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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

Προ ετών ό μεγαλεπίβολος Μητροπολίτης ’Α θηνώ ν Γερμανός 
Καλλιγάς άποβλέπων εις την αύτοΰσιον διατήρησιν τής ίεράς παρα
καταθήκης, ήν κατέλιπεν ήμΐν ό βυζαντινός πολιτισμος, ήθελησε 
διά συστηματικής καί έπιμελημένης κωδικοποιήσεως τών μελών 
τής βυζαντινής υμνολογίας ν απαλλαξη, επισημως πλέον, αυτήν 
τών αυθαιρέτων παραλλαγών είς τε το μέλος και το ΰφος, ών εγινετο 
έρμαιον έκ μέρους άδεξίων ιεροψαλτών και ημιμαθών μουσικοδι
δάσκαλων καί νά δημιουργήση μίαν καί ένιαίαν λειτουργικήν ΰμνφ- 
δίαν πρός χρήσιν τής ’Ορθοδόξου εκκλησίας. Πρός τοΰτο άπετάθη  
πρός τινα τών γνωστών μουσουργών, εις όν ανέθεσε τήν εργασίαν 
ταύτην, τήν συλλογήν δηλαδή τών βυζαντινών μουσουργημάτων 
καί τήν συγκριτικήν εκλογήν εκείνων, μεταξύ αυτών, τά όποια 
κατόπιν καταλλήλως ένηρμονισμένα, θα  άπετέλουν την σκοπού· 
μένην ένιαίαν λειτουργικήν υμνωδίαν. Δυστυχώς εκλιποντος προο~ 
ρως τοΰ μεγαλοϊδεάτου εκείνου Ιεράρχου, αί προθέσεις του έμει
ναν έν σχεδίω διά νά μήν υίοθετηθοΰν άπό κανένα τών διαδόχων 
του. Οΰτω ή κατά τό δοκοΰν παραχάραξις καί έναρμόνισις τών λει
τουργικών άσμάτων εξακολουθούσα τον δρομοντης, έδημιουργησε 
βαθμηδόν ένα ΰφος παρδαλόν εκκλησιαστικής τετραφωνίας, μη 
άνταποκρινόμενον οΰτε πρός τό θρησκευτικόν αίσθημα, άλλ' ουδέ 
πρός τά ιδανικά τής μουσικής τέχνης.

Οί εκκλησιαστικοί μουσουργοί, οί πλεΐστοι οΰχί άρτίως μορ
φωμένοι, άναλαμβάνοντες τήν έναρμόνισιν τών βυζαντινών μελών 
ανευ έπισταμένης έρεΰνης τής ουσίας αυτών καί δίχως νά έξετά- 
σουν ποια καί πόσα έξ αυτών επιδέχονται τήν είς τέσσαρας φω- 
νάς τεχνικήν έπεξεργασίαν των, έγιναν παραίτιοι τής τοιαΰτης 
παραμορφώσεως.Δέν εϊχον ύπ'όψιν των, δτι τά πλεϊστα τών Ά σ μ ά  
των τούτων μονότονα καί ομοιόμορφα, ώς προς την μελωδικήν των



κατασκευήν, προ^ενοΰντα δυσφορίαν μάλλον ή θρησκευτικήν κα- 
τάνυξιν,άπότοκα δε ανατολ ικώ ν χαβάδω ν,εινε  τελείως ακατάλληλα 
προς τετράφωνον έναρμόνισιν ή εντελώς άπορριπτέα. "Ο τ ι άλλα, 
άπ εναντίας, άφθονοΰντα είς λυρισμόν καί έμπνευσιν, άληθινά αρι
στουργήματα βυζαντινής μουσικής, πρέπει ν' άφεθούν όποια ή 
παράδοσις τά μετέδωσε καί νά ψάλλωνται μονοφώνως μέ άπλήν 
συνοδείαν τό κλααικόν ί σ ο  ν καί δτι όλίγιστα, τών οποίων ή το- 
νότης άνταπιοκρίνεται είς τούς σημερινούς τρόπους, ήμποροΰν νά 
διαρρυθμιστούν κατά τετραφωνίαν, διατηρούσαν όμως τόνάοχικόν 
χαρακτήρα καί τήν. θρησκευτικήν των χροιάν. Καί ό χ ι  μόνον αύτό, 
άλλά έπροχώρησαν πάρα πέρα μελοποιούντες ύμνους καί τροπά
ρια ίδικής των έμπνεύσεως, έναρμονίζοντες αυτά μέ άκαλαισθή- 
τους αρμονικούς συνδυασμους, μόνον διά νά άποτελεσθή ή περιζή
τητος τετραφωνία.

Την πρόν τήν πατροπαράδοτον ρινόφωνον ψαλμωδίαν καί τά 
άτελεύτητα τεριρέμ προσήλωσιν δέν άνέχεται προφανώς ή σημε
ρινή μας μουσική άντίληψις καί ιδιοσυγκρασία, άλλ' ούτε καί τά 
τετράφωνα συνονθηλεύματα, τά όποια σερβίρονται ύπό τύπον 
θρησκευτικών ψαλμών είνε ικανά νά μάς συγκινήσουν. Πρέπει νά 
εύρεθή ό κατάλληλος, δστις το μελωδικόν ύλικόν,τούς τρόπους Τΐ]ς 
βυζαντινής ρυ&μίζων καί έπεξεργαζόμενος έν καλλιτεχνική εύσυ- 
νειδησίςι, νά δημιουργήση ΐδιότυπον εκκλησιαστικήν μουσικήν, 
ένιαίαν είς ύφος καί έκτ&λεσιν, όποιαν περίπου έφαντάσ&η 
ό άοίδημος Γερμανός.

Δ. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ



ΑΡΝΟΛΔ ΣΟΕΝΜΠΕΡΓΚ
ι

Εξακολουθεί να είνε γιά τους περισσότερους ακόμα ό Σοενμπεργκ τό 
προβληματικοηερο μυαλό στή νέα μουσική.

Και μάλιστα ακριβώς γιά ’ κείνους, πού έχουν δλη τήν καλή διάθεσι νά 
τόν ακολουθήσουν.

Γιά νά ποΰμε τήν αλήθεια : δέν τούς εύκόλυνε ποτέ γιά νά πραγμια- 
τοποιήσουν αυτό τους τό σκοπό.

Οι φίλοι θέλουν πάντα κάποια σχετική κολακεία, θέλουν κάποια σχε
τική αμοιβή μέ γεγονότα, τουλάχιστον, γιά τήν ομολογία πίστεως, γιά τήν 
επιδοκιμασία τους. Δέν τούς αρέσει νά τούς άναγκάση έξαφνα μιά απροσ
δόκητη μεταβολή ν ’ αναθεωρήσουν τή γνώμη ή τήν κρίσι, πού έχουν μιά 
φορά μορφώσει και ν ’ άναγνωρίσουν έτσι δτι κάποτε γελάστηκαν ή έσφαλαν.

Γ ι ’ αυτό καί δέν-μπόρεσαν μερικοί νά τοΰ συγχωρήσουν, δτι δέν τούς 
έ'κανε ποτέ τή μικρή αύτή παραχώρησι και εξακολουθεί νά τούς δίνει ώς 
τήν τελευταία στιγμή καινούρια προβλήματα, νέα αινίγματα πρός λΰσιν.

Δέν ήρθε βέβαια ακόμα ό καιρός γιά νά μπόρεση κανείς νά έκφέρχι 
μιά τελειωτική γνώμη γιά τό συνολικό έργον τοϋ Σοένμπεργκ. Θά ήθελα 
μάλλον νά δοκιμάσω εδώ νά πώ μερικά γιά τήν έξέλιξί του, γιά τήν έπί- 
δρασι, πού εϊχεν ώς τώρα καί ίσως αύτό θά  μπόρεση νά μάς δώση ενα 
κλειδί γιά νά γείνη δυνατό νά κατανοήσωμε οπωσδήποτε καί έν μέρει, του
λάχιστον, τήν πολύμορφη αύτή προσωπικότητα.

'Η  μέχρι τοΰδε δημιουργική εργασία τοΰ Σοένμπεργκ μπορεί νά διαι- 
ρεθή σέ τρία αυτοτελή καί εντελώς διαφορετικά, μεταξύ τους, μέρη, πού αν 
τά έξετάσωμε ώς σύνολον, εχομεν αμέσως τήν εντύπωσι μιας ιδιόρρυθμης 
καλλιτεχνικής έξελίξεώς, μιας έξελίξεως, εις τήν οποίαν έν μικρογραφία 
αντανακλάται ολόκληρη ή πνευματική τάσις τής νέας Ευρωπαϊκής μουσι
κής, ή οποία, κατά συνέπειαν, εκφράζει έν συνόψει δ,τι διανοητικόν συνε- 
τελέσθη κατά τά τελευταία τριάντα χρόνια.

Εις τήν πρώτην του περίοδον, πού περιλαμβάνει άπό τά τραγούδια 
του, έργον I έ'ως τό στραϊχκουαρτέτ; έργον X  κινείται ό Σοένμπεργκ σύμ
φ ωνα  πρός τούς νόμους καί τούς κανόνας τής μέχρι τής εποχής εκείνης 
συνειθισμένης τοναλιτέ.

"Ολη ή έργασία τής περιόδου αυτής θά  μπορούσε νά χαρακτηρισθχί



σαν ενα είδος συμβιβασμού μέ τόν Βάγνερ ή καλλίτερα μέ τούς αρμονικούς, 
κανόνας τοΰ Τριστάν. Ή  έπέκτασις τής γ κ α μ κ ρ ο μ α τ ί κ, τήν οποίαν 
δ Βάγνερ ακριβώς εις τόν Τριστάν του άνέπτυξεν είς στοιχεΐον καί κύριον 
κανόνα κινήσεως, εύρε στό Σοένμπεργκ τόν φανατικώτερον ερμηνευτήν της. 
’Ή ταν  φυσικό τώρα μέ τόν κλονισμό τοΰ κυρίαρχοΰντος τόνου, ποΰ επέφε
ρε μοιραίως η γ κ ά μ  κ ρ ο μ α τ ί κ, διά τής βαθμιαίας άπομακρύνσεώς 
της άπό αύτόν, νά γείνη ή πρώτη αιτία τής διαλΰσεως τής τ ο  ν α λ ι τ έ ,  
διότι μας έκαμε νά μη βλέπωμε τήν ανάγκη τής ύπάρξεώς της καί επομέ
νως τής επιστροφής είς αυτήν.

Είναι λοιπόν ή γ κ ά μ  κ ρ ο μ α τ ί κ, τήν οποίαν ό Βάγνερ εχει ανα
καλύψει είς τόν Τριστάν του τό κυρίως μικρόβιον τής ά π ο σ υ ν θ  έ σ ε ω ς, 
τό όποιον κατόπιν διά τοΰ Σοέμπεργκ έπέφερε πραγματικώς τήν οριστικήν 
διάλυσιν τής τ ο ν α λ ι τ έ.

’Ή δη  είς τήν «Έ ξα ϋ λ ω μ ένη ν  Ν ύ χ τα » του καί είς τά «Γ κονρελίν- 
ιερ »  βλέπομεν σιγά-σιγά νά απομακρύνεται ή ιδέα τής τ ο ν α λ ι τ έ.

Αλλ ούτε το συμφωνικόν του ποίημα «ΙΙελέας και ΆΓελιααάνδη» 
ούτε τό Σ τρα ϊχκ οναρτετ  του, έργον 7, ούτε ή κ α μ ε ρ σ υ μ φ ω ν ί, έργον
9, υπερπηδούν άρμονικώς καί υπό 'εποψιν ύφους τά προδιαχαραγμένα 
δρια τής τ ο ν α λ ι τ έ.

Μόλις στις δύο τελευταίες φράσεις τοΰ Σ τραϊχκ οναρτετ  του, έργον
10, γκρεμίζει τά δρια αύτά, χωρίς μ3 δλα ταΰτα τά παύη τελειωτικά νά 
ρίχνη κάπου, κάπου μιά ματιά πρός τά πίσω.

’Αλλ’ δμως ή ελεύθερη μελωδία, τής οποίας γίνεται γιά πρώτη φορά 
7.0 ή σι ς στό έργον αύτό, εινε τόσο θρασεία στό σχεδιάγραμμα, ώστε— αύτό 
το αισθάνεται ο καθένας— βιάζει σέ θεμελιώδεις αρμονικές μεταλλαγές, 
εξαναγκάζει στή σύνταξι νέων αρχιτεκτονικών κανόνων.

Τό 1909 εξεδόθησαν τά τρία κομμάτια γιά πιάνο έργον 11.
Όρισμένως ποτέ ή μουσική δέν έπροξένησεν ως τότε τόσην αϊσθησιν 

τόσην άγανάκτησιν, θάπρεπε νά πώ, δπως τά τρία αύτά κομμάτια.
Εϊχεν αρχίσει, δπως είπαμε παραπάνω, στις δύο τελευταίες φράσεις τοΰ 

Σ τρά ϊχκ ουα ρτέτ  του ό Σοένμπεργκ νά υπερπηδά τά δρια, ποΰ έχάρασσεν 
ή παράδοσις, μ5 δλα ταΰτα δμως κανένας δέν έτολμοΰσε νά φαντασθή δτι 
θάπεφάσιζε νά φθάση στά άκρα τών ιδεών του καί μάλιστα μ5 ένα τέτοιο 
ριζοσπαστικό τρόπο.

Μοναχα οσοι εγνωριζαν κάπως καλλίτερα τόν φανατικόν αύτόν λά
τρην τής ’Αλήθειας, οποίος παρηκολούθησε τούς ακούραστους άγώ- 
νάς του, πού μέ τόση λογική διεξήγαγεν εναντίον νόμων καί κανόνων, ποΰ 
έγέρασαν, εξαντλήθηκαν καί έπέθαναν πιά, μονάχα εκείνοι εΐξεραν πώς 
δέν θά οπισθοδρομούσε μπρος στό τελευταίο αυτό αποφασιστικό βήμα.

Ο,τι λοιπον οι απ έξω εθεωροΰσαν μιάν αστραπή σέ αϊθρι.ον ορί
ζοντα, ήσαν για το Σοενμπεργκ καί τούς μεμυημένους ή φυσική συνέπεια 
εσωτερικής έξελίξεως, πού έπήλθε μόνη της φυσικώτατα καί χωρίς νά τήν 
βιάση κανείς.

Θα παραθέσω εδώ μερικά λόγια τοΰ ιδίοι», πού πολύ καλλίτερα άπό 
οιονδήποτε άλλον εξηγούν ψυχολογικώς τά ριζοσπαστικά αύτά σημεία τής. 
μεταβολής.



Τά παίρνι» άπό ενα πρόλογο, πού εχει γράψει γιά τήν πρώτη έκτέλεσ1 
πών τριών κομματιών γιά πιάνο καί τών τραγουδιών του επάνω σέ στίχους 
τοΰ Σ τ έ φ α ν  Γ κ ε ό ρ γ κ ι ,  ποΰ ακολούθησαν τά τρία κομμάτια:

A r n o ld  S c h o n b e rg

(Σχεδίασμα : Β. Χανιώτη)

«Μ ε  τά  τρ α γούδ ια  μ ο υ  αυτά  επ ά νω  ατά π ο ιή μ α τα  το ϋ  Σ τ έ φ α ν  
I  κ ε ό  ρ  γ  κ ι κατυ')ρ&ωοο. νά  πληαιάσω  π ρος τό  ιδεώ δες μ ια ς φ ό ρ μ α ς  καί μ ια ς  
εκφράσεως, π ού  χρόν ια  τώ ρ α  τις βλέπ ω  μ ΐ  τη φ αντασία  μ ο ν . 'Ω ς  τώ ρ α  δεν



ε1χη τί> δύνα-,Μ κα1 αισθανόμουν τόν εαυτό μου αρκετά άστναλν νιή νά τ), 
πραγματοποιηστ,.Άλλά τώρα, πον εχω περάσει α ϊτόν τόν δρόαο εΐϊιαι πεπει

Κ Γ » 5 Ζ 2 5  * β τάτεί? > μί&ς α1°&̂ >  »<* L ·  π Ζ Γ η !f ’ υ ™ 0βλεπω προς ενα τέρμα, τό όποιον μου φαίνεται βέβαιο 
προαισ&ανομαι δλες τίς Εναντιότητες καί τις Αντιστάσεις, L  Z  Z e  aoln  vk 
υπερπηδήσω. Μ ν ο μ α ι  άπό τώρα την ζέσιν, τήν θέρμην τής ά ντΖ ά σεω ς  
πον α αναπ τνξοννκ α ι οι μάλλον ψύχραιμοι και φαντάζομαι δτι πολλοί καϊ 
απο εκείνους, πον με κύτταζαν ώς τώρα με πίστιν καί πεποί§ησιν δΐν 7 ά  
αναγνωρίσουν^ την ανάγκην τής εξελίξεώς μου αύτής. 1

Μ β η σ α  ά™ ?κ? ΐ0ν νά νπεν&νμίσω την «πρώτην» τών  ι ν β ε λ ι ν τ ε ρ »  μον> πού τότε> πρό g  ^  ^  ^  ^  ^  >
ίθ)ρα τα αγαπουν πολλοί, γιά ν ’ αποδείξω δτι δεν μ'ε σπρώχνει πρός 

τ ψ  κατευ&ννσιν αν τήν, οϋτε Μλλειψιν έμπνενσεως, οϋτε ελλειψις γνώ σ ε ίς  πού

Σ2 Ζ ΐ: Ζ  ?ΖΖ Τ Ι <*» * *»  *»**« «ί; >»
μου , δτι νπα-

3 \ 3  η  / * ·* Ι Λ Ι / Ι · # ^ ^ .

αντο ε&εωρησα αναγκαϊον νά ύπεν&νμίσω την «πρώτην» τών  
^ , ο ν ρ ε λ ι ν τ ε ρ »  μου, πού τότε, πρό 8 ίτών, δεν είχαν οϋτε Ενα J 1Z  
καί τω ρ α τα  αγαπονν πολλοί, γιά ν ’ άποδείξω δτι δεν μέ σπρώχνει πρός

ο ~ / r > /  w z t  ακόμα Ελλειψις πειο
ακολον&ω μιαν ορμήν, πον είναι δννατώτερη άπό τί] μόρφωσί μ
κ ονω ε.ς  εκείνην την «μορφωσιν», ακριβώς, ή όποια ώς «φυσική, δική tv 
*■«< ivva,reQ r, καί ά „ύ α ί , γ  φ  Χαίία , „ ΜΙ> μου L L i  J L .

^Και αυτο τα λεει ολα Εκμηδενίζει, πρό πάντων, τήν μομφήν π ο ύ

Γ 3 Γ 1 7 " £·5"  * ”  ♦>»*  Τ Ά 1 7 -ται παρα απο υπολογισμούς.
, E ,lVt  σ *εδον «δυνατόν νά χαρακτηρίσχι κανείς μέ λέξεις τό στυλ τής

Ιμπνεΰσειε F l Z T '  Υ π° ί “ ρεϊ y4ih  θ εω 6ία μπ0°? στις ηχητικές αυτές' εμπνεύσεις. Εινε αναγκη να υποχωρήσουν δλες. Γιατί αυτές δέν χ ρ εώ σ το υ
τη γεννησι τους σε θεωρίες,^ αλλά έπήγασαν άπό άλλα στρώματα άπό μιά
φαντασία, που της άρεσε παντα νά μένη παράμερα στό βάθος.

Ετσι δεν εινε δυνατόν νά κατανοηθούν καί άλλοιώς, παρά μονάχα
ΡνΡΐυν“ μ1 T0V εν^τι/κ„του* κα1 « πό κείνους μόνο, τών οποίων ή νοοτροπία εχει καποια προδιάθεσι γι’  αυτό. vuuiyu

^,νίίΕΐνε-λθ’ π0ν5 - “ * 6 έρμγ1νεία τίί? μουσικής αυτής προϊόν μιας προσωπ ικ ή ς  μιας εντελώς υποκειμενικής άντιλήψεως.
Περισσότερον ακόμα άπό τά τρία αυτά κομμάτια, ευκρινέστερα, ίσως 

μας παρουσιάζουν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τοΰ στυλ αΰτοΰ τά 6 μ ι
κ ρ ά  κ ο μ μ α τ ι α για πιάνο, έ'ργον 19.

ιιείοΰοεί " K v f ™  συγκεντβ °ΰ™ 1 σΰνολον αισθημάτων σ ’ ελάχιστες
^  «συμπεπ_ιεσμε™>>, μ ενα τρόπο μέ μιά δΰναμιν εκφρά-οεοος, που ποτέ οεν προυπηρξε.

