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Μ ΟΥΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Π ρώτες πηγές.— Μελωδίες καί ρυ&μοί. —  'Αρμονία καί πολυφωνία. 

Αΐσϋ·ητική καί τεχνική.— 'Η  συμφωνική γλώσσα.— Τό ϋφ ος.— Ραψωδία  
καί δημιουργική αύν&εσις.— ’ Αρχιτεκτονική.— Ά νατολισμός καί Ελλη

νισμός.— Διτονία καί πολυτονία.

γράφηκε κα'ι ειπώθηκε πώς ή πρώτες πηγές τής ελληνικής 
μουσικής εΐνε ή δημοτικές μελωδίες. Ό  ορος «μελψδιες» 
πρέπει νά παρθή στην εΰρΰτερή του σημασία για νά συμ-
περιλάβϊ] και τούς δημοτικούς χορούς πού πολύ συχνά
εινε αναπόσπαστοι από τή μελωδική γραμμή αύτη καθεαυτη.

’ Από τό αξίωμα αυτό ξεκινούμε δλοι, μουσικογράφοι και συνθέτες, 
^δάσκαλοι και καλλιτέχνες, για νά ξεχωριστοΰμε από τό πρώτο κι ολας στά
διο τής εργασίας μας και νά πάρη δρόμο δ καθένας ανάλογα μέ την ιδιο
συγκρασία του. Γιατ'ι τό νά γίνη κανβις δασκαλος παρα καλλιτέχνης, μου- 
σικογράφος παρά συνθέτης εινε ζήτημα προκαθωρισμένης ιδιοσυγκρασίας, 
κι’  όχι θεληματικής εκλογής. Μιά τέτοια διάκρισι ε’χει τη σημασία της στο 
θέμα πού θά εξετάσουμε σήμερα. Ή  ελληνική μουσική, εννοώ την έντεχνη
μουσική, δεν έχει παρελθόν. Τό παρόν της εινε μάλλον πενιχρό και στραβο-
καθισμένο. Τό μέλλον μονάχα τής παρουσιάζεται φορτωμένο μέ ελπίδες και 
ευχές.

Οί δάσκαλοι κι’ οι μουσικογράφοι παρουσιάζονται ως στοιχεία διαφυ- 
λακτικά των υλικών πού παραδίδει το παρελθόν. Γι αυτους οι δημοτικές 
μέλφδίες αποτελούν δεδομένα ηθογραφικά, λαογραφικά, τό πολύ ψυχολογικά 
άν μερικοί από τούς κυρίους έχουν βλέψεις νά διεισδυσουν κάπως πειο 
.βαθυστόχαστα στην εσωτερική έννοια τών δημοτικών μελωδιών. 'Η  εργασία 
ίεων εινε πολύτιμη κι’  επιβάλλει τον σεβασμό κα'ι τήν υποστηριξι ολων τών
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Ευνόητη ή σημασία arfjg Ικλογής. Άφότο,υ γεννήθηκε ή νεωτερη em.- 
στήμη που πήρ* τό τίτλο «φό?αλορ> παρατηρεΐται ή τά<Η£ w n o v  νά θεω 
ρούνται ως απροσπέλαστα αριστουργήματα τέχνης δλα άδιαφόρως δσα ξε
φεύγουν από τό λαρύγγι τοϋ λαϊκού τραγουδιστή. Συνέτεινε σ αυτό κι η> 
πατριωτική έξαψις των τελευταίων δεκαετηρίδων. Δυστυχώς ή Ολοκληρωτική 
καθιέρωσις των δημοτικών μελών, ενδιαφέρουσα κι’  έπιβαλλομένη για τον 
μουσικογράφο, f-Iys απαράδεκτη γ,ιά τον καλλιτέχνη πού βρίσκεται κατ 
ανάγκην έκλεκτικός. Άντικρΰζει αυτός τής μελφδίες μέ μάτι πού ψάχνει 
ν’  άγκαλιάστ] ομορφιά καθάρια και πού αδιαφορεί για τής πατριωτικές η 
άλλες προθέσεις (άξιοσέβαστες βέβαια) τού άγνωστου λαϊκού μουσουργού. 
Κι’  ούτε τού επιτρέπεται νά παραβλέψη τό λυπηρό γεγονός οτι, σ ©λα τά 
μέρη τού κόσμου πατριωτικές εξάρσεις, άποτυποΰμενες σε έργα τέχνης, δεν 
κατορθώνουν νά ξεφύγουν τήν μετριότητα. (Βλεπε και εθνικούς υμνους, οχι 
μόνο τό δικό μας). ’ Επιβάλλεται λοιπόν ή εκλογή καί τό κλάδεμα αυτό 
ό'χι μόνο δεν εΐνε επιζήμιο μά βγαίνει γόνιμο, δπως άλλα κλαδέματα συν- 
δυαζόμενα μέ μπόλιασμα Ιξευγενιστικό.

’ Ιδού ή μελφδίες μας διαλεγμένες, λιγώτερες ίσως μά αγνές καί διαμαν- 
τένιες. Κι’  έχουν συστατικά στοιχεία τής μελωδικές γραμμές τους και τά 
διάφορα ρυθμικά σχήματα. ’ Απ’  αυτά πρόκειται νά εκμαιευθούν όλοι οι 
άπέραντοι κόσμοι πού περιέχουνται στόν κάθε υπότιτλο, τής παροΰσης μελετης.

Π ώς θά πηγάση από κεΐ ή αρμονία καί προ πάντων ή αεικίνητη πο
λυφωνία, ή άληθινή πηγή κάθε αθάνατης μουσικής δημιουργίας; Ιδού τό 
επίφοβο πρόβλημα πού είχαν νά άντιμετωπίσουν ολοι έκεινοι οί λαοί, ποΰ 
έπήραν συνείδησιν τού πολιτισμού των μετά τήν μεγάλην άναγέννησιν στή 
δΰσι, άναγέννησιν ή δποία έπροίκισε τούς καθεαυτό ευρωπαϊκούς λαούς μέ 
γλώσσα μουσική άξιοθαΰμαστα ωργανωμένη. Κι’  ώς πρώτη λιίσις ατό ερώ
τημα αυτό παρουσιάστηκε μιά εύκολη καί φαινομενικά τουλάχιστο λογική· 
υπεκφυγή: νά πάρουν οί απόκληροι λαοί τή μουσική γλώσσα τών τυχερών 
λαών καί ]/ αυτή νά γράψουν μουσική. Μήπως, αντίθετα μέ τήν κολακευ
τική, γνωστή παροιμία, τό φώς δέν ερχεται τώρα άπο τή δΰσι; Γενεές όλο- 
κληρες εζησαν μέσα σ’  αυτήν τήν αυταπάτη. Τό παράδειγμα τής Ρωσσίας 
εΐνε διδακτικό μέχρι κόρου. Σε χώρα δπου έδρασαν ένας Γλινκα, ένας 
Μοσσόργκσκυ, ίίνας Μποροντίν, βγήκε ενας Τσαϊκόφσκυ, διαφθορεύς γενεών» 
φλύαρος βιομήχανο; άχαρακτήριστης μουσικής, αντιπροσωπευτικός τό πολν



τής πιο έπιπόλαιης αισθηματολογίας τοϋ κοσμοπολιτισμού, δ Τουργένιεφ τή 
ρωσσικής μουσικής κοντά στον γίγαντα Ντοστογιέφσκυ. Ό  Τσαϊκόφσκυ ήταν 
καλλιτέχνης μέ μεγάλα προσόντα, μά αντί νά στραφή προς τον δρόμο, πού 
τιτανικά άνοιγε τό δαιμόνιο τοϋ Μουσσόργκσκυ, έπήρε την έτοιμη, τριμ
μένη γλώσσα πού φαμπρικάρεται στή Λειψία, γιά εξαγωγή. Αυτή έπήραν, 
κάπως πιο συγχρονισμένη, κι’ ό Γλαζούνωφ, απόγονος τών πέντε Ρώσσων, 
κα'ι τόσοι άλλοι μέτριοι μά πολύλογοι Ρώσσοι συνθέτες τύπου Ραχμάνινωφ, 
Λιαπούνωφ, κτλ. Χρειάζονται ακόμη επιχειρήματα γιά νά καταφανή πώς μέ 
τή γλώσσα τής Λειψίας εινε αδύνατο νά δημιουργηθοϋν εθνικές μουσικές 
σχολές πού νά βασίζουνται στο δημοτικό μελφδικό και ρυθμικό πλούτο, 
δπως δ πλάτανος κρατιέται πέρα και πέρα βαθιά από τις δικές του ρίζες; 
’ Ιδού μερικά.

Γλώσσα σημαίνει νοοτροπία, σημαίνει αισθηματική και διανοητική όρ- 
γάνωσι, σημαίνει επίσης ψυχική προκατάληψι κα'ι σύμφωνη μ’ αυτήν τήν 
τελευταία μελλοντικήν έξέλιξι. Στην τέχνη, τέλος, ή γλώσσα επιβάλλει καί 
τήν τεχνική της, και τό ύφος της, καί τήν αισθηματική της. Μπορεί ή αι- 
αισθηματικές διαχύσεις ενός ρωμιού συνθέτου ν ’ άποκρυσταλλώνουνται σε 
γλώσσα, σέ ύφος πού νά μή διαφέρουν παρά στήν ποιότητα, από τήν γλώσσα, 
από τό ύφος ενός Μπράμς, λόγου χάριν, ή ενός Μένδελσον; Αυτοί είνε δ 
πρώτος Γερμανός, δ δεύτερος Γερμανοεβραϊος, κι’  έχουνε άλλη νοοτροπία, 
άλλη αισθηματική καί διανοητική προκατάληψι μέ ανάλογη μελλοντικήν 
έξέλιξι,

Ό  συλλογισμός αυτός μάς φαίνεται απόλυτος κι’  εφαρμόσιμος σέ κάθε 
περίπτωσι. Δέν πιστεύω άλλως τε νά ύπάρχη οίοσδήποτε πού νά άμφισβητή 
τό αξίωμα αυτό. Συμπέρασμα: τίθεται τό πρόβλημα πώς νά έπιτευχθή ή 
επαφή καί ή άλληλοείσδυσις μεταξύ γλώσσης τής Λειψίας καί δημοτικών 
μελωδιών.

Κι’  αυτού τού προβλήματος ή πρώτη λύσις ΰπέκυψε στον απαίσιο νόμο 
τής ευκολίας. Ζητείται ελληνική μουσική; "Ας εινε καλά τά πέντε δέκα 
δημοτικά τραγούδια πού τυχαίνουν γνώριμα τού κοινού αύτιοΰ. Σέ είκσσι- 
τέσσαρες ώρες δ δυστυχής Σαμάρας μεταβάλλεται σέ “ Ελληνα συνθέτη καί 
μέσα στήν συμφωνική φτώχεια τής ιταλικής του μουσικής άκούτε έ'ξαφνα 
ενα δημοτικό τραγούδι πού έρχεται καί φεύγει δέν ξέρει κανείς από πού 
καί γιά πού, πού μένει ξερό, ξένο κι’  άσχετο μέ τό περιβάλλον δπου μπά
ζεται. Ή  τέτοια επεξεργασία * ελληνικής» μουσικής δίνει τήν Ιντύπωσιν μι
κρής χαλκομανίας εύζώνου ή «χιώτισσας φουντωτής» κολλημένης επάνω σέ 
κάποιαν ιταλικόν πίνακα ζωγραφικής ανυπάρκτου σχεδίου πενιχρού χρωμα
τισμού.



Τό δεύτερον στάδιοv τής δημιουργίας εθνικών μουσικών σχολών είναι 
τό ακόλουθον: τό περιβάλλον κάπως καλλιτερεΰει, ίσως, πλουτίζεται, αλλάζει 
εθνικότητα. ’ Από ιταλικόν γίνεται γερμανικόν. Έ χει πατρίδα τή Λειψία. 
Κι’ ιδού ό Γλαζουνώφ μέ τής ελληνικές του, τής σερβικές, τής ισπανικές (κι’ 
δτι άλλο θέλετε) ούβερτοΰρες, γραμμένες επάνω σέ ελληνικά, σέρβικά, ισπα
νικά, κτλ. δημοτικά τραγοΰδια. Νόθα και τραγελαφικά κατασκευάσματα δπου 
ή έ'μπνευσις (τό δημοτικό τραγούδι) εινε ελληνική, ό συνθέτης Ρώσσος μέ 
ρωσσική συνείδησι μάλλον έπιπόλαιη καί κοσμική, κι’  ή τεχνοτροπία γερ
μανική κα'ι μάλιστα άποκηρυγμένη καί στή Γερμανία χάρις στον Ριχάρδον 
Στράους πού πατώντας γερά στον Μπερλιόζ ξεφορτώθηκε τήν άπαισία αίσθη- 
τική δνομαζομένη «τής Λειψίας». Μοιραΐον ήταν πίσω από τήν εύκολη κι’ 
εφήμερη αίγλη τού Γλαζούνωφ νά τρέξουν καί συνθέτες ά'λλων χωρών. Θύ
ματα αυτά τής αδυναμίας καί τής μή ένημερότητός των μέ τήν σύγχρονη ζύ- 
μωσι τής μουσικής.

Μέσα στο κάπως καλλίτερο αυτό γερμανικό περιβάλλον σπρώχνονται 
τά δημοτικά τραγούδια μέ τό στανιό σχεδόν πάντοτε παραμορφούμενα. Μιά 
γενεά, ζή μ’ αυτή τή μέθοδο καί δημιουργεί έ'ργα ενδιαφέροντα κάποτε, μά 
θνησιγενή καί στείρα. ’Έ ξαφνα εμπόδιον μοιραΐον κι’  ανυπέρβλητον στα
ματά τον τρόπον αυτόν εργασίας: ό περιωρισμένος αριθμός τών δημοτικών 
τραγουδιών. Σάν χρησιμοποιηθούν δλα γιά ούβερτοΰρες καί τέτοια πειράματα, 
τΐ θά γίνη: Ό  δρόμος αυτός οδηγεί σέ αδιέξοδο άπ’  δπου πάρα πολλοί 
συνθέτες δέν εγύρισαν ποτέ.

Φθάνομε στο τρίτο στάδιο δημιουργίας εθνικών μουσικών σχολών. Οι 
πρώτοι δροι τοϋ νέου συλλογισμού εινε: άφοϋ εξαντλούνται αριθμητικά τά 
γνωστά καί θελκτικά γιά τό κοινόν δημοτικά τραγούδια δέν έχουμε παρά νά 
φκιάσουμε δημοτικοφανή μοτίβα κατ’ άπομίμησιν τών γνησίων, είτε έξ ολο
κλήρου, εϊτε σύμφωνα μέ τήν μελφδικήν καί ρυθμικήν τών διαστημάτων 
διαδοχήν. Ά λ λ ’ εδώ τό γερμανικό περιβάλλο (γλώσσα, αισθητική, τεχνική, 
ύφος) έρχεται σέ άγρια σύγκρουσι μέ τά δη μιουργούμενα δημοτικοφανή μο
τίβα. Ή  σύγκρουσις γίνεται άγριώτερη σάν βρεθή ό συνθέτης μπρος στήν 
ανάγκη νά προβή σέ κάποιαν άνάπτυξι στο έ'ργο του, άνάπτυξι καθαρά συμ
φωνική ή δραματική ή προγραμματική. Χωρίς άνάπτυξι κάθε έ'ργο μουσι
κής μένει στο επίπεδο ραψφδικής προσπαθείας κι’  αν έ'χη κάποιο μήκος πολύ 
συχνά καταντά ασυνάρτητο κι- ανιαρό. Κάποια αρχιτεκτονική σύνθεσις, εινε 
νόμος απαραίτητος, χωρίς τον όποιον κάθε τι μένει σέ κατάστασιν πρωτο- 
πλασμική.

Μελετώντας τά αίτια πού επιφέρουν τήν σύγκρουσιν, ανακαλύπτουμε 
γεγονότα ύψίστης σημασίας. Ά φίνουμε σήμερα κατά μέρος τήν διαστρέ-



βλωσιν τών διαστημάτων μελωδικών γραμμών που κατακραυγαζουν την 
ξένη τους καταγωγή, διαστρέβλωσι καλόπιστη άλλως τε που εχει μονον σκο
πό νά απόκρυψη τήν σΰγκρουσι καί επιφανειακά νά συμβιβάση τά ασυμ
βίβαστα. Ή  ιδέα δτιτά διαστήματα τρίτης, έκτης ή έννάτης σάν μετατρέ- 
πουνται από μείζονα σέ μείονα γίνονται ελληνικωτερα εινε παιδική και δεν
σηκώνει οΰτε συζήτησι.

Κι’ όμως θά έκπλήξω ίσως πολλούς γράφοντας σήμερα ότι τό μεγαλύ
τερο μέρος τής ελληνικής μουσικής προκύπτει από τήν βασικήν αυτή παρε- 
νόησιν, από τό θεμελιωδώς ασυμβίβαστον μεταξύ δημιουργουμένων μοτίβων 
καί τής μουσικής γλώσσας, μέσα στήν οποία θά αφομοιωθούν αυτά καί θά 
κυκλοφορήσουν εξελισσόμενα καί γιγαντοΰμενα, δπως κατάλληλη τροφή αφο
μοιώνεται, κυκλοφορεί απαλά κι’  ανεμπόδιστα ακόμα καί στά πιο λεπτεπί
λεπτα τριχοειδή αγγεία τοϋ όργανισμοΰ καί τον γιγαντώνει.

Στον χημικό δπως καί στον ηθικό κόσμο άφομοιωσις σημαίνει αλληλο- 
επίδρασιν, σημαίνει πώς προϋπάρχουν στενες σχεσεις, ακαταμαχητες ελξεις 
μεταξύ άφομοιοϋντος καί άφομοιουμένου. Τό ίδιο συμβαίνει καί στο μου
σικό κόσμο. Ή  διάφορες μουσικές κλίμακες, ή δικές μας καθώς καί 
ή άλλες, αποτελούν ή κάθε μιά κι’  έ'ναν πολυσύνθετον κόσμον σχεσεων, τών 
οποίων ό βολικός συνδυασμός εχει τό προσόν νά θέλγη τήν ευαισθησία μας 
καί νά μάς άνακουφίζη διανοητικά καί αισθηματικά.

Κάθε κλίμακα εχει δυο ειδών σχέσεις: πρώτα τής εσωτερικές, ας πούμε 
δηλαδή εκείνες πού έχουν άναμεταξΰ τους οί επτά φθόγγοι τής κλίμακος 
καί ύστερα τις εξωτερικές, εκείνες πού εχει ή μπορεί νά εχη κάθε κλίμακα 
μέ κάθε άλλη κλίμακα.

Οί επτά φθόγγοι πού αποτελούν μιά κλίμακα δέν έχουν αναμεταξύ τους 
σχέσεις τυχαίες πού μπορεί κανείς κατά βοΰλησιν να αντιστρεψη. Υπακου- 
ουν σέ νόμους, τούς οποίους μπορεί ό συνθέτης φαινομενικά νά καταστρα- 
τηγήση (κι’ έτσι έγινε ή έξέλιξις από τον Μπάχ ως τις ήμερες μας) αλλ 
οχι νά υπεκφυγή, δπως τό αεροπλάνο καταστρατηγεί τον νόμο τής ελξεως 
αλλά δέν τον ξεφεύγει.

Ά π ’ δλες τις κλίμακες μιά μόνον, ή μείζων (μέ τήν αντίστροφη της 
τήν μείονα) έχει τβύς κανόνες της ώργανωμένους. ’Έδέήσαν δυο, ισως τρεις 
αιώνες γιά νά έπιτευχθή τό κατόρθωμα αυτό καί τό γεγονός ειχε συντελεσθή 
προ τής εποχής τού Μπάχ. Χάρις σ ’ αυτή τήν όργάνωσιν ή μειζων κλίμαξ 
έγινε προσιτή σέ άντιστικτική, πολυφωνική κι’ αρμονική εργασία. Γό απο
τέλεσμα ήταν ή επί αιώνας δημιουργία τής μεγάλης ευρωπαϊκής μουσικής.

Στά μέσα τοϋ 19ου αιώνος μπήκαν στή ευρωπαϊκή μουσική ζύμωσι 
εθνη, τών οποίων τά όμορφώτερα δημοτικά τραγούδια ήταν άποκρυσταλ-



λωμένα σέ άλλες κλίμακες. ’ Ιδού ο Μουσόργκσκυ θρεμμένος μέ ρωσσικά δη
μοτικά τραγούδια καί μέ βυζαντινή μουσική.

Εξ άλλου και στη Γερμανία και στη Γαλλία, ιδίως μετά τήν κολοσ
σιαία δημιουργία τοϋ Βάγνερ, άρχισε νά γίνεται αισθητή ή μεγάλη έξάν- 
τλησις τών εκφραστικών μέσων πού έκλεινε μέσα της ή μείζων κλίμαξ. Οί: 
μουσικοί δημιουργοί ώρμησαν στις πλησιέστερες κλίμακες, τις ελληνικές (μέ
σον τών Ρώσσων) γιά νά βροΰν νέα καί πιο δροσερά μέσα έκφράσεως, γιά 
νά θέλξουν εκείνες τις νέες πτνχές τοϋ αισθήματος καί τής ευαισθησίας πού 
ξεσκεποΰσε ή δόνησι τής νεώτϊρης ζωής.

Τέσσαρες κυρίως είναι οί συνθέτες πού καταπιάστηκαν μέ τό νέο αυτό 
υλικό μέ λαμπρά αποτελέσματα: ό Μουσσόργσκυ, Ντεμπυσσύ, Ραβέλ,
Στραβί^σκυ. ’ Από τούς δασκάλους των ή από τά ωδεία τους οί καλλιτέχνες 
α>’·τοί άπεκόμισαν τήν επιστήμη, πού πηγάζει από τήν μείζονα κλίμακα καί 
πού δέν έχει πολλά σημεία επαφής μέ τις νέες κλίμακες. Μόνος οδηγός
ήταν τό καλλιτεχνικό ένστικτο κι’ ή κατ’ αναλογίαν προσπάθεια. Σήμερα 
έχουμε στά χέρια μας τά θαυμαστά αποτελέσματα εξήντα ετών εργασίας. Ό χι 
μόνον ως μουσικοί, αλλά προ πάντων ως Έλληνες μουσικοί πρέπει νά αφο
μοιώσουμε δλην αυτήν τήν εργασία, πρέπει νά προσκολληθοΰμε σ ’ αυτήν, όχι 
γιά νά μιμηθοϋμε (μιμούνται κάτι εκείνοι πού δέν είναι σέ θέσι νά τό αφο
μοιώσουν) αλλα γιά νά μάθουμε άπ αυτή τούς κανόνες πού διέπουν τής 
κλίμακες, ή όποιες είναι «σάρξ εκ τής σαρκός μας».

