιχειώδη δικαιοσύνην νά τονίσω τήν μεγάλη ν συμβολήν τοΰ καλλι
τέχνου αύτοΰ είς τήν έπιτυχίαν τού «Προμηθέως». 'Ο ρόλος τοϋ αίσχυ
λείου πρωταγωνιστοϋ εινε ώρισμένως ένας απο τούς μεγαλύτερους και 
πλέον δυσβαστάκτους τής θεατρικής τέχνης. Ό  ερμηνευτής του πρέπει να 
συγκεντρώνη εξαιρετικά φυσικά προσόντα, αθλητικήν σωματικήν διάπλα- 
σιν, φωνήν Ισχυρά ν, δλως έξαιρετικήν αντοχήν (αφού μένει άληθινά κα
θηλωμένος πέραν τών δύο ωρών έ'χων νά έκστομίση ά'νο> τών χιλίων στί
χων), προ παντός δέ πνευματικήν μόρφωσιν ικανήν διά νά κατανόηση και. 
έρμηνεύση καταλλήλως δλα τά υψηλά νοήματα τοϋ Αισχύλου, δλα αυτα 
τά προσόντα, τα συνεκέντρωνε πράγματι ό κ. Μποϋρλος κατά τροπον 
θαυμαστόν. Ε ίπαν μερικοί δτι ό μεγάλος μας δραματικός, ό Βεάκης, θά  
ήτο μάλλον ένδεδειγμένος διά τόν βαρύτατον ρόλον τοϋ «Προμηθέως». 
Προσωπικών είς έμέ άς έπιτροπή νά έ'χω αντίθετον γνώμην. Διότι έκτος



τοΰ δτι, άπό άπόψεως αντοχής αμφιβάλλω αν θά  ήμποροΰσεν ό κ. Βεάκης 
νά κράτηση μέχρι τέλους τον ρόλον τοΰ «Προμηθέως», νομίζω δτι, καί 
άπό σωματικής διαπλάσεως καί άπό φωνητικής δυνάμεως θά ύστέρει τοΰ 
ύποδυθέντος τόν «Προμηθέα» καλλιτέχνου.

'Ο υπερρεαλιστικός έξ άλλου τρόπος ερμηνείας, ό όποιος άνεβάζει 
τόν Βεάκην είς άπρόσιτον ύψος είς τό κοινωνικόν δράμα, δέν θά ήτο ό 
άρμοζα)ν διά τόν πάσχοντα Τιτάνα τοΰ Αισχύλου, ούτε θά εύρίσκέτο είς 
αρμονίαν μέ τό πλαίσιον τοΰ Δελφικού Θεάτρου. Ό  τρόπος μέ τόν όποιον 
ό κ. Μποΰρλος ήρμήνευσε τόν «Προμηθέα - ήτο ενα είδος μουσικής απαγ
γελίας, ένα είδος ρετσιτατίβου μέ ισχυρά κρεσσέντα και ντιμινουέντα μέσα 
σέ μιά φωνητικήν κλίμακα σπανίας έκτάσεως δι’ ηθοποιόν πρόζας. Ί  ί 
γραμμή τοΰ ρετσιτατίβου αύτοϋ έκυμαίνετο άναλόγως τών ψυχικών μετα
πτώσεων τοΰ μάρτυρος, κατά σταθεράν δμως άνιόΰσαν μέχρι τών φοβε
ρών επικλήσεων τοΰ τέλους, πού συνετάραξαν τάς Φαιδριάδας. Διά τοϋτο 
κατεπλάγημεν δλοι άπό τήν άντοχήν τών πνευμόνων καί τής φωνής τοΰ 
ηθοποιού αύτοΰ, ό όποιος πρίν φθάση είς τό σπαρακτικόν ξέσπασμα τοΰ 
τέλους, εύρί σκέτο πραγματικά καθηλωμένος έπί δίωρον είς στάσιν λίαν 
δυσμενή (μέ τά χέρια τεντωμένα πρός τά κάτι») καί είχεν έν τφ μεταξύ 
άπαγγείλει υπέρ τους χιλίους στίχους. Διά τοϋτο μιά φωνή οί θεαταί (ομο
λόγησαν δτι δέν ήμποροΰσε νά ύπάρξη ιδεωδέστερος ένσαρκωτής τοϋ αί- 
σχυλείου ήρωος.

’Από τους άλλους έκτελεστάς άξίζει ν ’ άναφέρη κανείς τόν κ. Δε- 
στούνην είς τόν δύσκολο ν ρόλον τοΰ 'Ηφαίστου, καθώς καί τήν Κυρίαν 
Καλλιγά, ως κορυφαίαν τοϋ χοροΰ. 'Η  ωραία, θερμή καί μελωδική φωνή 
της, μέ τάς ρυθμικά τονισμένας φράσεις, ένηρμονίζετο μοναδικά μέ τήν 
δλην φόρμαν τής έκτελέσεως.

"Ενας αυστηρός κριτής θά είχε νά παρατηρήση δτι ό χορός τών 
Ώκεανίδων εφέτος ύστέρησεν άπό άπόψεως συνοχής καί ρυθμών από τήν 
πρώτην έκτέλεσιν τοΰ .15(27. Φαίνεται πράγματι δτι ή Ινυρία Σικελιανοΰ 
στρέψασα δλην τήν προσοχήν της είς τόν χορόν τών « ‘Ικετίδων», παρη- 
μέλησε κάπως τόν χορόν τοϋ «Προμηθέως» βασισθεϊσα είς τό δτι άπετε- 
λείτο άπό τά ίδια πρόσωπα τής πρώτης έκτελέσεως. Ή  άνωτέρα έν τοΰ*· 
τοις έκτέλεσις τοϋ πρωτεύοντος ρόλου, τό ρυθμικώτερον στολιζάρισμα τοΰ 
δλου έργου, μέσα σέ μίαν υπερθεατρική, νά πούμε, άντίληψιν, μίαν άντί- 
ληψιν καθαρώς τελετουργικήν, δχι μόνον έκαμε νά μή γίνη σχεδόν διόλου 
αντιληπτή ή μικρά υστέρησις τοΰ χοροΰ, άλλά καί γενικώς ή έφετεινή πα- 
ράστασις άφήκε καθαρότερα τήν έντύπωσιν τής τελειότητος άπό τήν πα-



■ράστασιν τοϋ 1U27. ** *
"Υστερα άπό το μέγα πνευματικό καί ψυχικό δράμα τοΰ ανθρώπου, 

νστερα άπό τόν <·Προμηθέα» αί «'Ικετιδες» εινε τό πρώτο δράμα τοϋ πο
λιτισμού. Στό εργο αΰτό ή Κυρία Σικελιανοϋ είχε νά παλαίσή μέ σκηνο- 
ιίετικές δυσχέρειες άσνγκρίτως μεγαλύτερες τοϋ «Προμηθέως». "Ολο. τό 
εργο άπετελεΐτο άπό μίαν μακράν άλληλονχίαν αβεβαιοτήτων, έςηγήσεων, 
•θρήνων, επικλήσεων καί ευχαριστιών τοϋ χοροΰ, ποΰ πρωταγωνιστεί είς 
τό δραμα. Ή  σκηνική δράσις εινε δεντερεύονσα, ασήμαντη, περιοριζο- 
μένη είς έλαχΐστας σκηνάς μέ τόν Βασιλέα τοϋ ’Άργους Πελασγόν, μέ 
τόν Πατέρα τών 'Ικετίδων τόν Δαναόν και μέ τόν Κήρνκα, τόν άρπαγα 
άπεσταλμένον τοϋ Βασιλέως τής Αίγυπτου, εις τόν οποίον ό Πελασγός 
άρνεΐται νά παραδώση τάς Ηκέτιδας.

’Έτσι αί «Ίκέτιδες» παρουσιάζονται ώς έργον έστερημένον τής με
γάλης δραματικής πνοής τοϋ «Προμηθέως», μονότονον καί πτωχότατον 
άπό άπόψεως δραματικού περιεχομένου'. Και όμως! Ά πό  τό έργον αΰτό, 
πον όταν διαβάζη κανείς διερωτάται πώς εινε δυνατόν νά παρονσιάση 
παίζομενον τό ελάχιστον θεατρικόν ενδιαφέρον, ή Κυρία Σικελιανοϋ κα- 
τώρίΚυσε νάδαιση ένα τέτοιο καλλιτεχνικόν σΰνολον συνεχούς καί άδιαπτώ- 
του ενδιαφέροντος, ποΰ νά γεμίζουν δάκρυα τά μάτια καί τοϋ πλέον άπα- 
θούς θεατού. Μία αφάνταστος γονιμότης χορευτικών κινήσεων. Μοναδικοί 
συνδυασμοί νέων εξελίξεων, πότε απαλών καί πότε άποτόμων, πειθαρ- 
χημένων όλων στόν ίδιον απ’ αρχής μέχρι τέλους θρησκευτικό ρυθμό, 
στήν ίδ ιαν ενιαία γραμμή. "Ενα θεσπέσιον δραμα, πού προσέδιδε άφθα- 
στον καλλιτεχνικόν ενδιαφέρον είς τόν άτελείωτον χορόν τών πενήντα 
δαναϊδών παρθένων. Αΰτό τό υπάκουο γυναικείο κοπάδι έκινείτο άναπτνσ- 
σόμενον καί σνμπτυσσόμενον, χωρίς ούτε μιά στιγμή ή κίνησίς τον ν ’άπο- 
μακρννεται άπό τό πνεΰμα τών αίσχυλείων στίχων, οί οποίοι άλλοτε άπαγ- 
γέλοντο μ’ ένα στόμα και άπό τίς πενήντα δαναΐδες, άλλοτε χωριστά άπό 
κάποιαν ή καί άπό τίς πέντε μαζί κορυφαίες, άλλοτε άπό μίαν άπό τίς 
πέντε ομάδες ή έψαλλοντο μέ τήν αυτήν ποικιλίαν σύμφωνα μέ τήν ωραιό
τατη ν, τήν καθαρώς θρησκευτικήν καί γεμάτην άπό ρυθμικάς μεταλ
λαγής μουσικήν τού κ. Ψάχου. ’Έτσι χωρίς νά ξέρουμε αν ή Κυρία Σικε- 
λιανοΰ έπέτνχεν ν ’ άναστήση τόν άρχαίον χορόν, κατώρθωσε πάνταις νά 
τόν άποδώση κατά τόν τελειώτερον τρόπον, ποΰ θά ειμποροϋσε ν ’ άξιώσχ] ή 
πλέον απαιτητική καλλιτεχνική διαίσί)ησι-ς καί φαντασία.

Ιδιαιτέρως πρέπει νά σημειωθή ή σΰνθεσις τής ορχήστρας άπό ξύλινα 
μόνον πνευστά καί άρπες, ποΰ προσέδωκεν ένα καθαρώς λειτουργικό χα-



κτήρα, εις τήν έκτέλρσιν. Πολλοί, από τους μουσικούς μας Ιδίως, δέν 
συφ<ι>νοΰν μέ τόν τρόπον τής μουσικής τοϋ κ. Ψάχου. ’Αδαέστρρος όλων 
εγώ δέν ρίμπορ'ώ να γνωρίζω άλλο, παρ’ ότι ό σοφός καί μοναδικός αυτός 
γνώστης τής βυζαντι νής μας μελοποιίάς ήτο 6 μόνος κατάλληλος διά τήν μρ- 
λοποίησι ν τών χορικών αυτών, εις τά όποια προσέδωκε μίαν έκπλησσουσαν 
θρησκευτικήν μεγαλοπρέπειαν, συνδυασμένην μέ τήν μργαλντέραν απλό
τητα. ΙΙαρά τήν πλουσιωτάτην ποικιλίαν τών ρυθμών, κατώρΟωνρ πάντοτε 
νά μήν Απομακρύνεται, τής αρχικής θρησκευτικής γραμμής, που έδημιουρ- 
γοΰσεν μίαν υποβλητικήν ατμόσφαιραν δέους και μυστηρίου. Καμμία μου
σική, έπί παραδεΐγματι, δέν ί)ά μπορούσε, κατ’ εμέ, ν ’ άποδώση καλύτερα 
καί νά προκαλέση τόσον βαθύ, θρησκευτικό ρίγος, όπως ή μουσική του 
πρώτου στασίμου Βασιλέα τών Βασιλέων...

Ώ ς καλλιτεχνικόν αποτέλεσμα, ή έκτέλρσιςτών Ικετίδων ?ψ·θασε την 
τελειότητα. Ή  κάθαρσις έδώ έπετεύχθη κατά τόν άνώτατον καλλιτεχνικόν 
τρόπον μέ τήν πλήρη καί άρμονικωτάτην ένωσι τού Λόγου, της Μου
σική; καί τής όρχήσεως. 'Ο Προμ ήθειας - , λόγφ τοΰ τεραστίου δραματικού 
περιεχομένου του, έδωκεν ίσως μίαν έντονωτέραν δραματικήν συγκίνησιν" η 
προκληθεΐσα όμως άπό τάς Ίκέτιδας» συγκίνησι.ς ήτο, άν επιτρέπεται ή 
εκφρασις, πληρεστέρα ώς αποτέλεσμα τής άδελφιόσεως τών τριών κορυ
φαίων τεχνών, Διά πρώτη ν φοράν ύστερα άπό τόσους αιώνας αί τρεις Μού- 
σαι, ή Ποΐησις,ή Μουσική καί ή ’Όρχησις μάς εδωκαν σφιχταγκαλιασμένες 
τό άρμονικιότατον σύνολο ν, πού εΤχεν όνει.ρευθή καί μάταια πάσχιζε νά 
δώση στήν ανθρωπότητα τό δημιουργικό δαιμόνιο ν τοΰ Ριχάρδου Βαγνερ. 
Τό θαύμα αυτό συνετελέσθη στους Δελφούς άπό τήν εμπνευσμένη προ
σπάθεια τής Εύας Σικελιανοΰ.

Τό μεγάλο αύτό αποτέλεσμα ξεπερνάει κατά πολύ τά όρια μιας θεα
τρικής επιτυχίας. Γ ι’ αύτό κάθε κριτική γιά μικροατέλειες καί μικροελλεΐ- 
ψρ.ι,ς δέν θά ρίχε καμμίαν απολύτως θέσιν. "Ολοι εις τούς Δελφούς εφαί- 
νοντο εμφορούμενοι άπό τήν ίδια πίστιν πρός τό καλλιτεχνικόν ιδεώδες, ό
πως τό συνέλαβον καί οί πρωτεργάται του καί ή πΐστι.ς αυτή έδωκε τό ενι- 
αΐον υπέροχο ν καλλιτεχνικόν αποτέλεσμα μέσα είς τό όποιον χάνεται καί
εξωραΐζεται κάθε λεπτομερειακόν σφάλμα.

❖
* *

Αυτός είναι ό καλλιτεχνικός απολογισμός τοΰ μεγάλου κ ι’ ωραίου έρ
γου, πού λέγεται «Δελφική εορτή» Ή  πολύτιμη κ ι’ ασύγκριτη πνευματική 
κληρονομιά τής ’Αρχαίας 'Ελλάδος έρχεται πάλι νά διεκδικήσχ; τά σκήπτρα 
της τά προαιώνια στόν διεθνή καλλιτεχνικό στίβο. "Υστερα άπό τή μηχα·- 
νοποίησι καί τόν εξαμερικανισμόν τών πάντων, ώς καί αύτής άκόμη τή;



τέχνης, νατρρα από τή βιομηχανοποίησι κα'ι τήν χρεωκοπία δλον τοΰ νρω— 
τέρον θράτρον ή μεγάλη μητέρα τής ακατάλυτης τέχνης, ή τέχνη τών t f -  
χνών, ή ’Αρχαία Ε λληνική τραγωδία, ό μόνος υπέροχος καρπός τής πνευ
ματικής Ικδηλώοεοκ τοΰ ανθρώπου, έ'ρχεται και πάλιν, λουσμένη μέσα σ’ έ
να καινοΰργιο φώς, ν «  μάς δώση τή λΰτρωσι, να πληρώση τήν μεγαλύτερη ν  
αποστολή τή ; τέχνης, τήν μεγαλΰτερην ανάγκη τοΰ πνευματικοί ανθρώπου, 
έρχεται νά μας κ ά μ η  νά συνεννοηθοϋμε καί ν ’ αγαπηθούμε κάτω άπό τήν 
κοινή λατρεία της.

Δέν χωρεί αμφιβολία, οτι ασχέτως πρός τους γενικωτέρους ιδεολο
γικούς σκοπούς τοϋ κ. Σικελιανοϋ, τό παγκόσμιον ενδιαφέρον ί)ά εκδη- 
λοΰται ολοένα κα) πιό ζωηρό γΰρω άπό τίς Δελφικές εορτές. Γ ι’ αυτό δμως 
ακριβώς εχει ύποχρέωσιν καί τό Ε λληνικόν Κρότος χάριν τοϋ πνευμτι- 
κοϋ μας γοήτρου νά περιβάλη τάς προσεχείς έορτάς μέ δλον του τό κϋρος 
και νά έξασφαλίση τάς αναγκαίας οικονομικός προϋποθέσεις, ώστε νά ήμπο- 
ρέση ή θαυμαστή Δελφική προσπάθεια νά συνεχισθη άπροσκοπτυ)ς και είς 
τό μέλλον καί νά μήν έξαρτάται πλέον από τήν συγκι νητικήν, αληθώς, γεν- 
ναιοδωρίαν μερικών εΰγενών πλουσίων, άπό μίαν γενναιοδωρίαν, ή όποία 
έπί τέλους δέν εί νε ανεξάντλητος, άλλά καί κολαφίζει δεινώς την παχνδερ- 
μον αδιαφορίαν τοϋ Κράτους.

I. Δ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ



Ή  ΐδρί'σις τοΰ 'Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας χρονολογείται άπα
το ΰ 1907.

Τό θέατρον αυτό είχε καταστραφή τφ 1923 απο τήν πυρκαϊάν, αμέσως 
δμως ετέθησαν τά νέα θεμέλια και τήν 17 Μαρτίου 1929 ήρχισε να λει- 
τουργή τό νέον θέατρον, ποΰ .εινε ενα άπό τα λαμπρότερα μνημεία, τά 
όποΤα εχει νά επίδειξη ή νεωτέρα Βουλγαρία.

Τό οίκημα τοΰ νέου θεάτρου έκτίσθη επί σχεδίου γερμανοΰ άρχι- 
τέκτονος, κα'ι έπιφαντίας 2.400 τετραγ. μέτρων, μέ τήν συνδρομήν καί, τής 
Δημοτικής αρχής, ή οποία παρέσχε δλας τάς ευκολίας (ΰδρευσιν κ.τ.λ. ).

Τό Έ θ ν . Βουλγαρικό Θέατρον είνε αυτόνομος οργανισμός μέ ιδιαί
τερον προϋπολογισμόν καί συνάμα επιχορηγείται υπό τό Κράτος μέ 12 
έκατ. λέβα έτησίως.

Διευθυτής του, εΐνε δ κ. Βλαδ. Βασΐλεψ πραη]ν άνιότερος δικαστικός, 
ένας άπό τους ολίγους θεατρικούς κριτικούς τής Βουλγαρίας, διευθυντής 
τοΰ θεατρικού περιοδικού Ζλατορόκ» , βοηθός του δέ καί μέλος τοΰ διοι
κητικού συμβουλίου τοΰ Δραματικού ό ύποχρεωτικώτατος κ. Ίορδάν Μπάν- 
τεφ, ό όποιος μας έδωσεν δλας τάς πληροφορίας, τάς οποίαςτοϋέζητήσαμε 
σχετικά μέ τό Ε θν ικό  Βουλγαρικό Θέατρο, 'Ο κ. Μπάντεφ παρηκολοΰ- 
θησεν έπί τρία χρόνια στήν Ευρώπη καί κυρίως στή Γαλλία τήνθεατρικήν 
έξέλι.ξι,ν.

