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ΧΡΟΛ/ΙΚΑ
Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

Τώρα πού εορτάζουμε τά εκατό χρόνια άπό τοΰ θανάτου 
τοΰ Γκαΐτε, τά «Μουσικά Χρονικά», πιστά πάντα στό πρόγραμμα 
καί τήν ιδεολογίαν των, άφιερώνουν τις πρώτες σελίδες στό 
έργο τής μεγαλοφυΐας αυτής, στό υπεράνθρωπο έργο ένός σοφοΰ 
καλλιτέχνου, που τόσον έΐίμησε τήν όλην Γερμανικήν παραγω
γήν, άλλά καί τόν κόσμον δλον. Ό  Γκαΐτε, παραμένει, θά έλεγε 
κανείς ό αντιπροσωπευτικότερος τΰπος τής Γερμανικής μελετη- 
ρότητος καί τής Γερμανικής νοοτροπίας. Είναι ό σταθερός ερευ
νητής που δέν τρομάζει μπρος στά διάφορα προβλήματα, πού 
δέν άφίνει νά τοΰ διαφύγη τίποτε τό άξιον λόγου, πού εξετάζει 
μέ τήν ϊδια άγάπη καί άφοσίωσι δ,τι καλόν καί χρήσιμον δι’αΰτόν 
καί τήν κοινωνίαν. Γιατί ό Γκαΐτε δέν φροντίζει μόνον γιά τόν 
εαυτόν του, δέν κυττάζει νά ικανοποίηση άπλώς τήν εσωτερικήν 
του ψυχικήν άνάγκην, άλλά, προ παντός, νά ώφελήση καί τούς 
άλλους, νά διαπαιδαγωγήση, νά διδάξη, νά άνυψώση πνευμα- 
τικώς καί ήθικώς δλους, Γερμανούς καί ξένους. Μελετά, ξεκα
θαρίζει καί γράφει. Άσχολεϊται μέ τό α ποιητικόν πρωτότυ
πον θέμα, άλλά μεταφράζει καί λαϊκά τραγούδια ξένων χωρών 
καί τής μικράς ύποδούλου τότε 'Ελλάδος μας. Ταξειδεύει είς, 
τόν Ρήνον, τήν 'Ελβετίαν ή τήν ’Ιταλίαν, άλλά δημοσιεύει καί 
«ταξειδιωτικές εντυπώσεις» άφθάστου πρωτοτυπίας καί παρατη- 
ρητικότητος. Εργάζεται στό έργον του «Wilhelm Meister», άλλά



διαπαιδαγωγεϊ συγχρόνως τήν κοινωνίαν δλην καί ξεχωριστά 
τούς νέους μας. Άπαντά είς μίαν επιστολήν, άλλά «δουλεύει» 
τό κείμενον. Άπαρνεΐται μίαν άποψιν, άλλά δέν επαναστατεί. 
Φροντίζει γιά τήν καλυτέρευσιν, άλλά δέν καταστρέφει. Προσθέ
τει πάντα κάτι στό ύπάρχον υλικόν, άλλά δέν «γκρεμνά» τήν 
ύπαρξιν. Παραμένει ό ’Ολύμπιος παρατηρητής καί ερευνητής. 
Λαμβάνει πάντα καί δίδει 6,τι άναγκαΐον γιά δλους. Αύτοΰ τήν 
εκατονταετηρίδα, έορτάζομεν.

ΤΑ “ ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,,



Ο ΓΚΑΙΤΕ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

'Ο  Γκαΐτε (1749— 1832) από μικράς ηλικίας, έτυχε, σχετικώς, καταλ
λήλου μουσικής μορφώσεακ, χάρις εΐς τήν εμμονήν και την ιδιαιτέραν επι
θυμίαν τών γονέων του. Έπεκράτει άλλως τε συνήθεια, εις την γενέτειραν 
του Φρανκφοΰρτην, οι γονείς τής άνωτέρας κα'ι τής μεσαίας κοινωνικής τά- 
ξεως, νά μορφώνουν τά παιδιά των εγκυκλοπαιδικούς και ιδίως εις τήν τέχ
νην τών τόνων. Οΰτω, ό Γκαΐτε, τή βοήθεια τοΰ διδασκάλου του Bismann 
λαμβάνει τά πρώτα μαθήματα εις τό κλειδοκΰμβαλον τής εποχής, εΐς τό σπι- 
νέττο. Βεβαίως, δέν πρέπει νά φαντασθ^ ό αναγνώστης, δτι ή εισαγωγή 
εΐς τήν άνωτέραν τέχνην, εις τήν τέχνην τής Τοκκάτας, τής Φυγής, τής 
Phantasie κ. τ. λ., ητο δ αντικειμενικός σκοπός της διδασκαλίας τών ερα
σιτεχνών ώς δ Γκαΐτε. Κάθε άλλο. Ό  τελευταίος αυτός, μέ τάς αναγκαίας 
θεωρητικάς μουσικάς γνώσεις κα'ι ιδίως τών στοιχείων τοΰ «Generalbass® 
μόλις καί μετά βίας κατώρθωνε νά έκτελή εις τό σπινεττο, τα αγαπητά τής 
ημέρας τραγούδια καί χορούς ώς, Μενουέτα, Polonase, ’ Εμβατήρια καί διά
φορά άλλα μουσικά τεμάχια τής μόδας. Δέν έστενοχώρει τόν εαυτόν του μέ 
τήν πρακτικήν έξάσκησιν τών δακτύλων, δεν τον ενδιεφερε η τεχνική, οσον 
ή «έκτέλεσις» καί μόνον τεμαχίων αρεστών εΐς αυτόν καί τό αστικόν αύτοΰ 
περιβάλλον. Συχνάκις δμως μετέβαινε μέ τούς γονείς του είς τήν εκκλησίαν, 
.εΐς τάς συναυλίας καί εΐς τό μελόδραμα. Τοτε ακριβώς, τον Αύγουστον 
τοΰ 1763 (δ Γκαΐτε ήτο περίπου 14 ετών) παρηκολούθησε τόν επταετή 
Μότσαρτ εΐς τό σπι.νέττο, καθώς επίσης καί τό νέον μελοδραματικόν είδος 
τήν Opera buffa τών ’ Ιταλών ώς καί. τήν O pera cotnique τών Γάλλων 
τώ 1759 κ. έξ. Καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον, δταν ήλθε εΐς τήν Λειψίαν 
τώ 1765, ήτο ένας αρκετά καλός «ερασιτέχνης» (Liebhaber), δπως ελεγεν ο 
Ιδιος.

CH Λειψία τοΰ 1765, δέν ήτο πλέον ή πόλις τοΰ I. Σ . Μπάχ, άλλ 
αντιθέτου τό κέντρον δράσεως τοΰ γνωστοΰ συνθέτου Γερμανικών κω-



μικων μελοδραμάτων (Singspiel) καί ίδρυτοΰ τών Gewandhauskonzerte,. 
Χιλλερ. Ό  τελευταίος αυτός κατώρθωσε μέ τήν έλαφράν του μουσικήν, μτ 
τήν μουσικήν Όπερέττας, δπως θά ελέγομεν σήμερον, νά παρασύρη τό πολύ· 
κοινον μέ τό μέρος του καί νά καταστήστ) υποχειρίους τής διασκεδαστικής 
του μουσικής τούς νέους, τούς φοιτητάς (καί ό Γκαΐτε ήτο τότε φοιτητής 
τοϋ ΙΙανεπιστημίου) καί τούς πολυπληθείς κατοίκους τής Λειψίας. Ό τ ι  δέ 
είς τόν νεαρόν μας καί ενθουσιώδη φοιτητήν Γκαΐτε ήρεσε τό νέον αύτό 
είδος τής μουσικής, φαίνεται άπό τήν δλην ποιητικήν του παραγωγήν τής: 
εποχής (βλέπε ιδίως· «L eipziger L iederbueh») είς τήν οποίαν διακρίνει τις. 
ίχνη επιρροής τής τεχνικής τοΰ λιμπρεττίστα Βάϊσσε. (Τά 20 αύτά ποιή
ματα τοΰ Γκαΐτε εξεδόθησαν τφ 1769 μέ μουσικήν τοΰ εκδότου καί συν
θέτου Μπράίτκοπφ.) Εις τό Στράσμπουργκ κατόπιν, έλάμβανε ό Γκαΐτε μα
θήματα βιολοντσέλλου άπό κάποιον βιολοντσελλίστα Basch, αν καί τό ό'ρ- 
γανον αύτό έστερεΐτο τήν εποχήν εκείνην τής σημερινής Cantabilitat,. 
δέν ητο δηλαδή έν χρήσει ώς σολιστικόν δργανον. ΤΗτο τό βιολοντσέλλό 
απλώς ένα μπάσσο.

Τώ 1773 γράφει ό Γκαΐτετό πρώτον αύτοΰ Γερμανικόν κωμικόν μελό
δραμα—  Sing-spiel:«Erwin und E lm ire» (συνθέτης ό Johann Andre)· Ή  
επιρροή τοΰ Γάλλου συνθέτου G retry φαίνεται είς πολλά σημεία τοΰ έργου, 
αφ ου άλλως τε ό ^Gretry εόρίσκετο τότε εις τό ζενίθ τής δράσεώς του- 
και τα έργα αύτοΰ ήσαν γνωστά, δχι μόνον είς Παρισίους, αλλά καί είς 
τήν Γερμανίαν, ’ Ιταλίαν, Αύστρίαν κ. ά. Τότε άκριβώς έγνωρίσθη ό Γκαΐτε 
καί μέ τόν συνθέτην Κάϊζερ (Philipp Christoph Kayser), τόν αίσθημα- 
τικόν αύτόν μουσικόν, τόν Βέρθερον τοΰ Γκαΐτε.

Εις τήν Βαίμάρην μετέπειτα, έγνωρίσθη ό ποιητής μας μέ τόν H ofkapell- 
ineister Ernst W ilhelm  W olf, τόν κάντορα M uller καί τόν H um m el μαθη
τήν τοϋ Μότσαρτ καί φίλον τοΰ Μπετόβεν. Έκεΐ, έγραψε τά κωμικά μελο
δράματα «Jery und Bately» (συνθέτης ό Seckendorf) καί «Claudine v on  
V illabella» (1ΐ7δ). Τώ 1784 γράφει ο Γκαΐτε το S in gsp ie l— κείμενον 

Scherz, L ist und R ache» εις το στυλ τής O pera buffa τών ’ Ιταλών 
Καί τώ 1789 γνωρίζεται μέ τόν συνθέτην Ράϊχαρτ (joh - Fr. Reichardt)· 
Σχετικώς μέ τήν νέαν του γνωριμίαν, ή μπορεί νά λεχΟή, δτι ό Γκαΐτε έφάνη 
κατ αρχας επιφυλακτικός και δύσπιστος, αν και, ολίγον κατ’ ολίγον, ήναγ- 
κασθη να μεταβαλη σκεψιν, χάρις εις την εμμονήν καί τήν γενικήν εγκυκλο
παιδικήν μόρφωσιν τοΰ Ράϊχαρτ, πάντως, μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν (1796)· 
εξεδόθησαν αι «X en ien » τών Σίλλερ— Γκαΐτε, είς τάς οποίας καί χαρακτη
ρίζεται ο συνθέτης μας ως «βλαβερόν εντομον», ώς «δημοκρατικόν κυ- 
νάριον» κτλ. (Διά τούς χαρακτηρισμούς αύτοΰς, συνετέλεσε τά μέγιστα καί



πό μίσος τοΰ Σίλλερ πρός τόν Ράϊχαρτ, άφ ’ οΰ ό τελευταίος, έχαρακτήρισε 
τόν Σίλλερ καί άλλους ώς «σκλάβους τών πριγκήπων», «βασιλόφρονας έκ 
συμφέροντος» κτλ.).

Είς μόνον έκ τών συνθετών τής εποχής, κατώρθωσε ν ’ απόκτηση άμέ- 
ριστον τήν έμπιστοσΰνην καί τήν φιλίαν τοΰ Γκαΐτε: ό Τσέλτερ (Karl Frie
drich Zelter)· Ό  συνθέτης αυτός, παρέμεινε, μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Γκαΐτε, 
ό μόνος συμβοηθός καί σύμβουλος εις τά διάφορα μουσικά ζητήματα τής 
εποχής. ’Όχι οτι-—καί αύτό πρέπει νά τονισθή— δ Τσέλτερ είχε επιρροήν 
πίνα επί τοΰ Γκαΐτε (θά ήτο άστεΐον άλλως τε), άλλ’ εξ αντιθέτου, διότι, ό 
■συνθέτης αυτός άνεγνώριζε τήν μεγαλοφυΐαν τοΰ ποιητοΰ καί κατώρθωνε 
νά συμβαδίζτ), χωρίς τό παράπαν νά θέλη ποτέ νά επίπλευση γενικώς ή διά 
τών συνθέσεων ποιημάτων τοΰ Γκαΐτε. Καί κάτι άλλο: Δέν ήτο είς θέσιν 
νά εισχώρηση εΐς τά κατάβαθα τής ψυχής τοΰ ποιητοΰ. Έπεξηγοΰσε, απλώς, 
τεχνικώς τά πολυποίκιλα μουσικά προβλήματα τής εποχής, ως συνθέτης, άλλά 
δέν ήδύνατο νά έπηρεάση τόν ποιητήν μας. Καί βασικώς, ήσαν άμφότεροι 
τής αυτής μουσικής νοοτροπίας. Τόσον δηλαδή ό Γκαΐτε δσον καί ό Τσέλ
τερ έθεώρουν τήν μουσικήν ώς «διασκεδαστικόν μέσον») ώς «U nterhal- 
tung·» καί οΰχί ώς μέσον έκφράσεως ψυχικών ταραχών, συγκινήσεων, ώρι- 
σμένων κοσμοθεωριών a la Μπετόβεν. Ή σα ν  άμφότεροι «παιδιά» τής μου
σικής τοΰ 18ου αίώνος, τής μουσικής τών S ingspiel καί τών Suiten. Δ ιατί;

Ό  « ’ Ορθολογισμός» (Rationalismus), ή επικρατούσα άπό τάς άρχάς 
τοΰ 18ου αΐώνος μέχρι τοΰ 1750 περίπου, φιλοσοφική κατεύθυνσις, έπεζήτει 
πάντοτε νά δώση, κάποιον «λογικόν καί χρήσιμον διά τήν κοινωνίαν σκο
πόν» είς δλας τάς πνευματικός καί γενικώς τάς καλλιτεχνικός εμφανίσεις τής 
εποχής. Ό  « ’ Ορθολογισμός» π. χ. τοΰ Λάϊμπνιτς, έχαρακτήριζε την μου
σικήν ώς «ασυνείδητον αριθμητικήν έξάσκησιν τής ψυχής»— (unbewussten 
R echeniibung der Seele) καί, φυσικώ τώ λόγφ, δεν εζητει άπο τόν συν
θέτην ή τήν έξυπηρέτησιν απλώς ενός «λογικοΰ (vernunftig) σκοποΰ.» Ή  
μουσική έπρεπε νά «διδάσκη», νά «ευχάριστή», νά «τέρπτ) τήν ακοήν.» 
’ Επετυγχάνετο δέ τό τοιοΰτον ;(κατά τάς απόψεις πάντοτε τών Ό ρθολογι- 
στών,), διά τής αύστηράς διαφυλάξεως ώρισμένων κανόνων συνθέσεως. Καί 
σχετικώς, άρκετά χαρακτηριστικόν, είναι τό εξής: Πριν ή γράψη ό συνθέτης 
έ'να τραγοΰδι, έπρεπε νά κατέχη τούς ώρισμένους νόμους καί τήν γνωστήν 
θεωρίαν συνθέσεως άσματος. ’Έπρεπε, πάντοτε, νά γράφη προηγουμένως 
τό «πλάνο», επί τή βάσει τοΰ οποίου θά συνέθετε κατόπιν. ’Έπρεπε νά 
σκεφθή προηγουμένως, διά νά συνθέση. "Ενεκα τούτου, ό  συνθέτης Γκλούκ 
έλεγε: «"Οταν γράφω, ξεχνώ πώς εΐμαι μουσικός.» Καί αύτό, διότι, δέν συν- 
,έθετε τίποτε απολύτως, εάν δέν έμελετοΰσε, εάν δέν ύπελόγιζε διά τής ψυχ-



ράς σκέψεως και μόνον τήν α ή β σκηνήν εις τα μελοδράματα του, τό α: 
η β πρόσωπον καί τά τεχνικά, συγχρόνως, μέσα συνθέσεως. Έχαρακτηριζε 
διά τής μουσικής του κάτι, ά'λλα μέ βάσιν τό προϋπολογισθέν «πλάνο.» 
’ Απέδιδε διά τής μουσικής του, λίαν έπιτυχώς, μίαν σκηνήν, άλλά μέ βάσιν 
πάντοτε τό «λογικόν» σχέδιόν του. Γενική αρχή τών συνθετών, ήτο, προ 
παντός, ή ψυχρά αντικειμενική σκέψις καί ούχί ή υποκειμενική εσωτερική 
ζωή ή τό αυθόρμητον.

Εϊδη τής μουσικής, τά όποια έπροτίμων οί τελευταίοι, ήσαν, κυρίως, 
τό ασμα καί τό μελόδραμα. Βεβαίως: Ό  στίχος, ήμπόδιζε τούς συνθέτας 
(κατά τήν αισθητικήν τοΰ ’ Ορθολογισμού) νά απομακρυνθούν τοΰ ώρισμέ- 
νου περιεχομένου τών ποιημάτων ή τών ποιητικών κειμένων καί νά απο
κτήσουν προτεραιότητα. Καί ακριβώς, αύτήν πάντοτε τήν αισθητικήν, νπε- 
στήριζε καί ό Γκαΐτε, εΐς δλην του τήν ζωήν. ’Έλεγε: « Ό  συνθέτης πρέπει 
νά δυναμοποιή, νά κάμη εντόνους έμφαντικούς τούς στίχους τοΰ ποιητοΰ» 
Δέν πρέπει νά συνθέτη δ,τι αύτός έσωτερικώς αισθάνεται, άλλ’ απλώς, δ,τι 
αποδίδει, δ,τι λέγει ό ποιητής». Φυσικώ τώ λόγφ, γύρω άπό τήν αισθητι
κήν αύτήν, αί συνθέσεις ενός Σούμπερτ, δέν ήσαν αί κατάλληλοι διά τόν 
Γ καίτε.

Καί έρχόμεθα εΐς τήν άπό?.υτον μουσικήν: Δεδομένου δτι, είς τό είδος 
αύτό τής μουσικής, ελλείπουν οί βοηθητικοί τής έννοιας τοΰ περιεχομένου 
στίχοι ως καί τό «πρόγραμμα», έ'πρεπε, de facto, ή μουσική αύτή, νά είναι 
μουσική διασκεδάσειος, απλής εύχαριστήσεως, παιχνίδι— Spiel, διά νά μετα- 
χειρισθώμεν τόν δρον τοΰ συγχρόνου καί φίλου τοΰ Γκαΐτε, Σίλλερ. Αί 
έκφραζόμεναι εις τό είδος αύτό ψυχικαί καταστάσεις, ήσαν γενικαί, τυπικαί 
καί ούχί άτομικαί. Τό άτομον, ώς συνθέτης, δέν ειχε τόν λόγον. Αί άδημο- 
νίαι, αί ψυχικαί ταραχαί, αί αμφιταλαντεύσεις, αί τύψεις συνειδήσεως, τό· 
πάθος, ή μανία, ό άκρατος ενθουσιασμός, αί μεγάλαι, αί τραγικαί αντιθέ
σεις τοΰ τελευταίου, δέν ένδιέφερον τούς άκροατάς. Αύστηρά ένότης έν τή 
ποικιλία ήτο ό κανών. Διαφύλαξις τής γενικής γραμμής, εις δλα τά ει'δη,. 
ήτο ό πόθος. ’ Αρχιτεκτονική καί ούχί ποικίλαι τραγικαί ψυχικαί καταστά
σεις καί ταραχαί. Παραλλαγή άλλ’ ούχί μεταλλαγή. Variation καί Suite 
ήσαν, ώς έκ τούτου, αί άγαπηταί καί προτιμητέοι μορφαί τής απολύτου μουσι
κής. Βεβαίως, μέ τάς απόψεις αύτάς τής δλης εποχής και τών Γκαΐτε— 
Τσέλτερ, δέν ήτο δυνατόν, ό Μπετόβεν, ό συνθέτης τής τραγικής μοίρας, νά 
ελθη εις συμβιβασμόν: 6 τελευταίος ήγνοήθη άπό τόν Γκαΐτε. ΓΙαρέμεινε ή 
«όλότελα αδέσμευτη προσωπικότης»— (ganz ungebandigte Personlichkeit).

’ Αλλά, ή περί τά μέσα τοΰ 18ου αίώνος «διδασκαλία έκφράσεως» 
(Affektenlehre). συνετέλεσεν ώστε, ό ψυχρός υπολογισμός τοΰ Ό ρθολογι-



σμοΰ, νά ύποστή κλονισμόν τινα, άν καί, ο τελευταίος αυτός, αμέσως, 
παρέδωσε— προς σωτηρίαν του !— μερικούς μουσικούς πίνακας μέ διάφορα 
μοτίβα, προς χρήσιν τών συνθετών . . .  Ληλαδη : Εν περιπτωσει καθ ην, ο
α συνθέτης, ήθελε νά έκφραση διά τής μουσικής του την α ψυχικήν κατά- 
στασιν, δέν είχε ή νά παρατηρήοη τον έτοιμον τών Ρατσιοναλιστών πίνακα 
τών μουσικών μοτίβων, διά νά λάβη οΰτω τό αρεστόν και χαρακτηριστικόν 
τής ζητούμενης «έκφράσεως» θέμα και γίνη άντιληπτός (περί αύτοΰ έπρό- 
κειτο πάντοτε. ..) άπό τό άκροατηριόν του. Βεβαίως, η τοιούτοι^ είδους 
συνθετική εργασία, ή κατά παραγγελίαν, δέν ήτο δυνατόν νά επικράτηση, 
άφ ’ οΰ άλλως τε τό «A ffetto» και ιδίως τό νέον Crescendo (Μάγχαϊμ!) 
έκυριάρχει ήδη εις τήν Γερμανίαν ίδιως, αλλα κα'ι αλλαχού μετ ολίγον. 
Τόση μάλιστα ήτο ή επιρροή τής νέας διδασκαλίας, ώστε, συνέβαινε συχνά- 
κις, εις τάς συναυλίας, κατά τήν άκρόασιν μιας άσημάντου δι ημάς τούς 
συγχρόνους, συνθέσεως, νά εγειρωνται οι ακροαται τών θεσεωντων εζ ενθου- 
σιασμοΰ ή νά κλαίουν καί νά θρηνούν. Sensibilitat δηλαδή, παθολογικής 
σχεδόν φύσεως. Τότε άκριβώς, εγραψε καί ό Γκαΐτε τόν αισθηματικόν του 
«Βέρθερον». Ά ρκετά δέ χαρακτηριστική σχετικώς, είναι, ή περί τό τέλος 
τοϋ μυθιστορήματος (’ Επιστολή 4ης Δεκεμβρίου) περιγραφή τής σκηνής τής 
μουσικής:

«H eute sass icli bei ihr— sass, sie spielte auf ihrem  K la- 
vier m annichfaltige M elodien und all den A usdruck · a ll! all. 
W as w illst D u ?  (Παρακαλώ τόν αναγνώστην νά προσέξη τήν ώς άνω 
quasi εις στίχον μεγαλειώδη άφήγησιν τοϋ Γκαΐτε— τό θαυμάσιον πεζο
τράγουδο ώς -<Εισαγωγή» διά τήν μουσικήν σκηνήν)... Mir kam en die 
Thranen in die A ugen. Ich neigte m ich und ihr T rau rin g  fiel m ir 
ins G esiclit— m eine Thranen flossen- U nd auf einm al fiel sie in die 
alte, him m elsiisse M elodie ein, so auf einmal, und m ir durch die 
Seele gehn ein T rostgefuh l und eine Erinnerung des V ergan gen en , 
der Zeken, da ich das L ied gehort, der dixsteren Zw ischenraum e, 
des Verdrusses, der fehlgesch lagenen  H offnungen, und dann Ich 
g in g  in der Stube auf und nieder, m ein H erz erstickte unter dem
Zudringen».  ̂ , T

Γενικώς, ό Γκαΐτε, είχε πάντοτε ιδιαιτέραν συμπάθειαν εις το άσμα,
δεδομένου δτι, κατεΐχεν έκεΐ κάτι τό «νοητον», το ποιητικόν κείμενον, τό 
όποιον καί καθωδήγει αυτόν εις τήν κατανόησιν τοΰ «περιεχομένου» τής 
μουσικής. Έζήτει ενα στήριγμα διά τήν κριτικήν τής μουσικής συνθέσεως, 
διότι: «Τό μουσικόν ό'ργανον πρέπει μόνον νά συνοδεΰη καί Ιδίως τρα- 
γοΰδι. Καθ’ δσον, μελωδίες χωρίς λόγια, μοιάζουν σάν πεταλοΰδες πού



πετοΰν εις τό κενόν». (') Από τήν απόλυτον δέ μουσικήν έπροτίμα τό κουαρ- 
τεττο «διότι βλέπει κάνεις τέσσαρες ανθρώπους νά διασκεδάζουν ήσύχως καί 
νομίζει πώς ακούει τήν συζήτησιν και τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών τεσσά
ρων οργάνων» (2) Άπεθαύμαζε τό αριστοτεχνικόν σύμπλεγμα τών μελφδιών και 
τήν δλην αρχιτεκτονικήν απλώς γραμμήν, ιδίως εις τόν I. Σ. Μπάχ καί 
^προτιμά την ευχαριστον και μη «προόληματικην— dam onisch* μουσικήν 
θεματικήν άνάπτυξιν, τήν διασκεδαστικήν πάντοτε καί τερπνήν, τήν εύθυμον 
καί εύκολονόητον μελωδίαν. ’Ήθελε τήν μουσικήν «ακόλουθον», άλλ’ ούχί 
αυτοτελή καί ανεξάρτητον τέχνην. Άνεγνώριζε είς αύτήν τήν ικανότητα 
έκφράσεως, άλλ’ επεζήτει καί τόν περιορισμόν της. Είς τά «Spriiche in 
Prosa» (Τόμος 19, σελ. 138) γράφει: « Ή  μουσική είναι ή θρησκευτικού 
περιεχομένου ή κοσμική. Ή  θρησκευτικότης είναι χαρακτηριστική τής αξιο
πρέπειας της καί ακριβώς εδώ ειχε πάντοτε ( ! ; )  τήν μεγαλυτέραν επι
τυχίαν και επιδρασιν επι τών ανθρώπων. Ή  κοσμική μουσική εξ αντι
θέτου, πρέπει νά είναι τερπνή, εύθυμος καί ευχάριστος». Φυσικώ τώ 
λόγω, αί συμφωνίαι, αί Σονάται, τά τραγούδια ή τά κουαρτέττα τών Μπετό- 
6εν, Σουμπερτ και τα μελοδραματα τού Βέμπερ δέν ήτο δυνατόν νά εύρουν 
θέσιν, εις τήν ο)ς άνω διαίρεσιν τοΰ Γκαΐτε. Καί, ένεκα τούτου, ό κολοσσός 
αυτός, ο πρωτοπόρος είς τήν ποίησιν, παρέμεινε διά τήν μουσικήν, μέχρι 
τοΰ θανατου του, ο αντιπροσωπευτικότερος τύπος τής μουσικής νοοτρο
πίας του 18ου αιωνος, par excellen ce!