Θεωρητικό συμπέρασμα : σ ’ δλα τά μέρη τού κόσμου δπου γράφεται 
έντεχνη μουσική τό μουσικό σύστημα μεΐζον μειον (ματζιόρε-μινόρε) βρίσκε
ται έξηντλημένο καί σιγά-σιγά πέφτει σέ αχρηστία. Σ ’  αυτό τό σύστημα προ- 
στρεχουν μόνο οι πιο παλιοί από τούς συνθέτες εκείνοι, δηλαδή, πού ώς 
καλλιτβχνες εχουνε προ πολλοϋ εκλειψη. Τή θέσι τού έξηντλημένου αύτοϋ 
συστήματος παίρνει γοργά ένα νέο σύστημα αρμονίας καί πολυφωνίας, τοϋ 
οποίου δέν κρατοΰμε στά χέρια παρά στοιχειώδη δεδομένα, εκείνα ακριβώς 
πού κληρονομοΰμε από τήν εργασία εξήντα περίπου χρόνων τών ώς άνω 
τεσσάρων συνθετών. Μέ τά στοιχεία αυτά μπορεί σήμερα κάθε νέος καλλι
τέχνης νά άρχίση τή δική του μουσική γλώσσα. Στήν ξεχωριστή περίπτωσι 
τών Ελλήνων συνθετών ή δημιουργία τής νέας αυτής γλώσσας παρουσιάζε
ται κι’  ώς πιο ένδεδειγμένη κι’  ώς πιο εύκολη γιά τον άπλούστατο αυτό 
λόγο δτι τό νέο αυτό σύστημα αρμονίας καί πολυφωνίας πηγάζει άπ’ ευ
θείας καί κατά μέγα μέρος από τήν έκμετάλλευσι τών ζωντανών ελληνικών 
κλιμάκων. Φώς φανερό, επομένως, δτι τό νά έξακολουθοΰν "Ελληνες συν
θέτες νά γράφουν τή μουσική τους στο έξηντλημένο σύστημα ματζιόρε-μινό
ρε (πού άλλως τε δέν είχε ποτέ τήν ελάχιστη επαφή μέ τήν πιο αγνή έλλη -



ληνική δημοτική μουσική) αποτελεί βασικό σφαλμα αισθητικό αμετακλητα 
καταδικασμένο.

Πρακτικό συμπέρασμα: τά καλλίτερα και τά πιο χαρακτηριστικά έ'ργα 
των Ελλήνων συνθετών έπιβεβαιοΰν μέχρι κεραίας τήν αλήθειαν καί τήν 
ασφάλειαν των ως άνω θεωρητικών δοξασιών. Προσεχής ευκαιρία θά μάς 
επιτρέψη νά μελετήσουμε από κοντά και νά αποδείξουμε και μέ συγκριτικά 
μουσικά παραδείγματα τήν άναπόφευκτην ανάγκην πού επιβάλλεται να ει
σαγάγουμε τό νέο σύστημα στή μουσική μας ζωή τόσο στή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  όσο  
καί στή διδασκαλία. Τελειώνοντας θά θίξω σήμερα μία άλλη πηγή τής έλ- 
ηνικής μουσικής: τον άνατολισμό.

*
* * p \ 3 ^

Στή σκέψι πάρα πολλών μουσικών καί μουσοφίλων έλληνικη κι ανα
τολική μουσική είναι ενα και το ίδιο πράγμα. Κατ αυτούς δταν γράφτ)· 
κανείς στήν γνωστή, χρωματική ανατολική κλίμακα, γράφει ελληνική μου
σική. ’ Ιδού άλλη απάτη ευεξήγητη μά κι’ αστεία πέρα πέρα. Υπάρχει, βέ
βαια, ωρισμένη δόσις άνατολισμοΰ κα'ι στά δημοτικά τραγούδια και στήν 
ελληνική ευαισθησία. Ά λ λ α  τό νά πάρουν οί "Ελληνες συνθέτες τήν μικρή 
αυτή δόσι κα'ι νά τήν τεντώσουν σε σημείο νά κάλυψη δλες τις άλλες, ομορ
φότερες κατά πολύ καί πιο άντρίκιες πτυχές τής ελληνικής ψυχής, είναι ανυ
πόφορο κι’ ανθελληνικό συνάμα. Αυτό μολαταύτα γίνεται άφότου γράφεται 
έντεχνη ελληνική μουσική· Τό λιγόθυμο διάστημα τής δεύτερης έπηυξημένης 
οργιάζει μέχρις αηδίας σ’  όλα τά νεοελληνικά μουσικά δημιουργήματα. Το 
διάστημα αυτό. παρουσιάζεται σαν άγκυρα σωτηρίας γιά κάθε συνθέτη μέ 
κουρασμένη εμπνευσι. Εινε ανάγκη νά τονίσουμε ότι ή ανατολική κλίμακα 
δεν είναι ελληνική, δτι δλοι οί λαοί τήν χρησιμοποιούν, δτι εργα^ /ραμμένα 
σ’  αυτήν τήν κλίμακα δεν αποκτούν ελληνικότητα μόνο καί μόνο επειδή, 
περικλείουν υπεράριθμα διαστήματα δεύτερης έπηυξημένης. Πολλά γνωστά 
«ελληνικά» εργα δεν διαφέρουν στο ποιόν καί στήν καταγωγής τού άνατο- 
λιτισμοϋ των από τον «Λεμπλεμπιτζή Χόρ-Χ όρ ’ Αγά» τού ευφυούς Ί σ ο -  
χαδζιάν.

'Η  καταφορά εναντίον τής ανατολικής, χρωματικής γκάμμας δεν ση
μαίνει δτι πρέπει νά έκδιωχθή αυτή από τήν ο’ικογένεια των ελληνικών 
κλιμάκων. ’ Απ ’ εναντίας, πρέπει νά πολιτογραφηθή ύστερα από γενναία 
κάθαρσι, άπό ριζική άναδιοργάνωσι (πού είναι σήμερα γεγονός τετελεσμένο)* 
μέ τήν έπέμβασι τής νεώτερης μουσικής γλώσσας καί τεχνοτροπίας. Ιότε ή 
γκάμμα αυτά θά γίνη πηγή μεγάλου πλούτου, θά γίνϊ) ό μοχλός πού θά 
μάς επιτρέψτ] νά φέρουμε σ’  επικοινωνία αναμεταξύ τους τής άλλες ελληνι
κές κλίμακες, οί όποιες ώς τώρα έ'μεναν όλότελα άτίθασσες σέ κάθε:



■αρμονική καί άντιστικτική επεξεργασία. Καί θαύμα τελευταίο: ή ανατολική 
γκάμμα μέ τις παραλλαγές της φαίνεται σάν νά μάς προσφέρη τό κλειδί 
στή διτονία καί στήν πολυτονία, σέ κόσμους, δηλαδή, πού μέ φόβο μαζί καί 
μέ γιγάντειες ελπίδες εξερευνούμε σήμερα.

Τή σύντομη αυτή μελέτη δέν μπορώ νά κλείσω μέ καλλίτερο συμπέ
ρασμα από τό εξής: Οί ελληνες συνθέται χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλει
στικά τήν ανατολική κλίμακα, όταν θέλουν νά δώσουν ελληνικό χαρακτήρα 
στήν τέχνη τους. Κι’ οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι ή γκάμμα αυτή άπο- 
τελεΐται από τό μαντζιόρε καί τό μινόρε συνδυασμένα. Οί κανόνες, επομέ
νως, τού τελευταίου αυτού συστήματος εφαρμόζονται τελειότατα στήν ανα
τολική κλίμακα μέ τούτο τό επιπρόσθετο μά απαίσιο πλεονέκτημα ότι ή 
μελφδική γραμμή ξαπλώνεται πολύ πιο εύκολα καί σχεδόν άφ’  έαυτής (Ιξ 
ου καί ο ασπονδυλος αμανές). Είναι αναμφισβήτητο ότι οί ίδιοι "Ελληνες 
σύνθετες αισθανονται την επιτακτική ανάγκη νά χρησιμοποιήσουν καί τής 
άλλες, τής καθαυτό ελληνικές κλίμακες, τήν ύποδώριο, λ. χ. στήν οποία ψ 
λαϊκή μούσα έχάραξε τον άριστουργηματικόν «χορό τού Ζαλόγγου». Δέν 
κατέχουν όμως έστω καί τήν στοιχειώδη τεχνική, ή οποία νά τούς όπλίζτ) 
γιά νά πλησιάζουν χάριν επεξεργασίας τή δύστροπη μά τόσο λεβέντικη κλί
μακα. Ό π ω ς  έγραφα παραπάνω, ή τεχνική αυτή έχει ήδη δημιουργηθή κά
πως στήν Ευρώπη. Μπορούν νά τήν αποκτήσουν εκείνοι πού μέ υπομονή 
και με πνεύμα καλλιτεχνικό συνάμα κι’ επιστημονικό μελετούν τά νεώτερα 
εργα τής μουσικής. Τοτε μοναχα θά μπορέσουν, αν έχουν καί τό δημιουρ
γικό δαιμόνιο νά γράψουν μουσική πού νά είναι κι’ ελληνική καί μεγάλη 
γιά όλους τούς λαούς.

ΠΕΤΡΟΣ I. ΠΕΤΡΙΔΗΣ



Ο ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΒΑΓΝΕΡ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΙΑΝΟΗΣΙΣ

πορεΐ κανείς πώς μέσα στήν ογκώδη βιβλιογραφία τή; 
σχετική μέ τό βαγνέρειο δραμα δεν υπάρχουν συγγράμ
ματα άφιερωμε'να στήν πνευματική διάπλασι τοΰ μεγάλου- 
καλλιτέχνη. "Η  τουλάχιστον απορεί πώς δέν αποδίδεται 
ή πρέπουσα σημασία στον ουσιωδέστερο ρόλο πού έ’παιξε 

ή ελληνική διανόησις στή διαμόρφωσι ενός ποιητοϋ καί ενός έργου πού 
ελάμπρυνε τον εκπνέοντα ρωμαντισμό μέ τά πυρά ενός δύοντος ήλίου.

Παράδοξο φαίνεται νά ισχυριστούμε πώς ή πρώτη δουλειά τού λυ
ρικού ρωμαντισμού τού τελευταίου αΙώνα ήταν ν ’  απαλλαγή άπ’  τήν 
αρχαιότητα, γιά νά τερματίση τήν άνοδό του τιμώντας πάλι τήν πηγή. 
τού κάθε ωραίου τήν αθάνατη Ε λλάδα .

Κι’ δμως αν εξετάσουμε τή δραματική σύλληψι τού Βάγνερ, τά προ
σωπικά του γούστα, τήν πραγματοποίησι τού θεάτρου τής Μπαϋρόϋτ, δέ 
θά  μπορέσουμε ν’  άποσπασθούμε από τήν άνάμνησι τού Π λάτωνα, τών 
’ Ολυμπιακών τελετών, τού αθηναϊκού θεάτρου.

Ό  ρωμαντισμός έν μέρει μόνον ελευθερώθηκε από τά ελληνικά, 
δεσμά, γιά νά ύποκύψη πάλι μέ τον Βάγνερ, στήν αγαθοποιό πειθαρχία, 
πού ειχε δημιουργήσει τήν ισχυρότερη εικόνα τού μεγαλείου, τού κάλ
λους καί τής συγκινησεως απ οσες συναντήσαμε στους τελευταίους είκοσι·* 
πε'ντε αιώνες.

Ό  Βάγνερ διηγείται μόνος του πώς ελληνικές εντυπώσεις ερρύθμι- 
σαν τά πρώτα του βήματα, πώς, μόλις έμαθε να διαβαζη η ψυχή του 
άνοίχϋηκε στά μεγάλα τής Ιστορίας γεγονότα. Καί τούτο ούτε παροδική 
προκατάληψις ήταν, ούτε Ιδιοτροπία καλλιτέχνου. Απεναντίας η εξελιξις 
τής σκέψεώς του ανέρχεται συνοδευόμενη από τό ελληνικόν ιδεώδες..



Ά ν ά β α σ ις  μυθική προς τούς νεώτερους εκείνους όλυμπίους πού τούς θ ε 
ωρούσανε γιά πάντα πεθαμένους, τον Σατωβριάν, τον Λεκόντ ντε Αίλ, 
τον Ούγκό. Καί Ιδού δτι εκείνο πού έπέπρωτο νά ξαναδέση τον ιδανι
κόν δεσμόν μέ τήν ελληνικήν αρχαιότητά, άπεκαλύφβη πλέον ολύμπιος 
από τις γαλλικές εκείνες δόξες. , ·· '

CH  γενική αυτή εντύπώσι-ς, ή συνολική αυτή άποψις αποτελεί τήν 
ψυχικήν καί εσωτερικήν πλευράν τοϋ έργου τοϋ Βάγνερ, τήν οποίαν επι
θυμούμε νά διατρέξωμεν. Οί βιογράφοι καί οΐ Ιστορικοί έσχολίασαν διά 
μακρών τό βαγνέρειο θέατρο- άλλα δέν γνωρίζομε πολλούς πού νά έσφυγ- 
μομέτρησαν τήν ευαισθησία, τις πηγές τών συγκινήσεων, πού νά έπεδό- 
θησαν στήν ψυχανάλυσι αυτή, άπο-καλύπτοντας τά μυστικά κίνητρα πού 
κατεύθυναν τό καταπληκτικόν αυτό πνεύμα προς στις υψηλότερες κορυ
φ ές τής τέχνης καί τοϋ ωραίου.

Στήν αυτοβιογραφία του «ή  Ζ ω ή  μ ο υ » ό Βάγνερ δίνει πολύ πολυ
τίμους πληροφορίας γιά τή διαμόρφωσι τής καλλιτεχνικής του ψυχής. 
Δέν μπορούμε νά τις παραμερίσουμε, αν θέλουμε νά συλλάβουμε ολοκλη
ρωτικά τό παράλληλον τής βαγνερικής καί τής ελληνικής ίκέψεως. 
Ό  Βάγνερ διεκήρυξε τον εαυτό του ποιητή πριν νά ίσχυρισδή πώς' 
είναι μουσικός. ’Α πό τό σχολείο ακόμη, μάς λέγει, τό μόνο πραγμα^πού 
τον  προσείλκυε ήταν ή ελληνική ιστορία, ό Μ αραθών, ή Σάλαμίς, αί 
Θερμοπύλαι· άλλ’ ήτανε τής μοίρας θέλησις νά γνωρίσχι ή νεαρά φαντα
σία του καί τ ’ αριστουργήματα εκείνα, πού ξεκινώντας άπ’ τον "Ομηρο 
φτάναν ώς τον Π αυσανία περνώντας από τήν Ά κρόπ ολι τών ’ Αθηνών.

Ό  Βάγνερ ήταν ακόμα δώδεκα ετών δταν ή πρόωρη κλίσι του'Ύιά 
τή φιλολογία καί τό πραγματικό του τάλαντο γιά τήν απαγγελία έτράβη- 
ξαν τήν προσοχή ενός διδασκάλου τοϋ σχολείου του. ΓΙοτέ του δέν έξέχασε 
τό μάθημα εκείνο, εις τό όποιον έπανέλαβε τούς αποχαιρετισμούς τού 
Έ κ το ρ ο ς  στήν Ίλιάδα , ού'τε τούς ελληνικούς εκείνους στίχους τούς αφιε
ρωμένους στή μνήμη νεκρού φίλου. Τό νεκρικό αυτό ποίημα άρχιζε ώς 
ε ξή ς :

Κι* αν τής ημέρας το άστρο, γερασμένο, έμαύριζε κι’  από ψηλά ά π ’ 
τον ουρανό, βροχή φωτιάς πέφταν στή γή τ ’ αστέρια....

"Ο σο μέτρια κι’ αν ήταν ή πρώτη αυτή παραγωγή τού ήρωός μας, 
4'γινε αφορμή τής γενικής έκτιμήσεως τών συμμαθητών του καί τών με
λών τής οίκογενείας του. “ Ολοι έδήλωσαν δτι δέν επετρέπετο κάμμιά 
αμφιβολία πώς ήταν ποιητής. Ό  δάσκαλός του τον προέτρεψε νά γράψχ) 
«μ έσω ς ένα μεγάλο επικό ποίημα καί τοϋ υπέδειξε ώς θέμα «Τ όν πόλεμο



τοϋ  Παρνασσού·» κατά τον Παυσανία. Ά ς  άφήσουμε τον Βάγνερ νά μάς 
διηγηθη τήν περιπέτεια αυτή.

« Τήν εκλογήν αντή τον τήν υπέβαλε (τον διδασκάλου τον) δίχως αλλο ό 
θρύλος που διηγείται δ Παυσανίας, δτι, δηλαδή, αΐ Μοϋσαι κατεβήκαν ά π ' 
τον Παρνασσό, γιά νά υπερασπίσουν τούς "Ελληνας εναντίον των Γαλατών, 
κατά τον δεύτερο π. X . αΙωνα, καϊ προκάλεσαν τον πανικό στους έχ&ρούς · 
των. ’Άρχισα πράγματι ενα ποίημα σε εξάμετρους, άλλα δεν κατώρϋ·ωνα 
νά πάω πιο πέρ ’  από πρώτο ασμα. Οί σπουδές μου δεν ήταν τόσο προχω
ρημένες ώστε νά μου επιτρέπουν νά διαβάζω τΙς ελληνικές τραγωδίες στο 
πρωτότυπο, έμελετοϋσα τΙς εξνπνες απομιμήσεις τον Αύγουστον "Απελ, καϊ 
μεταξύ άλλων τον περίφημο «Π ολ νΐδη » τον καϊ τούς «Α Ιτω λούς» τον. Μον 
ήρ&ε λοιπόν ή επιθυμία νά γράψω καϊ γώ μιά τραγφδία, κατά τό ελληνικόν 
υπόδειγμα, σύμφωνα με τούς κανόνας και τϊς μορφές πού εξε&είαζε ό ’Άπελ. 
Διάλεξα ώς θέμα τό θάνατο τον , Οδνσσέως, κατά τινα μν&ον του °Υγίνον, 
οπον δ ήρως φονεύεται από τον υιό πού απέκτησε με την Καλυψώ. Τό δο
κίμιο αντό έμεινε στήν αρχή τον. " Ωστε τό πνεύμα μον δεν κατώρθωνε νά 
υποταχ&ή στϊς καθ'* αυτό κλασσικές σπονδές. Τό μόνο πού με τραβούσε ήταν 
ή μυθολογία κ 5 ή ιστορία)).

Σέ ηλικία πού τό πνεϋμα κινείται μετά δισταγμού, δ Βάγνερ παρου
σίασε χαρακτηριστικά πρωτόλεια τής ανεξαρτησίας εκείνης των απόψεων, 
τήν οποίαν ουδέποτε έγκατέλειψε. Τοΰτο ύπήρξεν δ πρώτος λόγος πού τον 
εκαμε νά σπάση σέ λίγο τούς δεσμούς τής θρησκείας, γιά νά έγκατάστήση 
τά όνειρά του σέ μιά σοφίτα, δπου συχνά τό πάθος του νά γράφη στί
χους αντικαθιστούσε τήν τροφή, ίσαμε τήν ημέρα πού τον βρίσκουμε, 
δέκα-πέντε ετών, στή Λειψία, καταγινόμενον μέ τήν σύνθεσι ενός μεγά
λου δράματος — τά δράματά του υπήρξαν πάντα μεγάλα — Leubald  und 
Adelaide, τό δποϊον τοϋ είχαν έμπνεΰσει ό Σαίξπηρ καί δ Γκαιτε. Κ α
θ ώ ς βλέπουμε δ Βάγνερ διάλεγε πρότυπα τού αναστήματος του.

Γιά μουσική κανείς δέν γίνεται λόγος. Πολύ αργότερα γνωρίστηκε 
μέ τον Βέμπερ, τοΰ δποίου τό ρωμαντικό μελόδραμα Freischiitz τοϋ άπε- 
κάλυψε τά μυστήρια τής τέχνης τοϋ ήχου. ’Ά λλω στε  δέν θ ά  παρακολου
θήσουμε τον μουσικό, αλλά τον ποιητή, αφού έπανειλημμένως έδήλωσε 
δτι «<5έν ήτο μ ουσ ικ οσυνθέτη ς άλλα μ όνο  ποιητής'». Πράγματι, γιά τον 
Βάγνερ, ή μουσική δέν ειχε νόημα χωρίς τήν ποίησι- εύρίσκετο σέ δευτε- 
ρεΰουσα μοίρα. Ή  φανταστική ζωή, ή ϋπαρξις έξω τών κοινωνικών συμ
βάσεων, δπως τον αντιλαμβάνονται οί ποιηταί, έπλημμΰριζε τή νεανική 
του καρδιά. Ζώντας μακριά από τήν πραγματικότητα, έ'λαβε μέρος δταν 
ήταν στή Λειψία φοιτητής, σ ’ εσωτερικές ταραχές πού τον παρέσυραν σέ



βιοπραγίες ανήκουστου άγριότητος, άναμιχθείς μέ στασιαστάς, τών οποίων 
ή καταστρεπτική μανία δέν είχε τίποτα τό άπολλώνιον. Ή  προερχομένη 
από τή δίψα τής ελευθερίας μέθη του, τον έ'καμε να γράψ·η τήν O uver- 
ture εκείνη δι’  ορχήστραν, τήν Polonia, τήν οποίαν τοΰ ενέπνευσε ή ατυ
χής έπανάστασις τής Πολωνίας στά 1831. Α λ λ ά  καί πρωτήτερα, ώς σχο
λικόν θέμα, ειχε συνθέσει χορωδίαν εις ελληνικούς στίχους επί τής ’ Ανε
ξαρτησίας τής 'Ελλάδος. Ό  πόθος αυτός τής δικαιοσύνης καί τής ελευ
θερίας επανευρίσκεται καί εις εν από τά πρώτα μελοδράματα του, στον 
Rienzi- Σ τά  1848, έ'λαβε μέρος στήν έπανάστασι τής Δρέσδης κι’ αναγ
κάσθηκε νά φυγή, ν ’  αύτοεξορισθή στή Ζυρίχη τής Ε λβετίας. Αυτό ήταν 
ένα σοβαρό επεισόδιο τής ζωής του, πού τον άφήκε μετέωρον καί άμφι- 
ταλαντευόμενον ώς προς τήν όδόν, τήν οποίαν θ ’ άκολουθούσε. Ά π η υ - 
δισμένος αντιμετώπισε τήν ανάγκην νά εγκαταλείψχ) τό περιβάλλον του 
καί νά φύγη μακριά, στήν Ε λ λ άδα  ή στή Μικράν 9Ασία. Τό σχε'διό του 
αυτό δέν κατώρθωσε νά τό πραγματοποίηση. Ά λ λ ’ αν ή Ε λ λ άς δέν τον 
έδέχθηκε στούς κόλπους της, έζωντάνεψε μέσα του καί ζωπύρωσε δλο του 
τό έ'ργο.

