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'Η  ’Ή πειρος είναι τό κε'ντρον, επί τοΰ όποιου πολύ προ τοϋ 1821 
διέγραψαν άπτάς τάς γραμμάς αυτών αΐ εΟνικαί ημών παραδόσεις. Π αν 
δ,τι προέρχεται έκ τής Η πείρου εις λεβεντιάν, εις παληκαριάν, εις τρα
γούδι, εις μοιρολόγι, εις παραμύθι κλπ., είναι και εις άδάμας άφθαστος 
είς διαφάνειαν καί είς αγνότητα. Ά π ό  τής μεμακρυσμένης εκείνης επο
χής, καθ ’ ην οί Ιερείς τοϋ Διός έχρησμοδότουν υπό τάς δρϋς τής Δ οδώ - 
νης, μέχρι τής στιγμής, κ αθ ’ ην αί ήρωΐδες τοΰ Ζαλόγγου κρημνιζόμεναι 
έχόρευον τόν εναέριον εκείνον χορόν τών φασμάτων, ή ’Ή πειρος διεφύ- 
λαξε τήν ελληνικότητα αυτής αγνήν καί παρθένον. Τά ηπειρωτικά τρ α 
γούδια της, εν συνδυασμώ προς τήν μουσικήν αυτών, ήτις διά τοϋ πολυ
τίμου ύλικοΰ της εχει ύφάνει τό λεπτόν νήμα τής ποιήσεάις των, είναι 
θησαυρός ανυπολογίστου σημασίας καί αξίας. Ή  Ελληνική μουσική, 
δταν γεννη θ ή  ό δημιουργός τής πλήρους αυτής άναπλάσεως, ούδεμία 
αμφιβολία χωρεΐ, δτι θά παραπέμψη τοΰτον συν άλλοις καί είς τό 
Η πειρωτικόν ξσμα, δπως δυνηθή νά σύνθεση, καί)’ δλους τους ελληνι
κούς νόμους, τούς κανόνας καί τούς τύπους, δ,τι προώρισται νά είσαγά- 
γη αυτήν είς τήν διεθνή μουσικήν σΰνθεσιν. Διότι, αν ό ελληνικός λαός 
σήμερον μένη τελείως ψυχρός καί αδιάφορος προς τάς συνθέσεις τών Ε λ 
λήνων συνθετών, τάς γραφομένας επί τή βάσει τών αισθητικών καί αρμο
νικών κανόνων μόνης τής Ευρωπαϊκής μουσικής τεχνοτροπίας, τοΰτο δέν 
προέρχεται εκ τοϋ δτι είναι— ώς λέγουσιν ούτοι— άδιαπαιδαγώγητος δήθεν 
μουσικώς, άλλ5 έκ τοϋ δτι οί κατά πάντα τάλλα άξιοι πάσης τιμής συν- 
θε'ται μας δέν έ'λαβον ύπ’ οψ.ιν αυτών, δτι τό κοντραπούντο είναι ψυχρόν 
μαθηματικόν πρόβλημα, ούχι δέ ανάγκη εξυπηρετούσα μίαν δντως μουσι
κήν ψυχήν, ως ή τοϋ Έ λλη νος.

Η*
* *

Έ κ  τών απείρων τής Η πείρου  δημωδών ασμάτων, δημοσιεύω σήμε
ρον δύο τής περιφερείας Ζαγορίου. ’Επειδή δέ καί πάλιν θ ’ ασχοληθώ



βραδύτερον μέ τά τοϋ Ζαγορίου άσματα, πολλά τών οποίων έγραψα κ αθ ’ 
ύπαγόρευσιν τοϋ άξιοτίμου φίλου μου' κ. I. Κ. Δακοπούλου, ενός τών 
τελευταίοιν ευπατριδών τοϋ Ζαγορίου, γόνου δέ τοϋ περιβλέπτου Αιασκο- 
,βετσίου, κρίνω καλόν νά γράψω τινα περί τής Ιστορίας αύτοΰ.

Τό τμήμα Ζαγορίου περιλαμβάνον 44 χωρία, είναι δασώδες, άνθο- 
-στόλιστον κα'ι γρ.αφικώτατον. Μέχρι προ πεντηκονταετίας ήτο εν είδος 
μικράς δημοκρατίας, άπολαμβάνον ιδιαιτέρων προνομίων. Διοικούσα αρχή 
αύτοΰ ήτο τό Συμβοΰλιον τών Γερόντων, τό όποιον έκ πέντε προυχόν
των έν Ίωαννίνοις διαμενόντων άποτελοϋμενον, συνεννοείτο άπ3 ευθείας 
μετά τής ανώτατης έν Κο)ν)πόλει ’ Αρχής έπ'ι δλων έν γένει τών ζητημά
των τοΰ τόπου. Ό  πλοΰτος τών έκκλησιών τοΰ Ζαγορίου, ή τελειότης τών 
Σχολείων του, ή κοινοτική δργάνωσίς του, τά ήθη καί έθιμά του κ.λ.π., 
είχόν τι τό μεγαλειώδες. Διά τήν ασφάλειαν του διετήρει φρουράν έξ 
99 Σουλιωτών μέ τόν όνομαστόν Καπετάν Μήτσον έπι κεφαλής, ένδεδυ- 
μένων πάντων φουστανέλλαν μετ’ άπαστραπτόντο^ν άργυροποικίλτων 
αρμάτων. ΆφαιρεΟ έντων βραδΰτερον τών προνομίων του, έγκατεστάθη 
τοΰρκος μουδίρης μετά συντάγματος στρατοΰ. "Αλλοτε ήρίθμει περ'ι τούς 
50.000 κατοίκων, σήμερον δέ μόλις 15.000.

** *
Τά ασματα τοΰ Ζαγορίου είναι ήοωϊκά και κλέφτικα, χορευτιχά, 

τής ξενιτειά ;, τοΰ γάμου καί μοιρολόγίζ. Χοροί έπικρατοΰσι δυο κυρίως, 
ό Πηδηχτός, δστις έπιχωρίως καλείται Άρβανίτικος  καί ό Συρτός. 
Τούτων δμως ύπάρχουσι πολλά εϊδη, δπως ο εγχώριος Ζαγορίσιος, ό τής 
Βλάχας, ό τής Π α π χ δ ια .ή Γράβα  (*) καί άλλοι, χορευόμενοι ύπ’ άνδρών 
ααί γυναικών, τή συνοδεία άσματος καί οργάνων ή καί μόνων οργάνων.

Α Σ Μ Α  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  
*Η ρ ω ικ όν .

Ε λεύ θερον  ρυθμοΰ Τ ώ ν  Κοντογιανναίων-
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(*) Γ ρά β α ,  ίσως έκ τοΰ : Γ ρ ά β ο ς , οπερ είναι είδος καλλικόρμου δένδρου. Χ ορός 
-δηλ. ιόν όποιον χορεύουσιν οί λεβέντες ώ ς καλλίκορμοι Γ ράβοι.



κα κ α - πε τα νισ - σα.
Έ π φ δ ό ς .

γρηα

Κοιμάτ’ άστρί, κοιμάτ’ αυγή, κοιμάται νηό φεγγάρι, 
κοιμάτ’ ή καπετάνισσα, νύφη τού Κοντογιά-ννη, 
μέσ’ τά χρυσά παπλώματα, στούς αργυρούς σιλτέδες.
ΙΙάησα κι’ εγώ καί ζύγωσα \|>ηλά στά στρώματά της, 
νά τήν ξυπνήσω σκιάζομαι, νά τής τό είπώ φοβούμαι, 
νά τήν χνωτίσω μέ νερό, σκιάζομαι μήν κρυώση.
Θά πάρω δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια, 
νά μάσω μελισσοβότανο, τοΰ Μάη τά λουλούδια, 
γιά νά τά ρίξω στον δντά καί στούς χρυσούς σιλτέδες, 
μήν τή χτυπήσ’ ή μυρωδιά καί λάχη καί ξυπνήση.
Ξύπνα μωρ’ καπετάνισσα καί μή βαρειά κοιμάσαι, 
τόν καπετάνο σκότωσαν καί τόν άντράδελφό σου 
τρία ντουφέκια τώριξαν τά τρία αράδα αράδα, 
τώνα τόν πέρνει ξώδερμα καί τ ’ άλλο στό κεφάλι, 
τό τρίτο τό φαρμακερό μέσ’ τήν καρδιά τόν παίρνει.
Σάν τό δεντρί τροντίστηκε, σάν κυπαρίσσι πέφτει, 
ωσάν ήλιοΰ βασίλεμμα μισόσβυν’ ή ματιά του.
Κ ’ εκεί ποΰ ψυχομάχαγε μισάνοιξε τό ’ μάτι, 
στον ψυχογυιό του έγνεψε, τό πρώτο παληκάρι, 
γιά νά τοΰ πάρη τ ’ άρματα τό δαμασκό σπαθί του, 
μή λάχη καί μαγαρισθοΰν σ ’ ’ Αγαρηνών τά χέρια.

'Τό άσμα τοΰτο αδεται κατά τά επιδόρπια προς παραδειγματισμόν



τής νεολαίας. Παραλλαγή τοΰ κειμένου αυτοϋ ευρηται εν τή Συλλογή 
δημοτικών ασμάτων τής ’ Ηπείρου τοΰ Γ . X . Χασιώτου (1886, Σελ. 120).

^ Σ Μ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν  
Ό  Θ ρήνος τής Μ αργιόλας.

Ε λεύ θερον  ρυθμού  ̂ Μ οιρολογώ

: : ^ ζ ^ :^ = :^ - ψ = Φ Ξ

2 ή  - κω Μαρ - γΐό - λα μου ά - πό τή

I . , · ^  :1ί
μαΰ -  ρη ΎΠξ ^

κι’ ά-πό το μαΰ-ρο χώ - μα Μαρ-γιό - λα

# ,β/ =_ —  - — a - -  ■ . ■===- >

___________ /ϊ\---------- ------------Φ—Φ—Φ----------*

>-/τν-

μου λέ λέ λέ ώ! πό! πό! πό!

—  Σήκω, Μαργιόλα μου άπό τή μαΰρη γης 
κι’ άπό τό μαΰρο χώμα, Μαργιόλα μου,
κι’ άπό τό μαΰρο χώμα, ψυχούλα μου.

—  Σήκω νά ιδής τό ψίκι όπώρχεται, 
έρχονται νά σε παρουν, Μαργιόλα μου, 
έρχονται, να σε παρουν, ψυχουλα μου.

—  Ρίξε τό χώμα άπό μεριά
τήν πλάκα άπό πάνω σ ’ , Μαργιόλα μου, 
τήν πλάκα άπό πάνω σ’ ’ ψυχουλα μου

Ψίκι— ϊ) ακολουθία τοϋ γ α μ βρ ο ί, έκ τοϋ δψ ίκιον .
Τό μοιοολόγι τοΰτο είναι τής Τσαμουριάς, #δεται δέ εν Ζαγορίο> 

υπό τών επηλΰδων Τσάμηδων, ενουμένων είς τετράδας ή πεντάδας. Είναι 
θρήνος εις μίαν νέαν Μαργιόλαν (= Μ αρία ν ), άποθανοΰσαν την ημέραν 
τών γάμων της, πριν ή στεφθή καί τήν οποίαν μοιρολογεί ο μνηστηρ
της. Τό μοιρολόγι τοΰτο είναι θαΰμα θρήνου μουσικου, αποτελούν ολο-
κληοον θρηνώδη συμφωνίαν. Τά εν αΰτώ παρενειρόμενα λέ, λε, λε και 
πό, πό, πό, ουδόλως άμφιβάλλο) δτι είναι τά σχετλιαστικά ελελεϋ και,
π όπ οι, συγκεκομμένα.  ̂ ft ψΑχοΣ



ΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΥΣ
Πληροφορη9έντες δτι, είς εν τών Ψυχιατρείων παρα τας Α θήνας, 

νοσηλεύεται εΐς μουσικός έκ Καστοριας, Γεώργιος Πέτοος ονοματι, ηλι
κίας 30 ετών, άπεφασίσαμεν νά μεταβώμεν πρός συναντησίν του, εφ 
δσον, ασφαλώς, ή έξέτασις κα'ι ή μελετη ψυχοπαθών καλλιτεχνών, είναι 
μία άπό τάς πλέον ενδιαφέρουσας, τόσον άπό άπόψεως καθαρώς καλλι
τεχνικής, δσον καί — τό κυριώτερον —  άπο μουσικής κοινωνιολογικής. Οί 
ασθενείς καί ιδίως οί ψυχοπαθείς, μή εχοντες παντελή συναίσθησιν τοΰ 
ύπ’ αυτών έκτελουμένου έκάστοτε «προγράμματος» ή πραξεως, παρου
σιάζουν είς τόν εξεταστήν, τήν πραγματικήν αυτών κατάστασιν, γυμνήν 
ά'νευ ενδοιασμών. Ά λ λ ά  —  καί είναι άναγκαΐον να σημείωσή — τοτε μο- 
νον, δταν δ εξεταστής κατορθώση ν’ απόκτηση την εύνοιαν τοΰ \[>υχο- 
παθοΰς, καθώς —  ήμπορεϊ νά γραφή μετά βεβαιότητος — κατωρθωσε νά 
τό επιτυχή ό υποφαινόμενος.

Κατά τήν δίωρον καί πλέον έξέτασιν τοΰ ώς άνω ψυχοπαθοΰς Γ εω ρ 
γίου Πέτσου, διεπιστώσαμεν πρώτον δτι, πολλαί άπό τάς μουσικας συν- 
θετικάς ικανότητας τοΰ υποκειμένου, δύνανται νά παραλληλισθοΰν πρός 
πανομοιοτΰπους παίδων ή καί μερικών ’ Ανατολικών λαών. Βον 'Η  εξε- 
τασις τών «έργων» τοΰ ιμυχοπαθοΰς ήμών, συνετέλεσε επί πλέον τα μέ
γιστα πρός πληρεστέραν κατανόησιν τής μουσικής καλλιτεχνικής ίκανο- 
τητος καί παραγωγικότητος τών «κανονικής ευφυΐας ατόμων», διά νά με- 
ταχειρισθώμεν μίαν φράσιν τοΰ κ. Γ . 0 .  Σακελλαρίου ‘ ). Καί Γον Δια τής 
ταξινομήσεως καί τής εύρέσεως τών αιτίων τής τοιαΰτης ή τοιαΰτης εμφα- 
νίσεως, έλάβομεν άσφαλή τεκμήρια —  άπό άλλης πλευράς — χρήσιμα δια 
τήν μουσικήν διδασκαλίαν έν γένει, άπό παιδαγωγικής μουσικής άπόψεως·

Ό  Γεώργιος Πέτσος, πάσχων άπό πρώϊμον άνοιαν, εύρίσκεται εις

*) Γ . Θ. Σακελλαρίου: «Ψυχολογία τοΰ παιδός» Έ κ δ ο σ ις  Β ', Σελ. 22, Ά θ ή ν α ι 
1930.



τι Ψυχιατρεϊον τής περιοχής ΔαφνίΤ προς νοσηλείαν, από διετίας. Κ ατ’" 
άρχάς,' δέν είχε περιπέσει ακόμη εις τόσον συχνούς παροξυσμούς κα'ι νευ
ρικότητας -  ανησυχίας. ΈπληροφορήΟημεν μάλιστα σχετικώς δτι, ό ψ\ι- 
χοπαθής αυτός, τάς πρώτας ημέρας τής εκεί διαμονής του, έπαιζε διά
φορα μουσικά τεμάχια έπ'ι τοϋ τετραχόρδου — αύτό είναι τό δργανόν του 
— χάριν αναψυχής αύτοΰ τε κα'ι τών άλλων ομοιοπαθών. Τελευταίως δμως, 
ή κατάστασίς του έ'βαινεν έπ'ι τά χείρω, αν καί άπό δυο ημερών — τόν 
έπεσκέφθημεν τήν 2αν Αύγουστου π. έτ. π. μ. -  ήτο — ώς μάς έπληρο- 
φόρει ό ειδικός επόπτης — αρκετά ήσυχος και ήρεμος.