Εινε κυριολεκτικώς έξπρεσιονιστική μουσική.
ό &=μ0ζ’ π° ύ ? ιγοκτυπ« ει με τθίτες « 0Υα καί κουρασμένα, δπως
θ ά ί Ζ ! Τ  ? ρθωστημενης καρδιάς, ποΰ λές πώς άπό στιγμής σέ στιγμή
t n n c T r ln  Γ ω μελωδία διαρκείας άπό τίς υψηλέςπρος τις χαμηλές νότες, σαν κατι πού πέφτει άπό τά ύψη πρός τά βάθη
ενος πονου, μια μελωδία πού προσπαθεί νά μάς καθησυχάση άν καί αύτή
τ Τ Λ ο ίτ Γ Τ  Τ  * Θν ώδ\ζ; άνασίεναγμός πάλι μέ
nnvnr irrl ^  ί “ ν“ κυλ,ισμα εξαντλήσεως και έπειτα τό σιγανό κτύπημα, ό 
σβύση. «σθενεστερος, ολοένα λιγώτερο αισθητός έως δτου-



Στο τέλος ένα παράξενα τρυφερό άκόρ στις ψηλές νότες καί μαζί του 
λες χάνεται στό άπειρο μιά ψυχή !

£,έρω πώς μέ όσα είπα, μόλις κατώρθωσα να σκιαγραφήσω δ,τι ψυχο
λογικό μέ τόση σαφήνεια ζωγραφίζεται μέσα σέ έννηά μεζούρες μονάχα.

’Ή θελα  μόνο νά δώσω  νά κατανοηθή πώς στήν περίπτωσι αυτή μέ 
επιγραμματική συντομία δίνεται ή περίληψις μιας ολόκληρης καταστά- 
σεως, πώς διασώζεται, πώς αποθανατίζεται σαν ενα στυγμιότυπο, ενα ψυ
χικό περιστατικό καί αποκαλύπτονται απόκρυφοι στοχασμοί.

Μονόλογοι ενός μονάζοντος, πού έξέσπασαν μόνοι τους, ίΐά'λεγα, καί 
τών οποίων ή προβολή έπί τών πλήκτρων δίνει στόύς τόνους κάτι τόσο 
τό εξαϋλωμένο, τό ξένο πρός τόν κόσμο, ώστε είς ελάχιστα αυτιά εινε 
ευχάριστοι.

Κανείς δμως δέν θά  πέρασή χωρίς ν ’ άντιληφθή τήν τραγικότητα, πού 
προβάλλει πίσω άπό τούς τόνους αυτούς, δπου φαίνεται ολόκληρη ή ευρω
παϊκή πνευματική καταστροφή, πού έπηκολούθησε τό δράμα τοϋ θανάτου 
γηρασμένων, παλαιών ιδεών καί αύτό πολλά χρόνιο πριν πραγματικώς 
συντελεσθούν.

Τωρα γιά νά έξηγηση κανείς τήν έπικράτηοι, τής ντισονάνς στά έργα 
αύτά τοΰ Σοένμπεργκ, πρέπει ν’ άκούσγι τις απόψεις τοΰ ίδίου γιά τις ντι- 
σονάνς καί γιά τή σχέση τους πρός τή κονσονάνς.

Ά λ λ ’ αύτό πάλι «ινε δύκτιο άπό ερωτήσεις εντελώς ξεχωριστό, πού 
θά μάς ανάγκαζε νά εκταθούμε πολύ, ενώ ή πρόθεσίς μάς εινε νά έξηγή- 
σωμεν απλώς τήν ουσία αυτής τής μουσικής.

Είς τήν δευτέραν αυτήν περίοδον τής δημιουργικότητός του μάς έδω- 
σεν εις έλάχιστον χρονικόν διάστημα μιά σειρά ακόμα έργων, τά όποια μέ 
τήν ΐδιογνωμοσύνην τους καί τήν άποκλειστικότητά τους απέναντι τοΰ κό
σμου, δείχνουν μιά φανατικωιατη θέλησι, μιά γενναιότητα πίστεως, πού 
πραγματικώς. δέν βρίσκομε σέ κανένα άλλον.

"Ενα έ'ργον δπως τά «τρεις φορές  έτττά τρα γούδια»  τού ’Α λ μ π έ ρ 
Ζ ι ρ ω  ο Π ιερό Δ ο υ να ίρ , γιά μιά φωνή, πού μιλεΐ μάλλον φλάουτο κλα- 
ρινέττο, βιολί, βιολοντσέλλο καί πιάνο, έργον 21, ή τά δύο δραματικά του 
« 'Η  προσδοκία  καί τό δυστυχ ισμ ένο  χέρι» είνε άναμφισβητήτως τά,δυνα- 
τώτερα, πού μάς έδωσεν ώς τώρα ό Σοένμπεργκ.

Αύτά δλα καί άλλα ακόμα ήσαν έτοιμα τό 1914.
’Αλλά κανείς δέν έφαντάζετο τότε δτι θ ά  τοΰ έχρειάζοντο άλλα δέκα 

χρονιά γιά νά άποφασίση νάξαναπιάστ) τήν πέννα καί ν ’ άρχίση τήν τρίτη 
περίοδο τής εργασίας του στά 1924.

ΤΗταν εν τούτοις φυσικό! "Υστερα άπό μιά πυρετώδη παραγωγικό
τητα διαρκούς έξελίξεως τών ετών 1908— 1915, κατά τήν οποίαν συνετε- 
λέσθησαν τόσο σημαντικά σχετικά πρός τήν πρόοδο τής Μουσικής, έχρειά- 
ζετο τό πνεΰμα του καιρόν πρός εσωτερικήν συγκέντρωσιν γιά νά κατορ- 
θώση νά προετοιμασθή γιά νέα καθήκοντα.

Γιατί βέβαια δέν μπορεί κανείς νά παραδεχθή δτι δ ακούραστος αυτός 
ερευνητής θά μπορούσε ν ’ άρκεσθή σ ’ δ,τι είχε δημιουργήσει εως τήν επο
χήν εκείνην.

*Ηταν δμως πάρα πολύ δυνατή ή άναστάτωσις, πού είχε κάνει ή μου-



σικη μέσα του. Τό νέο, πολύ νέο ακόμα γιά νά μπορή νάχη αμέσως τά 
σχετικά συμπεράσματα. Ή τ α ν  ακόμα πάρα πολύ βυθισμένος στις πρώτες 
εντυπώσεις τών ανακαλύψεων του γιά νά μπορεί νά έλευθερωθή πνευμα- 
τικώς άπό τήν επήρειά των.

Ετσι επρεπε νά σχηματίσουν τά χρόνια μιάν άπόστασι μεταξύ αύτοΰ 
τοΰ ιδίου κα'ι τοΰ έργου του, ή οποία τοΰ ήταν απαραίτητη γιά ν’ άνασκο- 
πήση, νά ταξιθετηση τό νέον υλικόν και ν’ άρχίση νά δημιουργή μέ αύτό.

1 ιατι σ όλο αύτό τό διάστημα ό Σοένμπεργκ ασχολήθηκε μέ τό ακό
λουθο πρόβλ ημα : «Ν ά έ ξ ε ύ ρ η μ έ β ά σ ι ν τ ο ύ ς  ν έ ο υ ς  θ ε μ ε λ ι 
ώ δ ε ι ς  κ α ν ό ν α ς »  ε ν α  σ χ ή μ α ,  π ο ΰ θ ά π ρ ο έ κ υ π τ ε ν  ά π ό  ε ν α  
ώ ρ ι σ μ έ ν ο ν  υ λ ι κ ό ν ,  δ σ ο ν  ά β ί α σ τ α κ α ι  β έ β α ι α ί) ά σ υ ν έ
β α ι ν ε  ν α ύ τ ό  μ έ τ ό π α λ α ι ό  σ χ ή μ α .

Εκεί, μπορεί νά πή κανείς, έγεννήθηκεν ή φόρμα σχεδόν ολομόναχη. 
Ο'ί αρμονικοί συνδυασμοί τής τοναλιτέ κατά βάθος είχαν μέσα τους όλες 
τις δυνατότητες τοΰ σχήματος καίδέν ύπήρχεν ανάγκη ν ’ άναζητηθοΰν. 
Η κάθε τόσο νέα επιστροφή στό βασικό τόνο έδινε, αύτή καθ ’ έαυτήν, τήν 

εντυπωσιν τής φόρμας, διέγραφεν ενα σχήμα ποΰ έπεβάλλετο, μέ τήν άκα- 
ταμάχητον λογικήν του.

"Ολες ή φόρμες τής Παλαιάς Μουσικής, αν καλοεξετάσωμε, περιστρέ
φονται γύρι» στήν έντύπωσι τής εναλλαγής τής τόνικα καί τής ντομινάντε 
καί ή έκτασίς τους έξαρτάται αποκλειστικά άπό τήν άπόστασι, άπό τήν 
αρχική άπομάκρυνσι άπό τόν βασικό τόνο.

Άλλά'συγχρόνο>ς μέ τήν διάλυσιν τής τοναλιτέ εξαντλήθηκαν, φυσικά, 
ολα τά μέσα τοΰ σχήματος, πού διέθετε καί γεννάται τώρα τό ερώτημα: αν 
η παλαιες φόρμες, φ ο ύ γ κ α  καί ρ ό ν τ ο ,  σ ο ν ά τ α  κτλ. αντιπρο
σωπεύουν ενα κόσμο άπονεκρωμένο, αν δηλαδή τό νέο υλικό, πού εύρέ- 
θη/.ε προσαρμόζεται καί σ ’ αυτές, ή άπαιτοΰνται φυσικώς νέοι τρόποι γιά 
τήν εκφρασι του.

Θά έ'πρεπε νά εκταθούμε πάρα πολύ, γιά ν ’ άπαντή,σωμε στήν ερώτησι 
αυτή. 'Η  ιστορία τοΰ πολύ προσεχοΰς μέλλοντος θά  μάς δώση τήν άπάν- 
τησι, ποΰ ζητάμε.

"Ο,τι μάς ενδιαφέρει έδώ εινε: νά εξετάσωμε πώς δ Σοένμπεργ προσπα
θεί μονάχος του καί μέ τά μέσα, ποΰ ό ίδιος διαθέτει, νά λύση τό πρόβλημα 
τοΰ σχήματος.

Στις αρχές τοΰ 1924 έξεδόθησάν τά πέντε εκείνα κομματάκια γιά 
πιάνο, έργον 23, ποΰ έγεννήθηκαν άπό τήν πρώτη δοκιμή συνθέσεως μέ 
τό παράδοξο σύστημα επάνω σέ 12 αύτοτελεΐς τόνους.

’Αλλά μονάχα τό τελευταίο εινε γραμμένο αυστηρά μέ τή θεωρία 
αύτή: έ ν α  β ά λ ς !  Έ ν φ  τά άλλα τέσσερα, ποΰ προηγούνται, θά μποροΰ- 
σαν νά χαρακτηρισθοΰν σάν ένα είδος προπονήσεως γιά τό τελευταίο αύτό.

Τί εννοεί, λοιπόν, ό Σοένμπεργ μέ τό σύστημα καί τή θεοορία του τών 
12 τόνων ;

'Ο  Διδάσκαλος έσκέφθηκε ορθότατα, δτι αντί τής εξαντλημένης πιά 
διατονικής κλίμακος, πού έδωσε δλες τις δυνατές εκδηλώσεις της, θάπρεπε 
νά πάρωμ? ώς βάσιν τήν χρωματικήν κλίμακα μέ τά 12 αύτοτελή της ήμι-



τόνια, ή οποία περιλαμβάνει καί τούς δώδεκα έν χρήσει τόνους μιά μονάχα 
φορά.

Τό κατόπιν μακράς σκέψεως συμπέρασμα αύτό, είς τό όποιον φαίνεται 
νά καταλήγη, εινε άναντιρρήτως τόσο λογικό καί εχει τόσην δΰναμιν υπο
βολής, ώστε δέν θά  μπορούσε κανείς νά άντιλέξη, θεωρητικώς τουλάχιστον 
οχι. ’ Ενώ πρακτικώς έπί τού παρόντος δέν ικανοποιεί ολοκληρωτικά.

"Ωστε ό νέος νόμος τοΰ συστήματος μέ 12 τόνους συνίσταται, απλου- 
στατα, σέ μιάν αλλαγήν βάσεως, έπί τής οποίας νά συντελήται ή νέα αρχι
τεκτονική τής μουσικής.

Ά π ό  τήν δωδεκάτονον αυτήν κλίμακα παίρνομε ένα θέμα, ποΰ θα  
μπορή νάχη καί τούς δοίδεκα τόνους, αλλά τόν καθένα μ ι ά  μ ο ν α χ α  
φ ο ρ ά .

Καί άπό τόν θεμελιώδη αύτόν σκελετόν εξελίσσονται ύστερα δλα τα 
θέματα. "Ολες ή δυνατές μεταλλαγές έπιτρέπονται. Και ως δεσμός μενει 
πάντα ή ίδια σειρά τών τόνων.

’ Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον έινε δτι άπό τήν βασικήν αύτήν ρίζαν^ εξελίσ
σονται όχι μονάχα δλα τά θέματα, αλλά καί αυτές ή συγχορδίες. "Ωστε η 
ενέργεια τοΰ θεμελιώδους θέματος εινε καί κάθετος καί οριζόντια.

Μέ τήν κανονικήν διαδοχήν τών μουσικών αύτών ενεργειών, με τον 
περιορισμόν τής μιας μόνης έμφανίσεως έκάστου τόνου καί τής διατηρη- 
σεως τής σειράς ώς νόμου, επέτυχε πραγματικώς ό Σοένμπεργ καί πάλι 
μιά φόρμα συγκεντρωμένη, ή οποία, μπορούμε νά πούμε, έχει δλα τά προ
σόντα γιά ν’ άντικαταστήση εκείνην, τήν οποίαν θέτει έν αχρηστία.

"Οτι το κυρίως έ'ργον του, δπου μεταχειρίζεται καί θέτει είς ενεργειαν 
τήν θεωρίαν του, τό κουϊντέττο γιά φλάουτο, δμποε, κλαρινέττο, φαγκοτ- 
το καί κόρνο, έργον 2(>, δέν φαίνεται νάχη δλα τα στοιχεία τής ζωής, ποΰ 
θ ά  έχρειάζοντο γιά ναέπιβληθή, δέν μπορεί νά χρησιμεύση ώς αιτία κατα
δίκης τοΰ συστήματος. Αύτό οφείλεται μάλλον στήν υπερβολικήν έξαύ- 
λωσι των τόνων, παρά στό σύστημα, πρόκειται περί υπερβολής ανεκτής άπό 
πολύ λίγα αυτιά.

’ Ασφαλώς ό Σοένμπεργκ έπεδίωξε μέ τό έργον αύτό μονάχα νά δοκι- 
μάση τά νέα μέσα τής τεχνικής του σ ’ ένα μεγάλο παράδειγμα. Καί ύπο 
τήν άποψιν αύτήν μπορούμε νά θεωρήσουμε τή δοκιμή ως κατι απολύτως 
επιτυχές. "Ο,τι έδώ διαγράφηκε ως φόρμα, δείχνουν, καί άν ακόμα δέν λη- 
φθή ύπ’ δψιν ή καινοφανής βάσις τους, μιάν αύστηρότητα καί μιά λογική, 
πού δέν εινε διόλου κατώτερα άπό τούς νόμους της παλαιΰς μουσικής.

Τίύρα θά μποροΰσε κανείς να μιλήση καί γιά τό κ ο υ α ρ τ έ τ τ ο ,  πού 
έτελείωσε τόν Μάρτιον τοΰ'' 1927. Αύτό χάρις στήν απαλότερη καί, νά πούμε 
έτσι, πιό συμφιλιωτική ηχητική γλώσσα του εκπλήσσει κυριολεκτικώς.

Ά ν  καί γραμμένο μέ ΐσην αύστηρότητα στό σύστημα καί μέ̂  τους νό
μους τών δώδεκα αυτοτελών τόνων, δέν πληγώνει τό αύτί καί προ πάντων 
δέν τοΰ δίδει προβλήματα. Φαίνεται— καί αύτό δείχτει μιά μεγάλη πρόοδο 
σχετικώς πρός τό κουϊντέττο— δτι τό κάπως αλύγιστο δογματικό μέρος τοΰ 
νόμου παρεχώρησε τή θέσι του σέ κάποια ελαστικότητα, ποΰ κερδίζει κα
νείς μέ τήν χρήσιν, πού τώρα δχι μονάχα δέν εμποδίζει την ελευθερία



τής φαντασίας, αλλα την βοηΟει νά καρποφορήσω).
Ωστε, μάς επιτρέπεται νά έλπίζωμκ, civ τά σημεία δέν μας άπατοϊν 

οτι πολυ προσεχώς θ ά  μιλήσωμε γιά μιά τέταρτη περίοδο τής δημιουργικό- 
τητος τοΰ Σοένμπεργκ, τής οποίας τά αποτελέσματα, φυσικά, μάς εινε αδύ
νατον απο τωρα να προΐδωμεν καί νά προείπωμεν, ή οποία δμως ασφαλώς 
μας επιφυλάσσει νέας εκπλήξεις.

Καί τώρα, ποϋ κοντεύω νά τελειώσω δ,τι εσκόπε<υα νά ’ πώ, βρίσκω 
σχεδόν αστείο να ϊσχυρισθψ πώς μίλησα γιά τόν Σοένμπεργ. Γιατί περιω- 
ρισθηκα σε τοσο λιγα, τόσο συνεπτυγμένα θέλησα νά έκφρασΌώ, ποΰ μόλις 
μπορώ να πιστέψω πώς έθιξα τά κυριώτερα σημεία.

Πόσα Οαχε ακόμα κανείς νά πή γιά τόν μεγαλοφυή διδάσκαλον, τόν 
πνευματώδη Πειραματιστήν, τόν συγγραφέα μιας φιλοσοφικής βαθύτατης 
«αρμονίας», τον ποιητήν ενός όρατορίου, τόν ιδιόρρυθμον ζωγράφον, τόν 
γοη("ευτικον Διευθυντήν ορχήστρας μέ τήν υποβλητικήν δϋναμιν.

, ολα αυτά εινε ανάγκη νά παραιτηθούμε,αν καί είνε τόσο σημαν- 
τικα. Οπωσδήποτε δμως δλοι, δσοι κηρύσσονται υπέρ ή κατά τοΰ Σοέν- 
μπεργκ,^ οφείλουν νά ομολογήσουν καί νά τοΰ αναγνωρίσουν ενα πράγμα.
. χει ττ1 Μ̂εΥαλείτερη αρετή, ποΰ μπορεί νά έπιίΐυμήση κανείς γιά ένα καλ
λιτέχνη. Εινε Α λ η θ ι ν ό ς .

, , ®έλει και ζητάει μονάχα τήν Αλήθεια. Δέν ρωτάει ποτέ αν αυτή εινε 
ευχάριστη στους άλλους.

/4 εν φ ό ρ ε σ ε  ποτε στη ζωη του ο φα»νατικός αυτός ερευνητής τής 
Αλήθειας να κάνη κατι αλλο απο το να άκολουθήση τήν εσωτερική του 

φωνη, δέν παρεξέκλινε^ποτέ, ποτέ άπό τόν δρόμο, πού τοΰ έχάραξε τό πε- 
πριομενο. Ποτέ! Οΰτε ακόμα γιά χάριν τής άναγνωρίσεως άπό τούς άλλους.
„ ετσι κάποτε σε μερικά πράγματα άπατήθηκε στις γνώμες του, δέν
εχει καμμια σημασία, ούτε θέλουμε νά τό συζητήσωμε έδώ.

Α πάνω  απ ολα στέκεται ό Α ν θ ρ ω π ο ς ,  ποΰ μέ απόλυτη πεποί- 
ησι στον εαυτό του καί στήν τέχνη του, αδιάφορος γιά δ,τιδήποτε άλλο, 

περνάει μεσα απο τή ζωή.
» Αλλα το παραδειγμα αυτο τής βαΟειάς καί ακλόνητης πίστεως σέ 

κατι ανώτερο μέσα σέ μιαν εποχή, ποϋ τήν χαρακτηρίζει ό σκεπτικισμός 
και η συνΟηκολογία πρός τις δυσκολίες, εινε τό πιό πολύτιμο, πού μπορεί 
να μας χαριση ο Σοένμπεργ.

, Εμείς οι νεοι δέν θά  το λησμονησωμε ποτέ ακόμα καί άν πρόκειται 
σήμερα η αύριο νά άκολουθήσωμε στήν Τέχνη νόμους καί δρόμο έντελώς 
διάφορο.

ALEX TH U RN EYSSEN



ΤΟ ΣΠΙΤΙ TOY LISZT ΣΤΗ ΒΑΊ 'ΜΑΡΗ
"Ενας μεγάλος κήπος είναι όλη ή Βαϊμάρη ή μάλλον ένα ιερό οίλσος. 