Π ώ ς ν ’  άμφιβάλωμε γιά τό σχηματισμό τής διανοίας αυτής, διαβά
ζοντας τό σύμβολο τοΰτο τής πίστεως, δπου δ ποιητής, καταγινόμενος 
μέ τή σύνθεση τοϋ Λόεγκριν, α ν α φ ω νεί:

«"Οταν τό πνεύμα μου καί τό αίσθημά μου ώρίμααε, κατάλαβα τον Αι
σχύλο γιά πρώτη φορά. Οι γεμάτες ευγλωττία διδασκαλίες τοϋ D roysen φέ
ρανε τόσο ζωηρά ατά μάτια μου τή μεθυστική εικόνα τών ελληνικών παρα
στάσεων, που διαβάζοντας την Όρέστεια έδοκίμασα την από σκηνής επιβλη
τικήν εντνπωαιν τώ ν τραγωδιών αυτών. Τίποτα δεν παραβάλλεται με τήν  
συγκίνησι που μοϋ προξένησεν ό ’ Αγαμέμνων καί ίσαμε τό τέλος τών Ε υ
μενιδών βρισκόμουν σε μιά τέτοια γοητεία, που εγινε, επί τέλους αιτία, ώστε 
νά μήν μπορέσω νά συμφιλιωθώ εντελώς μέ τή νεώτερη φιλολογία. Οί 
ιδέες μου περί σπουδαιότητος τοϋ δράματος καί τοϋ θεάτρου εσχηματίσθησαν 
άναμφιβόλως υπό τήν επίδρασιν τών εντυπώσεων αυτών. Περνώντας από 
τους άλλους τραγικούς ποιητάς, εφθασα στον Αριστοφάνη. Ά φ ο ΰ  έδούλεψα 
δλο τό πρωΐ συνεχώς τον Λόεγκριν, πήγα ταπόγευμα νά προστατευτώ από 
τή ζέστη κάτω από τά πυκνά φυλλώματα τοϋ κήπου. Ah θά μποροϋοα νά 
περιγράψω τήν ακράτητη χαρά ποϋ μοϋ προκαλοϋσε ή άνάγνωσι τών έργων  
τοϋ *Αριστοφάνη, άφοϋ πιά με τΙς ” Ορνιθες του, είχα καταμετρήσει τό βά
θος και τον πλούτο τοϋ ευνοουμένου αυτοϋ τών Χαρίτων, δπως τολμηρά ώ νό- 
μαζε τον εαυτό του. ’Επίσης βυθιζόμουνα στους καλύτερους διαλόγους τοϋ  
Πλάτωνος' τό Συμπόσιον, μεταξύ άλλων, μ ’  εκανε τόσο βαθειά νά καταλάβω



τήν θανμαστήν ελληνική ζωή, πού μον εφαινοταν οτι τζολν καλντερα θα μον 
εταίριαζαν αί Ά θ ή να ι από όποιαδήποτε άλλη κατάστασι τής νεωτέρας ζωής. 
Καϊ καθώς οί μελέτες μον είχαν εντελώς ώρισμένο σκοπό, δε σνλλογί- 
στηκα ποτέ νά μεταχειριστώ ενα δποιοδήποτε εγχειρίδιο λογοτεχνίας, αλλ 
άφον προσοικειώθηκα με τήν ιστορία τοϋ ’ Αλεξάνδρου καϊ τήν Ιστορία τον  
*Ελληνισμόν τον Droysen, καθώς καϊ με τα εργα τον N i e b u h r  καϊ τον Gibbon, 
πέρασα κατ’ ευθείαν στϊς γερμανικές αρχαιότητες, οπον εύρηκα οδηγό μον 
αγαπητό τον ’ Ιάκωβο Γκρίμμ.ν

'Η  τελευταία αυτή παράγραφος είναι πολύτιμος, καθορίζει τις τάσεις 
τοϋ Βάγνερ. Έ π ί ελληνικού βάθρου θ ά  ύψωση τό μνημείο του στο γερμα
νικό πνεϋμα. Δυο πηγές θά μάς πληροφορήσουν για τις ελληνογερμανικές 
τάσεις τοϋ ποιητοϋ : τάγραφόμενά του και τα εργα του. Α ς μοϋ επιτροπή 
νά σταχυολογίσω εδώ κ’  έκεΐ μερικές σκέψεις τοϋ ποιητοϋ. Σ ’ ένα γράμμα 
προς εκείνον, ποΰ τόση επέπρωτο νά δοκιμαση πικρία βλέποντας τη γνώ
μη τοϋ κοινοϋ νά έγκαταλείπη αυτόν χάριν ενός ξένου, προς τον "Εκτορα 
Μπερλιόζ ό Βάγνερ έγραφε τό 1860 :

«.Διερωτήθηκα ποιοϊ θαπρεπε τάχα νάναι οί δροι τής τέχνης γιά να μπο-
ρέση να προκαλέση τον απαραβίαστο σεβασμό τον κοινοϋ  Κ ι ’ άναζήτησα
τ ή ν  αφετηρία μον στήν αρχαία °Ελλάδα. ’Εκεί σννήντησα τό κατ’ εξοχήν 
καλλιτέχνημα, τό δράμα, γιατϊ ή ιδέα, οσο κι’ άν είναι βαθειά, μπορεί δ ι’ 
αντον νά έκδηλω&ή μέ πλήρη καθαρότητα καϊ μέ σαφήνειαν παγκοίνως κα
ταληπτήν. Μένομε σήμερα κατάπληκτοι πού 30.000 °Ελληνες κατόρθω ναν  
νά παρακολονθονν μέ αδιάπτωτο ενδιαφέρον τήν παράστασι τών τραγωδιών  
τοϋ Α ισχύλον τό αποτέλεσμα αντό κατώρ&ωοε νά επιτενχθή μέ τήν ενωοι 
καϊ σννδρομή ολων τών τεχνών γιά τον ϊδιο σκοπό...'»

Κατανοών, καθώς εννόησαν καί τά ένδοξα πρότυπά του, δτι τό θέα
τρο — χο τρομερόν αυτό πανδαιμόνιον —  μπορούσε νά ταπεινώση ή ν ’  
άνυψώση τόν λαόν, δ Βάγνερ είδε πώς τό αρχαίο δράμα ήταν τό μόνο 
μέσο γιά ν ’ άντιδράση κατά τοϋ τετριμμένου καί διεφθαρμένου θεάτρου. 
Τά πρότυπα πού προτιμούσε ήταν δ Αισχύλος καί δ Σοφοκλής, αλλά ή 
ε’ισαγωγή τοϋ γυναικείου πάθους στά έργα του τόν πλησιάζει καί προς 
τόν Ευριπίδη. Π ροσπαθεί καί αυτός νά έπαναλάβη τή σύνθεσι τών τε
χνών τών ’ Α ρχ αίω ν  ή ποίησις, ή μουσική καί ή δρχησις θ ά  ξαναδώσουν 
τόχέρι. Αυτό πού ο'ι "Ελληνες έκάλουν «όρχη στικ ή », τήν έκφρασι τοϋ 
δράματος μέ τή μιμική, τήν ξαναβρίσκουμε στον περίφημο βακχικό χορό 
τοϋ Venusberg· τοϋ Tannhauser καί στή σκηνή τών Π αρθένων - Λ ου- 
λουδιών τοϋ Parsifal· Καί δέν πρόκειται γιά παρεπόμενα τοϋ έργου, αλλά 
γιά τμήματα, πού αποτελούν λογικόν αυτού μέρος.



Δέν μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε υπερβολική τή βεβαίωσι πώς δ 
Βάγνερ πέρασε τά σαράντα χρόνια τής καλλιτεχνικής του δράσεως άγωνι- 
ζόμενος γιά τον θρίαμβο τής ήθικής άνυψώσεως τής τέχνης, τής οποίας 
τάς κατευθυντηρίους άρχά'ς αναζητούσε στάς ’Α θήνας. 'Ω ς προς τό ζή
τημα τοϋτο τίποτα δέν υπάρχει εκπληκτικοίτερο άπό τό έργο του ή « Τέ
χνη κι’ ή Έπανάστασι» αληθινή κοινωνικοπολιτική μελέτη, δπου δλες οί 
σχέσεις τοϋ θεάτρου καί τοϋ δημοσίου βίου εξετάζονται λεπτομερέστατα. 
’ Ο νειρεύονταν τήν περιοδικήν επάνοδο μερικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
τή δημιουργία δραματικών εορτών, πού νά θυμίζουν τήν ’ Ολυμπία, καί 
δπου ή έκτέλεσι δραματικών αριστουργημάτων, υπό τήν προεδρείαν αρ
χόντων, νά καθίσταται κρατικός θεσμός. Μέ τον ίδιο καθαρό τρόπον 
εκφράζεται δταν μιλάει γιά τήν ΐδρυσι τάξεως πραγμάτων «δπου οί σχέ
σεις μεταξύ τέχνης καί δημοσίου βίου, οί οποίες υπήρχαν στάς ’ Α θήνας 
θά ξαναγεννιοϋνταν εύγενέστερες καί, οπωσδήποτε, διαρκέστερες». ’ Ιδού 
πώς έξεφράζονταν ό ίδιος.

Ά να μ φ ιβόλω ς μιά εποχή δέν ξαναγίνεται καί ασφαλώς δ Βάγ- 
■νερ, θέτοντας κάποιο σκοπό στο θέατρό του, τοποθετήθηκε παραπλεύ- 
ρως τής ιδέας τοϋ αρχαίου δράματος. Τό τελευταίο αυτό δέν έπεδίωκε τήν 
έπίτευξιν ώρισμένου σκοπού, άλλ’ ήρκεΐτο νά έκφράζη αιώνιες αλήθειες, 
-υπό μορφήν αισθητήν καί καλλιτεχνικήν. Θαυμάζομε λοιπόν περισσότερο 
τον καλλιτέχνη παρά τό φιλόσοφο πού κρύβεται μέσα στο Βάγνερ' επικρο
τούμε άνεπιφύλακτα δταν δηλώνη πώς ή ελληνική τραγφδία «ύπήρξεν ή 
■ύπέροχος έκδήλωσις φυλής ανεπτυγμένης εν πάση έλευϋ·ερία, καί πού 
γνώρισε μόνο τΙς φυσικές δυνάμεις πού έλάτρευε, αυμβολιζομένας 
ατούς ϋ·εούς της» . Τό καταλαβαίνουμε καλύτερα ακόμα στις μελέτες του 
γιά τά θέματα τοϋ δράματος, ώς τά παρουσιάζει δ ’ Αριστοτέλης στήν 
ΙΙοιητική του. Σ ’ αυτές εκδηλώνεται δλη ή διαφορά πού υπάρχει μεταξύ 
τών θεμάτων πού εμπνέει ή ιστορία καί τών προερχομένων άπό τή σφαίρα 
τοϋ μύθου. Τό δράμα πού προέρχεται άπό τήν ιστορία είναι πάρα πολύ 
λίγη ανεξαρτησία στήν έ'μπνευσι τοϋ ποιητοϋ. Έ ξ  αντιθέτου τά μυθικά 
θέματα εμφανίζουν ΐδεωδώς τάνθρώπινα αισθήματα. Αυτά λοιπόν θά 
προσελκύσουν τον Βάγνερ.

Εύκολα μπορούμε νά εξακριβώσουμε δτι παράλληλα προς τις θ εω 
ρίες του, δ Βάγνερ αναζήτησε, στο μεγαλύτερο μέρος τοϋ θεάτρου του, 
νά φθάση τό ιδεώδες τών ’ Αρχαίων. Σ τά  μελοδράματά του «Οί Μάγισ
σες» καί «Λόεγκριν», δέν ξαναβρίσκουμε τάχα μιά παραλλαγή τού μύθου 
τής ψυχής καί τοϋ έρωτος, ή, άν προτιμάτε, τού Διός καί τής πάρα πολύ 
περίεργης Σεμίλης ; Τό σύμβολο τού λευκού κύκνου τού Λόεγκριν δέ θ ά



μπορούσαμε νά τό παραβάλωμε προς την αρχαία συμβολικήν εικόνα, η 
όποια μετέβαλεν αυτόν εις έμβλημα τοΰ φωτός, άφοϋ, κατά τινα δωρι
κήν εκδοσιν, οι κύκνοι ώδήγησαν στους Δελφούς τον Απόλλωνα, για νά 
κηρύξη στους 'Έλληνες τή δικαιοσύνη και τούς νόμους ;

Τό εργον, δπου ή βαγνερική αισθητική σύλληψις πλησιάζει προς τήν 
αρχαιότητα είνε αυτή ή γερμανική Ιλιαδα, τό «Δαχτυλίδι τών Νιμπε- 
λοϋγκεν» , τριλογία μέ πρόλογο, τό τρομερώτερο ασφαλώς έργο πού συνέ
λαβε άνθρωπος άπό τοΰ Αισχύλού. Τό απέραντο τοΰτο επος, η "θεογονία 
αυτή ή άπολήγου^α σέ μιαν ανθρώπινη τραγφδια, περιλαμβάνει, έκτος 
τής μορφής, πολλές ομοιότητες μέ τον αρχαίο μΰθο. «Γό Δαχτυλίδι τών 
Νιμπελοΰγκεν», είναι ό γενικός τίτλος τεσσάρων δραμάτων τοΰ αύτοΰ 
κύκλου, και κάτω άπ5 αυτόν περιλαμβάνονται «'Ο χρυσός τοϋ Ρήνου» , 
ώς πρόλογος, «'ίΓ Βαλκυρία» ώς ήμερα πρώτη, ό «.Ζίκφριδ» ώς ήμερα 
δεύτερη, κα'ι «Τό Λυκόφως τών Θεών» ως συμπέρασμα τής υπεράνθρω
πης αυτής δημιουργίας. 01 θεοί, οί πολεμόχαρες παρθένες, οί άγριες αυ
τές Βαλκυρίες, πού διαλέγουν στά πεδία τών μαχών τούς πλέον αγνούς 
ήρωες τούς προωρισμένους γιά τήν κατοικία τών θεών, τον σκανδιναυί- 
κόν αυτόν ’Όλυμπον, τον Βαλάλα, δπου κατοικεί δ πατέρας τών θεών, δ 
Βόταν κ’ οί άκόλουθοί του, ό τρομερός Ντόννερ, θεός τοϋ κ εραυνού ,δ  
Λόγκε, θεός τής πανουργίας καί τοΰ πυρός, ο Φρό θεός τών λουλουδιών 
καί τής χαράς, ή Φράϊα, ή ’ Αφροδίτη τών Γερμανών, έπειτα οί γίγαντες 
πού χτίσανε τήν κυκλώπεια κατοικία τών θεών, οί νάνοι, οί Νιμπελοΰγ
κεν αυτοί οί εχθροί τών γιγάντων καί τών θεών, κατόπιν οί ημίθεοι καί 
τέλος οί θνητοί προσωποποιούμενοι άπό τον νεαρό Ζίκφριδ, τον φονιά τών 
τεράτων, είδος τοΰ ’ Απόλλωνος άπαλλάσσοντος τον κόσμον άπό τον δρά
κοντα Π ύθωνα. 'Ω ς δ Π ρομηθεύς έκλεψε παρά τήν θέλησιν τοΰ^ Διός τον 
θειον σπινθήρα άπό τον ’Όλυμπο έτσι κι’ δ Ζίκφριδ ξεκλέβει τό μυστικό 
τών θεών, άπό δπου άρύεται τήν παντοδυναμία πού θέτει τέρμα στή βα 
σιλεία τών θεών.

Οί παραλληλισμοί παρουσιάζονται ά φ ’ εαυτών. Η αλήθεια είναι πως 
οί μυθολογίες έχουν βάθος κοινόν, άλλα είναι εξ ίσου αληθές πως δ Β άγ
νερ χωρίς νά θελήση ν’  άντιγράψη τήν ελληνική μυθολογία στο Δαχτυ- 
λίδι τών Νιμπελοΰγκεν, έθεσε τήν γιγαντιαίαν αυτήν τοιχογραφίαν τής άν- 
θρωπότητος καί τής φύσεως ΰπο την αιγίδα τοΰ αρχαίου ιδανικού.

’ Εάν, μετά τον ποιητή, θεωρήσωμε τον μουσικον, δέν μπορούμε να 
πούμε δτι υποτάσσοντας τό ρόλο τοΰ τραγουδιοΰ και τη φωνη τής ορχή
στρας στήν ποίησι, συνέχισε, κ’  εδώ, την παράδοσι τοΰ αιώνα τοΰ Περι
κλεούς ; Στήν αρχαιότητα δ χορός έσχολίαζε τή δράσΓ δ Βάγνερ άντικα-



θιστα to  χορό μέ τήν ορχήστρα, μέ τήν συμφωνία, τήν επιφορτισμένη, τρό
πον τινά, νά έρμηνεΰση τό σκηνικόν δραμα. Δέν υπάρχει επικράτησι τής 
μουσικής, αλλά έ'νωσι τής μουσικής μέ τήν ποίησι. ΓΙοιός μουσικός, από 
τής άρχαιότητος, ακολούθησε μιά τέτοια άντίληψι; Τήν ίδια φροντίδα, μέ 
τήν οποίαν οί τρεις μεγάλοι τραγικοί 'Έλληνες συνέδεσαν μεταξύ τους τά 
διάφορα συστατικά στοιχεία τοϋ δράματος, τήν είχε κι’ ό Βάγνερ καί 
δέν στάθηκε ατυχέστερος στο εγχείρημά του.

Αυτή ήταν ή διδασκαλία κι’  αυτοί ήταν οί διδάσκαλοι ποϋ εγονιμο- 
ποίησαν τό βαγνέρειο πνεϋμα. Ό  σεβασμός τοϋ Βάγνερ προς τήν ελλη
νικήν διανόησιν έξεδηλώΌη ακόμα καί στήν ολική εγκατάστασι τοϋ έ'ργου 
του, άφοΰ τό θέατρό του ήταν αντιγραφή τοϋ θαυμαστοϋ έλληνικοϋ προ- 
τΰπου. Κανείς δέν αγνοεί δτι τό θέατρο τής Μπαϋρόϋτ, μέ τήν ριπιδοει
δή του αίθουσα, χωρίς τά συνηθισμένα θεωρεία τοϋ μοντέρνου θεάτρου, 
μέ τήν αμφιθεατρική διευθέτησί του, φαίνεται σάν νά παραγγέλθηκε 
στους αρχιτέκτονας τών ’ Α θηνών, τής ’ Ολυμπίας, τών Δελφών καί τής 
’Επίδαυρου.

Κι’ δταν περιφέρομαι στάς ’ Α θήνας καί διαβάζω στις γωνιές τών 
δρόμων τά ονόματα τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ καί τοϋ Σατωβριάνδου διερω
τώμαι ενίοτε αν δ Βάγνερ δέν είναι περισσότερον "Ελλην από τους μεγά
λους αΰτοϋς ρωμαντικούς κι’ αν δε θάταν δίκαιο νά τιμηθή κ’ ή δική 
του μνήμη στάς ’ Α θήνας δσο κ’ ή τών μεγάλων αυτών πνευμάτων, για
τί, άν ίσω ς ύπήρξεν ό μεγαλύτερος δραματουργός, πού έγνώρισεν ή γή 
από τήν εποχή τής άρχαιότητος, τοΰτο τό χρεωστοϋσε δχι μόνο στό πνεϋ- 
μά τό δικό του, αλλά καί στήν έμπνευσι ποϋ κατώρθωσε ν’ άντληση από 
τήν πλουσιώτερη πηγή τοϋ ιδανικού καί τοϋ κάλλους, τήν 'Ε λλάδα.

FRANK CHO ISY



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

« Ein Volk, das den heiligen Ernst und die Weihe- 
volle Wurde nicht einmal im Hans Gottes ertra- 
gen kann, das in der Kirche nach susslicher Sin- 
nenmusik und weltlichem Ohrenkitzel schreit, ist 
krank und faul bis ins innerste Mark hinein» .

’Α ϊτό τ  as «^Σκέψεις ενός μ ονσικοϋ»

αρακολουθών τις τήν λειτουργίαν, εις μερικάς Ιδίως εκ
κλησίας μας, ήθελε παρατηρήσει τά εξής : Οι ίεροψάλται 
ψάλλουν— συνήθως— μέ έρρινον φωνήν. Βον ’Έχουν κα
ταρτίσει άλλοι «χορφδίαν», ή οποία ή κρατφ απλώς 
«ϊσον» ή ψάλλει κατά τετραφωνίαν— άνάγνοοσε: κατά τρι- 

τας καί εκτας. Γον «Ά μανεδοποίησαν» μερικοί τά αργά μέλη και Ιδίως τό 
Χερουβικόν. Δον At λέξεις ή οί στίχοι τών ιερών κειμένων, έχουν παρα- 
φθαρεϊ είς σημεΐον, ώστε, ν ’ άκοΰη τις συλλαβάς ή γράμματα απλώς, 
άνευ σημασίας καί βαθυτέρας έννοιας. Εον "Ενας βαρύς γδούπος τών 
ποδών τοϋ «χορολέκτου» μάς χαϊδεύει τό ακουστικόν τύμπανον, συχνακις. 
ΣΤ ον Σπανίως εναρμονίζονται αί φωναί τοϋ ίερουργοϋντος και τοϋ 
«χοράρχου». Καί Ζον "Εκαστος έκ τών τελευταίων, προσπαθεί να επί
πλευση διά τής «γλυκυμόλπου» αύτοϋ φωνής.

Καί εν τοιαύτη περιπτώσει, τίθενται τά εξής ερω τή ματα : Π οιος εί
ναι ό ρόλος τής μουσικής είς τήν έκκλησίαν; 2ον Τί είδους μουσική 
πρέπει νά γίνεται χρήσις; 3ον Υ πάρχει κατάλληλος μουσική δια την 
’ Ο ρθόδοξον έκκλησίαν μ ας; Καί 4ον Ό π ο ιο ς  πρέπει νά είναι ο πρω 
τοψάλτης καί ό ίερεύς;

Είναι άναγκαΐον νά λεχθή: Βάσις τής έκάστοτε λειτουργίας είναι τό 
κείμενον. “Ή  μουσική εχει ρόλον βοηθητικόν. Ή  τελευταία αυτη, υΛαρ-



χει, δχι διά νά δώση μεγαλοπρέπειαν εις τήν λειτουργίαν, δχι διά νά 
λαμπρΰνη αυτήν, δχι διά νά καταστήσχ] τό κείμενον διά τών καθαρώς 
μουσικών συνδυασμών της, νοητόν, δχι διά νά δώση μεταφυσικήν ση
μασίαν εις τό τελευταΐον, δχι διά νά μάς άπομακρΰντ] μέ τό άϋλον τών 
ήχων της έκ τών εγκοσμίων, άλλ’ εξ αντιθέτου, ΐνα μή καταβάλλεται 
τό έκκλησιαζόμενον κοινόν διά τής απλής, στεγνής και μονοτόνου απαγ
γελίας τών εκκλησιαστικών ιερών κειμένων.Ή  μουσική εις τήν εκκλησίαν, 
ύποβοηθεΐ τό κείμενον καί— last not least— καί τό κοινόν. 'Η  μουσική 
αυτή, πρέπει νά είναι— καί είναι άνέκαθεν— άντικειμενικη. «Α ισθήματα» 
δέν αποδίδει ή Βυζαντινή μουσική. Προγραμματική μουσική, κατά τήν Ευ
ρωπαϊκήν έννοιαν καί σημασίαν, δέν υπάρχει εις τήν Βυζαντινήν μου
σικήν. Καί επομένως, προκειμένου νά ψάλλϊ] τις ή νά συνθέση τάς λέ
ξεις δρος καί ουρανός, δέν θ ά  γράψχι ή δέν θ ά  έκτελέση μέ όξυτέρους 
φθόγγους τον ουρανόν καί βαρυτέρους τό δρος, διότι ό ουρανός είναι 
υψηλότερος τοΰ δρους. (Ν. Β. Τό τελευταΐον αυτό έγράφη άπό έ'ναν 
'Έ λληνα καθηγητήν Θεολογικής σχολής!.. .) Ή  εκκλησιαστική μας μου
σική δέν χρωματίζει, κατά τήν Ευρωπαϊκήν σημασίαν, λέξεις, άλλ’ απλώς 
προσαρμόζεται εΐς τήν γενικήν έννοιαν τοΰ δλου κειμένου. Καί δεδομέ
νου δτι έξελείχθη, δηλαδή, άπό απλήν ψαλμφδίάν εφθασεν αυτή εις τό 
ΰψος τής μεγαλειώδους, τής σεμνοπρεποΰς, τής επιβλητικής, τής θαυμα- 
σίας μελοποιΐας ενός Ρωμανοΰ, ενός Δαμασκηνοί, μιας Κασσιανής κτλ., 
απέκτησε, μέ άλλους λόγους, τά αναγκαία ολίγον κατ’ ολίγον στοιχεία 
ποικιλίας, κατορθώνει πλέον μέ τά πλούσια αυτής μέσα, μέ μέσα τά 
οποία στερείται ή Ευρωπαϊκή μουσική, ν3 άποδίδχι καί νά παρασΰρτ], 
νά καθηλώνη καί νά μάς φέρη εις κατάνυξιν ή μονόφωνος ήμών Βυ
ζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Ή  τελευταία είναι ό χρυσοΰς μανδύας 
αδαμαντινών αληθειών.