ΚΩΝΣΤ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

( ')  « W ilh e lm  M e is te r ’s L e h r ja h re »  — G u stav  H e m p e l V e r la g , Τόμ. 17, 
σελ. 132.

(2) «G o e th e — Z e lte r  B r ie fw e ch se l»— Έ κ δ ο σ ις  R ecla m , Τόμ. 3, σελ. 194.



Ο ΓΚΑΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
'Ο  Γκαΐτε καθώς ξέρουμε t χρημάτισε διευθυντής θεάτρου γιά 

κάμποσα χρόνια, κα'ι δάσκαλος κα'ι οκηνοθετης και ο ίδιος επαιξε ο ερα
σιτεχνίες παραστάσεις■ ’ Απο τη θεατρική τον αυτή δράση καθώς ήταν 
πνεύμα ερευνητικό και βαθειά παρατηρητικό άπόχτησε μεγάλη πείρα 
και άπό τά συμπεράσματά του κα'ι οί παρατήρησές τον πάνω στό θέα
τρο και α δτι σχετίζεται με τό θέατρο, οί γνώμες τον για την υπο- 
κοιτική, τή σκηνογραφία, τό δραματολόγιο, τις δοκιμές ακόμη και 
τό θεατρικό κοινό και τή θεατρική κριτική ένδιαφέρονν δχι μόνον 
επειδή εΐνε γνώμες ενός μεγάλου καθολικού ποιητή και ανγγραφέα, 
αλλά κι επειδή εχονν πέραση κα'ι σήμερα κ είναι σε πολλά προφη
τικές. ’ Εδώ παραθέτουμε μερικές.

Τό θέατρο τό βλέπω σάν εκπαιδευτήριο πού παίζοντας μορφώνει στην 
τέχνη, μάλιστα σάν σύμβολο τής κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής ποΰ 
κι’ αύτή βέβαια δέν κυλάει πάντα ήσυχη.

** *

Τό θέατρο εχει, σάν δλα γύρω μας, δύο όψεις, μιάν ιδανική καί μιάν 
Ιμπειρική. Ά π ό  τήν ιδανική του όψη τό θέατρο στέκει πολύ ψηλά, τόσο 
ποΰ δέ μπορεί νά προβληθή μαζί του τίποτα απ’ δσα μέ τάλαντο, πνεύμα,
«ίδικότητα, καί ά'σκησι φτειάνει ό άνθροιπος.

** *

"Ενας ποΰ δέν είναι όλότελα χαλασμένος καί παραγερασμένος δέν θά 
βρει εύκολα έ'να μέρος τόσο εύχάριστο δσο τό θέατρο. Σάς δέχονται έκεΐ 
χωρίς πολλές άπαίτησες. Δέν εΐσαστε υποχρεωμένος ν ’ άνοίξετε τό στόμα 
σας άν δέ θέλετε, μάλιστα καθόσαστε μέ δλη σας τήν άνεσι σάν βασιλιάς
καί βλέπετε δσα σάς παρουσιάζουν ευχάριστα καί στό πνεΰμα καί στις αϊ-



σθησές σας, δπως τό θέλει ή καρδιά σας. Ποίησι, ζωγραφική, τραγούδι, μου
σική, μημική κα'ι τόσα άλλα. Ό τα ν  δλες αυτές οί τέχνες, μαζί μέ τή γοη
τεία τής νιότης καί τής ομορφιάς, τό ίδιο βράδυ κι’ άπό ξεχωριστή θέση 
ενεργούν αρμονικά μαζί, τότε γίνεται μιά γιορτή, ποϋ δέν συγκρίνεται μέ 
καμιάν ά'λλη.

Γό θέατρο είναι άπό τις επιχείρησες εκείνες ποϋ δέν μπορεί κανείς 
νά τις προχωρήσει πάνωσέ σχέδιο; κάθε στιγμή κρέμεται κανείς άπό τήν εποχή 
καί τούς συγχρόνους του. Ό ,τ ι θέλει 6 συγγραφέας νά γράψει ό υποκριτής 
νά παίξει τό κοινό νά ιδεΐ καί ν’ ακούσει, αύτό είναι πού τυρανεΐ κάθε 
διευθυντή θεάτρου, καί τού άφαιρεΐ σχεδόν κάθε πρωτοβουλία.

Εν τοΰτοις μπορούν σ ’ αυτή τή φύση καί τό κλωθογύρισμα τής στιγ
μής καλομελετημένες αρχές νά συντρέξουν, φθάνει νά επιμένει κανείς στα
θερά σ ’ αυτές καί νά βρίσκει τήν ευκαιρία νά τις βάλει σέ πράξη.

** *
Ενα καλό έργο τέχνης μπορεί νάχει καί μάλιστα θάχει ήθικά συμπε

ράσματα, άλλά τό νά ζητούν άπό τόν καλλιτέχνη νά κυνηγάει ηθικούς σκο
πούς, είναι σά νά τόν καταστρέφουν κ’ αυτόν καί τό έ’ργο του.

** *
Τό αληθινό δράμα ούτε παινεύει ούτε κατηγοράει, παρά ξετυλίγει τούς.

χαραχτήρες καί τά περιστατικά καί μέ τοΰτο τά φωτίζει καί τά εξηγεί.
*

*  *

Τίποτα δέν εινε πιό επικίνδυνο γιά τήν προκοπή ενός θεάτρου άπ’ 
το νά είναι ή διεύθυνση έτσι, ώστε νά μην άνυσήχεΐ γιά τήν είσπραξη καί 
νά ζεΐ στήν ξέννοιαστη βεβαιότητα δτι τό τυχόν έλλειμα τοΰ ταμείου κατά. 
τό διάστημα τής περιόδου άπό κάπου θά βρεθή νά συμπληρωθεί. Τώχει ή 
άνθρώπινη φύση νά πέφτει εύκολα στήν αδράνεια δταν δέν τήν αναγκά
ζουν ατομικά ωφελήματα ή ζημιές.

*
*  *

"Οποιος θέλει νά μορφώσει ηθοποιούς πρέπει νάχει άπειρη υπομονή.
** *

Πολλά πετυχαίνει κανείς μέ τήν αυστηρότητα, πιό πολλά μέ τήν αγάπη 
άλλά τά περισσότερα τά πετυχαίνει μέ τήν φρόνηση καί τήν άεμρόληπτη 
δικαιοσύνη πού δέν ξεχωρίζει πρόσωπο. Φυλαγόμουνα άπό δύο εχθρούς, πού 
θά μπορούσαν νά μοΰ γίνουν επικίνδυνοι, ό ένας ήταν τό πάθος της άγά- 
πης μου γιά τό τάλαντο πού θά μπορούσε εύκολα νά μέ φέρει σέ θέση νά 
γίνω μεροληπτικός. Τόν άλλο δέν θέλω νά τόν άναφέρω άλλά θά τόν μαν
τέψετε. Δέν έλειπαν άπό τό θέατρό μας οί κοπέλλες πού ήσαν ό'μορφες νέες.



κα'ι συνάμα πολύ χαριτωμένες. Γιά πολλές εννοιωσα μεγάλη κλίση μέχρι 
πάθους, κι’ ούτε ελειπαν εκείνες πού έδιναν θάρρος, άλλα συγκρατουσα 
τόν εαυτό μου καί έλεγα: 'Ως εκεί καί μή παρέκει! Είχα σ υ ν ε ί δ η σ η  ποια 
ήταν ή θέση μου καί ποιο τό καθήκον μου. Δέν ήμουνα ιδιώτης παρά αρχη
γός σ ’ ενα ίδρυμα πού ή προκοπή του μοΰ εστοίχιζε περισσότερο άπό τήν 
ατομική μου ευτυχία εκείνης τής στιγμής. Μέ τοΰτο δμως επειδή κρατήθηκα 
όλότελα καθαρός καί πάντα κύριος τοΰ έαυτοΰ μου, έμεινα καί κύριος τοΰ 
θεάτρου καί ποτέ δέν μούλειψε ή αναγκαία εχτίμηση πού χωρίς αυτήν χάνει
κανείς αμέσως όλότελα τό κΰρος του.

** *
Ά ν  εξετάσει κανείς βαθειά γιατί ώρισμένα έργα πού δεν μπορεί κα

νείς νά τούς άρνηθεΐ κάποια αξία ενώ έκαναν εντύπωση ένα διάστημα 
υστέρα σιγά σιγά πέφτουν σέ άφάνεια τότε θαΰρει δτι ή αιτία δέν είναι 
ούτε στό έργο ούτε στό κοινό, αλλά στήν προσωπικότητα τοΰ ηθοποιού.

** *
"Ενα θέατρο δέν κρίνεται άδειο. Μπορεί να είναι οσο θέλει καλο- 

φτιασμένο καί στολισμένο, έν τούτοις μόνον η πιένα είναι τό καλύτερό του 
στολίδι.

** *
Νά γράφει κανένας γιά τό θέατρο είναι μια τέχνη ποΰ πρεπει κανένας 

νά τήν ξαίρει καί χρειάζεται τάλαντο πού πρέπει κανείς νά τώχει. Καί τά 
δυο είναι σπάνια κι’ δπου δεν βρίσκονται και τα δυο μαζυ δύσκολα βγαί
νει κάτι καλό.

** *
Γιατί είναι τόσο μεγάλη ή τάση γιά θεατρικές εργασίες ; Γιατί σ εμάς 

τό θεατρικό έργο είναι τό μόνο ποιητικό είδος πού ερεθίζει αισθησιακα 
καί άπ’ τήν έξάσκησί του μπορεί κανείς νά ελπίζει κάποια άμεση απόλαψη.

** *
"Ενα καλό θεατρικό έργο δέν φτάνει ούτε τό μισό στό χαρτί. Ιό μεγα

λύτερο μέρος του μένει στήν λαμπρότητα τής σκηνής, στην προσωπικότητα 
τοΰ ήθοποιοΰ, στή δύναμη τής φωνής του, στις ιδιοτροπίες τών κινήσεών 
του καί ακόμα μάλιστα στό πνεΰμα καί στό κέφι τοΰ θεατή.

** *
Ό  Σοφοκλής είναι μάστορης σέ τοΰτο, πού είναι καί ή βάσι τοΰ δρα

ματικού στοιχείου: οί χαραχτήρες του έχουν δλοι τόσην χάρη στήν ομιλία 
τους καί ξαίρουν τόσο πειστικά νά εκφράζουν τά αίτια που φέρνονται ετσι.



κ αλλιώς δπου δ ακροατής είναι πάντοτε μέ τό μέρος εκείνου πού μιλάει 
τελευταίος.

*He *
Ο καλλιτέχνης βρίσκεται σέ διπλή σχέση μέ τόν κόσμο. Είναι συνάμα 

ο κύριος κα'ι ο σκλάβος του, καθόσο μέ υλικά μέσα πρέπει νά ενεργήσει 
για να τόν καταλαβουν και κύριος του καθόσο αυτά τά υλικά μέσα τά 
ύποτάσει στ'ις δικές του ανώτερες προσπάθειες καί αυτές εξυπηρετεί.

** *
Οι περισσότεροι ηθοποιοί έχουν την απαίτηση νά τούς άκοϋνε έτσι 

οπως μιλοΰν, και λίγοι κάνουν τόν κοπο νά μιλήσουν έτσι ώστε νά μπορεί 
κανείς νά τούς ακούσει.

** *
Ασκηση και πείρα πρεπει σέ κάθε τέχνη νά συμπληρώνουν τά κενά 

πού αφήνουν ή μεγαλοφυΐα καί η διάθεση.
** *

Γίνεται φριχτότερο πράγμα άπ’ τό νά μουρμουρίζει δ ηθοποιός στις
πρόβες καί να βασίζεται για την παράσταση στή διάθεση καί στήν τύχη ;

** *
Ενας δραματικός ήθοποιός πού καπνίζει στή δοκιμή, στήν παράσταση 

στό ιδιο μέρος θα νιώθει τήν έλλειψη τοϋ τσιγάρου.
** *

Ενας καλός ήθοποιος μάς κάνει αμέσως νά ξεχάσουμε μιά άθλια σκη
νογραφία απεναντίας δσο πιό ωραίο είναι ένα θέατρο τόσο μάς δείχνει τήν 
έλλειψη άπό ηθοποιούς.

* *
*0 αμόρφωτος άνθρωπος είναι ευχαριστημένος δταν βλέπει κάτι νά 

γίνεται, ο μορφωμένος θελει νά συγκινηθεΐ καί ή συλλογή αρέσει μόνο στόν 
■μορφωμένο στόν όλότελα ανώτερο βαθμό.

Β. ΡΩΤΑΣ



Ο “ΦΑΟΥΣΤ,, ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΑΙ

Ή μπορεΐ νά λεχθή μετά βεβαιότητος: Τά ποιήματα τοϋ Γκαΐτε και ο 
«Φάουστ» τοΰ ΐδίου, έχρησίμευσαν, δσον ούδενός ά'λλου ποιητοϋ τά εργα, 
ώς βάσις διά πολυποίκιλους μουσικάς συνθέσεις. Θά ήτο βεβαίως άξιον λόγου 
νά έξετάσωμεν τά αίτια τής τοιαΰτης προτιμήσεως τών συνθετών, αν καί, 
ή έξέτασις αυτη, θά μάς άπεμάκρυνε πολύ τοΰ θέματός μας, δεδομένου δτι, 
θά εί'μεθα υποχρεωμένοι νά άναλύσωμεν τά ποιήματα τόσον τοϋ Γκαΐτε 
δσον καί τών συγχρόνων του καί ιδίως τών προγενεστέρων αύτοΰ έν Γερ
μανία ποιητών— Κλόπστοκ, Χέρντερ και ά'λλων. Κα'ι ένεκα τούτου, προτιμώ- 
μεν νά άναβάλωμεν τό εργον αύτό έπι τοΰ παρόντος, διά νά ασχοληθώ μεν, 
έν όλίγοις, μέ τάς συνθέσεις καί τούς συνθέτας τοΰ μεγαλοπνόου κα'ι βαθυ
στόχαστου δραματικοΰ του έ'ργου, τοΰ «Φάουστ».

Τω 1790 έξεδόθη, ώς γνωστόν, τό απόσπασμα «Φάουστ» τοΰ Γκαΐτε. 
Μετά εν άκριβώς έ'τος έ'χομεν τό πρώτον τετράπρακτον μελόδραμα «D octor 
Faust» τοΰ συνθέτου Ignaz W alter· 'Η  μουσική τοΰ έ'ργου αύτοΰ [ό λιμ- 
πρετίστας H einrich  Schm ieder έχρησιμοποίησε σκηνάς καί άπό τό δράμα 
«Faust’s L eben» (1778) τοΰ Muller, καθώς επίσης καί άπό τό μυθιστό
ρημα «Faust’s Leben, Taten und H ollenfahrt» (1791) τοΰ F. M. 
K linger] είναι στό στυλ τοΰ Μότσαρτ καί ιδίως τοΰ «Μαγεμμένου αύλοΰ» 
τοΰ Ϊδίου. Ό  αύτός συνθέτης Βάλτερ συνέθεσε αργότερα καί έτερον μελό
δραμα «Φάουστ» (λιμπρετίστας ό M am m inger) εις τό όποιον καί έχρησι- 
μοποίησε διάφορα μέρη άπό τό πρώτον του έ'ργον.

Τώ 1808 έξεδόθη ό «Φάουστ» I τοΰ Γκαΐτε. Ό  Τσέλτερ (’ ) συνέ
θεσε τότε (1812) μεταξύ άλλων, τήν Μπαλλάντα »K o n ig  in T h u le*  τής.

( ‘ ) Διά τάς σχέσεις Τσέλιες)— Γκαΐιε βλέπε το αρθρον τοϋ κ. Κ. Δ. Οικονόμου-
* Ό  Γκαΐτε καί ή μουσική».



Μαργαρίτας εις τήν Αιολικήν κλίμακα μέ Φρΰγιον κατάληξιν. 'Η  άρχαΐ- 
ζουσα αυτή μελωδία, εχει ώς εξής:
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Έ ν α ς  άλλος συνθέτης ό Έμπερδαϊν (Karl Eberw ein — 1786-1868) 
μαθητής τοϋ Τσέλτερ, έγραψε επίσης μουσικήν (αρκετά επιφανειακήν) εις 
τόν «Φάουστ».

Ό  ερασιτέχνης, κατόπιν, πρίγκηψ Ράτσιδιλ (Anton H einrich  Radzi- 
w iH — 1775— 1833, εγραψε μουσικήν εις τόν «Φάουστ» (ό Γκαΐτε μά-



.λίστα, μετέβαλε και μερικά μέρη τοΰ έργου του χάριν τοΰ πρίγκηπος) από 
τήν οποίαν δημοσιεΰομεν τό φινάλε «Κοράλ» (κατ’ δνομα, άλλ’ ούχί καί 
εις τήν πραγματικότητα) χαρακτηριστικόν τής πριγκηπικής επιπολαιότητος:
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Ό  γνωστός βιολιστής καί συνθέτης Σπόρ (1784-1859) στηριζόμενος 
μάλλον εις τό λαϊκόν δράμα «Φάουστ» καί τό προμνησθέν μυθιστόρημα 
τοΰ Κλίνγκερ, συνέθεσε ενα τρίπρακτον μελόδραμα στό στυλ τής παλαιάς 
όπερας (ρετσιτατίβο, άρια, ντουέττο κπ.λ.) τό όποιον καί στερείται δραματι- 
κότητος ώς σΰνολον. ’ Εκείνο πού έκτελεΐται ακόμη κάποτε-κάποτε είναι ή 
«Εισαγωγή» καί μία «P o la cca »— άρια τής K unigunde-

Άναφέρομεν εν παρόδφ απλώς, τάς συνθέσεις αποσπασμάτων άπό τόν 
«Φάουστ» τοΰ Γκαΐτε, τών Σοΰμπερτ (1797-1828), Β. Κλάϊν (1793-1832), 
Κάρλ Λέβε (1796-1869), Μέντελσον (1809-1847), Λόρτσινκ (1801-1851) κτλ.

Ό  Μπερλιόζ (1803-1869) συνέθεσε ενα δραματικόν συμφωνικόν έργον 
διά χορφδίαν, σολίστας καί ορχήστραν, quasi όρατόριον, εις τέσσαρα μέρη 
«L a  dam nation de Faust»· (*) Ά ρκετά χαρακτηρηριστική είναι ή Μπαλ- 
λάντα τής Μαργαρίτας «K on ig  in T h u le» καί ή Ρωμάντσα «M eine R u h ’ 
ist bin» :

(ι) Τ6 έργον έξετελέσθη καί είς τάς ’Αθήνας άπό τήν «Χ ορφ δία ν  ’Α θηνών» πρό 

-διετίας, αν ενθυμούμαι καλώς.



« Ή  γαλήνη μου πάει, 
βαρεία μου ή καρδιά... 
δέ θά τήν ξανάβρω 
ποτέ μου,—  
ποτέ μου εγώ πιά.»

δπο>ς εχει, ή πρώτη στροφή, είς τήν ώραίαν μετάφρασιν τοϋ κ. Ποριώτη.
'Ο  Μεφιστοφελής μάς παρουσιάζεται μέ τό κατοκέρω μοτίβο:

FI. I’. 8

/

Pos.

Πάντως, ό Μπερλιόζ, χωρίς νά κατορθώνη νά μάς δώση τήν απλή, 
τήν αθώα Γερμανίδα «Κρέτχεν», σκιαγραφεί ές αντιθέτου, πολύ επιτυχη
μένα τόν εΐρωνα, τόν πονηρόν Μεφιστοφελή καί έν μέρει τόν άνήσυχον, 
τόν αιωνίως έρευνώντα καί ζητοΰντα Φάουστ.

Ό  Σοΰμαν (1810-1856) ό λυρικός ρωμαντικός συνθέτης, έγραψε τό 
όρατόριον «F a u st»— σειρά σκηνών άπό τόν «Φάουστ» τοΰ Γκαΐτε εις τρία 
μέρη. Φυσικώ τώ λόγφ μία άπό τάς πλέον επιτυχείς σκηνάς είναι ή τοΰ 
φινάλε— Chorus m ysticus, to μέρος ακριβώς, (ή σκηνή είς τούς ουρανούς) 
τό όποιον περισσότερον άπό κάθε άλλο, έπεβλήθη καί παρέσυρε τούς μυστι
κοπαθείς ρωμαντικούς καί ιδίως τόν λυρικόν Σούμαν. (Θά τό συναντήσωμεν 
κατωτέρω μέ μουσικήν τοϋ Αίστ, τοΰ Γκουνώ, καθώς καί τοϋ Μάλερ— όγδόη 
συμφωνία).

Ό  Βάγνερ (1813-1883) συνέθεσε τήν γνωστήν καί εΐς τό 'Ελληνικόν 
κοινόν «E in e Faustouvertiire» Εισαγωγήν— πρώτην πρότασιν μελλον
τικού συμφωνικοΰ έ'ργου, τό όποιον καί δέν έγράφη.

Ό  Αίστ (1811-1886) έξ άντιθέτου παρέδωσε «E ine Faustsinfonie» 
εΐς τρεις προτάσεις χαρακτηριστικός τών κυρίων τής τραγφδίας προσώπων l 
τοΰ Φάουστ, τής Κρέτχεν καί τοΰ Μεφιστοφελή.



Τ ό  θέμα τοΰ πρώτου, έχει ώς έξης: 

L en to  assai

Λ ̂
Ρ- Γ ” ' Ί

- 1— Φ , hi» -̂---- -τ=φ&=&===\3 ^  C — yU
if

-l·- 5 J \ka> H-£ .- '71—!

T __

εν φ τής Κρέτχεν, άπλοΰν, ήρεμον, άθώον : 

A ndan te  O b o e _____________

a.± 4 -^ 1WZZ3*~r

λ }  3
2  — * --------------

« ·■ φ _  - Λ

------------------ —  J
— ------------

^  ■ 1

1  -

___ Φ ____________________ ~ ______ :_________ φ - _________ «

'  * -------------- .

u -u y
Viola  legato

J— I— 4-

r l L u  z S j - z

: ^ £ Ξ = = = = ^ · Ξ Ξ ϊ =
* = i =  · »  " ·  - · » ·

? l  I !  I 
^  S=:

——[----

φ ·  m
κτλ.

I "i

καί τοΰ Μεφιστοφελή (τρίτη πρότασις) γελοιογραφία μοτίβων τοϋ Φάουστ: 

S em p re  A lleg ro  an im ato



Είς to φινάλε άκούομεν τόν μεγαλοπρεπή «Chorus raysticus» άπό αν
δρικήν χορωδίαν, μέ συνοδείαν εγχόρδων καί Orgel.

Ό  Γκουνώ (1818-1893) είς τό γνωστόν μελόδραμά του Φάουστ το 
νίζει περισσότερον τόν ερωτισμόν τής Μαργαρίτας ή τήν βαθυτέραν φιλο
σοφικήν σημασίαν τοϋ έπεισοδείου «Κρέτχεν· τοϋ Γκαΐτε. 'Ως έκ τούτου, 
πολύ όρθώς οί. Γερμανοί, έ'δωσαν εις τό δλον μελόδραμα τόν τίτλον «M ar- 
garete» καί ούχί «Φάουστ». Είς τήν πραγματικότητα άλλως τε, δέν έ'χομεν 
εΐς τόν «Φάουστ» τοϋ Γκουνώ ή μίαν θεατρικήν, επιφανειακήν, Sentim en- 
tale περιπέτειαν μικροαστής ερωτευμένης καί πλέον ου.

Άναφέρομεν εν τέλει καί τό δεύτερον μέρος τής ν.ΓΙΓης συμφωνίας 
τοϋ Μάλερ μέ αποσπάσματα άπό τόν «Φάουστ» τοΰ Γκαΐτε. (Τό φινάλε 
είναι αρκετά πομπώδες άλλά καί «θεατρινίστικο»),’ Επίσης τόν «M efistofele 
τοΰ Βοϊίο (1842-1918) άποτυχημ,ένον ως πρός τόν χαρακτηρισμόν τής Κρέτχεν 
καί τοΰ Φάουστ. Ό  Μεφιστοφελής εξ άντιθέτου, ό πανοΰργος, ό δόλιος, ό 
κατεργάρης, ό εϊρων χαρακτηρίζεται αρκετά επιτυχημένα εΐς τό Scherzo 
strom entale:
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Τών άλλων συνθετών, οί όποιοι έγραψαν μουσικήν εΐς τήν τραγωδίαν τοΰ 
Γκαΐτε «Φάουστ» άναφέρομεν απλώς τά ονόματα: Τσέλνερ, Κίστλερ, Μπούν- 
γκερτ, Ά ντόν  Ροΰμπισταϊν, Μπόϋτεν, Ντρέσεκε κ.τ.λ.

Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ



ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ  Σ Τ Η Ν  

ΕΛΛΑΔΑ

'Ο  μεγάλος ποιητής τής Γερμανίας ό Γκαΐτε είναι άπό τούς πρώτους 
ξένους συγγραφείς, πού γνώρισε τό νεοελληνικό θέατρο μπαίνοντας στό 
μέστωμά του και στήν επαγγελματική του ζωή. ’Έ τσι προφορική πληροφορία 
μάς βεβαιώνει πώς οί άδελφοί Δημητράκοι στήν ΓΙόλη ( 1862. . .  θέατρο 
Ναού μ) παίζανε μαζί μέ άλλα καί εργα τοΰ Γκαΐτε. Π οιά; ’ Εφημερίδες 
χής Πόλης («Ο μόνοια» 1862, 63, 64, «'‘ Ανατολικός Ά στηο», καί «Τηλέγρα
φος τον Βυζαντίου» τών Ιδίων χρόνων) δέν μάς δίνουν κανένα φώς. (‘ )

« ... Χάριν τοϋ Ταβουλάρη μετέφρασε τότε ό Αγγελος Βλάχος ·. 
και τόν «Κλαβίγιον» τοϋ Γκαΐτε. . . »  Ν. Λασκαρης: Απομν. Ιαβουλ.
C Αθ. 1930) σ. 20. Πότε παίχτηκε δέ μάς λένε ούτε ή σχετική «ΙΊαλλιγγενε- 
■πία» ούτε δ «ΑΙών»· ακόμα ούτε κι’ ό Ταβουλ. ’ Απομν. στό ειδικό
μέρος (σ. 93). Παίχτηκε δμως «μετά τόσα ετη   (Ν. ’ Εφ. 1890 φ. 236
■σ. 5).

ΪΚΛΑΒΙΓΙΟΣ, μετάφρ- Α. Καπέλλου. ’ Αθ. 1857. δρ. πρ. 5 πεζό.
» μετάφρ. ’ Αγγέλου Βλάχου ’ Αθ. 1867.