Μέσα του υψώνονται vuoi— όχι άπό περήφανο μάρμαρο ποΰ περιφρονεί 
τά χρόνια, δχι άπό χρυσάφι άστραφτερό, μά ταπεινοί κι’ δμως τί μεγάλοι 
ναοί, κοινά χτισμένοι άπό υλικό, ποϋ τό τρώει ό Χρόνος. Κι5 άν στέκουν 
άκόμα δρθιοι, κι’ άν μαζεϋουν στρατούς προσκυνητάς άπ’ δλα τά μέρη τοϋ 
κόσμου, είναι επειδή σέ κάθε μισοερειπωμένη γωνιά τους κάτι μένει άπό 
τήν φυλή τών ημιθέων, ποΰζησαν έκεϊ μέσα.

Προσκυνηταί κι’ εμείς, περνούμε τά καταπράσινα, ολόδροσα μονοπά
τια. ’Εδώ τό πελώριο σπίτι τοϋ G o e th e , κοντά έκεΐ τό φτωχικό σπίτι τοϋ 
S ch ille r , πάρα πέρα τό εξοχικό σπιτάκι τοΰ G o e th e , καί στήν άκρη τοΰ 
άπεράντου πάρκου, χωμένο κι’ αυτό βαθειά σ ’ έναν άνθισμένο κήπο, τό 
σπίτι τοϋ L isz t. '

Κι’ άξαφνα σβΰνονται γιά μιά στιγμή τά τωρινά τά χρόνια καί μιά 
έποχή μεγάλη κι’ ώμορφη ζωντανεύει μπροστά μας. Είναι τόσο εύκολο νά 
ζωντανέψουν τά παληά στή Βαϊμάρη. Δέν είδαμε πριν τό Liszt ολοζών
τανο— κατάλευκο, μαρμάρινο βέβαια, άλλα καθώς άκουγε τό τραγούδι τών 
πουλιών μέσα στό πάρκο, δπου έχουν στήσει τό άγαλμά του, καθώς τό 
μακρΰ του ράσο σιγοφτεροϋγιζε στό φύσημα τοΰ άνεμου καί τά φλογερα- 
του μάτια κΰτταζαν μακρυά πολυ, ζοΰσε !— μιάν άϋλη κι’ αλλόκοτη ζωη .̂

Καί μέσα στό σπίτι του δέ λυθήκαν τά μάγια. Νά, στήν πόρτα η , 
F rau  P au lin e , ζωντανή αυτή στ’ άλήι^εια, άλλά τόσο άϋλη κι’ αυτή μέ τα 
ογδόντα έξη της χρόνια, έρχεται μπροστά μας, μάς υποδέχεται μ’ δλη τήν 
άξιοπρέπεια καί τό μεγαλείο, ποΰ τής χαρίζουν τής περασμενης εποχής οι 
λάμψεις, καί μάς λέει:

« ’ Εγώ είμαι ή F ra u  P a u lin e , στήν υπηρεσία τοΰ L is z t  άπό τόν καιρό- 
ποΰ ήμουν κοπέλλα δεκαέξη χρόνων». Μάς άφίνει να μποΰμε μεσα κι αρ
χίζει νά διηγήται. Τά  λόγια της, ρυθμικά καί μονότονα, ήχοΰν σαν χιλιο
ειπωμένο τραγοΰδι, άλλά μέσα στό σπίτι τοΰ L isz t  ποιος έχει αυτια γιά ν 
άκούστ) ήχους, ποΰρχονται άπό τόν έξω κόσμο ; Κυττάζουμε απληστα τρι
γύρω. ’Ά θ ικ τα  δλα, δπως τάφησε ό μουσικός: τά δυο τά σαλόνια, τα έπι
πλα, τά κάδρα, οί βιβλιοθήκες, τ ’ άπειρα δώρα, ποΰ τοΰ χάριζαν ά π ’ δλα 
τά μέρη τοΰ κόσμου— ταμπακιέρες, κοσμήματα διάφορα— καί τά δυο 
πιάνα. Πρόθυμη ή F ra u  P a u lin e  μάς άνοίγει τό ένα πιάνο. ΙΙεριμένει να 
τό δοκιμάσουμε; Δέν ξέρω άν κανείς έτόλμησε ποτε ν ακουμπησΐ] τα χερια-



του στά κιτρινισμένα παληα πλήκτρα, μά φαντάζομαι πώς τόσο μεγάλη 
ιεροσυλία, άνθρωπος δέ μπορούσε να τήν κάνη. "Αδύνατον! ’Ανέγγιχτα 
ιερά, είναι τά πλήκτρα και βουβά— τό τελευταίο τους τραγούδι τό είπαν 
κάτω απο τά μαγικά δάχτυλά τοϋ L iszt. Νά βρίσκονταν ένας μάγος νά 
κάνη τά ξύλα καί τά κόκκαλα νά μιλήσουν, ν ’ αρχίσουν μιά ιστορία ατέ
λειωτη ! Μά τί θέλει ό μάγος ; Μόνο του μιλεΐ τό δοξασμένο όργανο, φ θά 
νει νά'χη κανείς αυτιά ν ’ άκούση τήν απόκοσμη φωνή του. Καί λέει γιά τό 
παίξιμο τοϋ Διδασκαλου -και λεει πώς μπορούν όμως ανθρώπινα χείλια νά 
ξαναποΰν τά λόγια του! Μά κι’ άλλα χέρια άγγιξαν άλλοτε τά κόκκαλά του, 
κι εδώ το παραμύθι γίνεται πιο ανθρώπινο. Από τά πέρατα τοϋ κόσμου 
μαθητές μαζεύονταν τριγύρω του, κι’ δταν ό L iszt, σ ά " Θεός περνώντας 
μπροστά τους κι εξεταζοντας τους διαπεραστικα μ.ε τά φλογερά του μάτια, 
πρόφερε άξαφνα ενα όνομα, σηκώνονταν κάποιος χλωμός νέος ή κάποια 
δειλή κοπέλλα κι’ έκάθονταν στό πιάνο. Κι’ άν τα ονόματα, ποϋ πρόφερε 
ησαν τέτοια : H an s v o n  B illow , C arl T a u s ig , F ra n z  B endel, C arl K liu d w o rth , 
ονοματα, που έμειναν φωτεινά στήν ιστορία τοϋ πιάνου, τί μ ’ αυτό · Τότε’ 
τα χέρια ετρεμαν, το κεφάλι ζαλίζονταν κι ολοι τους φαίνονταν μικροί. 
Μά ο άββάς L isz t  ήταν καλός καί μεγάθυμος. Δέν έφώναζε, δέν ένεϋριαζε," 
ένα απροσδιόριστο χαμόγελο άνθοΰσε γιά μιά στιγμή στά χείλη του καί 
χωρίς νά πή μιά λέξι, σήκωνε τό μαθητή κι’ έκάθονταν στό πιάνο δ ίδιος. 
K l ένοιωθαν όλοι τότε τόν εαυτό τους ακόμα πιό μικρό γιά μιά στιγμή, 
έπειτα δμως ο χείμαρρος τών ήχων άρπαζε τήν ψυχή τους, τήν ύψωνε θέ
λοντας καί μη σ ’ ολοκάθαρα υψη, έκεϊ ποϋ δέν υπάρχουν πιά χίλια μικρά 
εγιο,^αλλα μια μεγάλη, ήρεμη καί φωτεινή ’ Ιδέα. Καί μέσα στή λατρεία, 
που ένοιωθαν δλοι τους γιά τή μουσική, αισθάνονταν μιά απέραντη, θείοι 
άγαπη καί γιά τό Δάσκαλο, πού τούς άνοιγε τάγνώστα κι’ αφάνταστα αύτά 
βασίλεια. Τόν αγαπούσαν σά θεό' μά καί σάν άνθρωπο αν τόν έλογάρια- 
ζαν, άν ήθελαν για μια στιγμή, ξεχνώντας δτι είχαν μπροστά τους ένα 
υπερφυσικόν ον, νά τόν κρίνουν μέ τά κοινά μέτρα τών ανθρώπων, πάλι 
Τ) καροι α ίους Φα πλημ,μνρι^ε απο ευγνωμοσύνην κι3 άγαπη, γιατί αυτός ό 
άνθρωπος θυσίαζε γι αυτους τις πιο πολύτιμες ώρες του, χωρίς νά ζητήση 
ποτε από κανένα^τήν έλαχίστη αμοιβή. Κι’ αυτό, έπειδή δέν ήταν Δάσκα
λος μονον, ηταν Αποστολος, ηταν κατι παρα πάνω: ιδρυτής θρησκείας- καί 
τί αμοιβή μπορούσε νά ζητήση, ποΰ νά μήν έπεφτε βαρειά καί στόν πιό 
πλούσιο Κροισο τοΰ κόσμου ;

_ Μπορεί κανείς νά γυρίση τοΰ κόσμου τά μουσεία, νά Ιδη τά πλούτη 
των αιωνων στιβαγμένα σ ’ απέραντες αίθουσες, νά θαυμάση πλάϊ-πλάϊ 
τις κορώνες δεκα αύτοκρατόρων, τά_έπιπλα είκοσι παλατιών, τ ’ αριστουρ
γήματα ^εκατοντάδων ζωγράφων, είναι βέβαια ενδιαφέρον κι’ ώραίον 
θέαμα, άλλα τίποτε δέν φθάνει τή συγκίνησι, ποΰ δίνει μιά γωνίτσα, έστω 
και φτωχική, αλλα ζωντανα διατηρημένη, άθικτη άπ’ τόν καιρό, ποϋ τήν 
κατοικοΰσε ένας μεγάλος^ Κι άν μέσα σ ’ ένα πλούσιο μουσείο μορφώνεται 
η σκεψις και μεγαλώνει δ όρίζων τής διανοίας, μέσα στό σπίτι τοϋ L isz t ή 
ψυχή ξεφεύγει^για μια στιγμή απο τα γήινα δεσμά της καί ταξειδεύει, νο- 
σταλγικα ζητώντας τη θεια αρμονία μέσα στών ξεχασμένων χρόνων τό 
ζωντάνεμά. ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ



Σ Π Ο ΥΔΑ Σ Ω .Μ Ε Ν  ΤΗΝ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Ν  - Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι 

ΝΗΝ, Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η Ν
  Ε Ινε π ηγη  α κ ένω το ς  μ ουσικ ού  θ η σ α υ ρ ό ν  χαΐ εθ νικ όν  κειμήλιον.
—  Τότε θ ά  λ νθ ώ α ι τά  ζη τή μ α τα  τής Β υ ζα ν τ ινή ς  μ ουσικ ής. ^
  Τ ότε οί μ ο υσ ο υ ρ γο ί μ α ς έ ξ  α υτής εμ π νεόμ ενοι και εμ π νέο ντες  ·θά α νεγε ι-

ρω σι σ τα θ μ ό ν  Π ρ ο ό δ ο υ  κα'ι στήσω σι μ ουσ ικ ά  τρόπ α ια .
■—  3Ιθ α γενε ίς  καί δχι μ ό νο ν  ξένοι.

Τό πανηγυρικόν (δπ’ άριθ. 24) τεΰχος τοϋ λήξαντος Β' έτους τών «Μουσικών Χρο 
νικών»περιεχον πλουσίαν μουσικοφιλολογικήν υλην περί τής Βυζαντινής μουσικής, ι/.ανοποίη- 
σεν είς δκρον κυρίως τούς άσχολουμένους είδικώτερον περί τοΰ κλάδου τούτου τής Ελληνικης 
Μ,ουσικής. Δέν άμφιβάλλω δ’ δτι διερμηνεύω τήν γνώμην τούτων καί όλων ημων, απευθυ- 
νων θερμά συγχαρητήρια εις τήν διεύθυνσιν διά τήν όντως άνακίνησιν σπουδαιότατων ζητη
μάτων τής μουσικής ταύτης δπά εκλεκτών συνεργατών πράς λύσιν, εις ήν συμβάλλει κα. 
πλειοδοτεί ή Διεύθυναις παροτρύνουσα τούς συνεργάτας της εις έςακολουθησιν. Και όντως 
δέν ήπατήθη (εϊμεθα βέβαιοι περί τούτου, διότι θά τά δείξη ό χρόνος) είς τάς κρίσεις της, 
δτι ή μοναδική αυτή προσπάθειά της έπί τής βυζαντινής μουσικής θά έχη α ντ ί
κ τυσ ιον  είς το υ ς  ε ιδ ικ ο ύ ς  κ ύκ λ ους  καί το ύ ς  φ ίλ ο υ ς  εν  γεν ε ι τη ς  ελ λ η νίκ η ς  μ ο υ  - 
ο ικ η ς  καί π ρ οκ α λ έοη  σ υ ζη τή σ ε ις  καί σχόλ ια  έξυστη ρετικ ά  τή ς  π ρ ο ο ό ο υ  και 
όρ& ής λ ύσεω ς τ ο ν  σ ο β α ρ ο τά το υ  ζη τή μ α το ς  τή ς  Β υ ζ α ν τ ιν ή ς  μ ο υ σ ικ ή ς

Δι’ έλληνικόν μουσικόν περιοδικόν σύγγραμμα ώς τά «Μ. X .», ή έρευνα, σπουδή 
καί μελέτη τοΰ έθνικοΰ ήμών τούτου κειμηλίου, τής Ελληνικής μουσικής, ίεράς τε κα. κο
σμικής, άποτελεΐ θέμα συζητήσεως ύφίστης σπουδαιότητος. Τά δέ διάφορα αλυτα η ατελως 
λελυμένα, ουσιώδη, ώς επί τά πλεΐστον, ζητήματα, ώς τά περί κλιμάκων, γε^ών, τονιαίων 
διαστημάτων, μουσικής γραφής κλπ., φρονοΰμεν δτι δέν θά λυθώσιν όρθώς δπο ξένων μονών 
μούσι κολίγων, άλλά καί δπά Ελλήνων, διότι μόνον "Ελληνες έχουσιν την ψυχολογικήν 
διαίσθησιν καί Ικανότητα ν’ άναλύσωσι καί άποδώσωσιν άρθώς έξωτερικώς ο,τι αισθανονται 
έσωτερικώς διά τήν εθνικήν των μουσικήν, είς. τήν δποίαν άπά^τοΰ λίκνου του μητρικού 
άνετράφησαν, καί μεθ’ ής συνηυξήθησαν. Παράδειγμα δέ είς τοϋτο^έστω το προ τίνος έγερ- 
θέν ζήτημα τής συλλογής τών δημοτικών μας φσμάτων δπά του Γάλλου καθηγητου κ. 
Περνώ, διά τάν δποίον τά Ελληνικόν κράτος έψήφισε πίστωσιν 500.000 δραχμών δια την 
δπ’ αύτοΰ συλλογήν καί δισκοποίησιν τών δημοτικών μας φσμάτων. Κατά τής αποφασεως 
ταύτης τής έλληνικής κυβερνήσεως δικαίως έξηγέρθη δ Ελληνικός μουσικός, παρ ήμιν, κο- 
σμος διά τήν άτυχή άπόφασίν της ταύτην, διότι δ ξένος είνε αδύνατον να μή  ̂ καμη 

σφάλματα, καί χωρίς νά τά θέλη, ώς έκαμαν καί οί μέχρι τοΰ νϋν άποπειραθεντες κα- 
στοτε είς παρομοίας εργασίας καί συλλογάς, τόσον έπί τής εκκλησιαστικής, οσον και π 
τής κοσμικής μουσικής μας καί τόσον είς τήν γλωσσικήν, δσον καί είς την μουσικήν
έκφρασιν. , .  , .

Είνε δ’ άποδεδειγμένον δτι τά είδος τής μουσικής, είς τήν δποίαν παιδιοθεν ανατρεφε 
τα ί τις καί μετ’ αυτής συναύξεται, κυριαρχεί έπ’ αύτοΰ καί γονιμοποιεί σχετικως εις 
εΰρυτέρους μουσικούς δρίζοντας τούς έμπνευσμένους μελφδούς καί μουσουργους. Καί εοτω-



ααν περί τών λεγομένων μου, ώς παραδείγματα οί κλασσικοί μουσουργοί τόσον οί τη- εκ
κλησιαστικής ημών (βυζαντινής) μουσικής, δσον καί οί παγκοσμίου φήμης της ευρωπαϊκές

^ΙΙαρ. ημϊν όμως τοίς νεωτέροις Ιλλησι τά ζήτημα τής μουσικής έκπαιδεύσεως, ανα
τροφής καί μελέτης είνε ανάγκη νά λάβη διάφορον τροπήν καί ώθησιν άπά τήν τής δυτικές 
Ευρώπης (Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας κ.λ.) Ε κεί σπουδάζουσι μονομερές τήν ευρωπαϊκήν 
μουσικήν, ης η εκφραοις είς τε τήν μονωδίαν καί πολυφωνίαν, ή μελωδίαν καί αρμον'αν =Εν= 
διάφορος, διότι διάφοροι είνε καί οί κονόνες τής μουσικής θεωρίας καί αί βιωτ.καί των’ συν- 
θηκαι, δεν σπουδάζουσι δε, έκτος ελαχίστων, καί τήν Ελληνικήν Μουσικήν (Βυζαντ'νήν) 
κάτα τε θεωρίαν καί πράςιν, ής ή εκφρασις διαφέρει, ώς εϊπομεν. "Οσοι δέ καί τών δ’ακρι- 
θεντων Ελλήνων μουσουργών ήκολούθησχν μόνον τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν εκπαίδευσιν 
παρ ολην τήν καλήν των διάθεσιν είς τά αξιόλογα έργα των νά δώσουν καθαρώ- έλληνι- 
κην χροιάν εις ειδικας θέσεις έν αύτοϊς, έπί τή βάσει λαϊκών ή δημοτικών μας τραγουδιών 
φρονώ οτι δεν « ,τ υ χ ό ν , διά τούς ανωτέρω λόγους. Ώς παράδειγμα δέ δύναμαι νά αναφέρω 
τον εςοχον μουαουργον μας και αείμνηστον φίλον Σ. Σαμάραν, Ενα μή αναφέρω ζώντα- 
οιτινες επίσης δεν θά έπ.τύχουν τό τοιοΰτον παρ’ δλην τήν καλήν τ«)ν διάθεσιν, εάν δέν 
■σπουίασωχ και τήν 'Ελληνικήν (Βυζαντινήν) μουσικήν.

.. Λ'"α ν̂α επιτυ/.ω μ2ν ποθούμενον καί νά εχωμεν άριστα αποτελέσματα παρ’ ήμϊν 
διστάζω να συστήσω καί παρακαλέ’σω τούς παρ’ ήμίν διακεκριμένους μουσικολογιωτά- 

τους και μουσουργούς μας νά μελετήσωσιν έπισταμένως καί έμβριθώς τήν τε θεωρίαν καί 
πρα;:ν της Ελληνικής μουσικής, άρχαίας τε καί νεωτέρας. Νά μελετήσωσι καλώς, ού μόνον 
την έΧκλησιασιΐ/ΐην μας (Βυζαντινήν) μουσικήν, άλλά καί τήν λαϊκήν έπί τή βάσει τών 
αυλλεγεντων και συλλεχθησομένων δημοτικών μας φσμάτων. Νά μελετήσωσι καλώς τούς 
πλουσιωτατους ήχ-ους καί ρυθμούς της καί τά γένη της καί τάς ^λουσιωτάτας μελωδίας 
της.. Διότι και αυτοί έχουν να ω ?εληθώσιν άνυπολογίστως, άλλά καί ή Ελληνική μουσική 
«α  επανευρη τους φυσικούς καί αύτ,ι/.θονας μύστας της, τούς ενδόξους μουσικούς τοϋ μέλ
λοντος, οιτινες εγκύτίτοντες είς εμβριθείς μελέτας, θά δυνηθώσι νά λύσωσι τά, ώς άνω 8υσ=- 
π.λυτα προβλήματα τής Βυζαντινής μουσικής. Ή  Βυζαντινή μουσική παρ’ ήμϊν είνε τά 
εθνικόν μας κειμηλιον. Είνε πηγή ακένωτος μουσικού θησαυροΰ, ό άποίος θά φωτίση τόν 
παγκόσμιόν μουσικόν δρίζοντα καί τόν παρ’ ήμϊν κάπως σκοτεινόν.