Καί τώρα, πριν ή έ'λθωμεν εις τήν δευτέραν έρώτησιν, καλόν είναι 
ν5 άναφέρωμεν δτι ή πραγματική εκκλησιαστική μουσική τών Καθολικών, 
είναι, ή μονόφωνος τοΰ Γρηγοριανοΰ μέλους. Αυτήν θεωρεί εκκλησια
στικήν μουσικήν πρωτίστως καί συνιστώ ό Π άπας. Εις τό «M otu  pro- 
prio» (22 Νοεμβρίου 1903) τοΰ Π άπα Πίου τοΰ Χ ου , άναγινώσκει τις τά
ακόλουθα ( ') :  « ----- D iesen E igenschaften  begegnen  w ir im  hochsten
G rade beim  G regorianischen G esange, w elcher daher der eigentliche 
G esang der rom ischen K irche ist, der einzige Gesang, welchen sie

’ ) Έ χ ομ εν  ύπ1 δψιν ήμών τήν Γερμανικήν μετάφρασιν, εΐς τό περιοδικόν «C a c i-  
l i e n v e r e i n s o r g a m  N o 1, 1904, τοΰ Ίταλικοΰ πρωτοτύπου τοΰ Π άπα.



von  den A ltvatern ererbt, den sie Jahrhunderte lang in ihren litur- 
gischen Biichern eifersiichtig geschiitzt hat, den sie, als den ihri- 
gen, direkt den G laubigen darbietet, den sie in einigen  T eilen  der 
L iturgie ausschliesslich vorschreibt, und der durch die neusten Stu- 
dien so gliick lich  in seiner U nversehrtheit und R einheit w ieder her- 
gestellt worden ist. Aus diesen Griinden w urde der G regorianische 
G esang im m er als das hochste V orb ild  der K irchenm usik  betrachtet, 
so dass man m it vollem  G runde das fo lgen de allgem eine G esetz 
aufstellen kann: E ine K irchenkom position  ist um  so heiliger und
liturgischer, je  m ehr sie sich im  Aufbau, im Geiste und im  G esch- 
m acke der G regorianischen M elodie nahert, und sie ist um so we- 
niger des Gotteshauses wiirdig, je  m ehr sie von  diesen hochsten 
V orbilde verschieden ist.

D er alte traditionelle G regorianische G esang m uss daher hau- 
fig  bei den gottesdienstlichen V errichtungen  w ieder verw endet wer- 
den ; alle sollen daran festhalten, dass eine k irch liche Funktion  
nichts an ihrer Feierlichkeit verliert auch wenn keine andere M usik
als diese vorgetragen  w ird».

Είρήσθω έν παρόδω δτι, πραγματικώς μεγαλειώδη καλλιτεχνήματα ως 
ή «Λειτουργία» τοϋ I. Σ . Μπάχ, τών Χαϋδν, Μ οτσαρτ, Μπετοβεν, Χερουμ 
πίνι, Λίστ, Μπροΰκνερ, Βέρδι και άλλων τά « Εκκλησιαστικά» έργα, στε- 
ροΰνται έγκρίσεως τής άνωτάτης αρχής τών Κ αθολικών: τοϋ Π άπα Ρ ώ 
μης. Δέν έχουν άναγνωρισθεΐ ώς εκκλησιαστικά έργα, ώς έργα δηλαδη 
κατάλληλα διά τήν λειτουργίαν. Είναι αΰταί συνθέσεις θρησκευτικοϋ περι
εχομένου (κατά τήν άποψιν βεβαίως τής κυριάρχου Ε κκλησίας), διά τας 
αίθουσας τών συναυλιών και ουχί δια την εκκλησίαν (2).

Βεβαίως, περαιτέρω εΐς τό ώς άνω «M otu  proprio» άναγινώσκει τις 
καί τά εξής διά τον Παλεστρίνα καί τό πολυφωνικόν έν γένει ΰ φ ος :
«  D ie vorgenannten E igenschaften  (τοΰ Γρηγοριανοϋ μέλους) be-
sitzt auch im hochsten G rade die K lassische Polyphonie, besonders 
die der rom ischen Schule, w elche im  16· Jahrhundert ihre hochste 
V ollendung durch Pierlu igi von  Palestrina erreichte und in der

2) "Οτι, διά  κ αθαρώ ς τοπικιστικούς, εθνικιστικούς καί καλλιτεχνικούς ακόμη ' 
σκοπούς, έκτελοΰνται κ άπ οτε-κ άπ οτε-π άντω ς σ π α ν ί ω ς — α ί  «Ε κκλη σιαστικοί» συνθέ
σεις τών ανωτέρω  καί εΐς τήν εκκλησίαν, δέν έχει ούδεμίαν απολύτως σημασίαν. Ο Π ά 
πας, ή άνωτάτη δηλαδή Ε κκλησιαστική  αρχή τών Καθολικών, δέν τάς άνεγνώρισε 
καί δέν τάς αναγνωρίζει ώ ς τοιαύτας.



F o lg e  K om positionen  von  ausgezeichneter m usikalischer und litur- 
gischer G iite hervorzubringen fortfuhr. D ie klassische Polyphonie 
nahert sich sehr gut deni hochsten V orb ilde  der Kirchenm usik, 
dem  G regorianischen Gesange, und daher verdiente sie, zugleich 
m it diesem  bei den feierlichsten Funktionen  der K irche zugelassen 
zu werden, w ie die der papstlichen X apellen  es sind- A uch  sie muss 
daher bei den K irehlichen Funktionen w ieder haufig gebraucht 
werden, besonders in den hervorragendsten Basiliken, in den Ka- 
thedralkirchen, in denen der Sem inarien und anderer kirclilicher 
Institute, w o die erforderlichen Mittel n icht zu fehlen p flegen ».

Αλλά μήπως ειχομεν ή έ'χομεν ημείς, έως σήμερον, άναδείξει έναν 
Παλεστρινα; Η Ευρωπαϊκή μουσική, γενικώς, δέν έπήρε τόν ϊδικόν της 
δρόμον, δια λογους κοινωνιολογικούς, περιβάλλοντος καί ψυχολογικούς, 
τών οποίων ή άνάπτυξις εδώ, θ ά  μας έ'φερε μακράν τοϋ θέματός μας; 
Μήπως ή «κλασσική πολυφωνία» ενός Παλεστρινα φέρ’ είπεΐν, είχε ποτέ 
κάτι τό παρόμοιον καί είς τήν δλην εξε'λιξιν τής Ελληνικής μουσικής έν 
γένει; Ή μ εϊς έξυπνήσαμε μίαν ωραίαν πρωίαν ελεύθεροι, φέραμε ενα 
Γερμανόν πρίγκηπα διά βασιλέα καί ήρχίσαμεν νά συνθέτωμεν, μέ Ε λ 
ληνικά ή μή μοτίβα, Γερμάνιστί, Ίταλιστί, Γαλλιστί καί Ρωσσιστί... Μάς 
λείπει ή οργανική άνάπτυξις. Καί ζητοΰμεν τετραφωνίαν, δηλαδή, τρίτας 
καί έ'κτας. Καί θέλομεν πολυφωνίαν είς τόν Α ' ή Β ' Ή χ ον , είς τά τρο
πάριά και Κ εκραγάρια.... Και ζητοΰμεν  καί τί δέν θέλει ή έπιπολαιό-
της! (3).

Και τωρα, μεταβαίνομεν είς τήν έκκλησίαν μας, οΰχί διά νά προσευ
χή θώμεν ολοι μαζυ ol Χριστιανοί ’ Ορθόδοξοι (ώς ζητεί ή ’Εκκλησία) 
άλλ απλώς διά νά άκοΰσωμεν....μουσικήν ή διά νά έπιδειχθώμεν. Μετα
βαίνομεν είς τον Οίκον τοϋ Θεοϋ, οΰχί διά νά έξαγνισθώμεν, αλλά προς 
άποχαΰνωσιν καί... καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν. Ά λ λ ’ ή μουσική τής εκ
κλησίας μας, δεν ήτο καί δέν είναι είς τήν πραγματικότητα ή, ό αντικει
μενικός καί γενικής φΰσεως παραστάτης και συμβοηθός. 'Η  μουσική είς 
τήν Εκκλησίαν μας, στερείται— καί δικαίως— πομπώδους εμφανίσεως 
και άλλης κοσμικής πολυτελείας. Είναι λιτότης. Είναι δ,τι άναγκαιον. 
Είναι εν καί μόνον μέσον— χρήσιμον βεβαίως— συμβοηθείας, προς κατα- 
νόησιν τών εννοιών τών έκάστοτε ίερών ποιητικών κειμένων. Στερείται 
αυτη οιουδηποτε αίσθησιασμοΰ, θεατρινισμού καί επιφανειακής έντυπώ-

(3) Σχετικώς μέ τήν «έναρμόνισιν» βλέπε τό αρθρον  ημών «Α ρ μ ον ία  καί έναρ- 
μόνισις» — » Μουσικός Κ όσμος» τευχ. 4, ’ Ιανουάριος 1930.



σεως. Είναι καθαρά, απέριττος μουσική. Δέν «χτυπά στα νεΰρα». Δέν 
ερεθίζει. Δέν αποχαυνώνει. Δέν ναρκώνει. Είναι συνυφασμένη μέ τό 
ιερόν κείμενον. Καί ένεκα τουτου, στερείται η Βυζαντινή μας μουσική, 
απολύτου— κατά τήν Ευρωπαϊκήν σημασίαν— μουσικής. Δέν έχει Σ ονά 
τας, δέν έχει Φυγάς, δέν έχει συμφωνικά έργα. Δέν ήμποροΰσε νά έχη. 
’Ό χι διότι είναι και ήτο μονόφωνος. Ό χ ι  διότι έ'χει μικρότερα τών 
ημιτονίων διαστήματα. ’Όχι διότι έχει οκτώ Ηχους κτλ., αλλ 
άπλοΰστατα διότι, δέν είναι δυνατόν νά ύπαρξη —  εις τόν Ε λληνι
κόν νοϋν, άνά τούς αιώνας— μουσική, άνευ ποιητικού κείμενου. Ενας 
"Ελλην συνθέτης, μοϋ έλεγε κάποτε, τό εξής : «Μ ά, μπορώ νά μη μετα
χειριστώ χορφδίαν στο συμφωνικό μου έργο; Ό  Ελληνικός λαός θ έ 
λει τό τραγούδι— δηλαδή τήν μελωδίαν καί τό ποιητικόν κείμενον». Ο 
λαός μας έχει τήν παράδοσίν του. Δέν τραγουδφ άρμονικώς ή πολυφωνι- 
κώς. Δέν παρακολουθεί μουσικήν άρμονικώς ή πολυφωνικώς. ’ Ακούει 
τήν μελφδίαν. Δέν ακούει τήν κάτωθεν— εάν ύπάρχη— τής μελφδίας 
έπένδυσιν. ’ Ακούει τό άπλοϋν μέλος και πλέον οΰ. Και ένεκα τούτου, 
προτιμά τό μονόφωνον ΰφος, τόσον εις τάς ο’ικογενειακάς του συγκεν
τρώσεις, δσον και εις τήν έκκλησίαν του.

Καί έρχόμεθα εις τήν τρίτην ερώτησιν: Ή  Εκκλησία μας, μέ το
πνεύμα τής συντηρητικότητος τό όποιον τήν χαρακτηρίζει (οπως καί όλας 
τάς άλλας βεβαίως ξένας ’ Εκκλησίας), διεφύλαξε καί παρέδωσε είς τάς 
επερχομένας γενεάς, ένα άνεκτίμητον θησαυρόν μελφδιών, διαφόρων έκ- 
κλησιαστικών Π ατέρων καί ιερωμένων, επί τή βάσει τών οποίων εννοεί 
καί δικαίως— νά τελήται ή λειτουργία. Καί αυτο διότι, η παραδοχή και 
ή εισαγωγή μιας πνευματικής ή καλλιτεχνικής παραγωγής είς τόν ιερόν 
χώρον τών εκκλησιών, από τήν άνωτάτην ’ Εκκλησιαστικήν αρχήν, έγε- 
νετο, κατόπιν έπισταμένης μελέτης αυτής τε καί τών κειμένων. Δεν εξη- 
τασε τό παραδοθέν, προς εισαγωγήν, από τής καλλιτεχνικής του καί μό
νον πλευράς. ΙΙαρετήρησε καί παρατηρεί πάντοτε καί τάς άγραφους 
ή γραπτάς παραδόσεις τής θρησκείας μας. ’ Εξήτασε καί εξετάζει σχετι
κώς καί τάς διαταγάς τών Π ατέρων, τών ’ Αποστόλων, τών Συνόδων, 
τών Πατριαρχών, αλλά καί τό πνεύμα τής λειτουργίας μας— τόν σκοπόν 
της. Κ α θ ’ οσον, ό ιερός χώρος τής εκκλησίας, δέν είναι τόπος προς πει
ραματισμόν. 'Η  εκκλησία δέν είναι θέατρον. Ή  εκκλησία δέν είναι αί
θουσα συναυλιών. Ή  ’ Εκκλησία θέλει τούς χριστιανούς ορθοδόξους προς 
προσευχήν. Δέν τούς θέλει διά νά απολαύσουν. Δέν τούς προσκαλεϊ. Δέν 
λάμνει άγγέλίάς. Πηγαίνουν μόνοι των οί χριστιανοί, έξ εσωτερικής ανάγ
κης. Δέν είναι αύτή όπισθοδρομική. Είναι ό επί γής ανώτερος αρχών. Ε ΐ-



ναι ό φύλαξ. Είναι ό πατέρας. Και ό πατέρας, δέν δίδει μουσικά ή λογο
τεχνικά πορνογραφήματα, εις τά παιδιά του. Ή  Εκκλησία λέγει εις τούς 
προσερχομένους: « ’ Ελάτε παιδιά μου ν ’ άκοΰσωμε τά θεία λόγια, τις 
θείες διδασκαλίες τών 'Α γίω ν Π ατέρων μας. ’ Ελάτε στο άπέριττο σπίτι 
μας νά ψάλλωμε τά ιερά λόγια μέ τήν θείαν μουσικήν τους. 'Η  προσευχή 
μάς δυναμώνει. Ή  προσευχή μάς δίνει τήν, άναγκαίαν πάντοτε, εσωτερική 
γαλήνη.»

'Η  ’ Εκκλησία μας είχε καί εχει τά κατάλληλα, τά «άτράνταχτα», τά 
αιώνια, τά άφθαρτα μέσα τοϋ λόγου καί τής μουσικής, προς εξαγνισμόν 
καί άνωτέραν επαρσιν. Δέν πταίει αυτή διά τήν περιφρόνια της. Π ταί- 
ουν μερικοί αγράμματοι, άδαεΐς, μερικοί ημιμαθείς καί σνόμπ καί μερι
κοί, δυστυχώς, τοϋ αμέσου περιβάλλοντος της. Δέν εχει «ψεγάδια» ή 
θρησκεία μας. Είναι ή «άγγιχτη» αγνή παρθένος. Είναι ό κολοσσός τών 
άληθειών. Είναι τό πραγματικόν, τό αληθές, τό ώφέλιμον veto. Δέν 
«εμοντέρνισε» καί δέν «μοντερνίζει» ποτέ ή ΐίρησκεία. Ή  θρΐ]σκεία εί
ναι βράχος. Ό  χριστιανισμός, ή θρησκεία μας, είναι παράδοσις. "Οτι 
δε, δέν ΐστανται εις τό ΰψος τής άποστολής των μερικοί προς τοΰτο εν
τεταλμένοι, δτι ό «rector ecclesiae» περιφρονεϊ κάποτε τό “ Αγιον Βή
μα, τον άγιον χώρον, τήν ’ Εκκλησίαν, δέν είναι αυτό άποχρών λόγος, 
διά νά παραγνωρίζωμεν καί ημείς οί άλλοι, τήν ουσίαν τής θρησκείας 
μας. Ό  πρωτοψάλτης καί δ ίερεύς μετεβλήθησαν ϊσω ς εις όργανέττα. 
(’ Εξαιρέσεις υπάρχουν βεβαίως). Έκτελοϋν τό μέρος των, ώς είς θ έα - 
τρον. Θέλουν νά καθηδΰνουν τον λαόν. Θέλουν νά θέλξουν τήν ακοήν 
του. Θέλουν νά «παραστήσουν» τήν μετανοοϋσαν Μαγδαληνήν. Αέν πι- 
στεΰουν είς τό έ'ργον των. Ά γνοοΰ ν  τήν αποστολήν των. Δέν ΐστανται 
ευθυτενείς καί μέ καθαρόν τό μέτωπον. Λησμονούν τήν ιθέσιν των. Είναι 
ύλισταί. ’ Αλλά, θρησκεία δέν είναι ΰλη.

Ό  πρωτοψάλτης καί δ ίερεύς πρέπει νά είναι τό υπόδειγμα τής ηθι
κής καί τής άνωτερότητος. Δέν είναι «έπαγγελματίαι» ώς οί διάφοροι 
κοινοί θνητοί.Δεν «δουλεύουν» διά νά ζήσουν απλώς.’Εργάζονται διά μίαν 
υψηλήν ιδέαν. Είναι ύπηρέται άνωτέρου ό'ντος.Πρέπει νά είναι μορφωμένοι. 
’Ασχολούνται καί ήσχολήθησαν αυτοί μέ τήν θρησκείαν, εξ εσωτερικής 
ανάγκης. ’Έ γιναν ψαλτάδες καί παπάδες, διότι έ'πρεπε νά γίνουν, διότι δέν 
ήμποροΰσαν νά μή γίνουν. ’ Εξέλεξαν τήν ασχολίαν των αυτήν, διότι ήγά- 
πησαν αυτήν, διότι ήτο πόθος των. Μετέβαλον τάς συνήθειας των, διό
τι δέν ήμποροΰσαν νά ζήσουν μέ τάς κοινάς άλλοτε ασχολίας των. ’ Εργά
ζονται διά τήν καλυτέρευσιν, αυτών τε καί τοΰ άλλου κόσμου.Πρέπει νά 
είναι τό ζωντανόν παράδειγμα τών θείων διδαχών. Έ θυσιάσθησαν διά



μίαν Ιδέαν. Διότι ή θρησκεία ζητεί ανέκαθεν θυσίας. Διότι θρησκεία είναι 
σταΰρωσις καί οΰχί άπόλαυσις. Ζητεί αυτή ύπακοην, διότι πιστεύει. Δέν 
υποχωρεί. Δέν έχει ενδοιασμούς. Δέν συζητεϊ. Λ έγει: V eto ! Δέν παρα
δέχομαι είς το άγιον, τό θειον περιβάλλον τής εκκλησίας μου, ^ρυπα
ρούς, ψυχικώς διεφθαρμένους, αγραμμάτους καί .ανήθικους. Καί αν πα
ραβλέπω, δέν σημαίνει δτι αναγνωρίζω. Π ιστεύω.... Αυτό είναι το Σύμ- 
βολόν της. "Οστις, δέν παραδέχεται τάς βασικάς της αΰτάς άρχάς, δέν 
έχει, ασφαλώς, θέσιν είς τήν Έκκλησίαν καί είς τα τής Ε κκλησίας μας.

ΚΩ Ν ΣΤ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ WIENER 
SANGERKNABEN - Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΟΣ 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ

« L’Allemagne, cette autre Mere immense....»
« La musique est le verbe de VAUemagne. Le peuple allemand,

si comprime comme peuple, si emancipe comme penseur, chante avec 
un sombre amour. Chanter, cela ressemble a se delivrer. Ce qu’on 
ne peut dire et ce qu’on ne peut taire, la musique I’exprime. Aussi 
tonte V Allemagne est-elle musique, en attendant qu’elle soit liberte.

« Le chant est pour I'Allemagne une respiration. C’est par le
chant quelle respire. La note etant la syllabe d'une sorte de vague 
langue universelle, la grande communication de VAllemagne avec
Le genre hnmain se fait par Vharmonic, admirable commencement 
d'unite. C’est par le nuage que ces.pluies, qui fecondent la terre, sor- 
tent de la mer; c'est par la musique que ces idees, qui penetrent les 
antes, sortent de I’Allemagne·.

(Βίκτωρ Ούγκώ. βΟ «Σαΐξπηρ». 1864)

Τά δεκαοκτώ άηδονάκια τής Βιεννέζικης εκκλησιαστικής Χορωδίας άπό 
μικρά παιδάκια, 11 έ'ως 14 χρόνων, πού έμάγεψαν τήν ακοή μας, αυτές τής 
τελευταίες μέρες, μέ τής τρεις συναυλίες των στά « ’ Ολυμπία» καί έγλύκα- 
ναν τήν καρδιά μας, παράλληλα προς τήν μουσική άπόλαυσι, πού μάς έδω
σαν, έχρησιμοποίησαν καί σέ κάτι θετικώτερα χρήσιμο τήν όλιγοήμερη δια
μονή των μεταξύ μας· άνέσυραν κάποιο βαρύ παραπέτασμα, πού σκεπάζει 
άπό τά μάτια μας έ'ναν ολόκληρο κόσμο, βαθειά άγνωστον γιά μάς τούς 
“ Ελληνας, ένα κόσμο πού είναι ενας πολύ ωραίος, πολύ βαθύς, πολύ αχα
νής κόσμος, τον κόσμο τής γερμανικής μουσικότητος, τής γερμανικής μου
σικής καί ψυχικής αρμονίας.

Τό τραγούδι τους ήταν ωραίο1 αλλά ακόμη πειό χρήσιμο τό μάθημά
τους σέ μάς. Μάς θύμισαν πώς ή Τέχνη είναι μακρά θητεία, ασκητισμός



βαρύς- Και ακόμη δτι ή χαρά κα'ι ή αγάπη τής Μουσικής είναι ενας πραγ
ματικός μυστικισμός καί δτι ή γερμανική ψυχική πατρίδα των είναι κατ 
εξοχήν ό τόπος δπου οί ήχοι περνούν αυτομάτως τάς διαστάσεις, τό βάθος, 
τόν μυστηριώδη κοχλασμόν, τήν απόκρυφη πολύριζη βλάστησι καί τόν δη
μιουργικό πυρετό κάθε γνήσιου αισθήματος Τέχνης.

***

"Οταν μιλούμε γιά τόν τρόπο, πού οί Γερμανοί αισθάνονται, στήν πα
τρίδα των, τήν Μουσική, κάμνομε πάντα μιά έξαίρεσι γι’ αυτούς, ακόμα 
καί δταν τό παραπέτασμα αυτό, πού σήκωσαν απ’ τά μάτια μας τά μου
σικά παιδάκια της Βιέννης, είναι ακόμη μπροστά μας καί δέν έχει σηκωθή 
γιά μας από κανένα. Ό σ ο  λίγο κι’  αν είμαστε πληροφορημένοι, εδώ κάτω, 
γιά τόν αχανή αυτόν γερμανικό κόσμο, ξεύρομε δμως, γενικά, πώς στήν 
Μουσική ή ράτσα τους είναι απλησίαστη. Καί δταν γίνεται λόγος γιά τό 
θέμα αυτό, ή λέξεις: «θρησκεία τής Μουσικής», «μουσικός μυστικισμός»,
«μουσική αϊσθησις», ανεβαίνουν, σάν μονάχες των, στά χείλη μας.

Ό μ ω ς, τί λίγα πού λεν αυτά τά λόγια μπροστά στο άπειρο Πράγμα, 
πού πρόκειται νά χαρακτηρίσουν καί νά έκφράσουν καί τό Πράγμα είναι 
ό θεϊκός, άπλοΰστατα, ό απερίγραπτος καί 6 σιβυλλικός τρόπος, πού ό Λαός 
αυτός νοιώθει τή Μουσική καί τήν εκφράζει.

