
MOYS IKA ™ «
ΧΡΟΛ/ΙΚΑ
ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ TOY “ΠΕΡΟΚΕ,,

’Απεριόριστη απέχθεια καί άγανάκτησι σ’ δλους, ποΰ έχουν 
μέσα τους στοιχειώδη ανθρωπισμό προεκάλεσαν οί βάρβαρες καί 
χυδαίες σκηνές τοΰ θεάτρου «Περοκέ», μέ δράστας μερικούς τα
πεινούς μπράβους καί άποτέλεσμα τή δολοφονία καί τόν τραυμα
τισμό άθώων βιοπαλαιστών.

Είναι ολοφάνερο— καί περιττό νά τονισθή,— δτι παρόμοιοι 
βανδαλισμοί πρός τρομοκράτησι καί κατάπνιξι τοϋ, ύπό τύπον έστω  
καί έλαφράς σατύρας, δημοσίου ελέγχου, δέν επιτρέπονται σέ τόπο 
πολιτισμένο, τόν όποιον στιγματίζουν. Γι’ αύτό δέ τό λόγο, οσάκις 
δέν είμπορούν νά προλαμβάνωνται, πρέπει τούλάχιστο νά κολά- 
ζωνται άμειλίκτως καί παραδειγματικώς, πράγμα ποΰ θέλουμε νά 
ελπίζουμε ότι θά  κάμη καί ή Δικαιοσύνη τοΰ τόπου μας, ποΰ πρέ
πει νά βρίσκεται ύπεράνω κομματικών εξαρτήσεων καί προ
τιμήσεων.

’Αλλά άνεξαρτήτως τής ώμής άποκρουστικότητος τών βιαίων 
αύτών μεσαιωνισμών, νομίζουμε δτι αύτό κ ά θ ’ έαυτό τό ζήτημα 
τοΰ ελέγχου καί τοΰ περιορισμοΰ τών ύπερβολικών ελευθεριοτή
των καί τής σατύρας τοΰ ελαφρού θεάτρου, ποΰ άνεκινήθη τελευ
ταίως, θέλει μεγάλη προσοχή.

Είναι στοιχειωδώς γνωστό δτι ή διάκρισις μεταξύ άνηθίκου 
καί τολμηρού, αίσθητικοπνευματικώς, είναι δυσκολώτατο, άν δχι 
σχεδόν αδύνατο, νά γίνη. Προ πάντων δταν γιά τό ζήτημα αύτό, 
πρόκειται νά κρίνουν άνθρωποι στενής άντιλήψεως καί περιωρι- 
σμένης μορφώσεως. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει καί μεγάλοι συγγρα
φείς, δπως ό Ζολά, Ούάϊλντ, Κουπρίν κ.λ. ύπάρχει φόβος νά θ ε ω 
ρηθούν ώς άνηθικίζοντες, στις ώμές ρεαλιστικές τους εικόνες καί



στοχασμούς, και νά λογοκριθοΰν. ’Αφήνουμε πιά τό ζήτημα τής 
πολιτικής σατύρας, ποΰ ό περιορισμός της αντιβαίνει στήν έννοια 
τής στοιχειώδους ανεξαρτησίας καί έλευθερίας τής σκέψεως καί 
τοΰ λόγου καί επ ’ ούδενί λόγω είναι ανεκτός στήν έποχή μας, σέ 
δημοκρατικό μάλιστα έμφανιζόμενο πολίτευμα.

Επανερχόμενοι στό κύριο θέμα τοΰ σημειώματος αύτοΰ περί 
τών βδελυρών καί άπανθρώπων αύτών σκηνών, δέν έχουμε παρά 
νά συστήσουμε στούς αρμοδίους νά φανούν αδέκαστοι καί νά πα
τάξουν σκληρώς τούς άνανδρους κακοποιούς τοΰ «Περοκέ» γιά νά 
μη διασύρεται καί τό γόητρο τοϋ τόπου, τοΰ όποιου οί κυβερνών- 
τες, έν έναντία περιπτώσει, θά  διατρέξουν σοβαρό κίνδυνο νά 
θεωρηθούν ώς ύποθάλποντες διάφορες δολοφονικές απόπειρες 
έναντίον άκάκων καί άθώ ω ν πολιτών.

ΤΑ “ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,,



ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ

Ή  ανεξαρτήτως τών αποτελεσμάτων έκβασις τοΰ «άγώνος», ή πάλη 
τοϋ ατόμου, τοΰ α ήρωος, τοϋ ιδεολόγου, τοΰ άγωνιστοϋ πρός μίαν κατά
σταση’, πρός μίαν «άντίστασιν», δλη ή κλίμαξ τοΰ πόνου, τών πόθων, τών 
«πειλών, τών ορμών, τών τάσεων, τοΰ «βιασμοΰ» πρός τό περιβάλλον 
οίασδήποτεφΰσεως, αποτελεί τήν βάσιν καί τα «μέσα» πρός άπόδοσιν τοΰ 
τραγικού. Διότι, τήν στιγμήν καθ’ ήν έρρωμένως ανθίσταμαι πρός δλας 
τάς αντίξοους περιστάσεις καί καταστάσεις, τήν στιγμήν καθ ’ ήν εμμένω 
πάντοτε είς τάς απόψεις μου, τούς πόθους μου, παρ’ δλας τάς αντιθέτους 
•ε νεργείας καί τα διαβοΰλια διαφόρων άντιΡ/ρώντων καί κακοβούλων, τήν 
στιγμήν αύτήν, άσφαλώς, περιπλέκομαι εις αγώνα άνισον ϊσω ς, άλλά καί 
εύγενή μέ άγνωστα πάντοτε τά αποτελέσματα. Βεβαίως, δέν είναι τά τε
λευταία εκείνα, τά όποια αποτελούν τό «άπαντον» τοϋ τραγικού. Ή  τρα- 
γικότης έγκειται ακριβώς είς τήν εμμονήν, εις τήν άντίστασιν, εις τήν πά
λην ώς πάλην αυτήν καθ ’ έαυτήν, είς τήν άκρατον επιθυμίαν έπικρατή- 
<τεως ή μάλλον είς τήν τάσιν πρός έπικράτησιν. Τό τραγικόν φαίνεται εις 
τήν πάλην και τά μέσα.

Ά λ λ ά , δέν στερείται τραγικότητος καί ή φαινομενική εκείνη απάθεια 
καί φιλοσοφική ένατένισις τών εγκοσμίων ή τών πέριξ συμβαινόντων. 
’ Εκείνος ό βαθύς πόνος διά τήν α κατάστασιν, εκείνη ή επιφανειακή άδρά- 
νεια πρός αντιμετώπιση· αντίξοων περιστάσεων ενέχει, άσφαλώς, δλα τά 
άναγκαΐα στοιχεία τοϋ τραγικού. Κ αθ ’ δσον, φράσεις ω ς :  « ’Έ , δέν πει
ράζει... τί νά κάμης ; Αΰτά έχει ό κόσμος... ’ Εσύ τό καθήκον σου. Ά -  
φησέ τους νά λέγουν... κτλ.» εμπεριέχουν μίαν τραγικότητα εις τήν κατ’ 
επιφάνειαν αύτήν ουδετερότητα, αποχήν καί ανικανότητα πρός δράσιν καί 
άντίδρασιν, ή οποία καί άφΐνει τήν πλέον μεγαλειώδη έντύπωσιν.

Έ τέρα περίπτωσις άποδόσεως τοΰ τραγικοΰ είναι, ή τής άντιθέσεως 
εις στιγμάς ευτυχίας. Δηλαδή : 'Η  διαρκοΰσης τής ευτυχίας παρεμβολή 
άντιξόων καί ανεπιθύμητων γεγονότων ή και. τάνάπαλιν. Είς τό σημεϊον 
αύτό δέν εχομεν ή ν ’ άναφέρωμεν τό τοΰ Δάντε : «N essu n  m a g g io r  d o lo r e , 
ch e  r ico r d a rs i de l tem p o  fe lice  nella  m ise r ia »— («Δέν υπάρχει μεγαλυτέρα 
δυστυχία άπό τό νά ένθυμήται κανείς εις τραγικός στιγμάς, ευτυχισμένους 
περασμένους χρόνους. *)

Καί ή μουσική, ή άνευ ποιητικού κειμένου κατ’ αρχήν, είναι εϊς θέσιν



ν ’  αποδώσω τελειότερον η οίοσδήποτε άλλος κλάδος τής καλλιτεχνίας τήν 
τρίτην αυτήν περίπτωσιν, καθώς, βεβαίως, καί τάς δύο προηγηθείσας. 
Καί ιδού διατί: Είς τά άρθρα μας «Π ώ ς άκοΰομεν μουσικήν;» (■) « Ό  
Ψυχάρης καί ή μουσική», ('■’) « ’Απόλυτος καί προγραμματική μουσική» (3) 
καί είς τά ειδικά «Τ ό κωμικόν ε’ις τήν μουσικήν», («) «Ψυχολογία τής παΰ~ 
σεως» (‘ ) καί « Ή  συγχορδία τέταρτης έκτης» (-) εξητάσαμεν, μεταξύ άλ
λων, καί τό άρκετά ενδιαφέρον πρόβλημα τοΰ «περιεχομένου» είς τήν μου
σικήν, δηλαδή τήν ικανότητα τής μουσικής πρός οριστικήν άπόδοσιν μιας 
εξωτερικής ή εσωτερικής καταστάσεως. Ε π ομένω ς, δέν απομένει τώρα ή 
παραδεχόμενοι a p r io r i  πλέον καί ώς fa ctu m  τήν δυνατότητα αυτήν έκφρά- 
σεως^ συναισθημάτων καί εξωτερικών εμφανίσεων, νά προχωρήσωμεν 
εις τά μουσικά μέσα επε/νεργείας διά τών όποιων αποδίδονται όριστικώς καί 
αμετακλητως αι διάφοροι ως ανω τρεις κυριαι περιπτώσεις του τραγικού 

Καί διά μέν τήν πρώτη ν περίπτωσιν, φέρομεν ώς παράδειγμα τήν 
πρώτην πρότασιν τής ΙΧης συμφωνίας τοΰ Μπετόβεν ώς καί τήν επεξερ
γασίαν είς τήν πρώτην πρότασιν τής Π ΐης καί y>)S συμφωνίας τοΰ ίδιοι» 
συνθέτου. Είς τήν χχην συμφωνίαν π. χ. τό πρώτον βασικόν θ έμ α :

( 1- a) « ’Εθνική Έ πιθεώρησις τής Ε λ λ ά δ ο ς»  Τχ. 6 καί 8, 1929. 
(») «Μ ουσική Ζ ω ή »— Τχ. ,1, 1930.
(*) «Μ ουσικά Χ ρ ον ικ ά »— Τχ. 9, 1930.
(5- 6) «Μ ουσική Ζ ω ή» — Τχ. 8 κ α 1 1 2 ,193 1 .



πλήρες ίσχυρογνωμοσύνης, πείσματος καί εμμονής, εμπεριέχει δλα εκείνα 
τά αναγκαία στοιχεία διά μίαν τραγικήν έξέλιξιν καί δρασιν. Διότι, όσον- 
δήποτε καί αν «χάνεται», φαινομενικώς, είς τήν περαιτέρω έξέλιξιν, τό 
ανωτέρω θέμα, έν τοΰτοις— καί εδώ ακριβώς εγκειται τό τραγικόν τόσον 
είς τό θέμα, δσον καί είς δλην σχεδόν τήν πρώτην πρότασιν— τό Α θέμα 
παραμένει σταθερόν -π α ρ ’ ολίγον νά γράψωμεν— είς τάς απόψεις του, δια
τηρεί αύτό άμείωτον μέχρι τέλους τής πρώτης προτάσεως τήν αρχικήν 
αύτοϋ ό'ψιν, τόν αρχικόν αύτοΰ πάντοτε χαρακτήρα τής ίσχυρογνωμοσύνης 
καί πείσματος. "Ο ήρως εμμένει....Ή  «λΰσις», ή καταπράϋνσις μετά τάς 
διαφόρους εκφάνσεις καί περιπετκίας, ή «καταστροφή-, δπως θά  έλέγομεν 
διά τό α δράμα, έρχεται μόνον τήν στιγμήν κ αθ ’ ήν ό μπάσσος— είς τήν 
τετάρτην πρότασιν— τραγουδά: «Ο F reu n d e , n ich t  d iese  t o n e !» — Βλέπε 
επίσης τήν C o r io la n  καί τήν B g m o n t O u v ertu re  τοΰ ίδιου Μπετόβεν.

Ά λ λ ά , ή τραγικότης τής σιωπής, ή τραγικότης τής φαινομενικής 
άδρανείας καί ηρεμίας, τής έγκαρτερήσεως καί τοΰ μεγάλου εσωτερικού 
πόνου, φαίνεται ολοκάθαρα είς τά διάφορα εργα τοΰ I. Σ . Μπάχ καί ιδίως 
εις τά θέματα τών διαφόρων αύτοΰ φ υ γ ώ ν  καί φυσικώ τώ λόγω καί είς 
τήν δλην αύτοΰ α φ υγή ν . Π. χ. :

Anc/anfe con  rnoto

Ό  βαθύς πόνος καί ή εσωτερική ένατένισις, ή φιλοσοφική, ή μονα
χική θά  ελεγον παρατήρησις, ή φαινομενική ηρεμία, ανεξαρτήτως τών 
αιτίων, δεικνύουν πάντοτε μίαν μεγάλη ν ψυχήν, μίαν «δράσιν»— δχι βε
βαίως εξωτερικήν— ορατήν— ή οποία καί αποτελεί ασφαλές τεκμήριον ζω - 
τικότητος, άλλά καί τραγικότητος. Ά κούοντες τήν ώς ά'νω «ηρεμίαν», τήν 
παθητικήν αύτήν «δρασιν»— άς μάς επιτροπή ή φράσις— αίσθανόμεθα όλο-



κληρωτικώς τήν μεγαλειώδη ψυχικήν δΰναμιν τοϋ α ατόμου, τοϋ έγκαρτε- 
ροΰν,τος και ύποφέροντος, αλλά καί άδρανοΰντος ήρωος. Έ ν  ττί άρνήσει 
πρός δράσιν, άντίδρασιν και πάλην, εμπεριέχονται δλα τά άναγκαΐα στοι
χεία μιας τραγικής καταστάσεως και— συμπαίΐείας. (Βλέπε έπίσης τήν εις 
ντο διεσ. ελασ. φ ν γ η ν  τοϋ πρώτου μέρους τοϋ «Wohltemperiertes Klavier» 
τοΰ ιδίου Μπάχ).

Π οιος τώρα, δέν ενθυμείται τήν έμφάνισιν «ευτυχών στιγμών», έφη- 
συχαστικών μοτίβων εις τάς όρμητικάς «επεξεργασίας» τών συμφωνικών 
έργων τοϋ Μπετόβεν ιδίως, άλλά καί τών Ρωμαντικών ; ’ Ιδού έν παράδειγ
μα άπό τήν ΙΧην καί πάλιν συμφωνίαν (διαστλ. 192 κ. έξ.) τοΰ πρώτοι':

Βεβαίως, τά αισθήματα, τά όποιαγεννώνται είς τήν ψυχήν μας, κατά τήν 
παρακολούθηση’ τών ώς άνοο άνευ ποιητικοΰ κειμένου μουσικών καλλιτε
χνημάτων, λαμβάνουν σάρκα καί οστά, συγκεκριμένην μορφήν, δΓ (ορισμέ
να πλέον πρόσωπα, τήν στιγμήν καθ ’  ήν άκοΰομεί' έν μουσικόδραμα, εν 
L i e d  η έν συμφωνικόν ποίημα. Π. χ. 'Ο ποίος ψυχικός πόνος, όποια τρα- 
γικότης δέν έμπερικλείεται είς τήν φαινομενικήν χαράν τοΰ H a n s  S a c h s  μέ 
τό «τραγοΰδι τοϋ τσαγκάρη», τό όποιον τραγουδά ό τελευταίος είς τήν Β 
πρξ., σκην. 5η τών «Ά ρχιτραγουδιστών τής Νυρεμβέργης» τοϋ Βάγνερ; 
'Οποία ή πραγματική κατάστασις τοΰ ήρωος; Τραγουδά δήθεν χαρούμε
νος, έν ω ή ψυχή του βασανίζεται, έν φ  αυτός εις τήν πραγματικότητα 
υποφέρει! Καί ολα αύτά, μέ μίαν άντίστιξιν τών πνευστών οργάνων: (Τό 
παράδειγμα όπισθεν.)

(Τό είς τό τρίτον πεντάγραμμον άντιστικτικόν μοτίβο, είναι τό λεγό- 
ιιενον «W a h n m o t i v » ,  καθ ’  δσον χρησιμοποιείται καί πάλιν άπό τόν Βάγνερ 
είς τόν μονόλογον τοΰ S a c h s — Γ '  πρξ., σκην. 1η— ό όποιος αρχίζει μέ τό 
ώς άνω μοτίβο πλέον καί τάς λέξεις: « W a h n  ! W a h n  ! U e b e r a l l  W a h n  !»).



ΐ\ raf'hg beuwg't. 
S A C H S

Ό  Σοΰμαν εις τόν κύκλον τών τραγουδιών τοί' « F r a u e n l i e b e  u n d  
L e b e n >  επαναλαμβάνει μετά τό τελευταϊον τραγούδι— μοιρολόγι, τό πρώ
τον μέρος τοΰ πρώτου j , i e d ,  τοΰ τραγουδιοΰ τής άφοσιώσεως καί αγάπης. 
‘ Η επανάληψις αΰτη τήν στιγμήν τής απώλειας τοϋ αγαπημένου, ή άν%1- 
ϋ·εαις, τό μέρος, τό σημεΐον είς τό όποιον τοποθετείται τό απόσπασμα 
άπό τό πρώτον Lied, συντελεί τά μέγιστα διά μίαν έντΰπωσιν τραγικής 
καταστάσεως. Πρόκειται ακριβώς διά τήντρίτην, ώς άνω, περίπτωσιν άπο
δόσεως τοϋ τραγικοΰ. ’ Ιδού τό τέλος:.



Νά άναφέρωμεν τώρα, τό εις τήν σελίδα 151 Μοιρολόγι τής συλλογής 
«Δημώδη άσματα Γορτυνίας» τοΰ κ. Κ. Ψάχου, ή μέρη από τά συμφωνικά, 
ποιήματα τών Λίστ, Ρ. Στράους καί άλλων,ή άπό τήν «Τραγικήν Είσαγο)- 
γήν» τοΰ Μπράμς ; Νά άναφέρωμεν ήρωας μελοδραμάτων, μουσικών τρα- 
γφδιών ή μουσικοδραμάτων ; Νά άναφέρωμεν τούς Βόταν, ’Άλμπεριχ 
Τρίσταν ή τόν Δον Ζουάν τοΰ Μ ότσαρτ ή τέλος τήν Τόσκα, τήν Μπάττερ- 
φλαϊ τοϋ ΙΙουτσίνι κτλ., τήν Ή λέχτρα, ή τήν ,Σαλώμην τοΰ Ρ. Στράου- 
τόν Βότσεκ τοΰ “ Αλμπαν Μπέργκ καί τόν ΙΙαλεστρίνα τοΰ Πφίτσνερ · 
Νά άναφέρωμεν δλους τούς τραγικούς ήρωας τών διαφόρων μελοδραμά
των, τούς οποίους ή μουσική  κυρίως πλάθει κατ’ αύτόν τόν τρόπον ; Νά 
φέρωμεν ώς παράδειγμα τήν μουσικήν τοΰ μέρους είς τό όποιον ό Βόταν— 
«Βαλκυρίαι» τοΰ Βάγνερ πρξ. Β '— «τραγούδα»: «Der traurigste bin ich 
von alien!» Δέν υπάρχει, νομίζω, ούδείς άπολΰτως λόγος, δεδομένου δτι, 
τά περισσότερα εργα τών ώς άνω συνθετών είναι ήδη γνωστά είς τό 
Ελληνικόν κοινόν. Σημειοΰμεν μόνον έν τέλει, τά εξής : Ή  μουσική είναι 
είς θέσιν ν ’ άποδώση ό'χι μόνον μίαν τραγικήν απλώς κατάστασιν, άλλά 
και τας πλέον λεπτεπίλεπτους ψυχικας διακυμανσεΐζ, ολην τήν κλίμακα 
τοΰ πόνου, τών πόθων, τών ορμών, τών τάσεων, τών άγοίνων, τής πάλης 
πρός τό μοιραϊον, τό άγνωστον, αποδίδει αύτή μέ δλην τήν δυνατήν κα
θαρότητα καί επιβλητικότητα. Ή  μουσική είναι ή καλλιτεχνία par excel
lence εις την αποδοσιν τών διάφορων εξωτερικων ή εσωτερικών κατα
στάσεων.