Ό  ψυχοπαθής μας, είναι μετρίου αναστήματος, ολίγον τι καταβε
βλημένος και μέ άπλανές, συνήθως, βλέμμα. Έδυσκολεύθημεν τό πρώ
τον νά τόν έφησυχάσωμεν -  ένόμιζεν δτι έπρόπειτο δι’ ιδιαιτέραν ιατρι
κήν έξέτασιν — κα'ι προ παντός ν ’ άποκτήσωμεν την εμπιστοσύνην αύτοΰ 
καί τό άναγκαϊον «συναδελφικόν» θάρρος. Έ ν  τέλει, έπετΰχομεν, διά νά 
τοϋ άποτείνωμεν τήν εξής έρώτησιν: «Μ ήπως, κ. «συνάδελφε», έχετε γρά
ψει μερικάς συνθέσεις, ά φ ’ ου —  καθώς άλλως τε είναι γνωστόν εις δλους 
μας, εδώ στό Δαφνί —  παίζετε τόσον ω ραία  βιολί καί προ παντός τρα
γουδάτε τόσον καλά ;» —  «Β εβαίως— ήτο ή άπάντησις— έ'χωσυνθέσει πολλά 
καί τελευταίως ένα "Υ μνον «Χ αΐρε !» —- «Καί ό "Υ μνος αύτός —  προσΟε'- 
τομεν —  θά  έχη βέβαια καί τό ποιητικόν του κείμενον». —  « ’ ΑσφαλώςΓ 
"Ε να μολύβι, παρακαλώ». Καί μάς γράφει επί ενός τεμαχίου χάρτου, τό- 
κατωτέρω κείμενον :

Χαΐρε !
((Χαΐρε έλεντεργιά, έλεντεργιά, 
εμπρός με μιά καρδιά 

Βοή&α Παναγιά.

Πέρα στην Πάλι μέσ ’  την "Αγια Σόφιά.
Πανλε Δαγκλή αν Κουντονριώτη,
Χαΐρε Αεντέρη, ατρόμητε άρχηγέ,

Ζήτω Δικέφαλε αετέ.

Κόσμε Ουράνιε, Ναέ,
Δημοκρατία, αγαπητέ λαέ.
’Έ ργον η Νίκη, αυγή πολιτισμοί),

Έϋψ ών αρχή, 
αυτή ειν ’ ή δόξα στην 5Ανατολή.

Στη Σμύρνη, στΙς φλόγες μάρτυρες 
μαρτυροϋνε μιάν άνάστασι στήν Πάλι :

Χαΐρε, Παλαιολόγων, Χαΐρε.



Στών  ’ Ε θνώ ν ποια γραφτό ’ ναι αίματωμένη, ' 
χαρά, ζωή, μιά πνοή, μιά φωνή, 
δλοι μαζυ φωνηστε:
Ζήτω, Χαΐρε έλεντεργιά!»

Λίαν επιτυχή έπεξήγησιν τής ποιήσεως τών ψυχοπαθών καί, φυσικω 
τφ  λόγφ, κα'ι τής ώς άνω ποιητικής κατασκευής, δίδει ό Dr- V in chon , 
είς το βιβλίον του : « Ή  τέχνη κα'ι ή τρέλλα»'), Μεταφέρομεν τήν σχετι
κήν παράγραφον: «Στήν ποίηση  (τών ψυχοπαθών) προκύπτουν παρα
φορές τής προσφδίας κα'ι τής σύνταξης, ερως γιά άρχαΐζοντες δρους, 
ακαθόριστες εικόνες, λέξεις περιορισμένες στή μουσική τους λειτουργία, 
αποτροπιασμός δσον αφορά τις αναλογίες, γοϋστο για αντιφάσεις, επιθυ
μία υποβολής αισθημάτων μάλλον ή ιδεών».

'Η  μουσική τοϋ «Χ αΐρε» δέν ήτο τίποτε άλλο ή διηνεκής έπανάλη- 
ψις μιας κα'ι τής αυτής φράσεως, είς ΰφος ’ Ιταλικής μουσικής, μέ μακρυ- 
νήν άπήχησιν Γερμανικών λαϊκών εμβατηρίων. Δηλαδή: Ή  Α φράσις (ή 
οποία καί έν τή έπαναλήψει τοΰ δλου άσματος δέν παρέμενε πάντοτε στα 
θερά και αμετάβλητος) άπετέλει τήν βάσιν, πρός περαιτέρω «άνάπτυξιν», 
έδιδε τήν αρχήν πρός έκκίνησιν καί γενικήν μορφοποίησιν. Ά λ λ ά , μήπως 
ή μέθοδος αΰτη συνθετικής εργασίας, δέν είναι και ή τοϋ Νεοέλληνος λαϊ- 
κοΰ τραγουδιστοί, τών Α νατολικών έν γένει λαών καί τών Βαλκανίων 
καί — last not least — τών παίδων τής σημερινής ήμών κοινωνίας ; Μή
πως, δέν παραδίδει ό Νεοέλλην λαϊκός τραγουδιστής, ολόκληρα ασματα 
διά τής συνεχούς έπαναλήψίως καί φυσικφ τφ  λόγφ, παραλλαγής, μιας 
καί τής αυτής πάντοτε μουσικής φ ρ ά σ ε ω ς ;2) Μήπως, οί μικροί μας δέν 
άρέσκονται είς τήν συνεχή καί τελείως έκνευριστικήν, διά τούς ταλαιπώ- 
ρους γονείς άλλά καί τούς περίοικους, έπανάληψιν τής ιδίας— φ ε ϋ !— τής 
αυτής πάντοτε ς)ράσεως, προτάσεως, λέξεως ή μ οτίβου ; Μ ήπως, τό 
φαινόμενον αύτό, δέν παρετηρήθη καί άπό παιδαγωγούς ακόμη ώ ς, 
φέρ5 είπεΐν, άπό τόν κ. Γ. Θ. Σακελλαρίου, ο όποιος καί γράφει σχε-
τικώς (Σελ. 265), είς τό προαναφερθέν βιβλίον του: «Τ όσον   ένδιαφέ-
ρεται καί ευαρεστείται τό παιδίον είς τήν έπανάληψιν λέξεων ή φράσεων, 
ώστε καθηδύνεται δταν άκούη στροφάς ποιημάτων ομοιοκατάληκτων, ώς 
τό «γύρω, γύρω δλοι, στή μέση ό Μ ανώλης», «μιά φορά κ3 έναν καιρό

')  D r. V in chon  : « 'Η  τέχνη καί ή τρέλλα». Μ ετάφρασις, εισαγωγή καί σχόλια Π έ
τρου Πικρού, Ά θ ή ν α ι, ’Εκδοτικός οίκος Κ . Γκοβόστη , Σελ. 84.

2) Βλ. σχεηκώ ς Κ. Δ. Οικονόμου: « Τό Νεοελληνικόν λαϊκόν $σμα  » — «Μ ουσική
Ζ ω ή » "Ε τος Α ', Σελ. 19, 55, 82, 101, 149, 186, 202 καί 253.



μπήκε ή γάτα στο χορό» κλπ., τά όποια κατά κόρον τό τής προσχολικής 
ηλικίας παιδίον επαναλαμβάνει».

Τΐ δέ κάμει ό ψυχοπαθής μας, Γεώργιος ΙΊέτσος ; ’ Ακριβώς δ,τι καί 
οι προμνησθέντες : Προχωρεί πάντοτε έπαναλαμβάνων καί παραλλάσσων. 
Καί κάτι άλλο: Δέν εχει πάντοτε ακριβή συναίσθησιν τής έντάσεως καί 
διαφοράς τών εκάστοτε φθο'γγοσήμων,# καθώς οΐ μικροί μας καί αρκετοί 
μεγάλοι... Π.χ. τό ρε τό όποιον εις μίαν στιγμιήν νομίζει τις δτι 
ακούει, δέν είναι ή εν φθογγόσημον παραπλήσιον τοϋ ρε, άλλ’ οΰχί ρε 
καθαρόν. Ε π ίσης, τά φθογγόσημα τά όποια γράφει δέν είναι ή απλώς 
«νότες», άλλ’ οΰχί αΰστηρώς συνηρμολογημένα φθογγόσημα προς άναπαρά- 
στασινενός οΐουδήποτε μουσικοΰ τεμαχίου ή μουσικής φράσεως.Γράφει Π .χ .:

έν ώ όρθώς, πρέπει ή άνωτέρω φράσις, νά γραφή ώς εξής :

/ I t m  I I
οπότε, βεβαίως, πλησιάζομεν προς εν παιδικόν σχολικόγ άσμα.

Ό  ψυχοπαθής δμως Γεώργιος Πέτσος, γράφει επί τοΰ πενταγράμ
μου καί μίαν άλλην φράσιν— άπόσπασμα, καθ ’ δμοιον άκριβώς τρόπον :

 1 1 1 1 1-
·  ·  ^  i •Μ... I

έν ώ  όρθώ ς επρεπε νά γραφή, ώς ακ ολούθω ς1:

’ Αλλά, τό τελευταΐον αυτό παράδειγμα, δέν είναι ή μία μακρινή 
άπήχησις, μία παραλλαγή τοϋ Β μοτίβου τής Εισαγωγής τοΰ μελοδρά
ματος «Δον Ζουάν», τοΰ Μ ότσαρτ :



Τό τοιοΰτον, ή παραλαβή και ή παραλλαγή ξένων μοτιβων, δέν πρε 
πει βεβαίως νά μας έκπληξη, δεδομένου ότι, ο ταλαίπωρος ψυχοπαθής, 
διατηρεί ασφαλώς κάπου, είς τό βάθος τής σκοτεινιασμένης μουσικής 
του σκέψεως, μακρυ^ήν άνάμνησιν διαφόρων μουσικών φράσεων του 
διεθνούς ρεπερτορίου^Καί μήπως, μερικοί ζώντες, τελείως υγιείς Ελλη 
νες συνθέται, δέν είναι -άλλοίμονον!— κοινοί άντιγραφείς ξένων li0 l'RL̂ 
κών στυλ, μοτίβων καί ολοκλήρων ακόμη προτάσεων; Μ ήπως..^ΓΑ λλ 
αρκετά.

Είς έρώτησίν μας, εάν γνωρίζη τίποτε άλλο, ό ψυχοπαθής Γεωρ 
γιος ΙΙέτσος μάς τραγούδα τήν γνωστήν άριαν τοϋ Ντε Κριε π ρο, την 
Μανόν, έκ τοΰ μελοδράματος «Μ ανόν Λεσκό» τοΰ Μασσενέ. Οίκοθεν 
εννοείται δτι, τόσον οι στίχοι όσον καί ή μουσική ήσαν τελείως σχεδόν 
παρηλλαγμένοι, άν κ α ί— δέον νά σημειωθή —  παρετήρει τις τήν ευγενη 
πράγματι προσπάθειαν τοΰ υποκειμένου πρός καλλιτεχνικήν άπόδοσι\ 
τής ώς άνω άριας. Μετά τήν άποπεράτωσιν τής άριας, αρχίζει και πάλιν 
da Capo τό αυτό τεμάχιον καί πάλιν da Capo καί οϋτω και) εξής,^με- 
χρι σχεδόν παροξυσμοϋ. Ά λ λ ά , ή μανία, θ ά  έλεγον, τοΰ υποκειμένου 
πρός έπανάληψιν, (περιττόν ν’ άναφέρωμεν οτι, είς εκαστην έπανάληψιν 
τής άριας, ήκοΰομεν καί τάς σχετικάς παραλλαγάς) η όποια καί έφθανε 
τά ορια τής ολοκληρωτικής «λησμονησιάς» — ενατενίσεως, K ontem pla- 
tioxi κατά Σοπεγχάουερ, εύρίσκετο είς τό ζενίθ τής δράσεως της, την στιγ
μήν καθ’ ήν έτραγουδοΰσε, περί τό τέλος τής άριας, την φράσιν : «Μ α
νόν, σ ’  αγαπώ !», μέ κορώνα τήν συλλαβήν «π ώ ». Βεβαίως, οι οπαδοί 
τής ψυχαναλΰσεαις τοΰ S. Freud, θά  εΰρισκον ίσω ς τα αίτια τής άσθε- 
νείας τοΰ ψυχοπαθούς Γ. Πέτσου, είς τήν τελευταίαν αυτήν φράσιν. 
'Η μείς όμως, δέν ασχολούμεθα σχετικώς, δεδομένου οτι, τό ζητημα 
ύπεκφεΰγει τελείως τής δικαιοδοσίας μας.

Ά νακεφαλαιοΰμεν: Εϊδομεν ότι, ό ψυχοπαθής Γεώργιος ΙΙέτσος, 
τόσον είς τήν συνθετικήν αΰτοΰ εργασίαν, οσον καί εΐς τήν αναπαραγαν 
γικήν, προχωρεί πάντοτε έπαναλαμβάνων καί παραλλάσσων. Ειδομεν 
επίσης δτι, ή μέθοδος αΰτη εργασίας είναι πανομοιότυπος μετά τής τών 
παίδων, τοΰ Νεοέλληνος λαϊκοΰ τραγουδιστοΰ καί τών άλλων Βαλκανικών 
καί Α νατολικών λαών. Παρετηρήσαμεν επί πλέον δτι, ήσθάνετο ό ψυχο
παθής μας ιδιαιτέραν ευχαρίστησή έπαναλαμβάνων. Ό μ οίω ς καί οί μικροί 
τής κοινωνίας ήμών. Καί έν τοιαΰτη περιπτώσει, έρωτώμ.εν : Π οια είναι 
τά αίτια τής έπαναλήψεως πρώτον, δεύτερον τής εΰχαριστήσεως πρός 
έπανάληψιν καί τρίτον ποια τά γενικά συμπεράσματα διά τήν μουσικήν 
παιδαγωγικήν καί τήν κοινωνίαν μας έν γένει ;



Διά νά άπαντήσωμεν εις τά δυο ώς άνω πρώτα ερωτήματα, εΐμεθα 
υποχρεωμένοι— φεϋ !—  νά .... έπαναλάβωμεν καί ημείς ο,τι ήδη εγράφη 
σχετικώς είς τό άρθρον μας « Ή  μουσική σκέψις κα'ι αΐσΟησις τοϋ Νεοέλ- 
ληνος λαϊκού τραγουδιστοϋ». ‘ ) Τό εργον δμως αύτό, προτιμώμεν ν’ άνα- 
βάλωμεν έπ'ι τοϋ παρόντος, διά ν ’ άσχοληθώμεν έν δλίγοις, μέ τήν τρί- 
την έρώτησιν : Έ φ ’ δσον ό νεαρός μαθητευόμενος «καθηδύνεται».— διά 
νά μεταχειρισθώμεν τόν λίαν επιτυχή χαρακτηρισμόν τοϋ κ. Γ .Θ . Σακελ
λαρίου— είς τήν έπανάληψιν τών ιδίων λέξεων, φράσεων κτλ., (ώς καί ό 
■ψυχοπαθής μας βεβαίως), άφ ’ ετέρου δέ, δ αυτός κ. Σακελλαρίου— πολύ ορ- 
θ ώ ς  —  συνιστά: «Τ ό υπέρ τής τοιαύτης έπαναλήψεως (Σελ. 265) διαφέ- 
ρον τοΰ παιδιού είναι επωφελές νά χρησιμοποιήται υπό τών συντασσόν- 
των τά αλφαβητάρια τών έλληνοπαίδων», δέν απομένει τώρα είς ημάς 
τίποτε άλλο ή νά συστήσοομεν εΐς τούς διδασκάλους τής μουσικής έν τχν 
Στοιχεκόδει ιδίως ’ Εκπαιδεύσει τό σύστημα τής «έπαναλήψεως» διά τά 
πρώτα μαθήματα τής μουσικής. Δηλαδή : Νά γίνηται χρήσις, άφ ’ ένος, 
μέν συντόμων άσματίων, άφ ’ ετέρου άσματίων έκ τριών, τό πολύ τεσσά
ρων φθογγοσήμων καί τέλος άσματίων μετ’ έπαναλήψεων —  συχνής χρη- 
σιμοποιήσεως τών αυτών φθογγοσήμων. 'Η  εισαγωγή δέ, είς τήν θ εω 
ρίαν τής μουσικής νά διδάσκηται (είναι τρόπος τοΰ λέγειν) συγχρόνως,, 
άπό τοΰ 10ου ή μάλλον 11ου έτους —  πέμπτη τάξις τοΰ δημοτικοΰ. 2)

Έ ν  οιυμπεράσματι σημεωϋμεν : Ό  ψυχοπαθής Γεώργιος Π έτσος, 
διά τής συνθετικής αύτοΰ εργασίας καί τής γενικής καλλιτεχνικής του- 
μορφοόσεοος, μάς έδίδαξε:

Α". Τόν ρόλον καί τήν αξίαν τής έπαναλήψεως είς τήν μουσικήν. 
Μάς έδωσε :

Β '. Τά αναγκαία τεκμήρια μουσικής ίκανότητος αύτοΰ τε καί τώ ν  
«κανονικής ευφυΐας ατόμων».