Τό θέατρο αυτό διαιρείται εις δυο ξεχωριστά τμήματα, τό Ίράμα καί 
τό Μελόδραμα. Τό Διοικ. Συμβούλιο ν τού καθενός άποτελεϊται - διά τό

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.



Δράμα άπό τό Γεν. Διευθυντή τοϋ θεάτρου μέ δύο σκηνοθέτας κα'ι τό 
γραμματέα τοΰ τμήματος αύτοΰ, διά δέ τό Μελόδραμα άποτελεΐται επίσης 
από τό γεν. Διευθυντή μαζύ μέ τό γραμματέα τοΰ Μελοδράματος κα'ι τόν 
α .  διευθυντήν τής ορχήστρας. Τά Διοικητικά αύτά συμβοιίλια συνερχόμενα 
εί,ς τακτικός συνεδριάσεις αποφασίζουν γιά τήν εκλογή τών έργων- έκ πα- 
ραδόσεως υποστηρίζουν τήν Βουλγαρική θεατρική παραγωγή, ένθαρρύ- 
νοντες ποικιλοτρόπως τούς διαφόρους συγγραφείς κα'ι αποφασίζουν γιά 
μισθοδοσία τοϋ προσωπικού, τή μετάκλησι ξένων καλλιτεχνών, όργάνωσιν 
συμφ. συναυλιών κ.λ.π.

Τό Δράμα συγκαταλέγει 30 πρωταγωνιστάς άνδρας καί γυναίκας, 30 
βοηθούς, άπασχολεΐ δέ τό γραφείο καί 6 κατωτέρους υπαλλήλους, ποΰ 
φροντίζοτιν έκ περιτροπής καί γιά τήν πώλησι τών εισιτηρίων.

Τό Μελόδραμα έ'χει 30 πρόσωπα σολίστ, χορωδίαν άπό 54 μέλη, 16 
χορεύτριες .καί 56 άτομα ορχήστρας.

’Επίσης έ'χει έ'να πρώτον διευθυντήν ορχήστρας καί τέσσαρους άλλους 
διευθυντάς, δλους τής γερμανικής σχολής καί 2 σκηνοθέτας τής ρωσσικής 
καί γαλλικής σχολής. Άπασχολεΐ δέ καί σεβαστόν αριθμόν κατωτέρου τεχνι
κού προσωπικού (μηχανικούς, ηλεκτρολόγους κ.λ.π.) έν όλω 4,000 άτομα.

Οί μισθοί τοΰ προσωπικοΰ εινε άρκετά ικανοποιητικοί. Τά βεστιάρια 
δέ, ποϋ εινε άλλωστε πλουσιώτατα, παραγγέλλονται άπό τό διοικ. συμβού
λιο, χωρίς νά έπιβαρΰνωνται οί καλλιτέχναι.

Τό κτίριο τοΰ θεάτρου, ποϋ έστοίχισε άνω τών 110 έκατομ. λέβα είνε 
ογκώδες, άν καί περιλαμβάνει μόνον 1150 θέσεις' καί τοΰτο διότι έχει πολλά 
εσωτερικά διαμερίσματα (μέ πλούσιας τεχνικάς έγκαταστάσεις) γιά τό 
προσωπικό, δοκιμές, ίιπηρεσίας, κρατικά όργανα, κ .λ .π.

Το σπουδαιότερο δέ, έ'χει θαυμασία, νεωτάτου συστήματος, σκηνή (πε
ριστροφική) αξίας 50 έκατ. λέβα.

Τό τμήμα τοϋ δράματος στό ίδιο θέατρο διατηρεί καί δραματική 
σχολή, ή όποία άπό καιρού είς καιρόν τροφοδοτεί τάς άνάγκας του μέ 
νέας δυνάμεις.

Τ ! φοίτησις στή σχολή εΐνε διετής μέ αυστηρότατες εξετάσεις, διευ
θυντής της δέ εινε ό πρώτος σκηνοθέτης κ. Μασαλιτίνωφ.

Επίσης τούς καλλιτέχνας, πού δίνουν υποσχέσεις, τούς αναλαμβάνει ή 
διεύθυνσις καί μέ υποτροφία τούς στέλλει στή Γαλλία, Γερμανία καί ’Ιτα
λία γιά νά συμπληράισουν τή μόρφωσί τους καί κατόπιν επιστρέφουν καί 
αναλαμβάνουν πενταετή υποχρεωτικήν υπηρεσία στό θέατρο. Ά πό  τής 
περισυνής περιόδου ήρχισε νά εφαρμόζεται τό σύστημα τής προσλήψεως 
πρωτοβαθμίων καλλιτεχνών καί άλλων καλλιτεχνών, ποΰ συνεπλήρωσαν



υπερεικοσι,πε νταετή δράσιν στο θέατρο.
Έπίσης μετακαλοίνται εκτάκτως καί περίφημοι ξένοι καλλιτέχναι, 

όπως 6 Ράϊτσεφ, (τενόρος) κ. Ά ντα  Σάρη, ο Σολλαρι, Ντι-Ματζεϊ (τε
νόρος τής γαλ. κωμωδίας) ό θίασος τών Ρενέ Άλεξάντεο καί Γαβριήλ 
Ρούμπο κ. λ. π.

Ρεπερτόριο τό Βουλγαρικόν Έ θ ν . Θέατρο εχει αθνυνο, κάθε χρόνο 
δέ ανεβάζει καί ;5-4 νέα εργα.

’Έτσι εκτός τών άλλων, βουλγαρικά εργα άνεβιβάσθησαν: Γό μελό
δραμα Κοσαρα- καί «Μπολγάρσκα Τσβέτα τοϋ ’Αθανάσωφ καί δρά
ματα τί| ·· Ζλάτνα Μίνα* τοΰ Κώστωφ, ποΰ παίζεται σήμερα καί είς τό Έ θν. 
Ρουμανικό Θέατρο, «Μιλιονέρατ τοΰ I. Ιόρκωφ κ.λ.π.

Γ() αυτόνομος οργανισμός τοϋ Βουλγ. Έ θ ν . Θεάτρου αναβιβάζει τόσα 
βουλγαρικά εργα, μέ τή φιλοδοξία νά δώση μίαν ώθ.ησιν στους διαφόρους 
συγγραφείς καί συνθέτας στη δημιουργία νέων έργων, κυριολεκτικώτερο 
ενός δ)ιμι<)ΐ'ογικοϋ πυρήνος θεάτρου, ή ελλειψις του οποίου εινε πολυ 
αίσθΐ|τή σέ κάθε ξένο, ποΰ επιθυμεί νά μελετήση τί] ζωή τοΰ βουλγα
ρικού λαοΰ.

"Οσον αφορά τάς συμφωνικάς συναυλίας τό θέατρον οργανώνει κον
σέρτα τότε μόνον, όταν υπάρχει εξαιρετικός διευθυντής όρχήστρας κυρίως 
άπό τους μετακαλουμένους, όπως ό Μασίνι (ποΰ διευθύνει τωρα τήν ορ 
χήστρα τοϋ ρουμαν. έθνικοΰ θεάτρου) ό σημερινός γερμανός διευθυντής 
Στάγκε κ.λ.

Ή  θεατρική περίοδος αρχίζει άπό τήν 1 Σεπτεμβρίου καί λήγει στάς 
2d Ιουνίου. Έ πί 4Γ> ημέρας όλο τό προσωπικό εΐνε ελεύθερο καί μόνον 
κατά τόν Αΰγουστο συγκεντρώνονται όλοι στή Σόφια γιά να δώσουν μερι
κός εκτάκτους παραστάσεις τάς Κυριακάς χάριν ιδίως μερικών επαρχιωτών, 
ποΰ κατά τήν εποχήν εκείνην επισκέπτονται τήν πρωτεύουσα τοΰ Κράτους 
καί έχουν τήν νόμιμον άξίωσι νά δοΰντό θέατρο, γιά τό οποίο κατεβλήθη- 
σαν σημαντικοί θυσίαι.

Ή  διεΰθυνσις τοΰ θεάτρου τώρα μελετά τήν έγκατάστασιν ραδιο
πομποί' καί εινε πιθανώτατο οί "Ελληνες κάτοχοι ραδιόφωνων ν ’ ακού
σουν προσεχώς καί τό βουλγαρικό μελόδραμα, τοΰ οποίου ή άρτιότης θα 
μάς καταπλήξη, αφο ί στόν τόπο μας εΰρισκόμεθα άπό άπόψεως μουσι- 
κοσκηνικής ζωής άκόμα στά σπάργανα.

Ά λ λ ’ άς έλπίσωμε ότι καί εμείς γρήγορα θά αξιωθούμε νά έχουμε 
έν δράσει τό εθνικό μας Μελόδραμα πρός γενικήν χαράν (διά τήν 
πλήρωσιν ένός αίσθητοΰ κενοί) καί υπερηφάνειάν μας.
Σόφια, Μάϊος 1930 ΑΗΜΟΣΘ, I. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ

Π Ε Ρ Ι  το  ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ. Κατόπιν προσκλήσετος τ οΰ κ. 'Υ πουργού  τής παιδείας  
σνν ήλθ ον πρΊ καιρόν t-Ίς γενικήν, συσκι-φι,ν διάφοροι μονσουργοί, καλ-  

λιτέχναι τ on αοματος και άλλοι έχονιες, όπο>ς δήποτε, σχέσιν με το ιιελόδραιια 
κα'ι αντάλλαξαν διαφόρους σκέψεις διά τήν υπό τον κράτους /ιελετωμένιιν 
ιδρνσιν Ιί,Ο'νικου λυρικού θεάτρου. () κ. ' )  πονργός ε ΐο ή γ ή /hi έν γενικαϊς  
γραμμαΐς την αποφ,ν τον ιός προς τήν διοίκησιν κα'ι τήν έν γένει λειτουργίαν 
τ ου ιδρύματος κΐΛ ηχούσε μετά πολλου ενδιαφέρον τος τ άς γνιόμας τ ών σννελ- 
θόντιον.

Κατα την αντιληψιν του κ. υπουργοί' η διοικησις δέον ν άνατεθ ή είς 
πενταμελή επιτροπήν καλλιτεχνικήν υπό τήν προεδρεία)· ενός γενικοί' διευθ νν- 
τον και εις τ ή ν  όποιαν tin λαμβάνουν μέρος έκτάκτιρς και οσάκις, θά π ρό 
κειται περί απολύτως καλλιτεχνικών ζητημάτον ό πρώτος σκηνοθέτης και ό 
πρώτος διενι/νντης τής ορχήστρας, ο δε έλεγχος και η γενική έποπτεία εις δε- 
καπενταμε/.ες διοικητικόν σνμβονλιον κατά τό έη'αρμοσθέν σύστημα εις τήν 
διο ικ ιρ ιν του Εθν κου &εάτρον. Τάς λεπτομερείας τών καλλιτεχνικών εργασιών 
θα κανονιση έσιοτι ρικός οργανισμός εκπονούμενος έν καιροί υπό ειδικής επ ι
τροπής κάτι), το υπόδειγμα του ηδη εγκεκριμένοι', άλλά ιιήπιο έφαρ/ιοσϋ’έντος 
οργανισιιον τον Έλλην. Μελοδράματος. Αί δαπάναι τής συντηρήσειος θ '  άντΓ- 
κρι,πθωσι δ; επιβολής, ελαφρός φορολογίας έπ'ι τών φ ω ν ο τ α ι ν ιώ ν  κα'ι Άλλων 
τής μι,υσικομηχανικής άναπαραγωγής επιχειρήσεων.

Ιο  σχε'τικόν αχεδιον νόμου έπρόκειτο νά υποβληθή ύπό τήν κρίσι,ν τής 
Βουλής, κατά τήν τωρινήν έκτακτον σύνοδον αυτής. Εντούτοις ό κ. υπουργός  
κατόπιν νεωτερας σκε-ψεω,ς ανέβαλε τοΰτο διά τόν προσεχή 'Οκτώβριον, οντω  
τουλάχιστον έδή/.ιοσε καί δέν υπάρχει λόγος ν 'ά μφ ιβ άλ λη  τις εις τάς δη- 
λ οσεις τον. Τό ιιελόδραιια λοιπόν ας έλπίσωμεν ότι κατά πάσαν πιθανότητα  
γίνεται:

(h i  η ί’παρξις εθνικού μελοδράματος είς τόν τόπον μας επιβάλλεται, 
είνε εκτός συί,ηχήσευις. Οί γείτονες ιιας Σέρβοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι προ  
πολλον άπέκτησαν τοιοΰτον και αυτοί άκόμη οί Τούρκοι σκέπτονται σήμερον 
ν' αποκτήσουν τήν έθνικήν των όπεραν. Είνε καιρός κα'ι ημείς νά  εχωμεν τήν 
ιδικφ· μα,ς επίσημον. Εις μουσικόν υλικόν εΐμε&α υπέρτεροι παντός άλλοι1, τό 
μουσικόν α ίσθημα  έχομε ν αρκούντως άνεπτυγμένον χάρις είς τήν έξ ιδιωτικής  
πρωτοβουλίας γενομένην εργασίαν. Ρεπερτόριον ίδι.κόν μας καί έργων ξένιον



εν μεταφράσει, υπάρχει αρκετό)·. Οί συνθέται μας περιμένουν^ έναγωνίο>ς την 
εναρξιν τοϋ κρατικόν μελοδράματος διά νά έπιδοθώσι με όρεξιν εις ν έ α ν  
παραγωγήν. Διατι λοιπόν νά δημ ιουργηθή ζήτημα νπ ο  μερικό»' περί τον 
σκοπίμου ή μή  τής Ιδρυσε,ος τ ον επισήμου, και νά φανερωθή μ ία  άντίδρασις, 
τόσον αντίθετος πρός τήν κοινήν γνιόμην και προς τό καλλιτεχνικοί’, αλλα και 
τό δημοσιονομικόν συμφέρον τής χωράς μας.

Είς τί θά χρησιμεύσουν αί μελοδραματικοί οχολαι, αι επιδίίξι-ις κ.λ.π. 
τών άδε ιων, αφου οί έξ αυτών έξερχόμενοι δ ιπλωματούχοι δέν θά ή μπορούν  
νά εξασκήσουν ενα επάγγελμά, τό όποιον εμόχθησαν νά  το μάθουν και να 
βγάλουν τό ψωμί τους στήν πατρ ίδα των. Τόσοι μουσικοί αξίας, που κάθονται 
κ α ι  π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν  'τό μελόδραμα, έπειτα μάλιστα αφου έχασαν τις δουλείες των 
κινηματογράφων, τόσοι κορίσται έπαγγελματίαι, τόσοι Ελληνι ς τραγουδιστοί 
τί θά γίνουν και διά πο ιον επάγγελμα τους προορίζει ή άντίδρασις τής στενο- 
κεφαλιάς καϊ τής ψωρομιζέρ ιας ; Εΐνε αλήθεια ότι υπάρχουν αί συμφωνικοί 
συναυλίαι. Βέβαια, άλλά εΐνε δυνατόν αυται νά ικανοποιήσουν όλα τά γούστα 
τοϋ κοινού, όλος τάς άνάγκας του εργαζομένου καλλιτεχνικού κόσμου καί δή
τον θεατρ ικόν ;  =

Είν καλόν νά π ιατεύωμιν, ότι οί άντιγνωμουντες εμπνεονται πάντως 
άπό ειλικρίνειαν είς τάς άπ όψεις των, άδ ιάφορον όρθάς ή μη, και  ̂ότι είς 
τό τέλος θά  συμφωνήσουν με τήν κοινήν γνώμην, ήτις θεωρεί το μελοδραμα-  
σνντελεστήν πολιτ ισμού διά πάσαν χώραν και ιδιαιτέρως δια τήν ιδικήν μας.

' Υπάρχει και διά τους όμιλοϋντας καί θορυβονντας κινηματογράφους 
ενρν πεδίον έκμεταλλεύσεως χωρίς τό ενα νά βλάπτη τό άλλο: ’Απεναντίας ή 
φωνομηχανική αναπαραγωγή ενισχύει τήν όπεραν, άφον αυτή εΐνε το πρωτό
τυπον, τοϋ οποίου ποόκεπα ι νά κάμη τήν ακριβή αντιγραφήν.

Δ. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ

Α Ι ΔΕΛΦΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ "Ενα άπό τά μεγαλύτερα πνευματικοκαλλιτεχνικα γεγο
νότα, αν όχι τό μεγαλύτερα, τής νεωτέρας 'Ελλάδος εινε ασφαλώς αι 

δελφικοί έορταί, ποϋ οργάνωσε γιά διυτέρα ψαρά τό ζεύγος Ιικελιανον.^  ̂
'Η προσπάθε ια  αυτή, ποϋ ε ιμπορεΐ νά συγκρ ιθή με τίς καλύτερες ανά

λογες ενρτοπαϊκες καλλιτεχνικές κ. λ. έκτελέσις, έχει γιά μάς, έκτος τής θαν-  
μ α σ ’ας συνολικής άρτιότητος, ευρύτερη σημασία ως μ ία  σημαντικωτατη συμ
βολή στήν άναβίωσι, καλλιτεχνικών, τοϋ υπερήχου αρχαίου ελληνικού πνεύ
ματος και άκόμα εχει τή σημασ'α υψηλής και εντόνου παρορμήσεως ψυχικής
άνατάσεως στους ανθρώπους.  (

’Ανεξαρτήτως δέ τών λεπτομερειακών παρατηρήσεων, που θα μπορούσε 
κανείς νά κάμη (όπως οί αμφιβολίες, ποϋ  έχουν πολλοί γιά την καταλληλό
τητα τής μουσικής προσαρμογής τον κ. Ψάχου, που έδειξε πάντως μιά σο
β α ρ ή ,  δημιουργική προσπάθεια) πιστεύομε ότι τό ευγενικό καί φωτισμένο αυτο 
εργον τοϋ ζεύγους Σικελιανοΰ, ποϋ έγινε με πολλές θυσίες καί που αποτελεί 
μιά χαρακτηριστική εκδήλωσι γιά τόν τόπον μας πραγματ ικού  ̂πολιτισμού, 
πρέπει νά ένισχυθή πολυ άπό τήν Πολιτεία, ή όποια έχει ύποχρέωσι να βοη- 
θήση σοβαρώς, στήν άνΛπτνξί της, κάθε ανώτερη πνη'ματικοκαλλ.ιτεχνικην
εκδήλωσι.
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ Κ ΙΝΗΣ ΙΣ
Απο τις τελευταίες συναυλίες έςαιρετικοϋ ενδιαφέροντος ήταν τό Κονσέρτο δύο π ιά

νων, που έδωσαν στόν «ΙΙαρνασσόν» οί λαμπροί καλλ.τέχναι κ. Φρήμαν καί ή Δ)νίς Μπαχά
ουερ (μαθήτρια του).