ΣΤ Ε Λ Λ Α , μετάφρ. Ε. Δ. Αύγερινοΰ. Ά θ . 1874 δρ. πρ. 5 πεζό. (Στις 22 
τοΰ Μάρτη 1932 τό εργο τοΰτο παίχτηκε στό Νταρούλ μπεντάϊ 
τής Πόλης γιά τις εορτές τοΰ Γκαΐτε).

( ')  Ό  αξιόλογος φίλος καί συνεργάτης τής Πόλης, ό κ Α. Π απάζογλου 9ά  μ π ο 
ρού σε ίσω ς έκεΐ νά βρει τίποτα σχετικό καί νά μάς τό γνωστοποιήσει ;



« c0  Φ ω στος το ν  Γ α ίτ ό υ ». 'Η  σκηνή τοϋ κήπου (μέ μικρό πρόλογο)
Δ(ημ·) Β(ικέλα). «ΧρυπαλλΙς» Β ' σ. 593— 596- 
1864. Τό ίδιο σ’ ένα βιβλίο τοΰ Δ. Βικέλα:
To Ζ τής Ό δυσ. 'Η  σκηνή τοΰ κήπου (εκ
τοΰ Φάουστ) και οί αρχαίοι. Ά θ . 1872.

eO π ρ ώ τος  μ ονόλογος το ϋ  Φ άουστ. « ’ Αττικοί' ΊΙμερολόγιον». 18Η7. Με
τάφρ. A. Ρ. Ραγκαβή σ. 591— 595- 
(μέ μιά σχετική επιστολή).

Φ Α Ο Υ ΣΤ, Βασιλικό. Μετάφρ. Κ. Χατζόπουλου. 20 Νοεμβρ. 1904. Μαρίκα 
Κοτοπούλη, Ε. Φυρστ, Ν. Ζάνος. ’ Αργότερα ξανάπαιςε πάλι ή. 
Μαρίκα μέ τόν Φυρστ καί μέ τόν Τ. Αεπενιώτη καί μέ τόν Β. 
Άργυρόπουλο στό ρόλο τοΰ Μεφιστοφελή. Καί πιο υστέρα τό - 
ϊδιο τό εργο τό παίζανε, ή Κυβέλη, ή Θεώνη Δρακοπούλου, ή, 
Τασία Ά δ ά μ  καί οί Θωμάς Οικονόμου καί ό Ν. ΙΙαπαγεωρ-
γίου. Καί γιά τις τωρινές εορτές ή Δραματική Σχολή τοϋ Ωδείου
ΓΙειραιώς στό Δημοτικό Θέατρο (23 τοΰ Μάρτη) Β. Ρώτας, δ. 
Θ. Καλλιγά. Καί δραματικές σχολές τών ’ Ωδείων (’ Αθηνών καί 
Πειραιώς) παίζανε τή σκηνή τής φυλακής ιδίως σ ’ εξετάσεις τους.

* Μετάφρ. Γ . Στρατήγη. ’ Αθ. 1887.
» Μετάφρ. Ά ρ .  Προβελέγγιου μετά φωτογραφιών καί ξυλογραφιών

κατά τόν Α. Κρέλλιγγ. Ά θ .  1887.

» Ή  μετάφραση αυτή ξανατυπώθηκε στήν Αθήνα στά 1921
1924 καί 1927.

» μετάφρ. A. Ρ. Ραγκαβή: Ά π αντα .’ Αθ. 1889, τομ. 19ος.

» μετάφρ. Μ. Αύγέρη, Ά θ .  Φέξης 1914.
» Λ. Μαβίλλη : ’Έ ργα  Γρ. Ά λεξ. 1915. (λίγοι στίχοι 1Κ82).

» Κ. Χατζοπούλου Ά θ . 1916 'Εστία.

» » » » » ’ Ελευθερουδάκης.

» μετάφρ. Κ. Χατζόπουλου Ά θ .  1921 ’ Ελευθερουδάκης μετά 1Τ
εικόνων υπό Χάνς Βίλδερμαν.

Γ0  θ ά να το ς  τοϋ  Ε ύψ ορ ίω νος  ( ’ Απόσπασμα άπό τόν Β' Φάουστ). Μετάφρ-
I. Γρυπάρη. «Διόνυσος» Β ' σ. 73—-81.



Η  Μαργαρίτα ατό ροδάνι, μετάφρ. Ν. Ποριώτη (Ξένη Λύρα 45) Ά θ .  1925.

Ελένη  (από τόν Β' Φάουστ) Μετάφρ. Θρ. Σταύρου (μέ πρόλογο) Ά θ .  
Γανιάρης (χωρίς χρονολογία).

Ό  βασιλιάς τής Θούλης, μετάφρ. Μ. Τσιριμώκου (Ξένα ποιήματα Ά θ .
Δημητράκος 1931 σ. 68).

ΙΦ ΙΓΕ Ν ΕΙΑ  ΕΝ ΤΑ Υ ΡΟ ΙΣ. Βασιλικό. 4 Ν)βρ. 1904. Μετάφρ. Κ- Χατζό- 
πουλου, Μαρίκα Κοτοπούλη, Μέγγουλας, Περίδης, Λούης. Α ργότερα 
πολύ συχνά παίζει ή Μαρίκα τό έ'ργο αύτό μέ τόν Ν. Ροζάν και 
τελευταία μέ καινούργια σκηνογραφία τοΰ Κλ. Κλώνη (24 Μαρτ. 1930). 
Θεωρείται ό καλύτερος ίσως ρόλος τής Μαρίκας καί μιά πολύ χρήσιμη 
ανάλυση γιά τό παίξιμό της αύτό έγραψε στήν «Π ρωΐα» ό Φ. Πολί
της μετά τήν παράσταση αυτή (26 τοΰ Μάρτη). Στην ’Αθήνα είναι 
φυσικά δύσκολο νά ξαναπαίξει καμιά «’Ιφιγένεια» κι’ ούτε 
τό τόλμησε ποτέ' ή Μαρίκα τήν έπαιξε κάτω άπό τή διδα
σκαλία τοΰ άσύγκριτου Θωμά Οικονόμου, τότε πού τό έργθ 
ήτανε πολύ μέσα στή θεατρική αντίληψη τής εποχής και 
πού ό ’ίδιος τό καταλάβαινε βαθύτατα. Είναι τό άνθος 
λοιπόν τριών σπουδαίων παραγόντων, τής ψυχής τοΰ Θ. 
Οικονόμου, τής εποχής στήν Ελλάδα καί τοΰ καταλληλό
τατου γι’ αύτό ταλέντου τής Μαρίκας. Τέλεια θεατρική 
δημιουργία χωρίς εμπόδιο. 'Ως τοσο ε'χουν παίξει Ιφιγενεια η 
Μαίρη Σαγιάννου — Κατσέλη (Πειραιάς) καί στήν επαρχία, δσο 
ξέρουμε, ή Μερόπη Ροζάν, ή Τασία Ά δ ά μ  καί ό θ ω μ άς Οικονομου 
(Θόας).

({'Ιφ ιγένεια  έν Τανροις) μετάφρ. I. Παπαδοπούλου. Έ ν  Τένη 1818.
» » » I. Η. ΙΙερβάνογλου- «Φιλίατωρ» Β

Ά θ . 1862 (σ. 403, 464, 598).
» » μετάφρ. A. Ρ. Ραγκαβή. "Απαντα. Ά θ . 1885-

Τομ. 12ος σ. 275— 380.
» » μεταφραστική δοκιμή Κων. Χατζοπούλου. Γυ-

6ίγγη. 1910
»  1 » μετάφρ. Κ. Χατζόπουλου, έκδοση 6', αναθεω

ρημένη· Ά θ . 1916, (έκδοση εκπαιδευτικό» 
ομίλου).



(  Ιφιγένεια έν Ταύροις) μετάφρ. Κ. Χατζόπουλου, έκδοση γ' Ά θ 1
Κολλάρος 1920.

» > > μετάφρ. Κ. Χατζόπουλου, έκδοση δ ' Έλευ-
θερουδάκης 1 927.
μετάφρ. Γλαύκου Πόντιου (« ’ Ιφιγένεια στήν 
Ταυρική»— στό βιβλίο του: « ’Έ ργα»— ) 5 Α θ 1 
Ε στία  1916.

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α Σ (Δραματικόν απόσπασμα). Πρώτη πράξη σ. 11 — 17, δεύ
τερη και τρίτη σ. 108— 116. Μετάφρ. Γιάννη Καμδύση, μέ 
«λίγες σημειώσεις», σ. 4— 11 « Διόνυσος»  Α '.

ΕΓΜ Ο Ν Τ. Μετάφρ- I. Οίκονομίδη. Ζηκάκης. Ά θ . 1925 (μέ εισαγωγή σ. κ').

Β Ε Ρ Θ Ε Ρ Ο Σ. Δραματική διασκευή Μ. IΙηηχάλη. Λαϊκό θέατρο Α θ η ν ώ ν  
Β. Ρώτας 1931.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ



ο  ΓΚΑΙΤΕ ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ... .

[Είναι άναγκαΐον να τονισθή : Δέν υπάρχει δυσκολώτερον πράγμα 
είς την ζωήν, άπό τό νά συμφωνήσουν δυο αντιθέτων απόψεων με
γαλοφυείς καλλιτέχναι. 'Ο  Γκαΐτε χαρακτηρίζει τόν Μπετόβεν «όλό- 
τελα αδέσμευτη προσωπικότητα» και ό τελευταίος τον Γκαΐτε, σχεδόν 
δουλοπρεπή. Μά βέβαια: Ό  Γκαΐτε ό ήρεμος, ο ήσυχος, ο Ολυμ 
πιος αυτός καλλιτέχνης δέν επαναστατεί ποτέ, έν φ ό Μπετόβεν βρίσκει 
τήν κοινωνίαν κα'ι τό περιβάλλον σαθρά. Ο πρώτος επαναπαύεται 
στην μουσικήν αισθητικήν τοΰ 18ου αιώνος, εν ω  ο δεύτερος hov 
λευει γιά τήν αισθητικήν τών κλασσικών συνθετών, μέ τάσεις σαύτήν 
του 19ου αιώνος. Ο Γκαιτε βρίσκει ευχαριοτον και ικανοποιητι
κήν τήν καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν της «διασκεδασεως» για τήν μου- 
σικήν, έν φ  ό Μπετόβεν δουλεύει γιά τήν άνωτέραν «κοσμοθεωρίαν» 
τής μουσικής. Ό  Γκαΐτε είναι τό «παιδί» τής Σουίτας, έν ω ό Μπε
τόβεν ό συνθέτης τής «τραγικής μοίρας.» (‘ ) Ιό κατωτέρω πρώτον 
απόσπασμα είναι παρμένο άπό επιστολήν τοΰ Γκαΐτε προς τόν Ισελ- 
τεο, έν φ  τοΰ Μπετόβεν άπό επιστολήν τοΰ ιδίου πρός τήν Μπετ- 
τίνα φόν ’Άρμιν.]

«Τόν Μπετόβεν τόν γνώρισα στο Τέπλιτς. Τό ταλέντο τον με εξέπληξε. 
Δυστυχώς δμως, είναι μιά όλότελα Αδέσμευτη προσωπικό της, nob δεν εχει 
ίσως άδικο νά κατηγορη την κοινωνία, χωρίς βέβαια μαντό νά μας την κάμη 
και εύχαριστότερη.

'Ε ξ αντιθέτου, είναι γιά νά τόν συγχώρηση κανείς και νά τόν λυπηθη, 
τώρα μάλιστα, πον τόν εγκαταλείπει σιγά-σιγά ή ακοή, κάτι, πον λιγωτερο 
ίσως θά τόν βλάψη στην μουσική συνθετική τον εργασία, δσον στις σννανα-

(')  2χετικώς, βλέπε τό  άρ&ρον toil ouvsyYciiou μας κ. Κ. Δ Οικονόμου * Ό  1 καίτε 

καί ή μουσική»·



στροφές τον. Αυτός πον τόσοι· είναι πάντα ολιγόλογος, φαντάζομαι πόσο θά 
γίνΐ] σέ λίγο χρονικό διάστημα, δταν θά είναι όλότελα κουφός.»

. . . . Κ Α Ι  Ο Μ Π Ε Τ Ο Β Ε Ν  ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΚΑΙΤΕ

«Ο ί βασιλείς και οί πρίγκηπες ή μπορούν βέβαια νά κάμουν καθηγη τάς 
καθώς και μυστι.κοουμβούλους, νά δώσουν επί πλέον τίτλους καί παράσημα, 
αλλά δεν είναι είς θέσιν αυτοί νά κάμουν μεγάλους άνδρας, ανθρώπους δη· 
λαδη που να υπερέχουν δλων παντού καί γί αυτό, θά επρεπε νά εγκατα- 
λείψουν δλες τις σχετικές προσπάθειές των καί νά μάθουν νά σέβωνται τονς 
άνδρας αύτους τά μεγάλα πνεύματα. Την στιγμήν που βρισκόμαστε μαζν, 
εγώ καί ό Γκαΐτε, θάπρεπε νά παρατηρήσουν, πέρα γιά πέρα, οί «μεγάλοι» 
αυτοί κνριοι, πώς εμείς είμαστε οί αρχηγοί, οί ανώτεροι τ (ον, οί πραγματικώς 
μεγάλοι.

Χθες το απόγευμα πον έπιοτρέφαμε σπίτι, εγώ καί ό Γκαΐτε, συναν
τήσαμε στό δρόμο, δλην τήν Αυτοκρατορικήν οικογένειαν. Τους είδαμε νά 
έρχονται άπό την αντίθετη διεύθυνσι πρός τό μέρος μας. °0  Γκαΐτε, μό
λις τους άντελήφθη, έσυρε τό χέρι του άπό τό δικό μου γιά νά τραβηχτή 
στά πλάγια τον δρόμου— στό πεζοδρόμιο. Τοϋ είπα αμέσως πολλά, μά πολλά 
σχετικώς, γιά να τον παρασύρω, άλλ5 αυτός εμεινε σάν πέτρα στην νέα του θέσι. 
Τήν στιγμή εκείνη κι εγώ, έχωσα τό καπέλλο μου εως τά αυτιά, έκούμπωσα 
καλά τό επανωφόρι μον, έβαλα τά χέρια μου όπίσω καί, βάδισα καταμεσής 
του δρόμον, μέσα άπό τό σωρό τών πριγκήπων καί τών ακολούθων, γιά 
νά μοΰ κάμουν αυτοί τόπο— δπως καί μου έκαμαν— νά περάσω. Ή  κυρία 
Αντοκρατειρα με εχαιρέτισε πρώτη, καθά)ς καί ό πρίγκηψ βγάζοντας τό 
καπέλλο του- Ε\ βλεπεις, με ξεύρουν καλά οί κύριοι (.·■.)

Μετά άπό μια στιγμή, είδα— προς μεγάλην μου χαράν— νά περνά ή 
όλη άκολουθία μπρος άπό τόν Γκαΐτε, που στεκόταν πάντα στό πεζοδρόμιο, 
με το καπέλλο βγαλμένο καί σκυφτός πρός χαιρετισμόν. ’Έννοια σου δμως 
καί τοϋ τα είπα υστέρα καλά, γιά τήν στάσιν του, ρίχνοντας δλα τά βάρη τής 
καταστάσεως σαν τόν.»

(Εισαγωγή και μετάφρασις: Κ )



ΧΡΟΝΙΚΑ

<"Λ ΠΟΙΗΤΗΣ.-"Οσο κι αν φεύγουν άπό κοντά μας οι μεγαλοφνιες, οσο κι, 
(ΐν τό φθαρτόν σώμα "χάνεται γιά πάντα μιά φορά, όμως το τυπ,ωμένο 

υλικό, οί σοφές σκέψεις και τό κολοσσιαίο καλλιτεχνικό έργο τών εκλεκτών 
είναι πάντα κοντά μας, είναι ή ζωή, είναι ή πραγματική παρηγορια μας κι 
ελπίδα. Γιατι ό μεγάλος καλλιτέχνης ζή γιά τό εργον τον, είς τό εργον του. 
Γιατί είναι αυτός ό δονλεντής, ό ακούραστος παραγωγός. «Ποτέ εως τώρα 
οτην ζωή μου δέν γνώρισα άνάπανσι» έλεγε ό Γκαίτε στά εβδομήντα του 
χρόνια■ Και πώς νά εϋρη ησυχία 6 κολοσσός αυτός, όταν τό ενα έργο δια
δεχόταν πάντα τό Άλλο, όταν εγραφε γιατί δεν μπορούσε νά μη γράψη, όταν 

.ένδιαφερόιαν γιά δ ,τι καλό και χρήσιμο τής εποχής τον, όταν ήθελε παντα 
νά γνωοίζη, νά μαθαίνη, πάντα νά γράφη και νά μελετά. Καί θά μπορούσε 
κανείς νά είπή γί αυτόν, πώς ήθελε όχι μονάχα νά ξαναζωντανέψω, μέ τήν 
Γερμανική τον βέβαια σκέψι, τό άρχαΐον πνεύμα, άλλά ν Απόκτηση καί την 
όλην γενικήν μόρφωσιν τών αρχαίων συγγραφέων καί ιδίως τοϋ ΓΙλάτωνος 
καί τον ’ Αριστοτέλη. ’Ήθελε νά είναι «πανταχοϋ παρών.» Γι’ αυτό καί δέν 
υπάρχει «θέμα» που νά μην τόν απησχόλησε. Στους ογκώδεις τόμους τών 
«Α π άντω ν» τον Γκαΐτε, βρίσκει κανείς Άρθρα, μελέτες, κριτικές για ολα τα 
θέματα τής κοινωνίας. Βρίσκει, κοντά σαύτά, τά ώραιώτερα ποιήματα τής 
όλης Γερμανικής παραγωγής. Βρίσκει σκέψεις, διηγήματα, μυθιστορήματα, 
δράματα σέ μιά ολοκάθαρη μορφή, σέ κλασσική διαύγεια. Γιατί ό Γκαΐτε ήταν 
ποό παντός ποιητής.’ Ηταν καί είναι ενας άπο τους μεγα.λντερους ποιητάς 
καλλι,τέχνας τής Γερμανίας.

-|*0 ΕΡΓΟΝ.-θά ήταν ασφαλώς, μεγάλη παράλειψις γιά μάς εάν περιοριζό- 
μαστέ στό τεΰχος αύτό στά καθαρώς καλλιτεχνικά μουσικά ζητήματα και 

μόνον καί παραμελούσαμε τήν άλλην καλλιτεχνικήν κίνησιν τον τόπον μας 
ή τήν διεθνή καί μάλιστα τήν κίνησιν γύρο.) άπό τόν Γκαΐτε καί τό εργον του.



Ο γη’Us αντυς τής διαισθήσεως καϊ της καλλιτεχνικής άπαραμίλλου παρα
γωγής, παοαμ?.ν?.ι ενας απο τους πλέον μεγαλοπνόονς καλλιτέχνης, αν μι/ 
ό μοναδικός, στήν άπόδοοι μιας οκέψεως, μιας Ιδέας μιας μορφής, μιας κα
ταστάσεις. Το εργον τον είναι διαυγής πηγή», τδ «ξεκάθαρο μονοπάτι» 
γιά τήν ανωτερότητα και τήν Γερμανικήν Ιδίως ίδανικότητα. Στο 'έργον αυτό 
εμορφώθηααν και μορφώνονται γενεά! ολόκληροι, γιατί βρίσκουν σαύτο 
πάντα δ,τι καλόν και ώραΤον σε άφθαστη τελειότητα. Δέν θά ήταν παράλει
ψή και άρνησις τον προγράμματος- μας, εάν δεν ιΑφιερώναμε και λίγες έστω- 
σελάδες γιά το εργον, γιά τον ποιητήν αϊτόν, γιά τόν Γκαΐτε;

J—| ΑΠΑ ΝΤΗ ΣΙΣ . ~  Ενας αναγνώστης μας είς μακροσκελή επιστολήν τον 
«επιχειρεί νά μας απόδειξή— δπως γράφει— δτι ή δλη μουσική τής πρω-

τευουσης κίνησις, στερείται σοβαρότητας και τής άπαιτουμένης έπιβλητικότη- 
τος, καθ’ δσον τά διάφορα προγράμματα τών συναυλιών φτιάνονται έπί τη 
βάσει των γούστων τον κοινού και μόνον». Είς τόν αναγνώστην μας, εχομεν 
να απαντήσω με ν τά εξή ς: Πρώτα-πρώτα δεν είναι ορθόν νά λέγω μεν δτι 
αί με τοσους κόπους κα'ι τόσα έξοδα σνναυλίαι μας στερούνται σοβαρότητος 
διότι δήθεν παραδίδονται προγράμματα μέ εργα γιά τό πολ'ν κοινόν καϊ μό
νον. Κάθε άλλο: Τόσον είς τάς συμφ(ονικάς τοΰ << Ωδείου ’ Αθηνών» δσον 
και εις την μουσικήν δωματίου και τά διάφορα ρεσιτάλ, ακούει κάνεις εργα: 
διαφόρων μεγάλα»· συνθετών δλιον τών κρατών, με αρκετήν δόαιν επι
τυχούς επιλογής τών συνθέσεων άλλά και συνθέσεις ' Ελλήνων καλλιτεχνών. 
Δέν πρέπει ο αγαπητός Αναγηόστης νά είναι υπέρ τό δέον αυστηρός, γιατί 
δεν πρεπει να ξεχνά πώς πριν ακόμη άπό πενήντα - εξήντα χρόνια (καί τί 
είναι 60  χρόνια στήν μουσική έξέλιξι ένός τόπου;) δέν υπήρχε, δχι μ ό ν ο ν  
συστηματική συμφωνική ορχήστρα, άλλ’ ούτε συστηματική μουσική διαπαιδα
γώγησή τοΰ κοινού διά τών ’ Ωδείων. Τώρα δέ, εχομεν Ελληνικήν ορχή
στραν— ορχήστραν πον δ ιηύθυναν ενας Πιερνέ, Βάϊγκαρτνερ, Ριχάρδος 
-τρ ά ο νς  κτλ.— Έλληνα διευθυντήν ορχήστρας καί προ παντός αξίας λόγου 
Ελληνικας σννθεσεις. "Ας μήν έπιμένη ό αναγνώστης μας, άς μήν είναι 

πεσσιμιστής: Βαδίζομεν ολοταχώς καί μέ σταθερόν βήμα πρός τήν ανωτε
ρότητα πάντα καί τήν αληθινή πρόοδον.’



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΝΙΚΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
’ Επί τής διατονικής κλίμακας τής Έλλ. εκκλησιαστικής μουσικής άνε- 

κοίνωσα εΐς τήν ’ Ακαδημίαν ’ Αθηνών, παρεμπιπτόντως μεν τήν 13ην και 
τήν 27ην Μαΐου 1926, είδικώς δέ τήν 14ην ’ Ιουνίου 1929— δρα' α) Περι 
τών διατονικών κλιμάκων, β) επι τής θεωρίας καί τής γενέοεως τών  
διατονικών κλιμάκων. Πρακτικά Ά κ . Ά θ . Τ. 2 καί γ) έπι τών διατο
νικών κλιμάκων τής Ελλην. Εκκλ μονοικής. Πρακτικά Ακ. ΑΟ. 1.4.

’ Εν τή πρώτη ανακοινώσει παρεχούση σύντομον άνάπτυξιν τής ιστο
ρικής έξελίξεως τών μουσικών διατονικών κλιμάκων, άναγράφα) δι’ ολίγων 
λέξεων τά άφορώντα εις τήν Βυζαντινήν, τών επομένων: Γνωστόν δτι ί| 
Πατριαρχική ’ Επιτροπή άνεΰρεν (1883) δτ,ι ή Μουσική αύτη κέκτηται τήν
διατονικήν κλίμακα

9 100 4 3 27 50
ί1) 1 Τ  81 3 2 16 27

’ Α φ ’ ετέρου γνωστόν δτι ο Χρύσανθος διήρεσε (1814) το τετράχορδον εις 
28 ίσα μέρη, λαμβάνων 12 μέρη διά τόν μείζονα τόνον, 9 διά τόν ελασ
σόνα καί 7 διά τόν έλάχιστον. Ά λ λ ’ ή κλίμαξ η πλησιεστέ^α πρός τήν 
διαίρεσιν ταύτην, κατά τούς υπολογισμούς μου, είναι η επόμενη (διατεταγ
μένη συμφώνως πρός τήν (1) )

9 99 4 3̂  27 297 9
(2) 1 χ  8ο" 3 2 16 160

Μετά τάς πρώτας μου δημοσιεύσεις, συγκρίνων τά τονιαΐα διαστήματα 
τής (1), ήτις ειχεν εύρεθή πειραματικώς υπό τΐ]ς Πατριαρχικής Επιτροπής,, 
πρός τά διαστήματα τής κλίμακος (2), τήν οποίαν ειχον τότε ονομάσει^ κλί
μακα τοΰ Χρυσάνθοιι, άνεΰρον δτι αί δύο αΰται κλίμακες διαφέρουσιν άλλή- 
λων, κατά τάς τρίτας καί τάς έβδόμας των, μόνον κατά δύο εκατοστά τοϋ 
συγκεκραμένου τόνου, ήτοι κατά εν πέμπτον τοΰ μουσικού κόμματος- δθεν 
αί δύο αΰται κλίμακες ουμπίητουοιν άκουστικώς.

Τό περίεργον τοΰτο αποτέλεσμα μέ ήγαγεν εις τό νά μελετήσω τάς. 
πρωτοτύπους εργασίας, τά δέ εξαγόμενα τής έρεύνης μου εκείνης εξέθεσα 
εν τή τρίτη (γ) ανακοινώσει μου. Σύνοψις δέ ταύτης έδημοσιεύθη έν τφ  
περιοδικώ «ή Μουσιτίη Ζωή», καί τήν σύνοψιν ταύτην επικρίνει ό καθηγη- 
τής τής Έ λλ. Εκκλησιαστικής Μουσικής κ. Κ. Α. Ψάχος έν τοΐς «Μουσι-
κοΐς Χρονικοΐς» (Τ. 3. 1931).

'Η  πρώτη τών δύο κυριωτέρων επικρίσεων του συνισταται εις τό δτ«



«ουδεμιαν απολύιως σχέση- εχουσι τά καθωρισμένα ύψη τών τριών διατο
νικών τόνων μει,ονος, ελάσσονος καί έλαχίστου πρός τα λεγάμενα τμήματα, 
ατινα ορίζονται εις 12, 9, 7 υπό τοΰ Χρύσανθου. . .  Διότι, κατ’ άπαράβατον 
κανόνα, τα υψη των τόνων ουδέποτε δύνανται νά καθορισθώσι διά τής είς 
τμήματα διαιρέσεως της διαπασών είτε τών τετραχόρδων.. .  Ή  είς τμήματα 
οιαιρεσις των τόνων είναι εν πραχτ,κόν μέσον πρός εΰρεσιν τών μικρότερων 
του τονου διαιρεσεων, ήμιτονίων τοί’τέστι καί λοιπών διέσεων. Διότι ούτε 
δυνατόν,^ αλλ ουδέ επιστημονικόν είναι νά παράγωνται τά μεγάλα δ,«στή- 
μαία μιας χορδής έκ μικρότερων τοιοΰτων . . . ». *
„ EU τ“ Γ,τα παΡ«τηρώ. Πρώτον δτι ό κ. Ψάχος σφάλλεται συγχέων τά 
νψ η  των τόνων της κλιμακος μετά τών διαστημάτων έκαστοι· έξ αυτών πρός 
τον αρχικόν τό ϋψ ος, δηλ. τό πλήθος τών παλμών άνά δευτερόλεπτον, δέν 
προσδιορίζεται,^ ουτε διά τών τμημάτων, ούτε δι’  αυτών τών διαστημάτων 
της κλιμακος, έκτος εαν είναι γνωστόν τό ύψος ενός τών ήχων αυτής.