Πρέπει κανείς νά κάμη τό ταξειδι αυτό, τό πειό συγκινητικό ταξεΐδι 
γιά κάθε ψυχή, πού αισθάνεται μουσικά, νά φθάση ώς τής χώρες τοϋ γερ
μανικού πολιτισμού, νά ζήση κανείς λίγο ανάμεσα στο λαό αυτό, τό λαό 
τής Μουσικής, κατ’ έξοχή, γιά νά νοιώση δτι αυτή ή ράτσα αναπνέει μέ τή 
Μουσική, περισσότερο ακόμη παρά πού ό άνθρωπος αναπνέει μέ τούς πνεύ
μονες του. Καί τότε αρχίζει κανείς, νά μπαίνη, μέ ρίγη ανέκφραστης ευτυ
χίας στήν απολυτρωνόμενη ψυχή του, στήν άποκάλυψι ενός θαύματος —  τοΰ 
θαύματος πού ζή στήν ψυχή εβδομήντα εκατομμυρίων ανθρώπων —  καί δέν 
ζητα παρά τήν πειό παραμικρή αφορμή γιά νά ξεπηδήση μπροστά σου μέ 
τήν αγέραστη νεότητα τοΰ κάθε θαύματος . . .

Ποιος είπε πώς «θαΰμα» είναι «τό άπαξ γινόμενον;» Ό  Ρενάν, νομίζω. 
’ Αλλά στής χώρες τοϋ γερμανικού πολιτισμοΰ, τό «θαύμα» γίνεται πολλές 
φορές τήν μέρα. Ά ρκεϊ νά σκεφθή ό Γερμανός τήν Μουσική καί τό «θαύ
μα» είναι εμπρός σου, σοΰ μαγεύει τήν ψυχή.

Μιά μόνη νότα, από λάρυγγα, ή δργανο, στής χώρες αυτής τής 
φυλής τής Μουσικής, είναι ήδη τό θαΰμα. Καί δέν είναι υπερβολή νά πής 
δτι κι’ από ένα σκουριασμένο τενεκέ τοϋ πετρελαίου ακόμα τά γερμανικά 
χέρια είναι ικανά ν’ άποσπάσουν μουσική κι’  αρμονία.



Εις τήν μουσική, μέ τόν λαό αυτό, ή ίκανότης τής άποδοχής δέν είναι λΐ- 
γώτερη από τήν δυναμι τής εκπομπής, νά τήν ποΰμε έ'τσι κα'ι οΰτε λιγώτε- 
ρης σημασίας, στο νά άποσπασθή τό αποτέλεσμα, πού είναι τό δονεΐσθαι 
μουσικά. Στο άκουσμα τής πρώτης νότας, εκεί επάνω, ενας θεός γεννιέται,— 
τόσο γιά κείνον, πού ακούει δσο καί γιά κείνον, πού Ικτελεΐ. Καί γιά τήν 
διονυσιακή μέθη καί τών δύο, δέν χρειάζεται παρά μιά μονάχα γραμμή τοΰ 
πενταγράμμου, άκουομένη ή έκτελουμένη.

Εκείνος, πού παίζει ή τραγούδα δίνει- δίνει τήν ψυχή καί τήν δυναμι 
τοΰ σώματός του, ακέραια' αλλά έκεΐ καί ό ακροατής δίνει κι’ αυτός δ,τι 
καί πέρνει, χαρίζει στήν μουσική δλο τόν εαυτό του, τής ψυχής καί τής υλι
κής του ύπάρξεως δλην τήν δόνησιν. Έ τσι, ή συνεργασία είναι βαθύτατη· τά 
δύο όνειρα, τοΰ εκτελεστού καί τοϋ άκροατοΰ του, σκύβουν κι’ αγκαλιάζονται. 
'Ο  σκοπός επέτυχε, τό ό'νειρο τής υπέρτατης τρυφερότητος ανάμεσα στούς αν
θρώπους, έπραγματοποιήθηκε.

Εινε πολύ ωραίο θέαμα καί βαθειά συγκινητικό νά βλέπης Γερμανούς 
ν ’ άκοΰν μουσική. Τρεις μονάχα νότες, πού θ’ αναπηδήσουν στον σκοΰρον 
αέρα μιας ταπεινής μπυραρίας, όποιαδήποτε ώρα τής μέρας, 3ς είναι καί μο
νάχα εννέα ή ώρα τό πρωί, μιας χειμωνιάτικης, κατσουφιασμένης γερμανι
κής καθημερινής, τρεις μονάχα νότες, πού θά σπαθίσουν τήν ησυχία τοΰ τα- 
πεινοΰ μαγαζιοΰ καί τό όνειρο θ’ άρχίση νά σαλεύη τά λευκογάλανα φτερά 
του έκεΐ μέσα καί μέσα στής καρδιές. Ποιος είπε αυτούς τούς ανθρώπους 
ψυχρούς; Αέν θά τούς είδε, βέβαια, ν’ άκοϋν μουσική. Μέ τής ιρείς πρώτες 
νότες, ή φροντίδες καί οι πίνακες, πού στιβάζονται στον χοντρό χαρτοφύλακα, 
πού είναι ακουμπισμένος βαρύς στο διπλανό κάθισμα, αποκοιμήθηκαν, ή 
«δουλειές» καί τά «συμφέροντα» δέν υπάρχουν πειά, ούτε καί ώς άνάμνη- 
σις. Στή θέσι τοΰ συστηματικού εμπόρου υπάρχει τώρα έ'νας ονειρευόμενος 
δπιομανής τών ήχων, ενας αλκοολικός τής αρμονίας. Νά αντιδρά τάχα έ'τσι 
ό Γερμανός εναντίον τοΰ σκοταδιού τής αβάσταχτης μαυρίλας τής ατμόσφαι
ρας τοΰ τόπου του, προ πάντων τόν χειμώνα, ζητώντας, άλχη μιστής πονεμέ- 
νος, μέσα στούς ήχους, λίγο χρυσάφι γιά νά φτιάση μιάν άκτιδίτσα ήλιο, γιά 
τήν ψυχή του ; Ή  ν’ άνεβαίνη τάχα, στήν επιφάνεια τής ψυχής του, στο άκου
σμα τής μουσικής, δλο τό μεταφυσικό βάθος τής ιδιοσυγκρασίας του, πού εί
ναι τό διαρκέστερο καί τό σαφέστερο χαρακτηριστικό τής σκέψεως αυτής τής 
ράτσας; ΙΙοιός θά μπορούσε νά προχωρήση μέ βήμα σταθερό σέ τέτοιο δαί- 
δα λ ο ; Δέν είναι αρκετά ωραίο καί αρκετά εκπληκτικό επίσης, νά παρακο- 
λουθής το θέαμα τής ολοκληρωτικής άφαιρέσεώς των από τήν μουσική, είτε 
ό'περα καί συναυλία άκοΰν, είτε τέσσερες μουσικούς, σέ καμμιά μικρή μπυ- 
ραρία, ή απλώς ενα πιάνο, σέ κανένα καφενείο τής συνοικίας, πού τυ παί



ζει δμως κάποιος μουσικός Τιτάνας -  ένας Τιτάνας τών 40 μάρκων τό 
όκτάωρο ; . .

Τό θέαμα σοΰ φθάνει· σοϋ θυμίζει εκκλησίασμα, σ ’ έκκλησοΰλα μικροϋ 
νησιού μας. Τί σοϋ χρειάζεται ή ακριβής και λεπτολόγος έξήγησίς του ;

*
*  *

’ Ενθουσιασμός καί συνείδησις. Δυό κΰρια χαρακτηριστικά τής ψυχής 
αυτής τής ράτσας, σέ ποιαν έ'ντασι φανερώνονται, κυρίως στή μουσική, στής 
γερμανικές χώ ρες... Καμμιάν απολύτως σημασίαν δέν έχει πώς οι επτά 
αυτοί μουσικοί, επάνω στήν ξύλινη μικρή εξεδρα, που δεσπόζει πεντακόσια 
κεφάλια παραζεσταμένα άπό τήν μπύρα, σχεδόν βαρεία απ αυτήν, παίζουν 
τώρα άπό έξη τουλάχιστον ώρες, δτι πλησιάζουν σχεδόν μεσάνυχτα, δτι μέσα 
στο ακροατήριο είναι πιά αρκετοί μεθυσμένοι. Λυτά δλα δέν σημαίνουν 
τίποτα. Σέ κάθε νότα πού θά βγάζουν, το βιολί, το βιολοντσελλο, το δεύ
τερο βιολί, τό κόρνο, τό πιάνο, τό φλάουτο, θά δώσουν ακέραιη τήν έ'ντασι 
τής ψυχής των, δλόκληρη τήν δύναμι τών νεύρων καί τών πνευμόνων των.

Σχεδόν μεσάνυχτα πειά. Κι’ οί περισσότεροι πελάτες τής μπύρας μέ τό 
κεφάλι 6αρύ, μερικοί ζαλισμένοι καί μερικοί σχεδόν μεθυσμένοι. Έργάται 
•καί υπαλληλάκοι, πωλήτριες σέ μεγάλα καταστήματα τοΰ Βερολίνου ή δακτυ- 
λογράφοι μέ τούς φίλους των. "Ενα σύννεφο καπνοΰ, στήν στενόμακρη ολό
φωτη αίθουσα. Αυτή είναι ή εικόνα. Οί μουσικοί τήν βλέπουν κάθε βράδυ 
καί τήν γνωρίζουν καλώς. Δέν έχει δμως καμμιά σημασία. Μέ κανένα τρόπο 
δέν θά τούς ήταν έπιτετραμμένον νά διανοηθοΰν νά ψ ευ τ ίσ ο υ ν  τό παίξιμό 
τους. ’Άλλωστε τώρα, δλο αυτό τό πλήθος ακούει ακόμα διεισδυτικώτερα 
τήν μουσική του καί αναλύει τήν άπόλαυσί του.

’ Εξακολουθεί λοιπόν ή έντασίς των. Ό  πιανίστας είναι πεσμένος πάνω 
στο πιάνο του μέ ένα τέτοιο τρόπο πού νομίζεις πώς αδιαφορεί άν η καρ
διά του, άπό τήν έξάντλησι, σταματήση απότομα νά κτυπά, καί η νότα που 
βγάζει αυτήν τήν στιγμή είναι καί ή τελευταία, πού θά δώση στή ζωή του' 
δ βιολινίστας είναι κι’  αυτός τσακισμένος άπό τής έξη ώρες τής ίδιας αυτής 
εντάσεως, αυτού τοΰ ίδιου κραδασμού. Κανένας δμως δισταγμός. Μέχρι τέ
λους! Καί τό δλον γιά τό δλον ! Οί επτά γιά τούς πεντακόσιους καί αυτοί 
πάλιν γιά τούς επτά, πού παίζουν. ’ Εκείνοι κι’ αυτοί, μια ψυχή: η ψυχή 
τής αρμονίας, ή ψυχή τής υπέρτατης τρυφερότητος ανάμεσα στους ανθρώπους.

Ά ν  τούς έβλεπες, χωρίς νά ξέρτ]ς τήν μεγάλη κούρασί των, πώς νά τήν 
μαντέψης ; Σέ κάθε δευτερόλεπτο, ποΰ περνά, τά δάκτυλα, οί πνεύμονες των, 
ή ψυχή καί ή αί'σθησίς των, ή τεχνική καί ή καρδιά των, δλ αυτά καί χω
ριστά καί μαζύ, είναι σάν νά είναι ώρκισμένα νά έκδικηθοΰν τον χρόνο, 
πού φεύγει, τον χρόνο, πού πετα καί αφήνει τον άνθρωπο καί τό όνειρό



ου εκμηδενισμένα πίσω του, σαν νά ζητοϋν νά κάμουν από κάθε δευτερό
λεπτο μιά μονάδα ήρο)ϊκή, πού νά μπόρεση νά κλείση μέσα της τήν εντασι 
μιας ώρας, αν είναι δυνατόν κα'ι μιας μέρας καί μιας ζωής....

’ Αλήθεια, τέτοια δευτερόλεπτα, εμείς στον τόπο μας τά νοιώθουμε 
σπάνια....

* *

Κι’ άφοϋ τέτοια είναι ή ποιότης τής μουσικής τής μπυραρίας (καί ή 
πειό μικρή θά έχη τήν δρχηστροΰλα της, έ'στω καί τριών μόνο μουσικών 
ή ένα πιανίστα μονάχα ή επί τέλους κάποια μηχανή μουσικής, αλλά τέτοιας 
ποιότητος κι’ αυτήν, πού είναι πράγμα άγνωστο σέ μάς,) εύκολα πειά φαν
τάζεται κανείς ποιά μπορεί νά είναι ή μουσική στής συμφωνικές ορχήστρες 
καί τής δ'περες αύτοϋ τοϋ τόπου.

’ Από μερικούς τυφλούς βιολιστάς, ακουμπισμένους σέ καμμιά γωνιά γέ
ρικης γέφυρας τής Βιέννης,— τυφλούς πού ζητιανεύουν παίζοντας σχεδόν σάν 
καλλιτέχναι, πού βλέπουν,—  μπορεί κανείς νά μαντεύση τί είναι δυνατόν νά 
είναι ή ορχήστρες αυτές.

’ Εκείνο μονάχα, πού δέν μπορεί νά τό φαντασθή κανείς, ακόμα καί μέ 
τούς εκπληκτικούς ζητιάνους, είναι ή ουρανία ευτυχία, πού λέγεται ορχήστρα 
τής Ό περας τής Βιέννης. Ή  φήμη της ως τής πρώτης ορχήστρας τοϋ κό
σμου βρίσκεται ξεπερασμένη από τήν ποιότητα της. ’ Ενενήντα μουσικοί, 
πού είναι μέχρι τοΰ τελευταίου καί από έ'νας πλήρης καί αχανής κόσμος 
μουσικής. Μαντεύεις εύκολα δτι οΐ πατέρες καί οί πάπποι καί οί προπάπποι 
των ήταν μουσικοί καί καλλιτέχναι μεγάλοι, ίσως μερικοί απ’ αυτούς νά κα
τάγονται από τόν ίδιον τόν Μπετόβεν ή τόν Μότσαρτ....

Δέν γυρίζουν καν νά κυττάξουν τόν μαέστρο των, ό καθένας μοιάζει 
άπορροφημένος από τόν δικό του μουσικό κόσμο καί επαρκούμενος απ’ αυ
τόν. Τόσο ολοκληρωτική είναι ή άλληλοαφομοίωσις τοΰ ενός μουσικού μέ 
τον άλλον, τόσο ψυχόρμητος ή βαθειά μύησις των στήν κοινή θρησκεία τών 
ήχων καί τής αρμονίας.

Κάτι απερίγραπτο είναι, βέβαια, στήν υπεράνθρωπη εντέλεια της καί ή 
ορχήστρα τής Ό π ερας τοΰ Παρισιού, ακόμα πειό εκπληκτική καί απίθανη 
ή δρχήστρα τής Κρατικής Ό περας τής λεωφόρου τών Φιλλυρών, στό Βερο
λίνο καί τής Φιλαρμονικής. Ά λ λ ’  αυτή ή ’Ορχήστρα τής Ό περας τής Βιέννης 
είναι, γιά κάθε μουσική ιδιοσυγκρασία, ή ίδιες ή πύλες τοΰ Παραδείσου, 
ανοικτές στό πειό υψηλό προσκύνημα. Αυτή καί μόνη είναι αρκετό δόλωμα 
γιά νά κρατήση τούς δυστυχείς Βιεννέζους στήν πόλι των. Πεινοΰν σήμερα, 
αλλά δέν έχουν τό θάρρος νά φύγουν. Διαισθάνονται μέ ακρίβειαν δτι, μαζύ



μέ ά'λλα πού είναι, σ ’ αυτή τήν πόλι, γιά τήν καρδιά των μοναδικά και ή 
ορχήστρα τής ’Όπερας των δέν είναι κάτι, πού μπορούν νά τό ξαναβροΰν 
οπουδήποτε άλλοϋ . . , Κι’ ή ορχήστρα αυτή είναι μιά πλευρά τής ψυχής 
τοϋ Βιεννέζου...

Ά ς  μήν παρεξηγήση ό αναγνώστης τον ενθουσιασμό μου, είναι γιατί, 
άπλοΰστατα, ακόυσα αυτή τήν ιστορική ορχήστρα και τό μεγάλο θίασο τής’Ό π ε
ρας τής Βιέννης, μ’ δλη τή σημερινή φτώχεια τής Αυστρίας, είναι γιατί τούς 
ακόυσα νά παίζουν Βέρντι καί μάλιστα «Τροβατόρε». Καί επί τρεις ώρες
νόμιζα πώς ά'κουα μουσική τοΰ λεπτεπίλεπτου, τοΰ αιθέριου Ντεμπισΰ . . .
Τέτοια μετατροπή τοΰ κούφιου σέ γεμάτο, τοΰ έξωτερικοΰ σέ έσωτερικώτατο, 

τοΰ φωναχτού σχεδόν σέ ψιθυριστό, αθλος τέτοιος δέν είναι νοητός, σέ τέτοια 
εκτασι, τόσο απόλυτος αλλού πουθενά παρά στον μαγικό περίβολο δπου 
κάθε βράδυ έρχονται νά λάβουν τήν θέσι των οί ενενήντα μεγάλοι
καλλιτέχναι τής ορχήστρας τής Ό περας τής Βιέννης, αληθινού πλανη
τικού συστήματος μέ ενενήντα αληθινά μουσικά ουράνια σώματα, περί 
τον ήλιον μαέστρον

Δέν υπάρχει πειό ταπεινή διάθεσις άπό αυτήν πού αντιτάσσει τον ένα 
λαόν στον ά'λλον. ’ Αρκετά είναι τά βάσανα καί οί πόνοι καί τό ιστορικό 
μοιραΐον κάθε λαού, τών βασανισμένων λαών τοΰ κόσμου, πού τούς 
αποτελούν εκατομμύρια βασανισμένων, δυστυχισμένων καί πονεμένων, αδυνά
των καί πτωχών ανθρώπων.

Ό ταν λοιπόν λέμε δτι ή Μουσική βρίσκεται κυρίως στις γερμανικές χώρες 
σπίτι της, δέν υπάρχει σ’ αυτό ή παραμικρή διάθεσις νά τούς άντιτάξωμε κανένα 

άλλον λαόν. Οί Γάλλοι είναι, άπό δύο αιώνες κυρίως, κατ’ εξοχήν ό λαός 6 
ζωγραφικός, δ αρχιτεκτονικός καί κάθε είδους αποχρώσεων, επίσης καί λε
πτεπίλεπτα μουσικός λαός. Οί Ά γγλοι είναι ή ράτσα τής αχανούς φαντα
σίας και τής μεγάλης ποιήσεως, κυρίως μέ τό πλανητικό αυτό σύστημα, πού 
λέγεται Σαΐξπηρ. Κάθε λαός, καί δ πειό μικρός, έχει τό πνεύμα καί τήν ψυ
χή του. "Οταν φλογίζεται κανείς άπό τήν επιθυμίαν νά παρουσίαση στο 
Κοινόν μας κάποιον άπό τούς ξένους αυτούς λαούς, τό κάμνει, δταν είναι 
άνθρωπος καλής πίστεως, μονάχα γιά νά αύξηση τον πλούτον τής ψυχής τοϋ 
έθνους του, πού είναι τόσο ανύποπτο, δυστυχώς, γιά κάθε τι πού ξεπερνά 
τον μόνον κύκλον μας γνώσεως εξωτερικών πραγμάτων, πού είναι μονάχα 
τό Παρίσι καί ή γαλλική σκέψις, καί αύτά άπό μερικές μόνο πλευρές των...

Ά λλά  νά στρέψωμε πρέπει τήν προσοχή μας, μέ σοβαρότητα καί δί-



ψα, προς τόν μεγάλο γερμανικό κόσμο, πού τά 18 παιδάκια τής χορφδίας 
τής Βιέννης άνέσυραν γιά μάς τό βαρύ παραπέτασμα, πού μάς σκεπάζει τήν 
«περαντοσιά, τό βάθος και τήν υψηλή αρμονία του. Τό κέρδος τής φαντα
σίας καί τής καρδιάς μας θά ήταν ακέραια δικό μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ



ΒΙΛΧΕΛΜ ΜΠΑΚΧΑΟΥΖ
Ή  θεά Τύχη, ποΰ κυβέρνα τά ανθρώπινα πράγματα, θέλοντας νά μή 

άφήσ>| άσυμπλήρωτον τον φωτεινόν κύκλον τών αιωνίων θαυμασμών, ηύ- 
δόκησεν δπως, εις τήν τροχιάν ποΰ έκτελεΐ άνά τον κόσμον ένας διάσημος 
καλλιτέχνης τοΰ πιάνου, συμπέση ή ολιγοήμερος στάς ’ Αθήνας διαμονή μου

Ό  διάσημος πιανίστας Wilhelm Backhaus

3ΐαι ετσι μοΰ δοθή η μεγάλη χαρα ν άκοΰσω %α'ι πάλι τον άνθρωπον, τοΰ 
•οποίου προ είκοσι χρόνων εχειροκροτοΰσα μέ τόσον ενθουσιασμόν τάς πρώ- 
ττας μεγάλας εμφανίσεις:

Τον Βίλχελμ Μπακχάουζ.
Οί τοτε νεανικοί ενθουσιασμοί, οδηγώντας με μακράν παλαιοντολογι-



κών αντιλήψεων και αποξηραμένων παραδόσεων, ήταν φυσικό νά μέ φέρουν 
εΰθυς  ̂ εξ αρχής εις ψυχικήν επικοινωνίαν μέ τόν καλλιτέχνην, τοϋ οποίου ή 
υπερηφανη και άβίαστη ελευθερία, ή καθαρώς ανθρώπινη έξωτερίκευσις, 
επρόσθεταν μιά γοητεία ασύγκριτη στον τρόπον μέ τόν όποιον κινοϋσε τή 
χρυσή του  ̂ χαίτη, τις στιγμές ποϋ ή δεξιοτεχνία του άπλωνε τά στερεά της 
φτερά. Πέτρα σκανδάλου ώς τόσο ή φτερωτή του αυτή δεξιοτεχνία ποϋ 
εθαμβωνε τούς απλοϊκούς και εξαγρίωνε τούς κοινούς καί μέτριους, δέν 
ηταν τίποτε άλλο παρά ή πεμπτουσία μιας εργατικότητος ακατάβλητης, μιας 
επιμονής ακατανίκητης προς έμβάθυνσιν. Καί φυσικώτατα ή δεξιοτεχνία 
αυτή έπρεπε να θεωρηθή σάν μιά υπέρτατη αμοιβή ποϋ έχάριζεν ή υπέρ
τατη διανόησις στήν ακαταπόνητη φιλεργία.

Ετσι,  ̂ με τήν ελευθερίαν τής κινήσεως, ή έκφραση μπορούσε νά πα- 
ραμείνη μόνιμός από τή μιά ώς τήν άλλη μεριά τής έκτελέσεως.

Τό αίσθημα, απελευθερωμένο απ’ δλα, κυρίαρχο πειά, μετουσιώνετο 
σέ φώς ποϋ μιλούσε.

Αλλά ένα άπο τά κύρια συστατικά τής πιανιστικης εκείνης εποχής 
τοϋ Μπακχαουζ ήταν ό αγνός, ό ωραίος ενθουσιασμός δπως θά τόν είχεν 
αισθανθή ένας πολύ μεγάλος, ό Μπάχ παραδείγματος χάριν, ποϋ είναι καί 
ο πειο τυπικός έκπρόσωπος τής μεγάλης γερμανικής ψυχής.

’ Από τότε έπέρασαν είκοσι, χρόνια.
Ή  χρυσή χαίτη τοϋ καλλιτέχνου κατά μέγα μέρος έξεφύλλισε, καί 

εκείνη ποϋ τοϋ άπέμεινε, έχασε αρκετά από τήν λάμψι της.
_Το παίξιμό του ό'μως άπηχεϊ πάντα παλαιάς τρικυμίας μακρυνάς καί 

δονεΐται τωρα απο κάποιον βαθύν τραγικόν τόνον.
» ■̂‘1ΊΜ,8£?α °ι ενθουσιασμοί του έ'χουν τήν ήρεμίαν τοΰ πεπρωμένου, μέσα: 

σ ’  ένα υπερήφανο τόνο επικλήσεως.
Ο Μπάκχαουζ προσεγγίζει σέ τέρμα Τέχνης.

Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Σ  ΡΙΑΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ

Α ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ · Εισερχομεθα ήδη είς τό τέταρτον ετος τής έκδό- 
οεώς μας. Βέβαια, γύρω από τό πλήθος τών μηνιαίων περιοδικών, πον— 
συνήθως φυτοζωούν, γυρω άπό τό πλήθος τών περιοδικών πον διατηρούν
ται στη ζωη με αυτορεκλαμαρισμονς και τυμπανοκρουσίες, γύρω άπό τά 
περιοδικά που εκδίδονται γιά νά ρεκλαμάρουν κάτι— τό κατάστημα πον τά 
εκδίδει, τον δήθεν πατριωτισμόν των, πού βγαίνουν γιά νά δείξουν τάχα 
τον «πόνον γιά τήν κατάντια τον τόπον)), γιά νά «διορθώσουν», γιά νά «στη
ρίξουν τα γύρω ερείπια», γιά νά «καυτηριάσουν τις σάπιες απόψεις» αυτοί 
ο ί σωτήρες, αυτοί οι συμφεροντολόγοι, αυτοί οί δεκαρολόγοι, δεν μπορούν 
νά συγκριθονν με τό περιοδικόν μας, με τό κολοσσιαΖον εργον τής περασμέ
νης τριετίας μας, πον με πραγματικές αντοθυσίες, πιστοί στον δρκο μας 
για την εξνπηρετησι τον Ελληνικού κοινοϋ καί μόνον, κατωρθώσαμε νά 
δώσουμε στο πολυπληθές αναγνωστικόν μας φιλόμουσον κοινόν■ Καί τι δέν 
εδημοσιεύθη στήν τριετία αυτή, μέχρι σή μ ερον!.... Μελέται παιδαγωγικής 
φυσεως. Μελεται απο την μουσικήν αισθητικήν καί άπό τήν ψυχολογίαν τής 
μουσικής. Μελέται γιά τά διάφορα καλλιτεχνήματα μεγαλοφυών συνθετών. 
Για την μηχανικη μουσική. Γιά τό λαϊκό μας τραγούδι. Γιά τήν ’ Εκκλη
σιαστική μας μουσική. Αρθρα για την αρχαιαν 'Ελληνική μονσική. Βιογρα- 
φίαι. Για τα διάφορα στυλ στή μονσική. Γιά τό θέατρο, γιά τό μελόδραμα. 
Εν συντόμψ: Μελέται μουσικής μεθοδολογίας, φαινομενολογίας καί φιλοσοφίας.

Στο περιοδικο αυτο, πον συνεργάζονται οι πλέον εκλεκτοί διανοούμενοι 
και μουσικοί τοΰ τοπου μας, εξετάσθηκαν τά ποιο ενδιαφέροντα προβλήματα 
τής φιλομουσου κοινωνίας μας. Παρήλασαν συγγραφείς άνά τό Πανελλήνιον 
ενφη μο)ς γνωστοί. Εγραψαν συνθέται καί εδημοσιεύθη σαν μοναικά καλλι
τεχνήματα μεγάλης άξίας, τελείως άγνωστα εως τότε εις τό 'Ελληνικόν κοι-

Ο



νόν. Ούδεμία ποτέ προτίμησις. Ά κ ρ α  άντικειμενικότης. ’ Επιστημονική εξέ -  
τασις των διαφόρων καλλιτεχνικών ζητημάτων. Σοβαρά καϊ αδέκαστος κρι
τική. Ύποστήριξις τών πραγματικών καλλιτεχνικών αξιών τοϋ τόπου μας. 
Κάθε άνωτέρας προόδου πρωτοστάται. Αυτό ήτο τό σύμβολόν μας πάντοτε. 
Αυτός είναι ό σκοπός μας. Αυτό τό πρόγραμμά μας.

Ο , ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ·— Θα ήταν καλόν νά τονίσωμεν έπι τή ευκαιρία τής είσο- 
δου μας εις τό τέταρτον ετος τής έκδόσεως, δτι οί διάφοροι κ.κ. αυνεργάται μας 
εξέθεσαν και εκθέτουν πάντοτε τάς απόψεις των εντελώς ανεπηρέαστα και 
αντικειμενικά, κάθε ενας από αυτούς με σκέψεις ποικιλοτρόπονς γιά τήν τέ
χνην, γιά τό α ή 6 καλλιτεχνικόν ζήτημα, γιά τήν έκάστοτε μουσικήν ή γε
νικήν καλλιτεχνικήν μορφήν, χωρίς ή Διεύθννσις ή ή σύνταξις τοϋ περιοδι
κού νά έπιβάλλη ποτέ ε'στω και εμμέσως τάς απόψεις της. ’ Αφήσαμε quasi 
ελεύθερον βήμα τάς στήλης μας γιά τους— και εδώ ακριβώς Εγκειται τό ερ- 
γον μας —  εκλεκτούς πάντοτε συνεργάτας μας. Τό εάν έγραφαν ή γράφουν 
στήν δημοτική ή στήν καθαρεύουσα, τά άρθρα τους κλπ., μάς είναι άδιάφο- 
ρον. "Ενα μάς ενδιαφέρει: c Η  σοβαρά εκθεσις ιδεών και ώρισμένων απόψε
ων γιά τήν τέχνη. 'Η  ύποστήριξις μιας άπόψεως από τόν εναν, ή ' ενγενής 
προσπάθεια αναίρεσεως από τόν άλλον ή άκρως επαναστατική ιδέα τοϋ ενός 
και ή συντηρητικό της τον άλλου ■ Ζωή υπάρχει δπου υπάρχει κίνησις. Και 
τήν κίνησιν και τήν ζωτικότητα τήν εΐχομεν και θά τήν εχωμεν πάντοτε.

Τ ο  ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΟΝ.— Ε κείνο που μάς ενδιαφέρει είναι τό εξής: Νά πα- 
ρουσιάσωμεν άρθρογραφίαν ποικίλην, σοβαράν, δι δλα τά καλλιτεχνικά ζητή
ματα τά διεθνή ή τοϋ τόπον μας. Νά δώσωμει ύλην, εν α περιεχόμενον, που 
νά λέγη πάντα κάτι, τόσον είς τόν αδαή δσον και είς τόν άνεπτυγμένον. Τό
σον είς τόν μουσικόν δσον και είς τόν επιστήμονα■ Τόσον είς τόν Ιερωμένον 
δσον και είς τόν κοσμικόν. Νά δημοσιεύωμεν, με άλλους λόγους, μελέτας γιά 
τό κάθε τι πού εχει σχέσιν με τήν άνωτέραν —  τήν ενγενικιά τέχνη. Γιατί δεν 
πρέπει νά ξεχνάμε πώς, δσο κι αν θέλουμε — νέοι ήμεϊς— νά δώσουμε μιά 
νέα ώθησι είς τά τής τέχνης, δσο κι αν δργα ή φνσις μέσα μας, δεν μάς 
επιτρέπεται νά περιφρονοϋμε και τΙς ιδεολογικές απόψεις, τών άλλων■ Γιατί 
τότε μόνον θά σέ σέβωνται και θά σέ έκτιμοϋν, δταν μάθης κα'ι σύ νά σέ
βεσαι και νά εκτιμάς τούς άλλους— τ'ις ευγενικές αποδόσεις τών άλλων. Δέν 
πρέπει νά εΐμεθα εγωϊσταί. Υπάρχουν και άλλοι πού κάτι ξεύρονν —  πού 
κάτι έδωσαν. Είναι και άλλοι πού έργάσθηκαν. Γι αυτό δημοσιεύουμε τά άρ
θρα τών παλαιών πάντα κοντά ατά άρθρα τών μελετηρών μας, άλλα και άνη- 
σύχων νέων.



ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
Λέγοντες μουσική έπισκόπησι έννοοΰμεν πάντα τήν μουσική κίνησι πού δίνουν αχόν 

τόπο μας οί συμφωνικές συναυλίες, γιά τόν λόγον δτι σ ’ αυτές περιορίζεται δλη μας ή 
μουσική έκδήλωσις, κι’ αυτές συγκεντρώνουν τό πιό πολύ ενδιαφέρον των φιλομουσιον.  ̂ _

Λέν θά κάνω λόγον γιά δλα τά κομμάτια πού έφιγουράρισαν στά προγράμματα, τα  απο 
πριν γνωστά ή έκτελεσμένα άλλες, φορές δέν έπαρουσίασαν κάτι τά εξαιρετικό, τουλάχι
στον στήν άπόδοσι, γιά νά ασχοληθώ κανείς ιδιαιτέρως μέ αύτά, μένουν λοιπόν μία η δυο 
σχετικές εμφανίσεις, δύο τρία έργα έκτός γραμμής πού αρχίζοντας απ’ τήν έμφάνισιν τής 
δίδος Κουρούκλη, θά μάς απασχολήσουν μέ λίγες γραμμές.

Τής Λ ή δ α ς  Κ ο υ ρ ο ύ κ λ η  τά ευγενικά παίξιμο, ή πλατειές δοξαριές καί τά απόλυτο 
αίσθημα μας ήτανε γνωστά άπό πέρσυ. ’Εφέτος δμως παρουσιάσθηκε άπό άλλην μορφή 
στό κονσέρτο τοϋ Μποκερίνη’ τή μορφή τής σοφής έκτελέστριας καί εύσυνείδητης βυρτου- 
όζας στήν κλασική άπόδοσι. Τά κονσέρτο τοϋ Μποκερίνη όλίγο επιπόλαιο και επιφανειακό 
έβγήκε άπό τά χέρια της τέλειο στήν τεχνική έκτέλεαι καί μέ κάποιον άέρα μοντέρνου 
κλασικισμού. Τά χειροκροτήματα καί τά εύγε τοΰ ακροατηρίου τής άξιζαν καί μέ τά πα
ραπάνω.

Χάρις στήν έκλεκτικότητα τοΰ κ. Μητροπούλου ανοίγεται και μια πορτίτσα για τους 
’Ιταλούς συνθέτες. Ή  « σ υ να υ λ ία  τ ο ν  φ έ ρ ο υ ς » τοϋ Πιτσέττη ένα φωτεινά pastiche είναι 
μικρά δείγμα τής τέχνης των μοντέρνων ’Ιταλών συνθέτων. Πολυφωνία, πολυμελφδία έστω 
καί χωρίς συμμετρίαν καί κατεύθυνσι, μιά βαθειά αίσθηματικότης, αποτελούν τά κύρια 
στοιχεία τοϋ αξιοσημείωτου αύτοΰ κομματιού. Φανερώνουν τά συνθέτη μορφωμένο στήν 
παληά ’Ιταλική σχολή τών πολυφωνικών μελωδών καί κάτοχο απόλυτο τής τέχνης του 
στήν ορχήστρα. ’Απεναντίας άκατάστατο καί κούφιο τά τρίπτυχο τοϋ Τάσμαν γιά έγχορδα. 
'Ο Τάσμαν, είναι λέει, δ πιό διακεκριμένος συνθέτης τής νέας Πολωνικής σχολής. Μπο
ρεί, άλλά προκειμένρυ γιά τό τρίπτυχο δέν μπορούμε παρά νά ευχηθούμε καί σ άλλα με 
ύγεία.

Μ σ ιρ α ϊλ ό φ σ κ υ -Φ α ρ α ν τα τ ο ς .— Προτιμώ νά σιωπήσω γιά τόν πρώτον καί νά εΐπώ 
ολίγα καλά λόγια γιά τόν δεύτερον. Ό  Φαραντατος λοιπόν είναι δ άξιολογώτερος 'Έ λλη
νας αρτίστας. Δέν είναι μονάχα τέλειος στάν μηχανισμό καί στήν τεχνική έκτέλεσι, άλλά 
παρουσιάζει καί κάθε χρόνο πραγματική έξέλιξι στήν άπόδοσι τήν^ αισθηματική καί τήν 
αισθητική. Κάτοχος δπως είπαμε τής τεχνικής τοϋ οργάνου του  ̂ αποδίδει καί χρωματίζει 
δχι μέ τήν βοήθεια τοΰ «πεντάλ» άλλά έμπνεόμενος άπό τά εύγενικά μουσικό του ένστι
κτο. Γι’ αύτά έβγαλε απαράμιλλα τά «Κονσέρτο» σέ ντά Ιλασ. τοΰ Μπετόδεν, αύτά καθ 
Ιαυτά δχι τά καλύτερο τοΰ μεγάλου μαέστρου καί έχειροκροτήθηκε μέ ειλικρίνεια.

'Η χορψδία τών παιδιών τής Βιέννης πού κ’ εφέτος μάς έπεσκέφθη είχε τά παλαιό περ- 
συνό σουξέ. Μ’ δλην τήν φτώχια δ κόσμος έγέμισε τήν σάλαν τών « ’Ολυμπίων» σ’  δλες τις 
συναυλίες τους. "Οποιος έπήγε εψυγε ενθουσιασμένος άπό τήν πε.θαρχία, τήν ένότητα καί 
τήν ορθοφωνία τών λιλιπουτείων καλλιτεχνών. Τά μικρά σαπρανΐνο μέ τήν κολορατοΰρα 
του καί οί άλλοι σολίστες μέ τις εύρυθμες φωνές τους διακρινόντουσαν μέσα στήν ένοτητα
τοΰ δλου. , ,

Οί παιδικές χορψδίες χρονολογούνται άπό τετρακόσια π ε ρ ί π ο υ  χρονιά. Αυτές αποτε
λούσαν άλλοτε τις περίφημες μαιτρίζ τών εκκλησιών τής Βιέννης καί άπ ’ αύτές έβγήκε δ



Σοΰμπερτ, δ Χάϋδν καί άλλοι κατόπιν τραγουδιστές περίφημοι καί συνθέτες. Τά παιδιά 
εκεί κάνουν αύτά ποΰ ακούσαμε, ενώ σ’ έμάς παίζουν τό λύκο καί τ ’ άρνιά κι’ άλληλο- 
σφάζονται.

Η  «σ υ μ φ ω ν ία  τ ώ ν  α ν ίδ ε ω ν  και κ α λ ώ ν  α ν & ρ ώ π ω ν »  τό νέο συμφωνικό έργο τοϋ 
κ. Καλομοίρη εΰμήκε σέ πρώτη άκρόασι καί θαυμαστές καί έπικριτές. Βέβαια έργα τέ
τοιου μάκρους δεν είναι δυνατόν νά κριθοΰν στις λεπτομέρειες τους από μιά καί μόνη 
άκρόασι γι’  αύτά δ υποφαινόμενος περιορίζεται στήν έντύπωσι πού τοϋ άφησε τά πραγμα
τικά ώραϊο «ειδύλλιο στά χωράφια» μέ τό κόρο καί τήν άνθηρή του ένορχήστρωσι καί τό 
φινάλε στά βουνά γιά τό μπρίο του.

Γό σκέρτσο «βάβαμ, βάβου, γρηά, γρηοϋλα» κλπ δέν προσθέτει τίποτα τό ούσιαστικό 
στή συμφωνική μάζα τοΰ όλου έργου. Έσυγκίνησε μονάχα ή ηχηρή φωνή τής μέτζο δίδος 
Νικολαΐδη, πού μέ σταθερότητα καί μέ κάποιο λυρικά πάθος απέδωσε τήν λυρική άπαγγε- 
λία. Τά πρώτο μέρος συνθεμενό σέ ρυθμό 5/ 8 μέ τονισμό έναλασσόμενο δέν ήμπόρεσα νά 
παρακολουθήσω στήν έςελιξί του, διότι κατά δυστυχία έμβήκα στή σάλα πράς τά τέλος. Τά 
ξαναλεω ομως, πώς νεα έργα, τέτοιας ύποστάσεως, πολυσύμφωνα, πρέπει νά τ ’ άκουσ^ κά
νεις δυά καί τρεις φορές γιά νά τά  αίσθανθή καί νά τά εκτιμήσω σέ δλες τους τις λεπτο- 
μερειες. Δέν  ̂ ξαναδόθηκε δμως καί έτσι πήραμε μόνο μιά άπλή ίδέαΕ Καί τώρα, ρωτώ, 
άσχετα μέ τά προκείμενο έργο : Δέν δπάρχουν άραγε άλλα θέματα άπά τήν 'Ελληνική ζωή, 
εξω άπό τά γρασίδια, τά θυμάρια, τούς τσοπάνους καί τ ’ άρνιά, πού νά μπορέσουν νά έμ- 
πνεύσουν έναν έλληνα συνθέτη καί νά τάν κάνουν νά τά χρωματίσω μέ τό έξευγενισμένο 
νεοελληνικά μοτίβο απαλά καί ώραϊα ;

Αν καταγινόμουνα πραγματικά στή συνθεσι καί φυσικά, αν είχα τό άπαιτούμενο δη
μιουργικά ταλέντο θά έδοκίμαζα Ινα τέτοιο πείραμα καί δ Θεός βοηθός.

Καθώς θά διαβάσω δ αναγνώστης σέά λ λη  στήλη, ή Ελληνική «ηχητική καί $δουσα» 
ταινία δ « Α γ α π η τ ι κ ό ς  τη ς  β ο σ κ ο π ο ύ λ α ς » πού γυρίστηκε στήν Ε λλάδα  άλλά ή μουσική 
τιΊζ προσαρμογή έγινε στά ΒερολΕνο είχε άρκετήν επιτυχία. Στήν έπιτυχία της αύτή πολύ 
συνέβαλε καί ή έντεχνη μουσική τοΰ κ. Δ. Λαυράγκα ή δποία συντονίζει καί συγχρονίζει 
τόσον έπιδέξεια τά Ιλληνικά μοτίβα μέ τήν άγροτική ύπόθεσι τοΰ κωμειδυλλίου.

Είναι μια καλη απαρχή πού άνοίγει νέο δρόμο στούς συνθέτες μας.

ΔΗΜ. ΔΕΜΟΣΤΟΥΦΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ - ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Π Α ΙΔ ΙΚ Η  Χ Ο Ρ Ω Δ ΙΑ  Β ΙΕ Ν Ν Η Σ .—  Σ ωστά  χελιδονάκια μέσ’ στή βαρυχειμωνιά 
μας ήρθανε τά Βιεννεξάκια νά σκορπίσουν τή χαρά ανάμεσα μας μέ τό αλησμό- 
νητο, τό^ δροσερό  τραγούδι τους. 'Υ πόδειγμα μουσικότητος τά κόρα τους, σωστό 
γλεντι γι’αύτά καί μυσταγωγία γιά μάς ή έκτέλεσι τών θεατρικών έργων τών Haydn, 
Lortz ing , Suppe^ Εν αγορακι μόλις 11 ετών ό A ltava tte r χωρίς νά φαίνεται καθόλου πώς 
το σκεπτεται μας έκανε νά καταλάβουμε τί θ ά  πί) ταλέντο πειθαρχικά καλλιεργημένο. 
Ταλέντο ηθοποιού καί τραγουδιστή συγχρόνως, τόσο καλά προσαρμοζόμενο στούς τρεις 
διαφορετικούς ρόλους τοϋ «Εύθυμου παλληκαριοϋ» τοϋ Suppi, τής «Δοκιμής τής 
όπ ερας» τοΰ Lo rtz ing  καί τοΰ «Φ αρμακοιποιοΰ > τοΰ H aydn. Στό  π ρώ το ένας τέλειος 
■ψευτοίταλιανος _τής παληας σχολής με τό πλατύγυρο καπέλλο καί τή μακρυά μπέρτα, 
στο  δεύτερο, πράμα απίστευτο, μιά τρισχαριτωμένη σουμπρέττα, πού έβαζες τό κεφάλι 
σου οτι δέ μποροΰσε νά είναι άγοράκι καί στό τρίτο ό ζω η ρ ός  βοηθός τοΰ φ α ρ 
μακοποιού.

Δεύτερο νούμερο καί σπουδαιότατο ό Leo Slapak πού θά μποροΰσε νά δώ ση  μά
θη μ α  σ όλες τις soprano τών Μ ουσικών σχολών μας. Έ τραγούδη σε τό W iegenlied τοΰ 
M ozart (τό αμφισβητούμενο άπό τόν μαθητή του Ries) μέ άφθαστη  τέχνη, ώ ς σολίστας 
στην πρώτη στροφή  καί ώ ς accompagnateur τών μικρών συντρόφων του στή δεύτερη, 
τραγουδώντας τό μέρος τοϋ πιάνου.

Εκτός άπό τις τρεις συναυλίες ποΰδωσαν τά χαριτωμένα αύτά παιδάκια έλαβαν 
μέρος καί στήν 6η λαϊκή τής ορχήστρας τοΰ ’Ωδείου ’Α θηνών μέ τή Λειτουργία Νέλ- 
σω νος τοΰ Haydn καί τραγούδια τών Schumann, Mozart καί J. Strauss. Στή λειτουργία



•συνέπραξαν καί οί κ.κ. Τριανταφύλλου καί Ευστρατίου καθώς καί τό ανδρικό τμήμα 
τής Χ ορφ δίας ’ Α θηνών υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Φ. Οίκονομίδη.

Κ ατά τις τρεις άλλες συναυλίες, ποΰδωσαν τά παιδάκια εκτός άπό τά θρησκευ
τικά τραγούδια τών Orlando di Lasso, P'raetorius, Gallus, Schumann κλπ., έκτελεσθέντα 
a cappella στήν εντέλεια, είπαν, συνοδευμένα στό πιάνο άπό τό μεγάλο καλλιτέχνη τόν 
δάσκαλό τους τόν κ. Gruber καί διάφ ορα  βαλς τοϋ Γιόχαν 2τράους, δπ ω ς ό «Γ α λ ά 
ζιος Δούναβις», ή «Νυχτερίδα» κλπ., πρός μεγάλην χαράν τών ’Αθηναίων.

Μέ τά καπέλλα στά χέρια καί έξαλλα άπό ενθουσιασμό άπεχαιρέτησαν τό κοινό— 
συνομήλικό τους κατά τό πλεΐστον— πού τάπεθέωσε, στήν τελευταία συναυλία.

Ό  κ. Θ· Σ Ϋ Ν Α Δ ΙΝ Ο Σ  έ’κανε μιά πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξι στις 25 Ίανουαρίου 
στό Atelier μέ θέμα τό «’ Αθηναϊκό τραγούδι». Μέ πολλή πειστικότητα άπέδειξε πόσο 
άδικο έχουμε πού παραμερίζουμε τό ελληνικό λαϊκό τραγούδι δίνοντας επίσημη θεσι 
στις διάφορες «Ριρίκες» καί «Ραμόνες» καί μέ μεγάλο χιούμορ άνέλυσε τήν τάσι τοΰ 
ρωμηοΰ στή μελαγχολία καί μίλησε γιά τά δάκρυα πού χύνει άκόμα κι ’δταν πρόκειται 
γιά τις πιό χαρούμενες στιγμές, δπως τοΰ γάμου π. χ., δπου «μέ θρήνους άποχαιρετάει 
ή μάννα τήν κόρη της, μέ θρήνους ή κόρη τις φιλενάδες της, μέ θρήνους ή γειτονιά 
τήν κόρη καί πάει λέοντας».

Τήν πραγματικά ευχάριστη αυτή βραδιά  συνεπλήρωσε ή έκτέλεσι πολλών πα- 
’ληών καί νέων ’ Αθηναϊκών λαϊκών τραγουδιών, άπό γνωστούς καλλιτέ/νας καί μικρή 
χορωδία . Κι’ έβλεπε κανείς τούς παληότερους ’Αθηναίους αληθινά συγκινημένους στό 
άκουσμα τής «Μ υγδαλιάς», τοΰ «Χ αράζει ή αύγοΰλα» κλπ. Ή  κ. Τ ριβέλλα  καί ο κ. 
Ε ν α τ ρ α τ ί ο ν  μέ τήν ω ρα ία  τους φωνή τραγούδησαν τό παληό τραγούδι «’ Απ’ τά χείλη 
σου τό ρόδο» καί επί πλέον ή κ. Τριβέλλα  μόνη της τό «Έ πίστεψ α» τοϋ Ν. Λ α- 
μπελέτ.