Εάν επι τή βάσει τοιούτων μελετών καί εργασιών των έμπνέωνται καί έμπνέουσι τά 
εργα των εν τφ μέλλοντι οί μουσουργοί μας, ώς λ.χ. οί φίλοι κ. κ. Λαυράγκας, Λαμπελετ 
λακελλαρίδης (υιος), καί οί λοιποί παλαιοί τε καί νέοι, είμαι βέβαιος οτ. πολύ ταχέως θά 
ευρεθωμεν εις στχθμον ανώτερον μουσικής προόδου. Καί τότε ίσως δυνηθώμεν ν ά ’εχωμεν 
λυση και το αλυτον ζήτημα τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής πολυφωνίας, καί λάβωμεν 
ιδέαν περ: του πως εψαλλε καί πώς ήκούετο δ πολυμελής Εκκλησιαστικός χορός έν τή 
ATf?  “ Οφ.α, δ άποτελούμενος άπά 185 ψάλτας, οί δποϊοι βεβαίως δέν θά εψαλλον δμοφώ- 

νως καί δμοτίνως, άλλ’ άρμονικώς καί διατόνως, κατά τούς γνωστούς τότε κανόνα-- τής 
μουσικής εν τή πολυφωνί^ι. °

’Ενθυμούμαι τά ρίγη τοϋ ενθουσιασμού τοϋ έλληνικοϋ κοινού, δτε τά πρώτον δ φίλος 
5“ s Μ τέλεσε μέ τήν « ’Αθηναϊκήν Μανδολινάταν» του πρό έτώ> έν ’Αθήναις τήν 

* “ λ,ληνικήν Συμφωνίαν» του έπί τή βάσει τοΰ δημοτικού άσματος «Έ να ς άετάς καθότανε», 
τοϋ ενθουσιασμού, λέγω, τοΰ κοινού, τάν δποίον προεκάλε'σεν ή έκτέλεσίς τη '. Καί εν τού
τοι; δ κ. Λά35ας δέν ήτο καί εκ τών σπουδχστών τής Βυζαντινής μουσικής!'Έάν ήτο, βε- 
6 /.ω ς  το εργον του θά ήτο άκόμη τελειότερον, διότ, θά έπηρεάζετο έξ αύτής έτι μάλλον.

Αντιθετως δέ συνιστώ καί είς τούς βυζαντινούς ψάλτας νά σπουδάζωσι τήν ευρωπαϊ
κήν μουσικήν, διότι καί ούτοι πολλά Ιχουσι νά ώφεληθώσιν έκ τής σπουδής των ταύτης, ήν 
άλλως τε καί δέν θά κοπιάσωσι πολύ νά τήν σπουδάσωσι. Τότε θά έννοώνται καλύτερον οί 
ε*ατερωθεν γράφοντες περί τών ύπά λύσιν ζητηαάτων τούτων.

ΧΡ ΙΣΤΟ Σ  Γ. ΒΛΑΧΟΣ
’ Ιανουάριος 1931. Δικηγόρος



-τ-0 ΖΗΤΗΜΑ Τ Η Σ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΞΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ
• Μ ε την εκ νέου (ά π ό  1ης Ά π ρ ιλ ι,.υ )  εφ α ρμ ογή  τής ένο ικ ιά σεω ς άπ ό  

ιδ ιώ τα ς  τοΰ  φ όρου  τώ ν  δη μ ο σ ίω ν  Ο εαμάαον, α να κ ύπ τει καϊ πάλιν τό  π ο λ ύ 
κ ροτος ζή τη μ α — π οΰ  κ α τή νιη σε  πιά σχεδόν  χ ρ όν ιο  γιά  μ α ς— τοΰ  φ ό ρ ο υ  τω ν  
θ εα τρ ικ ώ ν π α ρα σ τά σ εω ν  κα'ι συναυλιώ ν.

'ί2 ς  γ νω σ τό ν , κατά τά  μεταπολεμικά χ ρ ό ν ια  μ α ζ υ  μ ι  τά πολλαπλά δεινά , 
π οΰ  εχεί ϋπ οστί] ή κ οινω νία  μ α ς, ενέσκυψ ε ώ ς  τρομ ερή  π ληγή  και ή β α ρύτα τη  
έκ μ έρους τοΰ  Κ ρ ά το υς  φ ορολογία  τώ ν  καλλιτεχνικώ ν εκτελέσεω ν (θ εα τρ ικ ώ ν  
π α ρα σ τά σ εω ν -α υνα νλ ιώ ν) σέ βα&μό νά δ η μ ιο νρ γη  μ ιά δυσχερεστά τη  κα'ι 
κατα&λιπτική, γιά τη ν Τ έχνη, κατάστασι, π ο υ  Ισ οδννα μ ονσε  με άληιΗνό έκ μ έ
ρους το ν  Κ ρ ά το υς  δ ιώ γμ ό .

Τ ό π ρά γμ α , ση μ ειώ νουμ ε, είχε β α ρύτα τη  γιά τόν  τό π ο  μ α ς  άπ ήχησι, 
γιατί ή Π ολιτεία μ ας κανένα  σοβ α ρόν  ενδια φ έρον δεν εδειξε τόσα  χρόνια  ύπ'ερ 
τής τέχνη ς καϊ τώ ν  γ ρ α μ μ ά τω ν , άλλ3 α π ενα ντία ς εχει κ α τ ’ έπανάληψ ιν, μ ε τις  
διάφ ορες έπ αχβ εΐς  φ ορολογίες, δείξει δια&έσεις ν,α& αρώς έχ&ρικές, σά ν νά  ϋ·εωρη  
τήν π νευμ α τικ ή ν έκδήλω σιν, άντιΐΐέτω ς μ ’  δ,τι συμ βα ίνει σ ’ δλα τά  π ολ ιτι
σμένα μέρη, ώ ς  π εριττή  πολυτέλεια.

' Η  κατάχρησις, μάλιστα, στή β α ρ ντά τη  φ ορολογία  τ ώ ν  θ εα τρ ικ ώ ν  π α ρ α 
στάσεω ν και συ να υλ ιώ ν , έκτος ελάχιστω ν έξα ιρέσεω ν, π ο ΰ  εγινε ά π ό  το υ ς  δια
φ όρους  ιδ ιώ τα ς φ ορα τζή δες, οί ο π ο ία  έ φ τα σ α ν  νά  π α ίρ νο υν  και 60  ο )ο  άπ ό  
τϊς άκ α ΰά ρ  οτες εισπ ρά ξεις— π ροκ ατα βολ ικ ώ ς δε— έδη μ ιούργη σε μιά ά π ο π ν ι-  
κτική κατάστασι γιά τις δημόσιες καλλιτεχνικές μας έκδηλώ σεις, ά φ οΰ οί φ τω 
χοί καλλιτέχναι ήσαν υπ οχ ρεω μ ένο ι νά  δ ίνο υ ν  τά  3 )4  σχεδόν  το ΰ  ε ίσ π ρ α ττο -  
μ ένου π οσοΰ  γιά τό  φ  )ρο, χ ω ρ ίς  νά υ π ο λ ο γ ισ το ύ ν  τά  αλλα έξοδα , π ο υ  πολλές 
φ ορές υπ ερβ α ίνουν  κατά  π ολυ  τ ϊς  εισπ ράξεις.

Κ αι α ύτό  ουν  έβαινε-— καϊ δ υσ τυχ ώ ς  φ αίνετα ι π ώ ς  σε μ εγάλο  βα& μό ϋ ά  σ υ μ -  
βαίνη καϊ στό  μέλλον— στόν  τόπ ο  μ α ς τή στιγμ ή , π ::ϋ  δλα τά  π ροη γμ ένα  
κράτη έχουν περιορίσει στό  ελάχιστο τή ηιοριλογία  τώ ν  κ ιλ λ ιτεχνικ ώ ν π α ρ α -  
οεω ν κλ. με τήν άντίληψ ιν δ α  α ντες  συντελ ούν  π ολυ σ τή ν  π νινμ α τικ οα ισ& η - 
τική ά νά π τυ ξ ι το ΰ  κ οινοΰ ,



Γιά τό ζήτημα της βαρντάτης, as σημείο βαρβαρότητος, φορολογίας τών  
δημοσίων καλλιτεχνικών εκτελέσεων εχει γίνει κατ ’ έπανάληψι αρκετός θόρυ
βος στον Τύπο. ΤΙέρσν δέ, δ κ. Π ρωθυπουργός έδήλωσεν δτι η φορολογία 
αϋτη θά μετριασθή κατά πολύ σέ ανάλογο βαθμό μέ τά κρατούντα, ατό ζή
τημα αυτό, στήν Ευρώπη. Ί I  άπόφασις τής Κυβερνήσεως διετυμπανίσθη 
και έγκωμιάσθηκε άπό τόν Τύπο. Δέν ξέρουμε δμως τί έμεσολάβησεν άπό 
τότε και τό αποτέλεσμα είναι δτι τά πράγματα εμειναν στη θέαι, που ήσαν 
πρωτήτερα. Ά π ό  ολη αντί) τήν Ιστορία τής αοβαράς έλαττώαεως τής φορολο
γίας, καθώς φαίνεται, έμεινε μόνο ό δημοκοπικός θόρυβος.

5Έ χουμε ϋπ  ’ δψι και τή διακήρυξι τοϋ οικονομικού εφόρου (γιά τήν πε
ρίοδο 1 ’Απριλίου 1931— 31 Μαρτίου 1932) γιά «τήν ένοικίααι τών τελών 
τών δημοσίων θεαμάτων», δπου πουθενά δέ γίνεται λόγος περί έλαττώσεως 
γενικά τής φορολογίας, άλλά μόνον άναφέρεται δτι εξαιρούνται τοϋ φόρου 
ώρισμένα κοινωφελή ιδρύματα καίσωματεΐα— δπως λ.χ. τό ’Ωδειον ’Αθηνών, 
τό ’Εθνικόν Μελόδραμα— τά δέ άλλα άνεγνωρισμένα,έν γένει., καλλιτεχνικά κ.λ. 
σωματεία καϊ ιδρύματα πληραινουν φόρο 10 ο)ο.

’ Εκτός τών ελάχιστων αυτών περιπτώσεων, τά δημόσια θεάματα ή άκρο- 
άματα, τά όργανούμενα άπό Ιδιώτας καλλιτέχνας ή επιχειρηματίας, κατά συ
νέπειαν, ϋπόκεινται στό αύτό φορολογικό καθεστώς, μένουν δηλ. στή διά- 
κρισι, στήν αχαλίνωτη απληστία τών απαίσιων φορατζήδων— επιχειρηματιών, 
ποΰ άπομιζοϋν τό αίμα τών πτωχών βιοπαλαιστών καλλιτεχνών, δημιουρ
γώντας μιά κυριολεκτικά έξονθενωτική κατάστααι γιά κάθε αξιόλογη δημοαία 
πνευματικοκαλΰιτεχνική έκδήλωσι τοϋ τόπου μας.

Δέν πρόκειται βέβαια στό σημείωμά μας αύτό νά λύσουμε τό ζήτημα, 
οϋτε υποθέτουμε πώ ς καί ή. φωνή μας θά βρ\\ καμμιά άπήχησι στους αρμο
δίους— ποΰ δέν ιδρώνει τό αντί τους γιά τέτοια μικροπράγματα ! —νομίζουμε 
δμως δτι πρωτίστως εϊμποροϋαε μέ λίγη καλή θέλησι νά γίνϊ] μιά διάκρισις 
μεταξύ τών σοβαρών καί τών ελαφρών θεαμάτων καί άκροαμάτων.

Κατά τή γνώμη μας τά τή'ς πρώτης κατηγορίας (συναυλίαι, δραματικοί 
παραστάσεις κ.λ.) θά έπρεπε γενικά νά φορολογηθούν ελάχιστα (δχι περισσό- 
τερρ άπό 10 υ] 0)  ενώ τής δευτέρας κατηγορίας (Επιθεωρήσεις, οπερέτες, κινη
ματογράφοι κλ.) θά είμποροϋσαν νά φορολογηθοΰν περισσότερο. Και αύτό, 
γιατί νομίζουμε δτι ή σοβαρή Τέχνη— έν άντιστιθέσει στήν έλαφρή— είναι κατ ’ 
εξοχήν συντελεατική στήν αίσθητικοπνενματική διαπαιδαγώγησι τοΰ κοινού καί, 
κατά συνέπεια, αυτή πρωτίστως πρέπει νά ένισχύεται, τουλάχιστον εμμέσως, 
άπό τήν Πολιτεία, άφοϋ καμμία άλλη θετική ένίσχυσις δέν τής παρέχεται.

Αύτή είναι ή γνώμη μας γιά τήν ϋπόθεαι, έν γένει, τής φορολογίας τών 
δημοσίων θεαμάτων καί άκροαμάτων, τήν δποία διατυπώνουμε άπλώς άπό 
καθήκον, μέ τήν ελπίδα, δτι ίσως συμβάλουμε σ ’ ενα βαθμό στή μελλοντική 
λύσι τοΰ σοβαρωτάτου καί ζωτικοτάτου, γιά τήν πρόοδο τοϋ τόπου μας, ζητή
ματος, ποϋ θά έπρεπε νά είχε γίνει πιά πρό πολλοΰ.



Γ Υ Ρ Ω  ΑΠΟ ΤΟ Γ Λ Ω Σ Σ ΙΚ Ο  Ζ Η Τ Η Μ Α

Φίλε κύριε ΪΙάηαδόπουλε,

° Ο κ. ’Ελισαίος Γιανίόης, ατό σημείωμά τον τον περασμένου τεύχους 
((Πάλι γιά τή γλώσσαν σχολιάζοντας τήν πολύ σωστή γιά μένα γνώμη τον 
φίλον ποιητοϋ κ. Λαπαθιώτη, σχετικά με τό γλωσσικό μας ζήτημα, δτι ή 
υπόδεσις τής δημοτικής θά προχωρούσε πολν πιό γρήγορα ((Άν είχε τήν τύχη 
νά πέαη σε χέρια μουσικά καί θ&τικώτερα», κάνει μία— πώς νά τήν πώ ; —  
απερίγραπτη παρεξήγηαι. Φαντάζεται δηλαδή δτι ό κ. Λαπαθιώτης— που 
εγραχρε βέβαια με μιάν ευρύτερη σ η μ α σ ία 'θ ετικ ώ τερα  μοναικά  χέρια— εν
νοεί μόνο τά χέρια τών εξ επαγγέλματος μουσικών, γιά τους δποίονς δ κ. 
Γιανίόης καταλ.αμβάνεται έξαφνα άπό μιάν Αδικαιολόγητη αντιπάθεια, σε ση- 
ιιεϊο, ώστε νά θεωρή. ευτύχημα, δτι ή γλωσσική άναγέννηαις— δπως λέει—  
δεν άφέθη στά χέρια τών μουσικών, άλλά ατά άρμοδιώτερα τών ποιητών κτλ. 
'Ως τώρα ή σνζήτησίς μου με τόν φίλο κ. Γιανίδη γιά τό γλωσσικό μας ζήτημα 
ειχεν δλα τά συστατικά μιας αοβαρας σνζητήσεως. Στό σημεϊον δμως αύτό, θά 
με συγχώρηση νά τοϋ πώ, αρχίζει ή σνζήτησίς μας νά τήν χάνη τήν σοβα
ρότητα αυτήν. Καϊ αρχίζει νά τήν χάνη μεταξύ τών Άλλων, καϊ γιά τό δτι δ 
κ. Γιανίόης διατυπώνει τήν παράδοξη γνώμη, δτι οί ποιηταϊ π. χ. εχονν περισ
σότερα δικαιώματα άπό τους μουσιν.ους στό νά κρίνουν καϊ νά εκφέρουν τή 
γνώμη τους γιά τό γλα)σαικό μας ζήτημα.

Τό γιατϊ αυτού τοϋ πράγματος δεν είμπορώ νά τό μαντεύσω, θά επιθυμούσα 
δε πολυ νά μάς άνα.πτύξη ό κ. Γιανίόης τους λόγους, ατούς όποιους στηρίζει 
τήν ιδέα τον αύτή, γιατί βέβαια εινε αστείο, ούτε δε είμπορώ νά τό πιστενσω, 
δτι δ κ. Γιανίόης θεαιρεϊ ευτύχημα δτι ή γλωσσική άναγέννηαις δέν άφέθη στά 
χέρια τών μουσικών μόνο καϊ μόνο διότι ετνχε νά διαβάσει ατά « Μουσικά Χ ρ ο 
νικά)) τις φράσεις : έχ της άπλής άκροάαεως, άπό πάαης κζΐόψεως, ποΰ, 
δπως λέει, δεν προσαρμόζονται στό πηγαίο γλωσσικό αίσθημά τον.

Άλλά δεν εσκέφ&ηκεν δ κ. Γιανίόης δτι, αν οί φράσεις αυτές, ποϋ άν έφε
ρε δεν προσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωσσικόν αίσθημά τον, σέ ποιο βαθμό 
δέν προσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωσσικόν αίσθημα δλων τών μουσικών και 
ίσως δλων τών δημοτικιστών μερικές φράσεις, ποΰ εγραψεν αυτός καϊ ποΰ 
αυναντώνται στά βιβλία του, δπως π. χ. ή φράαις: « ή •θεμελιακη άρχη ιή ς  
έκπαίδεψής μας». ’Ά ν  ήταν δυνατόν, ας έρωτοϋσεν δ κ. Γιανίόης τούς 
καταγινομένονς με τή γλωσσολογία δημοτικιστάς, δχι τώ ν  αηρω ν, ολοκλήρου 
τής 'Ελλάδος (ιδίως δέ τούς νεωτέρους), οί όποιοι σήμερα μελετούν μέ διαφο
ρετικήν άπό Άλλοτε άντίληψι τό γλωσσικό μας ζήτημα— καϊ οί όποιοι γιά δσον 
αφορά τό ζήτημα τής γενικής τών τριτοκλίτων δέν ακολουθούν σέ δλες τΙς περι
στάσεις τήν αρχή, πού ακολουθεί δ κ. Iιανίόης— ποιος έχει περισσότερα δικαιώ- 
αατα νά μιλήση γιά τό γλωσσικό μας ζήτημα, δ γλωσσολόγος, δ δποϊος γιά να 
άκολου&ήση πίστα μιά συνταγή τον Ψυχάρη, ποϋ γράφει δτι ή δημοτική δέν 
έ'χει τούς πλαγινούς ήχους φς, κατασκευάζει τεχνιτά τή λέξι τής έκπαίδεψ ής



μας, η ο μουσικος, ποϋ πολλε± φορές με γνώσι τών γλωασικών πραγμάτων 
και με βοηθό του ακόμα τό μοναικό τον αυτί δεν θ ’άγραφε ποτε «ή θεμελιακή 
άρχη τής εκπαίδεψής μ ας», άλλά «ή θεμελιακή αρχή τής έκπαιδενσεώς μας»; 
Θαβλεπε στήν έρώτηαί τον αύτή τί θά τον απαντούσαν δλοι καί κατά πόσον 
ή άπάντησίς τονς θά ήτανε Ικανοποιητική γι ’αυτόν.

Θά μοϋ επιτροπή τώρα νά κάνω μιάν άλλη παρατήρησι στον κ. Γιανίδη. 
Στό τελενταΐο σημείωμά τον μοϋ εκανε εντύπωσήν δτι ό'.ν άπαντα ατά εννέα 
δέκατα των δσων ανέπτυξα ώς τώρα στά Μ. X , γιά τό γλωσσικό μας ζήτημα, 
περιοριζομενος στο να σχολιαση μερικες επονσιωδεις λεπτομέρειες. Άλλά, 
κ. Γιανίδη, σκοπος τής μελετης μον, νόμιζα>, δτι δεν ήταν άν τά δύο πλαγινά 
όμοια σύμφωνα προφέρονται ή δεν προφέρονται, άλλ ’ ήταν νά προσπαθήσω  
να άποδείξω  δ «  ή ομοιομορφία στη γλώσσα, με βάσι τό τυπικό τής δημοτικής, 
είναι ακόμα πρόωρη, οτι κυριαρχεί βέβαια, στή γ/.ώσσα τό τυπικό τής δημο
τικής, αλλ oci μερικοί, πολν ολίγοι, τνποι τής καθαρευονσης ζ ο ν ν  ακόμα και 
ίσως εινε προωρισμενοι να ζησουν και στο μέλλον, χοιρϊς με τοντο νά άλλοιω- 
f fl  ή μουσική εκφρασις τής γλώσσας, ποϋ γενικά, είνε εκείνη τής δημοτικής.
’Ακόμα σκοπός τής μελέτης μου, ήταν νά προσπαθήσω νά άποδείξω δτι κατά 
τη γνώμη μου μικτή γλώσσα δεν υπάρχει, άλλά μόνο δημοτική με μερικες 
εξαιρεσεις οτο τνπικο και οτι ενας απο τονς σημαντικούς παράγοντας στή δη- 
μιουργία μιας γλώσσας εινε τό εκφραστικό καί αισθητικό στοιχείο, τό όποιον 
με μεγάλη καθνστέρησιν άναφέρει στό τελευταίο σημείωμά τον ό κ. Γιανίδης 
και τό όποιον άναντίρρητα, εινε μουσικό.

*—· αντα θα ειχε για μενα πολν ενδιαφερον να απαντουσεν ό κ. Γιανίδης, 
τα οποϊα αντιπροσωπενονν τα ουσιώδη και κυρία σημεία τής μελέτης μου.