ευτερον κακώς ό κ. Ψάχος άντελήφθη δτι έχω άντίΒετον γνώμην πρός 
τα κοινώς δεκτά ως πρός τόν σχηματισμόν τών κλιμάκων όντως, εάν είνε 
την περιεργειαν νά «ναγνώση τήν πρώτην (α) τών ρηθεισών μελετών μου 
θα εΟΛεπεν οτι καί έγώ ούτω πως έκθέτω τόν σχηματισμόν τών διατονικών 
κλιμάκων παρα τοις άρχαίοις Έ λλησιν επί πλέον δ ’ δτι φρονώ, άντιθέτως 
προς τινας  ̂ μουσικοδίφας, δτι καί παρά τοις λοιποΐς λαοΐς κατά τόν τρόπον 
τούτον πρεπει να άναζητήται ή γένεσις τών διατονικών μουσικών κλιμάκων. 
Α φ ετέρου πασιγνωστον τυγχάνει δτι ή είς τμήματα  διαίρεσις τοΰ τετρά, 

χορδου είναι μέσον διευκολΰνον τήν πραξιν. Ά λ λ ’  ουδόλως δύναμαι νά συμ
φ ω νήσω  μετά τοΰ κ. Ψάχου, διότι είναι άντίθετον τής αλήθειας, είς τό ore 
η εις τμήματα διαίρεσις ούδεμ ίαν  έχει σχέσιν π ρός  τό μ έγεθος τώ ν  
OLttToviKcov OLOLOvfjμάχοον.

Ό τε  συνέτασσον τάς μελέτας μου (α) καί (β) δέν είχον άναγνώσει τήν 
Ε ισ α γω γή ν  εις τό θεω ρ η τικ όν  καί πρακτικόν τής Ε κκλησιαστικής  

ουσικής  και τό Μ έγα Θ εω ρητικόν τής Μ ουσικ ής  τοΰ Χρυσάνθου, ώς 
και το A ln eg c  de ία Theorie de Chrysanthe κατά παράφρασιν είς τό 
γα , ικον υπο τοΰ Em . Burnouf, ήγνόουν επομένως τότε δτι ό Χρύσανθος 

,μετα^του Γρηγορίου καί τοΰ Χουρμουζίου ειχον άνεύρει πειραματικώ ς  
«πι της Πανδουριδος τήν ακόλουθον διατονικήν κλίμακα

{.'») 1 !) ~7 4_ ίί 27 81
8 , 22 3 2 ι,; 74 2

, .εκ“  τ0υτ0υ εί*ον Χρησιμοποιήσει, ώς είπον προηγουμένως, τήν πρα
κτικήν διαιρεσιν τοΰ Χρύσανθού καί εφθασα ούτως είς τήν κλίμακα (2), 
Πτις, ως ειδομεν, συμ π ίπ τει άκουστικ ώ ς  μετά τής κλιμακος (1) τής εκκλη



σιαστικής μας μουσικής, τής άνευρεθείσης πειραματικούς υπό τής Πατριαρ
χικής ’ Επιτροπής.

Ή  μέθοδος αρα τήν οποίαν ήκολούθησα, τήν οποίαν 6 κ. Ψάχος θεωρεί 
ώς αντεπιστημονικήν καί αδύνατον, άπεδείχθη ακριβής μέΰοδος έρεύνης, 
διότι ένώ είχον μόνον ύη  ό'ψιν την πρακτικήν διαίρεσιν 1 2 — Q— 7, 
εφ&ασα είς τήν άληϋ'ή βυζαντινήν κλίμακα.

Ή  δεύτερα κυρία έπίκρισίς του συνίσταται εις τό δτι ήτε κλΐμαξ τοΰ· 
Χρύσανθού (ή 3) καί ή τής ’ Επιτροπής (ή 1) είναι μία και ή αύτή. 
Προσθέτει δέ περιέργως τά εξής ευνοϊκά υπέρ τής θέσεώς μου «Διότι ό μεν 
Χρύσανθος καθώρισε μίαν περίπτωσιν (;), ή δέ ’ Επιτροπή ετέραν(;)». ’ Επι- 
προσθέτως δέ γράφει καί ασήμαντους τινάς έτέρας κρίσεις τάς οποίας θεωρώ 
περιττόν νά παραθέσω.

Είς τήν δευτέραν ώς καί εις πάσας τάς τελευταίας ταύτας επικρίσεις 
ή άπάντησίς μου έχει δοθή επί τή ευκαιρία άνακοινώσεως είς τήν ’ Ακαδη
μίαν τών ’ Αθηνών ετέρου μουσικοδίφου, τοϋ καθηγητοΰ κ. Κ. Δ. Παπα- 
δημητρίου, φερούσης τίτλον Τά προβλήματα τής Βυζαντινής Μουσικής 
καί αί σύγχρονοι ερευναι. I. Ή  διατονική κλΐμαξ. (Πρακτικά ’ Ακ. ’ Αθ. 
'Γ. 6. 1931). ’ Εν ταύτη 6 κ. Παπαδημητρίου, έξετάζων τά αποτελέσματα τής. 
έρεύνης μου, φέρει τήν αυτήν άντίρρησιν ώς πρός τό δυνατόν τής συνυπάρ- 
ξεως διαστημάτων έτέρας διατονικής κλίμακος καί θεωρεί δτι αί δύο κλί
μακες ή (3) τοϋ Χρυσάνθου καί ή (1) τής ’ Επιτροπής— συμπίπτουσιν άκου- 
στικώς. 'Η  άπάντησίς μου, γενομένη κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν, ευθύς ώς: 
άνέγνωσα τήν άνακοίνωσιν τοΰ κ: Παπαδημητρίου, έδημοσιεύθη εν τώ αύτώ 
τεύχει τών Πρακτικών (σελ. 58).

Ή  άπάντησίς μο\> εκείνη είχεν έν συντομία ούτω.
Είς τήν περί ής πρόκειται Μελέτην μου έπί τών διατονικών κλιμά

κων τής 'Ελληνικής ’Εκκλησιαστικής Μουσικής, τινά τών συμπερασμά
των μου άποδεικνύονται, τά άλλα δέ δίδονται ώς υποθέσεις. Ούτως απέδειξα 
δτι ή πειραματικώς υπό τών τριών μουσικοδιδάσκαλων (Χρυσάνθου κλπ.) 
διά τής Πανδουρίδος προσδιορισθεΐσα κλΐμαξ τής έκκλησιαστικής Μουσικής,, 
(ή ύπ’ άριθ. 3), ταυτίζεται μετά τής παραγώγου τής Πυθαγορείου, τής έχού- 
σης τόνον έλάσσονα τά 3/ 4 τοΰ μείζονος καί έλάχιστον τό ΙΙυθαγ. λεΐμμα 
ηύξημένον κατά l/i τοΰ μείζονος, έν φ  ή κλΐμαξ ή εΟρεθεΐσα (1883) επίσης 
πειραματικώς υπό τής πατριαρχ. ’ Επιτροπής, (η ΰπ’ άριθ. 1), ταυτίζεται 
επίσης μετά τής παραγώγου τής Πυθαγορείου, τής έχούσης έλάσσονα τόνον 
τό Πυθ. λεΐμμα ηύξημένον κατά ‘ / 3 τοΰ μείζονος καί έλάχιστον τά 2/ 3 τοΰ 
μείζονος. ’ Επίσης άπέδειξα δτι ή υπό τοΰ Χρυσάνθου διδομένη πρακτική, 
ύποδιαίρεσις τοΰ τετραχόρδου, ήτοι 12— 9— 7, ή επικρατούσα έν τή έκκλη-



σιαστική μας Μουσική, δέν άνταποκρίνεται :τρος τά τονιαΐα διαστήματα τής 
διατονικής κλίμακος τοΰ Χρυσάνθου, διότι ταΰτης οι δυο ελασσόνες τόνοι 
είναι άκουσπκώς ίσοι— ή διαφορά μεταξύ των ανέρχεται μόλις εις εν τρίτον 
τοϋ μουσ. κόμματος—-καί έπρεπε πρακτικώς νά δίδωνται υπό τοϋ αύτοΰ 
άριθμοϋ 8 διά νά σύγκηται τό τετράχορδον, εξ 28 τμημάτων τουναντίον ή 
ύποδιαίρεσις αυτη άνταποκρίνεται ικανοποιητικούς πρός τά τονιαΤα διαστή
ματα τής κλίμακος τής Πατριαρχικής ’ Επιτροπής.

Διά ταύτα νη έ ϋ εα α  ότι Ιον) ή πρακτική διαίρεσις τοΰ τετραχόρδου, 
ή αναγραφόμενη υπό τοϋ Χρυσάνθου, προϋπήρχεν εν τή εκκλησία ημών, 
άγνα>στον υπό τίνος καί πότε είσαχθεΐσα καί δτι ό Χρύσανθος άνέγραψεν 
έν τω συγγράμματί του τόν εν χρήσει ευρισκόμενον πρακτικόν κανόνα καί 
2ον) ως εκ τούτου ή κλΐμαξ τής ’ Επιτροπής είναι ή αληθής βυζαντινή κλΐ
μαξ είσαχθεΐσα έν τή εκκλησία ’ίσως άπό τών πρώτων αιώνων τοΰ Βυζαν- 
τινοϋ Κράτους.

“ Καί είναι μέν αληθές δτι ή κλΐμαξ τοϋ Χρυσάνθου ολίγον διαφέρει 
τής Βυζαντινής, ύπαρχουσών μόνον διαφορών κατά τάς τρίτας καί τάς 46δό- 
μας άνερχομένων μόλις εις 5 εκατοστά τοϋ τόνου, έν τοίίτοις ή διαφορά 
μεταξύ τών δύο ελασσονών τόνων εις μέν τήν κλίμακα τής ’ Επιτροπής 
ανέρχεται είς 13 δλα εκατοστά τοΰ τόνου, ύπερβαίνουσα τό μουσικόν κόμμα, 
έ ν ώ  είς τήν κλίμακα τοΰ Χρυσάνθου μόλις ανέρχεται είς 3 ‘ / 2 εκατοστά, 
ήτοι είναι μουσικώς ανεπαίσθητος. 'Ωκ έκ τούτου, έ ν ώ  τό τετράχορδον τής 
κλίμακος τοΰ Χρυσάνθου έπρεπεν ώς είπον, νά χωρίζεται είς 12— S— Η, τό 
τής βυζαντινής μουσικής χωρίζεται είς 12— 9— 7 ή όρθότερον, ώς παρετή- 
ρησεν ή Πατριαρχική ’ Επιτροπή εις 12— 10— 8„.

Ζητών νά έξηγήσω τήν ανωτέρω ασυμφωνίαν ώς καί τήν αναγραφήν 
έν τή Εισαγωγή είς τό Φεωρητι,κόν καϊ Πρακτικόν τής Έκκλησ- 
Μουσικής τοϋ Χρυσάνθου τόνων άνηκόντων είς τάς δυο ρηθεΐσας διατο- 
νικάς κλίμακας, έπρότεινα τήν νπόΰ'εοιν, σύμφοονον πρός τήν γνώμην τοϋ 
Am . Gastoue, ώς καί πρός τά ιστορικά δεδομένα, ( ‘) δτι πολύ μετά τήν 
πτώσιν τοϋ Βυζαντινοϋ Κράτους ή έπίδρασις τής Περσοτουρκικής μουσικής 
τής οποίας οί "Ελληνες ίεροψάλται ήσαν τελείως κάτοχοι, εΐσήγαγεν έν τή 
εκκλησία τήν χρήσιν διαστημιάτων τής κλίμακος ταΰτης.

’ Εάν ή τελευταία μου αυτη ύπόθεσις σύμφωνη ή ού πρός τά πράγματα, 
£ΐς τούς μουσικοδίφας τούς ασχολούμενους εις τήν εκκλησιαστικήν μας μου- 
•σικήν, άπόκειται νά έξακρι,βώσωσιν.

Κ· ΜΑΛΤΕΖΟΣ
Μέλος τής ’Ακαδημίας Ά 9 η νώ ν

( ')  ΓΙρβ. ιά έν τχ\ μελέττ) μου. ΙΙρ. Ά κ .  Ά θ .  4, σ. 338.



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Ο κ. 

ΨΑΧΟΣ

Ή  αγγελία τοϋ δη  ο κ. Ψάχος διωρίσθη επόπτης τής ’ Εκκλησιαστικής 
μουσικής μας ένέπλησε χαράς· ’ Ιδού δντως ή πραγματική θέσις τοϋ ανθρώ
που αΰτοϋ τοΰ επί τόσα ετη μοχθοΰντος γιά κάτι τι πειό δικό μας γιά κάποιαν 
πειό φυσιογνωμική μουσική μας υπόσταση. 'Η  μόνιμός του αυτή θέσις τόν 
αιχμαλωτίζει σήμερον μιά γιά πάντα δπως έν ηρεμία και γαλήνη έφαρμόση 
οπωσδήποτε τά δόγματά του . ..

Ή  θέσις του αυτή τοΰ τέ(«ς αποστάτου— ας.μάς επιτρέψτ] νά τόν όνο- 
μάσωμεν ουτω πρός τιμήν του— θά άποβή, ας τό ελπίζωμεν δπως καί το 
πιστεύομεν, θέσις κένσορος περιωπής, επάνω εις δλους τούς ϊουλιανούς τούς 
παραβάτας, επάνω εις δλους τούς ανύποπτους καί ανεξέλεγκτους μεταρρυθμι- 
στάς τών ιερών καί προ,αιωνίων θρησκευτικών παραδόσεών μας στήν εξω- 
τερίκευσιν τής θρησκευτικής μας λατρείας την ηχητικην, που τιτλοφορείται 
« ’ Εκκλησιαστική μουσική » .

Ό  κ. Ψάχος έγκυψας δσον όλίγιστοι, δχι μόνον κατέχει δλα τά πάλαι 
ποτε εφόδια καί στοιχεία τής ίεράς μας αύτής παρακαταθήκης, άλλά κατέχει 
•ακόμη καί τήν διαίσθησιν Ικείνην καί τό απέδειξε, πού μέ τήν συνεργασίαν 
και άλλων συνειδητών παραγόντων, τούς οποίους ή θά έκλέξη ό ϊδιος ή 
καί θά άποδεχθή εϊτε παλινδρομικά είτε αναδρομικά, νά προβή εις άνα- 
hollvlolv, clvcl'&ecoqtjolv, ό iOL̂ .oy7jv και jt(XQ(XKQ(xxyjoιν  επι παση*, προς το 
θρησκευτικόν μας παρελθόν συνοχής μετά τήν δέουσαν άνασκόπησιν.

Μία τακτική λ. χ. και γενική έπίσκεψίς του είς τούς ναούς, μία συνοχή 
τιου πρός τάς προϊσταμένας άρχιερατικάς αρχάς καθώς καί πρός τούς έπιτρό- 
πονς κ«'ι ι|ιάλτας τών διαφοριον ενοριώλ', θα τοΰ χρησιμεύσουν δια πλειστας



«σας πληροφορίας χρησίμους προς τό εργον του, τό οποίον πρέπει να άποβή 
έ'ργον άνοικοδομήσεως έν τη αναβιώσει του.

Ά π ό  τόν κ. Ψάχον άναμένομεν να καθορισθή Γ] λειτουργική απο την 
λοιπήν μας θρησκευτικήν μουσικήν. Αί τρεις λειτουργίαι τόσον ή τοΰ Χρυ
σοστόμου, δσον ή Βασιλείου τοΰ μεγάλου και τοΰ ’ Ιακώβου, άκόμη θα 
παραμείνουν καί αΐ τρεις, ή μόνον αί δύο πρώται, δπως και τωρα συμβαίνει;

’Όρθρος, εσπερινοί, προηγιασμένοι, παρακλητικαί καί δέν ξευρω τί άλλο 
θα διατηρήσουν μία καταφανή διά. τάς ημέρας μας πολυλογίαν των ή θα 
κανονισθώσι μάλλον πρός τό συντομώτερον, διατηρούμενων εννοείται τών 
μελφδιών μαργαριτών καί τών μεγάλων μαθημάτων τών επισημότερων μας 
ιεροψαλτών καί μελαιδών ; . . .

"Εν άλλο ποϋ υποθέτω θά απασχόληση τόν κ. Ψάχον θά πρέπει νά 
είναι ώρι,σμένως ή άναβίωσις τοΰ Βυζαντινού χορού μέ βάσιν του τόν πρω
τοψάλτην καί μέ συμπληρώματα τους διαφόρους βαστακτάς του.

Τό τοιοΰτον αμέσως πιστεύω πώς θά προκαλέση τήν έπέμβασίν του εις 
τά σχολεία καί δή τά δημοτικά, συνεπώς δέ καί είς τά Διδασκαλεία άρρένων 
καί θηλέων, τά όποια άδρανοΰντα δπως σήμερον αδρανούν, πολύ ολίγον 
συνεισφέρουν είς τήν ήθικοθρησκευτικήν μας άνάπλασιν καί διάπλασιν, καί 
τοΰτο πρός αποφυγήν προχείρων κακοφο^νων καί άτασθάλανν επεμβάσεων 
επί βλάβη τής άγνότητος τών ίερωτέρων εκδηλώσεων τού ορθοδόξου Χρι
στιανικού μας δόγματος.

Καί δλα αύτά τά κλείνωμεν μέ εν αργόν Α μ ή ν ! . . .  καί μέ μίαν ευχήν 
Τάχ’ αιίριον έ'σεται αμεινον.

ΚΠ Σ Τ Η Σ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η - Τ Ο  ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΡΡΑ.— Οΰδείς προφήτης δεκτός έν τή πατρίδι αύτοΰ». Νά μιά 
περίπτωση άκόμη πού τό ρητό αΰτά έβγήκε τελείως άληθινό. Μολονότι τά ’Αθηναϊκό 
κοινά έμεινε κατενθουσιασμένο άπά τή δίδα Πέρρα δέν έννοούσε νά παραδεχθή δτι ή Ιλλη- 
νίς καλλιτέχνις είναι μέλος τής κρατικής όπερας τοΰ Βερολίνου.

'Η δίς Πέρρα έχει μιάν αφάνταστα ώραία φωνή. Ή  τόσο δύσκολη φύση τής χάρισε 
πλούσια όλες συγχρόνως τις χάρες πού μέ τόση φειδώ συνήθως μοιράζει σέ άλλους : Έ κταση , 
ένταση, μέταλλο πλούσιο δραματικής συνδυασμένο μέ τήν ευστροφία τής λετζέρας, άνεση 
καί δτι τέλος πάντων μπορεί κανείς νά ζητήσ^ άπά μιάν άνθρώπινη φωνή.

"Ενα τέτοιο όργανο δέν είναι βέβαια δύσκολο νά φορμαριστή καί έτσι ή δίς Πέρρα 
παρουσιάζει κάτι τά τέλειο φωνητικως καί τεχνικώς.

Νά δ λόγος γιά τάν δποϋον ot Βερολινεζοι έπήραν τήν δ-δα Πέρρα στήν κρατική τους 
όπερα ! ”Ας τήν παραδεχθούν λοιπόν κι’  οί ’ Αθηναίοι πού τόσό εύκολα παραδέχονται καί 
θαυμάζουν κάθε ξένη μετριότητα. ’Απομένει όμως τώρα νάέςετάσουμε τήν άλλη πλευρά, πού 
συμπληρώνει τάν μεγάλο τραγουδιστή : Τά καλλιτεχνικά μέρος. Τήν έρμηνεία. Είναι ή 
δίς Πέρρα έρμηνεύτρια άντάξια τής Λέμαν καί τής Σοΰμαν—γιά νά άναφέρουμε τις γνωστές



■μας καί πρόσφατα άκουσμένες διασημότητες τής Γερμανίας— ; Α σφ αλώ ς όχι. Έ ν  πρώτοι 
τά προγράμματα της bons pour l’orient— έδειξαν καθαρά πώς δέν έχει αγνή καλλιτεχνική 
διάθεση. Mozart πλάϊ, πλάι, μέ τήν Villanella τοΰ del Acqua, κομμάτι κατάλληλο γιά 
music hall, lieder W olf καί Richard Strauss δίπλα στά κοινότυπα βαλσάκια τοϋ Johann 
.Strauss καί ουτω καθ’ Ιξής. Έ κφραση καί αίσθημα τής λείπουν ουσιαστικά. 'Η άρια τής: 
Butterflay αίφνης, πού λένε . πώς είναι καί τό φόρτε της, ήτανε σχεδόν άψυχη. Ίσοπεδο- 
μένες οί ώραΐες στιγμές πού ή γιαποννέζα ήρωίδα φοβάται μήν πεθάνΐβ άπό τήν υπερβο
λική χαρά. Μάταια περιμείναμε τά θείο αύτό ξέσπασμα, 'ΰραϊες νότες μόνο. Νά γιά ποιά 
λόγο θά ήτανε δικαιολογημένη ή άμφιβολία τών Άθηναίοιν. ’Αλλοίμονο δμως ! Δέν είμαστε 
άκόμη τόσο ραφιναρισμένοι. Μόνο ή φωνή λογαριάζεται πάντα καί γι’  αύτά είχαν άδικο 
νά δυσπιστοΰν. ■%*

'Ο κ. ΧΑΜΟΓΛΟΠΟΓΛΟΣ μίλησε στις 20 ’ Απριλίου στό Λύκειο τών Έλληνίδων γιά 
τόν Franz Schubert καί τά έργο του μ’ ένθουσιασμά καί αρκετή δόση λυρισμού· Έτόνισε 
δτι δέν είχε σκοπό νά δώση διάφορες πληροφορίες γιά τάν διάσημο συνθέτη, πράγμα πού ό 
άκροατής μποροΰσε νά βρή άνοίγοντας τήν πρώτη Ιστορία τής μουσικής πού θά τοϋπεφτε 
στά χέρια, αλλά νά διόση κάποια ιδέα τής θείας αύτής μουσικής κάνοντας μιά σύντομη 
άνάλυση πριν άπά τήν εκτέλεση ώρισμένων κομματιών. Καί γιά μέν τήν οργανική μουσική 
δέν μάς έδωςε καμμιά ιδέα, άφοϋ δέν έπηκολούθησε εκτέλεση, δσο δέ γιά τά lieder παρά τήν 
εκτέλεση ώρισμένων άπ’ αύτά, λίγη ή μάλλον άσχημη ιδέα έπήραμε, άφ’ οδ οί έκτελεστές 
ή μάλλον οί έκτελέστριες ήσαν μαθήτριες άκόμη αφορμάριστες καλλιτεχνικώς μή ένδια- 
φερόμενες παρά πώς νά έπιδείξουν δυνατή φωνή. Έ τσι τά Gretchen am Spinnrade* τοϋ 
Goethe άπά τά Φάουστ καί τά «Erlkonig» τοΰ ίδιου ποιητή στραπατσαρίστηκαν κατά  
τάν άσχημότερο τρόπο μέ ατέλειωτα ξεφωνητά.

Καί τώρα άς μιλήσουμε γιά τά αιώνιο ζήτημα τής γλώσσας μας στά τραγοΰδι. Schu
bert, δηλαδή γερμανάς, τραγουδισμένος σέ μετάφραση γαλλική ! Γιατί; πρός θεοΰ! γιατί ; 
Τά νά τραγουδάμε έργα γαλλικά στή γλώσσα τους πάει κι’  έρχεται σέ λογαριασμό, 
άν καί οί γά>λοι δέν κάνουν τά ϊδιο γιά τά ξένα τραγούδια, τά νά τραγουδάμε δμως 
γερμανικό lied σέ μετάφραση γαλλική, είναι σάν νά περιφρονοΰμε τή μητρική μας γλώσσα 
καί νά τά διατυμπανίζουμε μέ δλες μας τις δυνάμεις. Πότε θά λείψιτ; τέλος πάντων δ 
παραλογισμός αύτός, πού άπά άνέκαθεν υιοθέτησαν τά ’ ίίδεΐα μας. Είναι τόσο δύσκολο 
νά τραγουδήσουν δάσκαλοι καί μαθηταί ελληνικά ή μήπως έχουν τήν ιδέα δτι ξέρουν 
καλλίτερα τήν ξένη γλώσσα άπό τή δική τους ;

'Γπάρχουν ώραΐες έλληνικές μεταφράσεις καί τά βιβλιαράκι τοΰ κ. Ποριώτη «Ξένη 
Αύρα» δέν θάπρεπε νά λείπγ; άπά τά χέρια κανενάς τραγουδιστή. Φαίνεται δμως πώς τά 
βρίσκουν ακατάλληλο γλωσσικώς, γιατί μόνο έτσι εξηγείται τό δτι μέσα στις τόσες γαλλι
κές μεταφράσεις ακούστηκε καί μιά Ιλληνική πού ήτανε σάν νά έμπήκε επίτηδες γιά νά 
γελοιοποιήσω τήν ιδέα τοϋ Έλληνικοΰ τραγουδιοΰ.

Σκότος βαθύ, ή πόλις κοιμάται κ. ο. κ.
Έν τούτοις τά ώραϊο αύτά τραγουδάκι τοΰ Χάϊνε, «Der Doppelganger», υπάρχει 

μεταφρασμένο στή συλλογή τοΰ κ. Ποριώτη ώραιότατα καί φιλολογικώτατα, θά ήτανε δέ 
πραγματικά τέλειο άν μποροΰσε νά άλλάξη εκείνο τά «τί πιθηκίζεις τάν καϋμό», πού 
χτυπάει άσχημα στ’ αΰτί χο>ρίς νά είναι καί τόσο έλληνικό. «W as alfst du nach mein 
liebes leid» λέει τά γερμανικό’ άλλά στή γλώσσα μας τά ϊδιο πράγμα κάνει μάλλον κωμική 
εντύπωση.

Τελειώνοντας θά συστήσουμε στήν καθηγήτρια Δίδα Γκίνη καί στις μαθήτριές της 
νά τραγουδοΰν έλληνικά καί μόνο έλληνικά' άρκεϊ νά ξέρουν νά διαλέξουν τις μεταφρά
σεις τους καί νά μή μάς κάνουν νά γελάμε μέ τις άρχαιολογίες πού ξεθάβουν.