Καί Γ '.  Τά χρήσιμα διά τήν μουσικήν διδασκαλίαν καί γενικήν διαπαι- 
δαγώγησιν, μέσα.

Κ Π Ν ΣΤ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο «Μ ουσικός Κόσμος> Φ εβρουάριος 1930, Τχ. 5, Σελ. 134 κ. εξ.
2)  Σχετικώς Οά έ,τανέλθοηιεν, έν εκτάσει, είς τά ά ρ θ ρ α  μας : «Τ ό  σχολεΐον ε ρ 

γασίας καί ή μουσική·.



Η 3 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
Ή  «Έξέλιξις» μοιραίο καί αναπόφευκτο μονοπάτι άκ δπου περνά 

χωρίς ποτε νά λαθροφύγτ] όποιαδήποτε ύπαρξις κι’ αν είναι μεγάλη καί προ- 
νομοιοϋχος, χαρακτηρίζει φυσιολογικά καί τό έργο τοΰ Μπετόβεν, τοΰ υπέ
ροχου αύτοΰ Δασκάλου, καί τοΰ πειό μεγάλου ίσως άπό τούς Θεοΰς, πού 
κατοικοΰνε στις κορυφές τοΰ μουσικοΰ Όλυμπου. Τό εργο τοΰ κωφοΰ Τι- 
τάνος χαρακτηρίζεται ώς γνωστό άπό τρεις περιόδους, κάθε μία τών οποίων 
αντιπροσωπεύει κι’ άπό έ'να ξεχωριστό στυλ. 'Η  πρώτη περίοδος περιλαμ- 
βάνουσα ένα σημαντικό μέρος τοϋ συμφωνικού του έργου (άφίνω τις άνα- 
ρίθμητες συνθέσεις μουσικής δωματίου) καθώς είναι, ενα κονσέρτο γιά πιάνο 
σέ Mi (ατελείωτο), 12 γερμανικοί χοροί γιά ορχήστρα, 12 μενουέττα επί
σης γιά ορχήστρα, ένα R on do γιά πιάνο καί ορχήστρα (πού άπετελείωσε ό- 
Czerny) καί τέλος τή 1η καί 2“  Συμφωνία, είναι μιά περίοδος κοπιαστικής 
γιά τό Δημιουργό έρεΰνης, δπου έκτος άπό μερικές αναλαμπές εξαιρετικής 
ιδιοφυίας, τό έργο του βγαίνει δυνατά επηρεασμένο άπό τό Χάϋδν και τό 
Μόζαρτ.

Ή  δεύτερη περίοδος περιλαμβάνουσα τή 3η, 4η καί 5η Συμφωνία, 
(άφίνω καί πάλι. τή μουσική δωματίου), είναι ή εποχή δπου χειραφετούμε
νος ό συνθέτης άπό τούς μεγάλους μουσικούς προγόνους του, έξεδήλωσε τήν 
ισχυρή του δημιουργική ατομικότητα.

'Η  τρίτη τώρα καί τελευταία περίοδος περιλαμβάνει τήν 6η, 7η καί 8η 
Συμφωνία, γιά νά τελειώση ύστερα άπό δέκα χρόνια στήν ανυπέρβλητη δη
μιουργία τής Έ νάτης μέ τήν οποία ό ’ Αρτίστας, ον καθώς πάντοτε ακα
τανόητο καί ιδιόρρυθμο μέσα στή πεζότητα τής ζωής, βάλθηκε αυτός δ 
πονεμένος— ράκος τότε τής συμφοράς καί τοΰ πόνου— νά τραγουδήση στούς 
άλλους γιά κύκνειο ασμα του τήν ώμορφη χαρά!

Στή δεύτερη περίοδο, εκδηλώθηκε, καθώς ειπα, ή άτομικότης τοΰ Μπε
τόβεν καί ή 3η Συμφωνία αποτελεί τήν αφετηρία. ’ Α π ’ αυτή μπορούμε νά 
έπαναλάβουμε καί γι’ αυτόν τά λόγια πού είπε αργότερα ό Βάγνερ «ώς, 
άνθρωπος καί ώς δημιουργός βαδίζει τώρα προς ένα καινούργιο κόσμο».



’ Αφίνοντας το ιστορικό τής 31l? Συμφωνίας, ή οποία καθώς γνωρί
ζουμε γράφτηκε κατ’ εισήγησι τοΰ στρατηγοΰ Βερναδόττη κα'ι εξ αιτίας 
συνάμα τοΰ άμερίστου θαυμασμοϋ πού είχε ό Μπετόβεν γιά τόν Ναπο- 
λέοντα, φορέα τότε νέων δημοκρατικών ιδεών, θά στραφούμε πρός τη τεχνική 
άνάλυσι τοΰ έ'ργου δίνοντες μιά ιδέα τής υπέροχου τεχνοτροπίας τοΰ Δασκά
λου, ήτις ώς σήμερα τουλάχιστον θεωρείται άπό κάθε σπουδάζοντα νέο μου
σικό ώς τό ιδεώδες υπόδειγμα επί τοΰ οποίου στηρίξει, τή τεχνική του μορ- 
φωσι. Όπ<»ς τις άλλες Συμφωνίες του, έ'τσι κι’ αυτήν δ Μπετόβεν τήν 
επένδυσε μέ τήν ίδια καθιερωμένη κλασσική φόρμα. ’ Απετελέσθη δηλ. απο 
ένα A llegro, ένα A dagio, ένα Scherzo (') κι’ ένα Finale-

Εις τό πρώτο μέρος (A l l0 com brio M ib  *Ι\) καί κατόπιν δυο συγ
χορδιών τής τονικής Mil? πού έκτελεΐ ολόκληρος ή ορχήστρα, τα βιολοντσέλλα 
εκθέτουν αμέσως τό πρώτο θέμα τοΰ A llegro , ζωηρό καί Ιπίσημο, κάτω από 
τό τρέμολο πού κάμουν τά δεύτερα βιολιά καί ή βιόλες.

Θέμα

Τά πρώτα βιολιά καθώς βλέπουν παρεμβαίνουν μετά τά τέσσερα μέτρα 
τοΰ θέματος καί έκτελοΰν μερικές ψηλές καί συγκεκομένες νότες, δπου ύστερα 
άπό μίαν θεματικήν άνάπτυξι 12 μέτρων, τά. φαγγότα καί οί κλαρινετες 
επαναλαμβάνουν τό αρχικό θέμα, τό όποιον κατ’ ουσία δέν άποτελεΐται παρα 
άπό τρείς νότες τής συγχορδίας τής τονικής Mi μείζων. "Υστερα άπό μερικά 
ακόμη μέτρα, έκτελούμενα μέ ζωή άπ’ δλη τήν ορχήστρα (έκτος άπό τις 
τρόμπες καί τά τύμπανα), τό πρώτο θέμα επανέρχεται θριαμβευτικό σ’ έ'να 
τρομερό unisono, δταν αίφνης, ένα καινούργιο θέμα άπό τρείς νότες ανα
φαίνεται έκτελούμενο διαδοχικώς άπό τά Ό μπουά, τις κλαρινέττες, τά φλάουτά

(>) Ή  μόνη παραλλαγή πού έπέφερε ό Μ πετόβεν είς τήν φόρμα  τής Συμφωνίας 
εινε δτι αντί τοΰ Menuet τοΰ Χάϋδν καί τοϋ Μ όζαρτ, έπενόησε πρώτος καί έφήρμοσε 
από τή δεύτερη Συμφωνία του, τό Scherzo.



κα'ι τά βιολιά τά όποια κατόπιν καταλήγουν σ’ ένα χαρακτηριστικότατο T u tti 
ολοκλήρου τή? ορχήστρας.

"Υστερα άπό μίαν επαναφοράν τοΰ δευτέρου θέματος πού έκτελειται 
κατά πρώτον άπό τήν αρμονίαν και υστέρα άπό τά βιολιά και τό οποίον 
ακολουθείται έκ νέου άπό ένα T u tti τής ορχήστρας, άρχίζει ή περίφημη 
εκείνη θεματική άνάπτυξις εις τήν οποίαν κανένας μέχρι τοΰδε δέν έ'φθασε 
τό Μπετόβεν, καί λόγω τής οποίας τό πρώτον μέρος τής Συμφωνίας είνε 
άπό τΙς μεγαλοπρεπέστερες συνθέσεις τοΰ Δασκάλου.

Μερικές νότες είς τά βιολιά, κλαρινέττες καί φαγγότα, έπαναλαμβάνουν 
άλλοιωμένο τό πρώτο θέμα, κατόπιν τό δεύτερο, ενώ τάς συνοδεύουν πρώτα 
μέν τά έγχορδα, κατόπιν δέ τά ξύλινα πνευστά.
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-V-ί κτλ.

Ύ στερα άπό μίαν άνάπιυξι 32 μέτρων έπανέρχεται τό πρώτο θέμα είς 
ντο δίεσις έλασσον, όπότανμετά ένα tutti fortissim o τής όρχήστρας, κάμνει 
τήν έμφάνισί του άλλο καινούργιο θέμα έκτελούμενο άπό τά δύο Ό μπουά 
καί ένα βιολοντσέλλο.

Θέμα μ 1

V £ . .  "  - Γ  ^
κτλ.

καί τό όποιον ευθύς αμέσως επαναλαμβάνεται άπό τό φλάουτο, βιολί καί 
φαγγότο εις τό Λα έλασσον. Μόλις τελειώσει αυτή ή έπανάληψις, τά έγχορδα



ή κλαρινέττα και τά φαγγότα επαναλαμβάνουν to πρώτο θέμα είς ντο μεΐ- 
ζον, τό όποιον μετ’ ολίγον ξαναεμφανίζέται εις ντο ελασσον. Κατόπιν μιά 
σειρά μετατροπιών φέρει τόν τόνον Mi ft ελασσον, μέσα στό όποιον ή κλαρι- 
νέττα σΰνφδεία τοΰ φαγγότου και τοϋ βιο?οντσέλλου λαμβάνει τό νέον θέμα 
σέ Mi & ελασσον.

Θ έ μ α I

1 Is  b J

i γ f a

I 1 1

f r r a t a t a t q

c / ”—  Ρ * "  γ ~ ~ \ U =  J b = — — — \ F - E — j ^ M :1

Ακολουθεί κατόπιν μιά καινούργια εισαγωγή τοΰ αρχικού θέματος έκτε- 
λουμένη υπό τοϋ φαγγότου, όπόταν υστέρα από 23 μέτρα διαλογικής συζη- 
τησεως μεταξύ εγχόρδων καί ξυλίνων πνευστών, τά βιολιά μόνα τους έκτε- 
λουν τό περίφημο τρέμολο τό έπονομασθέν «Μειδίαμα τής χίμαιρας» πού 
καταλήγει κατόπιν εις την μεθ έβδομης συγχορδίαν της δεσποζούσης, ενώ 
τό κόρνο έκτελεΐ τό αρχικό θέμα είς τήν τονικήν, πού τόσα σχόλια καί επι
κρίσεις επροκαλεσε απο την τοτε κριτική, λογω της τολμηράς γιά τότε παρα
φωνίας τών δυο συγχορδιών.
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\ στερα από δυο μέτρα fortissim o, ακολουθεί τό αύτό θέμα άπό τό 
κόρνο εις fa ελασσον και ευθυς αμέσως τό ίδιο εΐς Mi  ̂ μείζων άπό τό 
φλάουτο καί τό πρώτο βιολί.

Μετα μιαν τελευταίαν θεματικήν άνάπτυξι όπου δλα τά θέματα επανέρ
χονται μεγάλως διαμορφωμένα, φθάνομεν επί τέλους εΐς τήν Coda μήκους 
140 μέτρων. Αΰτη αρχίζει μέ μίαν άνάμνησι τοΰ άρχικοϋ θέματος, τό όποιον 
απ εδώ καί στό έςης δέν θά έγκαταλείψη πλέον τήν ορχήστρα, γιά νά τε
λείωση σέ λίγο τό πρώτο μέρος τής Συμφωνίας μέσα σέ μιά τεχνοτροπία 
μιας απαράμιλλης δεξιοτεχνίας.

***
II Στό δεύτερο μέρος τόν ακολουθεί (M arche funebre. Adagio assai 

en  u t m ineur */i).
Ο Μπετόβεν συνθέτει, μετά τούς νικηφόρους αγώνας τοϋ πρώτου μέ-



^ους, ενα νεκρώσιμο εμβατήριο υπέροχου μεγαλείου είς άνάμνησι τοΰ ήρωός 
του. "Ενα πρώτο θέμα 8 μέτρων εκτίθεται στήν αρχή pianissim o άπό τά 
πρώτα βιολιά που τά συνοδεύουν τά άλλα έγχορδα, ενώ τό ϊδιο θέμα επανα
λαμβάνεται άμέσως άπό τό Ό μποε, που τό συνοδεύουν κι’ αυτό, μόλις άκουό- 
μενα τ<5 κόρνο, ή τρομπέττα κα'ι τό φαγγόττο, τών εγχόρδων έκτελοΰντων 
άσθενέστατα τέσσαρες νότες που μ ά ς . δίνουν τήν έντύπωσι ενός πένθιμου 
ταμποΰρου.
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Κατόπιν ακολουθεί άπό τά πρώτα βιολιά δεύτερο θέμα σέ Mi μεΐζον 
τό όποιον διά μέσου διαφόρων άποχρώσεων piano-forte έρχεται νά κατα- 
-λήξτ] στή συγχορδία τής δεσποζούσης τοϋ Ντο έλασσον.
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Σάν τελεκόσΐ] αυτό τό θέμα ξανακούγεται άπό τά πρώτα βιολιά το 
πρώτο άρχικό θέμα εις fa έλασσον, καθώς επίσης και τό δεύτερο άπό τά 
Όμπουά, ενώ άλλα δευτερεύοντα θέματα εκτελοΰνται υπό τών ξυλίνων πνευ
στών. Τώρα ό τόνος άλλάζει άπό έλασσον σέ μείζονα. "Ενα καινούργιο θέμα 
άκούγεται σιγανά άπο τά ό'μποε φλάουτα κα'ι φαγγότα μέ τήν συνοδία τών 
εγχόρδων και τό όποιον άπό ένα άρχικό piano καταλήγει εις τό ό'γδοο 
μέτρο σ’ ενα χαρακτηριστικό fortissimo-

Θέμα λ  r f =— — — — ·φ- d— _  — — — -φ-
κιλ.