-τή  συναυλία αύτή έπαίχθησαν ό)ραία καί ενδιαφέροντα έρ 'α  Μόζαρτ, Λίστ, 2μίθ 
Αρ*νσκη καί Ινφάντε ως επι το πλείστον ικανοποιητικά συνολικώς άπό άπόψεως ακρί

βειας, ρυθμικότατος καί συγχρονισμού.
Αν θά μπορούσε νά διατυπωθώ καμμιά επιφύλαςις είνε ώς πρός τήν άρμονικότητα 

τοϋ ύφους τοϋ παιξήματός των δύο εκτελεστών με τήν παρατήρησιν δτι τό παίξημο τοϋ κ· 
Φρήμαν, τοϋ διακεκριμένου καλλιτέχνου καί καθηγητοϋ, διακρίνεται κυρίως γιά τήν εξαιρε
τικά ραφιναρισμενη μουσικότητα του, εκτός τής λαμπράς τεχνικής του συγκροτήσεως, ενώ 
τής Δ)δος Μπαχάουερ διακρίνεται πρωτίστως γιά τόν εξαιρετικό βιρτουοζισμό της χο>ρίς 
δμως νά παρουσιάζη καί ανάλογη εκφραστικότητα καί λεπτότητα. Άπό τά έργα τοϋ προ" 
γράμματος μέ πολλήν έπ.τυχία έπαίχθησαν συνθέσεις Λίστ, Ίνφάντε καί ’Αρένσκη.

❖* *
Ιίολύ ένδιαφερουσα ήταν καί ή συναυλία τής εκλεκτής καλλιτέχνιδος τοϋ τραγουδιού 

Α)δος Εύτ. Τουρλιτάκη, ποϋ έδόθη τελευταίως στόν «ΙΙαρνασσόν».
Η Δ)νΐς I ουρλιτάκη, ή οποία επανειλημμένως μάς έχει δώσει δείγματα τής εξαιρε

τικής, εκφραστικωτάτης φωνής της λυρικοδραματικής σοπράνο, καί στή συναυλία αύτή έση
μείωσε λαμπρά έπιτυχία. Ιδίως μάς ίκανοποίησεν άπό μουσικοφωνητικής άπόψεως ή άπόδοσις 
έργων Βάγνερ, Μουσσορσκη, Ντυπάρ, Ντε Φάλλα, καθώς καί έλληνικών τών κ.κ. Λαυράγκαι 
Βάρβογλη, Καλομοίρη καί ^πάθη. 2τή συναυλία αύτή συνώδευσεν δ κ. Μητρόπουλος άσφα- 
λως μέ λιγότερη έπιτυχία άλλων του έμφανίσεων. Τό παίξημό του εκτός τοϋ δτι ηταν πολύ 
θορυβώδες, άποβλεπον στήν ατομικήν του κυρίως άνάδειξι χωρίς τό τάκτ τοϋ συνοδού, πα
ρουσίαζε καί καταφανή σημεία προχειρολογίας.

Επειδή έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις άπό τόν "Ελληνα καλλ ιτέχνημά  τοϋ συνιστού- 
σαμε είς το έςής περισσότερο σεβασμό στήν τέχνη καί στό κοινό, τό οποίον επί τέλους δεν 
είνε σωστό νά εξισώνη κανείς, άπό άπόψεως κατανοήσεως τής μουσικής, μέ... φελλάχους

* ψ sj=
Από τίς μαθητικές συναυλίες αρκετόν ενδιαφέρον παρουσίασαν οί επιδείξεις τοϋ κ. 

Τριαντάφυλλου, της Κας Σκεπερς ’Αγγελοπούλου, της Κας Ευλαμπίου Βωτιε καί ή μαθητική



καί μελοδραματική έπίδειξις τοΰ «Έ λλην. ’Ωδείου».
Στις δύο έπιδείξεις Τριαντάφυλλου ακούσαμε αρκετούς μαθητάς μέ ωραία καί. εκφρα

στική φωνή και σχετική τεχνικήν ωριμότητα. Σημειώνουμε τήν εξαιρετικήν επιτυχία άπό 
μουσικοφωνητικής άπόψεως τών Δων Τριβελα, Λαβδαίου, άδελφών Μπουφετη, Γιάπαππα, 
Γαλαζούδη, Κόκκινη, Άναστασ.άδου, ’Άγγλου, Άνδρουτσοπούλου, Τσοκοποΰλου, Εύθυμιά- 
δου, Σαρρή κ.λ. καί τών κ.κ. Τουμπακάρη, Μπακεα, Ααγομιτζή καί Κοκκίνου.

Μέ άρκετή μουσικότητα συνώδευσε στό πιάνο στή συναυλία αύτή ή Δ)νίς Βάλβη.Ν *
* *

Έπίσης ή έπίδειξις μαθητών τής Κας Σκέπερς στά «’Ολύμπια» συνολικά είχεν άρκετή'/ 
έπιτυχίαν. 'Ικανοποιητικά άπό φωνητικής καί μουσικής άπόψε(»ς έτραγούδησαν ή Δ)νίς 
Σκαλκώτα, οί Δ)δες Βλαχοπούλου, Ρίζου, Άνα,νιοστοπούλου καί οί κ.κ. Σμυρνιοπόπουλος, 
Καρυστινός, ’Αμερικανός, ΙΙαπαπαύλου, Ξυνίδης καί ΙΙαναγάπουλος. Στό τέλος δε ή Κα 
Σκέπερς έτραγούδησε μέ τήν ωραία έκφραστ.κή της φωνή δραματικής σοπράνο εκλεκτά 
κομμάτια.

Στή συναυλία αύτή συνώδευσε στό πιάνο μέ τή διακρίνουσα αύτήν πάντοτε άξιόλογη 
μουσ.κότητα ή Κα Καμίνσκη.

 ̂ V . . .
’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή μαθητική έπίδειςις τής διακεκριμένης καλλιτεχ- 

νιδος τοΰ πιάνου καθηγητρίας Κας Λ. Εύλαμπίου-Βωτιέ, (α'. βραβείο τής Μάϊστερ-Σούλε τής 
Βιέννης) ποδ εδόθη στήν αίθουσα του Ωδείου ’Αθηνών.

Στή συναυλία αύτή παρου.σιάσθησαν αρκετές μαθήτριες μέ λαμπρή τεχνική συ^κρο- 
τησι, χαρακτηριστική τής πολύ μεθοδικής καί ευσυνείδητης διδασκαλίας, μερικές δέ έκτος 
τής βιρτουοζικής ώριμότητος, παρουσίαζον καί άξιόλογο ταλέντο.

Σημειώνουμε τό άπό πάσης άπόψεως ίκανοποιητ.κώτατο παίζημο τών Κο)ν ΙΙούλου- 
Ντομπροβόλσκη, Μουρελάτου καί τών Δ)δων ’Ανδρονίκου καί Κριεζή.

’Ιδίως άφησε ξεχωριστήν έντύπωσιν τό βαθειά άρτίστικο καί εξαιρετικού βιρτουζισμοδ 
παίξημο τής Κας Ντομπροβόλσκη.

Στή συναυλία αύτή συνέπραξεν εύγενώς στά άκκομπανιάρ.σμα καί ώς σολίστ ή άρίστη 
καλλιτέχνις τοΰ πιάνου Δ)νίς Δίτη ΙΙάνου (διπλωματούχος μαθήτρια τής Κας Εύλαμπίου- 
Βωτιέ). 'II Δ)νίς ΙΙάνου εχει ήδη έπιβληθή στό μουσικό μας κόσμο ώς έξαιρετική άκκομπα 
νιατρίς, άλλά καί συγχρόνως ώς κοντσερτίστ άπό τούς ολίγους τοΰ τόπου μας. Στή συναυλία 
αύτή ή εκλεκτή καλλιτέχνις έπαιξε μέ θαυμαστήν έπιτυχία καί σόλα Συμανόφσκη, Άλμπενιζ 
καί Μπράμς - Μοσκόφσκη, έπιδείξασα εύγενική καί βαβειά μουσικότητα καί πρώτης τά- 
ξε<υς δεξιοτεχνία.

* *
Τά «Ε λληνικόν Ώδεΐον» μάς έδωσε τελευταίως μιά πολύ ένδιαφέρουσα μαθητικήν επι- 

δειξι τελειοφοίτων κ.λ. στήν όποια παρουσιάσθησαν καλλιτεχνικά τσοιχεϊα μέ σχετική αι-
σθητικοτεχνική ώριμότητα.

Άπά τούς έκτελεστάς πρώτης τάξειος έπιτυχία έσημείωσεν ό κ. ’Αβατάγγελος (τάξιςκ .
Σοΰλτσε), ποΰ έπαιξε στά βιολί τή σονάτα τοϋ Νιέδβαλ καί τά Ζυγκοϊρνερβάϊζεν τοΰ Σα- 
ραζάτ μέ θαυμαστή μουσικότητα καί άκρίβεια. Έπίσης λαμπρά έπαιξε τό μέρος τοΰ πιάνου 
στή σονάτα ή Δ)νίς Ντάνου (μαθήτρια τοΰ κ. ΙΙινδίου).

Εξαιρετικήν έπιτυχία άπά μουσ.κοτεχν.κής άπόψεως έσημείωσεν ή πιανίστρια Λ)νις Ν· 
Μπουφετη (τάξις Δ)δος Πανά) Καρανάσου (τάξις κ. Πινδίου) καί Μπαγιάζογλου (τάςις Δ)δο  ̂
Παπαϊωάννου).’Αρίστην έντύπωσι, μάς έκαμεν ή σύνθεσις τοΰ λαμπροΰ πιανίστα κ. Πλάτο>νος 
(τάξις κ. Κόντη).

'Siραία έτραγούδησεν ό κ. Καρυστινός (τάξις κ. Σκέπερς) καθώς καί ή Δ)νίς Γιάπαπα



καί Βενετσάνου (τάξις κ. Τριανταφύλλου).
Στήν έπίδειξιν αύτήν επίσης απήγγειλε ωραιότατα, έπιδείξασα εξαιρετικό ταλέντο, ή 

Δ)νίς Γ. Μπουφετη (τάξις Κας Τερέντζιο).
*Η γενική έντύπωσις άπό τήν συναυλία αΰτή τοΰ «Έ λλην. ΩδείοJ» ήτανάρκετά ικα

νοποιητική. *
* *

’Ανάλογη επιτυχία έσημείωσε και ή μελοδραματική έπίδειξις του «Έ λλην. 'Ωδείου» 
τής τάξεως του κ. Τριανταφύλλου.

Έ  έπίδειξις αΰτή κατά τήν όποιαν έπαίχθησαν αποσπάσματα μελοδραμάτων άπό τήν 
«Καβαλλερία Ρουστικάνα», «Ντινόρα», «Ά ΐντα » και «Μποέμ», ήταν πολύ επιμελημένη 
άπό μουσικοσκηνικής άπόψεως.

Σημειώνουμε τήν άξιόλογη επιτυχία τών.Δ)δων Βραχνού, Λαβδαίου, Άνδριτσοπούλου, 
Γιάπαππα, Φράγκου καί τών κ. κ. Ααγουμιτζή, Μπακέα, Τουμπακάρη καί Καλο,ερά.

Εις τό πιάνο συνώδευσε μέ μουσικότητα, άν καί όχι ικανοποιητικά τεχνικώς, δ κ. Ά ν- 
δριτσόπουλος. Ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ Κ ΙΝΗΣ ΙΣ  ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ.
Τά τελευταία αΰτά χρόνια παρατηρήθηκε κάποια κίνησις μουσική και στις επαρχίες. 

Τά έδώ ’Ωδεία ιδρύσανε διάφορα παραρτήματα σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και προσπα
θούν νά μορφώσουν μουσικά τό κοινό.

Τώρα τί μουσική τροφή παρέχεται*ζπό τά παραρτήματα αΰτά καί πόσο όλα τά μου
σικά μας ιδρύματα προάγουν λίγο ή πολύ τό μουσικό αίσθημα τοΰ λαοΰ, αΰτό είνε ζήτημα^ 
πού θάπρεπε πλατύτερα νά εξετασθή.

’Άν κρίνη κανείς άπά τίς πλάκες τοΰ φωνογράφου, ποΰ πουλιώνται σ5 όλες τίς άκρες 
τής χώρας μας, δέ θά μπόρεσή νά βγάλη καί πολύ ευχάριστα συμπεράσματα, γιά τήν περί
φημη μουσική πρόοδο τοΰ τόπου μας, τά τελευταία αΰτά χρόνια. Ά ς  μή μάς ςεγελάη η 
σνομπιστική κίνησις τής προίτευούσης.

Ξέρουμε δά πως όλος αΰτός δ δύσκολος στά γοΰστα του καί τόσο βαθειά μουσικά 
μορφωμένος κόσμος άκούει τή μουσική' μάς τά λέει μέ καταπληκτική ειλικρίνεια καί κά
ποιος άπό τούς νέους ποιητάς μας:

Πλούσια στή σάλα χύνεται τών φώτων ή πλημμύρα 
κι* δ κόσμος γύρω σιγανά βουίζει σά μελλίσσι.
Μιά πάχνη σταχτογάλανη κάνουν καπνοί καί μΰρα 
κ ι5 ένα βιολί τίς νότες του γοργοσκορπάει σά βρύση. (!)

Καί ή Επαρχία άντιγράφει τήν πρωτεύουσα. Πρόσκλησις ξένων καλλιτεχνών γιά κερ
δοσκοπία καί συναγωνισμός Ώδειακός.

Τρία ή τέσσερα Ωδεία διατηρεί ή Θεσσαλονίκη: τό «Μακεδονικό», τό «Κρατικό» καί 
τό «Ελληνικόν Ώδείον», πού ιδρύθηκε άπό μαθητάς τοΰ «Κρατικοΰ Ωδείου». Αύτή ή τελευ
ταία προσπάθεια έχει τουλάχιστον μέσα της κάποια άξία σχετική, μά καθαρώς επαγγελμα
τική. Μ* αύτό δείχνεται καθαρά ή τάσις τών ’Ωδείων μας, νά μορφώνουν κάθε λογής μου- 
σικοδιδασκάλους, ποΰ ύστερα άγωνίζονται νά βγάλουν τό ψωμί τους.

fH μεγαλύτερη προσοχή πρέπει νά δοθη στά «Κρατικόν Ωδείο». Βέβαια ή έπιχορή- 
γησις δέν είνε τόση, πού νά γίν^ τό ίδρυμα αύτό οίκονομικώς άνεξάρτητο καί νά μήν Ιχη 
άνάγκ^ νά παρα/εμίζ^ τίς τάξεις του μέ άχρηστο μαθητικό υλικό, μά μέ τή βοήθεια μερι
κών αληθινά φιλομούσων θά μπορέσ^ νά προοδεύση καί νά έξελιχθή σέ πραγματικά καλ



λιτεχνικά ίδρυμα.
' Ά ν  μάλιστα 6 Δήμαρχος τής Ηεσσαλονίκης φροντιστή δπως εχει υποσχεθή, γιά τό 

χτίσιμο ένός θεάτρου ή καί μιας σάλας συναυλιών, ποδ ούτε ή ’Αθήνα δέν τήν εχει άκόμα, 
θά δοθή, χωρίς άλλο, μεγαλύτερη ώθησιςστή μουσική κίνησι τής πόλεως.

Μά πρός θεοΰ όχι πιά όλο ξένους καλλιτέχνας! Ά ς  δυσαρεστηθοδν λιγάκι κ” οί πλου- 
τοκράται μας, άς περιορισθοδν στά ραδιότους κ ι’ άς στραφή ή προσοχή μας στήν προσελ- 
κυσι τοδ μεγάλου κοινοδ, οπου πρέπει νά στηρίξουμε κάθε ελπίδα, γιά τή μουσική μας 
άναγέννησι. _ _

Έχουμε, άλλωστε, πολλούς καί καλούς ντόπιους καλλιτέχνας νά υποστηρίξουμε' κ ε-
πειτα «παπούτσι άπά τάν τόπο σου κ ι’ ας ε ίν ’ καί μπαλλωμένο».

"Οσο γιά τήν άριστοκρατίζουσα μερίδα τής κοινωνίας μας, πάντα θά βρεθή τρόπος 
νά κολακευθοδν τά ψηλότερα καί λεπτότερα γούστα της!

Τώρα τελευταία απέκτησε κ ’ ή Λιβαδιά ’Ωδείο! Κ’ ϋστερ’ άς λένε οι λιβαδιώτες μο
ναχοί τους πώς δέ νοιώθουν γρί άπά μουσική.

Δέν πρέπει βέβαια νάχουμε καί μεγάλες άξιώσεις άπά τά νεοσύστατο αΰτό μουσικά 
εκπαιδευτήριο. «Τ’ ε ίν ’ 6 κάβουρας τ ’ είνε τά ζουμί του»! 'Ως τάσ3 ή προσπάθε.α είνε 
εύ 'ενικ ιά , φτάνει νά μή γίνεται γιά κερδοσκοπικούς σκοπούς, καί ν ’ απόκτηση διεύθυνσι, 
ποδ νά ξέρη τί θά πή μουσική, γιά νά μπορή νά διάλεξη τά κατάλληλο διδακτικά προσίο- 
πικό, μήν τυχόν κ ’ οί λιβαδ.ώτες άπά μουσικά, άμόρφωτοι βγοδν ένα ωραίο πρωί μουσικά 
διαστρεβλωμένοι, πού θάναι τρις χειρότερο.

Στά εγκαίνια τοΰ ’Ωδείου αύτοΰ έκλήθη νά μιλήση ό ποιητής κ. 1. Οίκονομίδης· 
πού μέ λίγα καλά λόγια έξήγησε πο.ά σπουδαιότήτα, πρέπε. νέ δοθή στήν Εδρυσ. ενός τε- 
το.ου εκπαιδευτηρίου καί τί σημασία είχε ή μουσική στήν άγωγή τών άρχαίων.

Τήν ίδια μέρα οί λιβαδιώτες ευτύχησαν ν ’ ακούσουν τό αληθινά καλλιτεχνικά τρα- 
γοΰδι τής κ. Σοφίας Κενταύρου Οίκονομίδου, πού έξετέλεσε ενώπιον πυκνού ακροατηρίου, 
μέ τήν ξεχωριστή τέχνη της καί τήν ολόδροση φωνή της, τραγούδια τών Μόζαρτ, Γκρε- 
τρύ, Γκρετσανίνωφ, Μπελλίνι, Σαμάρα, Ν. Λαμπελετ καί Σακελλαρίδη.

Τέτο.ες συναυλίες, άπά έκλεκτούς μας καλλιτέχνας, θά μπορούσαν ίσως νά ξυπνήσουν 
καί νά καθοδηγήσουν τό μουσικόν αίσθημα τοΰ επαρχιακού μας κόσμου. W.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Τελευταίως Ινα γεγονός, πού προξένησε μεγάλη λύπη σέ ένα εύρύ κύκλο είναι ό 

αιφνίδιος καί πρόωρος θάνατος τοΰ έκλεκτοΰ συνεργάτου μας καί φίλου I. Πελεκάνου,
'Ο εξαιρετικός αύτάς άνθρωπος νεοηατος (είκοσι χρόνων) ήταν δ τύπος ένός εϋγενικοδ 
καλλιτέχνου καί διανοουμένου, ποΰ ζοΰσε γιά τήν πραγματοποίησι τών ωραίων του ονείρων, 

Εύρείας φιλολογικής μορφώσεως (εκτός τοΰ δτι ήταν καί διδάκτωρ τής νομικής), 
είχεν έπιδοθή μέ μεγάλο ζήλο στή μουσική καί έπαιζε ωραίο βιολοντσέλλο, είχε δε 
παρουσιάσει καί άξιόλογη έπίδοσι στά θεωρητικά.

Ό Πελεκάνος συνεπής στις ιδεολογικές του τάσεις, έκτάς τών άλλων, προσεφερεν 
άφιλοκερδώς τή συνεργασία του στά Μ. X. ώς μεταφραστής καί γραμματεύς τής διευθύνσεως' 

ΤΗταν πολύ, φυσικόν λοιπόν ό θάνατος ένάς τόσον ευγενικού καί άγνοΰ άνθρωποι» 
νά λυπήση δλους, δσοι τόν ένώ ρ ισαν καί ιδιαιτέρως τά «Μουσικά Χρονικά», που τόν 
είχαν μεταξύ τών έκλεκτών τους συνεργατών.