Σ Ο Φ ΙΑ  ΚΕΝ ΤΑΥΡΟ Υ-Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΔΟ Υ



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο .  'Έ ν α ρ ξ η  (19 τοΰ Μ άρτη): 0  ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ — ΘΕΙΟΣ 

ΟΝΕΙΡΟΣ τοΰ Γ ρ έ ,ε νό π ο υ λ ο υ  : Είχαμε πάντα τήν ιδέα πώς ή Τραγωδία δέν πρέπε. νά 
παίζεται πιά, γιατί αδικούμε καί τήν απόλαυσή μας τή θεατρική καί τάν ποιητή, επειδή 
τά έργο του μας έρχεται άπά τά βάθη τών χρόνων ξεγυμνωμένο άπά τά κάλλη του, άπά 
τήν ίδια τή μορφή του καί άπό όλες τίς προϋποθέσεις, πού είχανε μπροστά τους οί 
ποιητές καί οί θεατές γιά νά επικοινωνήσουν. Κι* αυτές οί πικρές σκέψεις μάς κόβανε τή 
χαρά μας κάθε τόσο πού μελετούσαμε τ ’ άρχαία κείμενα καί μάς έπιανε λύπη νά δια
βάζουμε θεατρικά έργα, πού τόσο πολύ δέν θά μπορούσαμε νά τά δοΰμε στή σκηνή μέ 
τίς αξίες πού γραφτήκανε θεωρούσαμε τούς ίαμβους τής Λειψίας μονάχα σάν σημειώσεις, 
πού τίς διαβάζαμε κιόλας σάν πεζό, χρήσιμες γιά νά μας θυμίζουν λιγάκι τά δοξασμένα 
τους περασμένα.

Μά, όταν άνοιξε ή αυλαία γιά τόν ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ κι’ δταν προχώρησε, τά αίσθαν- 
θήκαμε πώς όλες μας οί άμφιβολίες λυγίζανε γιά νά συντριφτούνε στό τέλος. "Ολες εκείνες 
οί μεταφυσικές θεωρίες, πού μάς ξεφουρνίζανε οί εφημερίδες, κάνοντας τό σοφά πριν άπό 
τήν παράσταση, μέ τή βοήθεια τής κάθε παλιάς Γραμματολογίας, πού φαντάζονται δήθεν 
τή θρησκευτικότητα τοΰ Αισχύλου σά νά ήτανε Βυζαντινού καλόγερου, όλες εκείνες οί 
καθαρευουσιάνικες εκστάσεις δέν άξίζουνε περισσότερο άπό μιάν επιφυλλίδα γραμμένη άπά 
νεοχριστιανά κατά παραγγελίαν ευαίσθητο δημοσιογράφο. Έμεΐς ξέρουμε πώς είδαμε στά 
ΕΘΝΙΚΟ τάν Αισχύλο σάν θεατρο^ράφο ποιητή, δηλαδή σάν άνθρωπο, πού φανέρωσε μέ τή 
θεατρική μορφή πόνους κι’ αισθήματα, πού επειδή τότες ήταν άληθινά καί πηγαία, σήμερα 
τά  λεμε σωστά αιώνια κι άς έχουμε χάσει τήν ικανότητα νά καταλάβουμε κάποια σπουδαία 
σημεία, όπως π. χ. τά τί θέλει νά πεί ή σκηνή τής Κλυταιμνήστρας μέ τά βελούδα. Πάντα 
κάτι χάνουμε, δμως ή Τραγωδία είναι άνώτερη άπό τήν παροδική θρησκεία, πού τήν 
έγέννησε καί τ άλλα της στοιχεία, τ ανθρώπινα μάς τά παρουσίασε λαμπερά ή πρώτγι παρά
σταση τοϋ ΕΘΝΙΚΟΓ ΘΕΑΤΡΟΓ.

Τά δύσκολο πρόβλημα τοΰ άντιθεατρικοΰ, γιά μάς, χοροΰ είχε σβύσει. Κάθε κίνηση 
του έρμήνευε τό κείμενο καί αποσαφήνιζε τά αισθήματα. Βουρκώνανε τά μάτια, δταν 6 
χορός μιλούσε γιά τή θυσία τής Ίφιγενειας, γιά τούς καϋμούς, πού έρχονται ϋστερα άπό
τόν πόλεμο, γιά τά πόσο άχρηστες είναι γιά τούς ζωντανούς οί παρηγίριες γιά δόξες.
Εκείνα τά ύπερμεγάλα λόγια τοΰ Αισχύλου, τά μεταπολεμικά, τ* άντιπολεμικά, μά τήν 

άλήθεια, ήτανε καλύτερα, πιά βαθιά, πιό πεμπτουσία άπό τοΰ Ρέμαρκ. Ό  χορός τά φανέ
ρωσε θεατρικά, τά ενσάρκωσε στή σκηνή. Χαρήκαμε τήν δουλειά, τήν πειθαρχία, πού 
«ποιητές» τή θεωροΰνε σχολαστικισμό. Καί στή μεγάλη σκηνή τής Κασάντρας έτσι πού 
άνεβαινε τήν πολύτιμη σκηνογραφία τοΰ Κλώνη, πού γιά μάς, φιλόλογους, ήτανε πολύ- 
τιμο σχόλιο τοΰ Αισχύλου, πιστεψαυ,ε στήν αύταπάτη τήν καλλιτεχνική, στά μεθύσι 
τής θεατρικής Τέχνης. Η σεμνή άγαπημενη τοΰ Απίλλωνα καθώς πηγαίνει νά πεθάνει, 
σάν τήν άγνή τήν Πολυξένη, χωρίς νά μπορεί καί νά γλυτώσει' καί κλαίει Λαί πέρνει

θάρρος κι’ έγκαρτερεί— μάς έκανε νά θυμώσουμε γιά δσους · σύγχρονους» δέν τούς ικανο
ποιεί ή Τραγωδία. Αςεχαστη θά^μάς μείνει ή σκηνή αυτή, πού τσουβαλιάζει τό Σαίξπηρ.

Ή  σημασία τοΰ « Ά γ α μ έ μ ν ο ν α *  έτσι πού τάν παρουσίασε δ Φώτος ΙΙολίτης θά 
βαρύνει πολύ στή μελλοντική έςελιςη τού θεάτρου μας. Δέν είναι πιά προσπάθεια. Είναι 
κατόρθωμα, άποτελεσαα, δημιούργημα. Έ χουμε τήν ευτυχία νά λέμε πώς προσέξαμε τήν 
μεγίστη σκηνοθετική άςία τοΰ Φώτου Πολίτη εδώ καί πολύν καιρό. Καί ή πραγματικότητα 
μάς έδωσε τήν άγαλλίαση πώς εί/.αμε φανταστεί αληθινές καταστάσεις. Καί ή ψυχή μας 
πού δέν είναι ούτε μεγαλοφυής οδτε ήρωική γιά νά δημιουργήσει μόνη της δικούς της έντε- 
λώς κόσμους, βρίσκει άποκοΰμπι καί στήριγμα στόν σηιιερινό σκηνοθέτη τοΰ «ΕΘΝ1ΚΟΓ». 
’ Ανέκαθεν λατρέψαιιε τή μελέτη, τά στοχασιιό, τάν κόπο. Νά είναι κανείς πάντα στήν 
εκδήλωσή του p er fe ctu s  in g e n io  et e la p ora tu s  in d u s t r ia l . . .

Χτυπήθηκε τελειωτικά δ ρεαλισμός. Πολλές φορές είχαμε δει άλλοτε τόν «ΑΓΑΜΕ
ΜΝΟΝΑ». Καί άπά τά θέατρον ’Ωδείου καί άπά τό θίασο τής Μαρίκας, πού καί τά δύο παί
ζανε σύμφωνα με τά ρεαλισιιά τοΰ 1900. Τώρα δμως ή έκφραση ή καινούργια, δ μοντερ
νισμός τοΰ σκηνοθέτη μας έδωσε πιά βαθιά, πιό άπλά καί πιά ούσιαστικά τήν έννοια τοΰ 
Αισχύλου. Σημειώνουμε τήν πρόοδον αύτή, γιατί δέν πρόκειται γιά μοντερνισμό μιας αδι
καιολόγητης σκηνογραφίας παρά γιά Ιρμηνεία πραγματική, γιά τήν αποκάλυψη Ινάς μεγά-



jXo'j ποιητή, τοϋ Αισχύλου, στήν Ε λλάδα γιά πρώτη φορά. Στήν έποχή μας δεν μπορεί νά 
γίνε: τίποτε άλλο, παρά μιά ανασυγκρότηση, μία αναθεώρηση πρός §να επίπεδο πιά πνευ
ματικό, πρός μίαν άντιρεαλιστική καί άντινατουραλιστική κατεύθυνση σέ δλα τά  είδη τής 
πνευματικής μας ζωής. Καί δτι μέλλον καί άν μας περιμένει, θά Ιχουμε κάνει ένα βήμα 
πιό μπράς καί τά προετοιμάζουμε. Καί στήν περιοχή τής θεατρικής Τέχνης αϋτά μπόρεσε 
παράδοξα νά τό αρχίσει τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ με τά Φώτο Πολίτη.

Τί νά ποΰμε τώρα γιά τούς έχτελεστίς ; Είναι τόσος δ φανερός κόπος τους, ή λαχτάρα 
-.τους, δ καϋμός τους νά δουλέψουνε γιά τό καινούργιο θέατρο, τό πνευματικό, τά φ.ρεσκα- 
ρισμένο, πού δ έπαινος θά ήτανε αύτή τή σιιγμή ντροπή.

'Ο Βεάκης, δ Γλυνός, δ Μινωτής, δ Καροΰσος, δ Αύλωνίτης, δ Δεστούνης συντονισμέ
νοι φανερώνανε τή γενική γραμμή, άνθρωποι, ήρωες τοϋ Αισχύλου, ηθοποιοί τοϋ καιροϋ 
μας και τύποι ιδανικοί μαζί.... 'Η κ. Παξινοϋ άςιόλογη Κλυτεμνήστρα, ή κ. Σαγιάννου προσ
παθούσε καί τόδειχνε πώς είχε τήν Ικανότητα νά κρατήσει στό παίξιμό της τις δδηγίες 
τοϋ δασκάλου της, άν καί γιά τάν μέγιστο ρόλο τής Κασάντρας δεν γεννήθηκε άκόμα 

• θεατρίνα... Στόν « Α γ α μ έ μ ν ο ν α »  έγραψε τή μουσική 6 μουσουργός Βάρβογλης.
'Ο ΘΕΙΟΣ ΟΝΕΙΡΟΣ γραμμένος γιά τήν έναρξη, είχε δλη τή μαεστρία τοΰ Ξενό- 

πουλου, πού ήτανε πολύ φανερή, γιατί κρατιότανε στά πόδια της πλάϊ στά άξιολογότατο 
παίξιμο τών ήθοποιών. Περισσότερο άπά χαριτωμένη καί πολιτισμένη ή θαυμαστή Αλ^κη. 
Ή  Σαπφώ ’Αλκαίου, δ εύγενικότατος Παρασκευάς, ό δαιμόνιος δ Παπαγεωργίου, δ ανεξάν
τλητος Νέζερ, δ κομψός Ίακωβίδης, δ προσφιλής Μαμίας.... Καλή έμπνευση ήτανε νά 
γραφτεί τό έργάκι αύτί. Στο βιβλίο τυπωμένο βέβαια δεν θά έχει καί πολλή σημασίά, μά . 
ούτε καί δ κ. Ξενόπουλος θά τά παραδέχεται γιά σημαντικό. Πιά πολύ αξίζει νά συγχαρεί 
κανείς τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ πού τά έπαιξε.

Καί τί θαΰμα ! Παράσταση μοναδική, χωρίς τήν Κυβέλη καί τή Μαρικα !... (Πολύ 
ευτυχισμένες είναι οί μεγάλες μας πρωταγωνίστριες πού δεν παίζουν στά « Ε & νιχ ο» .  Τί 
παραφωνία θά ήτανε ή μεγάλη τους αξία, ή νατουραλιστική μεσα σ’ αύτά τά μοντέρνο 
περιβάλλον !)

ΣΑΙΞΠΗΡ. ’Ι ο ύ λ ιο ς  Κ α ΐσ α ρ .  Μετάφρ. Κ. Καρθαίου.— Γ0 μεγαλύτερος σκόπελος γιά 
τή δουλειά τοΰ «Έθνικοΰ θεάτρου», ήταν καί θά είναι πάντα δ Αισχύλος. Καί μιά φορά 
πού τάν πέρασε νικηφόρα δ κ. Φ. Πολίτης, τώρα οί επιτυχίες του δέν μπορεί παρά νά γίνον
τα ι  πιά βέβαιες. Είδαμε έναν Αισχύλο δικό του κι1 αύτό είναι δ μόνος λόγος πού άξιζε νά 
τάν δοϋμε σέ σύγχρονη σκηνή. ’Αλλιώς πάλι δ Αισχύλος, χωρίς ένα τετιο σκηνοθέτη, θά 

: μας γινότανε αδιάφορος καί κουραστικός όπως καί δ Προμηθέας τοΰ Σταδίου.
'Ο Ι ο ύ λ ι ο ς  Κ α ΐσ α ρ  ομως πήγε κορδόνι. "Ολες οί σκηνές μάς δώσανε νά καταλά

βουμε τό έργο αύτά βαθύτατα καί νά καθήσουμε τόσες ώρες στά κάθισμά μας χ^ωρίς νά 
αισθανθούμε πότε πέρασε ή όίρα. CH σκηνή εκείνη μέ τόν όχλο στά λόγο τοϋ Αντώνιου θά 
-μείνει άλησμόνητη. Τέτιο χρωματικό καί κινητικό, ψυχικά θρίαμβον συνόλου, δχι μόνο τάν 
θαυμάσαμε, άλλά καί άπορήσαμε πώς μιά τέτια υπέροχη θεατρική επιτυχία μπόρεσε νά 
γίνει άπό έναν άνθρωπο πού ζεΐ άναμεταξύ μας. 'Η σκηνή τής μάχης δμως δέν μας συγκί- 
νησε καθόλου.

’Αξιοπρόσεχτες είναι άκόμα καί οι ευκαιρίες πού βρήκανε οι δημοσιογράφοι κριτικοί 
■ νά κάνουνε τά σοφό. "Ολα τά εγκυκλοπαιδικά λεξικά μπήκανε σ’ ένεργεια και μας πληρο
φορούσαν πότε γράφτηκε τά έργο, πότε παίχτηκε κλπ. Κι’ ένας θεάς μπορεί νά^ξερει 
μονάχα τί ληστεία τραβήξανε οί πιά πρόχειρες γαλλικές εκδόσεις τοΰ Καισαρα ! Κι δλοι 
είχαν έπιρρεασθεί άπά το σχετικά άρθρο τοΰ κ. Φ. Ιίολίτη στήν «Πρωία» γιατί έβαλε σε 
δοκιμασία τήν άμάθειά τους, κάνοντάς τους νά ύποπτευθοϋν τέτια περίεργα πράγματα ; Καί 
μετά τήν τόση τους τήν Αίσχυλομάθεια, τί Σαιξπηρογνωσία !.... θά  έλεγε κάνεις δτι δλη 
τους τή ζωή τήν έχουνε ξοδέψει γιά νά μελετοΰνε μέρα καί νύχτα τις κορφές αύτές τοΰ 

’ θεάτρου.
"Ενα πλήθος άπά έξοχους θεατρίνους κινήθηκε γόνιμα μέσα ατό έργο αύτό, πού βέβαια 

• δέ μάς γεμίζει τήν ψυχή δπως δ ’Ά μλετ, μά δημιουργεί διάθεση χαρούμενη κι αίσιόδοςη 
■γιά μάς τούς ίδιους καί μάς εγκαρδιώνει. Αύτή τή δύναμη έχουν τ ’ άριστουρ^ήματα. ·

Ό  Βεάκης έπαιξε τά Βροΰτο περίφημα καί μάς λύγισε τήν καρδιά σ’ δλες του τις 
σκηνές καί μάλιστα, δταν διαβάζει καί τοΰ παίζει ά δοϋλος τήν κιθάρα* Εδώ γίνηκε ή 

^-μεγάλη ίεροσ,ιλΕα νά καθήσουνε νά ποΰνε πώς δ Βεάκης δεν τούς ικανοποίησε. Αυθάδεια ! 
— Ναί, έχει πάθει ή φωνή του καί ή Διεύθυνση τοΰ «Έθνικοΰ», θά έπρεπε νά καταργήσει



αυτές τίς άλεπάλληλες απογευματινές, πού ταράξουν τόύς θεατρίνους του. Μά στούς δημο
σιογράφους χρωστάμε πάλι τήν ιδέα πώς τραγωδία θά πεί νά γκαρίζει κανείς. 'Ο Μου- 
σούρης, δ ενδιάθετα κυρίως καί άπό μελέτη ένισχυμένος ηθοποιός γιά τέτιους «διανοητι
κούς» ρόλους, έπαιξε τόν Κάσιο θαυμαστά. Είχε αρχοντιά καί κομψότητα, κίνηση καί ψυχή. 
ρωμαίου δπως τόν θέλει δ Σαίξπηρ. Καί τά κατόρθωμα γίνεται μεγαλύτερο, γιατί δ ίδιος 
πρέπει ν’ αλλάξει δλόκληρη τήν ψυχή του πού έως τώρα τρεφότανε μέ τήν «’Αδελφή μου 
κι’ έγώ» καί μέ τά «Μελό». Έ κτακτος αλήθεια σέ έμφάνιση, φωνή καί απαγγελία ιδίως 
δ κ. Μινωτής, πού μέ αύτήν κυρίως παρά μέ παίξιμο, μάς παρουσίασε σαφέστατα τό ρόλο 
του σύμφωνα μέ τήν μοντέρνα τήν αντίληψή του εναρμονισμένη τέλεια μέ τοϋ σκηνοθέτη, 
τήν άντίληψη. 'Ο κ. Γλυνάς στά μικρό ρόλο τοϋ Κάσκα εκφραστικότατος, δημιουργία, πού θά 
τήν θυμόμαστε. Σέ μιά σκηνή πού μιλάνε δ Βρούτος, δ Κάσιος καί δ Κάσκας, ήταν κάτι τι 
μοναδικό στήν τέλεια έκφραση καί στά ιδιαίτερο πού φανερόνανε μέ τούς ρόλους τους οι. 
τρείς αύτοί θεατρίνοι. Καί ποτέ άλλοτε δέν είχαμε δει ήθοποιό τόσο καλά ντυμένο καί τόσο- 
κακόν όσο τόν κ. Ροζάν. Φριχτή άπαγγελία (τί νά κάνει καί δ Φ. Πολίτης ;) καί οέ μιά. 
στιγμή μάλιστα, μάς πέταξε αλλάζοντας τό κείμενο καί μιά καθαρευουσιάνικη κοτσάνα.

'Η μετάφραση σέ όρθόδοξη δημοτική γέμιζε τά θέατρο μ’ εύπρέπεια γλωσσική καί μέ 
σοβαρότητα' ιιόνο πώς ίσως στούς ρόλους τού Βρούτου καί τοΟ Κάσσιου οί δευτερεύουσες 
προτάσεις ήτανε αρκετά μακρυές κ ι ’  έπρεπε τελειόνοντάς τες νά κάνουν μεγαλύτερη παύση» 
οί ηθοποιοί κι* αύτά καί κείνους τούς κούραζε και τούς χάλαγε τήν άπαγγελία τους τήν 
τόσο σωστή καί προσεγμένη.

Δ. ΒΓΖΑΝΤΙΟΓ .· Β α β υ λ ω ν ία . — Μέ τά τρίτο του έργο τό « ’Εθνικό» μάς έδοισε κι”  
ένα τρίτο τρόπο, διαφορετικό άπά εκείνον τοϋ ’Αγαμέμνονα καί τοϋ Καίσαρα πού ξέρει νά. 
αισθάνεται καί ν’  ανεβάζει τά έργα δ κ. Φ. Πολίτης. Πουθενά δέν ταυτίζεται ή σκηνοθε- 
τική του στά τρία έργα καί κάθε φορά μας δείχνει πόσο μπορεί άνετα νά κινείται μέσα. 
στά θέματά του, με πόση σοφία καί γνώση. Γιατί ή « Β α β υ λ ω ν ία » δέν είναι μόνο μιά θαυ
μαστή σκηνική εργασία παρά καί μιά άνασύνθεση τοϋ κειμένου, πού βγήκε άπό μιά γερή, 
μελέτη κι’  άπό βαθιά κατανόηση καί τοΰ έργου καί τής έποχής του. 'Γπάρχουν άπειρες 
σκηνές γραμμένες άπό τάν κ. Φ. Πολίτη, πού δέν χαλάνε καθόλου τήν απροσποίητη χάρη 
τοϋ πρωτοτύπου καί έξηγοΰν, τονίζουν καί έρμηνεύουν καλύτερα τις καταστάσεις τοιν 
Κάτι δηλαδή παρόμοιο καί καλύτερο άπά τ ’ δτι πού είχε κάνει στόν άξέχαστο εκείνο 
«Βασιλικό». Τή « Β α β υ λ ω ν ία » τή χαρήκανε τόσοι καί τόσοι νεοέλληνες καί τούς διασκέ
δασε. Μόνο βρήκανε τήν εύκαιρία νά πλήξουν οί άντιπαθητικώτατοι σνόμπ τής ’Αθή
νας, πού συχαινόντουσαν τής φουστανέλλες καί τίς βράκες τών προγόνων τους. 01 καλο
ντυμένες κυρίες καί οί κύριοι τής ’ Αθήνας είναι οί χειρότεροι εχθροί τοΰ νεο-ελληνικοΰ 
θεάτρου. ”Αλλοι πάλι στεναχωρηθήκανε, γιατί τά έργο δέν είχε «περιεχόμενο» σά νά 
είχανε τά δικαίωμα οί δημοσιογράφοι, νά μιλάνε οί άδιανόητοι γιά «περιεχόμενο». ’ Αλλά 
δεν πρόκειται γι’ αύτό. Πρόκειται νά κατηγορηθεί δ κ. Πολίτης μόνο...

Έ ξοχ ο  ήταν τό γλέντι στήν α' πράξη καί μόλις έκλεισε ή αύλαία ήτανε σά νά είχε 
λυθεί τό γλωσσικό ζήτημα. Γιατί δ κ. Πολίτης βοηθημένος άπό τά πολυτιμότατο καλλι
τέχνη μας, τάν κ. Ν. Παρασκευά, παρουσιάσανε ένα Λογιώτατο μέ δλη τήν ξεραΐλα, τή 
βλακεία καί τή γελοιότητα, πού κλείνει ή καθαρεύουσα" δέν μας δείξανε μονάχα ένα 
«ιδίωμα» παρά μιά θλιβερή νεοελληνική πραγματικότητα. Χάρμα καί άπόλαυση έκτακτη 
δ κ. Χρ. Νέζερ καί αξιόλογη όλοι, δ κ. Μαμίας, δ κ. Δεστούνης, δ κ. Αύλωνίτης. 'Η ν. 
Μ. Ραυτοπούλου άψογη καθώς καί ή νεαρή μαθήτρια ή δ. Μανωλίδου, πού φαίνεται πώς 
αξίζει δχι λίγο. Τά ρόλο τοΰ κ. Λεπενιώτη πού άρρώστησε, τόν παίζει τώρα δ νέος ’Ανδρ. 
Παντόπουλος καί μάς έδωσε τή χαρά νά τόν θαυμάσουμε, πού δέν ήτανε καθόλου κατώ
τερος άπά τόν κ. Λεπενιώτη, άλλά ΐσα-ΐσα μπόρεσε νά διαισθανθεί παίζοντας βιαστικά, 
πολύ καλά τά ρόλο καί νά τάν αποδώσει χωρίς παραφωνία μέσα σ’ ένα σύνολο, πού είχε 
τόσο άσκηθή.

Θ. Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο .  Ε . O 'N E I I /L  : « ‘ Ο Γ υ ρ ι σ μ ό ς » πρ. 4. μετάφρ. Ν. Νικολαίδη.— 
Μπορεί νά μάς διαφθείρανε οί παραστάσεις τοϋ «Έθνικοΰ» μά καί ή αίθουσα τοϋ «Κεντρι
κού» δέ χρησιμεύει καθόλου γιά σοβαρά θέατρο καί μάλιστα γιά «πνευματικό». ’ Αλλά τό* 
καινούργιο θίασο μέ τήν περίφημη συνεργασία δέν τόν δημιούργησε παρά ή γερή έπιχειρη- 
ματική ματιά τοΰ κ. Χέλμη, πού είδε πώς μιά τέτια συνεργασία τή στιγμή, πού άνοιγε τό 
« ’ Εθνικά» καί θά ξυπνούσε τό θεατρικά ένδιαφέρον δέν μπορούσε παρά νά έχει επιτυχία.



'ΰλική τουλάχιστο. ΙΙήρανε καί τόν κ. Μελά (αναγκαίο κακό), τό εργο τό διαλέξανε προ
φανώς βιαστικά καί τό χρωστάμε πιο πολύ βέβαια στούς περίφημους^ ενθουσιασμούς της 
Μαρίκας, πού θά τό είδε πολύ καλά παιγμένο μέ δλες του τις προϋποθέσεις στην Αμερική. 
Ό  « Γ υ ρ ισ μ ό ς  · ώς έργο δέν εχει καθόλου τήν άςία των «Πίθων». Είναι κατώτερο κι αν 
τό είχε γράψει κανείς άπό μας, θά τό θεωρούσανε φλύαρο, κουραστικά καί βαρύ (κουρά
ζει, ένω διαρκεί μιά ώρα καί ένα τέταρτο λιγότερο άπά τάν Ιούλιο Καίσαρα). Οπως-δπως 
,λοιπάν παρουσιάστηκε τά έργο· Γιατί ποιος είναι δ θίασος ; Ποΰ είναι δ εραστής., οί καρα
τερίστες καί οί άλλοι; Σοΰ δίνει άμέσως τήν δψη τοΰ μελλοθανάτου, που άν διαλυθεί στήν 
ανάγκη, νά έχουν λίγοι άπαιτήσεις. "Οταν ανοίγει ή αυλαία βλεπει κάνεις κάτι κυρίες πού 

•δίνουν τήν εντύπωση δτι πρόκειται γιά θίασο επαρχιακό' (καί είναι δ θίασος έπαρχιακάς) 
κι’ έπρεπε ν’ άκούσουμε τή γνωστή φωνή τοΰ Γεωργόπουλου καί νά βγει κι δ πολύ καλάς 
Τσαγανέας γιά νά καταλάβουμε πως είμαστε στήν ’Αθήνα. Και δέν μας περνάει άπά το 

-νοδ νά κρίνουμε τόν ’Αμερικανό συγγραφέα τελειωτικά, μά τά νά λέγεται δτι θυμίζει τήν 
«'Ορέστεια» τά έργο, είναι ίερδσυλία. θεματογράφημα. Καί θά μποροΰσε νά είναι βέβαιο 
πώς τά έργο αυτό, γράφτηκε γιά δυά θεατρίνες δρισμένες, δυά ρόλοι' τίποτε άλλο, άν καί 

•-δέν” λείπουν ή πολύ καλές σκηνές (π. χ., δταν γυρίζει ό σύζυγος καί κάθεται στή σκάλα). 
Κι’ άκόμα γενικότερα εχει μ ι ά  τεχνική άπλοποιουμένη καί ουσιαστική σχετικά με τις 

-απαιτήσεις τοΰ έργου.
Νά κρίνουμε πάλι τή Μαρίκα καί τήν Κυβέλη δέν είναι σωστό, μά ποτε μας δεν 

είχαμε άκούσει τά έλληνικά νά μιλιούνται στή σκηνή τόσο τέλεια. Καί μόνο θά σημειώ
ναμε δτι τά παίξιμό τους ήτανε πολύ στιλιζαρισμενο καί συγκρατημενο. Ο Ιαβριηλίδης 
καί δ Άποστολίδης καλοί δσο μποροΰσε σ’ αύτόν τά « Γ υ ρ ι σ μ ό » καθώς καί ή δ. Χατζη- 
παναγιώτου, Τά αίσχος δμως ήτανε κάποιος κρεμανταλάς, κρΰος καί άντιπαθητικός, βάναυ
σος καί γλυκαινόμενος, πού βγήκε γιά μιά στιγμή. Ρωτάμε : είναι δ εραστής τοΰ θιάσου -, 
Ντροπή σέ δλους πού τάν άνεχονται. Και τί ναρκισισμός ! θ ά  είναι βέβαια φτηνά τά παιδί, 
-τό βγάλανε νά τά ρεζιλέψουνε. ’Ανάθεμά σε, Μήτσο Μυράτ, πού τάν έβγαζες.