ΚΩΝΣΤ. Δ. Ο ΙΚΟΝΟΜΟΥ



ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗ

ΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

"Εν έκ τών μεγάλων κίνητρών τής τέχνης είνε καί ή θρησκεία. Ά τ υ -  
χώς είς τήν νεωτέραν Ε λ λ ά δα  οί ολίγοι επιστήμονες μουσικοσυνΑέται έμει
ναν μακράν τής εκκλησιαστικής μουσικής, άφ ’  ένός μέν ενεκα τής τελείως 
εσφαλμένης άντιλήψεως δτι ή Βυζαντινή μουσική, οϊα διεσώΟη ήμϊν, εινε 
αρκετή, ά φ ’ ετέρου δέ διότι έφοβήθησαν μή τυχόν άναμιχθώσι καί πάλιν 
είς πράγματα, τά όποια ειχον άναλάβει μέχρι τοΰδε μουσικοί κατώτεροι 
καί πρακτικοί ώς έπί τό πλεΐστον. (Χ)

Επειδή παρετηρήσαμεν τήν μετά μεγίστου ενδιαφέροντος άναμόχλευ- 
σιν τοϋ ζητήματος τής εκκλησιαστικής ήμών μουσικής υπό τών «Μ . X .» 
καί επειδή εΐμεθα έξ εκείνων, οΐτινες κατηνάλωσαν ολόκληρον τόν μέχρι 
τοϋδε βίον των είς τήν λατρείαν καί τήν μελέτην τής θείας τέχνης τών 
ήχων— πολλά ίδόντες καί παθόντες κατά τάς άνά τήν εσπερίαν πολυετείς 
περιπλανήσεις,— επιλαμβανόμεθα τής ευκαιρίας νά έκφέρωμεν καί ήμεϊς 
μερικάς γνώμας διά τήν εκκλησιαστικήν μας μουσικήν, μέ τήν ελπίδα δτι 
κατά τι Αέλομεν συμβάλει πρός έπιτυχίαν τοϋ έπιδιωκομένου σκοποΰ.

Καί έν πρώτοις τασσόμεθα μέ τήν γνώμην έκείνων, οί όποιοι φρο- 
νοΰσιν δτι ή αρχαία ελληνική μουσική, ή παλαιά βυζαντινή, (ώς τήν γνω- 
ρίζομεν άπό τούς μεταγράψαντας) καί ή νεωτέρα δέν εινε παρά μία συνέ
χεια, άλλά παρατηροϋμεν, καθώς οί λαμπροί μουσουργοί μας κ.κ. Λαυ- 
ράγκας καί Λαμπελέτ, δτι πολλά έκ τών άσμάτων, τής Βυζαντινής (καί 
δημώδους) μουσικής μας εινε μονότονα,ομοιόμορφα,καί κάκιστα άπό αισθη
τικής άπόψεως, διότι οί ποιήσαντες αύτά ήγνόουν τήν αρμονίαν, ανευ τε
λείας γνώσεως τής οποίας είνε αδύνατος ή έξωτερίκευσις μιας τε
λείας μ ε λ ω δ ία ς .Ό  κ. Λαμπελέτ παρετήρησεν ά'λλοτε άπό τών στηλών τών 
«Μ .Χ .»δτι «.επειδή μεταξύ τών μελών τής βυζαντ. μουσικής θά παρεισέφρυσαν 
απο καιρόν εις καιρόν, καϊ μερικά μικρας ή άσημάντον καλλιτεχνικής αξίας, 
και αλλα αμφιβόλου ελληνικότψος, καθώς επίσης είνε φνσ^κδν δτι μερικά

( ' )  Οί λϊγόμενοι o re c h ia n t i .



(ijio τα βέλη τα με τ α φε ρ ο με ν a cxtco οτοματος είς ο ιό μα διά μέοον ταχν αΐυ)- 
να)ν, &α νπεστησαν ζοιανιας αλλοκύοεις, (οοχε να εχονν χάοει ενχελο)ζ χά'&ε 
αξίαν, τών μελών αυτών, ευνόητον δτι είνε ανάγκη νά γίνΐ] ε'ς τό μέλλον 
εκκαΟαριαις». Επίσης ο κ. Λαυραγκας, γράφει είς πρόσφατον άρ'θρον 
του : « Πολλά εξ αυτών προξενονσι δυσφορίαν μάλλον, η θρησκευτικήν κατά- 
νυξιν, άπότοκα ανατολικών χαβάδων»·/..λ.Φρονούμε ν λοιπόν καί ήμεις, καθώς 
άλλως τε και οί πλεϊστοι τών αρίστων μουσικολόγων μας, έν οΐς καί οί 
φίλοι κ. κ. Κ. Παπαδημητριου (2) και ]\. Βεργωτής, (s) ότι προ παντός 
απαιτείται έκκα-θάρισις καί αποκατάστασις τών εκκλησιαστικών μας μελών 
δια κωδικοποιήσεως, (*) γενησομένης ν π ό  επιστημόνων μουσικοσυνθε- 
τώ ν.τη  βοήθεια τών καλυτέρων παρ ημϊν μουσικολόγων,των έγκυψάντων εί- 
δικως εις την μεταγραφήν της βυζαντινής μουσικής. "Οσον (V αφορά τό 
ζήτημα της εναρμονίσεως τών τελικώς προκριθησομένων <ος δυναμένων να 
έξακολουθήσωσι ψαλλόμενα, φρονοΰμεν οτι επειδή τινα εινε όπως δή
ποτε άψογα, καί επειδή εγκλείουν τόν μυστικισμόν τών παρψχημε.νων, 
πρέπει νά ψάλλωνται μονοφώνως, « όλίγιστα δέ, ώς γράφει, ό κ. Λαυράγ- 
κας, τών όποιων ή τονότης ανταποκρίνεται εις τους σημερινούς τρόπους, 
η μπορούν να μεταρρυ & μισΟ·οϋν κατά τετραφωνίαν, διατηρονντα όιιως τόν 
αρχικόν χαρακτήρα κα'ι τήν θρησκευτικήν χροιάν».

* *

Έ κ  παραλλήλου έν τοΰτοις σκεπτόμεθα καί ώς έξης : ’Όχι μόνον ή 
βυζαντινή μουσική εινε απόρροια τής αρχαίας ελληνικής τοιαΰτης, 
άλλά καί ολόκληρος ή ευρωπαϊκή. (·'*)

II παλαιοτατη μουσική, καθαρώς ρυθμική ουσα, (ώς παρε* 
λήφθη παρά τών Αιγυπτίων, τών Ά σσυ ρίω ν , τών ’ Ινδών, τών 
Ε βραίω ν , καί λοιπών ανατολικών λαών) («) μετεβλήθη βραδΰτερον 
υπό τών Ελλήνων εις μελορδικο-προ’σωδιακην, και εΐ.τα διά τής επιρροής

, ,( ) ίδε τήν λαμπράν μελετην αύτοΰ «Το μουσικόν ζήτημα έν τή Έ κκλησή  τής
Ελλάδος»,  τά άρθρα εϊς τά Μ. X. κ. ά.

(3) Ό  κ. Ν. Βεργωτής, άγωνιζόμενος άμερολήπτως άπό ετών υπέρ τής μουσικής προό
δου τής Ελλάδος, εκτός τών ποικίλων διατριβών του έφ’ολων τών αουσικών ζητημάτο)ν, έςή- 
τασεν άλλοτε άπό τών στηλών τών Μ. X. καί τό ζήτημα τής ’Εκκλησ. Μουσικής μετ’ εμπε
ριστατωμένης έμβριθείας (τεΰχος Δεκεμβρίου 1930).

(4) Τήν γνώμην ταύτην έςέφρασε καί 6 Μ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών. (Μ. X. Δεκέμ
βριος 1930). 1 1

( ') Η νεωτερα μουσική, ής ή καλλιέργεια οφείλεται τοΐς μοναχοίς, λέγεται έχουσα 
τήν αρχήν άπό τής αρχαίας Ελληνικής ωδε πως : «* μβρόσ^ος, ό Μεδιολάνων επίσκοπος 
(340-397 μ. X.) μνημονεύεται ώς ιδρυτής τής παρά Λατίνοις ’Εκκλησιαστικής μουσικής, 
βάσιν, ρυθμόν καί χαρακτήρα εχούσης τόν 'Ελληνικόν», θ. Πολυκράτους, Ηεωρητικόν τής 
Νεωτέρας Μουσικής, σελ. θ'.

(β)ι V . P r isse  d ’A v e n n c s ,  H is t o i r e  de  l ’a rt  e g y p t ie n ,  — Fetis , H is to ire  de 
la m u s iq u e — E n g e l ,  th-e m u s ic  b y  the m o s t  an c ien t peop les ,  — L a v o is ,  H istoire ,  
de  la m u s ip u e ,— L ep s in s ,  D en k m a le r  aus A e g ip te n  and A e t io re n ,  — Paldaofs, 
la  m u s ica  in O r ie n te ,— B on a v e n tu ra ,  S t o r ia  di M u s i c a ,— θ. ΙΙολυκράτους, θβωρη- 
τικόν τής Μουσι,κής,— L a l o y , L a  m u s iq u e  c h in o i s e ,— A m io t ,  M e m o ire  sur  la m u 
sique  c l i in o ise ,  κ. ά.



τοΰ χριστιανισμοί εις αντιστατικήν καί αρμονικήν. (') Γέλος δέ απετελέ- 
σθη εξ δλων αυτών τών στοιχείων. Ά λ λ α  τας τοιαύτας προόδους οφεί- 
λομεν να όμολογήσωμεν δτι έπετέλεσε διά τής* Δύσεως, ένφ ή βυζαντινή 
μουσική παρέμεινε σχεδόν οΐα παρελήφθη παρα τής αρχαίας ελληνικής, 
και τό λέγομεν μετά θάρρους δτι άπο τεχνικής αποψεως, οσον και αν αρ- 
μ ο ν ι σ θ ή  π α ρ ’ επιστημόνων συνθετών, δέν θά  δυνηθή ποτέ να συναγωνι-
σθή τήν ευρωπαϊκήν! _  ̂ '

Γεν ραμμένη, ή βυζαντινή, εις xfvctQ και μόνον ήχους, (κλίμακας), 
μή παρέχουσα έδαφος είς τήν εφαρμογήν ολον τών αρμονικών μέσων, 
άφ ’ ετέρου δέ ομοιόμορφος, ως έπί. τό πλεΐστον, παρουσιάζει μονοτο
νίας μεγάλας. Τ , , »

Οί διάφοροι ήχοι (κλίμακες) τής βυζαντινής μουσικής εινε αυτοί ουτοι 
οί άρχαίοι ελληνικοί ρυθμοί, έξ ών έσχηματίσθησαν βραδύτερον και αι κλί
μακες τής ευρωπαϊκής μουσικής. II. χ·. ό Α  . ήχος

έάν παραδεχθώμεν τά διαστήματα re—mi καί la—si ώς τόνους ελασσόνας 
ήτοι μικρότερα τοΰ μεΐζονος τόνου, (ώς τοΰτο παραδέχονται πολλοί), εινε 
αυτή αϋτη ή κλίμαξ τοΰ si ΰφ. τής ευρωπαϊκής μουσικής, αρχομενη ε* τής 
τρίτης βαθμίδος, ήτοι δ αρχαίος Δώριος τρόπος. Εν τοιαυτη περιπτωσει 
ό ήχος οΰτος κατ’ ουδέν διαφέρει τοϋ Δ . ήχου,

’ μέσου ή λέγετος. Ή  δέ τυχόν άπαντωμένη έν τώ  Δ ', τούτοι ήχω άλλοίω- 
σις (alteration) τής έβδομης βαθμίδος, ουδόλως επιφέρει διαφοράν τινα 
μεταξύ τών δύο ήχων, Α '. καί Δ ', διότι καί έν τφ  Λ ', ηχφ, καθώς καί είς 
πάντας τούς ήχους παρατηροΰμεν ενίοτε ήλλοιωμένους φθόγγους. Οΰτω 
λοιπόν, τόν Α '. ήχον, τόν μέ ήλαττωμένας τάς δευτέραν καί εκτην βαθμί
δας, άποδεικνύομεν καθ ’ δλα δμοιον μέ οϊαν δήποτε κλίμακα^ μείζονος 
τρόπου τής συγχρονου μουσικής αοχοιιεvt]ν εκ τής τρίτης βαθμίδος. ^Εαν 
πάλιν παραδεχθώμεν τά διαστήματα re—mi καί .'a— si ώς τόνους ακεραίους, 
εύρίσκομεν τήν έλάσσονα κλίμακα τοΰ re— καί κατά συνέπειαν πάσαν ελασ
σόνα κλίμακα έάν κάμωμεν μεταφοράν, transport— άνευ προσαγωγέως.

(; ) Εϊς τήν άρχικώς ρυθμικήν μουσικήν συνεταυτίσθησαν κατ ’ άρχάς διάφοροι ήχος 
προερχόμενοι είτε έξ ανθρώπινης φωνής, εϊτε έκ διαφόρων όργάνων, ώστε τοιουτοτρόπωι 
έσχηματίσθη μία διαδοχή ήχων, ή μελιρδία. "Οτε κατόπιν συνηνώθησαν δύο μ,ελψδίαι εγεν- 
νήθη ή άντίστιςις. Τέλος, ή παρατήρησις τών διαφόρων περιπτώσεων έκ τής συναντήαεως 
τών ήχων, ώδήγησεν εις τόν συνταυτισμόν (συγχρονισμόν) αυτών εις συγχορδίας, διεπομένας 
δπό νόμων έξ ών έπήγασεν ή άρμονία.



Και τοΰτο ίσω ς χάριν μείζονος μεγαλοπρεπείας ή μυστικισμοΰ. Ή  κλίμαξ 
αίίτη'εινε ό αρχαίος Φρΰγιος τρόπος. (s)

Ό  Β '. ήχος πάλιν, (”)*

δέν εινε άλλο, είμή μία κλίμαξ άρχομένη έκ τής δεσποζοΰσης (ντομινάντε, 
τόνου^τινός ελάσσονος. καί φέρουσα δμοιον μετ’ εκείνου οπλισμόν, (*°) 
σίιν τή τέταρτη βαθμίδι τοΰ ελάσσονος εκείνου τρόπου— έβδομη τοΰ Β '. 
ήχου ένίοτε ηυξημένη. Καί τό τοιοϋτον εξηγείται άπλοΰστατα : Έ κλα- 
βοντες την δεσποζουσαν τοΰ ελάσσονος τρόπου ώς βάσιν τόνου κυρίου, έσχη- 
ματισαν επ αυτής κλίμακα με τόν οπλισμόν τής τονικής, τήν δέ έβδόμην 
βαθμίδα έπηΰξανον ενίοτε έν εϊδει προσαγωγέως, διαισθανόμενοι έν μέρει, 
τήν ανάγκην αΰτοΰ.

Θά ηδυνάμεΟα, έξακολουθοΰντες τοιουτρόπως, ν ’ άποδείξωμεν εΰχερώς 
την συγγένειαν τής βυζαντινής μουσικής μέ τήν άρχαίαν ελληνικήν καί μέ 
την νεωτεραν ευρωπαϊκήν, διότι δεν εϊμέθα έξ έκείνων, οί οποίοι ευρί
σκουν μυστήρια εις την τέχνην των ήχων... "Ολα εινε καταληπτά καί εΰε-

( ) ίδε : B on a v e n tu ra ,  S tor ia  di M u sica — Θ. Πολυκράτους « Έ  μουσική παρά 
τοΐς άρχαίοις έλλησι», κ. ά.

(°) Είς δν έν τή ευρωπαϊκή μουσική θά άνήκον αί συγχορδία'. :

( ) Εάν κατά τχΰτα, έθετομεν δπλισμάν έν τώ προηγούμενοι παραδείγματι θά 
εϊχομεν :

Ένθα :
Εάν re ϋφ.— κλίμαξ F a  m in e u r  άρμονική, κατά τήν άνοδον, (τοΰ si άναιρ. μή όπο- 

λογησίμου, ώς προαιρετικού), καί άρχομενη έκ τής 5ης βαθμίδος.
Εάν re άναιρ.=κλίμαξ F a  m in eu r  μελωδική, κατά τήν άνοδον, {τοΰ si άναιρ. μή 

ΰπολογησίμου) καί άρχομενη έκ τής 5ης βαθμίδος.
Κατά δέ τήν κάθοδον διά μέν τήν α'. περίπτωσιν οΰδέν εχομεν νά παρατηρήσωμεν' 

διά δέ τήν 6 . θά. έπρεπε νά θέσωμεν m i  ΰφ. (διά νά έχωμεν τήν μελφδικήν κατιοΰσαν τοδ 
F a  rnm eur),  οτε ή κλίμαξ μεταβάλλεται εϊς τήν τοΰ πρώτου ήχου κατιοΰσαν (τήν μέ τάς 
βαθμίδας Ι-ΙΙ άπεχούσας κατά τόνον).

Τοιαύτας επιμιξίας κλιμάκων άπαντώμεν συχνότατα.



ξ ή γ η τ α  ε ίς  η μ ά ς, κ α θ ώ ς  ε ίς  π ά ν τ α  ε π ισ τ ή μ ο ν α  σ υ ν θ έ τ η ν . Ε κ ε ί ν ο ι  ο ι  
ο π ο ίο ι ε υ ρ ίσ κ ο υ ν  μ υ σ τ ή ρ ια  ! ε ίν ε  ο ! ά γ ν ο ο ΰ ν τ ε ς ,  ε ιν ε  ώ ς ο ί κ α τ η γ ο ρ ή σ α ν -  
τες π ο τέ τ ό ν  π ο λ υ ν  D e b u s s y  δ ιά  τ ή ν  ε ξή ς σ υ γ χ ο ρ δ ία ν  (π α ρ . α '. )  
δ τι δέν ξ ε ΰ ρ ε ι τ ί  κ ά μ ν ε ι κ α ί δ τ ι γ ρ ά φ ε ι « α ρ λ ο ύ μ π ε ς »  ! μ ή  ε ίδ ό τ ε ς  δ τ ι έ π ρ ό -  
κ ε ιτ ο  π ε ρ ί τ ή ς  σ υ γ χ ο ρ δ ία ς  τ ή ς  δ έ κ α τ η ς  τ ρ ίτ η ς ,  δ ιε π ο μ έ ν η ς  υ π ό  τ ώ ν  ε ξή ς  
ν ό μ ω ν  (π α ρ . β '. )

μεθ’ υλών τών αναστροφών. Ά λ λ ά  δέν εινε δυνατόν νά έπεκταθώμεν 
ένταΰθα εις τεχνικάς αναλύσεις.-Επανερχόμενα εις εκείνο τό όποιον έτο- 
νίσαμεν καί ανωτέρω, δτι δήλα δή, ένώ αί δυο μουσικαί βυζαντινή καί ευ
ρωπαϊκή πηγάζουν εκ τής αρχαίας ελλην., ή ευρωπαϊκή Ιξειλήχθη καί έτε- 
λειοποιήθη διά μέσου τών αιώνων, άλλ’ ή βυζαντινή παρέμεινε στάσιμος, 
ουδόλως δεχθεισα τα έτερα τών προαναφερθέντων στοιχείων τής συγχρό
νου μουσικής, ήτοι τήν άντίστιξιν καί τήν αρμονίαν. Έ ά ν  πάλιν έδέχθη 
καί τά στοιχεία ταΰτα, ημείς σήμερον τό άγνοοΰμεν. (“ )

Συνεπώς δέν εινε δυνατόν ποτέ νά συναγωνισθή τώρα τϊ|ν ευρωπαϊ
κήν, καί είναι άστεΐον νά τό φανταζώμεθα δτι δυνάμεθα νά περιορισθώ- 
μεν έξ ολοκλήρου είς τήν μουσικήν αυτήν διά τήν λατρείαν τοΰ θείου.