"Οσο γιά τά δύο δμοια σύμφωνα καϊ γιά τήν προφορά τονς, θά μοϋ επί
τρεψα ο κ. Γιανίδης να τον πώ, πώς, υποστηρίζοντας δτι στή γλώσσα μας τά 
δύο αα ^ τα δύο^ ν ν  η τά δύο κκ καϊ γενικά τά δύο δμοια σύμφωνα προφέ-
QOVTCII μ,2 T7JV CLVXTjV EVTCLOl, 710 V JZQO(pGQ£TCZl 7O SVCL JLIOVO OV/J,(pG)VO, νθμίζθ)
otl με oo}] όεν τΐζίετιει, locos, ενχολιο. λννει τ ο  ζητημα ανχό. Σ* εμένα, τ ό  μ ον-  
σικό μου αντϊ μοϋ λέει δτι ή έντύπωσις τών δύο δμοιων συμφώνων δεν είνε 
μονον όπτικη, οπως νομίζει ο κ. Γιανίδης, αλλα καϊ ηχητική, υπάρχει δε κά
ποια διαφοράς στήν ηχητικήν εντασί τονς, σχετικά με τήν εντασι με τήν οποίαν 
προφέρεται τό ενα μόνο σύμφωνο, ή όποια δεν είναι εύκολο νά όρισθϊ) ακρι
βώς. Τό βέβαιον δμως είναι δη, άπό δ,τι βλέπω καϊ αντιλαμβάνομαι τό ζήτημα 
τής προφοράς τών δύο δμοιων συμφώνων καϊ τής προφοράς τονς μοϋ φαίνε
ται ou dhv εχει μελετηθή ώς τώρα δπως πρέπει, θά ήταν δε ανάγκη ίσως νά 
εμελετάτο καλλίτερα. Ε χω παρατηρησει οτι ο μορφωμένος, επηρεαζόμενος 
ισως καί απο την οπ τικήν εντνπωσι τών δνο ομοιων σνμφώνών είνε άναν- 
τίρρητον δτι π. χ. στϊς λέξεις :

ή λίμα καϊ τό λεΐμμα 
τό αίμα καϊ ή Έ μμα  
ή πρόθεσις άνα καϊ ή ’Ά ν ν α  
εκείνο και εκκινώ 
κεντρικός και εκκεντρικός 
ό καλός καί τό κάλλος κτλ.



δεν προφέρει τά δυο μμ, τά δύο νν, τά δύο κκ καϊ τά δύο λλ με τον ί'διο 
τρόπο, που προφέρει τό ενα μόνο μ, ν, κ, καϊ λ, άλλά στά δύο δμοια σύμφωνα 
ενισχύει λίγο την εντασι στην προφορά. Τό ϊδιο κάνει κι ο αμορφωτος λαος 
π. χ. στίς λέξεις:

ή μανοϋλα καϊ ή Γιαννοΰλα 
ή μάνα και τό μάννα  
ή καμπάνα καϊ ή *Ά ν ν α  
ή ρίζα καϊ σύρρνζα κτλ.

Τά δύο δμοια πλαγινά σύμφωνα στη γλώσσα μας δεν συγκαταλέγονται, γιά 
μένα, ατά γράμματα εκείνα, τα οποία διατηρούν μόνο την Ιστορικήν, δπως την 
λένε, ορθογραφία. Τά δύο δμοια σύμφωνα ζοϋν στό στόμα τον λαον και προ- 
φέρονται, μένει μόνο νά μελετηθούν οί διάφορες αποχρώσεις, που παρονσιάζει 
στην εντασιν ή προφορά τους στά διάφορα μέρη της 'Ελλάδος. ’Ά ν  εχω λάθος 
στό τελενταιον αυτό, ποϋ γράφω, θά ήμουν ευγνώμων σ ’ εκείνους άπό τους 
καταγινομένονς στη μελέτη τοϋ γλωοσικοϋ μας ζητήματος, που θά είχαν την 
καλωσύνη με θετικά επιχειρήματα νά με διεφώτιζαν ατό πολυ ενδιαφέρον 
τοΰτο γλ(οσσΐκό ζήτημα.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ  ΛΑΜ ΠΕΛΕΤ

Π Ρ Ο Σ

Τόν Διευθυντή τών «Μουσικών Χρονικών»
’Αγαπητέ μου,

Διαβάζω τό γράμμα τοϋ κ. Γιανίδη καϊ μένω κατάπληκτος με τήν παρα
νόηση που εγινε, γύρω ατή φράση μ ο υ : «σέ χέρια μουσικά .) /  " Αν πρόκειται 
νά γίνονται τέτιες παρανοήσεις, γύρω από τόσο άπλά πράγματα, καϊ τό : «σε 
χέρια μουσικά·», νά εκλαμβάνεται ώ ς : «χέρια....μουσικών»— τότε δέ χωρεΐ 
καμμιά συζήτηση....

’Επιμένω στό δτι ή γλωσσολογία, τό μόνο που μπορεί νά κάνει, είναι 
νά ταχτοποιήσει τήν ορθογραφία τής δημοτικής— πάντα πρός μίαν αϋξουσαν 
άπλούστευση, δπως όρ&ώς εργάζεται ό κ. Γιανίδης— καί τίποτ’ αλλο. "Οσον 
αφορά τή λεκτική καϊ φραστική τελειοποίησή της, αυτή είνε εργο τών λογο
τεχνών, καϊ τής καθαρής αισθητικής των.

’ Επιμένω, επίσης, ατό δτι ό Ψυχάρης έπεβράδννε τή φυσική εξέλιξη τής 
γλώσσας. Τήν επεβράδυνε με τά καμώματά τον, με τϊς αισθητικές άπροσε- 
ξίες τον, με τήν αψυχολόγητη παρέμβαση τής ατομικής πρωτοβουλίας τον, μέ 
τή μονομανή προσπάθειά του νά τήν ώριμάσει μέ τή βία....

Είναι αυτό παραδοξολογία; ’ Εγώ τό πιστεύω ώς αλήθεια.
Φίλος σου

’Αθήναι 10.3.31 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠ ΑΘ ΙΩ ΤΗΣ
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Δ1ΜΗΝ0Σ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ
Ή  παραζάλη τών άπροκρηάτικων γλεντιών παρέλυσε πάσαν μουσικήν 

κίνησιν κατα τόν παρελθόντα Φεβρουάριον. Σοβαρόν καί έλαφρόν μουσι
κόν θέατρον έσίγησαν ή σχεδόν. Αί δοθεϊσαι κατ’ αραιά διαστήματα συμ
φωνικοί συναυλίαι δέν παρουσίασάν τι τό εξαιρετικόν διά νά γίνη λόγος 
ειδικός περί αυτών καί αί παρεισφρΰσασαι συναυλία καί μικροεπιχειρι'ισεις 
— λέγε ρεσιτάλ— μή έξαρθεΐσαι υπέρ τό μέτριον δέν είναι εύκαιρον νά μάς 
απασχολήσουν σοβαρώ-.

Τό μόνον άξιον λόγου μουσικόν γεγονός τοϋ μηνός περιορίζεται είς 
τήν εμφάνισιν τοΰ κ. Φλέτα τοϋ παγκοσμίου φήμης ίσπανοϋ τενόρου. Νέος 
ακόμη τήν ηλικίαν τραγουδεΐ άπό δεκαετίας, έθεωρήθη δέ ώς ό πρώτος 
οξύφωνος τοϋ κόσμου, εφάμιλλος τοΰ Γκεγιαρέ, τοΰ Καροΰζο κτλ. Έ ν  
τούτοις τά πράγματα δέν άνταπεκρίθησαν πρός τήν προηγηθεισαν φήμην. 
Τό διαρκές τρέμολό του, ή αστάθεια τής φωνής του, παρά τά όμολογου- 
μένως τέλεια πιανίσιμα καί κρεσέντα άφήκαν πολλάς άγαθάς προσδοκίας 
άνικανοποιήτους καί έκρίθη αν μή ανεπαρκής όχι άξιος δμως τοΰ τριακο- 
σιοδράχμου εισιτηρίου πού έπλήρωσεν ό κόσμος καί ό κοσμάς, διά νά τόν 
άκούση. Καί είς αυτά ακόμη τά τραγουδάκια τής πατρίδος του, ποϋ άπε- 
τέλουν τό πλεϊστον τοΰ προγράμματος τής πρώτης έμφανίσεώς του υστέ
ρησε φο^νητικώς τόσον ώστε αθέλητα ν’ άποζητήση κανείς τούς δικούς μας, 
δπως τόν ’ Αποστόλου, καί άλλους δταν είς τήν πρώτην των άνι^ησιν έτρα- 
γουδοΰσαν τά τραγουδάκια τοΰ Ροδίου, τοΰ Κοκκίνου, τοϋ Στρουμπουλή 
είς τό ’Αττικόν ύπαιθρον άνευ ρεσιτάλ, προγραμμάτων, ρεκλαμών, φ ω 
τογραφιών, ίντερβιού καί λοιπών άγκυστρωμένων δολωμάτων διά τό ψά
ρεμα τών χαζών.

Εις μίαν εκ τών συμφωνικών συναυλιών τοΰ Ω. Α . έξετελέσθησαν καί 
δύο νέαι έλληνικαί συνθέσεις, ή μιά τοΰ κ. Άντιόχου Εύαγγελάτου, καί 
ή άλλη τοΰ κ. Γ. Σκλάβου, κατά σύμπτωσιν καί τών δύο Κεφαλλήνων. 
Καλή αρχή.. Φαίνεται, δτι είς τό άπροσπέλαστον σινικόν τείχος ανοίγεται, 
Ιπί τέλους, μία οπή διά νά είσέλθουν είς τήν χαράν τοΰ Κυρίου καί νέοι 
"Ελληνες συνθέται. Τό Έ π ιτύ μ β ιο ν  τοϋ κ. Εύαγγελάτου, σύνθεμα λογι
κής έκτάσεως, συμμετρικόν, νεοτεχνικώς ενηρμονισμένον, ένορχηστρωμέ- 
νον δέ έν μέτρορ όμαλώ, φανερώνει αρκετόν αυθορμητισμόν έμπνεύσεως καί 
διάθεσιν έπιτρέπουσαν τάς άγαθωτέρας προσδοκίας διά τό μέλλον τοΰ νεα
ρού συνθέτου. Ή  έπί ειδυλλίου τινός τοΰ Θεοφράστου μουσική προσαρ-



μογη του κ.  ̂Σκλάβου, αν και γραμμένη μέ αρκετήν επιμέλειαν, δέν φαίνε
ται εχουσα επαρκως τον αρμόζοντα χαρακτήρα πρός τό θέμα. Περισσό
τερα ειλικρίνεια εις την εμπνευσιν καί όλιγώτερος φόρτος είς τήν ορχή
στραν δεν θα εβλαπτον το κατά τά άλλα άξιόλογον τοΰτο έ'ργον τοΰ γνω
στού μας συνθέτου.

Μάς έπεσκέφθη περί τά μέσα Μαρτίου ή Έλισ. Σιοΰμαν, λυρική 
υψίφωνος του Γερμανικού θεάτρου, κατόπιν προσκλήσεως τοϋ Ω. Α. καί 
ενεφανισπη εις δυο ρεσιτάλ Γερμανικής μουσικής έν τφ θεάτρω « ’ Ολύμ
πια». Με την σχετικως περιωρισμέϊης έκτάσεως καί έντάσεως φωνήν της 
αλλα με περισσήν ωδικήν τέχνην άπέδωσεν άριστοτεχνικώς τά νούμερά 
των δυο προγραμμάτων της, ίκανοποιήσασα πλήρως καί αυτούς τούς πλέον 
απαιτητικούς εκ των ακροατών της. Είνε γνωστόν δτι μερικοί γρουσού
ζηδες δεν λείπουν απο καθε συναυλίαν διά νά θορυβήσουν καί νά επικοΐ- 
νουν τους παντας καί νά πάντα Καί αυτούς ακόμη άπεστόμωσεν ή Σιού- 
μαν με την υπεροχον τέχνην της.

"Ολως άπροσδοκήτως ενέσκηψε καί πάλιν ο Τίττα Ροΰφο ό μένας 
βαρύτονος το ν  κ οσμου, όπως διεφημίσθη είς τά προγράμματα από τούς 
ενδιαφερομένους δια μιαν και μ όνην  συναυλίαν. Ή  συναυλία δέν έδόθη 
ένεκα ασθενιας του... ταμείου, τριακοσιόδραχμον γάρ τό είσιτήριον ένε- 
φανιστίη ομως την επομενην είς τόν ρόλον τοΰ Μάρκέλλου τών «Μ ποέμ» 
τη συμπραξει του^ Ελλ. Μελοδράματος. 'Ως γνωστόν είς τόν ρόλον τοΰ
το ν ο βαρύτονος εχει ελαχιστα νά επίδειξη φωνητικώς, διά νά τοαγουδήση 
ομως κατι ο πρώτος βαρύτονος τοΰ κόσμου, έκρίθη σκόπιμον νά παρεμ- 
βληθωσιν εις την β πραξιν και εις πείσμα τοΰ μακαρίτου Πουτσίνι με
ρικά τραγουδακια Ναπολιτάνικα καί ισπανικά. Όμολογουμένως τίς ’ καν- 
τσονεττες αυτές απεδωσεν ο Τιττα Ροΰφο μέ μαεστρίαν μεγάλου καλλιτέ
χνου αλλα φευ δεν εμποδισεν ή αριστοτεχνική άπόδοσις, είς τό νά μή ιχε- 
τατραπει, ο Καφε Μημή είς καφεσαντάν. Εύκταΐον θά ήτον οί διάσημοι 
αστερες να μας επεσκέπτοντο κατ’ αραιότερα διαστήματα πρωτίστως δέ δταν 
ευρισκονται εν τη δύσει των διά νά μή εύρίσκεται τό φιλόμουσο κοινό καί 
μαζυ^και οι σνομπ προ απροσδοκήτων απογοητεύσεων.

Η Ανδρική Χορωδία τής Πράγας ένεφανίσθη σχεδόν alia  S ord in a . 
υλιγιστος κοσμος παρευρεθη είς τήν πρώτην της εμφάνισιν ένεκα τής 

κακοκαιρίας. Κ ρίμα . Εινε τοσον καλά γυμνασμένοι καί τραγουδοΰν τό
σον εύμορφα οί Τσεχοσλοβάκοι έρασιτέχναι, ποΰ έπρεπε νά τούς άκούση 
ολος ο άοσμος και tu tti g u a n ti. Είς ποιότητα φωνών δέν εινε τόσον σπου- 

αιοι; Ημείς εχομεν καλλιτέρας. ’Αλλά τί εκτέλεσις, τί πειθαρχία, τί ρυθ
μική ισοτης εκυριαρχουσε είς τήν εν γένει άπόδοσιν, καί τί λεπτοί χρωιιατι- 
σμοι υπογράμμιζαν τας φράσεις τοΰ συνόλου; Έτραγούδισαν καί' δύο 
τραγούδια του Ροδίου ελληνιστί, μέ αρκετήν χάριν καί ακρίβειαν— ώς 
προς την μουσικήν εννοείται, διότι τά ελληνικά των ήσαν τσεχοσλοβάκικα".

ΔΗΜ. ΔΕΜΟΣΤΟΥΦΗΣ



ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ,  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ

'Η ραδιοφωνία απασχολεί πάλι κατ* αύτάς τόν τύπο, τήν φορά αύτή, έπ ευκαιρία τής 
έκπτώσεως του άναδόχου τής συμβάσεως, Οί... γεροντότεροι θά θυμοονται ίσως δτι είχε προ- 
κηρυχθή κάποτε μειοδοσία γιά τήν έγκατάστασι πομπού καί τήν εκμετάλλευσι τής ραδιοφω- 
νίας στήν Ε λλάδα καί δ μειοδότης άνέλαβε τήν ύποχρέωσι νά είνε Ετοιμος 9 μήνες,^άν δέν 
άπατώμα;, έπειτα άπό τήν κύρωσι τής συμβάσεως. Τί συνέβη άραγε έν τψ μεταξύ, ώστε νά 
ζητήται τώρα νά διαπιστωθή άν δ άνάδοχος είνε έκπτωτος ή δχι;

Δεν ξεύρω άν ένεκρίθη δριστικώς τό σχέδιον του θυρεού τής Έ λλ. Δημοκρατίας καί άν, 
έπομενως, ή υπόδειξίς μου έρχεται αργά. Πάντως π ρ ο τ ε ί ν ω  ν’άντικατασταθή^ δ μυθικός Φοΐνιξ 
άπό τήν χελώνη, καί ν’ αναγραφή είς τήν ταινίαν άντί τοΰ έκπεσόντος : «Ισχύς μου....κτλ» 
τό «Σπεύδε βραδέως». Γιατί νά ζητούμαι νά βρούμε στήν μυθολογία αλληγορίες καί συμβο
λισμούς καί νά μή χρησιμοποιήσωμε τήν νεοελληνικώτατη πραγματικότητα;

Έν τψ μεταξύ, ελλείψει έλληνικών άκροαμάτων, άρκούμεθα στά ξένα. Φυσικά δέν έχει 
κανείς άντίρρησι ούτε γιά τό ποσόν τών προσφερομενων,. οδτε γιά τήν ποιοτική σύνθεσι των 
προγραμμάτων’ είνε δμως γεγονός δτι αί μεγάλαι άποστάσεις, ποϋ μάς χωρίζουν από τούς 
πομπούς έπιδροϋν δυσμενώς είς τό ποιόν τής άποδόσεως. ’Ολίγα είνε σχετικως τά βράδυα 
πραγματικών απολαύσεων καλλιτεχνικώς. Γι’ αύτό ακριβώς μόνον οί κάτοχοι ραδιόφωνων 
μπορούν ν’ άντιληφθοϋν, άν ή ραδιοφωνία μπορεί ή δχι ν* άποδώση τό συναίσθημα τής απο
λύτου πραγματικότητος. Οί άλλοι οί «φίλοι μας» είνε πάντοτε άτυχοι. Περίεργοι συμπτώ
σεις! "Οταν κανένα βράδυ έπισκεφθοϋν τόν φίλο τους, ποϋ έχει ραδιόφωνο, τότε θά υπάρχη 
κατακλυσμός παρασίτων, τότε ή μεταβίβασις θά είνε κακή, τότε θά οργιάσουν δ Βοτανικός, ή 
Βάρη κ.τ.λ. Σημειωτεον δτι τό ϊδ>.ο συμβαίνει παντού καί δχι μόνον στήν Ελλάδα.

Είνε πραγματικώς θαυμαστό τό σημείο τελειότητος είς τό δποΐο έφθασεν ή τεχνική τής 
ραδιοφωνίας, τόσο στήν εκπομπή , δσο καί στή λήψι. 'Γπό εύνοϊκάς συνθήκας καί με δέκτη 
έφωδιασμενο μέ τάς νεωτίρας τελειοποιήσεις, ιδίως ενισχύσεως χαμηλής συχνότ7]τος καί όργά 
νου άποδόσεως, ή αναπαραγωγή δλων τών ήχων, άπό τοϋ βαρυτέρου μέχρι τ ο ϋ  υψηλοτέρου, 
τόσον εις τά  μ^λις άκουστά p ian issim a, δσο καί είς τά fo r te  πού προκαλοϋν τήν δόνησι 
τών άντικειμένων, πού βρίσκονται μέσα στό δωμάτιο, είνε τελεία, τόσον, ώστε νά ικανοποιή 
καί τό άπαιτητικώτερο μουσικό αύτί.

"Οπως είπα δμως προηγουμένως, αί περιπτώσεις τόσον καθαράς λήψεως είνε σχετικως 
σπάνιαι ακόμη στήν Ε λλάδα , λόγq) τών ειδικών συνθηκών της, καί γι’ αύτό ή περί μουσικο- 
τητος τών ραδιοακροαμάτων γνώμη τών περισσότερων, επαναλαμβάνω εκείνων πού δέν 
έχουν ραδιόφωνο, κάθε άλλο είναι παρά ευνοϊκή, θ ά  προσέλθουν δμως καί οι άπιστοι αύτοι, 
έστω καί τήν δωδεκάτην.

