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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α '. Θ Ε Μ Ε Λ ΙΩ ΔΕ ΙΣ  ΑΡΧΑ Ι 

Τό μουσικόν καλλιτέχνημα.

Ό  κ όσμ ος του  κ αλ λ ιτεχ νή μ α τος.— Τ ά  εις τό  κ αλλιτέχνημ α 
συ ν α ισθ ή μ α τα .— Τό περιεχόμενον τω ν  σ υ ν α ισθ η μ ά τω ν .— Ή  ιδέα 
roG καλλιτεχνήμ ατος.

Τό περιεχόμενον τής μουσικής.

Τό α ισθη τόν .— Ή  γενικότης τής μουσικής. — Ή  γενικότης τής 
μουσικής δεν είναι ή γενικότης του  άφ η ρημ ένου .— Ό  συ μ βολι
σμ ός τής μουσικής. - Ό  συ μ βολ ισμ ός τω ν  (μουσικών) ήχων καί 
τό ώ ρα ΐον . Καί ή έκ του συ μ βολισμ οΰ  α ν α λ ο γ ία  είναι γ ε 
νική. Αΐ υποκειμενικοί προσθήκαι.- -Ή  α ν α λ ο γ ία  είναι μέσον  
π ρος άπ όδοσ ιν  τω ν ιδεών. - Αί ά ν α λ ο γ ία ι  καί αί αναμ νή σεις. — 
Τό περιεχόμενον καί τό ά ν ώ τερ ον  π οιόν .— Τό περιεχόμενον καί 
ό καλλιτέχνης. Τό ώ ρ α ΐο ν .

Μορφή καί περιεχόμενον

Τό περιεχόμενον εις την ζωήν.- -Τ ό περιεχόμενον εις  τ ά ς  κ α 
λ ά ς  τέχ νας. — Έ τ ε ρ α  π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α .— Ή  εύρυθμία μορφής καί 
π εριεχομένου .— Ή  «μορφή» τω ν  α π λ ώ ν  στοιχείων. Ή  α κ ο λ ο υ 
θία τών θεμ άτω ν. -Αί «μουσικαί μ ορφ αί». —Ή  «ώ ρ α ιότη ς τής 
μορφής». —’Τό ά λ λ η λ ένδετον  μορφής καί περιεχομένου.



Δ ' .  Ο  κ αλλιτέχ νη ς.  ̂ ’ iRmrhnTrr καί ιιεναλο-
Ψ υχολογία  της μουσικής άντικειμενικοποίησις
φ υΐσ  — Ύ περνίκησις τω ν  αψιθυμιω .
(ή ά π ό σ τ α σ ις ) .— Τό εργον  του συνθέτου.

Ε . Ό  ακροατής. _ , , _ < Η
„  Τυατιλήρωσίς τω ν  α ν ω τέρ ω .

Αΐ άπόψ εις του  Meumanu· μ Π . ________ ή  αισθητό-
χ ο ρ ά  *  τ , ς  * κ ρ ο * - ς  ^ 7 - -  " «

άκροατοΟ  ( ^ )

-  - -κοί». 
ροι τύποι.

Στ'
Η  σύμπραξις τής μουσικής μετά τών άλλων καλών τεχνών.

>Λ „ Tcwcbv— Μουσική και ποιησις —  Ιο με 

λόδραμα! - Η  α Ο ν δ ε ο ,ς .Λ δ  - Π ε ρ ί  φυσικότητας.

Β' ΕΦ Η Ρ Μ Ο ΣΜ Ε Ν Η  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Τά μουσικά στοιχεία- _

α) -Ο ή X Ο ς . - Τ *  γ ή ρ α τ α . -  °x p o ?r,Iv T; i ^ V
Ή  έ ν τ α σ ι ς . - Ή  δ ι ά ρ κ ε ι α . - Η  χροιά . π  χμ

β Γ άπ “ η υ θ α ό ς  - Τ ά  αϊτια τών διαφόρων εντυπώσεων.-Τό

• °  ΐ 6ν; ς̂ Γ 6 Γ Γ τ 6  U nisono- Οί τρόποι καί σί κΛίμακες

^ Τ ^ ν Γ Γ ^ ν ο ς  » ■  δ ισ φ ω ν ο ς  σ υ γ χ ο ρ δ ί ο ^  
"F.tedoi π ερ ιπ τώ σεις . —Α ί ά π λ σ ΐ  τρίφωνοι οογχ ορ δ ια ι.- Η ου γ

χ ο ρ 1  τέταρτη ς έκτης. —Α ί ^ τ η ς
Αΐ ήλλοιω μ έναι συ γχ ορδια ι —  Αι μετατρ
iP ed a le )·— Τ ό B asso ostinato· . c c „ r Ό  κα»
ε) Η ά  ν τ ί α  τ ι ί  ι ς. Ψ υχολογία τής ά ν τ ι σ τ ,ξ ε ω ς . -  Ο
ν ώ ν .— Συμπέρασμα.