Έ ν ώ  ή ευρωπαϊκή μουσική, διϋλισθεΐσα διά τών χρόνων, εφθασε τόν 
παρελθόντα αιώνα είς τόν κολοφώνα αυτής, καί ένώ ή εκκλησιαστική 
μουσική τής δΰσεως έχει νά επίδειξη τά αριστουργήματα τών P a lle s t r in a ,  
M e rca d a n te , C a r is s im i,  P e rg o le s ij D u ra n te . H a n d e l,  B a c h , H a y d n ,  B e e th o 
ven , M e n d e ls s o n n , B e r lio z  κλπ. (τά όποια ίσω ς άγνοοΰσιν οί ύποστηρίζον- 
τεςτήν αποκλειστικότητα τής βυζαντινής), ημείς θέλομεν νά τήν συναγω- 
νισθώμεν μέ μέλη τινα, μένοντες στάσιμοι, (12) καί λησμονοΰντες δτι ή 
άναγεννηθεισα Ε λλάς πρέπει νά επίδειξη δτι τύ αθάνατον πνεΰμα της 
εινε·είς θέσιν νά φωτίση καί πάλιν τόν κόσμον, υπό οιον δήποτε φώς, 
προ παντός δέ υπό τό φ ώς μιάς νέας χριστιανικής μουσικής, ή οποία, 
ώς γλώσσα διεθνής, δέν θά  μείνη ακατάληπτος είς τούς ξένους, καθώς ή 
νεωτερα μας φιλολογία καί ποίησις. Λοιπόν ας συνέλθωμεν έκ τής αμφι
βολίας. Ή  λΰσις εινε κατηγορηματική : Πρέπει νά γίνη επιλογή τών βυ
ζαντινών μελών, πρέπει νά κωδικοποιηθώσι, πρέπει τινά έξ αυτών νά άρ-

( “ ) *0 πολύς Ι’ κεβάρτ, φρονεί ότι ή πολυφωνία προϋπήρχεν, οί δέ Λατίνοι καί Βυ
ζαντινοί χριστιανοί των πρώτων χρόνων οικειοποιηθέντες τάς έλληνορωμαϊκάς μελψδίας, 
κατέλιπον κατά μέρος πασαν όργανικήν συνοδείαν, οΰτω δέ κατά τήν σκοτεινήν εκείνην 
περίοδον τήν άκολουθήσασαν τή πτώσει τοΰ Ρωμαϊκού κράτους, είς λήθην ύποπεσοΰοα ή 
πολυφωνία, έμελλε ν’  άναφανή αύθις τόν δέκατον μ. Χι αιώνα.

( 12) Πολλά έκ τών άναφερομένων Λατινικών έκκλησ. μελφδιών, τών πρώτων χρόνων, 
έν τή Γενική 'Ιστορία τής Μουσ. τοΰ Fetis, Ιχουσιν οΰκ όλίγην όμοιότητα πρός τίνα τών 
φσμάτίον τής βυζαντινής μουσικής.



μονισθώσι, xcti υτοιλιν εξ ολίον t o u tc o v  τα εκλεκτά μονον νά \|>ίίλλ(ονται είς 
(όρισμενας λειτουργίας. Γά αλλα νά μείνοοσι διά τήν ιστορίαν. Ά φ  Λ ετέρου 
δε, πρέπει τ̂ο ταχύτερον να εισαχΟχί εις τας εκκλησίας μας ή μικτή χορο>- 
δία καί ή οργανική μουσική, Ιον) Διά νά προσελκυσΟώσι πρός τήν Ε κ 
κλησίαν οί έ'λληνες επιστήμονες μουσικοί, ώς συνέβη έν 'Ρωσσί^, δπου αί 
συζητησεις αυταί εγενοντο προ ενος ολοκλήρου αίώνος, και δπου άφοΰ έπε- 
κράτησε το φιλοπρόοδον πνεΰμα, ενεφανίσθησαν και. έγραψαν έκκλ. μου
σικήν οι περίφημοι Γσαικόφσκη, I κληνκα, Μπορτνιάσκι, Εκρετσανίνωφ. 
κ. α. καί <>πο\ι· η μονόφωνος ψαλμωδία σήμερον εινε έντελώς έγκαταλε- 
λειμμενη. 2ον) Διότι δεν εινε δυνατόν τίποτε νά μείνη στάσιμον είς αυτόν 
τόν κόσμον η φυσις η ιδία, ζητεί την άνανέωσιν. 'Η  βυζαντινή μας μου
σική έχει μυστικισμόν,άλλά δέν έχει εέχνην.Μυστικισμόν βέβαια είχον καί τά 
πρώτα εκκλησ. ασματα τής δυσεως, τά έξελθόντα έκ τών Κατακομβών 
καί^όντα συνονθυλεύματα εβραϊκών, (13) ελληνικών καί λατινικών μελών, 
αλλ ησαν καθαρώς διατονικού ειδοος, φωνητικά καί μονόφωνα, (τό πολύ 
συνωδευμένα από κακοφώνους πεμπτας),καί δι’ αύτό δέν έμεινε στάσιμος ή 
μουσική εκείνη. Εξ εναντίας εξειληχίίη διά τών αίώλ’ων καί γνωρίζομεν τί 
απέδωσε, οον) Επειδή πρεπει να λάμψη καί πάλιν, έπαναλέγομεν, τό ελλη
νικόν ̂ πνεΰμα, Ιμπνεόμενον όχι μόνον από τόν διαυγή ουρανόν μας κ αί  
την αιωνίαν γαληνην τής ελληνικής γης, άλλά καί άπό Ε κείνον δστις 
μας  ̂ ετίμησε · διά τών δωρων τούτων . . . Καί άναπέμποντες πρός 
Αυτόν μουσικήν «εν ψαλμοΐς καί όργάνοις» έκ τών έγκάτων 
τώ ν ψυχών μας, ας προσπαθήσωμεν συγχρόνως νά δείξωμεν είς 
τους πολλούς τ.) μεγαλεΐον τής Εκκλησίας, προσελκΰοντές αυτούς έκεΤ 
δια τής μουσικής, καί κάμνοντες αυτούς ν ’ άγαπήσωσι περισσότερον τόν 
Οικον τοΰ θεού, ώς δ γράφων ήγάπησεν αύτόν, ά φ ’ δτου, ιδίως, ηύτύ- 
χησε ν άκουση  ̂εις τόν ναόν τοΰ Α γίου  Πέτρου τής Ρώμης τά περισσό
τερα ̂ αριστουργήματα τής εκκλησιαστικής μουσικής, έκτελοΰμενα υπό 
7.οροΰ 1;)() προσώπων, τή συνοδεία 200 οργάνων.

Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Σ  ΣΠΗΛΙΟΣ

!I ) A lle lu ja ,  A d  te le v a v i ,  τό β'. Γρηγοριανάν #σμα τών τόνων I, V I
καί V II ,  κ. α. Καί επειδή περί έβραϊκών, σημειοϋμεν τά έξης ενδιαφέροντα. "Οτι οί έβραίοι 
δεν επ=τρεπον τήν μικτήν /ορφδίαν είς τούς ναούς των, άλλ’ άντεκατέστησαν τάς γυναίκας 
δια παίδων, ως ήμεΕς. Ό  Σολομών, κατήρτισε τοιαύττην χορωδίαν έξ 20.000 ! προσώπων, 
συνοδευμένην 5πό άναλόγου άριθμοδ οργάνων, καί έξετίλεσε τήν σύνθεσίν του « ΤΑσμα ’Α
σμάτων»^ Τά παλαιά έβραϊκά μέλη ώνομάζοντο tan gam in ,  οί ίέ ψάλται hazaiiim. Τά 
μελη ταΰτα έχουσιν όμοιότητα μέ τά βυζαντινά. Σήμερον Ικτελοδνται είς τάς συναγωγάς 
κατα ποικίλους τρόπους, άναλόγως τής Εκανότητος καί τών γνώσεων τοϋ ψάλλοντας' άλλ’ 
εκ παραλλήλου, κατόπιν μακρών συζητήσεων, είσήχθη καί ή νεωτερα μουσική τών ’ Ισραη
λιτών συνθετών M e y e r b e e r  κ αί H a l e v y ,  καί τινων δευτερευόντων, ιός οί Bolaffi, 
Garzia ,  κ. δ. Η έβραϊκή σημειογραφία δίδει τήν έντύπωσιν τής βυζαντινής.

Ιδε: U g o h m ,  T h e s a u r u m  ant iq u ita tu m , — F e d e r ico  C on so lo ,  I can ti  d ’ 
Israele ,  — N a u m b o u r g ,  I s ra e l - re cu e i l  de  chants  Isra e lites ,—J ov et ,  les Psaumes 

- » ° n a ven tu ra ,  S t ° r i a d i  IViusica , - ώ ς  καί τά ε ρ γ α τ ώ ν :  Calmet, 
C on stant ,  G irau lt,  B a r fo lu c i ,  E n an s ,  Pu le i ,  Pfeifer, B o d e n b u r g ,  Sch roter ,  
L und ,  V a n  Til ,  T re ib e r ,  A n to n ,  V e n s k y ,  Iken ,  Seu nert ,  R e in h ard ,  D avid .



01 ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΜΠΕ- 

ΤΟΒΕΝ
Στις ϊϊ Ίανουαρίου 11*27, βέβαιος γιά τόν προσεχή θάνατό του, ο 

Διδάσκαλος', άφοϋ συζήτησε έπί μακρόν καθώς άποδεικνύουν τά τετράδια 
τής συνομιλίας, έγκαίΗστά τόν ανεψιόν του Κάρλ, μόνον κληρονόμον τής 
περιουσίας του: επτά τραπεζιτικές μετοχές καί κάποια μετρητά. Εκτελεστής 
θάτανε ό δόκτωρ Μπάχ μέ βοηθό τόν α υλικό σΰμβουλο Μπρένιγκ. Ή  αρ
ρώστια γινόταν βαρύτερη. Έ ν  τούτοις ό Μπετόβεν υπομένει καί μιλεΐ μά
λιστα γιά τήν ΐασί του. Αστειεύεται μέ τό χειροϋργο Σέμπερτ καί τόν 
συγκρίνει μέ τόν Μωϋσή όταν έκανε τό νερό ν ’ αναπηδά άπό τό βράχο. 
Γ0  παληός του φίλος, ό Δόκτωρ Μαλφάτη καλείται στό συμβούλιο" γνω 
ρίζει τήν κλίσι τοϋ Μπετόβεν γιά τά ηδύποτα καί τοϋ επιτρέπει παγωμένα 
πούντς. Γιά μερικές μέρες τουλάχιστον ό άρρωστος ανακουφίζεται' σκέ
πτεται νά τελείωση τό ορατόριό του «Σαούλ καί Δαυίδ». Οί γιατροί θεω - 
ροΰν πιά τόν ασθενή τούς καταδικασμένο' δέν αντιτείνουν στ'ις επιθυμίες 
του. Κάπου-κάπου ό Μπετόβεν ελπίζει. «Κ άθε κακό, γράφει στον Βέγκε- 
λερ στις 17 Φεβρουάριου, φέρνει καί κάτι καλό.» Πραγματικά όμως είναι 
υποχρεωμένος νά ύπαγορεΰη τά γράμματά του.

'Ο  Χοϋμελ έρχεται νά τόν δή καί τόν βρίσκει ορθόν, άλλ’ όχι ξυρισμέ- 
νον μέ μεγάλες μπόττες καί φορώντας τή ρόμπα του. Ό  Μπετόβεν είχε 
τσακωθή μαζί του δπως καί μέ τόσους άλλους' μά πολλές κοινές αναμνή
σεις ένωναν τούς δυο μουσικούς, πού ήτανε σχεδόν σύγχρονοι. 'Ο  Μπε
τόβεν ρωτά άπό τόν επισκέπτη του νέα γιά τόν Γκαΐτε' παραφέρεται καί 
πάλι εναντίον τοΰ ιταλικού μελοδράματος' ομολογεί τή θλίψι τοι* γιατί 
δέν παντρεύτηκε. « ’ Εσύ, είσαι ευτυχισμένος άνίίρωπος' έχεις μιά γυναίκα 
ποίί σέ περιποιείται, πού είναι ερωτευμένη μαζί σου ! Έ ν φ  εγώ, δ δυστυ
χισμένος!» Κι’ αναστέναξε βαθειά. Στό διαμέρισμά του βρίσκεται ένας 
κρυψώνας, δπου φυλάγει τό πορτραίτο τής Τζιουλιέττας. Π αρ ’ δλα δσα 
έγραψε γι’ αύτή, υπήρξε ό πρώτος του έρως. Χ ωρίς άλλο ξαναθυμάται τά 
τρεχάματα στή Βιέννη μέ τίς μικρές Μπροϋνσβικ.

'Ο  Μόσελες παρέμενε ό πιστός μαθητής του. Στις 22 Φεβρουάριου, 
ο Μπετόβεν τοϋ γράφει σχετικά μέ μιά προσφορά τής Φιλαρμονικής Ε τ α ι 
ρίας τοΰ Λονδίνου. ’ Επί πολύν καιρόν, άντιστάθηκε' μά τώρα νικημένος,



καρφωμένος στό κρεββάτι, βασανισμένος άπό τήν πλευρίτιδα καί τήν ύδρο- 
πικία, δέχεται γιατί «πιθανόν, κατα κακή τύχη, θά  βρεθή ϊσα)ς στήν 
ανάγκη νά ύποφέρη άπό τήν ανέχεια». Είς τό 136ον τετράδαν συνομιλίας 
μαθαίνομε δτι ό Σίντλερ τόν παρακαλεϊ νά ύπογράψη μιαν αϊτησι, πού 
γι’  αύτόν δέν εχει τίποτε τό ταπεινωτικό. «Φρόντισα, προσθέτει ό Σίντλερ, 
τό γράμμα αύιτό νά φθάση σέ πολλά χέρια, γιατί 6 Μόσελες βρίσκεται σέ 
κακό χάλι.» Ό  Σοΰμπερτ, κι’  αύτός υποφέρει άπό τήν αθλιότητα. Ή  
Ε ταιρία  τής αύστριακής μουσικής τοΰ προσέφερε εκατό χρυσά νομίσματα 
ώς τιμητικό δώρο, άλλ’ έ'χανε τό χειρόγραφο τής «Συμφωνίας τοΰ Γκα- 
στάϊν». 'Ο  Πρίγκηψ Γκαλιτσίν, πού πολεμςί στήν Περσία, λησμόνησε νά 
πληρώση τά τρία κουαρτέττα. «Μέ τί θ ά  ζήσω, εξομολογείται ό Μπετόβεν 
στον σέρ Τζώρτζ Σμάρτ, στις G Μαρτίου, ώς δτου συγκεντρώσω τίς έξα- 
σθενημένες εντελώς δυνάμεις μου, γιά νά φροντίσω μέ τήν πέννα μου γιά 
τή συντήρησί μου ;» 'Ο  πάντοτε τόσο υπερήφανος άνθρωπος, εκλιπαρεί 
σχεδόν.

Π ρός τήν ’ Αγγλία στρέφεται γιά νά λάβη κάποιαν υλική βοήθεια. 'Ο  
Στούμφ, ό καλός Στοΰμφ, δέν τοϋ έ'στειλε μιάν ωραία έκδοσι τοΰ Χαίντελ 
σέ τριάντα τέσσαρες τόμους, πού ό Γεράρδος Μπρένιγκ τοϋ φέρνει, τόν 
ένα πίσω άπό τόν άλλο, στό κρεββάτι του ; Τούς ξεφυλλίζει μελετά κάποια 
μέρη, κ’ έ'πειτα τοποι^ετεί τά βιβλία, δεξιά του, στό κρεββάτι του. Αύτό 
θέλγει τόν Μπετόβεν. Βέβαια εκτιμά, αγαπά, καί οταν πρέπει υπερασπί
ζεται τόν Μόζαρτ, μά ό Χαίντελ είναι ό θεός του. Π ρώτα τόν σέβεται γιά 
τόν ευγενικό χαραχτήρα του, γιά τήν αφιλοκέρδειά του, γιά τήν όρεξή του 
στήν έργασία, στή μελέτη καί στή σπουδή, γιά τόν ανυπόκριτο ενθουσια
σμό του καί τήν πάλτ] του μέ τή μοίρα·. Πιό ευτυχισμένος από τόν Μπετό
βεν ό Χαίντελ, βρήκε στήν ’ Αγγλία τήν ησυχία καί τά μέσα νά συνθέση 
τά εργα του μέ άσφάλεια. Καί πόση καλωσΰντ]! Κ άθε χρόνο ό Χαίντελ δέν 
έκτελεί τόν «Μ εσσία» του χάριν τών ορφανών παιδιών ;

Κ ατά τά μέσα τοΰ Μαρτίου, ή άγοονία έκ νέου τόν πνίγει. «Τί θά  συμ- 
βή— παραγγέλλει νά γράψουν στον Μ όσελες— τί θά  συμβή αν αύτό βαστά- 
ξη ακόμα λίγον καιρό ; ’ Αλήθεια, σκληρή μοίρα μ’ έχτύπησε ! Έ ν  τούτοις, 
άφινομαι στή θέλησι τοΰ πεπρωμένου καί παρακαλώ αδιάκοπα τόν θεον, 
μέ τή θεία του Πρόνοια, νά μέ προφυλάξη άπό κάθε ανάγκη, δσον καιρό 
χρειασθώ νά υποφέρω ακόμα τό θάνατο σ ’ αύτή τή ζωή».

Ή  Φιλαρμονική Εταιρεία άπήντησε στήν έκκλησι τοΰ δυστυχισμέ
νου' πριν ακόμα οργάνωση τό κοντσέρτο, εστειλε μιάν επιταγή χιλίων λι
ρών στερλινών, δηλαδί] χίλια φιορίνια τοΰ νομίσματος τής χώρας. Έ νας 
λαός εμπόρων δειχνότανε πιό γενναιόδωρος άπ’ δλες τίς χ<ορες, δπου βρί
σκονται αριστοκράτες. Ό  Μπετόβεν στις 18 Μαρτίου εύχαριστεί με συγκί- 
νησι. «Τ ά  χρήματά του, γράφει ό Σίντλερ στον Μόσελες, είχαν τόσο λιγο- 
στέψη, ώστε αναγκαζότανε νά κάνη οικονομία και στήν τροφή του ακόμα». 
Αισθάνεται κάποια ντροπή, λαμβάνοντας αύτήν τήν γενναιοδωρία, χωρίς 
νά μπορή νά έξοφλήση τό χρέος του. 'Η  λεπτότης του αύτή μάς είναι γνω
στή άπό καιρό. «Πέστε στούς καλούς αύτούς άνΟρώπους— συσταίνει στον 
Μόσελες -π ώ ς οταν ό Θεός μοϋ ξαναδώση τήν ύγιά μου, θά προσπαθήσω



ν άποδείςω μέ τά έργα μου τά αισθήματα τής ευγνωμοσύνης μου κι’ άφίνω 
στήν Ε ταιρεία τήν έκλογή νά γράψω γι’  αύτήν δ,τι θελήση. 'Ολόκληρη 
συμφωνία βρίσκεται σχεδιασμένη στο αναλόγιό μου, καϋώς καί μιά εισα
γωγή καί κάτι άλλο ακόμα». Φαίνεται δτι ή βοήθεια αυτή τόν ξαναζωντά
νεψε. "Ενα μικρό σημείωμα πρός τόν Σίντλερ, τής 17ης Μαρτίου, μάς 
πληροφορεί γι’  αύτό. «Θαϋμα. Οί πάνσοφοι κύριοι* νικήθηκαν κι’ οι δυό. 
Μονάχα ή επιστήμη τοΰ Μαλφάτη θά  μέ σώση».