Στή (ίαρυπενθούσα Οικογένεια τού άγαπητοΰ μας Πελεκάνου έκφράζουμε άπό τή 
στήλη αυτή τά εγκάρδιά μας συλληπητήρια. Ι· Π.



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
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Ν’ αρχίζει κανείς νά γράφει γιά θίατρο σε μιά εποχή, πού θέατρο δέν υπάρχει μεσα 
στήν ’Αθήνα, τούτο βέβαια είναι καθήκον δυσάρεστο καί μάλιστα, όταν κανείς θά τό είχε 
για πραγματική εύτυχία νά θαυμάζει σέ κάθε Ρήμα κι Ινα θεατρικά θρίαμβέ.

Ή Μα ρίκα γυρίζει στή Μακεδονία μέ τό μελλοθάνατο θίασό της, ή Κυβέλη στήν 
’Αλεξάνδρεια, μισθωτή, χωρίς νά έξυπηρετή καθόλου τήν τέχνη, δίνοντάς μας μόνο τή 
χαρά νά ξέρουμε δτι πληρώνεται μιά ρωμιά θεατρίνα τόσο πολύ, δσο πληρώνεται ή αξιοθαύ
μαστη, αλήθεια, τέχνη της. '() ’Αρρρόπουλος κάνει τουρνέ στά περίχωρα, ή Χαλκούοη 
αγωνίζεται στήν Καλλιθέα κα'ι ή μοναδική μας ευθυμία, ή επιθεωρησιακή μας πρόζα, τό 
Παγκράτι, άλλαξε κ ι’ αΰτό. Χαθήκανε οι τετάρτες του, άπογοήτευσις παντού καί νέκρα.

"Ενας παλιός μαιτρ, δ Ξενόπουλος, δίνει καινούργιο έργο του στήν επαρχία κι ένας 
νέος ξεκινάει γιά τήν ΐδ.α τήν πόλ. γιά νά ίδή έργο του παιγμένο άπό άξιο θίασο. Κ1 
δμως δλοι Ινδιαφέρονται γιά ένα σπουδαίο θέατρο ! Ή μόνη ελπίδα, πού δσο κι £ν είναι 
μάταιη, μπορεί νά περνάει κάπως πρός τό παρόν είναι: τό ’Εθνικό θέατρο.

"Εναν αιώνα τ’ όνειρευόντουσαν οί ρωμιοί ρωμαντικά καί πιστεύοντας πώς θά μάς 
φέρει κ ι’ αύτό τήν εθνική μας ευτυχία. Οί καιροί αλλάξανε, μά τό ιδανικό ζοϋσε. Καί 
γίνεται πραγματικότητα τώρα' μά τί πραγματικότητα ; Νεοελληνική !

Μαζευθήκανε σωρό άνθρωποι αντίθετοι καί άχρηστοι' φροντίσανε νά στρογγυλέψουν 
τίς αντιθέσεις' προεδρεύει ένας άνθριοπος, πού είναι υπέροχος μεταφραστής τοϋ Αισχύλου, 
μά καί υπέροχος γιά τήν άντιθεατρίκότητά του. ’Εκεί μέσα είναι καί δ αμαθής Μενάρδος. 
Καί τόσοι άλλοι. Τί θά κάνουν δλοι αύτοί, πού καθένας τους μιλάει κ ι’ άλλη γλώσσα ;

Μά τό κορύφωμα καί ή έκφραση είναι οί δυό ρεζισέρ τοΰ ’Εθνικού θεάτρου. Ό 
Μελας κι ό Πολίτης. Τί θά γίνει μ’ αύτούς; Καθένας θά έχει έτοιμα στό νοΰ του τά έργα, 
πού τοΰ προσφέρει ή προτίμησή του. ’Αναρχικά νεωτερ.στικός δ ένας, ιδεαλιστής, ίδα- 
νιστής κλασικός ό άλλος. "Ενα σμίξιμο εςω φρενών. ΙΙίστευα στή μόρφωση, στά θεατρικό 
ένστιχτο καί στήν άξια γενικά τοΰ Πολίτη, πού είχε στά ένεργητικά του τήν ασύγκριτη 
παράσταση τοΰ «Βασιλικού» καί τής «Ηυσίας τοΰ ’Αβραάμ». Μά τά ’Εθνικά θέατρο τόν 
δείχνει πώς αφήνει δλα του τά ιδανικά καί κάνει παρέα μέ τό Μελά. "Ενας ά,'νάς τύπος 
πηγαίνει μ’ ένα Μελά. Γιατί; Τί θά βγει; 'Η διάλυση μονάχα. Τόσο γλυκά είναι λοιπόν 
τά νά είναι κανείς στά ’Εθνικό θέατρο; Είναι λοιπόν αλήθεια αύτά, πού δέν ήθελα νά τό 
παραδεχθώ ποτέ, πώς δλοι έδώ στήν ’Αθήνα είνε στό βάθος τό ίδιο πράγμα;

’Απορώ μάλιστα, πώς δέν αναγγέλθηκε ατά ψιλά τών ’Εφημερίδων δτι δ Μελάς 
φεύγει /ιά τά Παρίσι. "Οσα είδε τ ’ ανέβασε στήν « ’Ελεύθερα σκηνή». (Τόν άφησε δηλαδή 
ή Μαρίκα νά τ ’ ανεβάσει, γιατί αύτά μάς έλειπε τώρα, νά πιστέψουμε πώς δ Μελάς 
έκανε τό δάσκαλο στή Μαρίκα). Τί θά άνεβάσει στά ’Εθνικά θέατρο; ’Άν υπήρχε τουλά
χιστον ή τηλεόραση θά μπορούσε δ Μελάς νά δεί κάτι καινούργιο καί νά μάς τό πασάρει, 
νά κόψει μ.ά σκηνογραφία άπά τά ένα έρ,Ό καί νά τήν βάλει σέ άλλο. ’Αλλά τηλεόραση 
δέν υπάρχει' πρέπει λοιπόν τά ’Εθν.κό θέατρο νά τάν στείλει ατό Παρίσι. Καλύτερα έτσι 
πριν γίνει καί ή τηλεόραση, γιατί τότε θά τά βλέπουμε κ ι’ έμείς!  }

Μά ποιο ύς ήθ οποιούς θά έχει; Τούς καλούς παλιούς; Καλά! "Ολος δ κόσμος δμως 
φαντάζεται πώς θά είνα. στό ’Εθνικά θέατρο. Ρατέδες καί καμηλοπαρδάλεις. Ξέρουμε 
άκόμη δτι /ιά λόγους οικογενειακούς θά λείπουν ήθοποιοί μοναδικοί στό είδος τους, δπως



γίνεται καί στό χε.ρότερο μπουλούκι, πού δέν παίρνουν τόν ένα, γ ιατί δεν τόν θέλε: ή 
άλλη κι ο ένας φεύγει, 'ΐα τ ι πήρανε στό θίασο καί τόν πρώην εραστή τής παλιάς του 
ερωμένης. Λένε πώς θά πάει εκεί ή Παπαδάκη. Τή λυπά|5χι γ ι ’ αυτό. Έ  Κυβέλη θα 
φροντίσει νά τή σβύση και θά ρέβει εκεί μέσα. (’Ά ς μήν ξεχνάει τήν «Έξαδέλφη μου άπό 
τή Βαρσοβία»). Σ’ δλους μου τούς φίλους εύχομαι νά μήν τούς τό χρωστάει ή μοίρα τους 
νά βρεθούν εκεί μέσα, πού δ αέρας θά είναι πνιγηρός.

Ε,ϊχαμε ώς το>ρα τό Άθήνησι Πανεπιστήμιο, άποχτήσαμε τήν Άθήνηοι Ακαδημία* 
νά πού μάς ήρθε τώρα καί τό Άθήνησι θέατρο!

Τριάς δμοούσιος καί αχώριστος.
Ή  μόνη ώφέλεια, πού θά βγει άπό τό ’Εθνικό θέατρο είναι, πού θά μείνει ελεύθερη 

ή πιάτσα γιά τούς άξιους νέους. Κι’ αΰτό καλό, πού θά γίνει άνεξάρτητα άπό τή θέλησή 
του, φτάνει γιά νά τοϋ συχωρεθοϋν δλα του τ ’ αμαρτήματα,

Περιμενω λοιπόν αύτό τό θέατρο, πού θά βγει μετά τό ’Εθνικό' κ ι’ έχουμε κα.ρό 
νά χαροϋμε.

* *ίκίς τόσο άς δοΰμε τί γίνεται στό Παγκράτι. Ά λλοτε  παίζανε οί «Νέοι». Βιαστικές 
πρόβες, προχειρότητες, άθλια εργα, νεοελληνικά. Τώρα όσο κι άν υπάρχει ό «Πρόλογος 
στο προσκήνιο», τίποτα δέν άλλαξαν. Τρεις παραστάσεις είδα, τόν Κύκλωπα, τόν ΙΙει- 
ρασμο και τό Φονικό. Μπουλούκι. Είναι πολύ κακό νά διαφθείρωνται οί νέοι. "Γστερα ό κ. 
Κώστας Ντίνος τί θέλει καί βγαίνει καί παίζει 6 ίδιος; Δέν καταλαβαίνει δτι ή έμφάνισίς* 
του μεσα στή Σκηνή μονάχα φτάνει γιά νά μάς δείξει δτι δέν είναι ό κατάλληλος 
γιά διευθυντής θεάτρου; Ά λλά  εθνικό θέατρο γίνεται καί δ καθένας φροντίζει νά δώσει 
εξετάσεις γιά ρεζισερ. ΙΙολύ μάς δ.έφθειρε αύτό τό ’Εθνικό θέατρο. Στό Παγκράτι οί σκη
νογραφίες είναι επιδειχτ.κά φτωχές καί ή άμελετησία τρομερή. Βέβαια δε μπορεί νά 
γίνει άλλιώς και τά έργα πρέπει νά άνεβαίνουν γρήγορα. Σύμφωνοι. Μά τότε μή λες πώς 
κάνεις θέατρο Τέχνης.

Ενας ηθοποιός μιλάει καί λέει: τ ό ν  είπα, σ ε λέγω, μέ δείχνει κλπ. Δέν του 
διορθώνουν κ ι’ αύτά καί τή θρακιώτικη προσφορά; Άνατρυχιάζουν οί θεαταί, ποϋ τ ’ 
άκοϋνε. Είναι σκοπός τοϋ θεάτρου νά βοηθάει νά γίνει ή πανελλήνια δημοτική σωστή· 
Ντροπή στήν ’Επαγγελματική Σχολή. Ά λλά  καί 6 κ. Ρώτας δέν έχει δείξει δτι ξέρε· 
καλά τή δημοτ.κή.

Αλλά τό τι θά γινότανε στό «Λαϊκό» φάνηκε άπό τόν «Κ ύκλωπα»* ό Ευριπίδης 
άν μποροϋσε νά ξεχάσει κανείς πώς υπάρχει δ Σοφοκλής, είναι δχι μόνο μεγάλος ποιητής, 
αΛλα καί θ ε α τ ρ ι κ ό ς ,  δσο δέν παίρνει τά έργα του δηλαδή έχουν τόσο σπουδαία 
σκηνικότητα, πού καί άν τούς άφαιρέσει κανείς τήν ποιητική άξία, πάλι μπορούν αξιό
λογα νά σταθοϋν. "Ομως, γιά νά μήν άναφερω τήν κακή ερμηνεία τής ουσίας τοϋ 
«Κύκλωπα» οϋτε θεατρικά δεν παίχτηκε καθόλου καλά* σκηνογραφίες καί κουστούμια 
δχι καί τόσο εύχάριστα' καί άμελετησία άκόμη τρομερή* δ κ. Ρώτας γύριζε μέσα στή σκηνή 
καί πλησίαζε τούς σατύρους γιά νά τούς θυμίσει πώς είναι σάτυροι καί πώς πρέπει νά 
ζεσταθούν λίγο καί νά ζωντανέψουν. "Οποιος διαβάσει τόν «Κύκλωπα» αισθάνεται κάτι τι 
ενθουσιαστικό νά τόν πλημμυρίζει, Ινας διονυσιασμός' τό δοκίμασα σέ άπειρα πρόσωπα μέ 
διαφορετικήν άνάπτυξιν’ δμο)ς στήν παράστασιν τό έργο σουρνότανε* δεν μετάδωσε καμιά 
θερμότητα μάλλον φαινότανε σαχλό' δ Εύριπίδης κακοσυστήθηκε καί όσοι νομίζουν πώς 
δέν μπορεί πιά νά παιχτεί άρχαίο έργο στή σημερινή εποχή, θά έχουν τήν παράσταση 
αύτή γιά σπουδαιότατο καί πολύ πειστικό επιχείρημα. Άκόμα καί ή μουσική, πού εύχα—
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rH μουσική είναι τό πρώτο θϋμα του κ. Ρώτα. Και δεύτερο είναι ή φήμη τοϋ ίδιου τοΰ* 
κ. Ρώτα.

Προτιμώ, ευνοείται, να ξεχάσω καί τήν κακή παράστασιν τοΰ «Άγαπητικοδ τής 
Βοσκοπούλας».

’Έτσι καί έ.να αρχαίο αριστούργημα, δ «Κύκλωπας» καί ένα νέο 6 «Ά γαπητικός» 
κουρελιασθήκανε,

Τόσο συστηματικά άμελέτητα καί πρόχειρα παίζουν σ’ αΰτό τό θέατρο, πού θά 
μπορούσε νά νομίσει κανείς δτι ή άμελετησία καί ή προχειρότητα έχουν . ίνε εκεί πάνω 
τεχνοτροπία.

Ά λλοτε λοιπόν στό ΙΙαγ>κράτ. άσχημονοΰσαν οί «Νέοι». Τώρα ενας άσπρομάλλης 
γέρος γράφει τό «Φονικό». Σοσιαλισμός, λέει' μά, άν υπήρχε στήν παράστασιν κανένας 
μαρξιστής, θά τήν είχε άσχημα δ συγγραφέας. Ά ν  τύχαινε στό θέατρο δ Λενίν θά γινό
τανε άστός.

Μπορεί νά μήν έχουμε «άστικό» θέατρο, μά τό «προλεταριακό» μας ε ίνα ι γιά τα 
πανηγύρια. Ό συντάκτης τοΰ νόμου γιά τό ιδιώνυμο θά έπρεπε νά ήξερε τό εργο ,'ΐά να 
τό επιβάλη νά παίζεται σάν άντιφάρμακο εναντίον τών ιδεών, πού υποστηρίζει. Δεν είχε. 
κάν ούτε μία τεχνικήν υποφερτή. Μέ αΰτά φαντάζεται δ κ. Διευθυντής τοΰ Λαϊκού* 
θεάτρου δτι προσφέρει κάτι;

Τό μετάξι θέλει τάξη κι άνθρωπο νά τό κυτάξει.
* *
*

’Ίσα μέ τώρα πηγαίνανε τουρνέ οί θεατρίνοι* δμως κυνηγημένοι άπό τά χάλια τά 
θεατρικά τής Αθήνας, πηγαίνουν πιά τουρνέ καί οί συγγραφείς. Έ τσ ι βρέθηκα κι ε,Ό) 
τόν τελευταίον καιρό στή Θεσσαλονίκη, πού παίζει δ θίασος Ά λικης. eO θίασος μοΰ είχε 
κάνει τήν τιμή νά δεχτεί ένα χειρόγραφό μου κι έπρεπε νά πάω γιά  νά ΐδώ τήν πρεμιερα 
καί πιό πολύ γιά νά ίδώ τούς φίλους μου, πού ζαλίζονταν μέ τά γραψήματά μου. Ο 
Κώστας Μουσούρης είναι δ διευθυντής τοΰ θιάσου κι ή πεποίθησή μου σ’ αΰτόν μ Ικανέ 
νά προτιμώ τή θαυμαστή άκρογιαλιά, πού είναι πίσω άπό τό θέατρο, παρά νά παρακο
λουθώ τίς τελευταίες ^δοκιμές τοΰ έργου μου. ’Έχει πάθει τόσα τό θέατρό μας άπό 
μέτριους συγγραφείς, πού καταντήσανε στό τέλος σκηνοθέτες, ώστε φοβήθηκα μήπως,, 
καθησμένος κοντά στόν υποβολέα, μολυνθώ κι έγώ άπό τό μικρόβιο τής εποχής τό σκη- 
νοθετικό καί ποιος μάς βαστάει, άμα τύχαινε ν ’ άποχτήσω καί σκηνοθετ.κά όνειρα. Ά λλά  
ώς πού νά φανεί πραγματ.κός σκηνοθέτης στήν Ελλάδα, οί θεατρίνοι μόνο πρέπει νά 
βγάζουν τό έργο, καθώς τό θέλουν αΰτοί' λίγη άλλά πικρή πείρα μ’ έχει πείσει.

Μά οί δοκιμές γινόνταν α ΰστηρά' συζήτηση καί εξονύχιση τών φράσεων' κ ι’ εγώ 
πού δέν είχα ντραπεί νά γράψω τό έργο, ντρεπόμουνα τώρα, πού οί θεατρίνοι μου, το 
παίρνανε τόσο στά σοβαρά. Οί σκηνογραφίες δίπλα σ5 ενα παράπηγμα Ιτοιμαζόνταν 
μέ προσοχή κι δ Μουσούρης* πρωταγωνιστής, δδηγός, βοηθός μηχανικού καί ήλεκτρολό (ος 
τοΰ θιάσου, έτρεχε ξαναλέγοντας τά λόγια τοΰ ρόλου του πότε έδώ πότε εκεί, μέσα στή 
βαρειά ζέστη τής Θεσσαλονίκης, γιά νά*'*κουρντίσει τήν παράσταση στό καντίνι. Μιά βροχή 
ξαφνική τή νύχτα χαλάει τίς σκηνογραφίες. Άπό τήν άρχή πάλι.

10 μ. μ. καί οί σκηνογραφίες μονταριζόνταν άκόμη. Κι οί εΰγενικότεροι θεατρίνοι 
πού είδα, χτυπημένοι άπό 20 άναβολές μέσα σ’ ένα μήνα άπό τήν κακοκαιρία, είχαν τό 
κουράγ.ο εύθυμα νά ντύνωνται. Ό κόσμος άρχίζει νά γεμίζει τό θέατρο κι άπό τό μάτι.



τής αυλαία ; με τίς ρεκλάμες, ένας θαυμαστή; τοϋ βιάσου, πού μά; εγκαρδιώνει τήν τελευ
ταία στιγμή, μοϋ δείχνε', σημαντικού; ανθρώπου; τής «συμπρωτευούσης» έτσι τή λένε οί 
ντόπιο; τή βισοαλονίκη. Νοσταλγώ τήν Αθήνα, θυμάμαι τό θίασο τών «Νέων» τοϋ 
li)‘24 καί 1925. Χτυπάνε τά κουδούνια. ’Έχω κλίσει άπό πρίν μιά θέση. Κανένας δέν μέ 
γνωρίζει τώρα. Ηά έχουν άραγε τήν έξυπνάδα νά μέ γνωρίσουν στό φινάλε τή ; δεύτερης 
πράξη;; Λίγο τράκ. Ηυμάμαι πώς είμαι ’Αθηναίος καί μένω άδιάφορος. Κάθομαι ήσυχα 
στή θέση μου, φροντίζοντας μήν πει ό ταξιθέτης τ ’ ονομά μου’ δέν ξέρεις τί γίνεται 
ξαφνικά άπό κανένα οξύθυμο θεατή' ή πρώτη εικόνα κοντεύει νά τελειώσει' καθώς 
περπατά») τρίζουν τά ρότσαλα. Μέ όργή μοϋ επιβάλλουν οί θεατές νά ησυχάσω. Λέω: 
ώραΐα τό εργο τούς ενδιαφέρει. Αέν υπάρχει ευλαβέστερο κοινό άπό τό κοινό τής Θεσσα
λονίκης. Οϋτε κομπολόγια, οϋτε πασσατέμπο, οΰτε σούσουρο. Σιωπηλοί παρακολουθούν 
τήν παράσταση. Χειροκροτούν ακριβώς εκείνες τις εικόνες, πού κι εγώ ίσως κάτι ί,τι καλά 
τούς εϋρισκα. Τά πιά άγαπημένο κοινό. Πρέπει νά τά σημειώσω.