Μά ή συνεργασία αύτή Κυβέλης— Μαρίκας προφανώς θά είναι λιγόζωη, γιατί έχει 
μέσα της τρία στοιχεία, πού άλληλοσυγκρούονται καί πού στά κάτω-κάτω ποθούνε τό 
’Εθνικό....

Θ. Τ Ρ Ι Α Ν Ο Ν .  ΑΡΓΪΐΡΙΙΟΤΛΟΣ. ‘ Η  Ρ ο υ λ έ τα  τοΰ Βλ. Φεντάρ.  Κωμωδία, πρ. 
.3.—'Η πρώτη καλή επίδραση τοΰ ΕΘΝΙΚΟΓ ήτανε τό σαλόνι τοΰ α μέρους καί γενικά 
·:ή εμφάνιση τοΰ έργου. Ή  Ρ ο υ λ έ τα  είναι μιά καλογραμμένη βουλεβαρδιέρικη κωμωδία, 
κάπως «μοντέρνα» (μιλάει γιά μουστάκι άλά Μανζοΰ) κι’ έχει δύο έκτακτους γυναικείους 
ρόλους, πού παιχθήκανε κι’ οί δύο μαζί άσκημα καί ξεχωριστά δ ένας μαμουρίστικα καί 
δ άλλος μισοκακόμοιρα. ’Αξιόλογος, δπως πάντα, δ κ. ’Αργυρόπουλος και αξιοθαύμαστος δ 
κ. Μήτσος Μυράτ, πού συνεργάζεται μέ τό θίασο. ’Έπαιξε τά ρόλο του τόσο προσεγμένα, 

-μέ τόση μαεστρία καί μέ μία κομψότητα στήν έμφάνιση καί στήν δμιλία, πού χειροκρο
τήθηκε θερμότατα καί δικαίωσε τή φήμη του, πώς είναι πολύτιμος *αί σπάνιος καλλι
τέχνης τής κομεντί στήν 'Ελλάδα. Παράσυρε σέ μιά γ λύκειά συγκίνηση τό ακροατήριο 
καί τό έκανε νά ξεχάσει τί άλλα έβλεπε....

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ :  UAEIO ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Δ ο α μ α τ ιχ ή  Σχολή
• ΦΑΟΓΣΤ.— ’Από θεατρική άποψη οί Ιορτές τοΰ Γκαΐτε είχανε κι’ έδώ τόν άντίχτυπό 
τους μόνο μέ τήν παράσταση αύτή τής Δραματικής Σχολής τοΰ ’Ωδείου Πειραιώς, πού 
καθηγητής της στήν υποκριτικήν είναι δ κ. Β. Ρώτας. Εχουμε παρακολουθήσει τις παρα;· 
στάσεις τοΰ Λαϊκού θεάτρου κι’ είμαστε κι’  έμεΐς ένοχοι μ’ ένα έ ρ γ ο  γι’ αύτες. Πάντα 
διαφωνούσαμε μέ τόν κ. Β. Ρώτα γιά τήν άντίληψη γενικά πού είχε γι αύτες, πού άναγκα- 
σμένες καί πιεσμένες άπό τις χαλύβδινες οικονομικές ανάγκες πολύ σπάνια παρουσιάζανε 
άληθινή καλλιτεχνική δουλειά. ’Έτσι τώρα είμαστε ύπσχρεωμενοι νά σημειώσουμε τήν 
εύχάριστη έκπληξή μας γιά τό ΦΑΟΓΣΤ, γιατί, άν δ κ. Β. Ρώτας είχε παρουσιάσει τρεις 
ή τέσσερις τέτιες βραδυές στό Παγκράτι, δίκαια θά μποροΰσε νά ήγηθεί νικηφόρα γιά  ̂ μιά 
κίνηση θεατρική πιά άξιόλογη. ’Ίσως ή πραγματική άξια τοΰ κ. Β. Ρώτα είναι νά διδάσκει 
σε σχολή τή θεατρική τέχνη. Τά έχει δλα. Μόρφωση, μεταδοτικό, υπομονή. Στά καθη

μερινά θέατρο ζαλίζεται, τά  χάνει, στενοχωριέται άγονα, λυπάται καί δέν τοΰ μένει στό 
-τέλος παρά ή βαριά ήθική εύθύνη πώς ύπίθαλψε μερικούς κοινούς θεατρίνους καί συγγρα



φείς καί πώς κατέβασε μερικές φορές τήν ιδέα τοΰ θεάτρου, πού ώς τόσο τή λατρεύει καί- 
θυσίασε τόσα γι’ αύτήν.

"Ομως στό εύγενικά περιβάλλον τοΰ Ηειραί'κού Συνδέσμου βρήκε τήν ήσυχία του, τήν- 
άγάπη τών μαθητών πού τοΰ αξίζει καί μπόρεσε νά παρουσιάσει,, χωρίς τίς καλοκριαινές.. 
του ενοιες, ένα Φάουστ σχεδόν ύποδειγματικάν ώς παράσταση,, πού ήταν εφάμιλλη μέ 
κεντρικού θιάσου. Καί κάτι άλλο : βρήκε καί κατάλληλα πρόσωπα στή. Σχολή. "Ενας 
συμπαθητικός νέος ό κ. θ . Καμενίδης έπαιξε τά Φάουστ σεμνά καί εύγενικά, ή δ. Κατσούλη 
αξιόλογα τή Μάρθα (ή νέα αύτή έχει άπό τή φΰσι καρατερίστικο ταλέντο πολύ καλό),, 
δ νέος Δημητρόπουλος καλά τά Βαλεντίνο, ή δ. Καμπάνη τή Αίζα καί ή μικρή Μαλι- 
κούτη τά πνεύμα. (Συνήθως σέ μιά κριτική δέν αναφέρουν τά όνόματα δλα' μά θά μάς 
συχωρεθεί, ελπίζουμε, τοΰτο' γιατί δλα τά παιδιά αυτά συντελέσανε στήν επιτυχία καί 
τώρα μας είναι καί μας κάπως ευχάριστο νά ξανακαλέσουμε στή μνήμη μας τά άγνά 
πρόσωπά τους, πού μαζί μέ τ ’ άλλα παρακολουθούν μέ τόση εγκαρτέρηση τά μαθήματα 
τής Νεοελληνικής Δραματολογίας, πού έχουμε τήν τιμή νά κάνουμε στά ’Ωδείο τους. 
Εμείς οί δάσκαλοι τά έχουμε αύτά!...)

Τά Μεφιστοφελή τάν έπαιξε δ ίδιος δ κ. Β. Ρώτας καί είναι ά/ίήθινά τά νά πεί 
κανείς δτι δέν έπαιζε ποτέ άλλοτε ρόλο καλύτερα.

Τό ρόλο τής Μαργαρίτας τόν έπαιξε ή δεσποινίδα θάλεια Καλλιγά. ’Εδώ δέν 
πρόκειται γιά φιλοφρόνηση πρός αγαπητή μας μαθήτρια παρά γιά κάτι πραγματικό.. 
Γιατί ή θάλεια Καλλιγά, άν μπορεί κανείς νά προφητέψει, πρόκειται νά πάρει μιά σπου
δαία θέση στά έλληνικά θέατρο γιά τά καλό του. Ά πά περιγραφές κι’ άπά διηγήσεις: 
μας θύμισε στά ρόλο τής Μαργαρίτας τή Μαρίκα' είχε πολλές όμοιότητες μέ τή φωτο
γραφία τής τόσο άξιολάτρευτης, τής μεγάλης μας τής Μαρίκας (δταν δέν γράφει κριτικές). 
Είχε πάθος, θεατρική κομψότητα στήν κίνηση, κάτι αύθόρμητα καί φυσικά παιγνιδίσματα 
στά παίξιμο καί μιά κατανόηση τοΰ ρόλου άπά ένστικτο κι’ άπά μελέτη, πού μάς κάνανε 
νά αισθανθούμε πολλές έλπίδες. Ή  άρθρωσή τής δ. Καλ. μοναδική είναι καί ή φωνή. 
της μπορεί νά είναι κάπως άγρια καί σκληρή, κρύβει δμως άπειρη εύαισθησία καί λεπτό
τητα. Ό  κ. Ρώτας μπορεί νά καυχηθεϊ. ’Εμείς, ύποχρεωμένοι νά λέμε τήν αλήθεια καί 
νά θαυμάζουμε τήν αξία, ειδοποιούμε τούς "Ελληνες συγγραφείς καί τούς φίλους τοΰ 
θεάτρου, πώς λάμπει καί μιά μακρυνή κάπως άκόμη καί αχνή, καινούργια έλπίδα. Οί 
ουράνιες δυνάμεις άς βοηθήσουν τή δεσποινίδα θάλεια Καλλιγά, κι’ έμάς γιά νά μήν πάθουμε 
τό ρεζίλεμα νά φανούμε δτι θαυμάσαμε κάτι τι πρόσκαιρο, τυχαίο κι’ ερασιτεχνικό.

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α  : Γερασ. Σ η α τ α λ α  : « ο  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 
ΤΣΑ ΤΣΑ Σ».— Περίεργα πράγματα πάλι· Ό  θεατρικός συγγραφέας κ. Σπ. Μελας, πήρε,, 
φέτος τά πρώτο βραβείο τό λογοτεχνικά τ ή ς ’Ακαδημίας καί ό λογοτέχνης κ. Γερ.. i  πα- 
ταλάς τό πρώτο θεατρικό....Τέλος πάντων ! Ή  απόφαση γιά τάν «Κληρονόμο τής Τσά- 
τσας> τιμά τήν ’Ακαδημία κι’  εμάς, πού δ κ. Γερ. Σπαταλάς είναι συνεργάτης τών Μ. X.. 
καί βρίσκουμε τώρα τήν εύκαιρία νά ξαναθυμίσουμε πόσο ευχάριστο είναι τά έργο στή, 
σκηνή καί πόσο καλογραμμένα σατυρίζει τήν πλεονεξία καί θεωρούμε άξια τήν βράβευση 
αύτή πού ήρθε νά επισφραγίσει μιά τίμια καί διαρκή λογοτεχνική εργασία δπως τοΰ κ. Γερ.. 
Σπαταλά.

Γ ε ω ρ γ .  Δ έ λ ι ο υ : ΝΕΟΙ ΚΟΣΜΟΙ, co m e d ie , μέρη τρία, εικόνες πέντε. Θεσσαλονίκη 
1932, σχ. 8ο (μικρά) σελ. 187, δρ. 25.— Μέ τό έργο αύτό, παρατηρώντας τή μεταβατική 
καί περίεργη εποχή μας, προσπαθεί νά δόαει τήν άπάντησή του στά ερωτήματά της καί νά 
ονειροπολήσει μιάν ευτυχισμένη έξοδο άπά τήν τωρινή δυστυχία, δ νέος συγγραφέας κ. Γ. 
Δέλιος, ξεχωριστή φυσιογνωμία τής διανοητικής Θεσσαλονίκης. Βλέπει δτι δέν πάμε καλά, 
δτι δ ατομισμός στή χειρότερη μορφή του κι’ ή πλεονεξία φέρνουν καταστροφές' δμως 
ελπίζει κ’  εχει πεποίθηση στάν ήθικά άνθρωπο, γιατί «οί άνθρωποι κάνουν τίς περιστά
σεις κι’  δχι οί περιστάσεις τάν άνθρωπο», (σ. 6 0 ·  Τάν βασανίζει ένας πόθος ειρήνης καί 
δέν ζητάει έξω άπά τήν τωρινή ζωή τό γιατρικά παρά μάς παρουσιάζει, άν καί γιά τό 
καλά τά δικό τους, κάτι λύκους νά γίνονται πρόβατα (δ Κ. Πλούμης προτείνοντας συνερ
γασία). “Ισως οί λύκοι θά εξακολουθούσανε νά είναι λύκοι καί δ γάμος τους μέ τήν άγνά- 
τητα μάς κάνει νά πιστεύουμε στις τελευταίες σκηνές δτι δέν τούς είναι ανάγκη δπως 
τοΰ Γιάγκου παρά καταφύγιο : «Τί δφελος εΐδαμ’ εμείς οί άλλοι πού εξακολουθούμε 
άκόμα, μ ’  όλη τήν κρίση, νά υποβλεπόμαστε...» (σ. 73). Βλέπει τά σοσιαλισμό εχθρό, μιά.



Ιδεολογία σχά χέρια χών επιτηδείων κι* έχει δύο έκχακχως καλά ζο>γραφισμένους τέχιους 
τύπους, χόν Καβουνίδη, πού φαίνεχαι μόνο αχό τηλέφωνο (σ. 27) καί χόν Κελχεκη (σ. G3, 
σ. 79). Έ τσι, άποφεύγονχας χούς εκβιασμούς χοΰ Κελχεκη συνθηκολογεί δ Κ. Πλούμης 
(ή κακή δψη) μέ χόν Γιάγκο (χήν καλή).

Οί «Νέοι κόσμοι» δεν είναι άπό τά  εργα πού πρόκειται νά έχουν επιτυχία παρα- 
σχάσεων. Προϋποθέχουν κοινά μορφωμένο, λίγο καί θίασο ειδικά γιά τετια εΡΥα ·_ Αλλά 
έδώ είναι καί ή πραγματική τους αξία. Φεύγονχας άπά χά χιλιοπατημένα σχέδια τών 
συνηθισμένων θεατρικών μας έργων, πού δεν έχουνε καμιά ψυχή, επιχειρεί: νά γράψει κάτι 
τι πνευμαχικό, νά προχωρήσει, νά συνχελέσει σχόν ύψωμά χοΰ θεάχρου μας, σχήν πρόοδο 
τοϋ πολιτισμού. Γύρω σ ’ αύχάν τόν κύκλο έχουμε καθήκο νά εργαστούμε. Καί πνιγμένοι 
άπά τήν άντιπνευμαχικόχητα τών συγχρόνων μας δέν μπορεί παρά νά χαιρετήσουμε μέ 
ξεχωριστή χαρά τά έργο αύχό, γιαχί βρίσκεται κοντά μας εντελώς καί μάς αναπαύει, γιατί 
ανυψώνεται καί δέν σέρνεχαι χάμου. Καί χά κάνουμε αύχό σήμερα, γιαχί δέν είδαμε νά 
προσεχτεί, πολύ άπά τήν κριτική. "Ενα θεατρικά έργο, άπαιχτο δέν δίνει καί πολύ κου
ράγιο στον άναγνώσχη καί γι’ αύχό βέβαια δέν τά προσεξανε δπως τοϋ άξιζε.

Καί τις ιδέες πού σημειώσαμε τις εκφράζει μέ αξιόλογη θεατρική μορφή, άν καί μέ 
κάπως πιά ναχουραλισχικό διάλογο παρ’ δτι θά χρειαζότανε. ’ Αλλά έχουμε ν’ αποζημιω
θούμε πολύ σχίς σύνχομες σκηνές, γιαχί σ ’ αύχές δ συγγραφέας θαυματουργεί σέ χάρη, σ 
έξυπνάδα καί σέ θεαχρικόχηχα. 'Ολόκληρο χά α' μέρος μέ τά κοσμικότατο,, σύμφωνα μέ 
τήν υπόθεση, ύφος του είναι γεμάτο άπά χέχιες σκηνές (6η, 12η, 13η, 14η, 15η). ’ Ιδίως 
δ Θανάσης, χά γκαρσόνι, είναι, αξιόλογος τύπος καθώς καί τά πώς ξεχωρίζει άμέσως-άμε- 
σως τούς δύο ήρωές χου μέ τις άντιθέσεις τους. Τά ϊδιο καλά γραμμένη είναι μιά δμιλία 
στό τηλέψο>νο (σ. 27) καθώς καί ή β' σκηνή (3ο μέρος). Καί δλόκληρο αύτά χά τρίτο 

' μέρος έχει πνευματική άςία καί θά έπρεπε νά παιχ^θεί σε μιά ησυχία γλυκιά κι αίσιόδοςη, 
δπως είναι καί δλο του τά πνεύμα. Επίσης αξιόλογη είναι κα’. ή πρώτη σκηνή σχό δεύχε- 
χερο μέρος, πού βοηθάει τή δράση καί φωτίζει τούς χαραχτήρες.

Οί «Νέοι Κόσμοι» έχουν δλα χά σχοιχεΐα, πού θά χρειαζόνχουσαν γιά ν’  αναγνωρί
σει κανείς σχό πρόσωπο τοϋ κ. Γ. Δέλιου Ινα χρήσιμο θεατρικά άγωνιστή, πού πρέπει m  
συνεχίσει τήν έρ^ασία του, δσο κι’  άν δέν τάν βοηθάει καθόλου.τό αντιθεατρικό περιβάλ
λον τής επαρχίας, άς είναι αύτή καί ή πολύ άγαπητή μας ή Θεσσαλονίκη....

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ ΙΔΕΡΗΣ

TO “AKIN,, ΣΤΟ “ΝΤΑΡΟΥΛΜΠΕΝΤΑΤ,,
Δέ φαντάζομαι, κανένα αλλο έργο, άπ ’ οσα  επαιξε τουλάχιστον τό «Νταρουλμπεν- 

τάϊ», ν’ άναμενόταν μέ τόση ανυπομονησία οσο τό « A k in »  τοΰ F a ru k  N afiz. Τό έργο 
ρεκλαμαρίστηκε γιά «έπος > (destau ) καί φυσικά^ τράβηξε δσο  μπορούσε^ π ερισσό
τερο κόσμο. "Επειτα καί τονομα τοϋ συγγραφέα τουδινε κάποιο κΰρος κι υποσχόταν 
μιά πραγματική καλλιτεχνική άπόλαυσι. Καί δέ βγήκαν, άλή&εια ζημιωμένοι δσοι 
ξεχείλισαν τό χαριτωμένο θεατράκι τοϋ «D a r iilb e d a y i»  τή νύκτα τής 11 Φ εβρουάριου.

Τ ό «A k in »  πού έπερνε τό θέμα του άπό τή μετανάστευση - διασπ ορά  σ ολον 
τόν κόσμο ιών Τούρκων τής Κεντρικής Ά σ ία ς  ικανοποίησε και τους πιο απαιτητι
κούς θεατάς Καί γιά πρώτη φ ορά , κανένας απο τούς θεατρικούς κριτικούς τής Τ ου ρ 
κίας, δέ χτύπησε τό δημοτικό θέατρο πού τό δύστυχο είναι αναγκασμένο ν̂  ακούει 
χίλια · δυο άπό μερικούς μερόληπτους χι αστοιχείωτους μ ’ δλα ταυτα κριτικούς.

Τό εργο είναι εμπνευσμένο δχι άπό τή ζω ή . Ά λ λ ά  άπό τήν ‘ Ιστορία  και τό βιβλίο: 
Σ τά  μέσα τής Ά σ ία ς , τήν πρώτη πατρίδα τοΰ Τούρκου, άπό δώ δεκα  χρόνια, επικρατεί 
ξεραΐλα. 'Ό λοι οΐ ποταμοί στείρεψαν κι’ εχει χρόνια πολλά νά βρέξει. Ά κ ό μ α  κι ή 
απέραντη λίμνη του τόπου, μέρα μέ τή μέρα στειρεύοντας άπειλεΐ τον κόσμο από τήν 
ανάγκη τοΰ νεροΰ. Σύμφω να μέ τά έθιμα τοΰ τοπου, για περιορισμό τοΰ κακοΰ πρεπει 
νά θυσιασθεΐ ό  Βασιλιάς. "Ο μως οί υποψήφιοι τοΰ θρόνου τρεΐς Μ πείδες, ν ο ιώ θ ον 
τας πώς μέ τή θυσία τοΰ τότε H akau  (βασιλια) Ista n i H an , εκθετουν' και τον εαυ
τόν τους στόν ίδιο κίνδυνο, φοβερίζουν τόν Ά ρχιμ άντη  (B as B a k ic i)  κι αλλάζουν 
τό σώμα. Στή θέση τοΰ Istan i Han, θά  θυσιασθεΐ ή ώ μορφ η  κόρη του Suna.

Οί τρεΐς μπείζαντέδες (γυιοί τών μπέϊδων) δμως πού άγαποΰν τή Suna φ ρ ον 



τίζουν νά β ο ο 0 ν λυση στή δύσκολη αύτή κατάσταση. "Ενας άπ ’ αυτούς,  ό D e m ir  μ α 
θαίνει τήν πραγματικότητα καί π ληροφορεί τόν βασιληά.

Κι’ αυτός λυπάται πολύ δχι τόσο γιά τό θάνατο τής κόρης του ή τοΰ ίδιου, μά 
γιατί γιά πρώτη φ ορά  συναντά άνθρωπ ο στήν πατρίδα Τουρκία, πού νά κρύβεται 
από τό θάνατο. Ο λαός πού μ ’ αγωνία καί μεγάλη λύπη πλης>οφορεΐται τή μελλον
τική θυσία τής ώ μ ορφ η ς S u n a  μαζεύεται μπρος στό παλάτι - τέντα καί ζητά  νά τή 
δει γιά τελευταία φ ορά  Μά μαθαίνει τήν πικρήν αλήθεια κι’ άπό τήν οργή του λιν
τσάρει τούς τρεις^μπέίδες. Μά όπως καί νάναι ή ξεραΐλα μέρα μέ τή μέρα απειλεί 
νά καταστρεψει την πράσινη πατρίδα τών Τούρκων. Γ ι ’ αύτήν μιά μονάχα σωτηρία 
υπάρχει. "Ενα μονάχα μέσο βρίσκεται γιά νά γλυτώσει άπό τόν χαμοί ό Τούρκος : ή 
μετανάστευση, η διασπορα, το χύσιμο στα γυρω  μερη   «A k in »  στή γλώσσα  του.

Τή δουλειά αύτή αναλαμβάνουν οί τρεις μπεϊζαντέδες που πέρασαν τήν θέση τών 
πατέροιν τους. Π ερνώντας καθείς τούς ανδρείους του ξεχύνεται στά γύρω. Μά μέ 
ποιόν από τούς τρεις θά πάη ή (όμορφη Suna; 'Η  ίδια βρίσκει τή λύση. Θά ρίξει 
τρια βέλη. Ενα για τόν καθένα τους. Κι’ όποιος άπό τούς τρεις φέρει τό δικό του 
πρώτος, εκείνου γυναίκα θά  γίνει. Ρίχνει τά δυό πρώτα. Μά σταματά στό τρίτο. Στό 
βέλος τοΰ D em ir. Αυτός ̂  ανησυχεί. Γιατί αγαπά πιότερο άπ ’ δλους τή Βασιλοπούλα. 
Μά γ,'ά  κείνη δέν είναι αμέτοχη στό αίσθημ ά  του. Δέν τόν άφίνει περισσότερο στήν 
ανησυχία του. «Στή ν καρδιά μου είν’ τό βέλος σου! > τοΰ λέγει καί τοΰ τό δίνει. ’Έ τσι, 
η Σοΰνα γίνεται τοΰ Ντεμίρ, κι’ οί δυό αγαπημένες της θεραπαινίδες τών δύο άλλων 
νέων. Κ ι’ αρχίζει τό μεγάλο χύσιμο τών τσύρκων στόν κύαμο δλο. Ή  μεγάλη μετα
νάστευση. Τ ό  « A k in »  . . .

Τόν ώ μ ορφ ο  αύτό θρύλο, ό F a ru k  N afiz  τόν ζωντάνεψε σ ’ ένα έπος πού κάθε 
του στίχος διαβάζεται ή ακούεται μέ τή μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Σ τό κομμάτι αύτό 
συναντούμε τή γενναιότητα τοΰ Τούρκου, τήν τέχνη του, τήν άγάπη του στήν πατρίδα.

Η  γλώσσα  του είναι καθαρή κι’ απλή, ό  στίχος του δυνατός κι' ευχάριστος. ΓΗ 
αγανακτηση τοΰ Istem i H a n  για την επιθυμία τοΰ Θεοΰ νά θυσιασθεΐ ή κόρη του 
είναι πολύ χαριτωμένη:

<Εη sonra su tanrisi gok tanrisiyken adin, 
Snnanin bir igimlik kanina mi susadin?»

Καί πολύ άφελές τό παράπονο τής ίδιας τής Suna:

«Bugiin olsem ne <;ikar ne Qtkar 
olsem yarin?»

Τό άνέβασμα τού «A k in »  πού τόσο επιτυχημένα ζωντάνεψε μέ λυρικούς στίχους 
ενα σ ω ρό  γεγονότα, άπό τό «D a r iilb e d a y i»  γίνηκε δσο μπορούσε τέλειο. Γιά
πρώτη φ ορά  βλέπαμε τούς συμπαθητικούς ήθοποιούς μας, σ ’ έργο έμμετρο καί μά 
τήν αλήθεια φ οβόμ ασταν γ’ αύτό. Μά δέν είχαμε δίκαιο. Ό  E rtu g r u l M tlhsin , 
ποΰταν ή σπονδυλική στήλη τοΰ έργου, μάς εδω σε ένα άκόμα δείγμα τής μεγάλης 
του τέχνης. Δέν έδειξε καμμιά κούραση άπόλυτα, δσο  κι’ άν στις τρεις πράξεις τοΰ 
έργου κανείς άλλος σχεδόν απ ’  αύτόν δέν ακούονταν. Ή  υπέροχη άπαγγελία του 
έδειχνε τόν άνθρω π ο τόν γεννημένο καί μεγαλιομένο γιά τήν τέχνη.

Ιίι’ οί άλλοι ηθοποιοί δέν μέναν π ίσιο. Ή  Νεϊρέ Νείρ, στό ρόλο τής S una  
κι’ ό  X . Κεμάλ ώ ς D em ir , στάθηκαν καλοί.

Ο X . Κεμαλ μπορούσε φυσικά νά διόσει τό ρόλο στόν Ταλάτ. Αύτός θ ά  στε
κόταν καλλίτερος ίσως, μά κι’ έ'τσι πού παρουσιάστηκε τό έργο ήταν τέλειο. Αύτό ν’ 
ακούεται. Τ ά  ντεκόρ υπέροχα. Τ ά  κουστούμια άλλο τόσο. Μιά δουλειά λεπτή καί 
πολύ μελετημένη. Ό  F a ru k  N afiz κι’ ό E rtu g ru l M u h sin  μποροΰν νάναι ικανο
ποιημένοι. Τό έ'ργο τους, πού άς σημειωθεί, είναι καί πολύ τουρκικό, αληθινά τουρ
κικό, πέτυχε πέρα-πέρα. Κι’  άρεσε πολύ.