Η επιταγή τής Φιλαρμονικής 'Εταιρίας ερχότανε στήν ώρα της. Ό  άρ
ρωστος εξασθενοήσε.^ Ό  Βαρούχ διηγείται δτι άπό τήν ημέρα, πού ό Μαλ
φάτη τοΰ επέτρεψε τό πούντς, είχε κάνει κατάχρησι τοΰ ποτοΰ αύτοΰ. «Τ ά 
ηδύποτα προξένησαν βίαιη συσσώρευσι τοΰ αίματος στό κεφάλι' ήτανε ναρ
κωμένος' είχε σπασμούς σάν μεθυσμένος' άρχιζε νά παραληρή, και κά
ποτε κάποιος πόνος στό λαιμό συνώδευε τή βραχνάδα, ή μάλλον ’τήν από
λυτη ελλειψη φωνής. Γίνηκε νευρικώτερος». Ό  Σίντλερ γιά νά τόν περι- 
ποιηθή αναγκάσθηκε νά εγκαταλείψη τά μαθήματά του καί δλες τίς υπο
θέσεις του. Είς τάς 20 Μαρτίου, ό Χοΰμελ καί ό Χίλερ ξαναβλέπουν τόν 
Μ πετόβεν τούς εύχαριστεί γιά τήν επίσκεψί τους, μά μόλις κατορθώνει νά 
μιληση. Αντιλαμβάνεται τήν κατάστασί του. «Σέ λίγο θά  κάνω τό πήδη
μα* ψιθυρίζει. Ό  καιρός ήλθε δπου ό θάνατος θ ά  τόν καλέση, καθώς ή 
κόρη τοΰ Σοΰμπερτ, νά κοιμηθή στήν αγκαλιά του. Έ ν  τούτοις,’ σκέπτεται 
ακόμα τά σχέδια του' θέλει ν ’ άνταποδώση στήν Κυρία Χοΰμελ τήν έπί- 
σκεψί της' σκέπτεται τήν καινούργια εισαγωγή, πού θέλει νά γράψη καϊ 
τήν δεκάτη συμφωνία. Εις τας 18 Μαρτίου, προσπαθεί νά γράψη στήν 
επικεφαλίδα τοΰ χ ΐ γ  κουαρτέττου τό δνομα τοΰ φίλου του Ίω άννου  Βόλφ- 
μαγερ. Τήν ημέρα εκείνη ακριβώς ό δόκτωρ Βαρούχ έγραψε λίγες λέξεις 
καί τοΰ τής έδωσε γιά ^νά τοΰ άναγγείλη δτι τό τέλος του πλησίαζε. « Ό  
Μπετόβεν τίς διάβασε αργά, μέ περίσκεψι, συγκρατώντας τόν εαυτό του- 
το πρόσωπό του άλλαξε μέ μιας. Μοϋ προσέφερε εγκάρδια καί σοβαρά τό 
χερι λέγοντας μου φιλικά: «Θά σάς ξαναδώ σέ λίγο». ’Έπειτα μέ τήν 
ευλαβική έγκαρτέρησι πού βυθίζει κάθε πλάσμα στήν αιωνιότητα χωρίς 
φοβο, εξομολογήθηκε καί αποτεινόμενος στούς φίλους πού τόν τριγύριζαν 
είπε : « P la u d ite  a m i c i ! F in it a  est co m ce d ia  !» (Χειροκροτήστε, φίλοι! Τελεί- 
ωσεν ή κωμωδία).

Είς τάς 23 Μαρτίου συντάσσει τόν μικρόν κωδίκελλον υπέρ τοϋ Καρλ' 
εξεταζοντας κάνεις τίς τρεις αύτές γραμμές, αντιλαμβάνεται δτι τό πνεύμα 
ταλαντεύεται. Ο Μπετόβεν έγραψε «ό έξάδελφός μου Κάρλ». Τήν ίδια 
μέρα ο Χοΰμελ καί ό Χίλλερ τόν ξαναβλέπουν σέ απελπιστική κατάστασί 
εξηντλημένο, ελεεινό, μέ άσθενική αναπνοή. Τό μέτωπό του είναι ίδρω- 
μενο· ή Κυρία Χοΰμελ, τοΰ σκουπίζει μέ τό μαντήλι της τό πρόσωπό του' 
εκείνος την κοιτάζει μ’ εύγνωμοσύνη. Είς τίς 24, μέ κάποιο υστερόγραφο 
στην επιστολή του, ο Σίντλερ πληροφορεί τόν Μόσελες, δτι ό θάνατος πλη
σιάζει' ο άρρωστος μόλις μπορεί ν’ άρθρώση ' εκείνη τήν ημέρα, τό μεση- 
μερι ηρθε ο ιερευς. Ο Μπετόβεν βρίσκει τή δύναμι νά παρακαλέση τόν 
-,ιντλερ να ευχαρίστηση γιά λογαριασμό του τόν Σ ότ καί τούς ’Ά γγλους 
Κατα τήν μιά, ένας υπηρέτης τοΰ Μπρένιγκ έφερνε δυό μπουκάλια κρασί'



«Κ ρίμα, πολύ αργά» ψιθύρισε ό Διδάσκαλος. Αύτά υπήρξαν τά τελευταία 
του λόγια. 'Η  άγωνία ήτανε φριχτή· έπειτα άπό τή νέκρωσι τοϋ πνεύμα
τος, τό σώμα πάλαιψε τρομερά. Πεθαίνει οτίς 2(> Μαρτίου 1827, μεταςύ 
πέντε και εξ η τό απόγευμα, ένφ ένας χιονοστρόβιλλος πλημμύριζε τήν πόλι. 
'Η  μοίρα χτυπούσε τή θύρα. Στό προσκέφαλό του δέν βρισκόταν παρα 
ό νεαρός Ά νσέλμης Χούτενμπρέννερ, μαθητής τοΰ Σαλιέρη, τρελλός γιά 
μουσική και ποίησι, φανατικός θαυμαστής τοΰ Διδασκάλου' ό Σίντλερ δέν 
ήτανε στήν τελευταία πνοή' είχε πάγη στό νεκροταφείο γιά νά προετοιμαση 
τόν τάφο.

Ά π ό δ ο σ ι; ΓΕΩΡΓ. Α. ΙΙΡΑΤΣΙΚ Α . EDOUARD HERRIOT



|_ | Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε ΙΑ  Μ Α Σ .— Ια  πολυσέλιδα μουσικά παραρτήματα, ποΰ εγκαινιά
σαμε απο του προπερασμένου τεύχους αποτελούν μιά μοναδική, είμπορει 

κάνεις να π fj, προσπαθεια σιο σημείο αντο, π ον εγινε άπο περιοδικό τύπο. 
Τα « Μουσικά Χρονικά»  D e ).όντας με τή δημοσίευσι εκλεκτών και χαρα

κτηριστικών, νεοελληνικής Ιδίως μουσικής εκδηλώσεως, έργων οργα νικ ή ς,φ ορ 
τικής, κα'ι: εκκλησιαστικής μουσικής, προσφεροιιένων μάλιστα κατά προσιτώ- 
τατον τρόπον ατούς άναγνώατας τους, ν α  συμβάλονν αρκετά στήν άνάπτυξι 
καϊ διάδοσι τής καλής Τέχνης, έχουν κάθε δικαίωμα νά πιστεύουν δτι ή έμφά- 
νισις κάθε τενχους με το άναλογον μουσικόν του παράρτημα αποτελεί μου
σικό γεγονός. Μέχρι σήμερα παρουσιάσαμε στούς αναγνώστης μας άξιολογώ- 
τατα εργα τον κ.  ̂Λαμπελέτ, Μπάχ-Μητροπονλον, προσεχώς δε και άλλων.

"  ̂ Τη σημαντική αυτή ύπερ τής Τέχνης— καί άπό τής πλευράς αυτής— συμ
βολή τά Μ. X . θά συνεχίσονν και στό μέλλον, αδιαφορώντας γιά τις υλικές θ υ 
σίες, πού' Επιβάλλει η νέα αύτή προσπάθεια, με τήν ελπίδα δτι τό εκλεκτό ανα
γνωστικό τους κοινό τών καλλιτεχνών, διανοουμένων καί φιλομονσων θά τήν 
εκτίμηση προσηκόντως και θα τήν ενίσχυση, κυρίως ηθικώς, ποϋ αποτελεί τήν 
καλύτερη ετιβράβευσι τοϋ δνσκόλον καί, εν μέρει, αχάριστου έργου μας.

0  Δ Τ ° Σ ® Ε Σ Σ Α Λ ? Ν |,<Η Σ · " ^ ρ α  άπό τόν Δήμον Πειραιώς, δ όποιος έξ ο
δεύει εκατοντάδες χιλιάδων γιά τήν πνευματική καί τήν μουσική πρόοδον 

τοϋ ΤΤειραιώς, ιδον και 0 Δήμος τής Θεσσαλονίκης κατανοεί τήν σημασίαν τών 
ενισχύσεων αύτών κα'ι τελευταίως εψήφισε σημαντικόν ποσόν, τόόποϊον κατένει- 
μεν ώ ς έξης: 84.000 ύπερ τοϋ Κρατικού ’ Ωδείου, 24.000 γιάτό  ’Ωδεΐον Γραι
κού, 33.000 γιά τό Μακεδονικόν ’ Ωδεΐον , 15000 γιά τό 'Ελλην. Ώ δεΐον καί
10.000 γιά τήν Μανδολινάτα Θεσσαλονίκης. Έ πίσης 10.000 γιά τόν καταρτι
σμόν 80μέλους χορωδίας, ή δποία θά εκτελέση είς τόν ναόν τής ’Αχειροποιήτου 
μίαν Βυζαντινήν λειτουργίαν τοϋ κ. Ριάδη, ποϋ θά σημάνη τήν εναρξιν τής 
διεθνούς εκθεσεως, 8.000 ως επαθλον θεατρικόν ή λογοτεχνικού έργου,
40.000 πρός εκδοσιν Μακεδονικών χρονικών καί πρός συλλογήν τονισμένων 
κ α ί  λαϊκών δημοτικών τράγο υδιων τής Μακεδονίας.

Χρειάζεται νά σνγχαρή κανείς θερμά τόν Δήμον Θεσσαλονίκης γιά τήν 
φροντίδα του γιά τήν Μουσικήν, ύπερ τής οποίας έξώδενσε καί τά περισσό
τερα. Και δικαίως σημαντική είναι ή ενίαχνσις τοϋ Κρατικού Ώ δεΐον, τό 
όποιον συγκεντρώνει αρίοτονς Καθηγητάς δπως οί κ. κ. Καζαντζής, Ριάδης, 
θεοφάνους, Μαργαρίτης, Κοπανάς, τής Δραματικής, καί άλλοι καί χρησημενει 
ώ ς τό κέντρον τής Καλλιτεχνικής κινήσεως στή Θεσσαλονίκη.



Εύχόμεθα είς τόν δήμαρχον κ. Βαμβακάν καϊ είς τόν άκαταπόνητον 
αντοϋ Γενικόν Γραμματέα, τόν κ. Ζενγώλην νά είμπορέσουν νά αυξήσουν τά 
ποσά αυτά καϊ νά στρέψουν την προσοχήν τους καί γιά τήν άνέγερσιν θεάτρου, 
τό όποιον είναι πλέον ή απαραίτητον γιά τήν Θεσσαλονίκην.

|_|Θ ΟΠΟ ΙΟ Ι - Κ Λ Ω Τ Σ Ο Σ Κ Ο Υ Φ Ι.—  Μέσα στις τόσες δυστυχίες, φανερώθηκε ψέ- 
τος κι ’  άλλη μιά για νά κάνη πιό δυστυχισμένη τή ζωή των ηθοποιών μας.
”Εχουμε λοιπόν τά έξης κρούσματα. Τό θέατρο τοϋ Λαοϋ πήρε, αρχίζον

τας, γιά υποβολέα τήν κ. Κατίνα Φιλίππου' υστέρα άπό καιιιά εικοσαριά πα
ραστάσεις, τό θέατρο βρήκε πό)ς δέν κάνει ή κ. Φιλίππου ν.αλά τή δουλειά 
της, τή διώξανε καϊ πήρανε στή θέσι της τόν κ. Λνμπερόπονλο, που είναι και 
μέλος νομίζουμε, στό διοικητικό συμβούλιο τοϋ Σ. Ε. Η. Στό θίασο ανήκει καϊ 
ό κ. Λεπενιώτης, πρόεδρος τοϋ Σ. Ε. Η. Ποϋ ακούστηκε τώρα νά χάνη <> 

νποβολεύς τήν άξία τον μετά τήν 20ή παραστασι;  Άπλούστατα ένας ευνοού
μενος άφησε τή δουλειά που είχε ατό « Μον-Μπεγκαιν)> στήν όπερέττα Ριτσι- 
άρδη καϊ πήγε γιά καλύτερα εκεί. ’Έμεινε, ή όπερέττα Ριτσιάρδη, ενα βράδν 
χ ω ρ ί ς  υποβολέα αε πρεμιέρα (παίζανε τή Διαβολογυναίκα), υπέβαλε ό διαχειρι
στής τοϋ θιάσου (!) καϊ ή παράστασις πήγε χάλια. r Ο κ. Λεπενιώτης τι έκανε ; 
Ή  κ. Φιλίππου ποϋ δεν είναι βέβαια στήν πρώτη νεότητα καϊ άρρωστη,έμεινε 
ατό δρόμο.

Στό θέατρο τοϋ θησείου πήγε στήν άρχή ό τενόρος τής όπερέιτας κ. Ν. 
Περδίκης’ ή καλλιτεχνική διεύθυναις τον θιάσου επειδή δεν ήθελε τόν καλλιτέ
χνη αύτόν στό θίασο βάζοντας  σ ’  ενέργεια ενα πολυ κατεργάρικο μέσο, τον  
ε δ ω σ ε  πρόζες— τενόρος καϊ πρόζες!— καϊ τόν ανάγκασε νά φύγη άπό τή δουλειά. 
Καϊ γ ι ’ αντικαταστάτη τον πήρε έξω άπό τό δρόμο ενα παιδϊ πρωτόβγαλτο 
γ ιά  νά κ ά νη  τά μέρη ένός διακεκριμένου πρωταγωνιστοϋ με 1 0 0 0  δραχμές τό 
μήνα. Καταλαβαίνει κανείς καλά τϊ σημαίνει αυτό από εργατικής άπόψεως.

Ά π ό  τό ίδιο θέατρο αναγκαστήκανε με παρόμοιους τρόπους νά φύγουν 
οί ηθοποιοί κ.κ. Ό ρ . Χριατοψής καϊ Β. Μύλλερ.

Στό θέατρο  «  Άτλαντ'ις):, πον παίζονται τά » Γίαναθήναιαι> μ'ε τό αδι
κ α ιο λ ό γ η το  κόψιμο τόν μισθόν, ή δουλειά πηγαίνει πολύ καλά' αναγκάσανε 
πάλι εν αν άλλο ηθοποιό, παλαιό καϊ αξιόλογο, τόν κ. Θ. Νέζερ νά φύγη. Δεν 
τόν ξέρανε ; Τι τόν πήρανε ; Κ ι  ’  αν δεν τούς έκτελονσε καλά τά νούμερα γιατί 
δέν κάνανε καλίτερη διανομή ; Καϊ άπό πότε άμα δέν δημιονργήση κανείς 
σ ο υ ξ έ  διώχνεται άπό ενα θίασο ;

Καϊ καλά οταν οί διωγμένοι έχουν τά μέαα μέ τήν άξία τους νά βροϋν 
άλλη δουλειά' Μά οί άλλοι; Εκείνοι, ποϋ ή τύχη τούς έφερε όπλους έργάτας, στό 
θέατρο ; 'Υπάρχει σωματείο ηθοποιών στήν Ε λλάδα ; Εφαρμόζονται ατούς 
θιάσους οί νόμοι τοϋ Κράτους ; Δέν τά πληροφορείται αύτά τό Σωματείο τώ ν  
’ Η θοπ οιώ ν; Τϊ κάνουν οί Αντιπρόσωποί τον  ;  Σωματείο δέ θά π,η παράδες 
καϊ φάρμακα, λόγοι και μισθοί διοικητικού προσωπικού. Οί θεατρίνοι ας ξν -
TtVTjOOVV' (Ιζ CpQOVXtOOVV VOL XCLVOVV bVCt lO’/VQO OCDfAttZFlO, 710V VCL flTlOQEl VO.
τούς νποατηρίζη. Καϊ μέσα στήν περιοχήτών νόμων τοϋ Κράτους θά βρίσκανε
τήν ίκανοποίησί τονς.

Εκφράζουμε τή συμπάθεια μας στά θύματα τής άατοργίας καί λυπονμέ
θα, που ή λύπη μας δέν φτάνει δνατνχώς καθόλου...



Η Π Α Ρ Α Σ Η Μ  Α Ν Τ Ι Κ Η  Τ Η Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η Σ  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ

ρ  ®μ6ριθ! 1ί καί περισπούδαστος επιστημονική μελέτη δπά τόν τίτλον «ΙΙαρασημαντική 
της Βυζαντινής μουσικής» έχει έκδοθή υπό του βαθυγνώμονος μελετητοδ καί καθηγητοδ 
' 'ς »SaVX'VViS !10υ0ΐκίί? κ · Κ®ν. «Ραχου έν άπαραμίλλφ καί άμέμπτψ γενική φιλοκαλία 
, .. . Λ™α*<=™ντες τήν πρωτότυπον ταύτην συγγραφήν, μετ’ εύλαβείας προερχόμεθα νά 
επιφ=ρωμεν την λιτήν ήμων κρίσιν, εχοντες δπ’ όψει τό τοΰ Άριστοτέλους «Έ ν  γάο τι 
τ Ζ η ,χαλεπ®ν έ° τ1 μή κοινωνήσαντας τοΐς εργοις, κριτάς γενέσθαι σπουδαίους».'

η ημα σπουδαιότατον κοι δυσεπίλυτον, θίγον μάλιστα τήν εθνικήν ήμων φιλοτιμίαν, δπερ 
απησχολησε και πολλούς τών Ευρωπαίων πελαγοδρομήσαντας εις άκαρπους ερεύνας καί 

ςενεγκοντας εικ^ και ως ετυχεν, εϊτε έκ προκαταλήφεως, εϊτε έξ αγνωσίας, άν μή «κ 
ταε πλ®?? οαθράςκαί^ήμαρτημένας ιδίας, λύεται ήδη εύχερώς διά τής μεθόδου 

λιitfr' χαραί“ ντ0£ νεαν “ νιχνευτικήν δδόν πρός έρευναν τής γριφώδους καί συμβο
λικής παλαιας μουσικής στενογραφίας, προσδίδουσαν αξίωμα καί χάριν αϋστηράς καί Εστο- 
ριοτεχνικης αλήθειας ολως άγνωστα τοΐς φιλοδόξοις έπιχειρηταϊς αυτοσχεδίων έπεξηγήσεων 
κα. παραρρυθμων κριτικών εικοτολογιών.