'Ο Μουσούρης λοιπάν είναι τά θέατρο τοϋ μέλλοντος. Ή ’Αλίκη ή πραγματ.κή προι- 
ταγωνίστρια τού καιρού μα;.

Κανένα; συγγραφέα; μετά τήν πρεμιέρα δέν εχει νά πει καλό γιά τούς θεατρίνους. 
"Ομως αισθάνομαι τά καθήκον νά ξεχυθώ σε ύμνους. Τόσον ύπέροχοι δειχτήκανε οί φίλο. 
μου. Οί δυό τους είναι οί θεατρίνοι, πού θά συγκεντρώσουν σέ λίγο τά πάν. Ηά μπορού
σανε νά τά κλείσουν καί τά Εθνικά θέατρο.

"Ενας άφάνταστος άργασμάς νεότητας καί ταλέντου, εργατικότητας καί λεπτότατης 
-φαντασίας χαρακτηρίζει τά Μουσούρη. ’Όμορφος κόσμος ηθικός άγγελικά πλασμένος» ή 
’Αλίκη. θεατρίνα, μόρφωση, όμορφ'.ά, χάρη' πολιτισμός κι απάνω άπό δλα αύτά μιά καλω- 
■σύνη, μιά ηθική, πού λάμπουν στά παίξιμο της καί τό κάνουν πιό γλυκό. Γύρω τους 
ασφαλώς θά συγκεντρωθούν οί θεατρίνοι τής προόδου καί συγγραφείς. Ηυμάμαι τώρα τά 
Γιώργο τά Γληνό καί τοϋ εύχομαι νά μή τάν καλέσουν στά ’Εθνικά θέατρο.

Τελειώνει ή πρώτη πράξη. Τά αυστηρό κοινά εχει άκόμα επιφυλάξεις. Οί δημο
σιογράφοι όλοι στή Θεσσαλονίκη είναι δημοσιογράφοι καί ποιητές! οί πιά σπουδαίοι 
συμπληρώνουν τίς σημειώσεις, πού έκράτησαν μέσα στό σκοτάδι τής . πλατείας πρίν. Οί 
πιά αριστεροί, περι.φρονώντας με γιατί έγραψα έργο μέ τάν τίτλο «Κυρά Φροσύνη» θά μέ 
ταράξουν. Χτές τό μεσημέρι πρωτοδιαβάσανε τά «Αλφάβητο τοϋ Κομμουνισμού» τού 
Μπουχάριν. Οί δεξιοί θυμώνουν, γ ιατί δέν γίνονται άπάνω στή σκηνή σφαγές' χάθηκε λίγη 
κυανόλευκή; Χάλασα καί τήν ιστορική «παράδοση!»

’Ανεβαίνω στή σκηνή. Κάνω παρατηρήσεις. Τί προσοχή, παιδιά μου, είναι αύτή; 
κάντε καί κανένα λάθος' αφήστε καμιά λέξη νά σάς ξεφύγει' πάρτε ά Ινας τοϋ άλλουνού 
τά λόγια' ρωμαίϊκή πρεμιέρα είναι! Μά ό θίασος, δλοι νέοι, βλέπουν μόνο πώς παίζουν 
τά έρ'ο ένός νέου. Ξέρουν ότι θά είναι συνδεμένοι σ’ ολοι τους τήν καλλιτεχνική ζωή 
μαζί μου. 'Η ’Αλίκη, φορώντας άλλα ρούχα ξαναδιαβάζει γιά Ικατοστή φορά τό ρόλο 
της. Καλά. Ή Κυβέλη καί ή Ηαρίκα παίξανε τίς βλακείες τών συγχρόνων τους. Ή 
’Αλίκη θά παίξει καί θά λαμπρύνει τίς δικές μα;. Τά αισθάνεται. Έ  πρωταγωνίστρια 
τού μέλλοντο;! Ό Μουσούρης μέσα στήν τσόχινη στολή τοϋ Μουχτάρ λιώνει στή ζέστη» 

-δέν εχει πιά μέρος, φροντίζει γιά τή δεύτερη πράξη' μέ διώχνει, γιατί εμποδίζω μέ τή 
φλυαρία μου τήν άλλα ,ή .

Ξανακάθομαι στή θέση μου. Ή δεύτερη πράξη πιό έντονη, κάπως μπαλαφάρικη, 
τρέχει. Έ τσ ι είναι καί στις όπερέττες ή δεύτερη πράξη. Ό έκτακτος Τσαγανέας στα
λάζει τά φαρμάκι τής Αδικημένης ψυχής, παίζοντας τάν Ταχήρ' τά χαμένα ιδανικά, δ



πόθος τής άληθηνής ζωής, έτσι πού τά εκφράζε·., θερμαίνουν τήν πλατεία. Οί άλλα 'έ ;  
τών εικόνων φαίνεται πώς πειράζουν. Κάποιος δίπλα μου θέλει πράξεις. ΙΙέντε πράξεις. 
'Ο Βαλαωρίτγ,ς τά γράφει άλλοιώς. Μέ τό Σκίπη δέν μοιάζω. Μά, Ηεέ μου, καί νά 
ήθελα νά μβιάσω μέ τό Βαλαωρίτη καί μέ τό Σκίπη δέν θά μπορούσα! Καί δέν θέλ<ι> 
φυσικά, Τώρα ή Κυρά Φροσύνη αντιστέκεται στόν Ά λή. Κάποιος θέλει δικαίωση γι ά τήν 
Κυρά Φροσύνη. Νά, δικαίωση, ό έρωτας πρός τό Μουχτάρ ώς τήν τελευταία στιγμή. 
Δέν είναι ήρωϊδα ή Κυρά Φροσύνη. Δέν είναι ή γυναίκα τού Ζαλόγγου. Είναι σκλάβα 
τοϋ έρωτα. Τό δημοτικό τραγούδι αύτό λέει. Δέν είμαστε στό ρωμαντισμό, ξεχωρήστε 
τά πράγματα. Μά ή Ά λικη κραυγάζει εξευτελίζοντας τόν Ά λή. Τό κοινό ξεσπάει σέ 
άγριο χειροκρότημα. Μέ καλούν νά βγω στή σκηνή- θυμάμαι ότι στό Παγκράτ; τού 192!) 
κυλούσαν τσύς συγγραφείς γιά νά γελάσουν. Άρνιέμαι. Χειροκροτούν. Λέω στό Μου- 
σούρη αύτή τή σκεψει μου. Ε κείνος θεωρεί ντροπή νά θυμάμαι τώρα τέτοια πράγματα. 
'Ο νοϋς μου πάει πάλι στήν Αθήνα. Χειροκροτούν' Βγαίνω κυρίως γιά νά συγχαρώ τήν 
Άλικη. Αθήνα! Έ χω τό κουράγιο όχι ένα, άλλά καί 10 έργα νά δώσω στήν επαρχία. 
Ή σκηνή τής Αθήνας όμως είναι δική μας.

Ανεβαίνουν τοιρα οί λόγ.οι. Βρίσκω ανθρώπους αξιόλογους' μέ γούστο, μ’ αίσθημα, 
μέ μόρφωση. Διαφωνούμε κάπου. Κάτι τούς διαφεύ. ει. Λάμπει δμως ή καλή διάθεση καί 
ή στοργή τους. Ζητούν πνευματική επικοινωνία μέ τήν Αθήνα. Τούς συγκινέί τό δτι 
παίζεται γιά πρώτη φορά έργο νέον στήν πόλη τους. Λατρεύουν τό θίασο. Αισθάνομαι 
τόν καϊμό τους καί προσφέρομαι γιά δ,τι θελήσουν γ ι’ αύτή τήν επικοινωνία.

Γνωριμίες, προσκλήσεις, ατελείωτες συζητήσεις- εξηγώ, θέλω νά διαλύσω τά σύν
νεφα. Περίπατοι. Γεύματα, λόγια καί λόγοι.

'Ο θίασος Ά λικης, παίζοντας έτσι Ινα ερ,'ο καινούργιο, έδειξε έτσι τίς άξίες του, 
τίς δυνατότητες του. Τούτο είναι τό μεγάλο μου απόχτημα άπό αύτό μου τό ταξεϊδι.
Πήρα θάρρος. Μέ τέτοιους συνεργάτες άξίζει νά έργάζεται κανείς. Ξεγράφω άπό τή ζωή
μου τούς παλιούς θεατρίνους. Κρατάω τόν άπόλυτο θαυμασμό μου σέ κείνους, πού άξί- 
ζουν. Ξέρω δτι μαζί μου δέν καταδέχονται νά έχουν καμία σχέση.

’Εγκαταλείπω τή Θεσσαλονίκη, βέβαιος δτι άντίκρυσα τό θέατρο, πού θά ζήσει. 
Παρακολουθώ ώς πού πέφτει ό ήλιος τό θέατρο άπό τό πλοίο. 'Η πρόβα συνεχίζεται. 
'Η θάλασσα άπλώνεται δλο καί πιό μεγάλη καί μάς χωρίζει.

Στέλνω έναν εγκάρδιο χαιρετισμό στήν Ά λικη , στό Μουσούρη καί στό θίασο.
’Ερευνώ τά πρόσωπα τών έπιβατων' θέλο) νά πιάσφ κουβέντα' δμως προτιμώ νά κάνω 
παρέα μέ τίς σκέψεις μου' τί φοβερό! Μεθαύριο θά είμαι στήν Αθήνα, πού είναι γεμάτη 
άπό αντιπαθητικά πρόσωπα. Μά έχω μέσα μου τί£ πηγές τοϋ εξαγνισμού. Φαντάζομαι 
£να καινούργιο θέατρο' γοητεύομαι. Ψηλά μιά μεγάλη φωτεινή ρεκλάμα υψώνεται συμ
βολικά βεσα στόν ούρανό τής ’Αθήνας τό όνομα: ’ Α λ ί κ η .  Κάτω τά προγράμματα
αναγγέλλουν τά έργα τών έλλήνων συγγραφέων, πού δέν θά γράφουν πιά φάρσες καί 
ηθογραφίες, βά ψάχνουν τίς ψυχές καί τή ζωή τήν τωρινή. Έ ρχεται ή νύχτα. Καί,, 
περίεργο, έγώ, γκρινιάρης καί άπαισιόδοξος, πιστεύω έντελώς στό κοντινό μέλλον
Lampo remus.

* **
'Ο θίασος Ά λικης πριν άρχίσει στή Θεσσαλονίκη, είχε προκηρύξει, μέ τήν πρόθυμη 

βοήθεια τής «Ένώσεως Συντακτών», ένα διαγωνισμό γιά τρίπραχτα καί γιά μονόπράχτα. 
Ή διορία τελείωσε καί τ ’ άποτελεσματα άνακοινωθήκανε.

"Ολο τόν καιρό δημοσιεύονταν συνεντεύξεις στις έφημερίδες, σούσουρο, δ ιαφω-



-νίες καί γκρίνιες και κάπιοι δια,-ων.ζόμενοι άποαύρανε τά χε.ρόγραφά τους, όχι γιατί 
νομίζανε πώς δεν αξίζουν, άλλά γιατί, καθώς λέγανε, φοβόνταν τήν αδικία τής Έ πι
τροπής. Είναι χαρακτηριστικό τής επαρχιακής ζωής πιό πολύ άπό τής ’Αθηναϊκής, πώς 
αμέσως παρουσιάζονται άντιθέσεις, θυμοί, ζήλιες καί κατηγόρ.ες ανάμεσα σέ ανθρώ
πους, πού άκόμα ή έργασία τους δεν τούς έδωσε τήν εύκαιρία νά έπιβληθοΰνε. Λοι- 
.πόν, κανείς δέν είχε πεποίθηση στήν άρμοδιότητα τής Έπιτροπής, ή Επιτροπή κοροΐ
δευε τά εργα, είχε γίνει ό διαγωνισμός τά ζήτημα τής ημέρας. Κι ή Επιτροπή εκδι
κήθηκε τούς «συγγραφείς». Τούς ταπείνωσε στήν κρίση κ ι1 ένα μέλος της, γράφοντας στην 
εφημερίδα «Μακεδονία», τούς πείραξε βαθιά. Κι’ 6 εισηγητής κ. Δαμόρης κι’ ό κ. Ηεοδωρί- 
δης τής Μακεδονίας είναι άνθριοποι πολύ μορφωμένοι, ξέρουν άπό λογοτεχνία κι 6 κ. θεο- 
δ ω ρ ί δ η ς  μάλιστα'ξέρει τά τί θά πει κριτική, καθώς τά είδα στήν κριτική πού έκανε τής 
«Κυρά Φροσύνης», Έ γινε όμως, νομίζω, Ινα σφάλμα: Οί διαγωνιζόμενοι κριθήκανε οάν. 
φτασμένοι συγγραφείς. Αύστηρότητα χρειάζεται σ’ έκείνους, πού παρουσιάζονται με 
αξιώσεις" ένας διαγωνιζόμενος, γιά νά πετύχει ά σκοπός τοϋ διαγωνισμού, θέλει χάϊδεμα, 
καθοδήγηση, αγάπη' δχι δάγκωμα" καί τοϋτο βέβαια δέν είναι λάθος άφύσικο" μεσα σο 
τόσα χειρόγραφα δέν μπορεί κανείς νά κρατήσει τήν ηρεμία του" ζαλίζεται καί άγαναχτει 
μά τότε δεν ταιριάζει νά είναι κανείς μέλος τέτοιας έπιτροπής.

'Οπωσδήποτε δέν βραβεύθηκε κανένα δύο επαινεθήκανε μονόπραχτα" ένα τοϋ νεου 
δημοσ.ογράφου κ. Γ. Λέλ.ου κ ι’ ένα τής κ. Λαμπάκη" ή κ. Λαμπάκη είμε γνωστή κι άπο 
δώ" δ κ. Λέλιος είναι νέος μέ πολλή καί θετική μόρφωση κ ι’ εύπρεπεια* μπορεί νά δεί τή 
ζωή ποιητικά καί θεατρικά καί ίσως τό μέλλον μάς δώσει ένα πολύ καλά συγγραφέα" δμως 
οί ελλείψεις τοϋ έργου του, μιά φορά πού οί ξαφνικές μεγαλοφυϊες δεν είναι κάτι τι συνη
θισμένο, είναι δικαιολογημένη. 'Η Θεσσαλονίκη, καθώς καί δλες οί έπαρχίες, είναι θεατρικά 
τούλάχιστον καθυστερημένη* π. χ. ό θίασος « ’Αλίκης» μέσα σέ δυό μήνες έπαιςε τρία 
■μόνον έργα καινούργια: «Πάρκερ», «Χαϊρε Νύμφη» τοΰ Ξενόπουλου καί τήν «Κυρά
Φροσύνη» τή δική μου" λείπει ή πρεμιέρα" αί συνεχείς πρεμιέρες, πού είναι ή ψυχή 
τής θεατρικής κίνησης" ά Μουσούρης λοιπόν, ανεβάζοντας έργα, πού παίζονταν έντε- 
λώς _ ιά πρώτη φορά στή Θεσσαλονίκη, πρόσφερε μιά υπηρεσία, πού ή σημασία της 
εκτιμήθηκε άπά τό θεατρικά κοινά. Τίς άλλες βραδιές καί δ θίασος τής πρόζας καί τής 
Όπερέττας παίζουν έργα παμπάλαια, πού δέν προάγουν τά γοϋστο τοϋ κοινοΰ* είναι
■μοιραίο τοϋτο* περισσότερο άπό τέσσερες φορές είνα. δύσκολο νά παιχτεί ένα έργο'
θέλει αλλαγή* έρ/"α δέν ύπάρχουν καί γ ι ’ αύτά παίζονται τά παλιά* δταν δμως γίνει 
τίποτα άλλο, ή δταν βρίσκονται θίασοι μέ τήν ορμή καί μέ τήν έργατικότιτα τοϋ θιά
σου «’Αλίκης, τότε μέ τήν όρεξη πού έχουν οί θεσσαλονικιώτες ή πόλη τους θά πάει 
μπροστά. Τά άξίζει καί τό μπορεί. Τότε θά πάψγ; καί ή καταστρεπτική άντιθέση.

Ό διαγωνισμός, πού είχε τώρα αθλοθέτη τό Μουσούρη, θά γίνεται κάθε χρόνο μέ 
τή φροντίδα τής «Ένώσεως Συντακτών». Κάτι θά βί’εί* Έγώ τουλάχιστον, άν καί προ
σωπικά δέν πιστεύω ατούς διαγωνισμούς, ή ιστορία τοϋ νεοελληνικού θεάτρου μου δίνει
δίκιο γιά ώρισμένες περιστάσεις δπως τής Θεσσαλονίκης, βρίσκω δτι κάτι θά γίνει. Καί καλύ-

. τερα νά μποϋν κριτές δχι ντόπιοι* νά σταλούν, δέν ξέρω πώς τά χειρόγραφα σέ μία έπι- 
τροπήτής ’Αθήνας. Ά ς  είναι οί ντόπιοι μόνο διαγωνιζόμενοι. Μέ τήν ελπίδα, πώς τοΰ χρό
νου θά δοΰμε καλύτερα πρά;ματα, συγχαίροι τούς νέους, πού έπαινεθήκανε καί τήν Ε π ι
τροπή, πού τούς έ παίνεσε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ



ΓΥΡΩ  ΑΠΟ ΜΙΑ Μ ΕΣΑ ΙΩΝ ΙΚΗ  ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ
Φίλε κ. . \u:vi)vvi(l,

(•τ', ό τ:<πος μα; ύστερεϊ πολύ άπό άπόψεως πολιτισμού, άπό τά στοιχειωδώς προηγ
μένα μέρη καί άκόμα ότι δλη ή εντατική καί θορυβώδης μουσικοκαλλιτεχνική μας κίνησις, 
δπως έπανειλημμένως μοϋ έδόθη άφορμή νά διαπ:στώσ(’>, δέν άπορρέει άπά βαθύτερη ψυχικήν 
ανάγκη τού λαού, άλλά είνε ώς επι τά πλεΐστον μιά εκδήλωσις σνομπισμού καί έπιχειρη- 
ματισμού, τίς πικρές αυτές αλήθειες πιστοποιούν τρανώς καί διάφορες, συχνές δυστυχώς, ά- 
σχημίες, στις οποίες πρωτοστατούν μερικοί καλοθεληταί εμφανιζόμενοι ώς παράγοντες τής 
καλλιτεχνικής μας ζωής, ποΰ έχουν δλα τά χαρακτηριστικά τής ταπεινότητος καί τοΰ 
υπανθρωπισμού καί άκόμα καί μερικά κρούσματα τραμπουκισμοΰ τού χειροτέρου τύπου 
δπως τά επεισόδεια ποΰ κατ’ έπανάληψιν έγιναν άπό μερικούς ψευτοκαλλιτέχνας μέ στόχον 
(ορισμένους κριτικούς, τών όποιων τά άρθρα, ώς φαίνεται, τούς ήσαν άρκετά ενοχλητικά, 
^π^ισόδια, πού, φυσικά, άπεβησαν εντελώς εις βάρος εκείνων, πού τά προκάλεσαν.