’Ακούονται δμως ένίοτε καί μερικές παράξενες προφητείες, δτι δηλαδή ή ^ραδιοφων^α 
θά σκοτώσ^ τήν μουσική καί τό θέατρο κτλ. Τί κίνδυνο νά διατρέχη άραγε ή μουσική , 
Μήπως υπάρχει φόβος νά τήν συχαθοϋμε, λόγιρ τών παρεμβολών καί τών παρασίτων^, 
’Αστείο καί νά λέγεται άκόμη. Έπισείεται δμως καί κάποιος άλλος κίνδυνος, ή έπίτασις της 
ανεργίας τών μουσικών. Κίνδυνος άπολύτως άνύπαρκτος, διότι δχι μόνο τό ραδιόφωνο δέν 
μπορεί ν’ άντικαταστήση τήν ορχήστρα τών διαφόρων κέντρων, πού χρειάζονται ώρισμενη 
μουσική σέ ώρισμενη ώρα, άλλ’  άπ’  έναντίας θά δώσΐβ έργασία σε πολλούς μουσικούς, 
τά 40 %  μόνον τών προγραμμάτων άπότελοϋνται άπό άνακοινώσεις καί διαλέξεις τά  δε 60 
%  άπό μουσική. Δεδομένου δέ δτι έκτος τών τακτικών μουσικών τοΰ σταθμού θ’ άπασχο- 
λοΰνται συνεχώς καί έκτακτοι (so listes  κ.τ.λ.), ή ραδιοφωνία δχι μόνο δέν θά έπιτείνη τήν 
ανεργία, πού προκάλεσε δ ήχητικός κινηματογράφος, άλλ ’ έπεναντίας δ η μ ιο νρ γη σ η  
έ ν ζο ν ώ  α τη  μ ο ν α χ ή  κ ίν η ο ι , τή ς  όττοιας ο ι μ ο ν ά χ ο ι  Ό'α ετζοϊφελη'υ'ονν αμεοοος fj 
έμ μ έοω ς.

Τό θέατρο έπίσης θά εΰεργετηθή, κυριολεκτικώς άπό τήν ραδιοφωνία, στό θέατρο δέ 
συμπεριλαμβάνω καί τό μελόδραμα. "Ας άρχίσωμε άπ’  αύτό.

Είνε γνωστή γενικώς ή δυσφορία τοϋ κοινού διά τόν περιορισμόν τών μελοδραματικών 
εκτελέσεων άποκλειστικώς σχεδόν εντός τοϋ κύκλου τοϋ b e l ca n to  μέ έλαχίστας εταίρε 
σεις, άλλ’ άνεξαρτήτως τοϋ είδους καθ’ έαυτό τής μουσικής, δ περιορισμένος άρ.θμός τών 
συνεχώς έπαναλαμβανομενων μελοδραμάτων άπομακρύνει μοιραίως τούς άκροατάς, κύριον 
παράγοντα προκοπής κάθε θεατρικής έπιχειρήσεως.

Σέ τί οφείλετε ή κατάστασις αύτή; Γιατί οί έκάστοτε σχηματιζόμενοι όμιλοι περιορί



ζονται πάντοτε ο*8να φτωχό ρ*«*ρτ5ρ», ποϋ άπέδωσ* δ,τι τοΰ ήτο δυνατήν; Δέν φαντάζομα1 
ν& μή^έχουν μελετήση όί καλλιτέχναι'μάς άλλες όπερές άπό'τάν R ig o le t to , Tdscd, καί 
Σία.  ̂Ασφαλώς δχι. Υποθέτω δτι οί λόγοι είνε μάλλον τεχνικοί: έλλειψις καταλλήλου
σκηνής μέ τάς άπαιτουμένας τεχνικάς τελειοποιήσεις, σκηνικά κλπ. καί οικογενειακοί,
δηλαδή άργάνωσις καί σύμπνοια τών συνεργαζομένων. "Η ραδιοφωνία καταργεί δλες αύτέ' 
τις δυσκολίες. 'Η ύπά μορφήν, δρατορίων έκτέλεσις των μελοδραμάτων είς τό s tu d io  τοΰ 
σταθμού χωρίς ν’ άπαιτή οδτε, σκηνικά ούτε ενδυμασίες, περιορίζεται είς τ'ήν εκλογήν καλών 
son stes  καί καλού κόρου. Καί οί μέν πρώτοι άσφαλώς δέν λείπουν, διότι έκτος τών γνω
στών μας έξ επαγγέλματος καλλιτεχνών δπάρχουν πολλές, πάρα πολλές άλλες" θαυμάσιες 
φωνές, πού γιά τόν ένα ή τάν άλλο λόγο δέν θίλουν νά έμφανισθούν άπό σκηνής, τουλάχι
στον σάν τή σημερινή έλληνική. ΐά  ίδιο συμβαίνει καί μέ τό κόρο. Φαντάζεσθε τί μπορεί "ν’ 
άποφέρη ή συνεργασία τών καλών μας καλλιτεχνών μέ τήν Χορωδίαν ’Αθηνών π. χ ; "Οσοι 
παρηκολούθησαν τάς εκτελέσεις τής Καταδίκης τού Φάουστ, πού έδόθησαν πέο.συ ή άλλε- 
θα καταλάβουν. ' 5,1

Μενει βέβαια τά θεαματικό μέρος.... 'Ομολογώ δμως δτι προτιμώ, καί άσφαλώς δέν 
είμαι δ μόνος, μιά άρτια έκτέλεσι ύπά μορφήν δρατορίου, άπά μ.ά παράστασι άπά σκηνής 
μέ τάν άκατανόμαστο έκεϊνο τραγέλαφο κοστουμιών καί επιπλώσεων. "Οταν πλέον άρ''ό- 
τερα κατορθωθή διά τής συμπήςεως μιας εθνικής σκηνής, ίσχυρας οίκονομικώς καί μέ ' τ 
άπαιτούμενα τεχνικά μέσα, ή κατάρτισις άρτιου μελοδραματικού θιάσου, τότε βέβαια y 
μεταβίβασις θά γίνεται άπό αύτή τή σκηνή, δπως καί άλλού. Δέν υπάρχει κίνδυνο: 
νουν τά εδώλια κενά, τούλάχιατον δμως καί οί έκτάς τής πρωτευούσης'Έλληνες θά 
ν’ απολαύσουν μιά πραγματικώς καλλιτεχνικήν έκτέλεσι.

η
νά μέ- 

ηνες θα μπορούν
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ελαφρώς διαρρυθμισμένα, ώστε νά προσαρμόζωνται πρός τάς νέας συνθήκας. "Εργα δέ άνά- 
λογα, ιδίως μέ τά δραματολόγιο τής Έλευθέρας Σκηνής, άποδίδονται θαυμάσια. Σημειωτεον 
δτι ή ραδιοφωνία έπροκάλεσε τήν δημιουργία νέας τάξεως έργων τών R a d io -p ie ces , γραμ
μένων είδικώς ι* αυτήν, πού άπασχ,ολοΰν μίαν ή δύο φορές τήν έβδοαάδα τά πρόγρραμμα 
των μεγάλων^ ξένων πομπών. Ιδού λοιπόν νέον πεδίον δράσεως διά τούς λογογράφους καί 
τούς ηθοποιούς μας, παλαιούς καί νέους.

Τά τρωτόν^ τού νέου θεσμού θά είνε δτι θά δημιουργηθή καί νέα τάςις κριτικών, τών 
δποίων, φυσικά, ή κρίσις θά έςαρτάται, έν μέρει, καί άπά τήν καλήν ή κακήν άπόδοσι τοΰ δέ
κτου jeiov. ”Αν δέ ή κριτική αύτή γίνεται διά τοΰ ραδιοφώνου, καί άν οί κρινόμενοι συγγρα
φείς έχουν τά δικαίωμα τής άπαντήσεως διά τοΰ αΰτοΰ μέσου τότε δ θεάς νά βάλη τό
χέρι του!

Π. ΖΑΦ ΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ο ΒΕΑΚΗΣ, Τάν περασμένο μήνα Ιορτάσαμε τά τριάντα χρόνια τοΰ Βεάκη. Ή  ώρα
τής παράστασης ήτανε γιά δλους μας μιά πολύτιμη χαρά, γιατί έκεΐνο πού είχε τονισθεΐ
πολλές φορές, δτι δηλ. δ Βεάκης είναι «δ καλύτερος έλλην ηθοποιός», φανερώθηκε πώς 
ητανε γνώμη καί δλου τοΰ κόσμου, πού γέμισε δίκαια κι’ αισιόδοξα τά θέατρο.

Γιατί δ Βεάκης είναι δ θεατρίνος μέ τά πολλά προσόντα, πού τά καλλιέργησε αρκετά 
μέσα στά χρόνια, πού περάσανε.

'Ένας άνθρωπος γλυκός κάτω άπά τή σκηνή, γλυκύτατος δταν παίζει, σαφέστατος 
καί στις λεπτομερειες καί στά σύνολο, ή ωραιότερη ανδρική φωνή τοΰ θεάτρου μας, πού 
είναι ύπερηφάνεια γιά ένα ρωμιό νά τάν άκούει πώς μιλάει αξιοθαύμαστα τή γλώσσα μας, 
ώστε θά μπορούσε κανείς με τή λάμψη πού παίρνει ή δημοτική στό στόμα του νά δείξει 
τελειωτικά τήν αξία της.

Ταλέντο άξιο γιά ύμνους καί γιά θαυμασμούς. Μάς ωφελεί ομως περισσότερο νά δοΰμε 
καί σέ τί δυνάμωσε τό θέατρό μας γενικά ό Βεάκης, γιατί πάντα τά νά ξέρει κανείς κα
θαρά τί έχει νά θαυμάσει στά κάθε τι βέβαια είναι πολύ καλύτερο άπά τά νά θαυμάζει 
αόριστα.

Διαφωνούμε πάρα πολύ μ’ εκείνους, πού είπανε δτι δ Βεάκης θυσιάστηκε γιά τά θέα



τρο· Καί. λέμε δτι δεν θυσιάστηκε καθόλου* μόνο έκανε τή δουλειά· του σά θεατρίνος, δπως 
κάνει δλος ό κόσμος. Θυσιάζομαι θά πή βάζω πιό κάτω καί τό πιό  ̂ μικρό άπό ^τΐς δικές 
μου αρέσκειες, ζητάω νά σπάσω τά εμπόδια δλα καί ανεβάζω ψηλά τή δουλειά μου καί 
τούς συνεργάτες μου, δδηγώ, δημιουργώ έποχή, μαθητές, παράδοση. /Ο  Βεάκης δέν  ̂ έκανε 
τίποτε άλλο, παρά νά ύψωση τό Βεάκη δσο μπορούσε καί μάλιστα δχι μέ τούς καλύτερους 
τρόπους κάθε φορά. Θεατρ.κή ζωή δεν δημιούργησε. Πότε Στάθηκε μόνος του στήν Αθήνα,, 
εξόν άπό ένα καλοκαίρι στό τυχερό «Άθήναιο». ΙΙότε έγινε πυρήνας και πότ£ έδωσε φτερά 
σε νέους ήθοποιούς ; "Ενα μπουλούκι μέ τό Βεάκη αρχηγό αυτός είναι δ Βεάκης ώς μ=ρος 
του συνόλου- Ποιοι είναι ο! μαθητίς του, ποιοι συγγραφείς βρήκανε υποστήριξη άπό τό 
Βεάκη ; Ποιοι θεατρίνοι τόν αγαπάνε ; Καπετάν ενας ! Μόνος ! Μεγάλος ήθοποιός θά 
πει δημιουργός θεάτρου, ήθοποιών, συγγραφέων. Βέβαια πολλοί γράψανε γι αύτόν, πολλοί 
τόν μιμούνται στό παίξιμο, δυστυχώς γι’  αυτούς. Τοΰτο δμως είναι άλλο.

Νά, τί θά ποθούσαμε : τήν ελεύθερη καί ζωογόνα πνοή, πού πλάθει τόν κόσμο εκ του 
μηδενός. Καί δ πόθος μας δεν βρίσκει κανένα σημείο στό Βεάκη γιά νά χαρεί τήν εκπλή
ρωσή του. „

eO Βεάκης είναι ταλέντο, πολύ σπουδαίο ταλέντο. ’Έχει δμως δλα τα πνευματικα 
καί τά ψυχικά γνωρίσματα τοϋ καιρού του, πού δεν είναι βέβαια στοιχεία γιά πρόοδο^ Δεν 
αγαπάει πνευματικά, δέν έχει αγαπήσει κανένα. Έ χει μεγάλο ατομικισμός ασυγκράτητο, 
πού τόν κάνει νά ξεχνάει τό θεατρίνο καί νά γράφει στό «Μπουκέτο» και νά σκαρώνει καί 
δράματα. Έ  φιλολογία-! Δέν είναι μόνο βίτσ,ο ή σπόρ, είναι ή έγωπάθεια  ̂ ή τρομερή, πού 
τόσο τήν έχει γνωρίσει τό Ελληνικό θέατρο', πού τόν κάνει νά βλέπει εχθρούς τριγύρω. 
Είναι φριχτό καί βλαβερό πράγμα δ μέτριος λογοτέχνης. Κι* δ Βεάκης είναι μέτριος λογο- 
τέχνης. Νά είναι κανείς σπουδαίος θεατρίνος καί νά κάνει φιλολογία. Χρησιμεύει^ β®βαια ή 
λογιότητα στήν κατανάλωση, άλλά δ δραματογράφος έφαγε σε πολλές μεριές τό θεατρίνο.

Τώρα δ Βεάκης είναι περιοδεία. Τί προσφέρει- στήν Τέχνη ; Μιστό σε κάμποσους 
άνθρώπους ; Μάλιστα. Έ χει δμως τήν ευκαιρία νά παίζει δλες τις ψυχοπαίδες. Τίποτα πιό 
πολύ. Κι’ άν τό Ιλληνικό θέατρο βρίσκεται σέ τέτια κατάσταση, πού νά στέλνει τό Βεάκη 
του περιοδεία, φταίει σ ’ αύτό καί δ ϊδιος δ Βεάκης.

Τοϋ Βεάκη ή αξία φαίνεται μόνο σαν δουλεύει σέ άλλο θίασο με τή Μαρίκα και μέ 
τό θεοδωρίδη (αύτοί οί δυό προσφέρανε πολλά στό θέατρά, χωρίς άμφιβολία). Καί δχι δλες 
τις φορές' γιατί θέλεις ή λογιότητα, θέλεις ή περίσταση κάνανε τό Βεάκη νά παίζει και
Σαίξπηρ. , 2

Παράδειγμα : "Ολος δ κόσμος περίμενε βέβαια τό Βεάκη* περίμενε όμως κι £να εργο 
καί είδε μιά πανάρχαια σαχλαμάρα κι’  αγωνίστηκε νά μήν ξεχάσει δτι πρεπει νά θαυμάσει 
τό Βεάκη. Έ πα-ξε, λέει, καλά στήν τουρνέ δ Βεάκης καί γι’  αύτό ̂ έβαλε αύτό τό έργο. Κά
νει λάθος δ έξοχος φίλος μου. Δέν έπαιξε καθόλου καλά. Μόλις βγήκε ήτανε δχι καλός. Δέν 
είχε τις άλλες του επιτυχίες* εκείνες τις συγκλονιστικές, τις μεγάλες. Τά γελοία εργα,  ̂πού 
συνήθως τ ’ άγαποϋν οί θεατρίνοι, γιατί φαντάζονται πώς έχουν ρόλο,  ̂ μπορούνε νά ρίξουν 
δέκα Βεάκηδες. Τό άποτέλεσμα ήτανε μιά πίκρα, μιά στενοχώρια, μιά πλήξη^ κάθε φορά 
πού δέν ήτανε στή σκηνή δ Βεάκης καί στό τέλος, μόλις βγήκε ή Κυβέλη στή «Ζουμπιρί» 
δ Βεάκης είχε ξεχαστεί.  ̂ r r ,

Και τό χειρότερο είναι πώς τό έργο τό είχε διασκευάσει δ 'ίδιος δ Βεάκης^ καί το πα
ρουσίασε πώς ήταν τοϋ Πορτορίς* ύστερα δμως, άφοϋ δέν τόφαγε κανείς, τό̂  έργο^άποδό- 
θηκε κατακρεουργημενο στό συγγραφέα του. Πνευματική δηλαδή λοβιτούρα ή ελαφρό
τητα ; Καί στήν τριακονταετηρίδα !! , , , . . .

’Αξιοσημείωτο είναι καί τό δτι οί διάφοροι ρήτορες, πού ανεβήκανε στή σκηνη για 
νά προσφέρουν τις δάφνες, δεν μπορέσανε στις προσφωνήσεις τους νά ποϋνε μιά λεξη σωστή. 
Αίγα μαθήματα απαγγελίας σε καμιά συνοικιακή δραματική σχολή καί μερικές προφορι
κές εκθέσεις τής 6ης δημοτικού θά ήταν απαραίτητες.

Περίεργος ήτανε δ κ. Μελάς. Μάς τάραξε τόση ώρα μέ μιάν άταίριαστη βιογραφικη 
φλυαρία καί κάπου είπε καί κάτι τι γι’ αριστείο κλπ., πού θά μπορούσε νά πάρει καί  ̂ τήν 
εξήγηση δτι θέλει νά πειράξει τήν Κυβέρνηση. eO Πρωθυπουργός ήτανε σ ένα θεωρείο κι 
δ υπουργός τής Παιδείας στήν πλατεία. e0 κ. Μελάς, πού δέν θά πρόφτασε ^πιό πριν νά 
διορθώσει αύτό τό μέρος, τά  έχασε, έπαθε τράκ, διάβαζε τό χειρόγραφό του σάν κακός μα
θητής καί τήν άλλη μέρα, ή δεύτερη σελίδα τοϋ « ’Ελευθέρου Βήματος» προσπάθησε νά^τά 
μπαλώσει, γράφοντας «...δ υπαινιγμός... δέν έστρεφετο ουτε κατά τής Κυβερνήσεως ουτε 
κατά τοϋ υπουργοϋ τής Παιδείας...» ’Όχι, παίζουμε ! Βαράει τό Πολιτικό γραφείο καί δ=



-δρ ,β  θά ξαναγίνει τά
γάτες, τώρα θά είχαν γίνει θαύματα’ m il, Α - υπουργός είχε καλύτερους συνερ-
Μελας είπε αά νά L p /κ ΐ τ ο  νά" θ ^  τό '  '*  ™ ν « 4 ) - 6 ο « ρ «  6 κ.
πολλά ατό Βεάκη. Βεβαίως χ ρω στάει Ζ ϊ ο ν  *«, , ^  χρωστάει πάρα
εργα νά φαίνονται καλύτερα. "Ομως δ ΤγιλέιιανοΓ οπ^^υ ε.ναι να κάνει τά θεατρικά 
δέν χρωστάει τίποτα στό Βεάκη ; "ίσα-ΐσα fi B e S J r ·  ϊ νύχτα? κα1 ζωης
σέ κάτ. έργα τιποτένια καί πιά χειρότεοα άπό τ™? τ ·ε 3^ιτυχ£ες του τις εχει περισσότερο 
πάλι δ κ. Μελας είπε δτι δ Βεάκγκ εΝαι έ'/Hoir xoiw  * αμθυε Ολγας». Προχωρώντας

* . * ,  t o , .s  . . . : 4 ' » ΐ  S i i , ™  Λ .™ ? /1"1 μ“ ' - “ >· « ι ·
που μονο μέ αύτά θά μπόρεση κ,· δ Βεάκης νΤ σταθεί Τ* ’ υπαΡ Χ ^  Τ*ρω μας καί 
κ· Μελάς, πού κάνει πώς δέν τά ξέρει : *Αλ'κη Παπαδά™  ^ εί“ νω Τ<·« νά τά μάθη κι’ δ 
Χασά, στο Εθνικά θέατρο θά είναι δ κ Ρηή™ ί Α η’ Γλι)νο«’ Μ™σουρης. Ά λλά, ςέ- 
κλίκα. ’Εναντίον τους άς ίοδμε ν κ«φΐΓο τ ί ’ Β * S *X“ ‘ δλλ<κ· λ^ ν  ήποιίας. S ° ° ϋμε V-*W °P ° τ» Βεακη, τον Αισχύλο της νεοελληνικής ήθο-

πώς δέν μποροδμε νά κρίνουμε τ ύ ^ ^ ο χ ι κ ό ν ^ η η ^ 1-*d 'V°? Tn ^ U συίΑ'Ρώνι1σε γενικά, 
τη τα  θά ταίριαζε στήν αξία τΨις π ρ ο σ π α θ ε ί  του vr *·°>α ^  μπεη, μέ όση βεβαιό-
καί μάς λείπει έτσι τό πιό αλάνθαστο κριττοιο  ποΛ*™* ^  ?ε£?υμε κ α ^ λ ο υ  τά  τούρκικα, 
10  τί βαρύνουν οί Τούρκοι καλλιτέχνες στίε λ ε π τ ο ί  °  φορούσαμε νά στηρίξουμε
φράζανε μέ τή γλωσσά τους δπως'έπρεπε τά Νοήματα τού φα!ν2τα1’ άλ^ “ . πώς έκ
της πρώτης βραδυας καί στήν κωμωδία xf>c Τ  ourrpo<-cpsa, γιατί καί στά δράμα
πολύ κ αλά  καϊ αμέσως τ ά  έργα. Καί υπηρνα' a r fv  ' ° '' τ,ο υ ρ κ παρακολουθούσανε 
πνοή του άπά τή συγκίνηση κι’ άλλε; πού Εεππό I ’ Έ° θέατΡ° κΡάταγε τήν άνα-
κ«ί πυκνά στά υπερώο, δ ^ υ "α ζ ε υ τ ή κ Γ ε  άνε”  Κ  ^

Καί δλοι πάλι συμφωνήσανε πώ- Α α προσφυγές των περιχώρων,
προικισμένος μέ άφθονα προσόντα, πού δέν με^ανε^πόν 7)'C‘ P^ “  ^πέϊ!ε είναι αξιόλογος, 
σ £να σημείο ψηλό καί αποτελεσματικό "EivrJr ι Β_  ^ νο προσοντα, παρά έχουνε φτάσει
αληθινός σά νά μήν είναι άπά τούς πρώτους ήθοπο'οΤ/’τ ^ Γ ™ * ™  φυ<πκ° Ε’ εύρωπαίος
καρπός ̂ μακρόχρονης παράδοσης. · £ τη„ πατρίδας του, παρα σά νά είναι

ριέρ, καθώς καί τής^ξΐόλο^ης^εΤ ^Υ αΤ ο6̂ 0 * α1 τά^ Ρ ^ ν ο  παίξιμο τής Φατμέ Ντου- 
Σαντελνίν. 6 Λ° ϊηε Λεΐλα ^αι της Νερζάν χανούμ και τοΰ Έρτογρούλ

κερδισμένο καί ά^ ροπρόσω πο καΐ'δέν θά πίοά^ * * ! ' ?  Τ°°  θ; “ σ° “ <ϊύτ'}δ 6™ κε πάΡα πολύ
s r π"  ^  ** * - μ ·αλλη μια φορα την τιμή νά μάς έπισκεφθοΟνε. μ“ ε κανουν κι

θ α ΜΟΝΤΙΑΛΤ^ ε α τ Β7κασίη β ρ ί σ ο υ μ ε  καί τά «Νταρουλμπενταί» ;
*Η ΙΣΤ Ο Ρ ΙΑ  'ΓΗΣ ΑΘ Η Ν Α Σ», i f r v o t a 'a  Σ Γ ΙΓ Ρ ^ Μ Ε .λ Γ  f U PATTIN H  :
ϋ ς  τω ρα  δ κ. Μωρ. είχε π άοα  πολλ J  J l f  , ΜΕΛΑ. Μουσική I. ΡΙΤΣΙΑΡΛΗ.