'Η  κ. Τριβέλλα εχει δπως είπαμε ω ρα ία  φωνή, άλλά τής λείπει ή έκφραση καί δέν 
ψυχολογεί εκείνο πού τραγουδάει' στό «Έ πίστεψ α» π. χ. εδω σε δραματικό ΰφος,^ π ρ ά 
γμα πού κάνει τό τραγοΰδι αυτό κουτό. ’Ά ν  προσέξουμε τά λόγια θ ά  δοΰμε πώς ο ποι
ητής μάλλον κάποια ειρωνεία κρύβει σ ’  αύτά πού λέει, άλλοιώς θ ά  έπρεπε νά τά π ά 
ρουμε γιά παιδαριωδείες !

«Θ υμάσαι κάποτ’  έ'κλαψες 
δίχως καμμιάν αιτία 

καί μοΰπες νά μή σάγαπώ 
γιατ’ είναι αμαρτία».

Θ ά ήτανε αστείο νά παραδεχθούμε πώς μιά κοπέλλα ζητάει άπ ’ τόν αγαπημένο 
της ένα τέτοιο πράγμα. ’Ή  σχολαστική θ ά  είναι ή ύποκρίτρια. Κ αί τί μεγάλος . . . 
άλτρουϊσμός παρακάτω !

«Γιατί αύτός πού έ’ρωτα,
μέσ’ στήν καρδιά του βάλλει 

διιόχνει εύθύς άπ ’ τήν καρδιά 
κάθε άγάπη άλλη».

Τίποτα τό δραματικό λοιπόν έω ς εδώ . ’ Ε λαφρά ειρωνεία μάλλον καί μεγάλος εν
θουσιασμός στό φινάλε γιά τό αντίθετο άποτέλεσμα πού είχε ή ανειλικρινής αύτή 
συμβουλή.

« ’Από εκείνη τή στιγμή 
δέν άγ απ ώ  κανένα 

“Ολο τόν κόσμο λησμονώ 
σά θυμ ηθώ  εσένα».

Ό χ ι  μόνον ή κ. Τριβέλλα άλλά καί δλοι δσοι τραγουδούν τό ώ ρα ϊο  αύτό τραγου 
δάκι τώχουν παρανοήσει. Φταίει ίσως σ ’ αύτό εκείνο πού τόσο σωστά  παρετήρησε ό κ 
Συναδινός παραπάνω : Ή  κλαψιάρικη ιδιοσυγκρασία μας πού μεταβάλλει τά πάντα
ο έ  τραγωδία.

Λ . Μ ^ Υ Τ Α .— "Ενα πολύ ευχάριστο απόγευμα έπέρασαν δσοι ακόυσαν τήν Δίδα 
Μαΰτα τό Σ ά β β α το  τής 30 ’ Ιανουάριου στήν α ίθουσα  τοΰ ’Ωδείου ’ Αθηνών· Τ ραγού 
δη σε ενα εκλεκτότατο πρόγραμμα άποτελοΰμενο άπό έργα Μ πράμς, Βόλφ, Μ ότσαρτ, 
Μ άλερ, Ρέγκερ, Ράίνεκ καί 2τράους·



Ή  Δνΐς Μαύυα όπως, άλλοτε είπαμε, έχει συμπαθητικώτατη καί ω ραία  φωνή καί 
δσοι έτυχε νά ξέρουν τό κ ομ μ ά η  αο ϋ  τραγουδεί καταλαβαίνουν μέ πόοο σωστή  άντί* 
ληψι τό ερμηνεύει.

Λέμε γιά όσους ξέρουν τό κομμάτι, γιατί στά ζήτημα τής diction ή δνίς Μαύτα 
υστερεί δυστυχώς πολύ. Σπάνια ακούει κανείς ολόκληρη φ ράσι καθαρή. Μόνο μερι
κές λέξεις ποΰ καί ποΰ. νΛν καταγίντ| ιδιαίτερα στήν α ρθ ρω σι καί άποφασίση νά τρ α 
γουδά ση καί ελληνικά θά  έχει ασφ αλώ ς επιτυχίες μεγάλης καλλιτέχνιδος.

Κ ατορθώνει παρά τό βασικό αύτό ελάττωμα ν’ άποδίδη τόσο καλά τις διάφορες 
μεταπτώσεις μέ μόνη τή φωνή καί τή φυσιογνωμία της ποϋ είναι πράγματι πολύ άξιο- 
πρόσεχτη. ΙΙαράδειγμα τό «Zwiesprach» (Συνομιλία) τού Reger οπου ή δνίς Μαύτα 
μέ μόνη τή φωνή της κ ατόρθω σε νά διασκεδάσω τού; άκροατάς της. ΐ ί  θά  γινότανε 
αν καταλαβαίναμε καί τί λέει !

Πρεπει να καταλαβουν οί τραγουδίστρες μας πώς τό τραγούδι αν ύ;τερέχΐ] άπό 
ταλλα όργανα αυτό το οφείλει στο οτι συνδυάζει τήν ποίησι μέ τή μοι σική, τόν ήχο 
μέ τό λόγο καί ότι έφ ’ δσον τά λόγια δέν προφέρονται καθαρά ή τραγουδιώνται σέ 
άγνωστη γλώσσα  δέν μπορεί νά κινήσουν τό μεγάλο ένδιαφέρον ποϋ θάπρεπε. "Ο λος 
ό κόσμος δέν ξέρει γερμανικά καί γαλλικά κι’ αν ξέρη οί γλώσσες αυτές είναι ξένες 
γιά μάς, επομένως άψυχες. Τό σύνθημά μας έμάς τών νιώτερων καλλιτεχνών δσο κοί 
αν  σπουδάσαμε στήν Εύρώπη πρέπει νά είναι τό : « Κ ά τ ω  τό  ξ ε ν ό γ λ ω σ σ ο  τραγούδι.'»

Σ Ο Φ ΙΑ  ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

0 ΦΟΡΟΣ, Η Κα ΚΟΤΟΠΟΓΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Ξαφνικά γέμισε τό θέ
ατρό μας από θόρυβο. Γύρισε ή κ. Κοτοπούλη άπό τήν ’Αμερική, έδωσε πολλές συνεντεύ
ξεις, έπετέθηκε μέ πάθος εναντίον τοΰ Έθνικοΰ θεάτρου, τά είπε «Μουσείο, αρτηριοσκλη
ρωτικό, συντηρητικό», μδς βεβαίωσε πώς θά ξαναγυρίσει πάλι άπό κεΕ πού μας ήρθε καί 
σέ δυά μέρες μάθαμε πώς θά κάνει εδώ θέατρο μέ τήν κ. Κυβέλη καί μέ τόν κ. Μελδ. 
’Ενθουσιάζονται πολλοί V80t δημοσιογράφοι καί, ξαφνικά καί τούτη τή φορά, μαθαίνουμε 
δτι ελαττώνεται καί δ φόρος.

Τιμή καί δόξα σέ κείνους πού έργαστήκανε γιά νά λιγοστέψει δ φόρος. Μά έται πού
έγινε, υστέρα άπό τις ένεργειες τοΰ κ. Χέλμη καί τοΰ κ. Θεοδωρίδη φαίνεται πώς τούς τόν
χαρίζουνε τά φόρο σά γιά νά τούς ζητήσουνε συγγνώμη, πού κάνανε τά ’ Εθνικό. Σάν βια
στικά προσωπικό" άλλοι τήν ξέρανε τήν ελάττωση άπά καιρό καί τά έγγραφο τοϋ κ. Πα- 
πανδρεου εχει 12 τοϋ Γενάρη. 'Η απαλλαγή σχετιζότανε μέ τήν έναρξη τοΰ Έθνικοϋ καί 
μδς παρουσιάζεται σάν άβάντα τοΰ φανταστικοΰ θιάσου Κυβέλης-Κοτοπούλη . . .

Περίεργα πράματα καί σκοτεινά . . . Σάν ύποπτα καί ανακατεμένα.
Πάντως ΰπάρχρ.ι κάτι τι θετικό: Τά 10 ο)ο. Τιμή καί δόξα, τά ξαναλέμε, κι’ άς τό 

πρωτοχαρεΕ οποίος θέλει. Τιμή καί δόξα ατάν κ. Παπανδρέου.
Είναι αχαρακτήριστο τά γιατί ρίχτηκε τοΰ’Εθνικοΰ τόσο ή κ. Κοτοπούλη. ’Έχει δί

καιο ; Είναι αυτή προορισμένη νά κάνει κάτι τι πιά σπουδαΕο ; ’Ά ς  τά έξετάσουμε γιατί
σχετίζεται με δλα τά προβλήματα τής στιγμής αύτης.

Τά ’Εθνικά θέατρο σέ κάθε τόπο θεωρεΕται συντηρητικό' στή Γαλλία π. χ. Σωστά. 
Ετσι θεωρήθηκε καί τό δικό μας, ενώ, άλήθεια, ή μόνη «αρτηριοσκληρωτική» του πράξη 

έως τώρα είναι ένα άρθρο φοβισμένο τοΰ κ. Γρυπάρη στήν « ’ Εργασία», γραμμένο στήν 
καθαρεύουσα. Δέν μδς πέφτει λόγος νά κάτσουμε νά δπερασπίσουμε τό Εθνικά θέατρο. Πολ
λές φορές είπαμε τή^ γνώμη μας γι’  αύτά στά «Μ. X .». "Ομως τά γεγονότα είναι κάπως: 
διαφορετικά σήμερα έτσι πού έγινε δ θίασος κι’ άφοΰ αναγνωρίσθηκε δτι ή «ψυχή* του 
είναι δ κ. Φώτος Πολίτης. ’Επίσης καί ή άδικη, καθώς νομίζουμε, καταφορά τής κ, Κο
τοπούλη μδς έπιβάλη νά ξαναμιλήσουμε.

 ̂ Λοιπόν τ ί  δικό μας τά ’Εθνικά θέατρο πχρσυσιάζει μιά ιδιορρυθμία. Δέν είναι συντηρη
τικό. Είναι Εσα-ϊσχ προοδευτικό. Βέβαια στις μέρες μας προοδευτικά λέγεται κάτι κυρίως 
πού βρίσκεται μέσα στά δρια τής ταξικής πάλης καί πού έξυπηρετεΕ τό προλεταριάτο. "Ε
νας κομμουνιστής θά είχε δίκιο νά τ ί  πεΕ τό ’Εθνικό «Αρτηριοσκληρωτικά» καί «Μου-



σείο». Ή  κ. Κοτοπούλη δμως δχι·- γιατί κ’  εκείνη ταξικά είναι  ̂ άστή, δ,τι καί τό- 
εθνικό δηλαδή καί θά μας έπιτραπεί νά πιστεύουμε δτι συμφωνεί έντελώς με τόν κ. 
Χελμη δτι «στήν Ε λλάδα  δ καλλιτέχνης είναι εντελώς αδύνατο νά εκδηλωθεί:. Τήν ψυχή 
του τήν σκλαβώνουν δλα, τις ανησυχίες του τις υποδουλώνει τά κράτος . .  .» ^(Καθημερινή) 
άπό τήν άποψη δηλαδή τοϋ φόρου καί μόνο, γιατί κχνένα Κράτος εδώ, στήν Ε λλάδα  του
λάχιστο, δέν έκοψε τά φτερά τών «άνησυχιών» τής κ. Κοτοπούλη, μιά φορά πού δέν τής. 
είπε τίποτα στή «Σκουριά». Καί δσο γιά τά δτι «Ντρέπεται τάν Παρθενώνα καί τή σκια 
τοϋ Αισχύλου ..  .» άς ποΰμε μόνο δτι θυμίζουνε αύτά τά λόγια τά παλιό ρεπερτόριο κατα 
νάλωση μόνο γιά εντύπωση' νά πάει κιόλας καλά δ καινούργιος θίασος, ή επιχείρηση, Κι 
επειδή βέβαια δέν μάς Επιτρέπεται νά δώσουμε υστερόβουλη έννοια στά λόγ.α τής κ. Κ οτο
πούλη, άς θυμηθόϋμαι δτι κάτω άπό τά ντόρον αύτά κρύβεται ή έπιθυμία τοϋ κ. Χελμη^ νά 
δημιουργήσει Ταμείο. Ά λ λ ο ς  λόγος πού τά ’Εθνικά είναι προοδευτικά είναι τά δτι έχει 
στά σπλάχνα του τόν άνθό τοϋ νεοελληνικοϋ θεάτρου' δλοι οί άξιόλογοι νέοι ^καλλιτεχνες 
είναι στό προσωπικό του' ή ’Αλίκη, ή Σαγιάννου, ή θαυμαστή εκείνη Πόρσια, ή ’Ανδρεάδη, 
πού ητανε θαΰμα στό Μπόρκμαν, δ Δενδραμής, δ Μουσούρης, δ Μινωτής, δ Γληνός, δ Κα- 
ροϋσος. Ό  Βεάκης, τά ανεξάντλητο μεγάλο ταλέντο, καί δ Παρασκευάς βρίσκονται ακρι
βώς τώρα στήν πιό δημιουργική εποχή τους σχετικά μέ τούς ρόλους πού παίζουν. Το Ιδιο 
καί δ Νέζερ κ . Ροζάν. 'Η Αλκαίου ώς καλλιτέχνισσα δεν  ̂ είναι γιά τά «Μουσείο». 
«Μουσείο» ίσως θά είναι κανένα άλλο μελλοντικό θέατρο, πού δέν υπάρχουν άλλοι νέοι 
στήν Ε λλάδα γιά νά τοΰ δώσουνε χυμούς νέους. Καί τό πιό σπουδαίο τά ’Εθνικά έχει σκη
νοθέτη του τάν κ. Φώτο Πολίτη. Φορτικά, συχωρέστε μας, νά τό λέμε καί νά  ̂τά ξανα- 
λέμε πώς δ κ. Φώτος Πολίτης είναι δ μόνος άξιος σκηνοθέτης τοΰ έλληνικοϋ θεάτρου. 
’Έχει θετική μόρφωση, ιδανικά συγκεκριμένα, δεν είναι εχθρός τοϋ βιβΚβυ καί τής μελά
της, αισθάνεται, πειθαρχεί στον έαυτό του. Έ δω κ ε τήν άσύγκριτη παράσταση τοΰ «Βχσι- 
λικοϋ», τής «θυσίας», τοΰ «Μπόρκμαν», πού θά συγκινοΰσε τά Θωμά Οικονόμου, τά «Κορα
κίστικά». Μοιάζει μέ τάν πατέρα του. Καί άν είναι “δάσκαλος έργων» αύτά άς τά ποΰν οί 
μαθητές του, οί πιά ικανοί κριτές. "Εχει βέβαια αντιπάθειες' δμως αυτές προέρχονται άπό 
δλους τούς ρατέδες τής λογοτεχνίας κι’ άπό τούς καμποτίνους" αλάθευτη μάλιστα απόδειξη 
γιά £να κακό ποιητή είναι τά νά μή χωνεύει τόν κ. Φώτο Πολίτη. Φυσικά ή φιλοσοφία 
του, έκείνος δ ιδεαλισμός του είναι άνυπόφορος. ’Έχει δμως 8να σύστημα, δέν είναι άναρχι- 
κός’ καί ή κατάρτισή του αυτή τόν χαλυβδώνει καί τοϋ επίτρεπε!, νά πραγματοποιήσει, 
κάτι ή νά πέσει ένδοξα. ’Ά λλως τε τώρα μιλάμε γιά ικανότητες, γιά τεχνική, γιά δικαιώ
ματα νά είναι κάνεις σκηνοθέτης ένός θεάτρου. , , _ , ,

Οδτε βέβαια ερασιτέχνες δπάρχουν στό εθνικό* εςόν άν έννοΰν έρασιτεχνες τήν διδα 
Μαρσέλου καί τήν δ-ίδα Σταυρίδου ή τόν κ. Φαρμάκη. "Ομως αύτοί βολοδαρθήκανε σέ πολ
λές χειμωνιάτικες περιοδείες. ”Η, άν έννοοΰν τήν κ. Ιίαξινοϋ, άς θυμηθοΰνε πώς ή κ. Κοτο- 
πούλη τήν πρωτόβγαλε, πραγματική ερασιτΐχνισσχ, πού τώρα είναι επαγγελματιας^ (Πα 
τέρας, Αεϋκες, Τουρνέ στήν ’Αμερική). Τά έθνικδ θέατρο λοιπόν μέσα στις δυνατότητες 
πού επιτρέπει δ τωρινός καιρός είναι θέατρο προοδευτικό.

Μακάρι νά κάνει καί ή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη ένα θέατρο καινούργιο. Πολλές φορές 
δταν Ιλειπε στήν ξενητίά τή συλλογιζόμαστε καί τά ποθούσαμε ένα τέτοιο θέατρο μέ τή 
φλογερή της τήν ψυχή. ’ Αλλά μάς ήρθε άδικα επιθετική καί μάς κάνει ύποπτη τήν 
επιθυμία της. Ά λ λ ά  πώς θά τά κάνει έδώ τά θέατρο αύτό ; Δεν έχουν ποινική ρήτρα τά 
συμβόλαια πού έκανε στήν Αμερική ;

Διατηρούμε τά θαυμασμό μας τάν απόλυτο στήν κ. Κοτοπούλη, στήν καλλιτεχνική 
της ύπόσταση' θυμόμαστε πόσο μοντέρνα έπαιξε στούς «Αποτυχημένους». ’Αλλά είναι θε
ατρίνα μόνο" άς μή νομίζει σάν δλους τούς συναδέλφους της δτι φτάνει αύτή δεν θά μπο
ρέσει ποτέ στά θίασό της νά έχει άρτιο σύνολο. Ούτε δ καιρός μας τώρα είναι γιά επαναστά
σεις. Γιατί τί ούσιαστικά περιεχόμενο θά εχει ένα θέατρο δικό της ; Τί μπορεί νά έχει; Είναι 
φυσικά δπέροχη θεατρίνα μά δδηι'ητες ήταν δ Οικονόμου καί δ Χρηστομάνος, δ Δ, Κορο- 
μηλας καί δ κ. Γρ. Ξενόπουλος μέσα στούς αντικειμενικούς δρους πού βρεθήκανε καί που 
μπορέσανε νά τούς έκφράσουν. Ά ς  μιμηθεί τή σωφροσύνη τής κ. Κυβέλης κι άς κάνει μαζί 
της ένα θέατρο πού θά είναι άπχραίτητα παράλληλο μέ τό εθνικό στήν ιδεολογικήν άξια, 
πού δέν θά δικαιολογεί δηλαδή τόσο θόρυβο καί τόση επίθεση. Καλά τής τέχνης. Καλό 
τού θεάτρου. Αύτά είναι τά καθήκον της καί άς έπιτρέψει καί στούς άλλους νά ζήσουν.

Ά λ λ ά  εκείνο ποΰ δέν μπορεί νά καταλάβουμε είναι γιατί ενθουσιαστήκανε κάτι δη 
μοσιογράφοι μέ τήν κ. Κοτοπούλη. Μήπως γιατί θά τούς παίξει τά έργα τους ; Είναι γνω



στό πώς γιά νά παιχθεΕ τά έργο Ινάς νέου, πρέπει νά εχει δ θίασος ανάγκη ή οί θιασάρχες 
φιλίες μέ τόν νέο συγγραφέα. Κι1 Ινας θίασος σάν της κ. Κοτοπούλη ανάγκη βέβαια 
άπό τά εργα τών νεων δεν θά εχει καί οδτε φιλίες θά αισθάνεται, γιατί κι’  άν τις 
αισθανθεί δεν θά θελήσει νά προσέξει τά έργα τους' δέν μπορεί τώρα πιά ή κ. Κοτοπούλη 
νά δεχτ%ί πόθους καί καϋμούς νέων' είναι αδύνατά νά τούς καταλάβει. Δέν είναι πιά νέα. 
Καί ή ζωτικότητά της είναι περιωρισμένη άπό τή σιδερένια επίδραση τοϋ καιροϋ πού 
πέρασε καί τών ιδεών πού τήν ανάγκασε νά έχει. Μά δέν έπαιξε άλλοτε έργα νέων ; 
Επαιξε, μάλιστα. Μά ηταν κι εκείνη νεα. “Οπως κι5 δ Μουσούρης, δ Γληνός, δ Δενδρα- 

μής ώς θιασάρχες θά αγαπήσουν συγχρόνων τους έργα, δχι γέρου άς είναι κι1 δ καλύτερος. 
'Η κ. Κοτοπούλη^ άλλοτε πέταςε στά μοΰτρα τή «Δράκαινα» τοΰ κ. Μπόγρη. “Ας περιορι
στούν οί φίλοι νέοι δημοσιογράφοι νά χειροκροτήσουνε τήν κ. Κοτοπούλη ώς θεατές, δταν 
παίξει τά έργα τών  ̂ άλλων μέ τήν εκφραστική της τέχνη, τή ζωντανή, τήν ώραία. Είναι 
άλλως τε καί τά μόνο πού έχουμε τήν εύτυχία νά περιμένουμε άπό αυτήν. Δυό, τρεις, 
πεντε, δέκα .ρόλοι. "Οχι μεταβολή τοΰ θεατρικού καθεστώτος. ”Ας τά ξαναποΰμε. Οδτε 
δ καιρός μας οδτε ή κ. Κοτοπούλη είναι γ ι ’  αύτά.

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ. Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΓΑΑΣ. Είναι αλή
θεια πολύ γνωστή πώς δ κύριος μοχλός τοΰ κινηματογράφου είναι δ ρεζισέρ. Καί οί ρεζισέρ 
τής Εύρώπης εξόν άπό τά ταλέντο τους έχουν ειδική μόρφωση, πλατιά γνώση καί ικανότη
τα πού τούς έπιτρεπει νά πραγματοποιήσουν τά κάθε τι ακόμα καί δταν είναι καινούργιο 
γι’  αύτούς. Οί δικοί μας έχουν άόριστους πόθους καί θετικήν έπιθυμία γιά κέρδος. Είναι 
δμως δπϊισμένοι μέ τήν άμάθειά τους, δέν λέω τήν τεχνική παρά καί τήν πιό απαραίτητη. 
Δέν αισθάνονται καθόλου τήν έλληνική ζωή πού αναλαβαίνουν τόσο κερδοφόρα νά τήν κινη- 
ματογραφήσουν.

Ετσι καί δ « Αγαπητικάς» παίχθηκε μέ αφάνταστη άγνοια τής έλληνικής ζωής. Οί 
πλατείες των χωριών στά πανηγύρια δέν στολίζονται ποτέ μέ σημαιάκια άπό τσιγαρόχαρτο 
τής πιατοθήκης, ή νύφη δέν πάει νά φερει νερά μέ τή στάμνα, δταν οί άλλοι γλεντούν 
περιμένοντας τόν παπά καί τά  στέφανα, οί παρθένες τής 'Ελλάδας καί καμιά, στοχάζομαι, 
παρθένα^ τοΰ κόσμου δε δεχεται τόν εραστή τά μεσάνυχτα άπό τό παράθυρο μισόγυμνη, δέ 
λενε στά γάμο τά γερο Δήμο στά γάμο δέν μένει άδειο τά σπίτι τής νύφης, πλημμυρίζει 
απά^τά συγγενολόγι. "Ολες αυτές οί γκάφες γίνονται στήν ταινία καί δέν είναι βέβαια οδτε 
ωραίες τεχνικά.’Έτσι δέν δίνεται τίποτε τά Ιλληνικό. Βέβαια τά έργο στά θέατρο δέν είναι 
κι αύτά Ιλληνικό, δέν εκφράζει κάτι τι ιδιαίτερο .τής εποχής, πού γράφτηκε. Είναι δμως 
σύμφωνο μέ τά γενικό της πνεΰμα, μέ τά ρωμαντισμό καί τεχνικά είναι άψογο. 'Ύστερα 
σκηνές πού στόν κινηματογράφο μένουν ξεκρέμαστες στά εργο δικαιολογούνται. Στήν ται
νία συντομεψανε τις σκηνές τοΰ έργου ή ά-πλώς κόψανε άλλες* μά έτσι εδκολα λοιπόν γίνε
ται ένα σενάριο; Μέ άλλα λόγια τά σενάριο δέν άφομοιώθηκε από τά συντάχτη του καί 
χαθήκανε τόσες εύκαιρίες. Δέν δόθηκε ή προσοχή πού χρειαζότανε. Τά έργο ένώ θά 
έπρεπε νά̂  τελειώσει θριαμβευτικά, μ’  ένα χορό, τελειώνει αχ νά κόβεται, μέ τίτλο.