I ελευταιως δυστυχώς καί στο 1 ί,ίδείον Αθηνών», πού με τήν πολυετή σοβαρή καλλι- 
τεχνικοπαιδαγωγική του παράδοσι δέν μας συνείθισεν, έπί τής διευθύνσεως τουλάχιστον τ°ΰ 
κ. Νάζου, σε παρόμοιες άσχημίες, έδειξαν μερικοί άνθρωποί του δτι έφιλοδόξησαν νά μιμηθούν 
-ού.. Καλομριρε'ους ταρταρινισμούς (γιά τούς όποιους άκόμα έκκρεμεί μήνυσις τού υποφαινο
μένου) μέ τήν έκ μέρους των προσπάθειαν άναβιώσεως άναχρονιστικών, καθαρώς μεσαιω
νικών μεθόδων, γιά νά προστατεύσουν τήν κλονισθεϊσα καλλιτεχνική τους άξιοπρεπεια.

Καί εξηγούμαι : Στις τελευταίες διπλωματικές εξετάσεις τοΰ πιάνου τοΰ Ωδείου ’Αθη
νών έν.φ προηγουμένως είχαν προσκληθή άπό τή διεύθυνσι καί μερικοί μουσικοί κρι
τικοί, μεταξύ τών όποιων καί ό υποφαινόμενος, νά παρακολουθήσουν τάς εξετάσεις τού 
’Ωδείου (μελοδραματικής, μουσικής δωματίου κλπ.) καί_ τίς παρηκολούθησαν, αιφνιδιαστι
κ ές  άπαγορεύθη ή παρακολούθησις τών διπλ. εξετάσεων του πιάνου έν πρώτοις είς εμένα 
καί κατόπιν άπέκλεισαν άπό τίς εξετάσεις δλους τούς κριτικούς γιά νά δώσουν στήν 
απαγόρευσι γενικό δήθεν χαρακτήρα. 'ΙΑς δικαιολογία άνεφέρθη άπά τούς άρμοδίους ή δυ
σαρέσκεια εναντίον μου τού κ. Μητροπούλου επειδή έσχολίασα στόν «Έ λλην. Ταχυδρόμο» 
άρθρον τού κ. 1. Προκοπίου, δημοσιευμένο στήν «Ε λληνική», όπου δ συντάκτης εκτός τών 
άλλων ύπεστήριζεν δτ. ό Έ λλην καλλιτέχνης άπέτυχεν οίκτρώς στά Βερολίνο κλπ. καί άφ’ 
ετέρου ή δυσαρέσκεια τών καθηγητών τοΰ πιάνου κατά τού κ. Ψαρούδα γιά κάποια του κρι
τική. Οί δυσαρεστημένοι λοιπόν αύτοί κύριοι άπό κοινού, παρά τήν ειλικρινή άντίθετη γνώμη 
τοΰ κ. Νικολάου (ύποδιευθυντοΰ) καί άλλων καθηγητών έθεσαν έκβιαστικώς ζήτημα γιά μας 
τούς δύο νά μήν παρακολουθήσουμε τίς εξετάσεις, άπειλοΰντες, έν έναντία περιπτώσει, 
παραίτησιν κ. ά.

Περιτον νά σημειώσω δτι πρά τής άπροόπτου αύτής συμπεριφοράς ανθρώπων, ποΰ θέ
λουν νά λέγωνται κύριοι διεμαρτυρήθηκα έντόνως στό γραφεϊον τοΰ ύποδιευθυντοΰ ποΰ, έδει- 
ςε φανερά ότ·. λυπάται καί δέν εγκρίνει τά τερτίπια αύτά, γιά τήν αυθαιρεσία: νά άπαγο- 
ρευεται σέ αντιπροσώπους τοΰ τύπου ή παρακολούθησις, (Λ λόγους προσωπικούς, δημοσίων
εςετασεων. άλλά καί γιά τήν άπρέπεια: νά καλούνται οί κριτικοί καί κατόπιν νά  ξεκα-
Α ο ΰ ν τ α ι γιά τά καπρίτσια μερικών εύεξάπτων νέων  Καί έπεφυλάχθηκα νά άσχοληθώ καί
δημ-oofqi γ.ά τά σκάνδαλο αύτά.

Καί τώρα προβάλλουν τά ερωτήματα :
Α.') Υπάρχει στό Ίίδείον ’Αθηνών υπεύθυνη διεύθυνσις, ή μήπως διευθύνουν εκεί ούσι- 

αστ.κώς άπά τά παρασκήνια οί άλίγοι γνωστοί έπιτήδειοι, τά παρείσακτα καί άντικαλλιτε- 
'(-νίκ“ στοιχεία, ποΰ ξεφεύγουν άπό τά όρια δχι μόνον τής καλλιτεχνικής άξιοπρεπείας, 
άλλά καί τής στοιχεκοδεστέρας κοινωνικής εύπρεπείες καί άγωγής;

Β. ) Η μήπως  οί τοΰ ’Ωδείου θεωρούν τό ΐδρυμα-ίδρυμα ήμικρατικόν- ώς άτομικό 
τους τσιφλίκι, δπου είμποροΰν νά έπιβάλουν τά καπρίτσια τους μέ τρόπο, ποϋ αποτελεί 
πρόκλησι στό δημόσιον αίσθημα; καί

Γ'.) Γιατί δ έπιτηδείως φαμφαρονίζων κ. Μητρόπουλος, ποΰ ήταν μέλος καί 
τής εξεταστικής επιτροπής τής μουσικής δωματίου, δέν εθεσε τότε ζήτημα παρουσίας κριτι
κών . άλλά μόνον στις εξετάσεις τοΰ πιάνου;



(Ίσω ς διότι έ,'νώριζεν δτι δ εύγενής Ισπανός καθηγητής κ. Μπουστίντουϊ δέν θά άνε- 
•/όταν παρόμοια τερτίπια, παρόμοιες άντικαλλιτεχν.κές σκευωρίες);

Φυσικά δέν υπάρχει καμμιά άμφιβολία δτι ή περίπτωσις αυτή είνε μιά χαρακτη
ριστική έκδήλωσις τοϋ νεοελληνικού ετσιθελισμοϋ, ποΰ συνήθως εφαρμόζεται άπό ανθρώπους 
μικροπρεπείς, ποϋ κατέχουν κακώς θέσε:ς γιά νά δείξουν άνύπαρκτη άξια, καί δημιουργεί 
τήν έντύπωσι, ότι προέρχεται καί άπό φόβο τών ενδιαφερομένου στήν περίπτο)σιν αύτή 
(ιδίως τών καθηγητών τοΰ πιάνου κ. κ. Σκόκου καί Φαραντάτου, γνωστών πεζών καί άντι- 
καλλιτεχνικών τύπο>ν ποΰ κρύβονται πίσω άπό τούς θηλυπρεπείς υστερισμούς τοϋ κ. Μη- 
τροπούλου, ενώ ό κ. Οΐκονομίδης ετήρησε τή συνειθισμένη του διπλωματικότητα), νά έκ- 
δώσουν μιά άδικη καί μεροληπτική άπόφασ., όπως φαίνεται ότι συνέβη στήν περίπτωσι 
αύτή.

Εννοούμε τήν σκηνοθετημένη, όπως υποστηρίζουν μερικοί, ενέργεια νά ύποβιβασθή ί  
άριστος καλλιτέχνης βιολίστας κ. Μαγειρόπουλος, μαθητής τοϋ κ. Χωραφά, πού έπαιξεν εν 
γένει θαυμάσια, καί νά υψωθούν υπέρ τό δέον μερικές πιανίστριες, μαθήτριες τών προανα- 
φερθέντιον δύο αυτών καθηγητών,—Ινα άπό τά λυπηρά φαινόμενα μεροληψίας, πού παρα- 
τηρείται στά μουσικά μας ιδρύματα. Διότι θά γνωρίζουν, όπο>ς καί πρέπει νά γνωρίζουν, οί 
τοϋ Ωδείου ότι αί διπλωματικαί εξετάσεις σολίστ γίνονται εις όλα τά μέρη τού κόσμου 
(καί κατά πολυετή παράδοσι καί στόν τόπο μας) δημοσί$ (ώς ρεσιτάλ) ένο>πιον πυκνού 
άκροατηρίου καλλιτεχνών κριτικών καί φιλομούσων, άκριβώς γιά νά ύπάρχη μεγαλειτίρα 
έγγύησις όσον άφορά τήν άκριβοδικαία κρίσι τής έξετ. επιτροπής.

Καί ένφ αύτά συμβαίνουν παντού, εύρίσκεται σήμερα τό ’ώδεΐον νά νοσταλγήσω ίεροε- 
ξεταστικό καί χαμητικό σύστημα δοκιμασίας, ποϋ δίνει τήν γενικήν έντύπωσι, ότι γίνεται 
γιά νά συγκαλυφθή μιά μεροληψία καί άδικία, όπως πιστεύουν στήν προκειμένη περίπτωοι 
πολλοί, πράγμα, ποϋ μειώνει καιρίως τό γόητρο τού ιδρύματος τής οδού Ιίειραιώς.

"Οσον άφορά τόν κύριο αίτιο τής εναντίον μου ταπεινής αύτής σκευωρίας τόν κ. Μη- 
τρόπουλο, τόν οποίον φαίνεται ότι 6 δημοσιογραφικός μοΛ έλεγχος πολύ τόν ενοχλεί, θά 
τοΰ συνιστοϋσα νά άφήση τούς κάθε άλλο παρά άνδρικούς, εκ τοϋ άσφαλοϋς αύτούς ταρτα- 
ρινισμούς, μέ τούς οποίους εΐνε άστείο νά θέλη νά μάς έκβιάση νά τόν παραδεχθούμε ώς... 
μεγαλοφυΐα, όπως τόν άποκαλεί ή γνιοστή διαφημιστ.κή κλίκα, πού επιδιώκει μόνο νά τόν 
εχη όργανό της, ενφ  έξ εναντίας δέν κατώρθωσε ό μουσικός αύτός μέ τίς εμφανίσεις του νά 
δείξη καν σοβαρότητα καλλιτέχνου, ποϋ σέβεται τόν έαυτόν του καί τήν Τέχνη, πότε δολο
φονώντας τόν Μπετόβεν καί π^τε παίζοντας τόν ρόλον πλανωδίου ταπέρ.

Ηά είχα νά συστήσο^ στον κύριον αύτόν αντί τών εκφυλισμένων αύτών ταρταρινισμών 
νά άνασκευάση εκείνα, ποϋ άπεκάλυψεν κυρίους ό φίλος καί ξεχωριστός καλλιτέχνης κ. Llpo- 
κοπίου ότι: α'.) στή Γερμανίά δέν έκλήθη αντίθετα μέ ο,τι έγράφη ψευδώς έδώ, άλλά έκαμε 
καλλιτεχνικήν έμφάνισι άφοϋ προηγούμενους έπλήρωσαν άδρότατα οί πάτρωνές του γ.ά τή 
συναυλία (υπό τύπον γιά έξοδα δοκιμών ορχήστρα ς κ. λ.) καί ότι μεταξύ τών άλλο>ν κρι
τικών Ιδημοσιεύθησαν είς βάρος του, είς έγκριτα φύλλα τού Βερολίνου καί βαρείς χαρακτη
ρισμοί, όπως τό σέ εσπερινή εφημερίδα «έμφάνισις χειρώνακτος», «παίξιμο μποξέρ» κ.λ.

Έπίσης προσκαλώ τόν κ. Μητρόπουλο νά διαψεύση άν θέλη β') ότι άπίναντι τοϋ δια- 
σήμου Ριχάρδου Στράους, όταν μάς επεσκέφθη, άπεδείχθη ότι στερείται, οπο>ς καί ό κ. 
Μπούτνικο)φ, άκοής ένός κοινού μουσικού, πράγμα εύκολο νά άποδειχθή οέ κάθε στ.γμή, 
προκειμένου ιδίως 'ΐά  έργα κάπο>ς πολυσύνθετα.

Αύτά έχο) νά πώ γιά  τόν θεατρικώς ταρταρινίζοντα αύτόν κύρ.ο.
Κατόπιν όμως τών επανειλημμένοι συχνών κρουσμάτων παρομοίων μεσαιωνικών αυ

θαιρεσιών άπέναντι άντιπροσώπο>ν τού τύπου στόν τόπον μας—νομίζο) ότι πρέπει νά 
σκεφθοΰν σοβαρώς οί κριτικοί νά μετέλθουν είς τό Ιςής άνάλογα μέσα άμύνης απέναντι τών 
διαφόρο>ν αιφνιδιαστικών εναντίον τους άποπειρών, εναντίον τών τραμπουκισμών, ποϋ άπο- 
βλ έπουν στήν ματαίωσι τοϋ δημοσιογραφικού ελέγχου:

Μήπο)ς πρέπει οί κριτικοί νά άρχίσουν νά εκπορθούν τήν είσοδον τών συναυλιών κ.λ. 
•ζητοΰντες τήν σ3νδρομή τής ’Αστυνομίας, έν περιπτώσει δέ άπροθυμίας, νά έπ.διο')ξουν 
βιαίως είτε μέ τήν ενίσχυσιν μπράβο)ν, είτε καί μέ άλλα μέσα... πολεμικά νά προστατεύ
σουν τά δικαιώματά τους; CO Σύλλογος τών κριτικών έδώ έχει τόν λό,'ον). Διότι όπου δεν 
λειτουργούν οί νόμοι καί οί θεσμοί, έχουν ιερή ύποχρέο>σιν οί ελεύθεροι πολίται νά τούς επι
βάλλουν άτομικώς, εν άνάγκη δέ καί β.αίως. Μέ εξαιρετικήν έκτίμησι

Άθήναι, 20-6-1930. Ν. ΒΕΡΓΠΤΗΣ



c Η  ιιακέτα τοΰ ζωγράφου κ. Σαντοριναίον γιά τόν « Κ ύκλωπα» 
ή όποια δεν εξετελέσ&η.

“ Ο ΚΥΚΛΩΠΑΣ,, ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
Τό «Λαϊκό Θέατρο» (Παγκρατίου) εκαμε έναρξιν των παραστάσεών του μέ τά σατυ

ρικό δραμα τοϋ Εύριπίδου δ «Κύκλωπας» (κατά μετάφρασι τοϋ κ. Α. Πάλλη).
Γιά τά έργο, ποϋ είναι §να άπά τά μνημειώδη αριστουργήματα τής άρχαίας έλληνι- 

κής τραγωδίας, δέν πρόκειται φυσικά νά κάμουμε έδώ κριτική.
"Οσον άψορα τήν έκτέλεσι,—ποΰ ήταν μιά προσπάθεια άρκετά σοβαρή, άν καί λίγο 

τολμηρή μέ τά πενιχρά τεχνικά μέσα, ποΰ διέθετε δ θίασος—ήταν εξαιρετικά έπιμελημένη.
Οί γνώμες γιά τήν έκτέλεσι αύτή, (δπως καί γενικά γιά τίς παραστάσεις τοϋ Λαϊ

κού θεάτρου) ήταν άκρως άντίθετες : Σε πολλούς έφάνη εντελώς ικανοποιητική στή γενική 
της γραμμή, ένψ άλλους τούς έξένισε ώς τολμηρό εγχείρημα και δέν τούς ευχαρίστησε.

’Εμείς θά περιορισθοϋμε στά σημείωμα αύτά στά μουσικά μέρος δηλ. τήν εισαγωγή, 
ΰπόκρουσι καί τή μελοποίησι των χορικών, ποΰ εχει συνθέσει δ Διευθυντής τών Μ. X. 
κ. ’Ιωσήφ Παπαδάπουλος.
Τήν μουσική αύτή χαρακτηρίζει ίδιάζουσα δποβλητικότης καί αρκετή ιδιορρυθμία μέσα στά 
άρχαϊκοεξωτικδ της χρώμα καί τήν άπλή, άν καί έλαφρώς τολμηρή της άρμονία. ’Αποδίδει 
δέ μέ ένάργεια τά σατυρικοδιονυσιακά πνεΰμα,ποΰ διαπνέει τά εύριπίδειο άριστούργημα.

’Αξιοσημείωτο είναι δτι, άν καί ήσαν πολύ δλίγα τά όργανα, ποΰ διέθετε τά θέατρο, 
ή άκουστική τής μουσικής ήταν πρώτης τάξεως, πράγμα άφειλόμενο στή μαεστρία τής 
συνθέσεως καί τών εκτελεστών.

’Ιδιαιτέρως άξίζει νά έξαρθη τό ώραϊο παίξιμο τοϋ κ. Π. Γιατρά (κόρνο) καί τοϋ κ. 
Κρανιώτη (δμποε).

Άπά άπόψεως ρυθμικού συγχρονισμού οργάνων καί τραγουδιστών ή έκτέλεσις δέν ήταν 
εις δλα τά σημεία ικανοποιητική, ποϋ πρέπει νά άποδοθή στή μουσικήν άπειρίαν τών νέων, 
ποΰ άπετέλεσαν τά χορό. Μ. Μ.



ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Βιβλιοκρισία)

I. Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΓΑΟΓ Ή  ΚΟΓΡΟΓ, «Ή  Μ ο υ σ ι κ ή τ ή ς  θ ρ η σ κ ε ί α ς ; »  
Έ ν  Τ ρ ι π ό λ ε ι  1 9 2  9.

Ό κ. “Ιωάννης Πανα[·ιωτόπουλος, παλαιός απόφοιτος  τής Βυζαντινής Σχολής τοδ 
’Ωδείου ’Αθηνών καί νδν Πρωτοψάλτης τοδ Καθεδρικού Ναού τής Τριπόλεως Πελοπον- 
νήσου, έξέδωκε πρό τινων μηνών μίαν μελέτην δπό τόν τίτλον «'II Μουσική τής θρησκείας» 
8ι’ ής πειραται νά δποδείξη τάν τρόπον τής έπανεμφανίσεως τής μουσικής τών Βυζαντινών 
χρόνων καί τής άρχαίας, άΰτής τονολογίας. Μετά μακράν είσήγησιν περί τής σημασίας 
τής Ιεροτελεστίας καί τής έν αυτή συμβολής τής μουσικής, δ συγγραφεύς παρουσιάζει νέον 
Ιδιον σύστημα μουσικής γραφής προτείνων τήν δ.’ αΰτοδ άντικατάστασιν τής νδν έν χρή- 
σει πάρασημαντικής, ήν θεωρεί ώς άτυχες κατασκεύασμα συντελεσαν είς τήν κατάπτωσιν 
τής ίερδς ήμών μουσικής.

Είς τήν άπόφασιν ταύτην εφθασεν δ συγγραφεύς δρμηθείς έκ τής αρχής δτι δλα τά κακά 
προήλθον έκ τής Παρασημαντικής, τήν δποίαν καί χαρακτηρίζει διά βαρυτάτων φράσεων- 
λησμονών δτι ή Γραφή δέν είναι μουσική, άλλά μέσον τής μουσ.κής. Καί είναι μέν αληθές 
δτι ή Βυζαντινή Γραφή παρουσιάζει άναμφισβητήτους δυσκολίας καί άτελείας προκειμένου 
ν ’ άνταποκριθή είς τάς άνάγκας τής σημερ.νής τέχνης, ιδίως τής οργανικής, άλλ’ είναι 
εξίσου άληθές δτι ή Γραφή αυτη εχει τήν Ικανότητα νά άποδίδη τάς μελιρδίας τής 
’Εκκλησίας κατά τρόπον καλλιτεχνικόν, ήτοι μέ ρυθμόν καί μέ έκφρασιν.