’ Επί τέσσερα μέτρα τό tutti τής ορχήστρας υποβασταζόμενο από ένα



δυνατό ήχο τών τυμπάνων, δίδει τής δΰο νότες σολ— ρε. Μιά επιστροφή τών 
βιολιών άναπτΰσσουσα τό κάτωθι θέμα καί συνοδευόμενα άπό τρίηχα

εκτελοΰμενα άπό τις βιόλες, επαναφέρει τό p iano ενώ μέχρι τέλους τοΰ μέ
ρους αΰτοΰ πού είνε άλλως τε πολύ βραχΰ, τά πνευστά έκτελοΰν άποσπά- 
σματα άπό τό δεύτερο καί τρίτο θέμα.

Ακολουθεί κατόπιν ενα fortissim o επί τής συγχορδίας Ντο ελασσον 
άρχίζον άπό τά κοντραμπάσσα καί τά βιολοντσέλλα, ξανακούμε σέ λίγο μιά 
έπανάληψι τοΰ άρχικοΰ θέματος μέ κλαρίνα καί όμποε, συνοδευόμενα άπό 
τά έγχορδα, επακολουθεί τό δεύτερο θέμα, όπόταν μιά χαρακτηριστική σιγή 
προετοιμάζει τήν εισαγωγή άπό τά έγχορδα ενός νέου θέματος σέ Si  ̂ ελασ
σον τό όποιον εξελίσσεται μέ συγκοπάς γιά νά καταλήξη είς μίαν τελευ- 
ταίαν έπανάληψι τοΰ πρώτου θέματος sotto v oce  εκτελούμενο άπό τά 
πρώτα βιολιά μέ συνοδεία τών κλαρίνοον καί τών δύο κόρνων. Μιά συγ
χορδία τοΰ . Ντο ελασσον πού έξασθενουμένη σέ piano καί καταλήγει σ ’ ενα 
poin  d’org-ue, επιφέρει τό τέλος τοΰ δευτέρου αύτοΰ μέρους τής Συμφωνίας.

** *
III. To Scherzo-vwace (en M i'v M ajeiir 8/ J  πού ακολουθεί, αρχίζει 

pianissim o καί stac- άπό ένα θέμα εύθυμο καί πεταχτό σέ Mi b μεΐζον 
εκτελούμενο άπό τά όμπουά καί τά πρώτα βιολιά, ένψ τά λοιπά έγχορδα 
συνοδεύουν μ’ ένα είδος ψιθύρου.
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Σέ λίγο τό ίδιο θέμα επαναλαμβάνεται 8νΛ επάνω (en fa) άπό τά 
φλάουτα καί τά βιολιά, δταν τότε δεύτερο θέμα εμφανίζεται. Τά έγχορδα



έξακολουθοΰν μετ’ αυτό μόνα τους τόν άρχικό ψίθυρο, δταν τό πρώτο θέμα 
ξανάρχεται επί σκηνής en fa κατόπιν en Mi b γιά νά καταλήξη σ’ ενα 
tutti τής ορχήστρας δπου ό τριμερής ρυθμός θραΰεται διά τοΰ τονισμού 
τοΰ άσθενοΰς μέρους τοΰ μέτρου.
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’ Ερωταποκρίσεις τών εγχόρδων καί τών πνευστών άκολουθούμεναι άπό 
ένα βραχύ tutti επιφέρουν τό τέλος τοϋ πρώτου μέρους τό όποιον επανα
λαμβάνεται άπό τήν άρχή. Τό πρώτο θέμα τοΰ T r io  πού άκολουθεΐ περνά 
στά κόρνα καί επαναλαμβάνεται δύο φορές συνεχώς, άναπτύσσεται καί κατα
λήγει σ’ ένα poin d’orgue decrescendo. Τό μέρος αύτό επαναλαμβάνεται 
ομοίως δύο φορές δπόταν ξανάρχεται τό πρώτο μέρος κατ’ άρχάς στή προο- 
τη του φόρμα καί κατόπιν σέ 2/ 2 alia breve- Ά λ λ ’ άμέσως ξανάρχεται ό 
τριμερής ρυθμός, τά έγχορδα επαναλαμβάνουν τό πρώτο ψίθυρό τους, δταν 
ένα fortissim o πού παρασύρει δλη τήν ορχήστρα μάς φέρει προς τήν 
Coda· Αυτη 20 μέτρων μοναχα μήκους, άρχίζει άπό pianissim o ένω τά 
τύμπανα κατ’ άρχάς καί κατόπιν τά έγχορδα, μάς μαρκάρουν τό ρυθμό, 
παρασύροντα ούτω δλη τήν ορχήστρα προς μιά γρήγορη κατάληξι.

** *
IV. Τό τελευταίο μέρος τής Συμφωνίας F in a le -A W  molte Mi if V* 

αρχίζον μέ μια γρήγορή εισαγωγή τών εγχόρδων τήν οποίαν μετά άκολου- 
θοΰν πέντε μέτρα ολοκλήρου τής ορχήστρας, καταλήγει σ ’ ένα point d ’ orgu e 
επί τής συγχορδίας τής δεσποζούσης μεθ’ έβδομης. Ά φ ο ΰ  παρέλθει ή μου
σική αυτη φράσις, ένα θέμα εμφανίζεται piano καί piz. εις τά έγχορδα, 
επαναλαμβανόμενο σάν μιά άπήχηση άπό τά ξύλινα πνευστά.
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Ιό θεμα τοΰτο επαναλαμβάνεται σέ λίγο ηύξημένο είς δεύτερα, τώρα 
εκτελεΐται απο το δεύτερο βιολί με τά λοιπά έγχορδα σέ μιά συνοδία μέ 
τρίηχα, ενώ μετά ξανακούεται τό ίδιο θέμα άπό τό πρώτο βιολί είς Ντο



μεΐζον. Τό τέλος τοϋ θέματος διαδέχεται καινούργιο θέμα, τό όποιον ό Μπε
τόβεν εΐχεν ήδη μεταχειρισθή στήν εισαγωγήν τοΰ ΓΙρομηθέως.
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Τό θέμα αυτό κατ’ άρχάς εκτίθεται άπό τά ξύλινα πνευστά καί κατό
πιν άπό τά πρώτα βιολιά. Τό κλαρινέττο παρεμβαίνει τότε κα'ι έκτελεΐ τό 
αυτό θέμα άλλά εις τήν ΰπερκειμένη τρίτη, ενώ τό φλάουτο, τά βιολιά, τό 
φαγγότο και τό κόρνο επαναλαμβάνουν τό πρώτο θέμα ηύξημένο σέ δεύ
τερα. Ά φ ο ΰ  ό Μπετόβεν έπεξεργασθή μέ μεγάλη επινοητικότητα τά δυο αύτά 
θέματα, ακολουθεί κατόπιν ένα Andante κατευναστικό και ήρεμο τό όποιον 
■διαδέχεται ένας μεγαλοπρεπής οργασμός τής ορχήστρας γιά νά επακολουθήση 
•και πάλι ή γαλήνη. To Andante τελειώνει διαδεχόμενο άπό ένα απότομο 
presto fortissim o όπου ή ορχήστρα μέσα σέ δλη της τή δυναμι μας φέρει 
πρός τό τέλος, υστέρα άπό μιά παρατεταμένη σειρά συγχορδιών τής τονικής.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΝ ΤΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Είναι παρατηρημένο δτι σέ εποχές καλλιτεχνικά δημιουργικές η όμι- 
.λίες, ή διάφορες διδασκαλίες κα'ι τά άρθρα επάνω σε καλλιτεχνικά θέματα, 
άν δέν εξαφανίζονται τελείως, περιορίζονται εις το ελάχιστο. Ομως το 
■αντίθετο συμβαίνει σέ εποχές μεταβατικές δπως είναι και ή δική μας. Τά 
τελευταία , χρόνια παρακολουθώντας άπό ενδιαφέρον δλην την μουσική 
μας κίνησι στ'ις διάφορες εκδηλώσεις της, εσχημάτισα την πεποίθησι, καί 
ττήν έγραψα άρκετές φορές στόν καθημερινό τυπο, πώς το μεγάλο κοινο, 
•δέν θέλω φυσικά νά μιλήσω γιά τους λίγους., δεν παρακολουθεί την μου- 
■σική μας κίνησι άπό μιά εσωτερική ψυχική ανάγκη, δπως συμβαίνει σ 
άλλους λαούς π. χ. στή Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Γης περισ
σότερες φορές, ένας τίτλος ή ή παρουσία κανενός ξένου σπουδαίου καλ
λιτέχνου, είναι οί λόγοι ποΰ τραβούν το κοινο στις συναυλίες μας. Ομως, 
αγάπη, ενδιαφέρον γιά τά έ'ργα πού παίζονται, ανάγκη καλλιτεχνικής 
μουσικής συγκινήσεως, δέν παίζουν πάντοτε τόν κύριο ρόλο. Είναι φ υ 
σικό δτι έ'πειτα άπό μιά τέτοια κατάστασι δέν μπορεί κανείς νά ζητήση 
.ενσυνείδητη καί σταθερή ύποστήριξι μιάς πραγματικά θετικής προσπά
θειας. Τελευταία δμως, παρετηρήθηκε δτι τό Κράτος γενικά, δείχνει ένα 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν μουσική διαπαιδαγώγησι καί αύτό είναι άρ- 
κετά σπουδαίο.. ’ Ακόμα ψηφίστηκε τό καλοκαίρι καί ένας ειδικός νόμος 
.5058, όποιος προβλέπει τήν βράβευσι Ε λληνικών συνθέσεων κατ’ έτος 
καί τήν έκδοσιν καί τήν μελοποίησιν διαφόρων δημοτικών τραγουδιών. 
''Ικανοί μουσικοί, καλλιτέχναι καί δημιουργοί δέν μάς λείπουν ευτυχώς. 
Μά τήν καλλιτεχνική δημιουργία τήν σταθερή καί τήν ανεμπόδιστη δεν 
τήν προκαλοϋν μονάχα αύτοί, δσο μεγάλος καί αν είναι ο ζήλος των, άν δέν 
ιβρίσκουν άνταπόκρισι στό κοινό καί αύτος σιγά-σιγά μαραίνεται και



σβυνει. Να γιατί και σε τι χρειαζονται οι εκλαϊκευτικές ομιλίες καί τά άρ
θρα  , πού δϊ^μιουργοΰν ενα κοινό, συνεργάτη μάλλον τοϋ καλλιτέχνου, ενα 
κοινό πού τόν βοηθεΐ έμμεσα στή δημιουργία καλλιτεχνικών έργων άξίων 
τοϋ ονόματος.

** *

Σ τό σημερινό μου άρθρο, θ ’ αναπτύξω, σέ γενικές γραμμές, ολίγα 
τινα γιά τήν υφή καί τις μορφές τής μουσικής.

Πόσες φορές υστέρα απο μια συναυλία, νοιώθοντας ακόμη τή μου
σική εκείνη συγκίνησι ποϋ μάς προσφέρει ή άκρόασις μιάς συνθέσεως 
δεν ζητάμε, να λυσωμε το θειον αίνιγμα τής μουσικής; Τό άλυτο αίνιγμα, 
που μπροστά σ ’ αύτό σταμάτησαν φιλόσοφοι, ποιηταί καί συνθέται καί 
δλες οί γενεές παραδέχθηκαν δτι ή μουσική είναι μία άπό τής υψηλότε
ρες εκδηλώσεις τής άνθρωπίνης ψυχής. Ό  ποιητής Schiller μάς δίνει μέ 
τούς στίχους του ενα ώραΐο χαρακτηρισμό τής μουσικής;

L eben atme die bildende Kunst
G eist fordere ich vom  D ichter
A ber die Seele spricht nur Polyhym nia aus.

Ζωήν άποπνέουν οί εικαστικές Τέχνες
Πνεϋμα απαιτώ άπό τόν Ποιητή
Μά τήν ψυχή τήν εκφράζει μονάχα ή Πολύμνια.

Η χος Ρ υ θ μ ό ς . Τά ουσιώδη στοιχεία τής μουσικής είναι ό ήχος 
καί ό ρυθμός.

Ο ηχος είναι το φυσικό φαινόμενο πού επιδροί άμεσα είς τό αυτί 
μας καί έχει τήν ιδιότητα υπό μορφήν ηχητικών κυμάτων, νά μεταβι- 
βάζη δια τοϋ τυμπάνου την εντυπωσιν είς τόν εγκέφαλον. “ Οσοι έ'χουν 
εξαιρετικά άνεπτυγμένην τήν μουσική συνείδησι είναι προικισμένοι άπ ’ 
τη φυσι μέ ενα πραγματικα θειον δώρον πού θ ά  τούς όδηγήση εύκολώ- 
τερα είς τήν κατανόησι τής μουσικής. Ή  μουσική συνείδησις παίζει άκόμη 
ένα σπουδαιότατον ρόλο γιά τόν συνθέτη, διότι ξεύρομε δτι σέ άτομα 
πού είχε καταστραφεΐ τελείως ή ακοή, ή μουσική συνείδησις δέν έπαυσε 
νά λειτουργή. Σ  ένα τέτοιο συμπέρασμα ώδηγήθη ή επιστήμη άπό τό 
περιστατικό τοϋ Μπετόβεν. Είναι γνωστό, ό'τι ό μεγάλος μουσουργός 
σε ηλικία 30 ετών, υπέστη τήν πρώτη άλλοίωσι τής άκοής του 
σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε νά είναι υποχρεωμένος νά συνεννοείται; 
γραπτώς. Τουναντίον η μουσική συνείδησις ή οποία τροφοδοτούσε τή ν



«φαντασίαν του, όχι μόνον δέν έπαυσε νά λειτουργά, άλλ’ άπέδωσε τά 
γνωστά σέ δλους μας εκείνα άριστουργήματα.

Πρέπει νά προσθέσω άκόμη δτι ό μουσικός τίχος, τόν όποιον άπο- 
καλοϋμεν φθόγγον, είναι άλλοτε οξύς καί άλλοτε βαρύς, ή δέ όξύτης του 
προσδιορίζεται μαθηματικώς έκ τοΰ άριθμοΰ τών δονήσεων οί οποίες 
παράγονται είς τό χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου. Ό  δεύτερος πα
ράγων τής μουσικής είναι ό ρυθμός. Είς τήν γενικώτερη εννοιά του εύ- 
ρίσκομεν δτι υπάρχει παντοΰ. Μέσα στή κίνησι τοΰ Σύμπαντος, μέσα στή 
ζωή μας, στούς παλμούς τοϋ σφυγμοΰ μας, μέσα στήν εναλλαγή καί 
τήν άντίθεσι. Ύ π ό  τήν είδικώτερη έννοια, ως μουσικός ρυθμός, άποτε- 
λεϊ το χρονικό προσδιορισμό ενός ήχου. ’ Ιδού ποιες είναι σέ γενικές γραμ
μές ή ιδιότητες τοΰ ύλικοΰ τής μουσικής, τοΰ οποίου ή υφή δέν έχει τί
ποτα τό χειροπιαστό δπως είναι τό υλικό στις εικαστικές τέχνες δηλ. τό 
μάρμαρο, ό πηλός, τό χρώμα. "Ενας φθόγγος δμως μόνος του δέν μπο
ρεί νά έχη κανένα νόημα, μοιάζει σάν ένα επιφώνημα A! Ω! Γ ι’ αύτό 
πρέπει νά έλθη σ ’ επικουρία ένας δεύτερος ή καί περισσότεροι φθόγγοι 
οί όποιοι θ ’ άποτελέσουν τό πρώτιστο χαρακτηριστικό τής συνθέσεως 
ποΰ ονομάζομε μουσικό μοτίβο. Τό μουσικό μοτίβο εμπεριέχει ήδη 
τήν βασική σκέψι τοΰ συνθέτου. Είναι τό κύτταρο μέσα άπ ’ τό όποιο 
άναπτύσσεται δλος ό μουσικός οργανισμός μιάς συνθέσεως. Είναι δηλαδή 
σάν τή λέξη άπό τήν οποίαν θ ά  μορφωθή ή φράσις, τό μουσικό 
θέμα. Συνιστώ ιδιαίτερα στούς άναγνώστας μου νά κάμουν τήν διαστολή 
μεταξύ μοτίβου καί φράσεως, διότι αύτή είναι πραγματικά βασική.