Β Τά μουσικά όργανα

α ) Τ ά  έ γ χ ο ρ δ α . — Τό  τετρ ά χ ο ρ δ ο ν . — Ή  βιόλ α . —Τό βιολον- 
σ έ λ λ ο .— Τό βα θ όχ ορ δον .
β) Τ ά  ξ ύ λ ι ν α  π ν ε υ σ τ ά .  — Τ ό P icco lo .— Ό  π λ α γ ία υ λ ο ς .— Ό  
ο ξ ύ α υ λ ο ς .—Τ ό O boe d’ amore·— Τ ό Α γγλ ικ όν  κ έρας. Ο ευθύ- 
α υ λ ο ς .— Ό  β α ρ ύ ς  εύ θ ύ α υ λ ος .— Ό  β α ρ ύ α υ λ ο ς .— Ό  ά ν τιβα ρ ύ - 
α υ λ ος . —Τ ό Σ α ξό φ ω ν ο ν .
γ) Τ ά  χ ά λ κ ι ν α  π ν ε υ σ τ ά . — Τό Κ έ ρ α ς .— Ή  Σ ά λ π ιγ ξ .— 'Η 
όλκωτή σ ά λ π ιγ ξ .— Αϊ «W agnertuben»·— Ή  Bass καί ή Contra
bass - tuba·
δ) Τ ά  Κ ρ ο υ σ τ ά . — Τ ά  τύ μ π α ν α .— Ή  Cassa·— Ή  G rancassa·— 
To tamburo rullante — Τ ό tam burino·— ‘ Η Castagnette·— Τ ά κύμ
β α λ α  (Piatti)·— Τό G ong καί τό  Tam tam ·— Τ ό τρ ίγ ω ν ο ν .— Τό 
κ ω δώ νιον .— Ή  R ute-— Ή  Schnarre·— Οί κ ώ δ ω ν ε ς .— Τ ό ξυ λ ό φ ω - 
ν ο ν .— Αί κ ω δω νοστοιχ ίαι (G lockenspiel)·
ε) Ή  C e l e s t a · -  Ή  ά ρ π α . Τό κ λειδοκ ύ μ βαλον .— Τό άρμ ό-
νιον. — Τό δ ρ γα ν ον  (Orgue)·
στ) Τό Μ α ν δ ο λ ΐ ν ο ν .  —Ή  κιθάρα.

Γ' Ή  ένορχήστρωσις
(ΓενικαΙ αία&ητικαί παρατηρήσεις)

α) Ή  έν ορχ ή στρω σις τω ν π ροκ λ ασσικ ώ ν .
β) Ή  ένορχ ή στρω σις τω ν  κ λασσικ ώ ν .
γ) 'Η  έν ορχ ή στρω σις τώ ν ρωμαντικών.
δ) Ή  ένορχ ή στρω σις τώ ν μεταπ ολεμικών συνθετώ ν.

Δ' Αί μορφαί τής άπολύτου μουσικής.

Ψ υχολογία τής μορφής. — Ή  Σ ο ν ά τ α . Αί υπόλοιποι μορφαί 
τής άπ ολύ του  μουσικής. Αί μορφαί τής πολυφωνικής μουσι
κής. Π ολυφωνία εν μ ο ν ο φ ω ν ία .—  Ή  π ολυφω νικότης. — Τό 
Ouartetto· — Τί ε ίνα ι ά π όλ υ τος  μουσική ;

Ε Ή  σΰνδεσις τής μουσικής μετά τής ποιήσεως

Γενικαί π αρατηρήσεις . Τ ό  «τ ρ α γ ο ύ δ ισ μ α »  καί ή Deklam ation· 
-L ied , Μ ελ όδρ α μ α , Μ ου σικ όδρα μ α  καί Μ ουσική τ ρ α γ ω δ ία , 

α ) Τ ό  L i e d  ·— Ό  ρ ό λ ο ς  τής σ υ ν ο δ ε ία ς .— Τό π ροοίμ ιον .— Α [ 
(μουσικαί) π α ρ εμ β ο λ α ί.— Ό  επ ίλ ογος (Coda)·— Αί επ α ν α λ ή 
ψεις. -Τ ά  Lieder τη συ νοδεία  ορ χ ή σ τρ α ς  ή μουσικής δω μ ατίου  
κ τ λ .