Τ ώ ρ α  μαθαίνουμε πώς ετοιμάζεται τό «K a fa ta s i (Κ ρανίο) τού N azin  H iktnek. 
Κι’ αύτό άναμένεται μέ ανυπομονησία. Είναι τό π ρώ το θεατρικό κομμάτι τοΰ πιό επα
ναστάτη, τοΰ πιό en  v o g u e  ποιητή τής σύγχρονης Τουρκίας.



"SAATQI,, (ΡΟΛΟΓΑΣ)
ϋτις 31 Μαρτίου, τό ■ Νταρουλμπενταΐ» έκλεισε τή φετεινή ίου sa ison . μέ τή μου

σική κω μω δία  τοϋ C elal E sah , «Σ α α τσή ». Οί συμπαθητικοί ηθοποιοί μας, πού μέ τό 
«Γιάλοβα  τουρκιουσοϋ» κάμναν μιά ευχάριστη καί καλήν αρχή στό καινούργιο g e n re  πού 
καταπιάνονταν, δείξαν όσην επιτυχία έπρεπε καί στή δεύτερη αυτή προσπάθειά  του,;.

Ή  μουσική κωμωδία, τόσο γιά τούς ηθοποιούς, δσο  καί γιά τό κοινό, είναι 
είδος άγνωστο άκόμα εδώ . Γ ι ’ αύτό έπρεπε νά συγκινκόμασταν άπό τήν τυχόν αποτυχία 
-τών π ρώ των βημάτων. Ά κ ό μ α  κι* άν τό κοινό δέν έδειχνε στήν αρχή, όσην έ'πρεπε 
προθυμία κι’ ένδιαφέρο γι’  αύτό, δέ θάπρεπε ν’ άπογοητευθοϋμε. Ώ ς  τόσο, ή επι
τυχία πού κέρδισαν τό «Γ ιά λοβα  Τουρκιουσοϋ» καί τό «Σ α α τσή », μας δείξαν τό 
άβάσιμο τών φ όβω ν  μ α ς : οί ηθοποιοί μας στάθηκαν πέρα ym  πέρα άξιοι, τό κοινό 

-άρεσε τά έργα καί τά παρακολούθησε μ’ δση έ'πρεπε άγάπη κι’  έν δ ια φ έρ ο .’Έ τσι, 
ιό  «Νταρουλμπενταΐ», στό δρόμ ο αύτό, δπου νοιώθει τόν εαυτό του δχι άπειρο 
καί γελοίο, δπως φαντάσθηκαν μερικοί άπό τούς κριτικούς μας, μπορεί νά προχωρΐ) 
μέ βήματα σταθερά  καί βέβαια  γιά τήν ολοκληρωτική επιτυχία.

Τ ό  «Saatiji» είναι έργο ποΰ περιγράφει τήν παληά τουρκική ζω ή  καί κ ορ οϊ
δεύει τήν παληοκαιρική νοοτροπία τοΰ κόσμου καί τόν χαρακτήρα τών χοτζάδιον. Ό  
Celitl E sa h  B ey κ ατόρθω σε νά στολίση τό έργο του μέ κοινά μά χαριτωμένα επει
σόδια  καί νά τό παρουσιάσει τέλειο άπό κάθε άποψη καί κρατώντας αμείωτο ώ ς τό 
τέλος, τό ενδιαφέρον τοΰ θεατή . "Ο μ ως κείνο πού περισσότερο εξασφάλισε τήν επι
τυχία είναι ασφ αλώ ς ή μουσική του. Ό  C ela l E sa h  B ey , στό έργο του αύτό, μάς 
δείχνεται μουσικός πεπειραμένος, επιτήδειος, λεπτός τεχνίτης, ευαίσθητος. ’Ανάμεσα 
στή σκηνή καί τήν ορχήστρα, υπάρχει μιά ώ μ ορφ η  αρμονία . Στις μελωδίες διακρίνεται 
ή προσωπικότητα τοϋ συνθέτη. ’ Ιδιαιτέρα  ή σκηνή τής διάστασης τοΰ H a b ip  καί τοΰ 
E b iilfeza  στήν πρώτη πράξη, τό φινάλε τής ’ίδιας, πάλε τό μέρος πού λένε μαζύ, στή 
δεύτερη πράξη, οί A ziz , H a b ip  καί B esim e είναι κομμάτια πολύ επιτυχημένα καί 
ποϋ ακούονται πάντα μέ τή μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Ή  ώ μ ορφ ιά  τής μουσικής τοΰ 
«Σαατσή», είναι δυνατό πλεονέκτημα γιά νά βαστάξει τό έργο γιά πολύ καιρό τό π ρ ό 
γραμμα τοΰ «Ν ταρουλμπενταΐ».

Τό μόνο ίσως σημείο πού θάπρεπε νά κριτικαρισθεί στόν «Σ α α τσ ή », είναι τ ’ δτι 
ό  C elal E sah  σέ μερικά μέρη τοΰ έργου ξεχάστηκε πολύ στήν εύρωπαϊκή μουσική καί 
τ’  δτι άκόμα, θέλησε νά μιμηθεί μερικά βιεννέζικα βάλς. Α ν ά μ εσα  στήν άνατολίτικη 
καί τήν ευρωπαϊκή μουσική, υπάρχει δ ιαφ ορ ά  πελωρία. Λυτό τό ξέρει καλλίτερα άπ ’ 
■δλους μας ό  ίδιος ό συγγραφέας καί συνθέτης. "Αν παράλειπε μερικά σημεία τοΰ 
■έ'ργου πού δέ σιέκαν καθόλου εύχάριστα στ ’ αυτί, δέν υπάρχει αμφιβολία πώς θ ά  χ ά 
ριζε στό δραματολόγιο τοϋ τόπου του, έργο πολύ όριζινάλ καί πολύ τουρκικό.

Στήν έπιτυχία τοΰ «S aat9i»  συντέλεσαν πολύ κι’  οί καλοί ήθοποιόί τοΰ «Ν τα- 
■ρουλμπενταΐ». 'Ό λοι άνεξαίρετα, δείξαν έπιτυχία δχι άπό τις συνηθισμένες Στό ρολο 
τοϋ N ed im  ό X . Κεμάλ, τοΰ Saat^i H a b ip  ό  B ehzat, τοϋ A z iz  ό συμπαθητικός 
V asfi R iza , τοΰ E b u lfeza  ό H azim , τής B esim e ή καλή μας Μπεντιά καί τής 
N ig a r  ή Σαζιέ, βγήκαν πέρα γιά πέρα ασπ ροπρόσω ποι. Τό d u etto  τής Σ αζιεσίτ καί 
■τοϋ Μουαμέρ ποΰ παρουσίασαν ένα χαριτωμένο ζευγάρι άραβω ν , χειροκροτήθηκε 
πολύ κι’  ένθουσίασε. Γενικά, τό «Σ αατσή » στάθηκε τό καλλίτερο έργο τής φετεινής 
sa ison  τοΰ «Ν ταρουλμπενταΐ», ποΰ τιόρα βγαίνει σέ περιοδεία στήν ’Ανατολή γιά νά 
καταλήξει ίσω ς στήν Α θ ή ν α .

Πριν κλείσω τις γραμμές μου τούτες, θάθελα  νά σημείωσα» τήν έκδοση τοΰ 
«Έ θνικοΰ  ύμνου τής Τ ουρκίας» άπό τόν B ek ir  F a h ri, καθηγητή τών Τουρκικών στή 
θεολογική Σχολή τής Χάλκης. Είν’ αλήθεια πώς ω ς τώ ρα  δέν υπάρχει κανείς αλη
θινά έ&·νιχός υιινος τών Τούρκων. Σ έ κάθε περίσταση παίζονταν κι’  ένας δ ιαφ ορ ετι
κός Πότε τό « S ik a r y a  m a rs», πότε κάποιο άλλο. Ό  B ek ir F a h ri Be}', μέ τό έργο 
πού μας παρουσιάζει σήμερα, έσωσε τήν πατρίδα του άπό τήν άναζήτησι τοΰ ύμνου 
της. Ή  καθαρή τουρκική γλώσσα  του καί ή λεπτή μουσική του είναι δυνατά π ροτερή 
ματα νά γίνει δεκτό τό «m a rs  αύτό, ώ ς επίσημος ύμνος τής Τουρκίας. Π ράγμα που 
τη ελπίζομε καί τό ευχόμαστε. »

(Πόλη) ΑΒΡ- Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ



ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ
Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ  ΤΟΥ Γ Κ Α ΙΤΕ

Ό  αιώνας πού πέρασε άπό τού θανάτου τοϋ μεγάλου ποιητοΰ τής Γερμανίας, 
έδωσεν ώς γνωστόν αφορμή οέ μιά παγκόσμια έορταστικήν εκδήλωση πρός τιμήν του 
γεννήτορος τοΰ Β ερθέρου καί τοΰ Φάουστ. Εΐς τό πνευματικό αύιό προσκύνημα τοΰ 
διανοουμένου κόσμου, συμμετέσχεν (ώς ώφειλεν ιδιαιτέρως) καί ό τόπος μας, διά μιας 
εορτής ποϋ ώργάνωσεν ή έλληνογερμανική εταιρία Α θ η ν ώ ν  στάς 23 Μαρτίου είς 
τήν ώραίαν α ίθουσα  τοΰ ΙΙαρνασσοΰ. Είς αυτήν έξετελέσθη ένα μουσικοφιλολογικό 
πρόγραμμα άπό έργα καί μόνο τοΰ μεγάλου ποιητοΰ, μέ τήν εύγενή σύμπραξη δύο 
εκλεκτών καλλιτέχνιδων τήε δ -δος Ή λ· Γεω ργα γιά τό μουσικό μέρος καί τής μεγά ης 
τραγω δού  κυρίας Μ. Κοτοπούλη γιά τήν άπαγγελία.

Ή  δ-νίς Γ εω ργα  τής οποίας ή εξαιρετική τέχνη εϊνε πλέον γνωστή, απέδωσε 
τά Lieder τών ΜένδεΛ,σων, Μ πετόβεν καί Σούμπερτ (γραμμένα επί στίχων τοΰ Γκαΐτε) 
με μεγάλη μουσικότητα άλλά καί ώραίαν π ροφ ορά  τής π ροσφ δίας, ένφ ή άπαγγελία 
σκηνών άπό τήν ’Ιφιγένεια καί τόν Φάουστ υπό τής Μ. Κοτοπούλη άπεκορύφωσε τόν 
ενθουσιασμό τοϋ έκλεκτοΰ ακροατηρίου πού κατεχειροκρότησε τάς δύο καλλιτέχνιδας.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ κ. ΣΠΜΕΡΕΙΤΗ

Ή  τόσον άθόρυβα  έργαζομένη εκλεκτή καλλιτέχνις τοΰ πιάνου δ νίς "Η βη Πανά 
παρουσίασε στάς 21 Απριλίου είς τήν αίθουσα  τοΰ ’ Ωδείου Α θ η ν ώ ν  τήν δίπλωμα· 
τούχον μαθήτυιάν της Καν Σωμερείτη είς ένα πρόγραμμα περιλαμβάνον έργα τοΰ 
Μπάχ, Μ πετόβεν, -οΰμπ ερτ, Σοπέν /.αί Λ ίστ. Τό παίξιμο τής νεαράς καλλιτέχνιδας έδι- 
καιωσε κάθε προσδοκία, ένω γιά μιά φ ορά  άκόμη διεπιστώθη τό γεγονός διι πολύ συμ
βάλλει είς τήν καλλιτεχνική δικμόρφωσι τοΰ μαθητοΰ, ή προσωπιπότης τοΰ διδασκάλου

'Η  τεχνική ακρίβεια , δσον ή ευγένεια τοΰ ήχου καί ή ψυχολογημένη μουσική 
ερμηνεία, έπιβάλλουν σέ κάθε ειδικό καί αμερόληπτο κριτή επαινετικά λόγια τόσο 
πρός τήν μαθήτρια  δσον καί πρό παντός πρός τήν καθηγήτριάν της ήτις έργαζομένη 
σ ’ ένα τόπο μιας απελπιστικής παρανοήσεως κλίσεων καί προορισμού εινε δυστυχώς 
άπό τούς λίγους οΐτινες ώφελοΰν τήν έλλ. κοινωνία, κατ’ αντίθεοι πρός τούς άλλους 
οΐτινες άσυδότως καί άτιμωρητεί τήν βλάπτουν·

Η ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝ. Ω ΔΕ ΙΟ Υ

"O ci ό καλλιτέχνης τοΰ τραγουδιοΰ βρίσκεται στόν τόπον μας πρό μεγάλων δυσ- 
χερειών, αύτό νομίζω  είνε άναμφισβήτητο- Ελλείψει μονίμου καί κάπως (άν δχι άπο- 
λύτως) συγχρονισμένης μελοδραματικής σκηνής, ή καρριέρα τοΰ φθασμένου καί έξ 
επαγγέλματος τραγουδιστοΰ καταντάει έδώ  ίχαρις καί άπρόοδος. ενώ γιά τόν σπουδα
στή γίνεται τρομερά  δύσκολη καί προβληματική.

Δέν βλέπουμε δυστυχώς, άν καί ή 'Ελλάς δέν στερείται φωνητική ν ταλέντων, 
πού θά απασχοληθούν αύτά καί θά δράσουν, άφοΰ έδώ  δέν υπάρχει μιά μόνιμη κ α 
θώς είπαμε μελοδραματική σκηνή. Γιά  νά θεραπευθή λοιπόν έν μέρει τό κακόν αύτό, 
τά ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα διοργανώνουν άπ ' έδώ  καί μερικά χρόνια μελοδραμα
τικός παραστάσεις δπου οί τελειόφοιτοι τοΰ τραγουδιού έρχονται είς άμεσον ιπαφή 
μέ τή σκηνή καί τή τέχνη τής ηθοποιίας. Μιά άπ ’ αύτάς ήταν καί ή τής 24 ’ Απρι
λίου στά ’Ολύμπια, δπου έλαβον μέρος μαθηταί καί μαθήτριαι τών κ Φ ωκά καί Γεννάδη.

Ά ν  καί τό σύνολον ήτο αρκετά καλό, έκ τούτο^ν θά ξεχωρίσουμε τάς δ δ α ς  Ζαγκα- 
ρέλλη, Κουφουδάκη, Δραγάτση, Μυλωνά, τούς κ. κ. Γιαλανταλή Μαυράκη καί ιδίως 
τούς Κουμαριανό καί Σεϊτανίδη οΐτινες ήσαν πάρα πολύ καλοί είς τούς ρόλους των.

Εκείνη δμως ήτις πραγματικά διέπρεψε τής δλης μαθητικής πλειάδος, ήτο ή 
δ νίς Έ λ . Νικολαίδου (μαθήτρια τής Κας Γκίνη) άπ οδώ σασα  θαυμασίως τόν δύσκολο 
ρόλο τής Κάρμεν. Τήν έν λόγω μαθήτρια τήν διέκρινε μιά ώραιοτάτη  φωνή κον- 
τράλτας, θερμό α ίσθημα καί έπί πλέον μιά έξαίρειος μουσική άντίληψις Ή  μελο
δραματική αδτη έμφάνισις αποτελεί όμολογουμένως μιά σημαντική προσπάθεια όφει- 
λομένη είς τήν ειλικρινή καί άοκνο έργασία τής Κας Ι αλτετσιώτη ώς καί τοΰ συζύγου 
της, άποδειχθέντων δι’ αύτής Ας έκ τών καλλίτερων στοιχείων τού Έ θν . Ωδείου·

Σ. Π.



ΤΑ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Α  Κ Υ Μ Α Τ Α  ΚΑΙ  Η Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η  Τ Ω Ν  Φ Ω Ν Η 

Τ Ι Κ Ω Ν  Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν

Ό  20τός αιών, ύ αιών τοΰ ηλεκτρισμού διαρκώς λύει νέα καί νέα προβλήματα 
καί επιφέρει διαφόρους τελειοποιήσεις κατά τήν πορείαν του πρός προσφοράν εκδου
λεύσεων είς τόν άνθρωπον.

Μίαν έξ αυτών τών υπηρεσιών, τής οποίας επωφελείται ό σύγχρονος άνθρωπος 
είναι καί ή μετάδοσις τών ήχων διά τοΰ ηλεκτρισμού είς μεγάλας απ οστάσεις— τό 
ρόδιον·

Ή  προοδεύσασα ήλεκτροιεχνική επιστήμη έλυσε καί τό πρόβλημα τής άμεσου 
διεγέρσεως (ύποκί'ήσεως) τών κ αθαρώ ς μουσικών ήχων

Είς τό 1921 ό ρώ σσος ήλεκτροτέχνης Τερέμιν, κατεσκεύασε μουσικόν μηχάνημα 
διά τοΰ οποίου επιτυγχάνεται ή παραγωγή ήχων διά τοΰ ηλεκτρισμού

Ή  ούσία τού μηχανήματος τούτου συνίσταται εις τήν προσδοχήν ηλεκτρικού 
ρεύματος, άναλογούντος πρός τήν συχνότητα τών ηχητικών κυμάνσεων, τάς οποίας 
δέχεται ή ακοή τοϋ ανθρώπου, τ .έ . άπό 4000 μέχρι fiO.OOO κυμάνσεων κ α ια  δευιε- 
ρόλεπτον. Ε πωφελούμενοι τοϋ άρθρου τοϋ καθ. Π ρειρόβσκι θά προσπαθήσωμεν νά 
έκθέσωμεν έν συνάψει τήν κατασκευήν τοϋ ραδιυ-μηχανήματος τοϋ Τερέμιν ή τοϋ 
«τερμενοβόκς»— ώς τό έβάπτισαν μέ τά όνομα τοΰ εφευρέτου του. ‘ Η λειτουργία τοϋ' 
μηχανήματος στηρίζεται έπί τής άλληλοεπιδράσεως τών ταλαντεύσεων. > ιά τών κ α θ ο
δικών λυχνιών, άναπτυσσουσών ρεύμα ύψίστης συχνότητος άπολαμβάνομεν δύο εντε
λώς ομοιόμορφα κατασκευάσματα, τά όποια αναπτύσσουν ρεύματα ίσου άριθμοϋ αλ 
λαγών κατά δευτερόλεπτον. ΓΙλησιάζοντες τήν χεΐρα είς εν άπό τά δύο αύτά κατα 
σκευάσματα άναλόγιος μεταβάλλομεν καί τόν άριθμόν τών αλλαγών τοϋ ρεύματος 
καί κατά συνέπειαν μεταβάλλομεν τήν διαφοράν τοϋ υψους τών ήχων τών προερχο- 
μένων έκ τής ένεργείας τοϋ ρεύματος έπί τής ελαστικής μεμβράνης τοϋ μηχανήματος.

‘ II τέχνη τής χρήσεως τοΰ μηχανήματος συνίσταται είς τήν ταχείαν καϊ ακριβή; 
μετακίνησιν τής χειρός κατά τήν άπαιτουμένην κατεύθυνσιν. "Ενεκα τής μεγάλης αί- 
σθητικότητος τοϋ μηχανήματος ή παραμικρά κίνησις τής χειρός προξενεί απότομον 
μεταβολήν τών ήχων. Ή  Ιντασις τής διινάμεως τών ήχων επιτυγχάνεται διά βολβί- 
δος. ή όποια τίθεται είς ενέργειαν ή διά τής άλλης (έλευθέρας) χειρός, ή διά τοΰ 
ποδός. Ό  ήχος τοΰ μηχανήματος υπενθυμίζει ολίγον τήν viola με μόλις παρατηρού- 
μενον (έννοούμενον) χρωματισμόν τών χάλκινων μουσικών όρ',άνων.

Ό  γράφων τό παρόν παριστατο 5 έτη πριν κατά τάς δοκιμάς τοΰ *τερμενοβοκς» 
έν Μ όσχ$, καί παραλλήλως έξετάζων τό μηχάνημα τοϋ Τερέμιν καί τό μηχάνημα τοΰ 
Μ ωρίς Μαρτένο. σημειοϊ τήν σημαντικήν τελειοποίησιν τοΰ τελευταίου, δεδομένου δτι 
τό μηχάνημα τοϋτο είναι εφοδιασμένο μέ claviatoura, διά τής οποίας εξασφαλίζεται ο· 
άπαιτούμε\ος ήχος.

Ή  claviatoura είναι προσηρμοσμένη εφοδιασμένη διά μηχανικής προσαρμογής 
(πράγματι πρωτογόνου μέχρις ώ ρας) διά τής οποίας επιτυγχάνεται η δόνισις τών ή /ω ν .

Ό  ήχος τοΰ μηχανήματος τοϋ Μ αρτένο, πού άκουσσν τελευταία καί οί ’ Α θ η 
ναίοι μέ ενα εργον, μεταξύ άλλων, τοϋ γνωστοϋ "Ελληνος συνθέτου κ· Λ εβίδη , είναι 
πλέον ευχάριστος καί πλησιάζει περισσότερον πρός τά έγχορδα ΰργανα πρό παντός, 
πρός τήν βιόλαν, άνευ χροιάς ιοϋ χαλκοΰ.

Τά μηχανήματα ιοΰ είδους τούτου πρός τό παρόν παράγουν μόνον μονοφωνον 
μελιρδίαν. Ό  Τερέμιν καταγίνεται νά τελειοποίηση τό μηχάνημά ίου οϋτως ώ σ ;ε  νά 
έπιτευχθή ή έκτέλεσις πολυφώνων έργων.

Τά ήλεκτρομουσικά αύτά μηχανήματα ανοίγουν εντελώς νέους ορίζοντας είς τήν 
σφαίραν τήν κ αθαρώ ς τεχνικήν τών μουσικών ήχων καί αν οί έιρευρέται κατορθο»- 
σουν διά τοϋ registre νά παράγουν ώρι^μένου tembre μουσικόν δργανον, τά μηχανή
ματα αύτά θά είναι εις θέσιν νά αντικαταστήσουν έν μέρει τήν ορχήστραν.

Κατά πόσον τά μηχανήματα αύτά θά  εκτοπίσουν τά συνηθισμένα μουσικά ό ρ 
γανα— είναι άλλο ζήτημα, είς τό όποιον θά ήτο πολύ τολμηρόν νά δώσωμεν καταφ α 
τικήν άπάντησιν· ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΦ



ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στάς 24 ’ Απριλίου είς τήν αίθουσαν τών συναυλιών τοΰ ’ iJSstou ΙΙειραιως (Πειραϊ- 
’/οΰ  Συνδέσμου) έδόθη μιά συναυλία μέ τάς δυνάμεις τών μαθητών του.

Είς τό Α' μέρος τοΰ προγράμματος έξετέλεσαν τεμάχια διά έγχορδα : τό «κονσέρτο 
,γκρόσσο» τοΰ Χαΐντελ, «Ε λεγεία  καί μελφϊία» τοΰ Γκρίκ καί τίς Βαλτετσιανές εικόνες 
τοΰ Σαβάρ, τίς δποίες μάλιστα δέν θά έπρεπε νά έκχελέσουν ώς τελευταΐον νούμερο τοΰ 
προγράμματος, διά τόν λόγον δτι τά χεμάχιον αύτά ώς άσυγκρίχως καχωχέρας ποιόχηχος 
άπό τίς Μελωδίες τού Γκρίκ κατέστρεψε τήν ώραίαν ένιύπωσιν τήν δποίαν είχε σχημα
τίσω δ ακροατής άπά τήν έκτέλεσιν χών προηγουμένων. Τήν μαθητικήν αύτήν ορχήστραν 
διηύθηνε δ κ. ’ Ιωσήφ Μπουστιντούι. Ή  νεολαία υπό τήν δ-σιν τοΰ φιλόπονου μαέστρου, 
.μάς έδωσε πολλάς ελπίδας. Είς τό β' μέρος τοΰ προγράμματος υπό τήν διεύθυνοιν τοΰ 
καθηγηχοΰ κ. Γεωργ. Σκλάβου έξεχελεσθη τά «Σχάμπαχ Μάτερ» τοΰ Περγκολέζι, γιά 
-έγχορδα, σόλι καί χορωδίαν γυναικδν.

Πρός τιμήν τοΰ κ. Σκλάβου πρέπει νά σημειώσουμε τήν δύσκολη καί αχάριστη ερ
γασίαν τήν δποίαν έξετέλεσε μέ τήν μαθητικήν αύτήν χορωδίαν καί ορχήστραν, έργα- 
σθείς μέ απόλυτον εύσυνειδησίαν καί υπομονήν.

’Εξαιρετικήν επιτυχίαν είχεν ή ύψίφωνος κ. Άνδρουτσοπούλου ή δποία έξετέλεσε 
χά σόλι τοΰ «Στάμπατ» καί επέδειξε τά άξιολοι'ότατα φωνητικά της χαρίσματα-Ό  καθη- 
■γ-ηχής της κ. Τριανταφύλλου πρέπει νά είναι υπερήφανος διά τήν μαθήτριάν του αύτήν.

Άνάλογον επιτυχίαν είχε καί ή νεαρά μαθήτρια τοΰ ’Ωδείου Πειραιώς δ-νίς Παρα- 
σκευα ή οποία έξετέλεσε τά σόλι τής μεσοφώνου.

Καί ετσι ή βραδυά έπέρασε πολύ εύχάριστα, εύχόμεθα δέ είς τό ’Ωδεϊον Πειραιώς 
τά  καλύτερα αποτελέσματα είς τήν πορείαν τής προόδου, τής μουσικής άναπτύξειος των 

:μαθητών του καί τών ακροατών του. Α. Κ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚI ΝΗΣΙ Σ
Βέβαια, ένα νέο έργον άπό "Ελληνα συνθέτην προκαλεΐ πάντοτε άμέριστον τά εν

διαφέρον τών φιλομούσων τής πρωτευούσης καί γι’ αύτά στήν Όγδόη καί τελευταία συμ
φωνική συναυλία συνδρομητών τής ορχήστρας τοΰ ’^δείου ’ Αθηνών, ή αίθουσα τών «Όλυμ- 

.πίων» ήταν γεμάτη άπά κόσμο πού διψφ πάντα γιά κάτι τά νέο, κάτι τά άνώτερο καλλι
τεχνικά καί μάλιστα δταν αύτά μάς δίδεχαι άπό Ελληνική ορχήστρα, άπά "Ελληνα διευ- 
θυνχήν ορχήστρας, τάν κ. Μητρόπουλον, καί άπό τά χέρια τοΰ διαλεχτού τεχνίτη, τοΰ 
κ. Πετρίδη. 'Η «'Ελληνική Σουίτα» τοΰ συνθέτου μας κ. ΙΙετρίδη, τής δποίας έξετελέ- 
σθησαν τά τρία μόνον μέρη, είναι ένα άπά τά καλύτερα έργα τής δλης τελευταίας παρα- 
γωγής τοΰ τόπου μας μέ δλη τή δροσιά τοΰ Ελληνικού βουνού καί τής 'Ελληνικής άτμο- 
αφαίρας. 'Η quasi πόλυφωνική εργασία — Bitonal χών έκτελεσθεντων μερών, μας δείχνει 
τόν μαέστρο τής συνθετικής εργασίας, χωρίς νά φτάνη αύτή τά δρια σχολαστικότητος ή 
χυπικής «έπεξεργασίας». Τά «Πρελούδιο* τής Σουίτας που ακούσαμε μέ τά σκορπισμένο εδώ 
κ’ έκεϊ θέμα του στήν άρχή, μέ τόν κανόνα καχόπιν καί τήν δλη άνάπτυξή του σιγά-σιγά 

•μάς μπάζει σχήν Ελληνική ζωή, στά Ελληνικά περιβάλλον. Τά «Νανούρισμα» μέ τά τέσ- 
σαρα όργανα σόλο (φαγκότο, κλαρινέττο, φλάουτο καί βιολί) ήταν μιά άπά τίς καλύτερες 

-συμφωνικές άναπτύξεις τοΰ κ. Πετρίδη με χήν απλότητα τών μέσων καί χήν μεγαλειώ
δη έμφάνισιν, διά χοΰ Crescendo, τής δλής θεματικής εργασίας.