Παράδειγμα Ι ο ν ; Τό μοτίβο τής 5ης συμφωνίας τοΰ Μπετόβεν μάς δίνει 
μιά χαρακτηριστική εικόνα εμπνευσμένου περιεχομένου  ποΰ εκτείνεται 
σέ μιά πλούσια φράσι καί άναπτύσσεται εις δλον τό πρώτον μέρος τής 
συμφωνίας.

ΙΙρίν προχωρήσωμεν είς τήν περιγραφήν τών μουσικών μορφών, εί
ναι σκόπιμον νά κάμωμεν μίαν παρένθεσιν.

'Ιστορικόν Μ ονοφ ωνίας καί Π ολυφωνίας. Ή  'ιστορία τής μουσι
κής μάς άποκαλύπτει δτι ολόκληρη ή σημερινή μουσική μας θεμελιώ
θηκε επάνω είς τήν άνθρωπίνη φωνή καί δτι τό τραγούδι είναι πολύ πα- 
λαιότερον άπό τή ποίησι κι’ άπό τί}ν μουσικήν ώς τέχνην, άκόμα καί 
άπό τόν λόγον. Ό  άνθρωπος πριν σκεφθή καί δώση τή σκέψι του 
σέ μιά φόρμα, αισθάνεται. 'Π  αυθόρμητη έκδήλωσις επομένως τών αί-



σθημάτων του εκφράζεται μέ τή φωνή. Π ώ ς άλλοιώς νά σκεφθοϋμε 
τό ψέλλισμα εκείνο τοϋ πρώτου ανθρώπου ποΰ ξέφευγε άπό τά χείλη του· 
σαν ήθελε νά κάμη έκδηλη τήν ευγνωμοσύνη του στή ιθεία δύναμι. 
τής οποίας τό έπιβάλλον αισθανόταν τριγύρω του χωρίς νά τοϋ είναι 
δυνατόν νά τήν κ ατανόηση ; Π ώ ς άλλοιώς λέγω μπορούσε νά έκ- 
φρασθή εκτός άπ’ τό τραγούδι; Και ήταν συναισθήματα αυτά σαν τή, 
χαρά, σάν τόν πόνο, σαν τήν αγάπη, τόν ενθουσιασμό, τόν τρόμο, —  
ελατήρια βασικά γιά νά διαμορφώσουν ένα μέλος, μιά μελωδία. Τό τρα
γούδι αυτό ήταν μονόφωνο καί διατηρήθηκε πολλούς αιώνας άκόμη κα'ι 
στήν άρχαιότητα κα'ι ως τούς πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνας. Τό 
μονόφωνο τραγούδι τό συναντώμεν άκόμη σ ’ δλους τούς πρωτογόνους λαούς 
και τούς άσιατικούς. Ή  μονοφωνία τούς πρώτους μεταχριστιανικούς αιώ 
νας κατήχε τά σκήπτρα μέσα στήν εκκλησία. 'Ό λ α  τά εκκλησιαστικά 
ασματα εξετελούντο άπό μίαν ή καί περισσότερες φωνές. 'Η  μόνη ποικι
λία σ ’ αύτά ήτο ή προσθήκη μιας δεύτερης φωνής είς τήν Ό κτάβα, ένφ. 
ή μελφδία παρέμενε ή αυτή. Δηλ. είς τις ανδρικές φωνές προσετίθεντο 
καί παιδικές όξύτερες φωνές.

Ή  μετάβασις άπό τή μονοφωνία στήν πολυφωνία έγινε πολύ αρ
γότερα. Τόν 9ον αιώνα περίπου, οπότε διά πρώτην φοράν ή όξύτερες φ ω 
νές εξετέλεσαν τήν 5ην δηλ. τήν φυσικήν ύποδιαίρεσιν τής ’ Οκτάβας.

Έ κ  παραλλήλου δ μοναχός Χούκμπαλτ έφεΰρε ένα εντελώς πρωτό- 
γονο όργανο τό όποιον εκαλείτο καί O rganum . To O rganum  είναι ό 
πρόδρομος τοϋ μεγάλου εκκλησιαστικού οργάνου. Τό όργανον (Organum ) 
τραγουδούσε νά ποϋμε τό διάστημα αύτό τής 5ης, καί χρησίμευε περισ
σότερο γιά νά συγκρατοϋν οί καλόγηροι τις μελωδίες τις δποίες έξετέ- 
λουν άπό μνήμης καί ήσαν im provisation  κατά τό πλεΐστον. Π αρά
δειγμα 2ον.

Π* —ο — ο ο α -Ο- α ο ο . —ο------ -
> ο — — -I

Τδού πόθεν γεννήθηκε τό πολυφωνικό σύστημα τό όποιον καλλιερ- 
γήθη επί μακρούς αιώνας είς. τά Μ οναστήρια τής ’ Αγγλίας καί τής 
Φλάνδρας, καί άργάτερα είς τήν Γαλλίαν, ’ Ιταλίαν καί Γερμανίαν. Ου
σιαστικά ό Γρηγοριανός ψαλμός έδωσε εις τούς μουσικούς— καλογήρους: 
τό στοιχείο γιά νά επινοήσουν αυτοί τό πολυφωνικό σύστημα. Ή  πολυφωνία 
κατέχει τήν σπουδαιότερα θέσιν σ ’ δλη τήν εξέλιξη τής μουσικής. Ή



πολυφωνία υπήρξε ή βάσις άπό τή όποιαν διεμορφώθη, τό πρώτον, ή συμ
φωνική ενόργανος μουσική, και αργότερα τό αρμονικό σύστημα, τό 
όποιον έ'χομεν έν χρήσει ως σήμερα.

Εις τό πολυφωνικό σύστημα ή μελφδική γραμμή ζητά νά τήν υπο
στήριξή μιά δεύτερη μελφδική γραμμή, ή οποία κινείται ανεξάρτητα εν 
ταΰτφ. Έ ν φ  αρμονία δέν είναι άλλο παρά ή ταυτόχρονος ήχησις περισ
σοτέρων φθόγγων, σχετικών αναμεταξύ των και ύποτεταγμένων είς τόν 
ώρισμένον θεμέλιον φθόγγον. Οί αρμονίες είναι εκείνες που δίδουν τήν 
ποικιλίαν τοϋ τονικοϋ χρώματος σέ μιά σύνθεση, τό δέ πολυφωνικόν 
σΰστημα τήν αρχιτεκτονική ΰπόστασι τής συνθέσεως.

Ά ς  έπανέλθωμε τώρα στούς καλούς μας μουσικούς καλογήρους.
Μέ τήν έμμονη ερευνά τους καί μέ μιά χαρακτηριστική έπινόησι, 

τήν οποίαν μποροϋμε νά ονομάσουμε ϊσω ς καί συμπτωματική, έσκέφθη- 
καν ότι, εις ενα πολυφωνικό θέμα, αντί όλες οί φωνές ν’  αρχίζουν μαζΰ, 
ή μία απ’ αυτές μποροΰσε κάλλιστα νά μπή μερικά μέτρα αργότερα. Τό 
πείραμα αύτό έδωσε πράγματι ένα αξιόλογο λογικό συμπέρασμα καί μέ 
τήν κανονική έπανάληψι ολοκλήρου τοΰ θέματος επέτυχαν νά διαμορ
φώσουν τόν Κ α νόνα , τήν πρώτη αυστηρή κοντραπουντιστική μορφή. 
Οΰτω ή μίμησις καί ή κανονική χρησιμοποίησις τών θεμάτων έδωσεν 
αφορμή στήν ανθρώπινη φαντασία νά δημιουργήση τά πιο πολυποίκιλλα 
δημιουργήματα. Ή  μουσική άποκτοΰσε πλέον συνειδητές μορφές καί 
έγίνετο αυτοτελής ώς τέχνη. Έ κ  τής πωλυφωνίας διεμορφώθησαν καί ή 
ακόλουθες μορφές: τό Πρελούντιο, ή Φούγκα, ή διπλή Φούγκα, τό μπάσο 
Ό στινάτο, ή Σακόν, ή Πασακάλια καί ή Τοκάτα. ΕΙνε οί συνήθεις μορ
φές ποϋ τις συναντώμεν σ3 όλες τις συνθέσεις άπό τοϋ 13ου αίώνος 
μέχρι σήμερον στή φωνητική καί στήν ενόργανο μουσική. Καί αναφέρω 
οτι ό μεγαλύτερος δημιουργός, σέ κοντραπουντιστικές μορφές, υπήρξε ό 
Μπάχ. Οί άλλες μορφές, όπως είναι ή Σουίτα, ή Σονάτα καί ή συμφω
νία περιλαμβάνονται σ ’ ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, διότι αυτές αποτελούν 
άποκλειστικώς μορφές τής ένοργάνου μουσικής, τής απελευθερωμένης 
τελείως άπό τόν ερμηνευτικό λόγο. Ή  παλαιοτέρα Σουίτα π. χ. δημιουρ- 
γήθηκε άπό τήν συναρμολόγησι 3— 12 αυτοτελών διμερών χορών μέ 
κυριώτερα γνωρίσματα τις αντιθέσεις τοΰ ύφους, τοΰ μέτρου, τοΰ χρόνου 
άλλα καί μέ έπικράτησι τής ιδίας τονικότητος καθ ’ όλην τήν σύνθεσι. 
Ό  δεύτερος απόγονος τής Σουίτας, ή Σονάτα, διετήρησε έν μέρει τήν 
κυκλικήν μορφήν, δηλαδή τήν πολυμερή, άλλ3 απεκτησε την ελευθερία 
τής τονικότητος έκάστου μέρους, πού τήν αποτελούσε. 'Ό π ω ς ή Σονατα 
προορίζεται γιά έκτέΧεσι άπό ένα όργανο, δύο, τρία, πέντε, ή καί περισ



σότερα, οπότε έχουμε τό τρίο, τό κουαρτέτο, τό κουϊντέτο κλπ., ή συμφω
νία απετέλεσε τήν μορφήν πού προορίζεται γιά ένα μεγαλύτερο άοιθμό 
οργάνων, γιά τήν συμφωνική ορχήστρα. Έ κ τος άπό τής μορφές" τής 
Σουίτας, Σονάτας καί συμφωνίας, ή χορωδία, συνδυασμένη μέ τήν ορχή
στρα, μάς έδωσε τά πιό μεγαλόπνοα έργα, ένα υπέρτερο σύνολο, δπως είναι 
τά ορατόρια, ή λειτουργίες, τά πάθη, τών συνθετών Χάϋδν, Μότσαρτ, 
Μπετόβεν, Μπράμς, Μπροΰκνερ, Βέρντι, Μπερλιόζ, Στραβίνσκη καί δ 
R o i D avid  τοΰ συγχρόνου Χόνεγκερ, πού ακούσαμε πριν λίγες μέρες.

Αναφέρω  εν τέλει καί την μουσική πού είναι ΰποτεταγμένη σέ τί
τλους, σέ επεξηγηματικό κείμενο πρόζας ή στίχον καί πού ώνομάσθη 
προγραμματική μουσική. Συνθέσεις παρόμοιες συναντώμεν τόν 16ον 
αιώνα εις τά Αγγλικά βιβλία τών Βιργινιστών. Οί τίτλοι τους ήταν 
ή θύελλα, ό Δαυίδ  ̂ καί δ Γολιάθ κ. λ. π. Ή  προγραμματική μου
σική εμφανίζεται σ δλους τούς αιώνας καί κανένας συνθέτης δέν υστέ
ρησε νά την χρησιμοποίηση στό εργον του. Παράδειγμα ή 6η Συμφωνία 
τοΰ Μπετόβεν, ή ποιμενική, καί ολα τά συμφωνικά ποιήματα τών Λίστ, 
Μπερλιόζ, Στράους κ. λ. π.

Αυτές είναι, έν συντόμφ, οί μορφές τις δποΐες θά  γνωρίσωμε σέ 
επόμενα άρθρα ώστε νά βοηθήσωμε καί ήμεΐς είς τήν κατανόησι τής μου
σικής. Γά πρωτόγονα υλικά τής φύσεως, δ ήχος καί δ ρυθμός κατόρθω 
σαν νά καταλάβουν πρωτεύουσα θέσι μέσα στή ζωή μας καί στον πολιτι
σμό μας καί ν άποτελέσουν μιάν ανώτερη τέχνη έκφράσεως κάθε αν θρώ 
πινης σκέψεως καί κάθε συναισθήματος.

Α ς ελπισωμεν οτι με το σημερινό μου άρθρο-εϊσαγωγή, επέτυχα νά 
βάλω το πρώτο λιθαράκι επάνω είς τό οποίον ι')ά στερεώσωμε καί ήμεΐς, 
ολοι σέ μιά συνεργασία, συνθέτες καί καλλιτέχνες, τήν Ελληνική, τήν αλη
θινή εθνική μας μουσική !

ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΠΑ



ΧΡΟΝΙΚΑ

Τ ο  ΑΝ Α ΓΝ Ω ΣΤ ΙΚΟ Ν  ΜΑΣ ΚΟ ΙΝ Ο Ν . —  ‘ Ο ενθουσιασμός με τον οποίον υπεδε- 
,χθη το πρώτον τεϋχος τον τετάρτου ετονς τής εκδοσεως μας, το qηλομου- 
σον αναγνωστικόν μας κοινόν, τά ενθαρρυντικά, οττως πάντοτε, λόγια τών 
αναγνωστών μας, τών παλαιών κα'ι τών νεων, μάς έδωσαν νεαν ζωήν, μάς 
έκαμαν περισσότερον δπτιμιστάς ή άλλοτε■ Γιατί αντικειμενικός σκοπος τής 
εκδόσεώς μας, αν τής τής νπάρξεως, ήταν πανταή Τέχνη η εξνπηρετησις μιας 
άνωτέρας ’ Ιδέας. Κα'ι δλαι ανται αί. άπόχρεις μας, εγένοντο εγκάρδια δεκται 
άπό τό 'Ελληνικόν κοινόν. Και δλαι ανται αι προσπαθειαι εστεφθησαν νπο 
πλήρονς επιτυχίας.