μασμένο π αλαιότατο σϊύλ, έκανε φ Λ ο σ ο ^  ^ ·  1 ‘ “ X‘ βΪ Ρ « Φ · / « μ - Κ *  απάνω σέ δοκι- 
κάπιο καλά γράψιμο, /ω ρ ί ς  β=3αια κ α λ λ ί τ ^ ν ^ ^ ’ί , * * 1 συνειθισμένη, τέλος πάντων έδειχνε 
θούς τόν κ. ^ η -
γουσαν σε ρόλους γραμπ,ενουο έπίττιδΡΓ vr ’ « I » «ϋ ’ ε '̂ α̂Ρ{,στουζ» που θαυματουρ- 
του μέ χ αρά  " β α ί ν α μ ε  πάντα στις πρεμιέ/ες

του, βέβαιοι πώς δέν θ’ άκούγαμε άπόλυτες βλακείες ’Ά λλω^  τε lOf»’’  X° ’J ή V00,^ 0,l£a 
λοκαιρι γραμμή πολύ σωστά είναι δικαίωση ,ΑΛλω«,,τε 109  παραστασεις κάθε κα-
ή λογοτεχνία καί ή ποίηση. μεγάλη κι ας πάει νά κουρεύεται

Μέ τήν «Ιστορία  τής ’Αθήνας» δμως αλλάζουν τά πράγματα. Οί παλιοί πρωταγωνι-



στές δέν υπάρχουν βέβαια ουτε ρόλοι θά υπάρχουν γι' αυτούς, δ συγγραφέας δραπετεύει 
άπό τόν χιλιοπατημένο, τό γνωστό του τά μονοπάτι, γιατί *~ δ  Τϊμος t to
διδαχθεί πολλά άπό τήν πείρα τής τελευταίας θεατρικής τεχνικής» (Ν. Εστ. 101 σ. ib i  
Μελάς) όσο κι’  άν δ «Τίμος» δηλώνει, πώς τά έργο εχει γραφτεί πριν γίνει γνωστή στην
’ 'Ελλάδα ή «τελευταία τεχνική». , , ,

('Ο κ. Μελάς φαντάζεται, πώς «ή τελευταία τεχνική» στηρίζεται μονο στο να είναι 
χωρισμένο τά έργο σέ εικόνες καί δχι σέ πράξεις ! Καί δέν είναι μόνος του, δυστυχώς, που 
δέν έχει καταλάβει μέ δλα τά Παρίσια του τό γιατί καί τό πώς, πού έχουν τά νεωτερα εργα!)

Οί φόβοι λοιπόν φουντόνανε όσο προχωρούσε τό έργο καί δλοι θρηνούσανε τον κ. 
Μακέδο, πού τοΰ τή σκάσανε κι’  είχε άναλάβει νά πληροίσει τό άνεβασμα ; Ή  Μαρίκα, δ 
Θεοδωρίδης, 6 Φύρστ καί δ Άργυρόπουλος διαβάσανε τό χειρόγραφο καί τοϋ τό στείλανε 
πίσω" τά άρνηθήκανε μέ τή δικαιολογία πώς φοβόντουσαν τά έξοδα' μά ποιός ^θεατρώνης 
θά λυπότανε τά  έξοδα, δταν πρόβλεπε κέρδη ; και μάλιστα δ κ. Άργυρ. εΐδικώς γ.ά τον 
κ. Μωρ. 'Απλούστατα οί πάρα πάνω είδαν άμέσως μιάν αποτυχία καί γλυτώσανε. Ο κ. Μα- 
κέδος όμως γιά νά τά άνεβάσει τά  κατάφερε νά φέρει σέ άναστάτωση τά θέατρό του. Τον 
κ. Ά ρτάντωφ τάν διαδέχεται δ κ. Οικονόμου καί τάν κ. Οικονόμου δ κ. Μελάς.

Λέγανε μάλιστα δτι τάν κ. Χέλμη τόν πήρανε τρείς μήνες πρίν, εΐδικώς γιατί θα είχε 
σπουδαίο ρόλο στήν 'Ιστορία (κανένα ρόλο δέν είχε).

’ Λλλά τί είναι τά έργο ; Τ ίποτα! "Οχι, γιατί τά θέμα έβαζε μεγαλα εμπόδια στο 
συγγραφέα, παρά γιατί σέ καμιά φράση, σέ καμιά εικόνα, σέ καμιάς στιγμής δεν υπάρχει 
ίχνος άπό συγκίνηση, άπά ποίηση. Πώς νά συγκινηθεϊ δ κόσμος, άφοΰ πρίν δεν είχε συγκι- 
νηθεϊ ό συγγραφέας ; Οί θεατές βογγούσανε, τά σουταρίσματα παίρνανε ^καί δίνανε και οι 
πιό θαρραλέοι λέγανε άστεϊα μεταξύ τους γιά νά περάσουν τις θλιβερές ώρες τής παραστα- 
σης. ΙΙλήξη' Ινα κενά σά νά μή γινότανε τίποτα στή σκηνή. Λίγο άκόμη καί θα νομικέ κα- 
νε'ς δτι βρίσκεται στή χειρότερη πρεμιέρα τοΰ θιάσου τών Νεων (1929).

Π. χ. Ή  σκηνή τοΰ Δία καί τής ϊεμέλης τί θέλει νά πει ; Τί μάς δίνει άπά την εποχή 
τής Φραγκοκρατίας ; Μπροστά στά φοβερά παιδομάζωμα δ συγγραφέας δέν αισθάνεται 
τίποτα παρά τή δήθεν γκρίνια τών δύο κομπίρ. Δέν τοΰ μιλάει στήν ψυχή του κανένα γε
γονός. ’Αδιάφορα λόγια. Φλυαρίες μόνο άσύστατες. Καί ισχυρίζεται, δτι ανήκει σέ κε.νους, 
πού σέβονται τήν Ιστορία ! Τά έργο δείχνει έντελώς τά άντίθετο. Ό  κ. Μωρ. είδε την ιστο
ρία τής ’Αθήνας όπως περνάει άπά μπροστά μας, χωρίς νά μας έγγίσει, ή πιο Χαμένη ται
νία στάν κινηματογράφο. ’Αλήθεια, τά έγραψε τό έργο πάρα πολύ «άμερόληπτα». Τα χα
μίνια δέν δίνουν τίποτα πραγματικό καί τά σαλόνια τοΰ 1880 δέν μάς ηθογραφεί παρά μάς 
κουράζει μέ χιλιοειπωμένα καλαμπούρια, πού δέν βγαίνουν άργανικά μεσα άπά τά Spfo^ γιά 
νά συντελεσουν κ.’ αύτά στό νά μάς παρουσιάσουν τήν ψυχή τοΰ συγγραφέα (είπαμε οτι ή 
ψυχή τοΰ συγγραφέα, δποια κι’ άν έχει τέλος πάντων, δέν ύπάρχει στό  ̂έργο) μόνο λέγοντας 
έτσι, άπλώς γιά νά ειπωθούν, πρόχειρο δημοσιογραφικά πνεΰμα ! Τή σύγχρονη έποχη τη 
βλέπει μοναχά ώς θόρυβο τοΰ ραδιοφώνου, πού είναι τοΰτο κοινός τόπος τών έπιθεωρήσεων. 
Τό «πνεΰμα» είναι τόσο σ^ηθισμένο, πού μέσα στά διάλογο μαντεύει κανένας τή συνέχεια 
πρίν τήν ποΰν. 'Η κοινοτοπία είναι βαρύτατη. Χειρότερη άπά τήν καλλιτεχνική^ψευτια του 
έργου. 'Ο κ. Μωρ. δέν είναι νοσταλγάς τής παλαιας έποχής' είναι άνθρωπος τής παλαιας 
έποχής' ίδιος καί άπαράλλαχτος. Χωρίς διανόηση. ’Ελαφριά μόνο δήθεν ποίηση, λιγούρα 
καί κουφότητα. "Οπως δλοι οί νεοέλληνες θεατρικοί συγγραφείς, πήρε μιά υπόθεση, χωρίς 
αίσθημα καί τήν Ιγραψε έξωτερικά. Ό μολογώ πώς παραξενεύομαι, δταν λένε μερικοί άπλοι 
άνθρωποι δτι δ κ. Μωρ. εχει πνεΰμα καί σκέψη. Μπορεί νά έχει' δέν λεω' μα τοΰτο δέν 
φαίνεται στά έργα του. Είναι Ινα μεγάλο ταλέντο γιά τήν επιθεώρηση’ μάλιστα' ομως 
φεύγει καί χάνεται μέ τήν επιθυμία νά κάνει μεγάλα έρ^α. "Οταν είχαμε τήν ξεχωριστή 
τιμή νά μιλήσουμε γιά πρώτη φορά μέ τάν κ. Μωρ. μέ πολλή μας κατάπληξη τον 
ακούσαμε νά μιλάει μέ περιφρόνηση γιά τήν επιθεώρηση. Μά, είπαμε μέσα μας, 
γιατί αύτάς δ άνθρωπος δέν λογάριαζε τή μόνη του άξία, μεγάλη άξία' τά  ̂ ξαναλεμε είναι 
πολύ σπουδαίο τά νά γράφει κανείς τόσο πολύ ώραία νούμερα. Γιατί γενικά^ δ κ. Μωρ. εί
ναι κι’ έξυπνος (δέν έννοώ πνευματώδης). ’Εμείς μάλιστα θέλουμε τώρα νά θυμηθούμε με 
πόσο ένδιαφέρον παρακολούθησε δ κ. Μωρ. κάτι άσήμαντες πρώτες μας έκδηλώσεις. Καί 
τοΰτο φανερώνει, πώς τάν ένδιαφέρει κάτι τι, πού πρωτοβγαίνει καί μεταχειρίζεται το κύ
ρος του γιά νά τά καθοδηγήσει. "Ομως ή πίκρα μας είναι άβάσταχτη, γιατί στά θέατρο μας 
δέν βλέπουμε καμιά ισχυρή διάνοια, καμιά ύψηλή στι,'μή, καμιά υπέροχη μορφή. ”Ας μιλή
σουμε λοιπόν στά σεβαστά κ. Μωρ. καθαρά, προτιμώντας τά σεβασμό στήν Τέχνη άπο τα
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τοΰ έργου καί φίρνάντας ακόυα κ·* S) λη Γ<ΐ ? ι*?* ετσ1, TO0 /.τυπητή τήν κακή γλωσσά
παρκτοι ρόλοι W λη *“ * 8ϋ° * ολί“  στ™ί Ρ°λ™ε της, πού ηταν καί άνύ-

Κ1“  ° *  * " “ «« -  w - c  . « *  μ  «
Ι σ τ ο ρ ί α .  Τά παλιά εκείνα χρόνια τής Ε λλάδος 

ήταν χρόνια δοςασμένα καί ώραία 
καί τά άστυ τής Παλλάδος 
ηταν φως, ιδέα.
Ητο κόσμος αθανάτων 

κι* έφιλοσοφοϋσε ό Πλάτων,
Γ έ ο ο '  7 Γ φ7  \ -!Εύρ1πί5ης καί ^ τ^ νγί *>το φ ε<£ίας.
•I ό τ ο ο ·· α τ  Ρα ΔελλαπατΡ«ηε δμιλ.Ι εις τάς πλατείας.“ τ ο ρ . ϊ .  11 καιροί χρυσοί κι* ωραίοι

πόσοι υμνωδοί Τυρταίοι 
στεφανώματα Πινδάρων 
μέ τάε δάφνας τάς νωπάς...

μέτρο αύτό^ δ^  τιΓ^ράφει'^κανε'ς 'πιά^α^"^0'^ δ™ ΡΧ* Μ τρβ τής προκοπής (στό
υπάρχει αίσθημα καθόλου, άρμονία τοΤ α τΐνou°τίποτα Β“ σ'·}ειαϊγΐε κ“ £ 6 Πουρής) άν 
ανακατωμένη γλώσσα καί νόημα πάλι τ'πητη Ν ι t - DUItap^et έφθανες χασμωδίες,
καιρό. Καί ό Α^λαπατρίδης ^ Π δ ^ ά ^ α Γ Λ ^  Y ^  ^ ^  « “ λ ^ τ ερ 'ο
απόσπασμα τοΰτο είναι χαρακτνιοιστικά" νι* ·λ ’  ρ *epr> συνοικ<ακη επιθεώρηση. Καί τό
πού εχει στά τέλος τό π ρ Ζ Ζ Ι  είνα! i t  ~Ρ1°' ‘ a" £*°'- “ ύτ° £’ Χαθώ« καί Λ  ^ ·γραφεί έλληνικά. ' Ρ 1 1 ’ πΡ0ψ«νως, απο τους χειρότερους στίχους, πού έχουν
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της, πού έπρεπε νά τά ί ρ ο ^ Γ ά π ^ ^ ™ ^ ” , Τ  Χ ίτί άγ" ρέ'  ό σκηνοθέ-
τάν Κανάρη δέν θά μ π ο ρ ο ύ σ ε ν Τ Γ  t  1  ί “ ν «Χβνε τίποτα. Τά πρώτο φινάλε μέ 
επιθεώρηση. Ά π ό  δώ .κι* άπό κει τό υ,παλλίττ σ™  , * aV a ,που* είχε o5xs' !1ιά συνοικ.ακή 
! ε.6“ σ^ ε στά r ? 0 « o  τοΰ κο.νοΰ κανένας κι* ά χ ό ϊ « ° 2 λ λ ή

τάντησε ό κ. Μελας τόν Κολοκο 
ννων ! Κάτι θά εχει μέ τάν Κολί
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σκηνοθετική. Καί πώϋ ua^ - nr,r re J  - ^ πολλή αναίδεια στον ηρωα καί στή

Κανένας συντονισμός στά παίΕι,,η τγΓ Ι β -  * μ$ τ ° ν Κ<3λ̂ ^^τρώνη δ κ. Μελας !
μισερή κι* οί θεατρίνοι δέν πήραν τίποτα^δηλαδή ‘’



Οδτε πύργοδέσποινα ήτανε, οδτε ’Αθηναία .τοΰ 1880, οδτε κόρη τών ’Αθηνών. Λεν φρόντισε 
δ κ. Μελάς νά τής πει δ,υά λόγια ; Γιατί τόν- πήρε δ κ. Μακέδος ; 'Η -κ. Κρεββατα καί ή ϊ, 
Σ. Βερώνη, πού δεν τις έγραφε τό πρόγραμμα.μέ κεφαλαία γράμματα, στεκόντουσαν πολύ 
πιδ ψηλά.'Η πρώτη μάλιστα ώς Σεμέλη καί ή δεύτερη μέ τό σταμνί μαςδώσανε πολύ καλύ
τερες εμφανίσεις' ήτανε καί ώραΐβς* ένώ πάρα πολλά ειρωνικά σχόλια γινήκανε γιά τή δ. 
Παπαδάκη στή σκηνή τοϋ καφέ,σαντάν' άπόδειξις ότι τήν άλλη μέρα κόπηκε.ή σκηνή, άν 
καί, καθώς τό είπαν δλοι, ήτανε άπό τις καλύτερες τού έργο.). 'Η χειρότερη δμως εμφάνισή 
της ήταν στά φινάλε, πού άπάγγειλε τούς στίχους πού σημειώσαμε πάρα πάνω μαθητικά 
εντελώς καί ψεύτικα, χωρίς κανένα αίσθημα καί χωρίς καμμιά τέχνη. Μά πώς τήν έπαθε 
καί άγωνίσθηκε τόσο νά καταστρέψει μιά καλή φήμη, πού είχε ;— Τά ’Ατελιέ !— ή σνομπα- 
ρία, πού μέλος της είνε δ κ. Μωρ. θά τήν πείσανε, θά τής δείξανε πόσο εξαιρετικό θά ήτανε 
νά 6γεί νά τραγουδήσει μιά νέα θεατρίνα τής πρόζας' ίσως θά τής άρεσε καί τής ίδιας θά 
πληρώθηκε καί καλά καί βγήκε νά ρεζιλευτεί. Τήν άλλη μέρα μάλιστα μιά πληρωμένη 
ρεκλάμα τοϋ θεάτρου τήν έλεγε σπουδαία πρωταγωνίστρια τοϋ μουσικού θεάτρου (είχε,ρίξει 
τήν καλύτερη σκηνή). Τίποτα καί ή δ. ΙΙαπαδάκη σάν τό έργο καί σάν τή σκηνοθεσία. 
Ούτε καί τά τραγοΰδι της ήταν τίποτε τό εξαιρετικό' δέν έκανε καθόλου καλύτερη εντύ
πωση άπά τά τραγούδι τής κ. Κρεββατα ή τής κ. Φωφώς Λουκά. Είμαστε δυσαρεστημενοι 
άπό τή 8J Παπαδάκη, γιατί βλέπουμε δτι δέν έχουμε νά ελπίσουμε τίποτε άπά αΰτήν' βέβαια 
θά τής τύχει περίσταση καί καλά νά παίξει καί φήμη ν’ άποχτήσει. "Ομως ζητάει δόξες 
ξαφνικές καί γ.ά θέατρο δέν θά τήν νοιάζει καθόλου' θά μοιάσει σ’ αΰτά τούλάχιστο μέ 
τήν κ. Κυβέλη, πού παίζει οχ. δταν πρέπει, παρά δποτε τής καπνίσει.

— ("Οσοι κρατάνε στή μνήμη, τους τά γελοία, θά θυμούνται ίσως· δτι στάν περσινό 
χ ο ρ ό  τ ο ϋ  ’ Ατελιέ βγήκε ή.γκαμήλα, τό Γαϊτανάκι κλπ., δηλαδή, ή ζωή τής ’Αθήνας μέ 
δλες της τις παλιές βαρβαρότητες' κάτι τέτιο ατά βάθος είναι καί ή «'Ιστορία τ ή ς ’Αθήνας». 
’Αθηνολατρεία δήθεν, ’Αθηνοκαπηλεία καλύτερα).