Απο πολλοδ  ̂προβάλλεται ζήτημα ατενώς συνδεόμενον πρός τήν παρασημαντικήν 
Κλληνΐκγ'ν ; 'Η έν τή Έ κ κ λη σή  καθιερωμένη Εερά ήμών μουσική έχει

τ να σύνδεσμον προς την αρχαίαν Βυζαντινήν ;» Ιδού ερωτήματα, έν οίς ή άμελέτητος καί 
δ «στραμμένη ένίων εκ των ξένων άποφατική άπάντησις, ώς καί τινων ξενομανών έκ τών 
ημετερων, διαθρυπτουσα τήν εύαίσθητον καί έθνικήν τού κ. ιράχου καρδίαν, μηδαμώς άπο- 
οεχομενου, οτι έθνος ως το ημετερον, διαυγάσαν τήν οικουμένην άπασαν διά τών πνευματι
κών αυτου φώτων έκληροδότησεν ήμϊν πάντα πλήν τής μουσικής, καί έναύουσα τάν έν αύτή 
μυστηριώδη και γονιμώτατον σπινθήρα πάσης συλλήψεως καί δημιουργίας, έλπίδος προόδου 
και αναγεννησεως, εςαναγκάζει αύτόν, Εν’ αύτοβούλως άποδυθή πρός τον έθνικόν τούτον 
μουσικόν αγώνα, άδροτητι λόγου καί άπταΐς άποδείξεσι πατάσσων τούς κακοδικοδντα-

Μετ εργώδεις αύχοδ έρεύνας άνά τάς πολλαχοϋ διαφόρους βιβλιοθήκας, εί καί δ*ϊδ'ο- 
κε/.τηται σπουδαιοτατην τοιαύτην, καί μελέτην έπισταμένην πλείστων έκ τών αρ
χαίων μουσικών χειρογράφων, προσπορισάμενος τά κατάλληλα ώς πρός τά ζήτημα καί έπι- 
τη εια στοιχεία, προβαίνει είς τήν λύσιν δλως άντιθέτως πρός άλλους έρευνητάς, έξετάζον- 
ταςτη ν αρχήν της συμβολικής μουσικής στενογραφίας, καί συγκρίνοντας ταύτην πρό' τά 
παρ ημίν εν χρησει αναλελυμένον σύστημα, τά καθιερωθέν δπά τών τριών μουσικοδιδασκά- 
λων Χρύσανθού, Γρηγορίου καί Χουρμουζίου.

I εσσαρες περίπου διάμεσοι αιώνες διαρρέουσ.ν δλως άσήμαντοι δι’ αυτούς, άπειροτεννω:
την ΚΡΧην πρ0ς τ0 τέλ° ς ' ^ νεί ®1’ άεΡ5βασ;αί· Παρέρχονται δηλονότι άπαρα- τηρητον διάμεσον χρονικον διάστημά σπουδαίας μουσικής έξελίξεως. Ά λ λ ά  καί έτερος σπου

δαίος παραγων δεν ελήφθη παρ’  αυτών δπ’ όψιν, ή παράδοσις, ή ζώσα αύτη δύναμις,' ή άπά 
‘ .Γ'50̂  'ι'ενεαν Φ'υσικώς κληροδοτούσα καί διαιωνίζουσα μουσικήν, γλώσσαν, ήθη, έθη καί 
, ι  “ λλ.° ,μνημεΐον άγραφον. ’Αριστείδης δ Κοϊντιλιανός έν τφ περί μουσικής συγγράμματι 

αυτου ευρίσκει πολλά παρά τών άρχαίων άρμονικών συγγραφέων σιωπηθέντα, οΰνί βεβαίως 
ο. άγνοιαν αυτών, μουσική τετελεσμένων, άλλ’ δμως μεταδιδόμενα διά παραδάσεως. «Ά λ λ ά  
1 έ)' ^ΤΥΡάμμασι κατετάττετο, τά δέ άπορρητότερα ταΐς πρός άλλήλους
->μ.λ.αις διεσω,ετο». Παρακολουθούντες λοιπόν τάν κ. Ψάχον έν τή άναδρομική καί έκιιυ- 
στηρευτικη αυτοδ μεθόδφ, έγχειρίζοντα ήμϊν τάν Άριάδνειον μίτον, δπως έξέλθωμεν τοΰ 
σκολιου και γριφώδους μουσικοϋ λαβυρίνθου, θαυμάζομεν τό δαιμόνιον καί μαντικόν αΰτοΰ 
πνεύμα. Λεγομεν μαντικόν, διότι γρίφοι διδασκαλίας λυόμενοι, παύουσιν εχοντες τήν μυστη
ριώδη αυτών ιδιότητα. 1 ρ 1

__ Ά λλά  διδασκαλία τοιαύτη, ή τις ήθε^ε καθοδηγήσω καί καταστήση ημάς κοινωνούς 
αυτο>ν δια το εργώδες έπαυσεν δφισταμένη άφ’ ένός περίπου αίώνος. Οί τρεϊς άείμνηστοι 
μουσικοδιδάσκαλοι προς ους βεβαίως μεγίστην εύγνωμοσύνην όφείλομεν έπί τώ κληροδοτη- 
ν ? ι ,  ημίν ανα3 υ^ κ(!) αι)τ®ν συστήματι, έν’ ώ άπεκρυσταλλώθησαν πιστώς μεταγραφέντα, 
ς λίαν εναργώς αποδείκνυσιν δ κ. Ψάχος, πάντα τά άρχαΐα μουσικά άριατουργήματα, δια- 

τηρουντα αθικτον υπο τοΰ χρόνου τήν έπανθοΰσαν χάριν καί ήδύτητα ώς ανεπίδεκτα 
παρακμής και μαρασμοδ— συνταμόντες τά χρονικόν τής μουσικής έκμαθήσεως διάστημα



έπαυσαν διδάσκοντες τό άρχαΐον στενογραφικόν σύστημα, δπερ έν άχρηστη  τεθεν, εςελιπε 
σύν τφ  χρόνι;) μετά τών εΐδότων αύτό, φυσικφ τφ λόγω προτιμωμένης τής τε ευκολίας καί 
συντομίας.

Ούδε'.ς, έπί παραδείγματι, ράπτης ήθελε προτιμήσω ποτέ τήν διά χειράς ραφήν τής δια 
ραπτομηχανής, ή έτερος όδοιπορίαν πεζή άπό τοσούτων άλλων συγκοινωνίας μέσων έκμη- 
δενιζάντοίν σχεδόν τοπικάς τε καί χρονικάς αποστάσεις. Ά π ό τοϋ τελευταίου λοιπόν τούτου 
συστήματος ώς άφετηρίας ό κ. Τάχος, άνατρέχων βαθμηδόν μέχρι καί αύτοϋ έτι τοϋ έκφω- 
νητικοϋ, τής μελικής άναγνώσεως, ήτοι τής παρακαταλογής τών αρχαίων, εξετάζει μετά 
βαθύτατης παρατηρητικής δυνάμεως δλους τούς διαμέσους σταθμούς τής μουσικής έξελίξεως, 
τής βαθμιαίας τούτέστιν άναλύσεως καί έξηγήσεως τής άρχαίας στενογραφίας, καί τάς έλα- 
χίστας τυχόν σημειώσεις λααβάνων &π’ δψιν. Έ κ  τών μουσικών χαρακτήρων, τών τε έμφώ- 
νων καί άφώνων, οί τελευταίοι, λεγόμενοι καί μεγάλαι υποστάσεις,διαδραματίζουσι τό σπου- 
δαιότερον συμβολικόν μέρος, ύποβοηθοΰντες μουσικώς τήν μνήμην, καί μή έχοντες οδτε το- 
νικήν, οδτε ποιοτικήν ή καλλωπιστικήν ενέργειαν, ώς πολλοί τών μουσικολόγοιν συνεπε- 
ραναν.

"Εκαστον τών σημείων τούτων όπεδήλου ώρισμένην μακράν μελωδικήν γραμμήν, ποι- 
κίλλουσαν άναλόγως τοϋ ήχου καί τοϋ φθόγγου, έξ οΰ έλάμβανε τήν άρχήν καί πρός 8ν 
ώφειλε νά καταλήξη. Ά λ λ ά  καί τά έρυθρόσήμαντον αύτών έδει νά μή παροραθή, ώς ύπο- 
ϊηλοϋν ποιάν τινα ένέργειαν, μειοϋσαν τήν τής μελικής γραμμής παράτασιν.

Τήν ποικίλην λοιπόν δύναμιν καί αξίαν ένός έκάστου τών άνωτέρω σημείων μετά 
θαυμαστής δεξιότητος κατασταθμίζων δ κ. Φαχος, έξάγει άπό τής παραθέσεως καί συγκρί- 
σεως τών κατά χρονολογικήν τάξ.ν διαφόρων γραφών ένός καί τοϋ αύτοϋ ^σματος. Μεγί- 
στην δ’ άξίαν άποδοτέον είς τά τοΰ πρωτοψάλτου Γρηγορίου χειρόγραφα, απερ άγαθή τύχη 
κατέχει δ κ. Τάχος, έν οίς διάφοροι μελωίικαί περίοδοι άπαντώσιν έν τε τή αρχική καί πά- 
σαις ταΐς βαθμιαίως άναλυτικαϊς γραφαΐς. 'Ημείς μή έκτεινόμενοι έπί πλέον, άλλ’ άνεν- 
δοιάστως άποδίδοντες ού τήν τυχοΰσαν δύναμιν καί φιλολογικήν άξίαν έπί τήν σκιαγραφη- 
μένην τοϋ κ. Τάχου συγγραφήν, άπόσπασμα άλλως τε τυγχάνουσαν τής δλης αύτοΰ έργασίας, 
ήν ϊδίοις δμμααιν άντελήφθ.,μεν, προφρόνως έπιδειχθεΐσαν ήμΐν, καί μή έκτυπωθεϊσαν δυστυ
χώς δλόκληρον διά τό πολυδάπανον, πεποίθαμεν άκραδάντως, δτι ή ιερά ήμών μουσική 
ακραιφνώς Ελληνική, τυγχάνει αύτή αϋτη ή άρχαία Βυζαντινή, ούσιωδως άχραντος καί 
άκίβδηλος παραδοθεΐσα ήμΐν άπό γενεάς είς γενεάν. Τόν δέ παιάνα τής άναστάσεως τοΰ 
άπηρχαιωμένου μουσικοΰ συστήματος μετά τών παρεπομένων άναπολούντων τήν  ̂εν τψ 
πανσέπτψ καί περιλαμπεϊ Χριατιανικφ ΙΙαρθενώνι άκμάζουσαν τοϋ παναρμονίου άσματος 
θείαν καί ίεράν αύτοϋ μεγαλοπρ-πειαν προώρισται ν’  άνακρούση διά τής μάγου καί μελιχράς 
αύτοϋ λύρας δ άκοίμητος ούτος τών πατρικών κειμηλίων φρουράς καί ένδεδειγμένος μυστα- 
γωγός τής τυπικής άκριβείας καί τελετουργικής λαμπρότητας πράς άθάνατον δόξαν τοϋ Ελ
ληνικού μουσικού πνεύματος.

’ Εάν δέ τινες, έν παρόδψ είρήσθω, έκ τών ήμετέρων, περιφρονοΰντες, ώς μή ώφειλε, 
τά πάτρια καί σεμνότυπα τής έκκλησίας ήμών μέλη, άρμονίαν ήδεΐαν καί τάςιν αυτόματον 
ταϊς ψυχαΐς έπεισάγοντα, άρέσκονται είς τά τήν ψυχήν όργιάζοντα καί μή πράς αρετήν και 
παράκλησιν έχοντα, τοΰτο άποδοτέον, ίνα μή εϊπωμεν είς διεστραμμενην διάνοιαν ή παχυ
λήν άμουσίαν, είς φυσικήν ιδιοτροπίαν αίσθήσεως καί άντιλήψεως, ώς λίαν επιτυχή επι ζητή
ματος τοιαύτης μουσικής φύσεως παραβολήν έπάγεται δ διαληφθείς Αριστείδης αναγραφών 
«δ μέν λευκότητα ίδών ήγάσθη, δ δέ μελανίαν έθαύμασε, καί τά μέν γλυκύ δι ήδονής, έτερω 
δέ τά πικρόν άρέσκει».

Ά λ λ ά  τοιούτους σεμνηγόρους καί άνεπιδείκτους έθνικούς εργάτας, παλαιοντας κατ 
άντιξόων τυχικών περιστάσεων καί μυρίων άλλων δυσχερείων είς άναμόχλευσιν άπά τοϋ βά
θους τών αιώνων καί άνακαίνισιν σελίδων, έν εύπνοίαις έθνικών άνεμων, παλαιας μουσικής 
δόξης, Ικανοί μόνον δ έπαινος :

Εύχής έργον νομίζομεν καί εξ εθνικής ανάγκης έπιβεβλημένον, έάν ό υπουργός τών 
’ Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας έκπαιδέύσεως έν τή διακρινούση αύτόν φιλομουσία ύπά 
τήν διττήν αύτοΰ ιδιότητα ήθελεν άρμονικώς συνδέση τό όνομα αύτοΰ πράς τοιαύτην εδση- 
μον καί άγαθήν πράξιν, συνιστών έν τή Φιλοσοφική τοϋ ήμετερου Πανεπιστημίου Σχολή ειδι
κήν μουσικής άρχαιολογίας έδραν, δπότε ή ποίησις ήθελεν έπανεύρη τήν πάλαι ποτέ σύνοδον 
α&τής οπαδόν, ώς έθεώρουν τήν μουσικήν οί ποιηταί, καθότι μετρική καί ρυθμική άνευ Ελ
ληνικής μουσικής αδύνατα.

’ Εν Ροδοδάφνη Αίγίου Δ Η Μ . Σ. Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Η Σ
ιατρός



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

TO AAJ'KO ΘΕΑΤΡΟ θ . ΚΩΤΣΟΠΟΓΛΟΓ : *0  ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΤΕΛΕΙΩΣΕ». ’Αντιπο
λεμικά δράμα πρ. 4. — Ό  Κ. θ. Κωτσόπουλος δέν είναι ακόμα είκοσι χρόνων' τά άντιπολε- 

’μικά» λοιπόν έργο του αμέσως-αμέσως φαίνεται κάπως λόγιο καί μέ αμφίβολες τις πηγές 
του, άφοΰ βέβαια άμεσες εντυπώσεις καί συγκινήσεις δέν είναι δυνατά νά έχει άπά τάν πό
λεμο. Πηγές δμως, άς είναι καί αμφίβολες είναι καί ή λογιότητα καί τά διαβάσματα" πιά 
πολύ όμως φαίνεται πώς έμπνεύσθηκε άπά τά γενικό εϊρηνιστικό πνεΰμα, ώς έγραφε τό 
εργο αύτό.

Φυσικά δέν μάς δίνει κάτι τι γεμάτο, κάτι τι τέλειο, κι’ ή υπόθεσή του, εγγλέζικη 
κι’  αύτή μάς έκανε ν’ ακούσουμε άπά τούς συντρόφους μας εκείνης τής βραδιάς κάτι γιά 
επιδράσεις άπό ξένο διήγημα ή κινηματογραφικό έργο κλπ.

"Ομως, φανταζόμαστε, είμαστε ύποχρεωμένοι νά μιλήσουμε στά Μ. X. γιά τά εργο 
τοΰτο μέ τήν ιδέα πώς τοΰ αξίζει ή τιμή καί γιατί βρεθήκανε κάτι δημοσιογράφοι, πού τά 
βρίσανε, μέ τήν ιδέα πώς γιά πόλεμο πρέπει νά μιλοΰνε οί πρώην αξιωματικοί τοΰ πυροβο
λικού μονάχα, καί πώς οί άλλοι θά έπρεπε νά βγαίνουν στήν αναφορά γιά νά τούς ζητήσουνε 
τήν άδεια νά μιλήσουνε κι’ εκείνοι γιά τάν πόλεμο πού είναι οικόπεδό τους. (Ό  Ρέμαρκ 
παρέλειψε νά βγει στήν άναφορά τους καί τάν στείλανε στά πειθαρχείο).

Λοιπόν τά δραμα τοΰ κ. Κωτσόπουλου είχε μιά σκηνική αντίληψη πολύ καλή, μιά 
συνέπεια, μιά λεπτότητα καί γιά νέο πού αρχίζει δέν θά είχε κανείς νά ποθήσ^ τίποτα 
καλλίτερο σχετικά μέ τάν τόπο μας καί μέ τήν πνευματική μας ζωή. Είμαστε λοιπόν ευχα
ριστημένοι πού είδαμε κάτι τι σχετικά, βέβαια, καλό, όπωσδήποτε άνεκτό καί καλογραμμένο, 
θά  έπρεπε νά τά προσέξουνε κάπως οί κριτικοί τών εφημερίδων, γιατί είναι τά καλίτερο 
έλληνικά έργο, πού άνέβηκε στά ΙΙαγκράτι άπά τά 192-t.

Ά ς  εΰχηθοΰμε λοιπάν στάν προφανώς αξιόλογο αύτόν νέο νά συνεχίσει καρποφόρα τήν 
εργασία του — καί άς τοΰ ποΰμε κάτι τι στά αυτί μέ όλη μας τή συμπάθεια. Κάπου-κάπου 
βγαίνει στή σκηνή τοϋ κ. Ρώτα. Α συζήτητα νά μή τό ξανακάνει Νά καταραστεί τήν ’Επαγ
γελματική Σχολή, πού τοϋ έπιτρέπει νά πηγαίνει στά μαθήματά της. Είναι άπό τούς πιά 
κρύους ηθοποιούς. Πρίν δοκιμάσει απογοητεύσεις καί υλικές δυσχέρειες, άς μαζέψει τάν έαυ- 
τό του κι’ άς τόν ρίξει στή συγγραφική.

Καλύτερα νά θαυμάσουμέ άργότερα ένα συγγραφέα, παρά νά μας θλίβει ένας κακός 
ηθοποιός, ποϋ ώς τόσο θά έχει καί μιά πνευματική άξία' άς τοΰ φύγει ή πλάνη τής σκηνής.

Ή  δ. P. ΡΟΖΑΝ : Ή  δ. Ρ. Ροζάν, ποϋ έμφανίστηκε στά «Κεντρικά» στή «Σονάτα τοΰ 
Κρόϋτσερ» πραγματικά είναι άπά τά πρόσωπα, ποϋ έχουν τά δικαίωμα ν’ άνεβαίνουν στό 
θέατρο, γιατί ή φύση τά έπροίκισε μέ τά άπαιτούμενα προσόντα. Έ χει εμφάνιση στή σ*ηνή 
πολύ καλύτερη παρά κάτω κι’ αυτά είναι χαρακτηριστικό σπουδαίο καί μάλιστα τό πρώτο, 
πού πρεπει νά έχει όποιος πρόκειται νά γίνη ήθοποιός. Δείχνει άκόμα ότι μπορεί νά κατα
λάβει Ινα ρόλο' κι’ άν βέβαια τοΰτο  δέν προέρχεται άπό συνειδητή κατανόηση— πρός τά 
παρόν τουλάχιστο— πάντα Ικανοποιεί τά θεατή' μερικές φορές μάλιστα έπαιζε μέ τρόπο, 
πού θά έλεγε κανείς ότ. είναι παληά θεατρίνα, χωρίς νά δείχνει τήν άπχραίτητη νεανική 
δειλία, λές κι’ έπαιζε ή μητέρα της, γιατί πολλές κινήσεις φανερώνανε στύλ άρκετά παλαιό 
καί ξερά. Κι’ αύτό είναι άσκημο γιά μ·.ά πρώτη εμφάνιση, σά μίμηση, σά νέκρα.