’Άπειραι είναι αι συγχαρητήριοι έπιστολα'ι τών αναγνωστών μας.
Τι νά προσθέσαιμεν δμως εμείς στά ενθαρρυντικό, αντα λόγια τών ανα

γνωστών μ α ς ; Αέν I:γομεν παρά νά τους ενχαριστησωμεν για τα καλα τους 
λόγια καί νά προχωρήσωμεν στό εργον μας, με την ελπίδα οτι θα εχωμεν 
πάντα άμέριστον την νποστήριξίν των-

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΘΗΝΩΝ— Γύρω άπό τάς διαφόρους καλλιτεχνικός εκφάνσεις 
τον τόπου μας καί ιδιαιτέρως τής πρωτενούσης, γνρω απο τ ας συναυ
λίας ορχήστρας, μουσικής δωματίου και σολίστ, ή «Χορφδια Αθηνών» 
μέ τόν διευθυντήν της κ. Φ· Οίκονομίδη, κατωρθωσε να επιβληθή στην 
■ουνείδησιν τοϋ φιλομούσου κοινοϋ τών 3Αθηνών. Α πο ετών τιάρα, εργαζεται 
σνστηματικά γιά τήν διάδοσιν μιας καλής, άνωτέρας μουσικής, μιας μουσικής 
διά χορωδίαν τών Μπάχ, Χαϊντελ, Μπετόβεν, Μπερλιόζ, Χάϋδν, Μότσαρτ, 
Χονέγκερ καί άλλων, που— πρέπει νά όμολογηθή— μάς δείχνει τήν ευγενικια 
προσπάθεια τοϋ διευθννοντος καί τών μελών τής Χορωδίας γενικώς. Τα 
«.Μονσιχά Χρονικά» που παρακολουθούν μέ ενδιαφέρον πάντοτε τήν όλην 
μουσικήν κίνησιν τοϋ τόπου μας, διά νά αποδώσουν πάντα τα τον Καισαρος



τώ Καίσαρι, δεν ήμποροϋν ή ι ά αφιερώσουν τις λίγες αυτές γραμμές διά τό· 
καλόν έ'ργον τής «Χορφδίας ’ Α θηνώ ν». ’ Ηργάσθησαν με ζήλον, με επιμονήν 
και με θέληοιν δλοι εκεί, διά νά νπερνικηθοϋν τά μεγάλα εμπόδια μερικών 
δύσκολων έργων τών ώ ς Άνω συνθετών. Μελέται, δοκιμαί, επανειλημμένοι 
εκτελέσεις, επαναλήψεις εΐς τήν αϊθουσάν των ήσαν κα'ι είναι πάντα, το credo 
τής Χορωδίας αυτής. Και δεν υπάρχει ώραιότερον πράγμα άπό την μελέτην. 
Ή  τελευταία αυτή, δυναμοποιεΐ και σταθεροποιεί αδυνάτους κατ αρχήν οργα
νισμούς, διά νά τούς, ανύψωση, ολίγον κατ ολίγον, στήν καλλιτεχνικήν σννεί- 
δησιν τον κοινού και τών συνθετών. ' I I  Χορωδία εργάζεται, προσπαθεί., επι
μένει κα'ι μελετά; Τήν συνοδεύουν αί εύχαί μας κα'ι αί εϋχα'ι ολοκλήρου τοϋ 
φιλομονσον κοινού.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΛ “ Μ.Χ.,,

Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  ΚΑΙ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  ΠΙΟΥ 

ΤΟΥ Δ Ε Κ Α Τ Ο Υ

Φίλε κ. Πατιαδόπουλε,

Ό  φίλος κ. Κ ω ν σ τ .  Δ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  εις άρθρον του περί ττ)ς εκκλη
σιαστικής μουσικής, τό όποιον έδημοσιεΰθη εις τό προΐ|γοΰμενον τεΰχος τών 
« Μ ο υ σ ι κ ώ ν  Χ ρ ο ν ι κ ώ ν » ,  αναφέρει όρθώς, ό'τι ή πραγματική εκκλησια
στική μουσική τών Καθολικών είναι ή μονόφωνος τοΰ Γρηγοριανοΰ μέλους και 
επικαλείται τήν ιστορικήν εκείνην εγκύκλιον τοΰ Πάπα Πίου τοΰ δεκάτου 
τήν οποίαν απέλυσε πρός τό ποίμνιον αύτοΰ ό αείμνηστος τώ 1903· Συμ- 
πληρών τά υπό τοΰ κ. Οικονόμου γραφέντα έν σχέσει πρός τήν περι ής ό λό
γος εγκύκλιον, προσθέτω τά εξής :

Ή  εγκύκλιος Ικείνη Πίου τοΰ δεκάτου, εν τή οποία οΰτος μετά σοφίας: 
καί επιστήμης διετύπωσε τάς γνώμας καί τάς ιδέας τής Παπικής εκκλησίας, 
περί τής εις τήν εκκλησίαν άρμοζοΰσης μουσικής, κύριον σκοπόν είχε τήν 
άναμόρφωσιν τής μουσικής τής Λατινικής ’ Εκκλησίας διά τής άποκαταστά- 
σεως τής Γρηγοριανής μουσικής εις ό'λον αυτής τόν πρωτότυπον ρυθμόν καί 
χαρακτήρα. Διότι— ως εγραφεν— «ή επ’ εκκλησίας μουσική είναι άνάγκη νά 
εχη αυτόν τον ιερόν τής θείας λειτονργίας χαρακτήρα, νά είναι δηλαδή ιερά, 
καταννκτ ική, νά μή προξενή είς τούς εκκλησιαζο μένους άν οσίους, άνιέρονς 
και βεθηλονς εντυπώσεις, άλλά νά επιδρά έπ'ι τής ψυχής κατά τρόπον πλησιά- 
ζοντα αυτήν πρός τόν "Υψ ιστον».

Διά τής εγκυκλίου του ταΰτης Πϊος δ δέκατος συνίστα αΰστηρώς καί 
άνευ επιφυλάξεων τήν Γρηγοριανήν μουσικήν καί τήν Παλεστριανήν πολυ
φωνίαν, ού μόνον, διότι «ή Εκκλησία δεν δνναται νά παραδεχθή διά τ ό ν



χορόν μουσικήν άνίερον, ούδε δύναται ν άνεχθή επί πλέον την θεατρικήν μου
σικήν», ήτις είσήχθη εις αυτήν τόν δέκατον ένατον αιώνα, άλλα καί διότι 
« δταν ό εκκλησιαζό μένος άκούη μουσικήν θεατρικήν, δεν δύναται να αισθαν- 
θή την -ψυχήν αύτοΰ διεγειρομένην είς ευχαριστίαν τοϋ Πλάστου, καθοσον ή 
φαντασία αύτοΰ κατ ανάγκην διευθύνεται προς τας εκ τοΰ θεάτρου τερψει±, 
πράγμα τό όποιον είναι βέβηλον».

Ή  Παπική αυτη εγκύκλιος έτάραξε τούς κύκλους πολλών τών τότε 
συνθετών, δύο δέ έκ τών γνωστότερων έν Παρισίοις μουσουργών, ό Κάμιλ- 
λος Σαίν-Σάν καί ό Θεόδωρος Ντυμποά επεχείρησαν νά. επικρίνωσι τήν 
εγκύκλιον ταύτην. Καί ισχυρίσθησαν, δτι ό έ'χων τάλαντον μουσικόν, συγ
χρόνως δέ καί αίσθημα θρησκευτικόν, δύναται νά γράψη μουσικήν διά τήν 
Έκκλησίαν. Διότι ή κλείς τής Γρηγοριανής μουσικής άπολεσθεϊσα, κατέ
στησε τήν τέχνην ταύτην γλώσσαν νεκράν, περιβαλλομένην υπό μυστηριωδου? 
καί ανεξιχνίαστου χαρακτήρος.

Κατά τών Ισχυρισμών τών δύο τούτων μουσουργών αντεπεξήλθον 
πλειστοι άλλοι, οΐτινες, διερμηνεύοντες τό διέπον τήν Παπικήν εγκύκλιον 
πνεΰμα, κατά τό όποιον «ή μονωδία δεν είναι απολύτως απηγορευμένη, 
αλλά δεν είναι δυνατόν νά γίνηται χρήσις αυτής έπ εκκλησίας, ειμη ως μέ
ρους προς στιγμήν άποσπωμένου άπό τοΰ χορικοΰ συνολου, εις το οποίον 
πάραντα δέον νά έπανέλθη» απέδειξαν, οτι «δεν αρκεί μονή η εν τινι μου- 
σική συνθέσει ενύπαρξις ίεροϋ χαρακτήρος, άλλ’ δτι άπαιτεϊται η τεχνική αυ
τής έκτέλεσις και ό τρόπος τών εκτελούντων αυτήν νά άποκλείωσι τήν πα
ραγωγήν τών έκ τής θεατρικής μουσικής εντυπώσεων και αισθήσεων. Διότι 
τοιαϋται εντυπώσεις και αισθήσεις είναι άδύνατον να μη παραχθώσιν εκ τών  
μονωδιών, τάς όποιας, καίτοι μή συμβιβαζομένας προς τον χορικον χαρα
κτήρα, δστις τυγχάνει εις τών πρωτίστων τής εκκλησιαστικής μουσικής ορων 
έπιμένουσι νά παρεισάγωσιν οί νεώτεροι μουσουργοί εις τας δια την εκκλη
σίαν προοριζομένας μουσικάς συνθέσεις των».

Παρά τάς διατυπωθείσας τότε αντιρρήσεις, ή Παπική επιθυμία εξεπλη- 
ρώθη, διότι πολλών μερών ψάλται καί διευθυνται χορών, σπουδασαντες τήν 
Γρηγοριανήν μουσικήν, εψαλλον πλέον κατά τοΰτο το μουσικον σύστημα· 
Κατά τήν πανηγυρικήν δέ λειτουργίαν, τήν οποίαν Πιος ο δέκατος ετελεσε 
τό 1903 έν τώ ναώ τοΰ αγίου Πέτρου επί τή μνήμη Γρηγορίου τοϋ Α  
χορός έκ χιλίων διακοσίων δέκα προσώπων έ'ψαλε τά ιερά άσματα κατά τήν 
Γρηγοριανήν μουσικήν, ής αί μέν τεχνικαί βάσεις στηρίζονται επιτοΰ οκτω
ήχου συστήματος, τό δέ μελφδικόν αυτής σύστημα είναι πτωχότατον, ύπολει- 
πόμενον μεγάλως τοΰ θαυμασίου μελωδικοΰ πλούτου τής Βυζαντινής εκκλη
σιαστικής μουσικής. Μέ φιλικούς χαιρετισμούς

Κ. Α. ΨΑΧΟΣ



ΜΟΥΣΙΚΗ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η - Τ Ο  ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΕΝΝΑΔΗ.. Στις 11 Φεβρουάριου, στή σάλα τοϋ ’$ 8eEou 'Αθηνών, έδωσε 
ενα αρκετα ένδιαφερον ρεσιτάλ τραγουδιοϋ ή δίς Γεννάδη, ή γνωστή καθηγήτρια τοΰ ’Εθνι- 
κοΰ φδείου, με τή σύμπραξη τών μαθητριών της Κυριών Λ ά ζ ο υ  καί Ι Ια τ τα ν τω ν ίο υ  καί 
τής δίδος Π α π α ν α σ τ α σ ίο υ ,  οί όποιες τραγούδησαν τό τρίο άπό τό «Λυκόφως των θεών» 
τοϋ Wiigner.

_ 'Η δίς Γεννάδη τραγούδησε στήν αρχή, άριστοτεχνικά μεταφρασμένα άπό τόν κ. Πο
ριώτη τήν άρια τής ’Ελισάβετ άπό τάν Tannhauser τοϋ Wagner καί τάν κύκλο τών τρα- 
γουδιών τοϋ Beethoven, an die Feme Geliebte.

Γά πρώτο βρίσκουμ,ε πώς δέν είναι γιά τή φωνή της καί φυσικά τήν έκούραζε, γιά 
το δεύτερο θά λεγαμε πώς δέν ήτανε αρκετά άνάγλυφο. Πολύ πιό επιτυχημένο βρίσκουμε 
το δεύτερο μέρος τοϋ προγράμματος άποτελούμενο άπό έργα Faure, Debussy, Frank καί 
ogamcatti. Τοΰ τελευταίου έτραγόύδησε τά O blio μέ αίσθημα καί έκφραση πρώτης τάξεως.

Γενν“ *η εχ^ι ευγένεια στά τραγούδι της καί τά είδος αύτά τής πάει ιδιαιτέρως.
, Γ° τελευταίο μέρος τοϋ προγράμματος ήτανε αφιερωμένο στούς Ιλληνες συνθέτες Σα

χ ά ρ α , Λαυράγκα, Καλομοίρη, Προκοπίου καί Ριάδη. ’Ιδιαίτερα άρεσαν ό «Τραγουδιστής» 
του Λαυράγκα καί τό «τραγούδι τ* αργαλειού» του Προκοπίου.

Γιά τις μαθήτριες τής δίδος Γεννάδη δέν μπορούμε νά έκφράσουμε γνώμη εύνοϊκή ή 
οχι, γιατί καί ή εμφάνιση τους ήτανε σύντομη καί τά κομμάτι δύσκολο πολύ.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Τά σπουδαιότερο μουσικά γεγονός τής έφετεινής έποχής ήτανε 
ασφαλώς ή εκτέλεση τοΰ Δαυίδ τοΰ Honegger άπό τή Χορωδία ’Αθηνών, ή δποία ούδέποτε 
άλλοτε έσημείωσε τόσο μεγάλη έπιτυχία καί θάπρεπε νά ευγνωμονούμε τάν κ. Φ. Οίκονο- 
μίδη γιά τήν απόλαυση πού μάς προσέφερε.

Ό  Βασιλεύς Δαυίδ είναι τά κλασσικά έργο ένάς μοντέρνου συνθέτη καί θάπρεπε νά 
χρησιμεύσω ως δπόδειγμα σέ δσους νομίζουν πώς μοντερνισμός σημαίνει αρλούμπα κ α ί . . , 
perversite, γιά να μεταχειρισθοΰμε τήν έκφραση κάποιου δικοΰ μας, πού δέν τοϋ άρεσε ένα 
αριστούργημα, γιατί δέν ήτανε α ρκ ετά . . . pervers ! ! . "Οτι κι’ άν πή κανείς γιά τήν κα
ταπληκτική εντύπωση πού κάνει στάν ακροατή τά εργο αύτό, είναι λ ί γ α .  Είναι τόσο έπι- 
ολητικά καί ύποβλητικό, τόσο ζωντανό, τόσο ανθρώπινο τά βιβλικό αύτά έ ρ γ ο  πού μόνο ώς 
μουσικό θαΰμα μπορεί νά χαρακτηρισθή.

Πολλοί λεπτολόγοι θά τοδβρουν ίσως ελαττώματα διάφορα, άς τούς άφίσουμε στούς 
μαθηματικούς υπολογισμούς τους. Μας φτάνει ή θεία έμπνευση. Μέρη όπως τά μοιρολόι τών 
γυναικών τοΰ ’Ισραήλ, πού συνοδεύει τά θρήνο τοΰ Δαυίδ γιά τά θάνατο τοΰ Ίωνάθαν καί 
η μαγγανεία δέν γράφονται συχνά.