Έάν οί στοιχειώδεις αυτοί κανόνες τής καλλιτεχνικής έκτελέσεως παραβιάζωντα1 
άπά άμορφώτους έκτελεστάς, είς τοΰτο δέν πταίει ή Μουσική, πολύ δέ δλιγώτερον ή Παρα" 
σημαντική.

Ό κ. Παναγιωτόπουλος, δστις, ώς είναι γνωστόν έκ τής μέχρ. τοδδε δράσεώς του, δέν 
στερείται μουσικής έμπνεύσεως καί άναλόγων τεχνικών μέσων, θά ήδύνατο, έάν δέν παρε- 
σύρετο άπά τήν έσφαλμένην βάσιν τής γραφής, νά δώση χεϊρα βοήθειας είς εκείνους, οί 
δποίοι άγωνίζονται εν μέσψ προλήψεων καί φανατισμοδ διά τήν άνόρθωσιν τής Βυζαντινής 
μουσικής" δλως άπροσδοκήτως δμως έζήλευσε τήν δόξαν τοδ αίρεσιάρχου, μιμούμενος έκεί- 
νους, οί δποίοι, δ.ά νά καλύψουν τήν μουσικήν των γυμνότητα, κατακερματίζουν τά 
σοβαρά μέλη τής Παραδόσεως, άλλος μέν δπό τά πρόσχημα τοδ άρθοτίρου τονισμού καί 
τής στίξεως, άλλοι δέ δπό τά πρόσχημα τής ρυθμικής ϊσοποδίας καί φθάνουν οί έν 
λόγψ διορθωταί μέχρι τοιούτου σημείου σχολαστικότητος ώστε, νά δίδουν καί συνταγάς 
μελοποιΐας λησμονοδντες δτι ή μελοποίία δέν είναι οδτε φαρμακευτική, ούτε μαγειρική, 
άλλά πρό πάντων, έμπνευσις, ήτοι θείον δώρον.

Ό κ. Πεναγιωτόπουλος δέν φαίνεται ακολουθών τά άποκρουστικάν τοϋτο έργον 
τών διορθωτών τής μουσικής, άλλά κλίνει καί αυτός είς τήν άντικατάστασιν τών μελψ- 
δικών τύπων, δσοι δέν υποβοηθούν τήν κατανόησιν τοδ κειμένου.

Ά λ λ ’ οί μουσικοί τύποι, πλήν εκείνων, τούς δποίους διεστρεψαν αμόρφωτοι έκδόται, 
ή παρενέβαλαν λαθραίως άκαλαίσθητοι μουσικοί, είναι άξιοι μεγάλου σεβασμού καί δέν 
είνα. δικαίωμα τοδ καθενός νά τούς μεταβάλλη, διότι έγενοντο έπί τη βάσει προτύπων τής 
άρχαίας μουσικής. Έάν δέ ένίοτε παρουσιάζεται ελαφρά τις άντινομία, λόγψ ασυμφωνίας 
τής μουσικής στίξεως πρός έκείνην τοδ κειμένου, δέν θά τήν έπανορθώσωμεν προχείρως' 
ή άποκατάστασις μιας άρχαίας μελφδίας θά γίνη κατόπιν μεγάλης προσοχής καί εδλα- 
βείας έκ μέρους έπιτροπής τής ’Εκκλησίας καί κατά τρόπον έπιστημονικόν, ούχί δέ !κ  
μέρους άνευθύνων παραγόντων.

Διότι σήμερον κατ’ έξοχήν άναζητούνται οί τύποι τών παλαιών άσμάτων τής



‘Εκκλησίας itoti δλοι ot Μουσικολόγοι ϊστρεφαν τήν προσοχήν των είς την μελέτην των 
παλαιών μουσικών χειρογράφων τής ’Ανατολής, ώς καί τοΰ σημερινού έκκλησιαστικοϋ μας 
άσματος, τό δποΐον είναι βέβαιον δτι διετήρησεν έκ παραδόσεως πολλά στο.χεϊα τής 
άρχαίας τέχνης.

’Αλλά καί ή σημερινή παρασημαντική, έφ’ δσον δέν πρόκειται άκόμη νά άντικα- 
τασταθή διά τής παγκοσμίου, ένεκα λόγων τεχνικών, δέν είναι φρόνιμον νά άντικατασταθή 
δι’ άλλης παρεμφερούς, ώς ή προτεινομένη παρά τού κ. I. Π., διότι, ανεξαρτήτως άλλων 
λόγων, θεωρείται ή πρώτη βάσις πρός αναδρομικήν έρμηνείαν τών πρά τοδ Χρυσάνθου 
(1814) μουσικών γραφών, ή κλείς τών όποιων έχάνετο άμα τή καθιερώσει νεωτέρας παρα- 
σημαντικής. ’Ιδού δ κυρ«ί)τερος λόγος, διά τάν όποΓον άπέτυχον καί έλησμονήθησαν δλα1 
αί άπόπειραι πρός εισαγωγήν καί καθιέρωσιν νέας μουσικής γραφής. Έξ δλων τούτων—καί 
αναφέρω τού Πουλιέρμου, τοϋ Πασπαλή, τοϋ Καλαϊτζοπούλου, τοϋ Ξηροποταμηνού, τοΰ 
Ρεμαντα, τοϋ Λεσβίου καί άλλων—μόνον ή γραφή τοϋ Λεσβίου είχε τήν τύχην νά παρα- 
μείνη ώς άνάμνησις έν τή Μονή τοϋ Λειμώνος τής Μυτιλήνης, ιδιαιτέρας Πατρίδος τοϋ 
Γ. Λεσβίου. (Αί μοναχαί, ποϋ ψάλλουν συνήθως πρακτικώς, ισχυρίζονται εις τήν Μονήν 
τοϋ Λειμώνος δτι ψάλλουν συμφο>νως μέ τά μουσικά κείμενα τοϋ Λεσβίου).

Δέν φαντάζομαι δτι θά έχη διαφορετικήν τύχην ή νέα μουσική γραφή τοϋ κ. I. Π. 
έάν ΰποτεθή—πράγμα άπίθανον κατ’ έμέ—ότι θά φθάσι;) ούτος είς τήν άπόφασιν νά εκτυ- 
πώση δι’ αύτής τά βιβλία τής ’Εκκλησίας. Εύχομαι εΐλικρινώς νά άναθεωρήση δ σ. τήν 
πρόθεσίν του ταύτην καί νά άντιληφθή δτι έν τή Όρθοδόξψ ’Εκκλησία ύφίσταται 
βεβαίως ζήτημα μουσικόν καί ιδίως ψαλτικόν" τοΰ ζητήματος δμως τούτου ή πρώτη άποψις 
δέν είναι ασφαλώς ή εισαγωγή νέας Παρασημαντικής.

θά  είναι δέ καί μακράν τής πραγματικότητας δ συγγραφεύς, έάν προχωρήση είς τήν 
άποψίν του, διότι ή μέν σπουδάζουσα νεολαία τών Σχολείων τής δημοτικής, καί τής Μέσης 
έκπαιδεύσεως εκμανθάνει τήν μουσικήν συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τού Υπουργείου Παι
δείας καί τά παρ’ αύτοϋ έγκεκριμένα μουσικά συστήματα, οί δέ εκκλησιαστικοί καί μουσικοί 
κύκλοι θά μείνουν ασυγκίνητοι καί αδιάφοροι, πιθανόν δέ καί πολέμιοι άπένταντι ένάς τολμη
ρού καινοτόμου, δστις δέν διενοήθη άπλώς νά προτείνη σχέδιον νέας γραφής—ή έρευνα είναι 
έλευθέρα καί σεβαστή—άλλ ’ έννοεϊ νά έπ'βάλη αύτήν άνευ έγκρίσεως τής’Εκκλησίας,επί πλέον 
δέ μεταχε.ρίζεται γλώσσαν ήκιστα άρμόζουσαν είς επιστημονικήν διατριβήν (κακά συναπάν- 
τημα—αίσχος—μωρία κ .τ.λ.). Αί λέξεις αΰται δέν ήσαν αί κατάλληλοι διά τάν χαρακτηρι
σμόν τής Έκκλησιαστ.κής ημών μουσικής, Ινάς εκκλησιαστικού θεσμοΰ δι’ οδ καί δ συγγραφεύς 
έμορφώθη καί άνεδείχθη καί άπέναντι τοϋ δποίου ώφειλε, νομίζω, περισσοτέραν εύλάβειαν.

Εύτυχώς παρόμοιαι εκφράσεις δέν άπαντώνται είς δλα τά κεφάλαια τοΰ υπό κρίσιν έρ
γου καί δή είς τά καθαρώς θεολογικά, ιστορικά καί μαθηματικά, δπου δ συγγραφεύς παρου
σιάζεται ώς άλλος άνθρωπος, τόσον άπό άπόψεως φρασεολογίας, δσον καί άπά άπόψεως έμβα- 
θύνσεως είς τά θίγόμενα σοβαρά ζητήματα. Τά κεφάλαια αΰτά, ποΰ έχουν τή αξίαν των, ά- 
νεξαρτήτως τοΰ ζητήματος τής νέας μουσικής γραφής, διότι άναφέρονται είς τάν καθορισμόν 
τών φθόγγων, τών τετραχόρδων, τών τόνων, τών γενών είναι άξια προσοχής καί θά άπετέλουν 
άξιόλογον πραγματείαν, έάν έπλουτίζ'οντο καταλλήλως καί άπεσπώντο έκ τοΰ υπό κρίσιν έρ
γου, οδτινος καί δ τίτλος ΰπήρξεν άτυχής, ώς μή άνταποκρινόμενος εις τά περιεχόμενον.

Μιά τοιαύτη έργασία θά είχε διπλήν ώφίλειαν: θά άφώπλιζε τούς ήμιμαθεΕς, οί δποίοι 
πιάνονται συνήθως άπά μερικάς λέξεις διά νά συκοφαντήσουν δλόκληρον τήν πραγματείαν, 
ζητοϋντες, έπί πίνακι τήν κεφαλή τοϋ συγγραφέως (!), θά προσέφερε δέ πραγματικήν ύπη- 
ρεσίαν είς τήν ίεράν ήμών μουσικήν, ής δ κ. Παναγιωτόπουλος τυγχάνει—τά πιστεύω 
άκραδάντως—έκλεκτάς μύστης καί ειλικρινής ΰπέρμαχας. Κ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η Ε ΓΓΡΑ Φ Η  ΤΩΝ Φ Ω Ν Ο ΓΡ Α Φ Ι 
ΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ.

Ή έγγραφή  μουσικών τεμαχίων είς τόν τόπον μας είνε μιά έργασία πολυσχιδής, ή 
όποια διαρκεϊ άπά τήν ήμέραν, ποϋ άρχίζει νά γίνεται ή συλλογή τών πρός εγγραφήν τρα- 
γουδιών μέχρι τής άφίξεως τών δειγμάτων άπά τά Ευρωπαϊκά Εργοστάσια. Μπορούμε 
λοιπόν νά ύποδιαιρέσωμεν τήν εργασίαν αύτήν εις τρεϊς περιόδους.

1) Καταρτισμός τής συλλογής τών μουσικών τεμαχίων καί δοκιμαί.
2) ’Εποχή τής φωνοληψίας.
3) Έξ έτασις τών δειγμάτων καί συνδυασμός τών τραγουδιών είς πλάκες.
Καί τώρα άς εξετάσωμεν χωριστά κάθε περίοδον.
Κατά τήν πρώτην περίοδον, ώς εΐπομεν, γίνεται ό καταρτισμός τής συλλογής τοΰ 

τραγουδιοΰ καί αί δοκιμαί. Τά μουσικά τεμάχια, ποϋ έγγράφονται είς Ιλληνικούς δίσκους 
άνήκουν, ώς γνωστόν, είς τρείς κατηγορίας,ήτοι είναι ταϋτα: αμανέδες, Ε λληνικά δημοτικά 
τραγούδια καί χορευτικά τεμάχια καί έλαφραί ρομάντζαι άπά όπερέτ'τες καί έπιθεω- 
ρήσεις.

Τά πλέον εμπορικά τεμάχια είνε οί αμανέδες γιατί αρέσουν είς τά 9)10 τοϋ Ε λλη 
νικού λαοΰ, κατόπιν έρχονται τά δημοτικά, τά όποια αρέσουν ώς έπί τά πλεϊστον μόνον 
είς τήν Παλαιάν Ελλάδα καί τελευταία τά μουσικά τεμάχια τοϋ θεάτρου κλπ.

Μέ άλλους λόγους έάν μιά Φωνογραφική Ε ταιρία έγγράψη 300 τραγούδια, τά 220— 
230 θά είνε άμανέδες καί δημοτικά καί τά ύπόλοιπα τραγούδια τοϋ πενταγράμμου.

Μαζί μέ τόν καταρτισμόν τής συλλογής άρχίζουν καί αί δοκιμαί, τάς όποιας κάνει 
δ μαέστρος τής Εταιρίας διά τά θεατρικά κλπ. τραγούδια, διότι γιά τά άλλα δοκιμαί 
συνήθως δέν γίνονται παρά μόνον πρό τής στιγμής τής εγγραφής.

Συνήθως έκαστη  Ε ταιρ ία 'έχει ίδικούς της έκτελεστάς- δέν' άποκλείεται δμως νά 
χρησιμοποιηθούν καί νέοι τοιοΰτοι έχοντες τά κατάλληλα προσόντα, τά δποϊα είναι τά 
έςής: πρώτον φωνή μαλακή χωρίς μεγάλους παλμούς, δεύτερον καθαρή προφορά τών 
λέξεων τοΰ τραγουδιού, καί τρίτον κάποια έξαιρετικότης μουσικής άντιλήψεως.

Φωνές, οί όποΕες έχουν μεγάλους παλμούς καί φωνές πολύ δυνατές δέν επιτυγχά
νουν είς τήν φωνογραφική πλάκα, διότι προξενούν είς αυτήν βαθεΐς καί έλικοειδεΐς, 
αύλακας, οί δποϊο. ένώνονται κατά τήν διαδρομήν τής βελόνης καί καταστρέφουν τήν 
πλακα. Έ νφ δταν ή φωνή εΐνε μαλακή χωρίς παλμούς, ή πορεία τής βελόνης γίνεται 
δμαλή καί οΕ αύλακες κανονικοί' συνεπώς έπιτυγχάνει ή έγγραφή αύτής τής φωνή;.

Έ πειτα  τά λόγια τοϋ τραγουδιού, πρέπει νά διακρίνωνται καθαρά άπά τούς άκού- 
οντα. Πολλοί δταν τραγουδούν προσέχουν μόνον πώς νά εφαρμόσουν τήν διδασκαλίαν 
τής Μονωδίας είς τά φωνήεντα τών λέξων τοϋ τραγουδιού καί λησμονούν νά προφέρουν 
καθαρά τά καϋμένα τά σύμφωνα' τότε λοιπόν ακούει κανείς μίαν σε.ράν άπό ήχους χωρίς 
ενοιαν, κουράζεται τά αύτί του άπά τήν προσπάθειαν, ποϋ καταβάλλει γιά νά διακρίνω τά 
λόγια καί δέν αγοράζει τήν πλακα.

Καί τέλος μιά έξαιρετικότης μουσικής άντιλήψεως είναι άπαραίτητος γιά νά άπο- 
τυπωθή τό τραγούδι άκριβώς δπως είνε είς τήν μελωδικήν' του γραμμήν καί είς τά 
τέμπο. Έ πί πλέον χρειάζεται κάποια είδικότης διά κάθε είδος τραγουδιού καί λίγη
ψυχή· ̂

’Ιδού γιά ποιούς λόγους αί φωνογραφικαί Εταιρεία χρησιμοποιούν μερικές φορές



τραγουδιστάς μέ μέτριες φωνές καί άλλοι ποδ είνε άριστοι μένουν κατά μέρος και παρα- 
πονοδνται. Αέν αρκεί μόνον ή ώραία φωνή" άλλά καί δέν χρειάζεται ή μεγάλη 
φωνή. 'Ο φωνόγραφος θέλει μαλακή φωνή, καθαρά λόγια, τέμπο πρώτης τάξεως, ψυχήν 
αισθηματικήν καί ειδικότητα εις τά τραγούδια" άς προσέξουν σ’ αύτά οί καί αί δποψή- 
φιοι έκτελεσταί τοΰ φωνογράφου καί άς προσθέτουν καί μερικά έλληνικά τραγούδια εις 
τό ρεπερτόριό των, γιατί ή άριες τών μελοδραμάτων καί τά διάφορα ξένα τραγούδια 
ποΰ μαθαίνουν εις τά ’Ωδεία, δυστυχώς δέν είνε κατάλληλα γιά τούς Ιλληνικούς δίσκους, 
διά τάν λόγον δτι δέν άγοράζονται άπό τάν πολύν κόσμον οί ολίγοι δέ, ποΰ άγοράζουν 
άπ’ αύτά, προτιμοΰν ξένους καλλιτέχνας ώς έπί τά πλεΕστον.

'Η περίοδος των δοκιμών διαρκεΐ 3, 4, ή καί περισσοτέρους μήνας κατά τούς όποιους 
ή έκμάθησις τών τραγουδιών πρέπει νά συντελεσθή άκριβεστάτη καί ή έκτέλεσις των 
νά γίνη, εϊ δυνατόν, άπό μνήμης. Συμπληροδνται αί ένορχηστρώσεις τών τραγουδιών καί έν 
τψ μεταξύ Ιρχονται άπό τήν Εύρώπην οί έκ κηροδ καί άλλου μίγματος δίσκοι, έπί τών 
όποιων γίνεται ή φωνοληψία.

Π. ΓΛΥΚΟΦΡΙΔΗΣ

Ο Π ΕΡΕΤ Τ Α -ΕΠ ΙΘ Ε Ω ΡΗ Σ ΙΣ .
MONDIAL. Ή  « Γ υ ν α ί κ α  μέ  τ ά  χ ρ υ σ ά »  είναι θαυμασία όπερέττα του Κράους μέ 
λεπτοτάτην δπόθεσιν ώραίαν μουσικήν καί πλουσιωτάτην ένορχήστρωσιν. Σκηνικά θαυ
μάσια. Έκτέλεσις καλή άπό τάς κ. κ. Ζαζάν καί Γκιουζέππε καί τούς κ. κ. Στυλιανόπουλον 
καί Μακρήν. Οί κ. κ. Κοκκίνης καί Σιμόπουλος πολύ μονότονοι. Ή  όρχήστρα στά μέρη 
του τραγουδίοΰ πολύ δυνατή.