Δέν μπορεί κανείς τώρα νά ξέρει άν ή δ. Ροζάν πρόκειται νά προοδέψει περισσότερο. 
'Π διδασκαλία τοϋ πατέρα της πού θά είναι φυσικά καί αναπόφευκτη γι’  αύτήν, ασφαλώς 
δέν θά τήν ώφελήσει, οί άλλοι θεατρίνοι τοΰ θιάσου θά τήν θαυμάσουν κι’ έτσι δ φόβος νά 
χάσει τά προσόντα πού είπαμε ίσως δέν είναι μικρός. Μιά τέτια δ.αφορά τής ψυχής είναι 
δυστυχώς πολύ συχνή στούς θεατρίνους. ’ Εμφανίζονται καί δημιουργούν επιτυχίες μέ κάποια 
εξωτερικά προτερήματα, τά παίρνουν άπάνω τους κι’ υστέρα τά πληρώνουν οί συνεργάτες 
τους, ήθοποιοί καί συγγραφείς.

“Ομως μαζί μέ τις καλές αυτές εντυπώσεις, ποϋ μάς άφήνει ή νέα πρωταγωνίστρια 
— φεϋ, γ;ά τήν πρόοδό της, πρωταγωνίστρια !— εχει γιά ζημία της σχεδόν τελειωτική δύο 
μεγάλα ελαττώματα : φωνή βραχνή καί μουντή καί άρθρωση δυσάρεστη, πού δέν κρύβεται, 
θά  διορθωθούν αύτά ; Δέν μπορεί νά τά προβλέψει κανείς. Φαίνεται πώς δέν είναι άπό 
εκείνα πού διορθώνονται.

Ή φωνή καί ή άρθρωση, μιά φορά πού τά κυριώτερο χαραχτηριστικά τοΰ θεάτρου



είναι ή δμιλία, θά έλεγε, δίκαια καθένας πώς είναι τά πιό σοβαρά γνώρισμα τοΰ καλοΰ θεα
τρίνου, πού θά μπορούσε νά τοΰ σβΰσει δλα τά  έλαττώματα, πού θά είχε τυχόν.

Γιατί δλοι μας οί θεατρίνοι άπά τούς πρώτους Ιως τούς τελευταίους μας έχουν συγκί- 
νήσει κυρίως μέ τή φωνή καί μέ τήν άρθρωση πιά πολύ, παρά μέ τήν κορμοστασιά τους ή 
μέ τήν όμορφιά τους.

Ά λ λ ά  τί περίεργο πράγμα πού είναι τά θέατρο ! Καθόμαστε τώρα καί μιλάμε γιά μιά 
δεσποινίδα, πού φυσικά πάρα πολύ λίγη πνευματική άξία έχει ώς εκδήλωση καλλιτεχνική' 
πολύ λίγο πνευματικά κόπο έβαλε καί ασφαλώς άπά διανόηση κι’ άπά μελέτη ή ήλικία τη; 
ακόμα δέν μπορεί νά τής προσφέρει τίποτε.

Γιά Ινα στρατηγικά, επιστημονικό, ποιητικά ή δποιοδήποτε άλλο ταλέντο, πού θά πρω- 
τοεμφανιζότανε, δέν θά γινότανε κανείς λόγος  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Ρ Α Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ι Κ Α  ΝΕΑ
Ή  χρήσις τοΰ ραδιοφώνου έπεκτείνεναι άκαταπαύστως' ιδίως ή χρησιμοποίησίς του 

εις τά σχολεία τείνει νά γενικευθή εις δλα τά μέρη τοϋ κόσμου.
'Η πολωνική κυβέρνησις έδειξεν έσχάτως μέγα ενδιαφέρον διά τό σχολικόν ραδιόφωνον. 

Είς απέραντους εκτάσεις τής χώρας αυτής,δπου δ πληθυσμός εύρίσκεται λίαν διεσκορπισμένος, 
ή έξασφάλισις ύποφερτής παιδείας εις τήν ύπαιθρον Χώραν καθίσταται αδύνατος, άλλά καί 
δαπανηρότατη. 'Ως μόνη λύσις έκρίθη τά ραδιόφωνον, τά δποίον καί καλήν διδασκαλία εξα
σφαλίζει καί τά οικονομικόν πρόβλημα λύει, διά τής χρησιμοποιήσεως καλοΰ διδακτικού 
προσωπικού όλιγαρίθμου, εκ τίνος κεντρικού σταθμοΰ. Ό  Υπουργός-τής Παιδείας άπηύθυ- 
νεν εγκυκλίους πράς δλας τάς πολωνικάς κοινότητας παροτρύνων αύτάς νά αναγράψουν είς 
τάν προϋπολογισμόν των κονδΰλιον διά τήν εγκατάστασιν δεκτών T .S .F . είς τά κοινοτικά 
σχολεία.

Μελετάται συγχρόνως ή συστηματική εισαγωγή τοϋ ραδιοφώνου είς τά σχολεία καί ή 
άργάνωσις αύτοΰ κατά τρόπον, ώστε νά εξασφαλίζεται ή συμπληρωματική μόρφωσις.

Φαίνεται δέ δτι γενικώς τά ενδιαφέρον διά τήν ραδιοφωνίαν δλονέν αύξάνει. Είς τήν 
Αύστρίαν π. χ., είς μόνην τήν πόλιν τοΰ 2άλτσμπουργ, λόγω τής ίδρύσεως ενδιαμέσου σταθ
μού, οί άκροχταί ηΰξήθησαν είς 8339.

’Εξ άλλου είς δλα τά μέρη τοΰ κόσμου άγών μέγας διεξάγεται έναντίον τών ραδ.οφω- 
νικών διαταράξεων, αί όποίαι, άλλωστε, δύνανται νά καταπαύσουν μέ πολύ μικρά έξοδα.’Εδώ 
απεναντίας ή διατάραξις των φίλων τοΰ ραδιοφώνου έχει μεταβληθή είς ένα είδος σπόρ, 
λίαν εύχάριστον, κατά τά φαινόμενα, είς τούς άσ/.οΰντας αύτό' καί τοιουτοτρόπως δέν θά 
κινδυνεύσωμεν συντόμως νά χάσωμεν τήν φήμην μας ώς καθυστερημένων είς τάν παγκόσμιον 
πολιτισμόν. Τί σημασίαν δΰναται νά έχη, λόγου χάριν, διά τούς έλληνας, δτι δ δήμαρχος 
μιας μικρας πόλεως τής Γαλλίας άπηγόρευσεν έπί ποινή προστίμου είς τούς δημότας του τήν 
χρήσιν διαταρακτικών ήλεκτρικών συσκευών !

Ά λ λ ’ άντιθέτως ήρχισε νά καταβάλλετα- προσπάθεια ώστε καί τά ραδιόφωνον νά μή 
γίνεται ενοχλητικόν είς τούς άλλους, πρά παντός είς τούς γείτονας ή τούς συνοίκους, οί 
οποίοι ούδεμίαν έχουν διάθεσιν νά ακούουν τά ραδιόφωνα τών άλλων. Διά τοϋτο είς τήν 
οικοδομικήν έκθεσιν τοΰ Λονδίνου έξετέθη δωμάτιον διά μουσικήν ραδιοφώνου κατασκευα- 
σμένον κατά τρόπον, ώστε ούδείς θόρυβος νά έξέρχεται έξ αύτοϋ ή νά εισέρχεται έξωθεν. 
Τοιουτοτρόπως οί φίλοι τοϋ ραδιοφώνου δέν θά ενοχλούνται άπά τούς εξωτερικούς θορύβους 
ή άπά τά άλλα ραδιόφωνα, άλλά ταυτοχρόνως δέν θά ένοχλοΰν καί τούς φίλους τής ήσυχίας.

'Η χρήσις τοϋ ραδιοφώνου είς τά σχολεία τής Τσεχοσλοβακίας γενικεύεται. Ό  υπουρ
γός τής Παιδείας έζήτησε πίστωσιν 50.000.000 διά τήν εγκατάστασιν ραδιοφώνου είς δσα έκ 
τών σχολείων στερούνται άκόμη τοιούτου.

Πρά καιροϋ έδόθη διά πρώτην φοράν ή ραδιοφωνική όπερα «Μαλποπίτα» άπά τάν 
σταθμόν τοϋ Βερολίνου. Τά έργον έγράφη εΐδικώς διά τό ραδιόφωνον καί δέν δύναται νάνα- 
βιβασθή έπί τής σκηνήςι

Διά νά δύναται δ άκροατής νά φαντασθή τάν διάκοσμον καί τήν δράσιν, τά έργον έχει 
σκηνάς άπλαυστάτας καί άπλοποιημένην δπόθεσιν. 'Π συνέχεια τοΰ έργου εξηγείται ύπό 
τοϋ έξαγγελέως, δστις παίζει ταυτοχρόνως τάν ρόλον τοϋ θεατοϋ, λαμβάνει δέ καί μέρος 
είς τήν δράσιν τού έργου. Τά έρ,-ον παίζεται συνοδεία μεγάλης άρχήστρας, μουσικής δωμα
τίου καί χαβάγιας. W .



ΓΕΝ ΙΚΗ  Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Σ Ι Σ  ΤΗΣ  Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ  Μ Ο Υ 

Σ ΙΚ Η Σ  Ρ Ω Σ Σ ΙΑ Σ

, Μ·οι*σική άνάπτυξις χής Ρωσσίας άπό τής έποχής τής έπαναστάσεως τοΰ 8)βρίου 
»βάδΐί_,ε παραλλήλως πρός τήν οικονομικήν κατάστασιν τής χώρας διερχομένη τάς άναλό- 
γους κατιούσας καί ανιούσας διακυμάνσεις καί μεταπτώσεις.

t Ιτήν αρχήν τής Επαναστάσεως, στήν περίοδο τοϋ εσωτερικού πολέμου κατά τήν 
εποχή τών μεγάλων κλονισμών και τής πείνας ή μουσική τέχνη προσκαίρως ένεκρώθη, 
Μ"2ΧΡι€ δτου ή χώρα είμπόρεσε νά συνελθη και νά έπιδοθή εις τήν νέαν άνοικοδόμησιν.

Παρεστη ανάγκη νά διαμορφωθή ολη ή μέχρι τής εποχής εκείνης αδιάπλαστη μάζα 
καί δι ^αύτό εις τό μέτωπο αύτό, τής λαϊκής μορφώσεως, έδόθη ή μεγαλυτέρα προσοχή. eH 
τέχνη^ επίσης ήρχισε νά παίζη μεγάλο ρόλο είς τήν άνύψίοσιν τοϋ μορφωτικού επίπεδου τοϋ 
κοινού. Η λαϊκή μάζα άπητει τόν ρεαλισμό καί ή τέχνη, εν γένει, καί είδικώτερα ή μουσική 
κατήλθεν είς το επίπεδον επιγραφικής (*) τέχνης, κοινωνικοωφελιμιστικής ευρέως λαϊκής 
κατευθύνσεως.

Είς τό μετωπον αύτό εκινητοποιήθησαν δλαι αί εργαζόμενοι δυνάμεις τής χώρας.
Η Τέχνη έγινε παλλαϊκή, ’ ΐίργανώθησαν περιοδεύοντες θίασοι, μουσικαί σχολαί, λέ- 

σχαι είς μεγάλον αριθμόν. Μεγάλη σημασία έδόθη στό μουσικό εθνογραφικό σύλλογο. Σέ 
κάθε δημοκρατία ένεφανίσθησαν αύτοί οί σύλλογοι, οί οποίοι έκαμναν δραστηρίαν εργασίαν 
είς τήν περισυλλογήν λαϊκών μελωδιών- Κατ’  ετος είς τάς πλέον άπομεμακρυσμένας γιονίας 
τής Δημοκρατίας άποστελλονται (3) συνθέτα: εθνογράφοι καί οί εθνογραφικοί σύλλογοι 
πλουτίζονται δλονέν μέ νεα μοτίβα, τά  οποία καλλιεργούνται άπό τούς ίδίους συνθέτας καί 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον πλουτίζουν τήν εθνική μουσική φιλολογία τής Ε. Σ. Σ. Δ.

Επί των ζητημάτων αύτών υπάρχει πιά φιλολογία- Στή σφαίρα αύτή έχουν γίνει 
π°λλά άπο τόν γνωστόν καί πολυεκτιμώμενον συνθέτην 'Ιππολίτωφ Ίβάνο)φ, ποΰ συνέθεσε 
μερικές σουίτες, άπό τις όποιες ιδίως ξεχωρίζουν ή Καυκασιανή σουίτα, γραμμένη κατά τή 
νεότητα Ίιουρικικήν σουίτα καί ή τελευταία Τουρκμενική σουίτα, ποΰ έχει μεγάλη επιτυ
χία στην Ε.Σ.Σ.Δ. Μετά άπό τόν διακεκριμένον καθηγητήν κινείται δλόκληρη πλειάς συνθε
τών τόσον νέων, δσον καί ανθρώπων γνωστών καί επιβεβλημένων, όπως δ Ε. Γκλιέρ, Βασι- 
λιένκο καί άλλοι.

^  προσκαίρως νεκρωθείσα ατομική καλλιτεχνική δημιουργία έπίσης ήνθισε καί τώρα ή 
Ε.,^.Σ.Δ. ειμπορεΐ νά υπερηφανεύεται μέ τό ονομα ένός Ν. Μιασκόφσκη, τοϋ έπί κεφαλής τής 
νεας κατευθύνσεως στή μουσική.Στόν κάλαμο τοΰ Μιασκόφσκη ανήκουν 10 συμφωνίαι γραμ
μένοι μέ μεγάλη μαεστρία, άπό τις δποίες ιδιαιτέρως είναι δημοφιλείς ή 3 η και ή 5 η 
και έκτελοΰνται μέ μεγάλη έπ.τυχία.Οί θιασώται τής σχολής του καλλιτέχναι αποτελούν 
πλειάδα κατ εςοχήν νεων μέ άριστεράς κατευθύνσεις μοντερνιστών άπό τούς δποίους ξεχω
ρίζει ίδιαιτερο)ς δ la u reat (έφορος) τοϋ ’Ωδείου Μόσχας Βισσαλιόν Σεμπαλίν καί δ Σεργ.ο- 
Σιρίνσκη. * *

Γό ώδεΐον τοϋ Λενινγραδ άνεδείξε τόν Δημ.Σοστάκοβιτς εξαιρετικά ταλαντούχο συνθέτη 
κατέχοντα μίαν άπό τις πρώτες θέσεις μεταξύ τής νεολαίας τής Ε. Σ. Σ. Δ. καί τόν εύφή- 
μως γνωστόν πιανίσταν Σοφρονίτσκη.

Γό Ωδεΐον Μόσχας ειμπορεΐ νά καυχηθή μέ τά άνοματα τοδ Λεοντος Όμπόριν, πια
νίστα, ποϋ έλαβε στό διαγωνισμό Σοπέν στή Βαρσοβία τά α '. βραβείο καί τοϋ Γιουρ. Μπρι- 
ουσκόφ, έπίσης πιανίστα, ποϋ είναι περίφημος διερμηνευτής.

Το τμήμα, τών άνωτέρων θεωρητικών μαθημάτων έχει λαμπρά καταρτισμένους 
νέους, διακρινομένους γιά τις αριστερές των κατευθύνσεις, μεταξύ των όποιων παρέχει πολ- 
λάς ελπίδας 4 Μαριάν Κοβάλ.

( ’ ) Ο νέος όρος επιγραφική τέχνη χρήζει εύρυτέρας άναπτϋξεως, πού δέν είναι 
δυνατή στή γενικού καί περιληπτικού περιεχομένου έπισκόπησι αύτή, ποϋ ειμπορεΐ νά 
γίνη προσεχώς.

(2) Είς τά Κρατικά Κονσερβατουάρ τής Μόσχας έτέθη ειδικά εθνογραφικά τμήμα γιά 
τήν προπαρασκευή των νέων εθνογράφων.



Παρά τφ Ώδείψ ύπάρχει παραγωγική όμάς, ποΰ εργάζεται γιά τήν συστήματα' 
ποίησι τής δμαδικής δημιουργίας.

Οί πρώτες άπόπειρες ήσαν πολύ πενιχρές ώς άποτελεσμα. Ά λ λ ά  οί μετέπειτα έν 
μέρει έδικαιολόγησαν τό είδος αυτό τής δημιουργίας καί τώρα ή νεολαία εξακολουθεί τή 
συνεργασία, στήν κατεύθυνσιν αΰτή.

Οί μουσικοθεωρητικοί παρουσιάζουν πολλά ενδιαφέροντα καί άξια τής σοβαρωτερας 
μελέτης θεωρητικά έργα των. Κατ’ αυτόν τάν τρόπον τά ζήτημα τής ακουστικής, ποΰ μελε- 
τάται είς τά ’Ωδεία έπλουτίσθη μέ τήν κεφαλαιώδη έργασία στάν κύκλο αΰτά ύπά τά άνομα 
«θεωρία τοϋ ήχου», τοϋ Μπελαγιεφσκι.'Ο καθηγητής Κόνιους δίδει μετροτεχνικές άναλϋσεις 
τών μορφών (φόρμ) τοϋ Μπετάβεν κ.λ. Ό  καθηγητής Γιαβάρσκυ διδάσκει περί τών ρυθ
μικών τρόπων (ειδών) καί τής συμμετρίας, όπου θίγει καί τά ζήτημα τής λύσεως τών 
μοντέρνων συγχορδιών άπά τήν διαμορφωθείσαν θεωρίαν του, ποϋ εύρε πολλούς θιασώτας.

Κατά τά τελευταία έτη ή θεωρητική φιλολογία ηύξησε πολύ καί έπλούτισε.
Τά ραδιόφωνο παίζει μέγιστο ρόλο στήν ΰπόθεσι τής διαφωτίσεως καί μορφώσεως τοϋ 

λαοϋ έν γένει καί είδικώτερα στή μουσική.
Κάθε Δημοκρατία οργανώνει διά τοϋ ραδίου καί είς συμφων. συναυλίες, άρκετά συχνά 

επιδείξεις τών μουσικών της επιτυχιών καί μέ τάν τρόπον αύτό ύποσιηριζομενη ή καλλι
τεχνική νεολαία γίνεται δημοφιλής, όπως στά άρια τής χώρας, έτσι καί έκτάς αΰτών.

'Η προοπτική στή σφαίρα τής τέχνης τής Ε. Σ. Σ. Λ. διανοίγει πολύ εΰρείς δρίζοντας 
καί άναμφίβολα ή σοβιετική τέχνη δχι μόνον άκόμα δεν είπε τήν τελευταία τγ|ς λέξι, 
άλλά πρέπει κανείς άκόμα νά περιμένη στή σφαίρα αΰτή νέα άνάματα, ποϋ θά εϊμποροΰν 
νά σταθούν στά αύτά επίπεδο μεγαλείου μέ τούς μεγάλους προκατόχους των Γκλίνκα, Μπο- 
ροντίν, Ρίμσκη— Κορτσακώφ, Μουσσόρσκι καί άλλων.

ΑΡΙΣ. Κ Ο Υ Ν Τ 9 Υ Ρ Π Φ

ΤΟ Ω Δ Ε Ι Ο Ν  Δ Ρ Α Μ Α Σ
"Ενα άξιόλογο καί προοδευτικόν ίδρυμα— άπό τά καλύτερα τών κυριωτέρων επαρ

χιακών μας κέντρων— είναι άναμφίβολα καί τά νεοσύστατο ’ ί^δείον Δράμας.
Τά ίδρυμα αΰτά ίδρύθη τφ 1926 άπά όμιλον φιλομούσων τής πάλεως, πρωτοστατούν- 

των τών κ.κ. Μ. Ά^ανασιάδου (ποϋ είναι καί τώρα πρόεδρος), Δ. ΙΙαρασκευοπούλου, Ά θ. 
Βαφάνη κ.λ. Λειτουργεί ώς σύλλογος διευθυνόμενος άπά 7μελές συμβούλιο με έπιχορήγησιν 
τοϋ Δήμου.