Ή  Χορψδία δπως είπαμε παραπάνω ήτανε πολύ μελετημένη καί κατέβαλε ιδιαί
τερη προσπάθεια στήν καθαρή άρθρωση τών λέξεων. Λιγώτερο 'έχουμε νά παινέψουμε τούς 
σολίστες, Καν Κ α ρ α ν τ ι ν ο ϋ ,  Δίδα Μ α ύ τ α  καί Κον Τ ρ ια ν τα φ ύ λ λ ο υ .  “Εκαναν πολύ φτωχή 
εντύπωση φωνητικώς. 'Ο χαρακτήρ τοΰ έργου απαιτεί νομίζουμε φωνές μεγαλυτέρας έντά- 
σεως καί δραματικότερες, δ,τι δηλαδή χρειάζεται γιά τά έργα τοΰ Wagner. Καί ή μέν 
Κα Καραντινου καί δ̂  Κος Τριανταφύλλου έχουν μέ τό μέρος τους τήν καλή προφορά καί 
άρθρωση στά Ιλληνικά, γιά τή δίδα Μαύτα δμως δέν έχουμε παρά νά τονίσουμε περισσό
τερο άπό άλλη φορά δτι όφείλει νά μάθη νά τραγουδάη Ιλληνικά. Είνε ντροπή στις έλ- 
ληνίδες να μή ξεύρουν έλληνικά καί νά τραγουδούνε σάν ξένες ! Υπήρξαν στιγμές πού δ 
κοσμος έμεινε κατάπληκτος, δταν ώρισμένες φράσεις έτυχε νάκουσθοΰν καθαρώτερα. Παρά
δειγμα το δεν  &ελει ο Θεός  νά μείνη  ό λ α ός , δπου ή δίς Μαύτα γερμανικώτατα σταμα
τούσε πριν άπό κάθε ο. Δηλαδή δέν θέλει | δ θεός, καί δχι δέν θέλει δ θεός, δπως λέμε
»a .  ?,νταζ τις λεςεις τή μία με τήν άλλη. Ή  δίς Μαύτα είναι καθηγήτρια του ’$δείου 

θηνών. Μπορείj /ά μας πη σέ ποια γλώσσα διδάσκει ; γερμανικά μήπως; ώς τώρα είχαμε 
την παραδοση τών γαλλικών τώρα προοδεύοντας άποκτοΰμε καί τών γερμανικών. ’Έτσι 
υπάρχει ή έλπ’.ς νά φθάσουμε καμμιά φορά καί στήν καϋμένη τή γλώσσα μας, άφοΰ περά
σουμε απο μερικές ξένες άκόμα. Αέγοντες αύτά δέν αδικούμε τήν Δίδα Μαύτα ή δποία εί
ναι μία έκλεκτή καλλιτεχνις, άλλά τά μουσικά ιδρύματα πού φέρουν τούς πομπώδεις τί
τλους, Αϋ~ηνων, Ε λ λην ικό ,  Εθ-νικό ! Αύτά έχουν τάν λόγον. ”Ας ξαναγυρίσουμε στό 
«εμα μας μιλώντας γιά τήν ωραιότατη αφήγηση τοϋ κ. Βεάκη —  ποΰ καί που ή δρχήστρα



τόν έσκέπαζε άπρόσεκτα μή λαμβάνοντας ύπ’  δψει δτι είχε νά κάνη μέ ανθρώπινη φωνή: 
καί όχι κεραυνό — καί τήν ύπέροχη άρθρωση του. Οί τραγουδιστάδες μας δέν έχουν παρά 
νά παρατηρήσουν πόσο ζωηρά επρόφερε τά σύμφωνα καί ιδίως τά τελικά. Ά ν  χρειάζεται 
κάποια ύπερβολή στό λόγο τί πρέπει νά γίνη μέ τά τραγούδι ; δυστυχώς δμως εμείς δέν 
έχουμε συμπάθεια παρά στά α καί τά ο τ ’  άλλα μάς φαίνονται περιττά. ’Αλλοίμονο άν 
βρεθη κάποιο ι σέ ψιλή νότα. Τό καταργούμε αμέσως ! Ά ς  μή μας κακοφαίνεται δταν οί 
άλλοι μουσικοί δείχνουν κάποια περιφρόνηση γιά τήν καλλιτεχνική υπόσταση τών τραγου
διστών. Δεν έχουν καί πολύ άδικο !

Κατά τήν εκτέλεση τοΰ Δαυίδ έκάναμε μιά παρατήρηση πού άφοpoj. τό κοινό. 'Όταν 
έγύριζαν τά φύλλα τοΰ αναλυτικού προγράμματος μέ τό κείμενο, γινότανε αρκετός καί 
ένοχλητικός θόρυβος- Δέ θάτανε καλό νά συνιστάται σέ παρόμοιες περιστάσεις τά σύγ
χρονο καί, ελαφρά γύρισμα, μέ μιά ύπάσημείωση, σέ κάθε σελίδα ;

ΣΟΦΙΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ : «'Ο Ζ η τ ι ά ν ο ς  τ ή ς  Σ τ α μ π ο ύ  λ». (Πάνθεο— Ίντεάλ 

δύο έβδομάδες στά καθένα).— Πρωταγωνιστές οί καλλιτέχνες τοΰ Νταρούλ— μπενταΐ. Κύ
ριος μοχλός δ Έρτογρούλ Μουχσίν, πού είναι βέβαιο πώς είναι μελετημένος, παρατηρητι
κός, εμπνευσμένος. Καί απάνω άπό αύτά είναι δ έκπρόσοιπος τής νέας Τουρκίας στήν 
περιοχή τής θεατρικής Τέχνης. 'Ο Κεμάλ τοΰ θεάτρου πού είναι άρχηγός ήθοποιών, ποϋ 
άνεξάρτητα άπά τά ταλέντο τους, έμπνέονται άκριβώς άπά αυτή τήν επαναστατική δρμή,. 
πού δίνει στήν Τέχνη κάθε φορά μέ τά ζωντανά ιδανικά της δσην δρμή δέν δίνουν έκατό.. 
φλογερά ταλέντα.

«Ό  Ζ η τ ι ά ν ο ς  τ ή ς  Σ τ α μ π ο ύ  λ» πάλλεται δλόκληρος άπά ζωή καινούργια. 
Τά προγράμματα άναγγέλλανε «λαγγεμένη ανατολή» κλπ. Α νατολή  δέν υπάρχει καθό
λου στά έργο. ”Ισα-ϊσα ή κόρη εκείνη τοΰ πανδοχέα, πού έρωτεύεται τάν τυφλά είναι τά 
σύμβολο τής νέας Τουρκίας καί τής νέας Τούρκισσας, πού βγαίνει και ζεϊ καί ζητάει τά 
δικαιώματά της, πού τόσον καιρό τής τά καταπατούσαν οί Πασάδες καί τά καφάσι. 'Ο λό
κληρη εκείνη ή επιμέλεια στις σκηνές φανερώνει όχι μάνάχα πώς ξοδευτήκανε λεπτά, παρά 
πώς ένα πνεΰμα, πού αισθάνεται τήν κατάσταση, δδηγεί καί δλοκληρώνει τούς πόθους. 
Ούτε μυστικοπάθειες, ούτε περίεργες τοποθεσίες ποΰ θά συτκινούσανε κανένα Λοτί. Ή  
Τουρκία θέλει νά ζεί σάν δλα τά έθνη τοΰ κόσμου. Κάτω τά φέσια. Είναι χαραχτηριστικά 
νά βλέπει κανείς στό χωριά τούς ανθρώπους μέ τούς κούκους. 'Η γηραιά κυρία ακούει, 
άποσπάσματα τής Παλαιας Διαθήκης, κάτι κοσμοπολιτικά δηλαδή, καί δχι άπά τά Κοράνι. 
Καί τολμηρή ή άναπαράσταση ή βιβλική μέ τούς δυά γυμνούς άντρες καί μέ τή γυμνή(!) 
γυναίκα....

Λείπει βέβαια ίσως ή loculite, μά παίρνει τή θέση της δ πόθος τοΰ άνθρώπου πού 
ελευθερώνεται. Δέν ξέρουμε άκριβώς τί φρονεί δ λαός δ Τουρκικός μέ τάν Κεμάλ καί γιά 
τις μεταρρυθμίσεις του καί φανταζόμαστε πώς μπορεί νά μήν έχουνε πολλά πράγματα στήν 
ταινία άνταπόκριση μέ τή ζωή τήν Τούρκικη στά βάθος. Μά τά ξαναλέμε ή ταινία φανε
ρώνει τούς πάθους τών προοδευμένων. Καί αύτά είναι ή αξία της. Κορίτσια π. χ. σάν τήν 
χωριατοπούλα εκείνη, τήν ερωμένη τοΰ τυφλού, μπορεί νά μήν δπάρχουν πολλά, δείχνει 
δμως τί πρέπει, κατά τή νέα Τουρκία νά ύπάρχουν. Τούς άνθρώπους δέν τούς βλέπουμε στά 
« Ζ η τ ι ά ν ο  τ ή ς  Σ τ α μ π ο ύ  λ» ο ϊ ο υ ς  ε ί σ ί ν ,  άλλ ’ ο ϊ ο υ ς  έ δ ε ι  ε ί ν α ι .

Καί πόσο φανερώνει τις διαθέσεις τών Τούρκων τά γεγονός δτι ή μοιραία γυναίκα, 
πού φέρνει τήν καταστροφή είναι ρωμιά ! Τυχαίο;— Ό χι βέβαια. Τόση πρόοδο άς λείπει. 
Οί Τούρκισες δέν πρέπει νά είναι τοΰ καμπαρέ. Πρέπει νά γίνουν τίμιες καί ερωτευμένες 
βαθιά, συντρόφισσες. Οί κακές άς είναι ρωμιές. Τά Κάϊρο είναι ώραιάτατα παρμένο, ή ΙΙόλη 
έξοχα φωτογραφισμένη μέ διαλεγμένα τά καλύτερα καί τά πιά «εύρωπαϊκά» μέρη της σέ 
τρόπο πού νά λιγουρεύει κανείς γιά εκεί ένα ταξίδι, ένφ ή Άκρόπολις δέν είναι άπό τις: 
καλύτερες στιγμές τοΰ έργου κοί ή άποψη τής Αθήνας θαμπή. Ούτε τά Ζάπειο οδτε τίποτε- 
άλλο. Ή  άρχαία 'Ελλάδα, ή άκίνδυνη.

Καί κάτι άλλο, πού είναι σκηνοθετικό λάθος" άς μας έπιτραπεί νά τά ποΰμε.



Στό καμπαρέ (μέ τά τόσον ώραϊο εξωτερικά καί μέ τά τόσον κακοπαρμένο εσωτε
ρικό' ή χειρότερη φωτογραφία της ταινίας) ή μοιραία γυναίκα τραγουδάει τά «Άλάνικο, 
άλάνικο». Τά τραγούδι αυτά έφερε αηδία στούς ’Αθηναίους- γιατί τά έβαλε δ ρεζισέρ ; Μή
πως γιατί έχει χαραχτήρα κάπως ανατολίτικο ; δχι βέβαια, γιατί στά καμπαρέ τραγου- 
δοϋν άργεντινοί καί όλο τά έργο δέν εχει μουσική καθόλου ανατολίτικη. Πιά πολύ 'ίσως τά 
έβαλε αύτά γιά νά δείξει τήν πιά χαμηλή καταγωγή καί ύπάσταση τής γυναίκας αυτής, 
άφοϋ τά άλλα πρόσωπα όλα τραγουδούν ευρωπαϊκά καί δ τυφλός έξιδανικευμένα. Πάντως 
μπορούσε νά μπεί ένα καλύτερο τραγούδι. Χάνει ή ταινία. Ή  μόνη δικαιολογία θά ήταν 
αύτή πού είπαμε. ’Αλλιώς μένει τά λάθος. Γιατί τά έλληνικά ελαφρά τραγούδι έχει παρελ
θόν στήν Πόλη καί δέν μπορούσε νά μή τά ξέρει δ Μουχσίν. Καί άν δέν τό είχε ακούσει 
ποτέ του, πάλι κακά γούστο θά φανέρωνε τά «Ά λάνικο, άλάνικο» πού δέν έτυχε τούλάχι- 
στον ούτε δημοτικότητα νά έχει ανάμεσα στούς έλληνες. Μήπως είναι γνωστά στήν Πόλη ; 
Γιατί οί μορφωμένοι Τούρκοι θά θυμούνται βέβαια τούς θριάμβους τής Κολυβά καί τής 
Νίκα στήν όπερέττα έκεΐ. Καί πέρυσι άκόμη όλο τό χειμώνα τραγουδούσαν στό Βυζάντιο 
οί πιά καλές φωνές καί οί καλύτεροι τραγουδιστές τής έλληνικής Όπερέττας. Ή  Λαου- 
•τάρη, ή Ριτσιάρδη, δ Περδίκης, δ Φιλιππίδης· Παιχθήκανε όλες σχεδόν οί Όπερέττες τοΰ 
2ακελλαρίδη. Πώς δέν πήραν άπό κεϊ ένα τραγούδι ;

Γενικά τά έργο έχει πετυχημένες φωτογραφίες (τά άγκάλιασμα τού τυφλού με τήν 
κόρη σέ μιά σκάλα, τά πανδοχείο, τά τοπεΐα) σκηνές πολύ καλά έκτελεσμένες (δ τσακωμός 
μέ τά λωποδύτη, δ τρόμος τού ταξιδιώτη μπροστά στόν ματωμένο τυφλά κ. ά).

Λυπόμαστε πού δέν μάς είναι δυνατά νά θυμηθούμε τά άνόματα τών ήθοποιών. Τά 
Τούρκικα ονόματα είναι κάπως ξένα στά αυτί μας, ή ταινία τά έχει γιά μιά στιγμή, ξεχω
ριστά άναλυτικά πρόγραμμα δέν κυκλοφορούσε. Είμαστε όμως ύποχρεωμένοι νά σημειώ- 

- σουμε πώς εξαιρετικά μελετημένοι, προσεγμένοι καί μετρημένοι ήταν όλοι καί μάλιστα δ 
τυφλός, δ άδελφός του, δ πανδοχέας, ή κόρη του, δ λωποδύτης (ιδίως στή δεύτερη έμφά- 
νισή του μέ τά αυτοκίνητο). Λιγώτερο καλή— ή μάλλον κακή— ήταν ή ’Αλεξανδρινή έλλη- 
νίδα καί οί ρόλοι τής Μπεντιά καί τοΰ Γαβριηλίδη μόνον εμφανίσεις.

'Η φωνοληψία πολύ καλή καί δ συγχρονισμός πετυχημένος.
Τά σενάριο άπίθανο καί οίχτρό. ’Επιδράσεις σαχλού ρομαντισμού καί ψεύτικης ευαι

σθησίας. Τοΰτο όμως προέρχεται βέβαια άπά τήν έπιθυμία νά μή θυμίσει ή ταινία καθόλου 
^ α λ ιά  Τουρκία.

"Ομως, άφοΰ τόσα σπουδαία έχουμε νά παρατηρήσουμε σέ όλη τήν ταινία, άς ξεχα- 
στεϊ κι' αδτό.... Σέ τέτιες περιστάσεις κυτανε μόνο τά καλά....

Γ ΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΣΤΟ ΝΤΑΡΟΥΛΜΠΕΝΤΑΪ  «ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΟΥΡΚΙΟΥ- 
ΣΟΥ» (ΤΟ Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  Τ Η Σ  Γ ΙΑ Λ Ο Β Α Σ )

Φαίνεται ν’  άρχεψε μ’  άσχημο φεγγάρι τή σαιζόν του φέτο, τά «Νταρουλμπενταΐ».
' Τά περισσότερα έργα π’ άνέβασε, κατέβηκαν τή βραδυά τής πρεμιέρας ή τό περισσότερο 
τή δεύτερη μέρα. Κι’ ήταν όλα τά κομμάτια καλά, μά ποιός ξέρει. ’Ίσως νά φταίει γι’

■ αύτό, πάλε δ θίασος πού ώς τώρα συνήθισε νά προσφέρει στά κοινά ευχάριστες κομεντί 
τών βουλεβάρτων καί τή πρώτη φορά πού θέλησε νά τού σερβίρει κάτι πιά βαρύ, τά κακο
στομάχιασε. Ά λλοιώς δέν εξηγείται γιατί άπότυχαν Spfa σάν τά «Knock» τοΰ «Romains», 
«Mava» τοΰ Geutillon καί ξαίρω ’ ((ο ποιά άλλα. Κι’ άκόμα γιατί δ regisseur καί γεράς 
καλλιτέχνης Ertugrul Mulisin, άποφάσισε ν’ αφιερώσει στά έξής, τά βράδια τής Δευτέρας,

■ σ’  Ιργα βαρειά καί σοβαρά καί είς άλλες μέρες, σέ κομμάτια έλαφρότερα. Νά παίζει δη
λαδή, μιά φορά τήν έβδομάδα γιά τό κέφι τών ήθοποιών καί τών άνθρώπων πού καταλα
βαίνουν καί Ιξη φορές γιά νά εδχαριστεϊ τό κοινό πού πληρώνει κι’ εννοεί νά γελάσει καί 
νά μή μπεϊ στόν κόπο νά σκεφτεί ό,τι βλέπει. Ά ς  είναι. ’Ίσως κι’  αύτά όλα νάναι άποτέ- 
λεσμα τής  κρίσης, όπως θέλουν νά πιστεύουν μερικοί κριτικοί μας.