*0 «χορός» μέ τήν χρησιμοποίησι διαφόρων κλιμάκων (Οποδωρίου, χρωματικής κτλ.) 
•μέ τά άγγλικάν κέρας (τό πρώτδν θέμα) καί τά κλαρινέχχο (χά δεσπόζον) μάς χάρισε 
αλησμόνητες στιγμές χαρας, δροσιάς καί Ελληνικής ζωής. Ό  κ. ΙΙετρίδης είναι άξιος 
συγχαρητηρίων γιά τά Ιργον του, γιά τήν Ελληνική του σύνθεση.

— ’ Επίσης εις έκτακτον συναυλίαν τής συμφωνικής ορχήστρας τοΰ ’ ^ίδείου ’Αθηνών, 
παρηκολουθήσαμεν μιά Χορογραφική σουίτα δι’ ορχήστραν του κ. Λεβίδη σέ λαμπερή 
•ένορχήστρωσιν καί πλούτον άρχησχρικών συνδυασμών : Le Talisman des Dieux. Τά συμ
φωνικόν ποίημα επίσης τοΰ κ. Λεβίδη γιά σόλο «μουσικών κυμάτων» Μαρτενδ καί ορχή
στραν άφήκε μεγαλυτέραν έντύπωσιν γιά τούς ώραίους ηχητικούς συνδυασμούς είς τήν δλην 
συμφωνικήν άνάπτυξιν τού έργου τοΰ Έ λληνος συνθέτου μας. Προσεχώς θά έπανέλθωμεν 
•έν έκτάσει, τόσον γιά τήν συνθετικήν εργασίαν χοΰ κ. Λεβίδη δσον καί γιά τούς άλλους 
Έ λλη νας συνθέτας.



— Τό Φ εβρουάριο παρακολουθήσαμε τήν συναυλία τοϋ βαρυτόνου κ. Χ α ρ α λ - 
Παπαλάμπρου μέ τήν σύμπραξι τής Δ ιδος ν.Ιρμας Κολάση (πιάνο) σέ έ'να εκλεκτό- 
πρόγραμμα όλων τών σχολών-

'Ακούσαμε κοντά στον Ρ ώ σσο  Μ ουσόρσκη καί έ'να απόσπασμα άπό τήν «Ζ σζά »  
τοΰ Λεονκαβαλλο. τόν Ιΐοντσιέλλι καί τόν Μ άγερμπερ, τόν Σ αμ άρα  καί άλλους.

Δέν πρέπει όμως νά παραλείψουμε καί τήν σύμπραξι καί τών άλλων καλλιτε
χνών οήως τοϋ κ- Νικ. Γαϊτάνου, τοϋ κ. Κ. Νιανιοπούλου, κ αθώ ς καί τοϋ κ. Θ εο 
δώρου, πού μάς χάρισαν όλοι καί ιδιαίτερα ό κ Π απαλάμπρου αληθινά καλλιτεχνικές 
στιγμές άπό τις λίγες τής μουσικής κινήσεως τής πρωτευούσης.

— Στό ρεσιτάλ τής νέας καλλιιέχνιδος Δ δος Λίτσας Π απά (βιολί) ακούσαμε με
ταξύ άλλων καί τό κοντσέρτο τοϋ Τσαϊκόφσκη, τήν «Romance Andalouse» τοΰ Σ α ρ α - 
ζάτ , τών Μ πράμς· 1 'ιόαχιμ τόν «Ούγγαρέξικο χορό», μιά σονάτα τοΰ Χαΐντελ κτλ.

Ή  νεαρά καλλιτέχνις έξετέλεσε τό δλον πλούσιον πρόγραμμά της μέ μπρίο καί 
μέ διάθεσιν, civ καί σέ μερικά μέρη άκουόνταν κάπως ποιό σκληρή ή τοξαριά  της 
ίσως άπά τράκ ή ίσως άπό συνήθειαν. Εις τό πιάνο ή Δίς “ Η βη Πανά.

— Ό  καλλιτέχνης τοΰ πιάνου κ. Λ. Ευστρατίου στό ρεσιτάλ του « 'Υ π έρ  τών π αι
δικών εξοχών τοϋ Πατριωτικοϋ ιδρύματος» διεκρίθη γιά τήν λεπτότητα τοΰ παιξίματός 
του καί ιδιαίτερα στά «Etudes Symphoniques» τσΰ Σούμαν, στά διάφ ορα  τεμάχια τοΰ 
Σοπεν, στό «Reflets dans l’eau» τοΰ Ντεπυσσύ κτλ.

— Ή  τάξις τής μαθητικής ορχήστρας τοϋ κ. Μπουστίντουϊ ( ’φδεΐον ’Α θηνών) 
έξετέλεσεν άρκετά καλά υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ συμπαθοϋς αύτοΰ παιδαγωγού μας τήν 
είς σι δφεσ. μξ Συμφωνίαν άρ· 5 τοΰ Σούμπερτ, ένα Κ οντσέρτο (τό είς σολ) τοϋ 
Μ όζαρτ (βιολί ό κ. Α. Πϋπόλος), τό Σεπτέττο τοΰ Μ πετόβεν κτλ.

— Είς τό « ’φδεΐον  Π ειραιώς» τήν 2 ’Απριλίου στήν «"Εκτη μαθητική άσκησι» μέ 
πλούσιο πρόγραμμα χαρακτηριστικό τής γενικής παιδαγωγικής τάσεω ς τοΰ «Ω δείου » 
τοϋ «Πειραϊκοϋ Συνδέσμου» έγένετο δεξίωσις τοΰ γνωστοϋ μας μαέστρου κ. Μ ητρο- 
πούλου καί έ’ποιξαν τά διάφ ορα  μουσικά τεμάχια οί μαθηταί Κυρατσάκης, Π αλλάν- 
τιος, ίουπίλας, Κ αλογερα ; καί αί μαθήτριαι Γερακίτου, Ά λεξαν δρή , Μ ανούσου, Π ο 
λίτου, Γρηγοροπούλου, Σμυρνιούδη, Ζερβοϋ Ά ντόρ ν ο  καί Σουλιώτου.

— Ό  γνωστός παιδαγωγός πιανίστας καί καλλιτεχνικός διευθυντής τοϋ «'Ε λληνι
κού’ Ωδείου* κ. Θ . Π ίνδιος μάς έδω σε μιά συναυλία μαθητών του είς τήν όποιαν 
καί ξεχωρίσαμε τήν Λ ·δα Μ ομφερράτου μέ τήν λεπτή καί αισθηματική έκτέλεσ» τοϋ 
«Feve d’une jeune fille» τών Σοπέν-Λίστ, τήν Δ δα  Ζυγομαλά (τραγούδι) στό «Avant 
la bataille» τοΰ Σοπέν, τήν Δ -δα  I ουδή σττιν «'Ισπανική Ρ αψ φ δία» τών Αίστ-Μ που- 
ζόνι καί τέλος τήν Δ -δα  Κ ολέσση στήν λαμπρά έκτέλεσι τοϋ Κοντσέρτου είς ντο έλασ. 
τοϋ Σαίν-Σάνς.

'Ο  κ. ΙΙίνδιος είναι άξιος συγχαρητηρίων γιά τήν εύσυνείδητη καί πρό παντός, 
άθόρυβη καί γι’ αύτά αποτελεσματική παιδαγωγική του εργασία.

Ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ
Ά π ό τις 20 ’Ιουνίου— 2 ’Ιουλίου θά δοθοϋν ιδιαίτερα μαθήματα γενικής μουσικο- 

παιδαγωγικής φύσεως αχό Βερολίνο άπό διακεκριμένους Γερμανούς παιδαγωγούς, καθώς- 
μάς πληροφορεί ή αγγελία χοϋ «Zentral Institut i i i r  Erziehung und Unterricht»— Berlin- 
W 35, Potsdamerstr. 120. Συνιστώμεν ιδιαίτερα τήν παρακολούθηαιν τών μαθημάτο>ν αύ- 
χών είς τούς διαφόρους καθηγηχάς χής σχολικής μουσικής. ’Έξοδα εγγραφής 35 Μάρκα.

— Ή  διεύθυνσις τοϋ «Musiltheim, Frankfurt/Oder ■> μας “γνωσχοποιεί τήν σειράν τών 
παιδαγο>γικων μουσικών μαθημάτων άπά 27 ’Ιουλίου— 12 Αϋγούσχου. Τά έςοδα χών μαθη- 
μάχων είναι 45 Μάρκα. Αιά περισσοτέρας πληροφορίας άπευθυνχέον ώς άνω.

— ‘Ο σύλλογος «Janko Verein» Wien XVII , Canongasse 19 μάς άπέσχειλε μίαν 
εγκύκλιον σχεχικήν μέ τήν «Klaviatur Janko διά τήν δποίαν καί θά γράψωμεν προσεχώς.

— Έλάβομεν άπά χά Βερολϊνον £να πρόγραμμα χοϋ «Deutsche Musikinstitut fur 
Auslander» (Berlin-Charlottenburg 1, Fasanenstrasse 1) διά χοϋ δποίου μάς γνωσχοποιεΐ- 
ται δτι κατά χούς μήνας ’Ιούνιον— ’Ιούλιον, θά γίνουν ίδιαίχερα μαθήμαχα πιάνου καί 
βιολιοϋ. Αιδάσκονχες είναι οί Edwin Fischer, Wilhelm Kempf, Leonid Kreutzer (πιάνο) 
καί Georg Kulenkampff βιολί. 'Ως δίδακχρα έχουν δρισθή 10 Γερμανικά μάρκα. Συνιστώ-



-■μεν ιδιαιτέρως είς τούς τελειόφοιτους των Ίίδεϊων μας τήν παρακολούθησιν των μαθημά
των αυτών άπό τούς τόσον Ικανούς παιδαγωγούς πιανίστας καί τάν βιολιστήν Ιίούλενκαμπφ·

— Προετοιμαζομένων τών έορτών έπί τη 15-ρίδι της ’Οκτωβριανής Έπαναστάσεως 
τό 'Γπουργεΐον (Έπιτροπάτο) τής ΙΙαιδείας τοΰ Συνδέσμου τών Σ. Σ. Δημοκρατιών δι’ α γ 
γελίας εΐς τάς εφημερίδας τής Μόσχας διεκήρυξε διαγωνισμόν τών καλλιτεχνών διά τά 
επιτυχέστερα φιλολογικά έργα διαφόρων genre. Τά Έπιτροπατο άποτείνεται είς τάς σχε- 
τικάς οργανώσεις τών συμμάχων δημοκρατιών τής Ένώσεως δπως διοργανώσουν έπιτοπίως 
διαγωνισμούς διά τά καλλιτεχνικώτερα εργα τής έθνικής φιλολογίας καί τέχνης.

Μέρος είς τόν συναγωνισμόν δύνανται νά λάβουν ΐκτός τών γνωστών καλλιτεχνών 
καί ή νεολαία.

Έ χουν δρισθεΕ 26 χρηματικά βραβεία, άπά 750 μέχρι 10.000 ρουβλ.
Διά τά καλλίτερον ίργον ώρίσθη τά βραβείον τής ’Οκτωβριανής ’Επαναστάσεως ώς 

ποσάν 25.000 ρουβλ. (περίπου 410 λιρών ’ Αγγλίας).
— Είς τά θέατρον «Σάν Τζοβάνι» του Μιλάνου ένεφανίσθη κατ ’ αύτάς ή γνωστή μας 

δραματική υψίφωνος δίς Ν έλλη Π λ ο ντη  είς τήν «Καβαλλερίαν» ώς Σαντούτσα. Ή  επι
τυχία ύπήρξεν εξαιρετική καί σύσσωμον τά έκλεκτότατον κο.νάν άνευφήμησεν τήν Έ λλη- 
νίδα καλλιτέχνιδα διαπρέπουσαν έν τω μέσω έκλεκτοτάτου συνόλου μέ μαέστρον τόν κ. 
Marino.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε Ι Σ
— ’ Από τούς άναγνώστες μας ζητοϋμε συγνώμην γιά τήν καθυστέρησιν τής κυκλοφο

ρίας τοϋ τεύχους αύτοΰ, διότι δ διευθυντής τών «Μουσικών Χρονικών» είχε τά άτύχημα νά 
πέση καί έπαθε «θλάσιν ' είς τά αριστερό του πόδι. Αύτά τόν ανάγκασε νά παραμείνη περί 
τίς 50 ήμέρες στά κρεββάτι καί γι’ αύτά καθυστέρησε ή κυκλοφορία τοΰ τεύχους αύτοΰ.

— Τό είς τά παρόν τεΰχος δημοσιευόμενον άρθρον τοϋ ’ Ακαδημαϊκού κ. Μαλτεζου 
«Παρατηρήσεις τινές έπί τής διατονικής κλιμακος κλπ.» είναι άπάντηα;ς τοΰ είς τά τεΰχος 
τοΰ Δεκεμβρίου π. ε. δημοσιευθέντος άρθρου τοΰ συνεργάτου μας καί καθηγητοΰ κ. Π’άχου 
«Τά Μουσικά Διαστήματα».

— 'Η τελευταία διάλεξις τοΰ συνεργάτου μας κ. Κ. Νικολάου περί Γκλούκ στήν 
μεγάλη αίθουσα τού Παρνασσοΰ, ένώπιον πολυπληθούς καί εκλεκτού ακροατηρίου, είχε 
με^άλην έπιτυχίαν, δεδομένου μάλιστα δτι ή δμιλία τοΰ κ. Νικολάου-εγένετο-καί μέ έκτε- 
λέσεις έκ τού «Ό ρφέως» καί τής «Ά λκήστιδος» τοΰ Γκλούκ, μέ εκτελεστάς τήν Δ-δα 
Εύδοκίαν Τσάκωνα καί τήν Δ-δα Χρ. Μπακούρην πού αντικατέστησε τήν άδιαθετοΰσαν 
Καν Βυζαντίου. Τά «Μ. X .* εκφράζουν τ* πλέον έγκάρδια συγχαρητήρια στόν συνεργά
την των κ. Νικολάου τόσον διά τήν ώραίαν του διάλεξιν δσον καί διά τήν άρτίαν έμφά- 
νισιν τών ώς άνω μαθητριών του.

— Στά Δημοτικόν θέατρον Πειραιώς κατόπιν προσκλήσεως τοΰ «Συνδέσμου 'Ελλή
νων Νέων'> ή Δίς ’Ιωάννα Μπουκουβάλα έκαμε μίαν πολύ καλήν διάλεςιν γύρω άπό τήν 
ζωήν καί τό εργον τοϋ Γερμανοεβραίου συνθέτου Μέντελσον. Τά άκούραστο αύτό κορίτσι 
πού μέ τήν αδελφήν της μας χαρίζουν συχνά πυκνά ευχάριστες μουσικοφιλολογικες βρα- 
δυές, είναι άξιο συγχαρητηρίων γιά τήν δλη κοινωφελή δράσίν του, γιά τίς ώραίες δια
λέξεις του.- Τοΰ εύχόμεθα πάντοτε έπιτυχίαν οπως καί είς τήν τελευταίαν του δμιλίαν
στόν Πειραιά. _ . -

— 'Η τρίτη συναυλία μόυσικής δωματίου τοΰ Έλληνικοΰ ’ ί^δείου (Έκτελεσται Σουλ- 
τσε— βιολί, ’Αβατάγγελος— βιολί, Κούλας— βιόλα, ’Αντωνίου— βιολοντσέλλο) ^μέ έργα άφιε- 
ρωμένα στήν Ελληνική μο»σική παραγωγή, είχε μεγάλην έπιτυχίαν, άφ’ ού άλλως τε 
όλαι αί συνθέσεις τών κ. κ. Βάρβογλη, Κόντη καί Εύαγγελάτου ήσαν άπό τίς πιά καλές 
τοΰ δύσκολου αύτοΰ είδους συνθετικής εργασίας. Οί συνθέται μας, έδειξαν πώς κατέχουν 
καλά τήν τεχνικήν καί τήν φόρμα, μάς έδωσαν ενδιαφέρουσας μελφδικάς καί άρμονι- 
κάς εικόνας— σύνολα, καί τά λαμποάν κουαρτέττο—οί έκτελεσται είναι άξιοι συγχαρη
τηρίων γιά τήν ώραίαν ιδέαν των νά έκτελέσουν συνθέσεις Ελλήνων μουσικών καί μόνον 
καί μάλιστα συνθέσεις τόσον άρτίας τεχνικώς, αίσθητικώς καί ήχητικώς.

— Λίαν προσεχώς θά έκτελεσθοϋν αί « Φ ο ίν ιο σ α ι» τοΰ Εύριπίδη στά Στάδιον κατά 
•μετάφρασιν αριστοτεχνικήν τοΰ κ. Ν. Ποριώτη. Τήν μουσικήν στήν τραγφδία αύτήν έγρα- 
ψεν δ εκλεκτός συνεργάτης μας κ. Κ. Ψάχος. Τήν δλην μετάφρασιν καθώς καί τήν μουσι

κ ή ν  θά δημοσιεύσωμεν είς προσεχές τεΰχος τών «Μουσικών Χρονικών».



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(Άναγράφεται κάθε βιβλίο, περιοδικόν ή μουσική έκδοσις, πού στέλλεται στή διεύ- 

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

ΜΟΥΣΙΚΑΙ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ  :

F r a n t i s e k  B r o z  ; P rosta  h u d b a , πέντε κομμάτια γιά πιάνο.
J. P r o c h a z l t a :  "Εξη χοροί γιά πιάνο.
J . R  i d k y  : P oh a d k a  M aje, γιά πιά-νο.
J. R i d k v  : H o u s lo v y  K o n c e r t , γιά βιολί καί πιάνο.
J. P r o c l i a z k a ;  S on a ta , γιά βιολί καί πιάνο.
K u r t  S e i d  1 : V ig il ie , γιά βιολί καί πιάνο.
J. R i d k y  : Σερενάτα— άπασιονάτα γιά βιολί καί πιάνο.
G u s t a v  V  r a n e k :  Le gen ta , γιά βιολί καί πιάνο.
G u s t a v  V  r a n e k  : L e n to , <·ιά βιολί καί πιάνο.
J o s e f  M i c k a :  T a g lich e  tr il le r — stu d ien  (γιά Βιολί).
J. R i d k y  : S on a ta , γιά βιολονσέλλο καί πιάνο.
Β. H a r v a n e k :  T a ra n te lla , γιά βιολονσέλλο καί πιάνο.
J. R i d k y  ; C o n ce rt γιά βιολονσέλλο καί πιάνο.
B l o d e k  — S a d l o  : In term ezzo  &  A lle g r o  v iv o ,  γιά βιολονσέλλο καί πιάνο, 
B o h u s l a v  H a r v a n e k :  A lle g r o  s c h e r z o s o , γιά βιολονσέλλο καί πιάνο. 
Β. H a r v a n e k ;  H u m o re sk a , γιά βιολονσέλλο καί πιάνο.
J i n d r i c h  Μ a s  Ι ο  : H u m o re sk a , γιά βιολονσέλλο καί πιάνο.
K u r t  S e i d l :  V ig il ie , γιά βιολονσέλλο καί πιάνο.
J. R i d k y  ; I Κουαρτέτο εγχόρδων (ΙΙαρτιτοδρα).
J o s e f  F o e s t r e r :  Κουαρτέτο έγχορδων (Παρτιτούρα).
J. R i d k y :  I I  Κουαρτέτο έγχορδων (Παρτιτούρα).
Εκδόσεις τοϋ οϊκου : « E d i t i o n  S a d l o »  Πράγας. P r a h a -K o s ir e  233. C .S .R . 
C l a u d e  D e b u s s y ;  R o n d e a u , γιά τραγούδι καί πιάνο.

» C h an son  d ’ un fo u .
» Ic i-b a s , γιά τραγούδι καί πιάνο.
» Z e p h ir , » » » »
» D anse B oh em ien n e , γιά πιάνο.

'Εκδόσεις τοΰ οϊκου Β. S c h o t t ’s S o h n e ,  M ain z.
F r a n s  S h e v e n h a l s :  C o n ce r tin o , γιά  βιόλα καί πιάνο.
J o s e p h  J o n g e n :  13 p re lu d es  p o u r  p ia n o .— Τεΰχος ( I n q u ie tu d e .. . . ,

— N o s ta lg iq u e ...— P o u r  d a n s e r . . .— T o u r m e n t s .. .— E a u  t r a n q u il le . ..— A p p a s s io 
n a t o . . .— II eta it u ne f o i s . . .— In terlu d e ).

P . J. Μ . P l u m ,  O . S. M .:  P iece  fu n eb re  (o p . 83) γιά μεγάλο όργανο.
» F an ta is ie  (op . 46) γιά μεγάλο όργανο.

J o s e p h  J o n g e n :  J e u x  d e  N y m p h e , γιά πιάνο.
J o s e p h  J o n g e n :  13 p re lu d es  p o u r  p ia n o . Τεΰχος 2° (A n g o is s e . . .— G io -  

w in e z z a . . .— P a p illon s  n o i r s . . .— T e n d r e s s e .. .— A irs  de fe te . . . ) .



A  Jig.  D e  B o e c k :  D eu x  E squ isses , p o u r  v io lo n  o u  a lto  et p ia n o .
’Εκδόσεις τοΰ οίκου S c h o t t  F r e r e s ,  B ru x e lle s .
A r t h u r  H o n e g g e r :  D anse d e  la  ch e v r e , γιά φλάουτο σόλο.
A l e x a n d r e  Μ o  11 u : D e u x  C hants de m a ria g e .
M e h  vi 1: H ym n es de la r e v o lu t io n  F ran ^ aise , γιά χορωδία καί πιάνο κ ατά  

διασκευήν A lb e rt  P illa rd .
Μ . J. Ε  r b  : D eu x e im e S on a te  γιά ,ιιολί καί πιάνο.

» T r o is ie m e  S on a te  γ.ά πιάνο καί βιολί.
’Εκδόσεις του οίκου M a u r i c e  S e n a r t  20, R u e  du  D ra g on , 20 Paris.
c i e o r g  v o n  A l b r e c h t ;  L itu r g ie  des Joh an n es C h ry so s to m u s— Α κ ο 

λουθία τοϋ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. Οί κατά τήν θείαν λειτουργίαν τής ’ Ανατολικής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν χρήσει βυζαντινοί μουσικοί τρόποι, διασκευασθέντες διά μικτήν 
εκκλησιαστικήν χορωδίαν Οπό Γεωργ. Ά λμπρεχτ.

Έ κδοσις B e r t h o l d  &  S c h w e r d t n e r ,  S tu ttgart.

Β Ι Β Λ Ι Α :

Μ . V a i s  a : Le th eatre  C re to is  au  X V I I e  s ie c le . (E x tr a it  άπό τήν γαλλό- 
φωνον έπιθεώρησιν « L ’ a c r o p o le » , τεΰχος ’ Ιουλίου Σεπτεμβρίου 1931 — Paris). Σχ. 8ο 
Σελ. 24.

Γ ι ά γ κ ο ς  ’ Α ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς  : Ά π . Μαμμέλης. δ ποιητής καί τό έργο του..
(Κριτική μελέτη). Σχ. 8ο Σελ. 24. Τιμή δρχ. 10.

Χ ρ ή σ τ ο ς  Λ ε β ά ν τ α ς :  Ό  ίσιος δρόμος κι’ άλλα διηγήματα. Έκδοσις «Νέων
Καιρών». Σελ. 70.

Ά  γ γε λ ο ς Ι ί α σ ι γ ό ν η ς :  Τά αίσθημα (Τεΰχος Δεκεμβρίου άρ. 48 τοΰ μην. άν-
θρωπιστικοΰ περιοδικού «Έ ρευνα» τής Αλεξάνδρειάς. Σελ. 24, τιμή δρχ. 10.

Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς  Σ π α τ α λ α ς :  'Ομήρου ’Οδύσσεια (μετάφραση), τεΰχος α", ραψω
δία α'. Έ κδοσις «Χρονικών» Σχ. 8ο Τιμή δρχ. 5.

Κ α ΐ σ α ρ  ’Ε μ μ α ν ο υ ή λ :  Τά κοράκι τοϋ E d g a r  P oe  (Μετάφραση). Έ κδοσις 
τοϋ περιοδικοΰ «Κύκλος» Άθήναι.

Γ ε ώ ρ γ .  Δ έ λ ι ο ς : Νέοι κόσμοι (co m e d ie ). Σελίδες 110. Τιμή δρχ. 25.-—
Α ν τ .  Γ ι α λ ο ύ ρ η ς :  ’Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. (Μερικά λόγια γιά τή ζωή καί 

τά έργο της, μέ τήν εύκαιρία τής είκοσιπενταετηρίδος άπά τά θάνατό της). Έκδοσις «Φι
λολογικής Πρωτοχρονιάς» Πόλη 1932.

Λ ι λ ή Ί α κ ω β ί δ η  : Φωτεινές ώρες (στίχοι) ’Αθήνα 1932. Σελ. 64 τιμή δρχ. 20.—
Χ ρ . Π υ ρ π ά σ ο ς :  Φιλικά καί φιλημένα. (Ποιήματα). ’ Αθήνα 1932.
Λ ι λ ί κ α Ν ά κ ο υ : "Η Ξεπάρθενη.
θ ε μ ο ς  Π ο τ α μ ι ά ν ο ς :  Σιλουέττες τών βυθών.
Σ τ έ λ ι ά ς  Ξ ε φ λ ο ύ δ α ς :  ’Εσωτερική συμφωνία. Θεσσαλονίκη.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ

Έλάβαμεν τά πρώτον τεΰχος τοΰ νέου φιλολογικού περιοδικού «Όμαδική Σκέψη» 
πού έκδίδεται στάν Πειραιά άπά μιά δμάδα νέων διανοουμένων μας μέ έπί κεφαλής τάν 
λαμπρόν καί πολυμαθή κ. Θ. Ά ντώναρον καί συνεργάτας, μεταξύ άλλων, τούς κ. κ. Λυμ- 
περην, θεοδωρίδην κτλ. Εύχόμεθα καλήν προκοπήν καί άμέριστον τήν ύποστήριξιν τοϋ. 
Πειραϊκοϋ κοινού στά περιοδικόν τών νέων μας.