Μονάχα δ κ. Γληνός, πού σάν .κανονικός ήθοποιός θά μπορούσε νά παίζει, άφοϋ δέν 
είχε δουλειά, καί στή χειρότερη όπερέττα— αΰτά θά πει θεατρίνος— μπόρεσε νά κρατηθη σε 
ανώτερο ύψος' μετρημένες καί καλλιτεχνικές εμφανίσεις, σωστές κ,αί πιά πολύ έδειχνε τήν 
άξία του στά πώς είπε τό ποίημα στάν Μεντρεαέ, κάνοντας τόν Παράσχο' ε.ίχε̂  μιάν ηθο
ποιία τής απαγγελίας βαθύτατα καλλιτεχνική. Τό ποιητικά θέατρο θά έχει πολλά νά ώφε- 
ληθεί άπά αυτόν, φτάνει νά έρθουνε τόσο καλά τά πράγματα, ώστε νά βρει τούς πρωταγω
νιστές πού χρειάζεται καί τό θίασο πού άξίζει. Ό  κ. Μαμίας αξιόλογος,, άν καί δ ρόλος τοΰ 
Μανωλάκη δέν ήτανε γι’ αΰτόν, καί φροντισμένοι δσο μποροΰσαν οί κ.κ. Μαρϊκος, Βάχλας, 
Ι Ι έ ν ν α ς ,  Χατζηχρϊστος, Σπαρίδης καί δ,κ. Σ τ . Νέζερ. ^

. Τό- «Ντελίριο» γενικά δέν είχε άνεβαστεϊ π.δ άσκημα κι’ αλλαγές του— τό άπαντο 
πού καυχιέται διαρκώς δ κ. Μελας— γινόντουσαν τό ίδιο γρήγορα. Πέρισυ δ Οικονόμου στά 
«Τριανάν» άνέβασε τήν « ’Αθάνατη ’Αθήνα* τών κ. κ. Βελμύρα— Μπουφίδη καί Εύαγγελίδη, 
πού δέν ήτανε καθόλου κατώτερη άπά τήν «'Ιστορία τής .’Αθήνας» παρά πολύ καλύτερη. 
'Ο κ. Μελάς πήρε τά ψωμί τοϋ Οικονόμου χωρίς νά.τάν ςεπεράσει σέ τίποτα, άν και άν^κα- 
θεν είχαμε φαντασθεί δτι δ κ. Μελας κάτι θά μπορούσε νά κάνει στήν επιθεώρηση' τά 
περ.ασάτ'ερα φώτα, οί σκηνογραφίες, οί αλλαγές, ή φαντασμάρα καί ή επίδειξη είνε τοϋ στύλ 
του' ένώ τό δράμα θέλει άπλότητα καί στοχασμό- μήπως τό «Σιμούν» δέν τό άνέβασε έπι- 
θεωρησιακά ; 'Ο Λενο^μάν θά μπορούσε νά τό βεβαιώσει. 'Ο κ. Μακέδδς δδηγημένος φυσικά 
άπό τάν κ. Μωρ. τάν πήρε τάν κ. Μελά γιά ντόρο- κι’ ακόμα γιατί δ κ. Μωρ. ήθελε νά δοθεί 
στήν «'Ιστορία τής ’Αθήνας» ,χαραχτήρας πρόζας. Γιατί αλλιώς είχανε πού είχανε τόν κ. 
Οικονόμου ή αν δέν τούς άρεσε αύτός, γιίχτί δέν καλοΰσαν, δέ λέω τάν κ. Βώττη, τάν άξιο- 
λογώτατο άφανή ρεζισέρ τόσων καί τό-σων μουσικών επιτυχιών, παρά τόν κ. Αρντάντωφ ; 
’Αλλά κι’ Μαρίκα τάν πήρε τάν κ. Μελά γιά ντόρο' οί δημοσιογράφοι είναι οί άνθρωποι τοΰ 
θορύβιυ, πού δέν έχει άντισήκωμα κανένα ώς άξία' ή Μαρίκα άνέβαζε τά έργα στήν « Ιστο
ρία τής ’Αθήνας», δμο)ς ή θεία πνοή τής Μαρίκας έλειπε’ (δ κ. Μελας τήν έστειλε στήν 
’ Αμερική γιά νά βγάλει τή ζημία τής «Έλευθέρας Σκηνής»). Τοϋ χρειαζότανε δμως καί 
τοΰ κ. Μελά μιά φασαρία' τά σπασμένα μιά φορά θά τά πλήρωνε άλλος. ’Έπρεπε νά δεί
ξει δτι ζεϊ, δτι χωρίς αϋτάν δέν μπορεί-νά γίνει οδτε επιθεώρηση' βθνικά θέατρο γίνεται 
πρέπει νά έχουμε αύξήσει τά φόντα' μας ! Κι’ έχει δίκιο' αποτυχημένος δραματικός συγ
γραφέας ποΰ όταν οί θεατρίνοι παίζουν κανένα έργο του, σκάνε στά γέλια στά παρα
σκήνια γιά τά λόγια πού είπανε στή σκηνή, βρίσκει τή σκηνοθετική γι άποκοΰμπι χάνει 
σιγά-σίγά τήν έξοχη δροσιά, τή μοναδική δροσ.ά, πού είχε στά χρονογράφημα, ,ίνεται πιά



βαρετός καί θά τό νοιώσει στό τέλος κι’  δ κ. Ααμπράκης. Έ κανε θόρυβο γύρω άπά τήν 
* Ιστορία της ’Αθήνας», τήν παράστησε ,Ίά κάτι τι μεγάλο, μπέρδεψε τούς θεατρίνους, πα- 
ραλυσε τά μπαλέττα, ζημίωσε τάν κ. Μωρ. απόλυτα' ίσως άλλη θά ήταν ή τύχη τοϋ έρ
γου, χωρίς τάν κ. Μελα. "Γστερα παράσυρε τάν κ. Μωρ. στάν κατήφορο. ’Απάντησε στούς 
επικριτές του δ κ. Μωρ. καί ζημίωσε τάν έαυτό του στήν κρίση όλων των ’Αθηναίων. Στά 
Επιχειρήματα τοϋ κ. Πολίτη άντίταξε δστερισμούς καί άπλούστατα καλαμπουράκια καί 
στά τέλος τά έρριξε στάν πατρ.ωτισμά κι’ δποϊος δηλ. δέν παραδέχεται τήν άξία τοϋ έργου 
του δέν είναι φιλόπατρις. Φαντάζεται στή σύγχισή του δτι ή «'Ιστορία τής ’Αθήνας» είναι 
πατριωτικά έργο. Μά, φίλε κ. Μωρ., πατριωτ.<ά έργα, πού δέν προσβάλλουν τήν ιδέα, πού 
αναπτύσσουν είναι μόνο τοϋ Κάλβου καί τοΰ Σολωμού. Έ χει καμμιά σχέση τό αίσθημα τό 
δικο σας μέ αύτούς ; Καί τί νά πεί κανείς γιά τήν επιστολή τοΰ κ. Μελα στά «Έ λ . Βήμα». 
Ολοι τόν ζηλεύουνε ! Ή^καλύτερ., λύση γιά κάθε αποτυχία. Τί θαΰμα ! Αύτό τά γράμμα 

δεν είχε καμμία σχέση με δ,τι δ κοινός κόσμος εννοεί μέ τις λέξεις ευπρέπεια, εξυπνάδα καί 
καλή ανατροφή.

Στό τέλος, γιά ρεκλάμα τοΰ έργου, δ κ. Μελάς έγραψε δυό χρονογραφήματα γιά τό 
γαι'δαρο, πού βγαίνει, σά νά ήτανε ή πρώτη φορά, πού γνώρισαν τά παρασκήνια τέτια ζώα! 
Καί ή «'Ιστορία τής ’Αθήνας» τελείωσεν έτσι...

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΣΙΔΕΡΗΣ

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗ Σ  κ. Σ Π Α Ν Δ Ω Ν Ι Δ Ο Υ

Ά πά τά πλέον ενδιαφέροντα μουσικά γεγονότα τής περιόδου είναι καί ή συναυλία 
^Χωριστής μας καλλιτεχνιδος τοϋ πιάνου Κας 'Ελ. Σπανδωνίδου, ποΰ έδόθη πρό ήμερων 

στά «Κεντρικά».
s συναυλία αύτή ή κ. Σπανδωνίδου— μετά πολυετή απουσίαν στά ’Εξωτερικό, δπου 

κατ’ έπανάληψιν έχει εξαιρετικά τιμήσει τά έλληνικάν. όνομα μέ τις καλλιτεχνικές της 
περιοδείες— μάς παρουσιάσθη, έκτελέσασα ένα έκλεκτότατο, αύστηρώς καλλιτεχνικά πρό
γραμμα, σάν μιά πιανίστρια πρώτης γραμμής δπά τήν εύρυτεραν έννοιαν.

παίξιμό της χαρακτηρίζει, έν γένει, μία έντελώς σπανία μουσικότης, ένα πλούσιο, 
βαθυ καί ραφ^ναρισμένο μουσικόν αίσθημα, μία ευγενική καί ιδιόρρυθμη άτομικότης συν- 
δυαζομένη μέ μεγάλη δεξιοτεχνία καί ακρίβειαν, μέχρι σημείου νά εΐμπορεϊ τά παίξιμό 
της άπά μουσ.κοτεχνικής άπόψεως, νά παραβληθή μέ διαπρεπείς εΰρωπαίους συναδέλφου^
τηε·

Κ ατ’ αύτάν τάν τρόπο έπαιξε τήν επιβλητική τοκάτα τοϋ Μπάχ, ϊκανοποιητικώτατα 
άπά πάσης άπόψεως, δπψς σπανίως είναι δυνατόν ν’ άκούση κανείς στάν τόπο μας Μπάχ. 
’Επίσης αξιοθαύμαστη, θά έλέγαμεν δποδειγματική, ήταν ή έκ μέρους της άπόδοσις τής 
ωραίας καί χαριτωμένης σονάτας εις μί μπεμ. τοϋ Μόζαρτ μέ τάν λεπτότατο, αιθέριο λυρι
σμό της.

Πρεπει νά τονίσουμε δτι ή κ. Σπανδωνίδου, ή άνταξία μαθήτρια τοΰ Ζάουερ καί τής 
κ, Βάντας Λαντόφσκα, παίζει έργα τών μεγάλων κλασικών μέ μιά ανώτερη, αύστηρή, άλλά 
καί ταύτοχρόνως ζωντανή καί άληθινή άντίληψι περί κλασσικισμοϋ— ποΰ ένώ δέν άπομα- 
κρύνεται, μέ εύλάβεια, άπά τήν κλασσική παράδοσι, έκδηλώνει στό παίξιμό της έναν σπά
νιο, εύγενικώτατο συναισθηματικό πλούτο, αναδημιουργεί τήν υπέροχη μουσική τών μεγά
λων συνθετών. Εΐμποροΰμε, χωρίς άμφιβολία, νά πούμε δτι κλασικά έργα, καί ιδίως Μόζαρτ 
δέν έχουν παιχθή στόν τόπο μας μουσικώτερα καί άπά διασήμους καλλιτέχνας.

Κατά δεύτερο λόγο έσημείωσεν έξαιρετικήν, άπά μουσικοτεχνικής άπόψεως, έπιτυχία 
στήν περίφημη Σονάτα τοϋ Σοπέν εις σι μιν., καθώς καί στά δπόλοιπο μέρος τοΰ προ
γράμματος της Προκόπιεφ Ραβέλ κ.λ.

Κλείνοντας τά σύντομο αύτά σημείωμά μας γιά τήν κ. Σπανδωνίδου, πρέπει νά σημειώ
σουμε δτι ή έμφάνισις στάν τόπο μας— σέ έποχή τόσο στείρα σέ ανώτερες πνευματικές έκδη- 
λώσεις καί σέ περιβάλλον σχεδόν πρωτόγονο καλλιτεχνικώς— παρομοίων θαυμασίων καλλι
τεχνικών φυσιογνωμιών είναι εξαιρετικά εύχάριστο γεγονός, μιά φωτεινή άναλαμπή στή 
γύρω μας πεζή καί τελματώδη μουσικοκαλλιτεχνική ζωή.

ΡΟΥΤΖΙΝ



ΑΠΟ  ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΜΑΣ  Κ ΙΝΗΣ Ι

’Εκτός τών σχολιασθέντων άπό τούς συνεργάτας τών «Μουσικών Χρονικών* κ. κ. 
Λεμοστούφην καί Ροΰτζιν καλλιτεχνικών γεγονότων, αξίζει νά άναφερθούν καί μερικές 
άλλες συναυλίες.

— Έξαιρετικώς ένδιαφέρουσα ήτο ή συναυλία τών διακεκριμένων καλλιτεχνών τοΰ 
τραγουδιού Κας Μ. Ταμπάση καί τού κ. Ν. Οικονόμου, ποΰ έδόθη στάν «Παρνασσόν».

Στή συναυλία αύτή ή Κα Ταμπάση έτραγούδησε ίκανοποιητικώτατα, άπά πάσης άπό
ψεως, μέ τήν ωραία καί έκφραστικωτάτη φωνή της λυρικής σοπράνο, καθώς καί 6 κ. Οίκο
νόμου, δ λαμπρός λυρικοδραματικάς τενόρος, ποΰ ύπήρξεν έξαίρετος γενικά. Επίσης άριστο- 
τεχνικά απήγγειλε εκλεκτά ποιήματα ή δ-ίς Μ. Άρβανιτάκη και ακομπανιάρισε μουσικώ- 
τατα δ κ. Σ. Βαλτετσιώτης.

— ’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν καί ή συναυλία τών εκλεκτών καλλιτεχνίδων 
κυριών Χέλμη— Παράσχου (πιάνο) καί Καραντινοΰ— Βρασιβανοπούλου (τραγούδι), ποΰ 
έδόθη στά «Κεντρ.κόν».

Στή συναυλία αύτή ή κ. Χέλμη έπαιξε έργα Μπάχ— Στραντάλ, Λοΰλι Γκοντόφσκη, 
Σοπέν καί Σοπέν— Λίστ μέ θαυμαστή μουσικότητα καί τεχνικήν ακρίβεια και ή κ. Καραν- 
τινοΰ έτραγούδησεν ώραιότατα έκλεκτά εργα.

— Άρίστην έντύπωσι έκανε ή 2α συναυλία τής άνασυγκροτηθείσης μαθητικής ορχή
στρας τοΰ ’φδείου ’Αθηνών ύπά τάν κ. Μπουστίντουϊ. ’Επαίχθησαν στά κονσέρτο αύτό άπά 
πάσης άπάψεως αριστοτεχνικά, εργα Μόζαρτ, Κορέλλι, Γκρίκ και Σαίν-Σάνς, γιά τά όποιον 
οφείλονται συγχαρητήρια στά διακεκριμένο καθηγητή κ. Μπουστίντουϊ.

— ’Επίσης σέ μιά μαθητική συναυλία τού «Έ λλην. Ωδείου» ήρεσε πολύ ή εμφάνισις 
τής μαθητικής άρχήστρας εγχόρδων, ή δποία υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κόντη έπαιξε επι
μελημένα 5 τεμάχια τοΰ Γερμανού νεωτεριστοΰ συνθέτου Χίντεμιτ.

— ’Αξιοσημείωτη ήταν ή συναυλία τοΰ γνωστού τενόρου κ. Οίκονομοπούλου, ποΰ έδόθη 
στά «Κεντρικόν», κατά τήν δποίαν έτραγούδησε μέ πολλήν έπιτυχία έκλεκτά έργα. Επίσης 
ανάλογη έπιτυχία έσημείωσαν καί οί άλλοι συμπράξαντες στή συναυλία. ’ Ιδιαιτέρως έξετι- 
μ ή θ η  τά μουσικό παίξιμο τών κ. κ. Φύλλα (β.ολί) καί Μισσίρ (πιάνο άκομ.)

— ’ Επίσης άξιόλογη έπιτυχία έσημείωσεν ή δ-ίς Φέρρι στή συναυλία, ποΰ έδωσε στήν 
αίθουσα τής εδώ ιταλικής σχολής, άποκαλύψασα, ιδίως στά λίντ, ωραία καί εκφραστική 
φωνή λυρικής σοπράνο. Μέ πολλήν έπιτυχία συνώδευσε στό πιάνο ή κ. Καμίνσκη.

— Τελευταίως έδωσε στό «Κεντρικά» ένα ρεσιτάλ καί δ βιολιστής κ. Φ. Βολωνίνης.
’Επίσης ή καλλιτέχνις τοΰ τραγουδιού δ-ίς Φ. Γιάππαπα.
— Κατά πληροφορίας μας, θριαμβευτικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή μοναδική μας βιολον- 

τσελλίστρια δ-ίς Λή5α Κουρούκλη, στά τελευταίο της ρεσιτάλ, ποΰ έδωσε στή Θεσσαλονίκη, 
στή μεγάλη αίθουσα τού Ξενοδοχείου Μεντιτεράνεον.

'Η δ-ίς Κουρούκλη έπειτα άπά τήν μνημειώδη άπάδοσι τοΰ αύστηρώς καλλιτεχνικού 
της προγράμματος άπδθεώθη άπά τά έκλεκτό καί πυκνά ακροατήριο. ’Επίσης δ Τύπος 
αφιέρωσε ένθουσιώδη σχόλια, γιά τά υπέροχο παίξιμο τής Ιλληνίδος καλλιτέχνιδος, ποΰ 
προμηνύει τήν λίαν προσεχή διεθνώς έπιβολήν της ώς διασήμου.

— Τά μουσικά μας ιδρύματα εξακολουθούν, ανεξαρτήτως άξίας, γοργώς αύξανόμενα 
καί πληθυνόμενα σέ βαθμό, ποΰ σέ κανένα άλλο μέρος δέν παρατηρεΐται.

Τώρα τελευταία καί ή Καλλιθέα απέκτησε ’φδεϊο, ποΰ θά λειτουργήση μέ στελέχη 
γνωστών καλλιτεχνών, έντελώς δέ ανεξάρτητον άπό τά άλλα ιδρύματα.

Στά μουσικά αύτό ίδρυμα θά συμπράξουν μεταξύ τών άλλων ή Κα Φραγκοπούλου 
(πιάνο) οί δ-ες Ματσούκη (μονωδία), Κοτσάλη (απαγγελία) κ.λ., καί οί κ.κ I. Φραγκόπουλος 
(άνώτερα θεωρητικά— γεν. επόπτης), Κρασσάς, Κούλας, Μαγειρόπουλος (βιολί), Γιαννόπου- 
λος, Βουτσινάς (τσέλλο), Σταθόπουλος (φλάουτο), Εύαγ^ελίδης (δμποε), Λάζαρος (κλαρίνο), 
Σπηλιωτάκης (κόρνο), Λαζαράτος (σαξόφωνο) κ.λ. e0 κ. Ν. Λάβδας θά άναλάβη τήν όργά- 
νωσιν Τμήματος Μανδολινάτας. ’Επίσης Ιστορίαν τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί ατι- 
χουρ,'ΐκήν δ έκλεκτός ποιητής καί λόγιος κ. Γ. Σπαταλάς. eO δέ κ. Σκίπης θά κάμη σε-- 
ράν φιλολογικών διαλέξεων.

Ο ΧΡΟ Ν ΙΚΟ Σ
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Ϊ Γ  » r r

Β ΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦΙΑ:

διεύθυν^ν ̂  δ^περίοδικΓϊΓ «~Μ ο'υ^σ'ι'κ Γ ϊ ^ Γ ν ΐ  κ ̂ ,^Γρ^μμα^οθυρϊ^ά 230  ’ Α θ η ^ ςΤ  ^
ΜΟΥΣΙΚΑ Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  :

E d g a r  M a n a s :  D a n se s  p o p u la ire S  T u r a u e s  (Si 
για πιάνο. Έπχά λαϊκοί Τουρκικοί Χοροί) ** μΐ* Ρ7ΐε σο^ τ:χ:

l·  ^ Ζ-Ά f  “τ V ^ .: Α?0 σονατίνες γιά πιάνο. 
ψνΡό - Γ 6 ..' ' °λ} °  R ° sas γιά τραγούδι καί πιάνο
0 f °  ’Γ η 'Τ ΛΟ" M a u r ti c e  S e n a r t  20, R u e  d u D r a g o n , 20 P a r is  

γ ο ς  Α ρ α β α ν τ ι ν ο ς :  Η καινούργια ’Αθήνα.
σέ στίχους τοΰ συνθέτου). ^ανανθίσαν τά ρόδα στήν ’Αθήνα (’Αθηναϊκή καντάδα

Β Ι Β Λ Ι Α

θεωρητικόν καί πρακτικόν πράς διδαΛκαλ^ο^τίι: Μεθ°δ°5 ^ou° tx^e (Τεΰχος Α ') Σύστημα 
μετά μελωδικών ασκήσεων. ’Εκδοτικός St5“ 0* “ X*ta'

Π α ύλ  ο υ Ζ α ν έ ·  Ό ν α Γ  6“ Ρ.κα τ5.5 ^“ ποδ· Εϊκονογρ. νησιώτικα διηγήματα. ’Αθήνα. 
•Εκδοτ! Οίκου” Α. Εασιγόνη ’Αλεξάνδρεια”  "  ’Ιω“ ν· Μ. Παναγιωτόπούλου).