Στήν αρχή τής φετεινής περιόδου, τά «Νταρουλμπενταΐ» μας ύποσχόταν νά έγκαινιάσει 
μιά σειρά άπά μουσικές κωμωδίες. "Ενα είδος όπερέττες μ’  άλλα λόγια. Ή  αρχή έγινε τήν 
περασμένη εβδομάδα, μέ τά «Γιάλοβα Τουρκιουσοΰ», μιά ξένη comedie, γυρισμένη στήν 

-.τουρκική γλώσσα καί τήν τουρκική νοοτροπία, άπό τάν έκλεκτά καλλιτέχνη I. Γκαλήπ.



Μέ τήν εύχάριστη αύτή άρχή, κάμναν ντεμπούτο καί δυά καινούργια στοιχεία πού κλεί
νει εφέτος τό συμπαθητικό μας θεατρικά συγκρότημα. 'Ο Vedat Omer, μέ τά  πολύ σίκ, 
ευχάριστα στά μάτι καί τεχνικά κοστούμια καί ντεκόρ του. Κι’ ό νεόφθαστος άπά τή 
Βιέννη συνθέτης των τραγουδιών τοΰ πρώτου τουρκικού ήχητικοΰ φιλμ «Στούς δρόμους 
τής Σταμπούλ» Hasan Ferih, μέ τή γλυκειά άνατολίτικη μουσική του.

Τά εργο μ.ά συνηθισμένη κωμωδία. Οί παντοτεινές παρεξηγήσεις, 6 αιώνιος γελασμένος 
αρραβωνιαστικός, ό εύτυχισμένος εραστής... ’Έργο πού ή επιτυχία του έξαρτιέται άπά τόν 
ήθοποιά. Κι’ αύτός στάθηκε πέρα ώς πέρα άξιος στά «Γιάλοβα Τουρκιουσοϋ». Ό  X. Κεμάλ, 
δ Βεχζάτ, δ Χαζίμ, ή Μπεντιά, ή Νε'ίρέ-Νεΐρ, ή Χαλυντέ σήκωσαν επιτυχημένα στις γερές 
τους ράχες τά βάρος τοΰ έργου. Κι ’ δ νεαρός Μουαμμέρ στή θέση τού \ asti Riza, πού 
κωλυόταν, στάθηκε άρκετά καλάς δσο κι’ άν είναι ή πρώτη φορά πού αναλαμβάνει τέτοιες 
δύσκολες δποχρεώσεις. θ ά  προτιμούσαμε φυσικά τάν συμπαθητικό μας Vasti Riza. 'Ο Μου
αμμέρ δέν ήταν προετοιμασμένος γιά τά ρόλο του, Ισως καί νά μή βρήκε καιρό νά τάν με
λετήσει.' 'Ωστόσο δμως ξόδεψε δλη του τή δύναμη γιά νά κρατηθεί κεί πώπρεπε. Καί δέν 
μπορούμε ν’ άρνηθοϋμε πώς ήρταν σκηνές πού τά πέτυχε αλήθεια.

Μά περνώ στό κυριώτερο σημείο : Σ ’ αύτά πού αποτελεί τά πιά τρανά σημείο τής πα
ράστασης. Ή  πρωταγωνίστρια τού «Νταρουλιιπενταΐ», ή αγαπημένη τού κοινού Μπεντιά, 
εχει ωραιότατη καί γλυκύτατη φωνή. "Ομως ή φωνή της είναι φωνή σαλονιού, κι’ όχι γιά 
τή σκηνή. 'Η φωνή της ποδναι πολύτιμη γιά τή μουσική σαλονιού, είναι πολύ αδύνατη 
γιά τή σκηνή. Κι’ δ Καζίμ Εχει καλή φωνή, μά... άνατολίτικη. Συνηθισμένη στά ανατο
λίτικα τραγούδια. ΤΗταν αληθινά πολύ εύτυχισμένο εύρημα νά τού δοθούν περσικά τρα
γούδια, πράγμα πού τάν έκαμε νά μαζέψει τά χειροκροτήματα καί τάν ενθουσιασμό τοϋ 
-κόσμου. Μά οί φωνές τών άλλων ήθοποιών, αλλοίμονο, δέν ήταν καθόλου, μά καθόλου κ α 
λές. Δέ μπορούμε βέβαια νά πούμε πώς ή τελειότητα τής σύνθεσης, τής εκτέλεσης άπά τήν 
δρχήστρα τοϋ Δήμου, τών κοστουμιών καί τών ντεκάρ καί τά πετυχημένο άνέβασμα τοϋ 
έργου, δέν εξουδετερώνει τήν έλλειψιν αύτή. Κάθε άλλο. Είμαστε απεναντίας βέβαιοι πώς 
τό «Γιάλοβα Τουρκιουσοϋ», θ’  αρέσει πολύ καί θά κρατήσει τά πρόγραμμα τοϋ »Dariil- 
bedayi», γι’  άρκετά καιρό. "Ομως άν έλλειπαν κι ’ οί ατέλειες αυτές, στή φωνή μερικών ηθο
ποιών, τά έργο θά λογαριαζόνταν αριστούργημα. Κι’ οχι άδικα.

Πόλη, ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

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

Δέν ήμπορώ παρά νά θεωρήσω εκτάκτως επαινετικόν δτι τά ’φδεϊον Πειραιώς, προ
τιμά διά τήν Δραματικήν του έργα αξιόλογα, αφήνοντας κατά μέρος τά χιλιοπαιγμένα καί 
γνωστά έλληνικά έρ^α. Ό  παιδαγωγικός σκοπός, τάν δποίον εννοεί τόσον καλά δ κ. Ρώτας, 
πραγματοποιείται μόνον μέ τοιαΰτα έργα.

"Ετσι τά «Παντρολογήματα» τοΰ Γογόλ, μέ τά δποϊα Ικαμεν ή Σχολή τήν δευτέραν 
έφετεινήν της έμφάνισιν έπαίχθηκαν μέσα είς μίαν άκράτητον ευθυμίαν καί μέ μίαν συνεχή 
εκπληξιν τοϋ κοινού, τά δποϊον εδρισκε δτι τά έργον αύτά τοϋ ήτο εντελώς καταληπτόν 
άν καί ήτο συγχρόνως καί τόσο θαυμάσιον. Διότι αληθώς είναι μεγάλο εργο τά «Παντρο- 
λογήματα». Ή  ποικιλία τών τύπων ή έξοχος έκείνη γεροντοκόρη, οί δύο προξενηταί είναι 
τύποι άνθρώπων ποιητικώτατα καί θεατρικώτατα έκφρασμένοι.

Βεβαίως τά έργον θά ήτο άθλος δυσβάστακτος καί διά ήθοποιούς πεπειραμένους. Δι’ 
αύτό καί ήτο φανερά ή προσπάθεια τών παιδιών τής Σχολής νά τά αφομοιώσουν. ’ Αλλά 
εις τά περισσότερα σημεία χάρις είς τήν προσπάθειάν των αυτήν καί είς τήν επιμονήν τοΰ 
κ. Ρώτα, έπέτυχαν νά προσφέρουν είς τούς θεατάς μίαν καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν εςαιρε- 

-τικήν.
θά ένομίζομεν μάλιστα δτι επιβάλλεται, άν είναι δυνατόν, μία παράστασις Κυριακήν 

απόγευμα είς τό θίατρον ή είς τήν μεγάλην καινούργιαν αίθουσαν τοϋ ’ $δείου. θ α  έπρεπε 
νά τό ίδοϋν περισσότεροι άνθρωποι' εύεργεσία θά ήτο διά τούς Πειραιείς.

Τά ένδύματα δπωσδήποτε καλά (παλαιού στύλ) καί άξιόλογον τά παίςιμον τών Δε
σποινίδων Κικής Κατσούλη, 'Γούλας Παπαδάκη, Έ λ . Κοντού καί τής μικράς Κ. Μαλικούτη, 

«ώς έπίσης καί τών κυρίων Ν. Ματθαίου, θ. Καμενίδη, Βίλ. Ντίνου, Κ. Καλλίδη, Δημητρο- 
.πούλου καί Τάσσου Χαλκιά.

Σ· ΛΥΚΟΥΡΗΣ



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
Στήν συναυλία τοΰ γνωστού "Ελληνος συνθέτου καί διευθυντοΰ ορχήστρας κ. Εύαγγε- 

λάτου, ποΰ παρηκολουθήσαμεν στά « ’Ολύμπια», εξετελέσθησαν μέ μεγάλην επιτυχίαν ή, 
τρίτη συμφωνία τοΰ Μπράμς, αί «Έβρίδες» τοΰ Μέντελσον, Ινα Λαργκέττο καί Σκέρτσο- 
τοΰ ίδίου καί ή εισαγωγή άπό τούς « ’Αρχιτραγουδιστάς τής Νυρεμβέργης» τοΰ Βάγνερ.

Εκείνο πού άφήκε εξαιρετικήν εντύπωσιν, εις τήν συμφωνικήν αύτήν συναυλίαν, ήτο, 
κυρίως, ή ίκανότης τοΰ νεαροΰ συνθέτου στήν διεύθυνσιν τής ορχήστρας. eH άκρίβεια καί 
ή δλη διαύγεια τής μουσικής φράσεως, τό άβίαστον τής έκτελεσεως έπροκάλεσε άμεριστον 
τόν ενθουαιασμόν τοΰ άκροατηρίου καί τά αύθόρμητα χειροκροτήματα.

Σημειοϋμεν ιδιαιτέρως τήν Φυγήν άπό τό Σκέρτσο τοΰ κ. Εύαγγελάτου μέ τήν 
ώραίαν Stimmfuhrung, άν καί θά μποροΰσε βέβαια νά ήταν κάπως καθαρώτερη στήν 
εκτελεσι, γιά ν ’ άκουσθή τό θέμα καλύτερα στά διάφορα όργανα-

— Τό αναμφισβήτητο μουσικό ταλέντο τής Δ-δος Κουρούκλη, μέ τήν δποίαν κατ 
επανάληψιν ήσχολήθημεν, μάς έχάρισε καί πάλιν αλησμόνητες στιγμές στήν τελευταία 
συναυλία πού τήν συνώδευε άριστοτεχνικώτατα στό πιάνο δ γνωστός πιανίστας βιρτουόζος· 
κ. Σ. Φαραντάτος. ’Ήκουε κανείς τεμάχια στό βιολοντσέλλο, άπό δλες τις σχολές : Σαμ- 
μαρτίνι, Βιβάλδι, Κασσαντό, Ραχμανίνωφ κλπ.

— Τό μουσικόν τμήμα του «Συνδέσμου 'Ελλήνων νέων» τοΰ Πειραιώς, Ιδωσε στις 22 
Φεβρ. τήν πρώτην συναυλίαν του, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ επίσης νέου καλλιτέχνου κ. Μενε
λάου Παλλαντίου. ’Εξετελέσθησαν έργα τών Χαίντελ, Μπετόβεν Μιχέλι, Σοΰμπερτ.

’ Ιδιαιτέρως τονίζομεν τήν λαμπράν εκτέλεσιν τοΰ κοντσέρτου διά δύο βιολιά τοΰ· 
Μπάχ. Οί εκτελεσταί κ. Β. Σταυριανός, ή Δίς I. Μπουστίντουι καί δ κ. Μαρής (πιάνο) κατε- 
χειροκροτήθησαν— καί δικαίως“ -διά τήν άψογον εκτέλεσιν τοΰ ώς άνω κοντσέρτου. ^

— Στό Ρεσιτάλ τραγουδιοΰ τής Δ-ίδος ’Αλεξάνδρας Ζουτίτση (είς τό πιάνο  ̂συνώδευσε 
μουσικώτατα δ κ. Ερρίκος Μισσίρ) ήκούσαμεν μιά καλλιτέχνιδα μέ ώραίαν d ic t io n  καί 
συμπαθεστάτην φωνήν. ’Εξετελέσθησαν μεταξύ άλλων καί δυο εργα τών συνεργατών μας 
κ. κ. Πετρίδη καί Μισσίρ.

— eH συναυλία «Τ πέρ τών νυκτερινών σχολών τών απόρων παίδων» τοΰ «Παρνασσού» 
τής Δ-δος ‘Ιόλης Μπουκουβάλα (πιάνο) είχε μεγάλην έπιτυχίαν, χάρις στήν καλλιτεχνικήν 
άντίληψιν τής έκτελεστρίας. Σημειοϋμεν, άπό τό πλούσιον πρόγραμμα, ιδίως τό «Harmo
nies du soir> τοΰ Λίστ καί τήν «Ballade No ι» τοΰ ίδίου συνθέτου.

— Μέ μεγάλη επιτυχία εδόθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό ετήσιο ρεσιτάλ τοΰ καθηγ.
τής δραματικής είς τό Κρατικόν Ώδείον κ. Γιάννη Κοπχνά μέ τήν σύμπραξιν τής δ-ίδος
Δ. Σώσου (τραγοΰδι) καί τοΰ κ. Λώρη Μαργαρίτη (πιάνδ).

— Τό άρθρον «Εισαγωγή είς τήν κατανόησιν τής μουσικής» τής συνεργάτιδός μας δ-ίδος. 
Στέλλας Πέππα, είναι άπόσπασμα άπο διάλεξιν τής ιδίας εις τό «Λύκειον τών Ελληνίδων».

— ’Επίσης εις τήν αίθουσαν τοΰ Λυκείου κατά τάς πέντε Ιβδομάδας τής Σαρακοστής 
ή δ-νίς Πέππα θά παραδώση άνώτερα καί κατώτερα μαθήματα μουσικής άναλύσεως, μέ 
εκτελέσεις διαφόρων συνθέσεων. Τό πρώτον μάθημα θά δοθή τήν 22 Μαρτίου.

— Σημειοϋμεν εν τέλει τήν .μεγάλην επιτυχίαν είς Παρισίοος τοΰ μαέστρου μας κ. Δ. 
Μητροπούλου δπου διηύθυνε μεταξύ άλλων τήν ίδικήν του μεταγραφήν γιά ορχήστρα, ένός 
Πρελουδίου καί Φούγκας γιά "Οργανο τοΰ I. Σ. Μπάχ.

— Τό προσεχές τεΰχος τών «Μ. X.» θά κυκλοφορήση στις άρχές τοΰ Απριλίου καί
θά είναι αφιερωμένο στό έργο καί τή ζωή τοΰ μεγάλου Γερμανοΰ ποιητοϋ I καίτε.

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. Κ. ΨΑΧΟΥ
Διά Π. Διατάγματος τής 9 Φεβρουάριου έ. ε., προτάσει τοΰ κ. Γπουργοΰ επί τής Παι

δείας καί τών Θρησκευμάτων, διωρίσθη ετιοτζτης τή ς  Μ ο ν ο ικ ή ς  εις τ ο ν ς  Ν α ον ς  τής  
Ό ρ Φ ο δ ό ξ ο υ  ’Ε κ κ λ η σ ία ς  τή ς  cΕ λ λάδος  δ καθηγητής τής Ελληνικής μουσικής κ. Κ. 
Ψάχος, μέ βαθμόν καί μισθόν γραμματέως α ' τάξεως. Ό  κ. Ψάχος δρκισθείς ενώπιον τοΰ 
κ. 'Γπουργοΰ τής Παιδείας άνέλαβε τά καθήκοντά του.

ΤΥΠ Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ Ο Ν  ΛΑΘΟΣ

Είς τό προηγούμενον τεΰχος καί είς τήν περί Παιδικής Χορο)δίας κριτικήν τής κ. Σ. 
Κενταύρου— Οίκονομίϊου, δ συνθέτης Flies μετεβλήθη έκ τυπογραφικής αβλεψίας εις Ries.