Καλλιτεχνικός διευθυντής τοΰ ’ ί^δείου είναι δ διακεκριμένος καλλιτέχνης κ. Ά λ . 
Μπλένωφ (καθηγ. βιολιοΰ, τσέλλου καί διευθυντής δρχήστρας), τοϋ πιάνου καθηγητής είναι 
δ επίσης έκλεκτός καλλιτέχνης κ. Κοΰρτ Χέτζελε' βοηθητικώς διδάσκουν έπίσης δ κ. Καρα- 
γιάννης (προχωρημένος μαθητής βιολιοϋ) καί ή Κα Χέτζελε (πιάνο /.ατωτέρας σχολής).

Τά ίδρυμα αύτά μέ τάν μεγάλον ζήλον τών πρωτεργατών καί τών καλλιτεχνικών 
του στελεχών εργαζόμενον έντατικά, παρουσίασε έντάς ελάχιστου χρονικοϋ διαστήματος 
λαμπρούς καρπούς. Α ρκεί νά σημειώσωμεν ότι κατωρθώθη πιά νά σχηματισθή μικρή μαθη
τική ορχήστρα, ή δποία ΰπό τήν διεύθυνσιν τοϋ προαναφερθέντος άρχιμουσικοϋ κ. Μπλε- 
νωφ δίδει κατά ΙΒΘήμερον συναυλίες έκτός τών τακτικών ξεχωριστών μαθητικών έπιδεί- 
ξεων. Στις συναυλίες αύτές έκτελοΰνται μέ μεγάλην επιμέλειαν έργα τών μεγάλων συν
θετών Χά'ίδν, Μόζαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν, Γκρίκ κ.λ. καθώς καί Ιλληνικά έργα, κατάλληλα 
δλα έν γένει γιά τήν αισθητική διαπαιδαγο>γησι τοϋ κοινοϋ.

Στις συναυλίες τής ορχήστρας καί τής χορωδίας τοΰ Ωδείου αύτοΰ συμπράττει πολ
λάκις καί δ έξαίρετος σολίστ πιανίστας κ. Μπρεζόφσκη (άλλοτε καθηγητής τού Ωδείου 
Δράμας ποϋ έχει τώρα σχολή πιάνου στήν Καβάλλα) §νας λαμπρός καλλιτέχνης τοϋ πιά
νου καί παιδαγωγός, έπίσης συνέπραττε δ εκλεκτός βαρύτονος κ. Δαμασιοηης καί άλλοι.

Παρόμοιες συναυλίες δίδονται άπό τούς καλλιτέχνας αύτούς καί στήν Καβάλλα, δπου 
έπίσης διδάσκει, (δυό φορές τήν Ιβδομάδα) δ Μπλένωφ καί δ κ. Μπρεζόφσκη(δ δποϊος έχει 
δώσει καί άρκετά πολύ ενδιαφέροντα ρεσιτάλ) καί στις όποιες συμπράττουν καί έκλεκτοί 
μαθηταί τους.

Γιά τήν έν γένει κίνησιν αύτήν ιδιαιτέρως πρέπει νά τονίσουμε τήν μεθοδικότητα, 
ευσυνειδησία καί αύστηρώς καλλ.τεχνική κατεύθυνσι μακρυά καί τοΰ παραμικροΰ έπιχει- 
ρηματισμοΰ,ποΰ εφαρμόζεται άπό τούς συμπαθείς αυτούς καλλιτέχνας, οί άποϊοι έργάζονται 
υποδειγματικά γιά τή μουσικοαισθητικήν άνάπλασι τών έκεί νέων φιλομούσων καί τοϋ 
κοινοΰ. Φ ΙΛ Ο Μ Ο ΥΣ Ο Σ



Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α :  ΙΜ. Χ Α Ν Τ Ζ Α Ρ Α  : “ Ε Ι Δ Υ Λ Λ Ι Α , ,

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

Περνώντας άπό τό «Μαϋρο Γάτο» ένα Μαρτιάτικο απομεσήμερο του 1919— ήταν ή 
ή τελευταία περίοδος τοϋ φιλολογικού καφενείου— βιαστικός fiά τό απογευματινό 
προσκλητήριο, πού χτυπούσε στά Παραπήγματα στις 3 ή ώρα, εύρηκα τό φρεσκοτυπωμένο 
φύλλο τοϋ «Βωμοϋ», πού σέ πολεμικό χαρτί, σέ 4ο σχήμα, καί σέ δλοένα περισσότερες 
σελίδες, έβγαζε τότε η λογοτεχνική μας συντροφιά τών δεκαοχτώ καί τών ε’ίκοσι χρονώ,— 
καί  ̂διάβασα εκεί,«στό πόδι», γιά πρώτη φορά, στίχους τοϋ κ. Χατζάρα, αφιερωμένους στόν 
κ. ’Ιωσήφ Παπαδόπουλο, συνεκδότη τοϋ «Βωμοϋ».

Ηταν γιατί τότε άκόμη, πριν άπό τή μικρασιατική μας ήττα,— γύρω άπό τά  Πα
ραπήγματα φύτρωναν πρασινάδες καί χλωρά στάχυα καί σανός καί παππαροϋνες άκόμα, 
καί γιατί με κύκλωνε κάτι, πού άδικα προσπαθούσα νά διαβάσω μέσα στά Ελεγειακά 
Βουκολικά, τοϋ 2̂ ενιε (με συγχωρείτε, δέν κάνω φιλολογία, λέω δλγ) τήν άλήθεια), πού 
τότε κι αύτόν τόν πρωτογνώριζα φορτώνοντας τό άμπέχονό μου μέ τούς τετρακοσιοσέλι- 
δους απέραντους «αλεξανδρινούς» του στίχους:καί γιατί μάταια άναζητοϋσα ένα θρύψαλο, §να 
ξερό μεσα του κλαδί θεοκρατικό; ήταν γ;ατί γ^μουν υπερβολικός κι’ αφελής ; είναι γιατί καί 
τώρα άκόμα -μολογω,ετσιχωρις νά τό ϋέλω,τίς π^ριωρισμίνες μου γνώσεις κι’άναγνώσε.ς;"Ομως 
θά τό πω, πώς σχεδόν ποτε άλλοτε εγώ δέν έλαβα στή ζωή μου παρόμοιαν εντύπωση : ποτέ 
άλλοτε δε θυμούμαι τό πρόστυχο, τό φθηνό χαρτί, πού κρατούσα στά χέρια, νά κατασκεπά
στηκε άπό τόσο άςαφνο χρώμα, χρυσάφι καί δνειρο... θαύμασα κι’ άλλες σελίδες, ανη
σύχησα, ρίγησα, έννοιωσα νά μέ κυριεύη σφοδρός δ ερεθισμός νά μή» ήσυχάσω, άν δέν άντα- 
ποδώσω τήν αίσθηση ποϋ μοϋ έδιναν, γράφοντας ισοδύναμες μ’  αυτές. "Ομως μπροστά στις 
όχτώ άπλές γραμμές,- ήταν «ό κάμπος μέ τίς τιντιλί^ες»— έννοιωσα πώς ςανα^εννιώμουν : 
πώς έκρατοϋσα άπ τό σχοινί τό μικρό πρόβατο, πού είχαν χαρίσει στούς γονείς μου καί 
τδβγαζα^νά βοσκήση στά λιβάδια εκείνου τοϋ ’Αθηναϊκού καιρού !.. Ά λ λ ά  πώς ήμποροϋ- 
σαν όχτώ χαρακιάς, άπόλυτα άπ2ριτχες, απόλυτα άπλές, δίχως φιλολογία, θάλεγε κανείς 
δίχως κόπο, νά ζωντανεύουν §ναν ολόκληρο κόσμο,— δηλαδή τήν ψυχή μας, πού άτονεί, 
και την όρασή μας πού χάνεται ; Μην ηταν τάχα οί τελευταίες εικόνες τοΰ ρωμαντ«.σμοϋ, 
πού, οταν ή τέχνη δεν τόν σώση, πΐριφρονημίνος πεθαίνει μαζί μέ τήν εφηβικήν ήλικία ;

Ορκίζομαι πώς όχι. Γπάρχουν βιβλία πού τά σέρνομε μαζί μας, καθρέφτες τών εσω 
τερικών μας άλλαγών υπάρχουν κι’  άλλα, πού μάς σέρνουν αύτά μαζί τους, πού περιέχουν 
εχ ε ι ,^μ®σα τους, κάτι τό τόσον οριστικό, τό τόσο τετελεσμένο, ποϋ νά μένη πάντοτε άθι
κτο. Ιδού, πού καί τώρα, τραβο’)ντας τό τεϋχος αύτό τών 30 σελίδων, αισθάνομαι μπρος 
στά μάτια μου νά παίζουν οι ϊδιες φαιδρές αστραπές. Τί σύμπτωση κιόλας, νά τό βρώ δίπλα 
σ Ινα «Ιυμπόσιον» τοϋ Πλάτωνος! «Τό ωραίο είναι άνάμνηση, καί είναι δ δρόμος, ποϋ 
δδηγεΐ πίσω στήν άσαρκην Ίδεα, άπό τήν οποίαν έχομε προίλθει γιά νά ξαναγυρίσωμε 
ίσως κάποτε εκεΐ !» Κ έτσι, αληθινά, τά παιδικά μας χρόνια, καθο^ς βρίσκονται, σιμώτερα 
αύτά, πρός τό μυστήριο, άπ δπου ήρθαν, δέν ήταν τόσο  φυσικό νάχουν άκόμα άστραφτερές 
τις εντυπώσεις καί νά βλέπουν άκόμα τόν κόσμο τόσο κρυστάλλινο ;

Αλλ άς μή κάνουμε φιλοσοφία, άς μή κάνωμε υποθέσεις εμπρός σ ’ ένα έργο τόσο 
συγκεκριμένο, τοσο χαριτωμένα υλικό, τόσο άναπαυτικό, τόσο χαρούμενο ! Πόσο χαίρομαι 
νά τό βλέπω στή συγκέντρωσή του, γιατί πάλι τόσο, κάθε φορά, βρίσκοντας έδώ κ’  εκεί 
σπαρμένα τά σύντομα κι άνεπίγραφα fra g m en ta  του, βασανιζόμουν μέ τήν ίδεα πώς θά 
υπήρχαν άκόμα κι’  άλλα, κι* ωραιότερα Ισως ;

Από τόν καιρόν εκείνο, πού τά πρωτοδιάβασα, ώς τά σήμερα, παραστρατώντας δλο 
και περισσότερο άπό τήν ποίηση, έβασάνισα κ* έπέμεινα περ.σσότερο στήν κριτική, 

πικρή ανταπόδοση κ :’ άνάςια,—γιατί μόνο ή κριτική μπορεί νά συζήση, καί μάλιστα νά 
τραφή, άπό τίς πει,ές πικρίες, πού τόσον εδοκίμασαν δλοι οί σύγχρονοί μου. Ήμπορώ λοι
πόν οημ ερα  νά πώ κάτι κριτικώτερο, κάτι βαθύτερο γιά τ ’  άποσπάσματα, πού έχω μπροστά 
μου, δικαιολογώντας τό θέλγητρο, πού μοϋ προξενούν μέ ορούς καί μέ τρόπους καί μέ συλ
λογισμούς δεκτούς άπό τήν κρίση, άντί νά γράψω εντύπωση, κ ’ εγώ, καί εικόνες καί φαν
τασίες δικές μου, πού καί πάντα θά έμεναν κατώτερες...

Λοιπόν τό πρώτο, πού μάς σέρνει κοντά στά «Ειδύλλια» τοϋ κ. Χατζάρα, είναι κ γν~ 
να ιχε ία  τ ο υ ς  ψ υ^ .Φ αίνεται πώς ή γυναικεία ψυχή κρατιέται περισσότερον καιρό κοντά στό



περασμένο θαΰμα. «βηλυκόψυχο πλάσμα» ονομάζει δ ΙΙαλαμας τάν ποιητή' όμως ϊσως μόνο 
στήν εμφάνιση. Γιατί θαρρώ πώς μάλλον τό αντίθετο συμβαίνει, πώς μάλλον τήν ψυχή, καί 
πρό πάντων τή γλώσσα καί τις έννοιες καί τις είκονικότητες τοϋ άνδρός πέρνει ή γυναίκα 
γιά νά έκφρασθή. ’Ίσως στό μέλλον ν’ άποκτήση δικά τη ς ' δμως ώς τώρα λίγες είναι οί 
εξαιρέσεις, πού νά μή τά παίρνη δανεικά. Ό  κ. Χατζάρας αποκαλύπτει αύτή τήν ψυχή τής 
γυναικός. Μεταφράζει αύτάς εκείνο πού αγνοεί εκείνη·, καί θάμούν αληθινά περίεργος νά ίίώ 
ποιάν εντύπωση θά έκαναν τά ποιήματά του σέ μιά κόρη.— Έτελείωσε : δέν είναι μέσα 
στήν άνδρική ψυχολογία ! "Ο Μπωντλαίρ, κρίνοντας τάν δημιουργικά ρεαλισμό τοϋ Φλωμπέρ 
στήν «Κυρία Μποβαρύ», λέγει πώς σέ τοϋτο άπέτυχε : ή ψυχή τής ήρωίδας του είναι 
ή δική του, ψυχή άνδρική. Ά ,  μά τήν άλήθεια, δέν είναι τόσον εύκολη τέτοια εναίσθηση, 
τέτοια αύθυποβολή κ α μ ω μ έ ν η  τ έ λ ο ς  α κ έ ρ α ια  π ο ιη τ ικ ή  σ υ ν ε ίδ η σ η  ! Καί δμως, αν έξαι- 
ρέσωμε τις σελίδες 15, 16, 21, 24, ίίού πού έγινε, σέ δλες τις λοιπές !

’ Ακόμη πιά πολύ, αύτή ή γυναικεία αίσθηση δέν είναι ή άφηρημένη κ ’  ή γενική, εκείνη 
πού οί άνδρες τήν ταυτίζουν λίγο-πολύ, σχεδόν αποκλειστικά, μέ τά ρεμβασμά τοΰ έρωτος 
ή τών ερώτων' είνα; ή αίσθηση ή συγκεκριμένη τής κόρης, μέ τή συστολή καί τή φιλαρέ- 
σκεια (σελ. 20, 13, 18), τής κόρης μέ τά υίϊκά φίλτρο (σελ. 9), τής κόρης τής ερωτευμένης 
μ’ δλη της τήν παρθενική καρδιά (σελ. 17, 20, 27, 30), καί, — μά καί τοϋτο τά απίστευτο 
— ΐής μ η τ ρ ό τ η τ α ς  ! (σελ. 23, 25, 28. 29)' άλλ’ ακόμα κι’  ένός συναισθήματος έντελώς ξέ
νου άπό τάν έρωτα καί τάν άνδρα : τής c o n te m p la tio n  (σελ. 14, 30) επάνω στό δραμα 
τοϋ μεγάλου κόσμου.

Τίποτα δέ λέει βαθύτερα κι’ αγνότερα, λα'ικώτερα κ’ ειλικρινέστερα, τάν φυσιολο
γικό, τόν πρωτόγονον υ σ τ ε ρ ισ μ ό ,  πού φέρνει ή ασυνείδητη κατεργασία τών ζωϊκών χυ
μών καί τά φθάσιμο τοΰ κοριτσιού στή μοιραία νυφιάτική του ώρα, δσο τά έπίγραμμα 
εκείνο τό δημοτικό ;

Ω σάν τό μήλο στή μηλιά τά παρα γινωμένο,
έτσι είναι καί τά άνύπαντρο, σάν έρχεται δ καιρός του.
Λόγια λέγει τής μάννας του, λόγια τής άδερφής του:
«Μάννα, στή μέση δέ χωρώ, στήν άκρη δέν κοιμούμαι.
Στρώσε μου ή έξω στήν αύλή, ή έξω στό περιβόλι, 
νά πέφτουν τ ’ άνθη έπάνω μου, τά μήλα στήν ποδιά μου, 
νά πέφτει τής αμυγδαλιάς τ ο  π ικ ρ α μ ύ γ δ α λ ό  τη ς* .

Κι’ ή συνέχεια στούς στίχους τών «Ειδυλλίων»
«Μικρή σάν ήμουνα, στά λούλουδα, 
στις χλωρασιές δλο έγυρνοΰσα, 
χαρούμενη, στά λευκά μέτωπο 
τής παππαρούνας φύλλα έσποΰσα, 
μά τώρα, άς ήταν νά μοϋ έστρώνανε 
μιά κλίνη άπ’ άνθια μυρωμένα, 
νεκρή νά γείρω, μέ τά χέρια μου 
σέ άθώο τά στήθος σταυρωμένα !

— 'Όμως άκόμα περισσότερο : ή άξία τών Ε ιδ υ λ λ ίω ν  δέν είναι μόνο ή ψυχολο-
(Iκή, δηλαδή ή ψυχολογικά άποκαλυπτική’ δέν είναι μόνο πώς, ρουφώντας- τούς
δροσερούς στίχους του, νομίζομε, πώς σκυμμένοι κοντά σ’ Ινα δροσερό προσκε-
φάλι, δρέπομε, Ινα πράς Ινα, τά πιά in tim es, τά πιό τρυφερά, τά πιά άνάκουστα γυναικεία
παραμιλητά, μέ μιά συγκίνηση δχι πιά ερωτική,άλλά σχεδόν μεταφυσική'μά τά «Ειδύλλια» 
έχουν καί τά χάρισμα τής γυμνότητας. Τής άπλότητας, θά ήταν πολύ λίγο νά πώ. Γυμνά 
είναι περισσότερο, αύτά τά τραγούδια. Κανένας άπά τούς συμβατικούς φόρτους τής Ποιητι
κής. Ποΰ είναι ή παρομοίωση— αύτή ή παράδοση τοΰ ποιητικοϋ λόγου ; ποΰ είναι οί μετα- « 
φορές, πού είναι οί ύπαλλαγές ; οί προσωποποιΐες ; ’Αλλά κι’ αύτά άκόμα τά κοσμητικά 
επίθετα είναι τόσο Σολωμικά άπλά, καί τόσο διάφανα, πού κι’ άν έλειπαν, τίποτε δέ θά 
στεροΰσαν τά ποίημα : «τό πλουμιστά πουλί, καί τ ’ ομορφο λιβάδι», ή ή «κρουσταλλένια 
φωνή καί τ ’ άσημένια νερά καί δ γαλάζιος ουρανός»,— μά δέν είναι τά πιά άσήμαντα στοι
χεία σ’  ένάς ποιητοϋ τά χέρια ; "Η νά ποϋμε γιά τις ρίμες ; Σχεδόν ποτέ δεν έχομε έδώ 
δμοιοκαταληξία τοϋ πρώτου μέ τόν τρίτο στίχο, παρά μόνο τοϋ δευτέρου μέ τάν τέταρτο, 
κι’ αύτές πάλι, τόσον ισχνές, τόσον δποτυπώδεις ! «τρυφερά— λευθεριά», «βαθύ— αύγή»,
«αύτί— άλησμονηθή».— Τό θέλγητρο έκείνο, τά θαμμένο, λιγοστό, στά βάθος άλλων



ποιημάτων, εδώ είναι ο λ ό κ λ η ρ ο  σ τ ή ν  ε π ιφ ά ν ε ια , άπ ’ άρχής μέχρι τέλους. ’Εδώ μ ιλ ε ϊ ,  
μιλεϊ πραγματικώς δ ποιητής, μιλεϊ άπό τό βάθος τής ψυχής, μιλεϊ μόνο εκείνο πού έχει 
να μιλήσω καί μιλεΐ γιατί έχει νά μιλήση. Καί καθώς λοιπόν δλόκληρο τά έργο του είναι 
γ ν μ ν η  έ κ φ ρ α σ η , μονομιάς γίνεται τόσο πλούσιο, τόσο πολλαπλό, τόσο πλατύ ! Ή  έκφραση 
που δ κ.^Χατζάρας γυρεύει, δέν είναι ή καλλητεχνική, δηλαδή ή ποιητική : είναι ή πραγ
ματική, η άπόλυτη. ΙΙράς εκείνην έχει στραφή καί αύτήν ανεβάζει στούς μονολόγους του.