Αλλά θά έπρεπε νά μιλήσει κανείς έπαινετικά γιά τήν φωτογράφηση τοΰ έργου.'Γπάρ- 
χουν φωτογραφίες εφάμιλλες μέ τις εύρωπαϊκές στήν προοπτική τους (αύτό έλειπε σχεδόν 
πάντα άπό τις προηγούμενες έλληνικές) καί γιά τά φώς τους τά καθαρά Ιλληνικό. 'Γπήρ- 
χαν τοπεία πού λαχτάριζε ή καρδιά τοΰ ανθρώπου' μόνο κάτι πεύκα δέν χρειαζόντουσαν, 
γιατί χαραχτηρίζουν ειδικά τήν 'Αττική καί τά έργο δέν πχίζεται στήν ’Αττική. ’Αλλά 
δυο εσωτερικά είχε ή ταινία καί αύτά ήταν άδέξια καί ψεύτικα σάν κι’ έκεϊνα τής άλη- 
σμόνητης «Μαρίας τής Πενταγιώτισσας».

Cly/-P° ν-3 ^ί κακός καί δ βοσκός τής άριχής, δ μικρός, μιλάει χοντρά σάν γέρος.
ϋλειψε ή λεπτομέρεια, ή μελέτη, δ στοχασμός, ή σοβαρότητα. Κρίμα ! Γιατί δ κ. 

Δαδήρας θ’ άξιζε νά βρεί συνεργάτες καλύτερους.
Τά μόνο πού προφανώς άξιζε ήταν ή μουσική τοΰ σεβαστού Λαυράγκα. Μά γι’  αύτό 

μιλάει σέ άλλη στήλη δ ειδικός.
Λένε πώς θά δώσουν ατέλεια σχεδόν στις έλληνικές ταινίες. Σωστά. "Ομως δέν χρειά

ζεται βοήθεια καί μάλιστα άπό τά Κράτος σέ δσους πλαστογραφούν τήν Ιλληνική ζωή. 
Καί πλαστογραφία είναι δταν παρουσιάζουν τέτιες ταινίες. Τά Κράτος άλλως τε αύτόν τόν 
καιρό λέει πώς θά βοηθήσει τήν «Τέχνη» καί τέχνη χωρίς ανταπόκριση στή ζωή καί 
χωρίς έμπνευση καί χωρίς μελετη δέν μπδρεί νά γίνει* οδτε κινηματογραφική.

ΓΙΑΝΝ ΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ



ΤΟ ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟΝ TOY ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ.

Κ. ΨΑΧΟΥ
Ό δη γ ός, γνωμών και μέτρον φωνητικόν τής Βυζαντινής μουσικής ύπήρξεν ανέ

καθεν ή φ ω ν η τ ι κ ή  σζαράδοσις,  διά τής οποίας διεσφ θη  διά  μέσου τών αιώνων ο  
χαρακτήρ τοϋ τε Ιεροΰ καί κοσμικού αυτής μέλους. Φωνητική δέ παράδοσις είναι τό 
ιδιαίτερον ήθος, ό ιδιαίτερος χαρακτήρ; δι” ο ί  χρωματίζονται τά πολυειδή _ καί 
πολυποίκιλλα τής Βυζαντινής μουσικής μέλη, δπως ταϋτα παρεδοθησαν άπό στόμα
τος είς στόμα καί 6πο>ς άπεκρυσταλλώθησαν διά  τής παρασημαντικής αυτής εΐς σύ
στημα γραφής, πλήρες καί τέλειον. Τήν παράδοσιν ταύτην κατεϊχον οί εκαστοτε αρι- 
στεϊς εκτελεστοί καί διακεκριμένοι μουσικοδιδάσκαλοι τής Βυζαντινής μουσικής, ο'ί- 
τινες άνευ τεχνικού τίνος μέσου — καί τοΰτο είναι τό θαυμαστόν — διέσωσαν τούτην 
μέχρις ήμών.

*0 καθηγητής κ. Ψάχος καί τό παναρ- 
μόνιον (”Οργκελ).

Τήν φωνητικήν ταύτην παράδοσιν τελείως άγνοοΰντες οί μόνον τήν ευρωπαϊκήν 
μουσικήν γνωρίζοντες, νομίζουσιν δτι πασαι αυτής αί διαστηματικαί λεπτομέρειαι εί
ναι δυνατόν νά ύπαχθώσιν είς τά συγκεκραμένα τοϋ κλειδοκύμβαλού διαστήματα Δι- 
ατί δέ τοΰτο ; Διότι δέν ύπήρχεν μέχρι τοΰδε ειδικόν όργανον, δι’ ου νά άποδίδων- 
ται δλαι αί διαστηματικαί λεπτομέρειαι τής Ελληνικής καί τής ’Ανατολικής, έν γένει 
μουσικής.

Τήν έλλειψιν ταύτην άνεπλήρωσεν ήδη ό καθηγητής τής 'Ελληνικής μουσικής κ. 
Κ . Ψάχος διά  τής κατασκευής οργάνου ϊδικής του έπινοήσεως, είς τό όποιον έδω κεν



τό όνομα ·' Π α να ρ μ ό ν ιο ν .  Είς τό Π α ν α ρ μ ό ν ι ο ν  ό  κ. Ψάχος άπεκρυστάλλωσεν κατό
πιν τριακονταετούς άδιαλείπιου μελέτης τήν φωνητικήν τής Έ λλην. μουσικής παρά- 
δοσιν, οϋτως ώστε νά άποδίδωνται ασφ αλώ ς πασαι αί δι’ αυτής διασωθεΐσαι διαστη- 
ματικαί λεπτομέρειαι, αί όποϊαι είναι καθωρισμέναι άκουστικώς καί μαθηματικώς 
εΐς ίδιον θεωρητικόν σύστημα. Ή  Διαπασών (οκτάβα) τοΰ Π αναρμονιου, άντί τών 
συνήθων δέκα καί τριών πλήκτρων τοΰ κλειδοκυμβάλου, περιέχει τεσσαράκοντα δύο, 
κατανεμημένα εΐς τρεις σειράς, τήν μίαν ϋπερθεν τής άλλης, μέ τήν ουσιώδη διαφοράν, 
δτι τά οκτώ λευκά πλήκτρα, διατηρούμενα κατά τό μέγε&ος καί τήν εκτασιν τά αύτά, 
άποδίδουσι τήν καθαράν διατονικήν κλίμακα τής Ελληνικής μουσικής, όλων τών λε
πτομερειών άποδιδομένων διά τών μικρότερων είκοσι καί εννέα μαύρων πλήκτρων.

Τοΰ « Π α ν α ρ μ ο ν ι ο υ » κατεσκευάσθησαν δύο τύποι, ήτοι ’Ό ρ γ κ ε λ  καί “Α ρ μ ό ν ιο ν  
μέγα καί μικρόν Τό ’Ό ρ γ κ ε λ  καί τά μέγα ‘Α ρ μ ό ν ι ο ν  έχουσιν άνά τέσσαρας Διαπα
σών (οκτάβας) κατά τήν εξής εκτασιν :

Τοΰ ’Ό ργκελ  αί διαστάσεις εΐς μέτρα είν α ι : ύψος 3,40, πλάτος 1,80 καί^ βάθος 
2,35. Οί πολυπληθείς αυλοί του άποδίδουσι διά ειδικών κομβίων διάφορα^ όργανα. 
’ Αλλ’ επειδή ώ ς έκ τής πληθύος τών πλήκτρων του καθίσταται δυσχερής  ̂ή χρήσις 
των, έπενοήθη καί αυτόματον μηχάνημα Ό ρ γ α ν ό λ α ς  (εΐδοςδηλ. πιανόλας ιδιαίτερον) 
τό όποιον παίζει ούχί διά  τών πλήκτρων, άλλ’ άπ ’ ευθείας διά τών αύλών, ούτως ώ 
στε νά δύναταί τις άμέσως νά λαμβάνη ιδέαν αΰτοΰ διά τών έκτελουμένων αυτο
τελών τεμαχίων.

Τό Π α ν α ρ μ ό ν ι ο ν  κατεσκευάσ&η εν τφ  έν O etingen τής Β αυαρίας πεφημισμένφ 
έργοστασίφ  Orgel καί Α ρ μ ον ίω ν  Steinmayer, δαπάνη τής κ. Σικελιανοϋ. Τό μηχά
νημα τής Ό ργανόλας, δπως καί αί ταινίαι, κατεσκευάσθησαν έν Λειψία υπό τοΰ μο- 
ναδικοΰ αυτόθι οίκου Grishaber. Διά  τήν κατασκευήν δλων τούτων έχρειάσθησαν τρία 
ολόκληρα έ'τη, κατά τά όποια ό κ. Ψάχος παρηκολούθει τήν εργασίαν, έν Γερμανίςι 
διαμένων.

"Ενεκα λόγων ανεξαρτήτων τής θελήσεως τοΰ κ. Ψάχου τό Π αναρμόνιον (όργκελ) 
δέν κ α τω ρθώ θ η  νά έ'λθη είς ’Αθήνας, καίτοι έ'τοιμον καί συσκευασμένον πρός α π ο
στολήν. Τ ά δύο μόνον 'Α ρμόνια ήλθον ενταύθα, ών τό μέν μικρόν εύρίσκεται παρά 
τφ  κ· Ψάχω, τό δέ μέγα μετεφέρθη υπό τής κ. Σικελιανοΰ είς ’ Αμερικήν, δπου καί 
εύρίσκεται, άγνωστον ποΰ.

Π οίαν σημασίαν διά τήν εθνικήν ήμών μουσικήν εχει τό τελείως πρωτότυπόν 
τοΰτο Ό ρ γ α ν ο ν  δέν είναι ανάγκη νά τονίσωμεν. Κ αί διά τοΰτο ευχής εργον θά^ήτο 
τό Κ ράτος ή άλλος τις οργανισμός ή τών πλουσίων τις νά ήρχετο επίκουρος, ούτως 
ώστε, μεταφερόμενον τό μέγα Παναρμόνιον έκ Γερμανίας, νά εκπλήρωσή τόν π ροορι
σμόν, δ ι ’ ον κατεσκευάσθη καί ό όποιος είναι ή διάσφσις τής φωνητικής π αραδόσεως 
καί ή πιστή καί ακριβής άπόδοσις των άμιμήτο)ν μελφδιών τής Βυζαντινής καί τής 

-έν γένει ελληνικής μουσικής, μέ δλην τήν λαμπρότητα τοΰ διαστηματικοΰ αυτής πλού
του. Διότι είναι περιττόν νά είπωμεν, δτι είναι ζήτημα φιλοτιμίας εθνικής μία τοι- 
«αύτη πολύτιμος καί εθνωφελής εργασία νά τύχη τής δεούσης προσοχής τών αρμοδίων 
π ρός τό καλόν τοϋ τόπου καί ιδίως πρός άνύψωσιν τής εθνικής μας μουσικής.

9
Τό δέ μικρόν Ά ρ μ όν ιον  δύ ο :

ΤΕΡΠΑΝΔΡΟ Ι



Η Δ Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Η  ΤΟΥ Ω Δ Ε Ι Ο Υ  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ

'Η Αραματική Σχολή τοΰ ’φδείου Πειραιώς έπαιξε αύτάν τόν καιρό τόν « ’Αγαπητικά 
τής Βοσκοπούλας» καί βέβαια ή ταινία 5έν θά τής χρωστάει ευγνωμοσύνη. Γιατί μπροστά 
σε όλους τούς Πειραιώτες πού γέμισαν τά Λημοτικά θέατρο παίχθηκε τά Ιργο μ’ Ιναν τρόπο, 
πού ήτο θαυμαστός ώς πράς τήν αΐσθησιν τής άγνότητος, πού έσκόρπιζε εις τά άκροατή- 
ριον. Βεβαίως δ « ’Αγαπητικάς· προσμένει νά παιχθή μέ δλην τήν σκηνογραφικήν του πλη
ρότητα πού τήν ζητεί. ’Αλλά άπά τήν άποψιν αυτήν οδτε ό θίασος τής κ. Κοτοπούλη δέν 
τόν έπαιξε καλύτερα. Οδτε τούτο είναι δ σκοπός μιας Σχολής, παρά νά μορφώση τούς μα- 
θητάςτης καί τό ποσάν τής μορφώσεως πού τίύς δίδει είναι ή μόνη αξία τη ς..

Καί άπά αυτήν τήν άποψιν πραγματικώς αξίζει ή Λραματική τοϋ ’φδείου Πειραιώς. Ό  
κ. Β. Ρώτας, πού είναι δ καθηγητής της, αναμφισβήτητα είναι δ μοναδικός εις τά νά δίδη. 
είς τούς μαθητάς του χωρίς θεωρητικές Επιβραδύνσεις ώρισμένην καί θετικήν βοήθεια 
"Ομολογώ ότι τόσον άρτίαν απαγγελίαν στίχου δέν μοϋ τυχαίνει ν’  άκούω συχνά 
είς τό θέατρόν μας καί τά επαγγελματικόν ακόμη. “Ωριμος απαγγελία, δλοκληρωμένη. 
Είναι σπουδαΕον τοΰτο. ’Αλλά καί ή διερμήνευσις τών ρόλων ύπήρξε αξιόλογος. 'Η δεσποι
νίς θ. Καλλιγα (Κρυστάλλω) έπαιξε θαυμάσια καί ήκούσθησαν θεαταί τοϋ Πειραιώς νά λέ
γουν δτι είς τάς περισσοτέρας φοράς ήσαν βέβαιοι δτι δέν παρακολουθούν μαθήτριαν άλλ ’ 
έπαγγελματίαν. 'Η δ. θ . Καλλιγοί έχει ώραιοτάτην φωνήν, ευκινησίαν, λιγυρότητα, χάριν 
καί πολιτισμόν είς τήν έμφάνισίν της. Είς ρόλους περισσότερον δραματικούς άσφαλώς θά 
έχη μει'αλυτέραν επιτυχίαν. Τά ίδιο καί ή δ. Κατσούλη (Γιάννενα) φαίνεται δτι είναι τα
λέντο καρατερίστικο άξιόλογο καί άκόμη καί ώς έμφάνισις ήτο πάρα πολύ καλή.

Πολύ καλή καί ή δίς Μαρ. Βάνδη πού αντικατέστησε τήν τελευταία στιγμή τήν 
δίδα Χανδρή (Μάρω) πού άρρώστησε.

’Ανάλογη επιτυχία είχαν καί ή μαθήτριες τής δραματικής σχολής δίδες Έ λ . Κοντού, 
Τ. Καμπάνη, Σταυριανοΰ, Μαλικούτη κ. λ. ώς καί οί κ. κ. Καλλίδης, Ιίουντούρης, Καμενί- 
δης, Κυρατσάκης, Αημητρόπουλος κ. λ.

Γενικώς ή σχολή πρέπει νά καυχαται διά τήν παράστασιν τοϋ « ’Αγαπητικοϋ» καί 
διά τόν άκούραστον κ. Β. Ρώταν τόν μοναδικόν, άς τό έπαναλάβομεν, καθηγητήν, δ δποΕος 
μαζί μέ μίαν πλατυτάτην μόρφωσιν καί πείραν, κατέχει καί τήν ειδικήν γνώσιν τής νεοελ
ληνικής λογοτεχνίας μαζί μέ μίαν ευγενικήν ψυχικότητα, πού είναι άπαραίτητος εις δποιον 
διδάσκει.

Σ. ΛΥΚΟΥΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Στάς 28 Ίανουαρίου έδόθη στά « ’Ολύμπια» ή πρώτη συναυλία, μουσικής δωματίου τοϋ 

έλλην. ’Ωδείου, μέ έκτελεστάς τούς κ. κ. Α. Τουρνάϊσσεν (πιάνο). Σοϋλτσε (βιολί), Σ. 
’Αβατάγγελον, (βιολί) Κ. Κούλαν (βιόλα), Γ. ’Αντωνίου (βιολοντσελλο) τή συμπράξει τοϋ κ. 
Ν· Τσατσοπούλου (φλάουτο). Κατά τήν συναυλίαν αύτήν έξετελέσθησαν με άρκετήν έπι- 
τυχίαν έργα Μπάχ, Χάϋδν καί Μόζαρτ.

Λίαν προσεχώς θά έκτελεσθοϋν δπά τοϋ ώς άνω κουαρτέττου τών έγχορδων καί νέα 
έργα τών Ελλήνων συνθετών κ. κ. Α. Κόντη, Α. Εύαγγελάτου καί Μ. Βάρβογλη.

— Πληροφορούμεθα δτι τά δραματικόν έργον τοϋ κ. Μ. Βάλσα : «Πρόγονοί μας» θά 
παιχθή κατ’ αύτάς μεταφρασμένων εις τά ΛονδΕνον άπά τόν θίασον τοϋ Gate theatre Studio.

— Μεγάλην επιτυχίαν έσημείωσε ή πρώτη έμφάνισις τών μαθητών τής τάξεως άρχή- 
στρας Οπό τήν διεύθυνσιν τοϋ γνωστοϋ παιδαγωγού κ. ΜπουστίντουΕ. Ή  δλη λαμπρά έκτέ- 
λεσις έκράτησε άδιάπτωτον τά ενδιαφέρον τοΰ πολυπληθούς άκροατηρίου. Σημειοϋμεν 
άπά τά πλούσιον καί έκλεκτάν πρόγραμμα, τής «Έβρίδες» τοΰ Μέντελσον, τό «Drei Bal- 
letstiicke» τοΰ Ραμώ, τά Κονσέρτο διά 3 βιολιά τοϋ Βιδάλδι καί τήν «Συμφωνίαν τυμπά
νων» τοϋ Χάϋδν.

— '0  βιολιστής κ. Αημ. Μαγειρόπουλος τή συνοδείο£ πιάνου τής Α)δος Μαρ. Χωραφδ 
έξετέλεσε στήν αίθουσα τού 'φδείου ’Αθηνών ένα πλούσιον καί ώραίον πρόγραμμα, εις τά 
δποΕον διεκρίθη δ φιλόπονος αύτάς νέος καλλιτέχνης βιολιστής διά τήν άξιολογωτάτην 
ίεξιοτεχνίαν του. Σημειοϋμεν ιδιαιτέρως τά «La tondaine d’Arethuse» τοϋ Συμανόφσκυ 
%a.i τό «Danse espagnole» τοϋ ντέ Φάλα.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τό παρόν τεΰχος— τό πρώτον τεΰχος τοΰ 4ου 'έτους— θά σταλή σ’ δλους τούς παλαιούς 

μας συνδρομητάς καί δσοι τά κρατήσουν θά θεωρηθούν έκ νέου συνδρομηταί.
Οί κ. κ. συνδρομηταί μας δμως πρέπει νά σημειώσουν καλά δτι ή συνδρομή τών «Μ ο υ 

σ ικ ώ ν  Χ ρ ο ν ι κ ώ ν » γιά δλόκληρο τά χρόνο είναι προπληρωτέα δραχμάς εκατό, τών δέ 
«Θεατρικών Χρονικών» είναι δραχμάς πενήντα, εις τούς συνδρομητάς δμως τών «Μουσι
κών Χρονικών» προσφέρονται δωρεάν «Τά Θεατρικά Χρονικά» έπΐ πλέον δέ χαρίζομεν καί 
50 δραχμών βιβλία τών έκδόσεών μας. Μ5 άλλους λόγους τά «Μουσικά Χρονικά» θά προσ- 
φέρωνται εντελώς δωρεάν.

— Προεκυρύχθη δπά τοϋ φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» δι’ εφέτος δ Καλοκαιρί- 
νειος διαγωνισμός διά δράματα καί κωμωδίας μέ επαθλον 5 χιλιάδας δραχμάς. Ή  προθε
σμία τής Ειποβολής έργων λήγει τάν ’Απρίλιον.

— "Ο Χωρέμιος θεατρικός διαγωνισμός, δ διενεργούμενος 5πά τής Εταιρείας τών 
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων μέ πλουσιώτατον γέρας, παρέτεινε τήν προθεσμίαν 6πο- 
βολής έργων μέχρι τέλους Φεβρουάριου. Τόν αύτάν καιρόν λήγει καί ή προθεσμία δποβολής 
μονοπράκτων, δ προκηρυχθείς ύπό τοΰ « ’Ατελιέ» μέ βραβείον 3 χιλ. δρ.

ΔΙΟΡθΩΣΙΣ.— Είς τά προηγούμενον τεΰχος καί είς τά άρθρον τοΰ κ. I.  Γ κρ έκα  
«Μία πολύτιμος συλλογή άρχαίων βυζαντινών χειρογράφων» μάς διέφυγεν ένα λάθος είς 
τάν πέμπτον στίχον καί τά «άπό τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος» νά διαβασθή «άπό τοϋ- 
εννάτου μέχρι τοΰ δεκάτου εννάτου αίώνος».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
( ’Αναγράφεται κάθε βιβλίο, περιοδικόν ή μουσική έκδοσις, πού στέλλεται στή διεύ- 

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

ΜΟΥΣΙΚΑΙ ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ  :

A. J o l i v e t  : T r o is  tem ps. ( In v e n t io n — A ir — R o n d e a u ), γιά πιάνο.
C h a r l e s  D o d a n e :  C on te  C h ev a leresq n e  d u  m o y e u  a g e . Σονάτα

πιάνου.
T i b o r  H a r s a n y i ;  C o n ce rts t iick , γιά πιάνο καί όρχήστρα.
’Εκδόσεις τοΰ οίκου M a u r i c e  S e n a r t  20 rue d u  D r a g o n , P aris.
J o s e p h  J o n g e n :  13 p re lu d es  γιά πιάνο.
F r a n s  S c h e v e n h a l s ;  C o n ce r tin o  γιά βιόλα καί πιάνο.
A u g .  D e  B o e c k  : F e u ille t  d ’ a lb u m , γιά βιολοντσέλλο καί πιάνο.
P .  J . Μ . P l u m  : E tu d e  co n ce r ta n te  p o u r  le  P e d a lie r .
P i e r r e  H a n s ,  (μηχανικοΰ) : N o ta t io n  m u sica le  «C o n tin u e »  Νέον σύστημα 

μουσικής γραφής διά τήν χρησιμοποίησιν ειδικής μουσικής γραφομηχανής·
P i e r r e  H a n s :  R o m a n c e  γιά πιάνο, γραμμένη μέ τά ώς άνω είδικάν μουσι

κόν σύστημα. 'Εκδόσεις του οίκου S c h o t t  F r e r e s ,  B r u x e lle s — Βέλγιον.

Ό  εκδοτικός καί τυπογραφικός οίκος «Τά Χ ρ ο ν ι κ ά »  κυ
κλοφορεί σέ ξεχωριστά τεΰχη τήν έμμετρη μετάφρασι τής ’Οδύσ
σειας άπό τόν γνωστό  λογοτέχνη κ. Γερ. Σπαταλά.

Κάθε τεΰχος Φά έχη καί μιά ραψφδία καί Φά πωλήται δρχ. 5.
Ή  μετάφρασις, άνωτέρα κάθε προηγούμενης, Φά άποτελέση 

φιλολογικόν γεγονός.