Ό «Πρίγκηψ τής Σαμπάνιας», ώς επληροφορήθην, εκακοποιήθη άπό τό γνωστόν 
μουσικοφιλολογικόν συνεργειον διασκευών τοΰ Μοντιάλ.
ΑΘΗΝΑ ΙΟΝ. Ή  «Ρ ι ρ {κ α  μ α ς »  διασκευή έκ τοΰ Γαλλ.κοΰ υπό τοΰ κ. I. Πρινέα. 
Έ  όπερέττα αύτή αρέσει είς τό κοινόν καί παίζεται έπιτυχώς χάρις είς τά άστεια τοΰ 
Πρινέα καί τήν καλήν εμφάνισιν του κ. Τριχά. Πολύ καλά παίζει ή Κα Κούρμη ώς καί 
αί Και Γαϊτάνου, Δελή, καί οί Κοι Τζινιόλης, Μηλιάδης καί Χαλάς, θαυμάσιος χορευτής δ κ. 
Κωνσταντινίδης. Ή  Μουσική τής Ριρίκας, άρκετά πεταχτή, Ι^ράφη άπό τόν κ. Μάστοραν 
ώς λέγεται έντός 15 ήμερών καί γ ι’ αύτό υπενθυμίζει διάφορα παλαιά καί νεωτερα 
μοτίβα ώς π. χ. τά Μαγεμμενα της φ ιλιά τοΰ Παπα/εωργίου καί άλλα. Ή  ένορχήστρω- 
σις κατά τάς πρώτας παραστάσεις δεν είχε συμπληρωθή, ιδίως δέ είς .τήν πρεμιέραν ήτο 
έν νηπιώδει καταστάσει, πράγμα βεβαίως δχι τιμητικόν διά τόν συνθέτην καί μαέστρον, 
τοΰ θεάτρου: Χρειάζεται όλιγωτέρα βία . καί.... §να κλαρίνο. CH όρχήστρα παίζει άνευ 
χρωματισμού πάντοτε φόρτε. Σκηνικά άρκετά καλά.
MOGADOR. Ή «Ρ ο υ κ έ τ α» έπιθεώρησις άπό θεαματικής άπόψεως καλή. Έκτος άπό 
τά τελευταίως άγορασθέντα νούμερα τών κ. κ. Μωραϊτίνη καί Σ. Πετρά δλα τά άλλα 
έΐνε ανόητα. Λυποΰμαι είλικρινώς τούς καλούς ήθοποιούς αύτοΰ τοΰ θεάτρου.

Μ, ΒΕΓΑΣ



01 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ Ω Δ Ε ΙΩ Ν
Κατά τήν έφετεινήν περίοδο παρετηρήθη ή ϊδ.α πληθωρικότης στήν έμφάνισι διπλω

ματούχων καί πτυχιούχων των μουσικών μας ιδρυμάτων.
Είς τό ’φδεΕον ’Αθηνών έδόθησαν έφέτως έννέα διπλώματα σολίστ.
Άπά τούς διπλωματούχους διεκρίθη έν πρώτης ή Δις Α. Άντωνιάδου (ά.' βρ.) μαθή

τρια τοΰ κ. Πετύρεκ), ποΰ έφανερωσε στό πιάνο ένα σπάνιο ταλέντο καί θαυμαστή τεχνική 
συγκρότησι. Επίσης σημειώνουμε τίς Δες Σ. Κομνηνοΰ άριστα, Η. Παπαδοπούλου (τάξις 
έπίσης κ. Πετύρεκ) καί Ν. Ζαργάνη (β.' 6ρ. τάξις κ. Σκόκου).

Στή μονωδία έσημείωσε θαυμαστήν έπιτυχία μουσικοφωνητικώς ή Δις Δ. Σώσου β.' βρ. 
(τάξις κ. Κ. Νικολάου).

Στά βιολί έπαιξε Εκανοποιητικώτατα άπά πάσης άπόψεως δ έκλεκτός καλλιτέχνης κ. 
Γ. Μαγειρόπουλος άριστα (τάξι κ. Χωραφα).

Στά θεωρητικά διεκρίθη δ κ. I. Μαργαζιώτης (πτυχίον άρμονίας μέ άριστα παμψηφεί 
της τάξεως τοΰ κ. Σκλάβου).
’Επίσης άξίζει νά σημειωθη οτι έξαιρετικόν ένδιαφέρον παρουσίασανδπως συνήθως,αί έφετειναί
εξετάσεις μελοδραματικής (τοΰ κ. Νικολάου) καί μουσικής δωματίου (τοΰ κ. Μπουστίντουϊ)
στις όποιες παρουσιάσθησαν έκλεκτά καλλιτεχνικά στοιχεία σέ ένα άρτιο σύνολο έκτελέσεως.* *

*Εις τά «'Ελληνικόν ’φδείον» άπενεμήθησαν 7 διπλώματα καί άρκετά πτυχία.
’Εξ αύτών αναφέρουμε τοΰ πιάνου (τής τάξεως τοΰ κ. Πινδίου α' βρ.)τήν κ. Κ.Κόντη, ποΰ

έφανέρωσε εξαιρετική μουσικότητα καί καλή τεχνική συγκρότησι καί τή Δα Η. Ντάνου,
ποΰ παρουσίασε έξαίρετη δεξιοτεχνία καί άρκετή μουσικότητα.

Στή μονωδία καί οί τρεΕς άπόφοιτοι Δες Φ. Γιάπαπα, Μ. Τριβέλα καί δ κ. Ν. Κα-
ρυστινός, ποΰ πήραν α.' βρ. έσημείωσαν λαμπρή έπιτυχία. Έ ξ αύτών οί δύο πρώτοι είναι
μαθήτριαι τοΰ κ. Τριανταφύλλου καί δ τρίτος τής Κας Σκέπερς.

Άπά τούς αποφοίτους τών άνωτίρων θεωρητικών άναφέρομε τάν κ. Γ. Πλάτωνα,
(τάξις κ. Κόντη) δ δποϊος έλαβε πτυχίον άρμονίας μέ άριστα έπιδείςας εξαιρετικά ταλέντο 
καί λαμπρή συγκρότησι.
Είς τά βιολί άξιόλογη έπιτυχία έσημείωσεν ή πτυχιοΰχος Δις Μ. Μπούρλου (τάξις κ.Σοΰλτσε).*

*  *
Στό «Εθνικόν ’ί^δεεον» άπεφοίτησαν 10 διπλωματούχοι, καί αρκετοί πτυχιουχοι.

Ά π ’ αύτούς αναφέρουμε τούς διπλωματούχους τής μονωδίας καί μελοδραματικής Δα Ν. Βου
τυρά καίτάν κ. Π. Βλαΐκον, ποΰ πήραν α.' βρ. καί στά πιάνο τίς Δες Κ. Κυριακοπούλου
(α.' βρ. τάξις κ. Φρήμαν) καί Παγκαλή (α.' βρ. τάξις Κας Παπαδιαμαντοπούλου).** *

Στά ’φδεΐον Πειραιώς (τοΰ Πε.ραϊκοΰ Συνδέσμου) έλαβε δίπλωμα σολίστ πιάνου ή Δις 
Μ. Σβορώνου μέ άριστα (τάξις κ. Βελουδίου).

Έπίσης διεκρίθη ή Δις Μ. Φραντζέσκου (τάξις κ. Τουρνάϊσσεν) ποΰ έπήρε πτυχίον μέ τάν 
βαθμό άριστα.Στά θεωρητικά διεκρίθη δ κ.Βρεττός (τάξις κ.Οίκονομίδη) πτυχίον θεωριτηκών 

—Τά «Μουσικόν Λύκειον Αθηνών» άπένειμεν έφετως μόνον, πτυχία.
Σημειώνουμε τήν έξαιρετικήν έπιτυχία τής Δος Μ. Άρβανιτάκη πτ. απαγγελίας 

(τάξις Δος Ρηγοπούλου) μέ τάν βαθμό άριστα παμψηφεί καί τά βραβεΐον είς μνήμην θωμα 
Οικονόμου. Έπίσης άξιόλογη έπιτυχία έσημείωσε ή Δις Κ. Τριανταφύλλου (τάξις κ. Ν. 
Παπαγεωργίου) ποΰ έλαβε πτυχίον ωδικής μέ άριστα παμψηφεί καί χρηματικόν έπαθλον.

— Ή  «Αθηναϊκή Μανδολινάτα », άπένειμε τρία διπλώματα μανδολίνου. Έξ αύτών 
διεκρίθη γιά τήν άξιόλογη μουσικότητα καί τεχνική της σιγκρότησι ή Δ)νίς X. Μαυρομου- 
στάκου (τάξις κ. Κ. Αάβδα). ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ



Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
Τό παρόν τεύχος, των «Μουσικών Χρονικών» καθυστέρησε λόγψ τοΰ ότι στοιχειοθε- 

τήθηκε στό Τυπογραφείο μας, ποΰ έγκαταστήσαμε τώρα τελευταίως, καί ποΰ άπήτησε 
άρκετά χρόνο γιά νά ρυθμισθή ή κανονική λειτουργία του. Τά προσεχή δμως τεύχη τών 
Μ. X. μετά τήν άναγκαίαν τεχνικήν μας διευθέτησιν θά κυκλοφορούν τακτικώτατα καί 
όμαλώτατα. ’Επίσης τά προσεχή τεύχη, ποΰ θά είναι, έκτάς τών άλλων, καί πολυσέλιδα, 
θά περιέχουν καί πολύ ενδιαφέροντα μουσικά καί φιλολογικά παραρτήματα.

—Δημοσιεύοντες κατά καθήκον σέ άλλη θέσι τήν έπιστολή τοΰ έκλεκτοΰ σννεργάτου 
μας κ. Ν. Βεργωτή αϊσθανόμεθα τήν ανάγκη νά δ.αμαρτυρηθοΰμε έντόνως γιά τά λυπηρά 
έπεισόδιο τοΰ αύθαιρέτου αποκλεισμού κριτικών άπό ώρισμένες δημόσιες έξετάσεις τοΰ 
’φδείου ’Αθηνών, ποΰ έπ’ ούδενί λόγψ έιίιτ,ρεπετα. σέ τόπο πολιτισμένο καί ποΰ μειώνει 
πολύ τά γόητρο εκείνων, ποΰ τά δημιούργησαν.

Τά γεγονός μάλιστα δτι παρόμοια αναχρονιστικά μέσα έκδικήσεως, εναντίον κρι
τικών, καί ύπεκφυγής τού δημοσιογραφικού ελέγχου δέν είναι δυστυχώς μεμονωμένα στόν 
τόπο μας, καθώς καί τά δτι αύτή τή φορά δέν είχαν τήν παραμικρή δικαιολογία προκει- 
μένου γιά άνθρώπους αναμφισβήτητης εύσυνειδησίας καί άγνής ιδεολογικής κατευθύνσεως,δπως 
δ συνεργάτης μας,—μάς φέρει στή σκέψι δτι οί διανοούμενοί μας θά έπρεπε σέ παρόμοιες 
περιστάσεις νά λάβουν, έν άπολύτιρ άληλλεγγύη, μερικά αποτελεσματικά μέτρα χάριν 
τής προστασίας τοΰ αναφαίρετου δικα.ώματος τής έλευθερίας τής σκέψεως καί τοΰ λόγου.

—Είς τά τεύχος αύτά τήν κριτική τοΰ θεάτρου γράφει δ γνωστός θεατρικός συγ
γραφεύς κ. Γιάννης Σιδέρης. Τά «Μ. X.», ποΰ φιλοδοξούν νά είναι ένα ελεύθερο βήμα τής 
Τέχνης, δημοσιεύουν τή θεατρ. έπισκόπησι, άν καί δέν συμφωνούν έντελώς, σέ μερικά σημεία 
μέ τόν συντάκτη της.

Π. χ. οί κρίσεις τοΰ κ. Σιδέρη γιά τήν εύ,'ενική προσπάθεια τοΰ κ. Ρώτα (μέ τά 
Λαϊκά θέατρο) μάς φαίνονται πολύ αύστηρές μέχρις υπερβολής.

Χωρίς αμφιβολία τά Λαϊκά θέατρο, παρ’ δλα τά πενιχρά του μέσα παρουσιάζει 
μιά έκδήλωσι άγνή καί ήρωϊκή, ανθρώπων πού πιστεύουν στά ιδανικά καί τάν προορισμό 
τής ανώτερης τέχνης, καί έργάζονται γ ι’ αύτό, ανεξαρτήτως τής εξωτερικής επιτυχίας καί 
κοινωνικής άναγνωρίσεως, μ’ δλη τή δύναμι τους μέ σοβαρές ατομικές θυσίες.

— Τά άρθρο τοΰ άνταποκριτοΰ μας στή Σόφια κ. Δημ. Νικολαίδη γιά τό Βουλγαρικά 
’Εθνικό θέατρο, πού δημοσιεύουμε στά παράν τεΰχος, αποτελεί τήν απαρχή μιάς γενικω- 
τέρας έπισκοπήσεως τής καλλιτεχνικής ζωής τής γείτονος, πού θά έπακολουθήση είς τά 
έπόμενα φύλλα τών «Μ. X.»

Συγκεκριμένως θά δημοσιεύσουμε έκτάς τών άλλων άρθρα γιά τά Βουλγαρικά ’Εθνικά 
Μελόδραμα (σέ εύρύτερη έρευνα) γιά τήν Μουσική ’Ακαδημία κ. λ. π., ΐά  όποία πιστεύουμε 
δτι θά είναι έξαιρετικοΰ ένδιαφ'έροντσς γιά μάς, ποΰ δυστυχώς στήν καλλιτεχνική μας ζωή 
υστερούμε σέ πολλά, δπως καί στά Μελόδραμα, άπά άπόψεως όργανώσεως άπό τήν γειτο
νικήν έπικράτεια.

—’Από τά περιοδικά «Ράδιο» τής Λωζάνης πληροφορούμεθα, δτι δ γνωστός καλλι
τέχνης κ. Γιάγκος Καρατζας έκαμε μιά καλλ.τεχνική έμφάνισι στόν έκεί ραδιοσταθμό 
μέ άρκετήν έπιτυχία

Τραγούδησε συνοδεία κουϊντέττου, έλληνικά τραγούδια τοΰ Σαμάρα, δημοτικά καί 
ιδικά του προκαλέσας κολακευτικά σχόλια τοΰ περιοδικοΰ γιά τήν ένδιαφέρουσαν αύτήν 
έκτέλεσι «αντιπροσωπευτικών νεοελληνικών τραγουδιών.»

—Παρητήθη άπά τά « ’Εθνικόν ’ώδεΐον» δ εύφήμως γνωστός καλλιτέχνης - καθη
γητής τοΰ πιάνου κ. Β. Φρήμαν.

— Στά προσεχές τεΰχος τών «Μ. X.» πού θά είναι πάλι διπλό, θά δημοσιευθοΰν 
άρθρα τών κ. κ. Κ. Φαλτάϊτς, Κ. Οικονόμου, Ε. Μισσίρ κ. λ. ώς καί ένα μονόπρακτο δρα- 
ματάκι τοΰ κ. I. Οϊκονομίδη,

— Οί βινιέττες καί τά κοσμήματα τοΰ τεύχους αύτοΰ είναι έργα τοΰ κ. Κλ. Κλώνη.



ΒΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦΙΑ :
(Αναγράφεται κάθε βιβλίο, περίοδικόν ή μουσική έκδοσις, ποδ στίλλεται στήν 

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

ΜΟΥΣΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ :
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  I. Λ ά β δ α :  (Καθηγητοΰ τής Μουσικής στό Διδασκαλείο

Τριπίλεως) « i t  Παιδαγωγικά τραγούδια» γιά τά κατώτερα καί τά ανώτερα Σχολεία.
Κ. Κ ο κ ο ρ ά κ η :  «Μ’ άγαπά δέν μ’ άγαπά (γιά τραγοΰδι καί πιάνο).

ΒΙΒΛ ΙΑ
Φ ά ν η  Μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ :  Ρήγας δ Βελεστινλής (1757 1798) Ιστορική

μελέτη. Ταπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, Ά 0ήνα.
Φ ά ν η  Μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ :  Ρήγας δ Βελεστινλής (Βιογραφικόν εράνισμα).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«L ib re »  Γαλλόφωνον κριτικόν, φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν περιοδικόν. Διευθ 

δ καθηγ. κ. IvOllis R o u sse l.
« Ί ό ν . ο ς  ’Α ν θ ο λ ο γ ί α »  Μην. φιλ. περιοδικόν. Διευθ. κ. Μαρ. Μινώτου Ζάκυνθος· 
« Σ ύ γ χ ρ ο ν η  Σ κ έ ψ η »  Πανελλήνια λογοτεχνική καί καλλιτεχνική επιθεώρησις

Διευθ. Βουβάκης καί Βισάνθης,
« Λ ε σ β ι α κ ά  Φ ύ λ λ α »  Περιοδικόν φιλολογικόν. Διευθ. Παρασκευαΐδης. 
« Π ρ ω τ ο π ο ρ ί α »  Μην. περιοδικό. Διε^θ. Φώτος Γιοφύλλης, Αθήναι. 
« ' Ε λ λ η ν ι κ ή  ’ Ε π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς »  Μην. περιδ. Διευθ. Εύγενίας Ζωγράφου. 
« ’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ή  Τ έ χ ν η »  Μην. λογοτεχν, καί καλλιτεχν. περιοδικό.
« Ν έ α  ' Ε σ τ ί α »  Δεκαπενθήμερο φιλολ. περιοδ. Διευθ. Γρηγ. Ξενόπουλος, Αθήναι. 
« ’ Ι α τ ρ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά »  Μην. ίατρ. περιοδ. Διευθ. Δρ. Βαλερ. Μαρσελλος. 
« Π α ι δ ι κ ή  Χ α ρ ά »  Παιδικό εϊκονογρ. περιοδικό. Διευθ. A. I. Ράλλης, Άθήναι. 
« 'Ο  Ν ο υ μ α ς »  Λογοτεχνική επιθεώρησις. Διευθ. Πανος Δ. Ταγκόπουλος.
« Ν έ ο ι  ά ν θ ρ ω π ο ι »  Μην. λογοτεχν.κό περιοδικό.
« ’ Ε θ ν ι κ ή  ’ Ε π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς  τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ ο ς »  Δεκαπενθήμερος έκδοσις. 
« Π ν ο ή »  Μηνιαία λογοτεχνική έκδοσις, Άθήναι.
« 'Ο  ν έ ο ς  Ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό ς  ’ Α σ τ ή ρ » :  Μην. επιθεώρησις μόδας. 
« Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ό ς  ά σ τ ή ρ » :  'Εβδομαδ. . ’Επιθεώρησις Ιδιοκτ. Διευθ.

Ήρακλ. Οικονόμου, Άθήναι.
« ’ Ε κ δ ρ ο μ ι κ ά » :  Μην. έκδρομική επιθεώρησις Άθήναι.
« Ν έ ο ι  Κ α ι ρ ο ί » :  'Εβδομαδ. κοινωνική καί φιλολογική εφημερίς. Έκδίδ. στον

Πειραιά. Διευθυντής δ κ. Δημ. Ζ. Πιτσάκης.
« Τ ά  ' Ε λ λ η ν ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν » :  Έφημ. θεατρική τοΰ σωματείου ’Ηθοποιών. 
« ’ Α π ό λ λ ω ν » :  Μην. ’Εφημερίς διευθ. Ξύδης.
« Ή γ ε ι ο ν ο μ ι κ ά ς  Κ ό σ μ ο ς » :  'Εβδομαδιαία εφημερίς. Άθήναι.
« Ή  ’ Η χ ώ  τ ή ς  Κ ε φ α λ λ η ν ί α ς » :  Μηνιαΐον περιοδικόν όργανον τής άμοσπον- 

δίας των Κεφαλληνιακων συλλόγων Αμερικής.
«T he  M u s ic a l Q u a r te r ly » : Μουσικολογικόν περιοδικόν, Νέας 'ϊορκης.
«L e  M onde m u s ic a l» : Μην. καλλ. έπιθεώρησις, έκδιδ. στά Παρίσι.
«L,e M en estre l» : 'Εβδομ. καλλ. επιθεώρησις, έκδιδ. στά Παρίσι.
«A nbruch.»: Μην. περιοδ. γιά τήν μοντέρνα μουσική, έκδιδ. στή Βιέννη.