Δέν είναι το νά γράψης άγνά ένα δποιοδήποτε πράγμα. Είναι τά νά αϊσθανθής άγνά, 
και ''“ μην έχης μάτια καί ακοή καί σκέψη, παρά μόνον γιά τ ’άγνά πράγματα τοϋ κόσ- 
σμου. Κι οσοι έχουν κουραστή άπό τή μεγαλοπρέπεια καί τά βάθος καί τάν πλοϋτο 
και τήν ποικιλία, πιστεύουν πώς, δσο γυμνότερη είν’  ή έκφραση,—·6σο παύει νά είναι ει
κόνα κι’ δσο έρχεται νά είναι λόγος, καθαρός καί τίμιος κ ’ ειλικρινής,—.τόσο περισσότερο 
λυρ ισμ ό  1 ύπάρςεως καί τόσο ζυγώνει στις πηγές τοΰ ιδανικού, πού τό λέμε

Τ ΕΛ Λ Ο Σ  ΑΓΡΑΣ

ΤΑ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν  ΤΟΥ  

ΚΡΑΤ ΙΚΟΥ Ω Δ Ε Ι Ο Υ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Κατά τά λήξαν σχολικόν έτος υπό τών διαφόρων ’Επιτροπών, τάς δποίας ώρισε τά 
Γπουργεϊον τής Παιδείας, άπενεμήθησαν τά έξής διπλώματα καί πτυχία :

Σ χ ο λ ή  π ι ά ν ο υ  :

τήν δ-α Φανήν Λάλλα (της τάξεως του καθηγητοϋ κ. Κώφμαν) δίπλωμα σολίστ 
με βαθμόν « Αριστα» παμψηφεί.

Εις τόν μαθ. Τάκην Κούρτελην (τής τάξεως τού καθηγ. κ. Κώφμαν) δίπλωμα σολίστ 
με μόν ^αθμον « Αριστα» κατά πλειοψηφίαν.

E£s Καίτην Γουσίδου (τής τάξεως τού καθηγ. κ. Αΐμ. Ριάδη) άπολυτήριον
δίπλωμα με τον βαθμόν «Καλώς».
Σ χ ο λ ή  β ιο λ ιο ύ  :

Εις τάν κ. Σωτ Κασσαραν (τάξις κ. Καζαντζή) καί είς τάν κ. Στυλιανόν Καζαντζήν 
(ταξις καθηγητοϋ κ. Β. θεοφάνους) δίπλωμα σολίστ μέ τάν βαθμόν «Ά ρ ισ τα »  κατά πλειο
ψηφίαν.
Ω δ ι κ ή  :

Είς τάν κ. Ίωάννην Batou (τής τάξεως τοΰ καθηγητοϋ κ. Ά ψ η) πτυχίον Ώ δικίς ιιέ 
τον βαθμόν «Λίαν καλώς» παμψηφεί.
Δ ρ α μ α τ ικ ή  σ χ ο λ ή  :

Είς τάν κ. Νικ. ΙΙαπακώσταν (τής τάξεως τοΰ καθηγητοϋ κ. Κοπανά) άπολυτήριον 
δίπλωμα με τον βαθμόν «Λίαν καλώς»

Επίσης κατά τάς απολυτηρίους έξετάσεις τοϋ Ίανουαρίου άπενεμήθησαν ΰπά τών 
οικείων επιτροπών τά κάτωθι διπλώματα καί πτυχία :
Σ χ ο λ ή  π ιά ν ο υ  :

Εϊς τήν δ-α Εΰφ. Λαμνίδου (τής τάξεως τής καθηγητρίας δ-ος Δ. Πολίτου) δίπλωμα 
σολίστ με τον οαθμόν « Αριστα» παμψηφεί.
Σ χ ο λ ή  β ι ο λ ιο ν  :

Εις τήν δ-α Ά ναστ. ΙΙαπαβασιλείου (τής τάξεως τοΰ καθηγ. κ. Ε. Κοτσανίδη) δίπλωμα 
με τον οαθμον «Λίαν καλώς» κατά πλειοψηφίαν.

Εις τάν κ. Πέτρον Κεχαγιάν (τής τάξεως τοϋ καθηγ. X. Δέλλα ) πτυχίον διδασκαλίας 
κατωτερας καί μέσης σχολής μέ το'ν βαθμόν «Λίαν καλώς».
Σ χ ο λ ή  ά ν ω τ έ ρ ω ν  Φ ε ω ρ η τ ιχ ώ ν  ;

Εις τάν κ. Κωνστ. Δουράκην πτυχίον Φυγής (φούγκας) μέ τόν βαθμόν «Ά ριστα »  παμ
ψηφεί (ταξις του καθηγ. κ. Βακαλοπούλου).



Τ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Υ  Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

’Ενώπιον των οικείων ’Εξεταστικών ’Επιτροπών έγιναν αί εξετάσεις τοϋ Μουσικοΰ 
Λυκείου. Τ ’ αποτελέσματα αύτών έχουν ώς £ξής :

Π τ υ χ ία  : 1) Ό  κ. Ά βρ . X. Παπαχριστοδούλου πτυχίον Βιολίου μετά τοϋ βαθμοδ 
άριστα (τάξις κ. Ά λβέρτη). 2) Ό  κ. I. Δ. Παναγιωτόπουλος πτυχίον Βυζαντινής εκκλησια
στικές μουσικής μέ τόν βαθμόν άρισϊα (τάξις κ. Παπαδημητρίου).

Β ρ α β ε ία  : Τό έκ δραχ. 500 βραβεΐον κ. θ. Κοντοσοπούλου είς μνήμην τοϋ άλησμΟ- 
νήτου πρώτου Προέδρου τοϋ Μ.Λ.Α. Δ. *Ράλτη άπενεμήθη είς τόν κ. I. Πχναγιωτόπουλον.

TS βραβεΐον Στίνη εις μνήμην Κλάρας Στίνη άπεφασίσθη ν’ άπονεμηθή εις τάς δια- 
κριθείσας μαθητρίάς τής Μελοδραματικής Σχολής δεσποινίδας Ά λ . Καναβαριώτου, Τ. Εΰ- 
μαρφούλη και Λ'. ’Ασπρομάλλη (τάξις δ. Ή λέκτρας Γεωργά).

Δ ια κ ρ ίσ ε ις . Α'. "Επαινος άπενεμήθη είς τόν κ. I. Νούτσαν καί τούς αδελφούς Ά ρβα- 
νιτάκη διακριθέντας είς τόν διαγωνισμόν Σολφέζ (τάςις Δ', κ. Ά λβέρτη) και είς τόν τυφλόν 
μαθητήν τής Βυζαντινής κ. Δ. Χρυσαφίδην.

Α'. Διάκριοις άπενεμήθη εκ τής Σχολής Μονωδίας είς τήν δ. Ά λ . Καναβαριώτου (τά
ξις δ. Γεωργα), έκ τής σχολής τοϋ Σολφέζ είς τήν δ. Α. Κοκονδίνη, τάξις κυρίας Παπαδημη
τρίου, έκ τής Σχολής Πιάνου είς τάς δεσποινίδας Μ. Άρβανιτάκη, Μ. Σιγάλα, Σ. Παπαχρή
στου, καί κ. Γ. Άρβανιτάκην (τάξις δ. Λίνας Άναγνωστοπούλου) δ. Κοκονδίνη, (τάξις κ. 
Μαυρογένη).

cΥ π ο τ ρ ο φ ία ι .  Είς τόν διαγωνισμόν τοϋ υπουργείου Παιδείας διά τήν πρόσληψιν υπο
τρόφων τοΰ Κληροδοτήματος Πανταζοπούλου έπέτυχον 4 μαθηταί τοϋ Μ. Λ. Α., αί δ)δες 
Τ. Μαυρίδου καί Τρ. θωμαΐδου καί οί κ. κ. I. Φηλοπάτης καί Ν. Τσάμης.

Η ΟΠΕΡΕΤΤΑ : «Π ΡΩ ΤΑ Θ Λ Η ΤΗ Σ». Μ ο υ σ ικ ή  Θ . Σ π ά & η .

ΙΙαίζεται άκόμη είς τό θέατρον «Άθήναιον» άπό τήν Όπερέτταν Δράμαλη 4 «Πρωτα
θλητής» μέ μουσικήν τοϋ συνθέτου κ. θ. Σπάθη έπί κειμένου τών κ. κ. Μυράτ και Πα
τρικίου. ,

Όμολογουμένως έ κ. Σπάθης έδικαίωσε τήν φήμην του καί άπεδείχθη και παλιν α„ιο- 
λογος μουσικός γιά τήν λεπτήν καί πολιτισμένην του αίσθησιν. ή άποία μας εδωσε πολλά 
καλά  σημεία κι’ εύχάριστον σύνολον.

Κρίμα πού ή μουσική έκτέλεσις μιας τόσον ωραίας εργασίας δέν έστάθη είς τήν ίοιαν 
θέσιν, άλλ ’ ύστέρησεν αρκετά.

μ.

ΕΝΑΣ Ε Π ΙΤ Υ Χ Η Σ  Δ ΙΟΡΙΣΜ ΟΣ

Μ ετ’ εύχαριστήσεως άναγγέλομεν τόν διορισμόν ώς καθηγητοΰ α τάξεως εν τψ « Ε- 
θνικψ Ώδείψ», τοϋ γνωστοϋ διακεκριμένου συνθέτου καί τεχνοκρίτου κ.  ̂ Σ. Προκοπίου, 
ό όποιος θέλϊΐ άναλάβει τήν διδασκαλίαν τών θεωρητικών μαθημάτων είς τό μουσικόν αύτό 
ίδρυμα. Τό έργον τοΰ καλλιτέχνου τούτου τόσο τά μουσικό, όσο καί τό τεχνοκριτικοφιλολο- 
γικό, μέρος τοϋ όποίου έχουν κατά καιρούς δημοσιεύσει καί τά «Μουσικά Χρονικά», είνε νο- 
μίζομεν άρκετά γνωστό, ώστε νά μή παρίσταται ανάγκη νά έπανέλθωμεν επ’ αύτοϋ.

Β Ι Β Λ Ι Α

Φ ά ν η ς  Μ ιχ α λ ό π ο υ λ ο ς  : Διονύσιος Σολωμάς (1798— 1857). Εκδοσις «Μουσ.κών Χρο
νικών». Σχήμα μέγα σελίδες 250 έπί άρίστου χάρτου. Τιμή δρχ. 100.

Κ ω ν σ τ .  Δ . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ  : Τά θεωρητικά τής Βυζαντινής μουσικής, -ημε.ωμα 
περί τοϋ μικροϋ θεωρητικού Χρυσάνθουν τοϋ έκ Μαδύτων. ......................................

Β ε λ . Φ ρ έρ η  : «Μπροστά στό θάνατο». (Μονόπρακτο δράμα σε δύο εικόνες απο τήν 
^λοκαύτωση τοϋ Άρκαδίου). Έκδοσις Δημητράκου. Τιμή δρ. 20. . . .

Β ε λ . Φ ρ έρ η  : «Ό  πανταχοϋ παρών καί τά έγγονάκια του». (Παιδική οπερεττα Os 
τ^βΐς πράξεις μέ 13 τραγούδια γιά μικρά καί μεγάλα παιδιά). Μουσική— στίχοι κ. Μαρίκας 
Βελ. Φρέρη.

Δ η μ ή τ ρ . Γ ο λ έ μ η ς  : Στερνές Πνοές (Ποιήματα). Τιμή δραχ. ί»).
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Είς τά παρόν τεϋχος λάγφ έλλείψεως χώρου δέν έτέθη μουσικόν παράρτημα' δημο- 
μοσιεύεται δέ πλήν τών άλλων άξιολόγων άρθρων ή α' πράξις άπό τήν τραγωδίαν τοϋ συ
νεργάτου μας κ. Γ. Σιδέρη, ποΰ έπαίχθη στά «Λαϊκά θέατρο» Παγκρατίου στάς 12 καί 13 
Αύγουστου. Αί ΰπολειπόμεναι δύο πράξεις θά δημοσιευθοϋν στά μεθεπόμενο τεϋχος.

— Έπίσης στά τεϋχος αύτά δημοσιεύομεν ενδιαφέροντα άρθρα: τοϋ γνωστοϋ μουσικο- 
επιστήμονος κ. Κ. Οικονόμου (διϊάκτορος τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης) «Τά τραγικόν εις 
τήν μουσικήν», ποϋ ερχεται ώς αύτοτελές συμπλήρωμα τοϋ πρά μηνών δημοσιευθέντος στά 
Μ. X. άρθρου του «Τά κωμικά στή μουσική», τοΰ έκλεκτοϋ πιανίστα καί συνθέτου κ. Αίμ. 
Σπήλιου (διπλ. τοΰ Κρατικοϋ Ωδείου τ ή ς  Νεαπόλεως καί τελειρφοίτου ■ τοΰ Ωδείου τής 
τής Γενεύης) γιά τήν εκκλησιαστική μας μουσική, καθώς και τήν διαφωτιστικήν έπισκόπησι 
τής εν Ρωσσίο£ μουσικής ζωής τοϋ λαμπροΰ έκ Ρωσσίας συνθέτου-καθηγητοΰ κ. Κουντουρώφ.

— Είς τό Ώδείον Πειραιώς (τοΰ «Πειραϊκοϋ Συνδέσμου) έγινε τελευταίως μία μετα
βολή : Είς άντικατάστασιν τοΰ άποχωρήσαντος διευθυντοΰ του κ. Φ. Οϊκονομίδη ή διεύ- 
θυνσις τοΰ 'Ιδρύματος άνετέθη είς τούς διακεκριμένους καθηγητάς— τούς άρχαιοτέρους 
τοϋ Ωδείου— κ. κ. Μπουστίντουϊ καί Βελούδιον.

— Είς δέ τήν Δραματικήν σχολήν εφέτος θά διδάξη ύποκριτική καί τέχνη τοΰ λόγου 6 
I εΰφήμως γνωστός λόγιος καί καθηγητής κ. Β. Ρώτας, καί δραματολογίαν ό καθηγητής τής 

Νεοελληνικής φ.λολογίας καί θεατρικός συγγραφεύς κ. Γιάννης Σιδέρης.
— Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ σωματείου *Π ειρ α ίκ ο ς  Σ υ ν δ ε ο ' ί ο ς » έςελεγησαν διά 

τήν επιμελητείαν τοΰ « Ω δ ε ί ο υ  Π ειρακας»  οί κ. κ. Κωνστ. Άφεντούλης, Ιοισήφ Παπα- 
δάπουλος, Χαρ. Μάσταλος καί Ίωάν. Σακαλής.

— Επανήλθε άπά τήν ’Αμερικήν μετά πενταετή καλλιτεχνική δράσι είς τήν Νεαν 
Τόρκην καί άλλας πόλεις τής ’Αμερικής ή·δραματική καλλιτέχνις κ. ’ Ισμήνη Οικονόμου. 
'Η κ. Οικονόμου έσημείωσε άξιόλογες επιτυχίες στά Νέο Κόσμο, κ ’ εγραψε άρκετές κολα
κευτικές κρίσεις ό Τύπος γιά τήν τέχνη της. Προσεχώς δε θά εμφανισθή ένώπιον τοΰ 
’ Αθηναϊκοΰ κοινοϋ.

— Τελευταίως στο καφενείον τοϋ Νέου Φαλήρου άπά τήν διευθυνομενην άπά τάν κ. 
Καλομοίρην ορχήστρα έπαίχθησαν μιά βραδυά έργα έλλήνων καλλιτεχνών τών κ. κ. Καλο
μοίρη, Βάρβογλη Προκοπίου καί Ζώρα, τά όποια παρηκολούθησε άρκετάς κόσμος, 
ποΰ έδειξε ενδιαφέρον υπέρ τής έλληνικής μουσικής. Έλπίζομεν δτι και τό Ωδεϊον, 
’Αθηνών θά άφιερώση έφέτος μιά συναυλία γιά τήν έκτέλεσι άποκλειστικώς έργων Έ λλή
νων συνθετών.

'Η παράστασις τοΰ «Προμηθέως Δεσμώτή» θά δοθή τήν νύκτα τής 27ης Σεπτεμβρίου 
είς τό Στάδιον, έπί τή βάσει μακίττας τοΰ κ. Γιόχαν Ρωμανού. _ ,

Ή  σκηνή θά καταλάβω χώρον 1500 τετραγωνικών μέτρων δηλαδή πλέον τοϋ 1 /3 τοϋ 
Σταδίου, θά φωτισθή δέ δι’ ειδικών ήλεκτρικών εγκαταστάσεων, δεδομένου δτι γιά πρώτη 
φορά θά δοθή θεατρική παράστασις είς τά Στάδιον νύκτα.

'Ο χορός θά έκτελεσθή κατά διδασκαλίαν τής κ. Σπέκ, ή δε ορχήστρα καί χορωδία 
άπά 200 περίπου πρόσωπα προετοιμάζεται υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ψάχου.

Στήν παράστασι θά συμπράξουν οί πρώτοι διδάξαντες τά spfov στις δελφικές έορτές 
δπά τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Λ. Καρζή. _ _ , "

— Τά προσεχές τεϋχος μας τοΰ μηνάς Σεπτεμβρίου θά είνε άφιερωμένον εις τήν αρ- 
χαίαν Ελληνικήν τέχνην.

Είς τά τεϋχος αύτά θά δημοσιευθοϋν ειδικά άρθρα, γραμμένα άπά τούς κ.κ. Ψαχον, 
Καρζήν, θωίδην κ. λ. Έπίσης είς ειδικόν παράρτημα θά δημοσιευθή καί ή μουσική τών 
χορικών τοΰ «Προμηθέα Δεσμώτη» τοϋ Αισχύλου δπως συνετέθη άπά τάν κ. *Ράχον.

— Προαφάτως έλάβαμε πλήθος συγχαρητηρίων επιστολών γιά τήν σθεναρήν καί άκρι- 
β ο δ ι κ α ί α ν  κριτικήν παρακολούθησιν τών θεατρικών μας ζητημάτων άπά τάν κ. Σιδερην.

— Τελευταίως δμως, άξιότιμος διευθυντής σοβαροϋ περιοδικοΰ, γιά τάνδποίον δ 
συνεργάτης μας κ. Γιάννης Σιδέρης άφιέρωσε στά παρελθόν άρκετές γραμμές θαυμασμοί), 
εγραψε στά περιοδικόν του μέ πολλήν χολήν γι’ αύτόν καί εθιξε ζητήματα προσωπικής 
φύσεως εντελώς άσχετα μέ τήν θέσιν του εϊς τά περιοδικόν μας.

Λυπούμεθα κατάκαρδα γιά τά γεγονός— πάντως θά περιμέναμε περισσότερο κριτική 
άπάντησιν, διότι ή «άλήθεια λέγει τά δίκαιόν της χωρίς φωνές καί χωρίς θυμούς».
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