β) Τ ά  Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ά  δ η μ ώ δ η  ά σ μ α τ α ,  
γ)  Ή  σ χ ο λ ι κ ή  μ ο υ σ ι κ ή .
δ) Τ ό  Μ ε λ ό δ ρ α μ  α .— Δ ρ ά μ α  καί Μ ελ όδρ α μ α . —Ή  δραμ α - 
τικότης— τό δ ρ ά μ α .— Τ ά  ποιητικά κ είμ εν α .—Ή  ένιαία καί λ ο 
γική δραμ ατική  γραμμή . — Τό «L eitm otiv  - του W agner. — Ή  
άρ ια . —  Τό Duetto, terzetto κ τλ .— Ή  χ ο ρ ω δ ία .—  'Η χ ο ρ ο γ ρ α 
φ ία .— Τ ά  αυτοτελή  μουσικά μέρη. — (Ή  αισθητική τής μουσικής 
καί τό  Μ ελ όδρ α μ α ). — Ή  βα θυ τέρα  ψυχολογική ση μ ασία  τής 
μουσικής εις δ ια φ όρ ου ς σκηνάς του μ ελ οδρ ά μ α τος . — ΓΗ Ε ίσα- 
γω γή .
ε) Ή  μ ο υ σ ι κ ή  ε ι ς  δ ρ ά μ α τ α .  -Τό M elodram ·— Τό Μ ιμό
δ ρ α μ α .— ( Ό  μ ίμ ος καί ό ρ ό λ ο ς  του Μ π αλλέττου ). 
στ) Η Ο π ε ρ έ τ τ α . —Τό  κ ω μ ειδύ λλιον .— Ή  έπιθεώρησις καί 
ή R e v u e - Ό π ε ρ έ τ τ α .— Ό  ήχηπκός κ ινημ ατογράφ ος, 
ζ) Τ ό  Ό ρ α τ ό ρ  ι ον .  
η) ' Η  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  μ ο υ σ ι κ ή .

Σ τ '· Αί καλαισθητικοί άξίαι-

Τό ώ ρ α ΐο ν . -Τ ό  υψηλόν (Erhaben)·- Τό τρ α γ ικ ό ν .—Τό κωμι
κ όν .— Τό hum or.— Τό χ αρίεν .— Τό ά σχ η μ ον .— Τό ά γ ο ρ α ΐο ν .

Ζ · Τό "Υ φ ος (S til) .

Γό άτομικόν ϋφος. — "Υ φ ος Α  εποχής. — "Υ φ ος έξ ώρισμένου  
καί δι’ ώ ρισμ ένον  υλικόν.— "Υ φ ος Α σχολή ς. -Ή  έθνική μου
σική.— Σ υ μ π έρα σ μ α .

Η ' Αισθητική τής μουσικής έκτελέσεως

Τελειωτικοί «θέσεις»·



Α'. Θ Ε Μ ΕΛΙΩ ΔΕΙΣ  ΑΡΧΑΙ

A'. To μουσικόν καλλιτέχνημα

Ό  χόσμος Τά διάφορα, μεγαλοφυών συνθετών καλλιτεχνήματα, είναι
του καλλιτέχνη- ι',π{̂ )ξρ1ςι μακράν τής κοινής καί πεζής πραγματικότητος κό

σμοι, εικόνες, ίδανικα'ι καταστάσεις, άνευ συμπαρομαρτοΰν- 
των τυχόν συμφερόντων ή άμεσων ατομικών, υλικών γενικώς, ωφελειών. 
Τό μουσικόν καλλιτέχνημα, υπάρχει ως τι συγκεκριμένον καί αισθητόν, χω
ρίς τό παράπαν νά μιμήται τι τοϋ εξωτερικού κόσμου. ’ ) Είναι εις κόσμος 
ιδανικός, κόσμος τής φαντασίας. Μή λαμβάνων αυτό τι έκ τής εξωτερικής 
ζωής, άποκτα εσωτερικότητα συναισθηματικής υφής 2), χάρις εις τον εσω- 
τερικόν-ψιιχικόν πλούτον τοΰ καλλιτέχνου καί την άπομάκρυνσιν τοΰ αμέ
σου ατομικού καί εγωιστικού συμφέροντος. Δεν αποδίδει, διότι αδυνατεί, τα 
πράγματα, τά αντικείμενα, την κατάστασιν έξ ής ’ίσως ωρμήθη, αλλά την 
ουσίαν έκάστοτε, τον πυρήνα, τό άνθος παντός δντος, την «Q uintessenz»
κατά Schopenhauer- 3)

Καί ό έσωτερικός-συναισθηματικός αυτός κόσμος τοΰ καλλιτεχνήματος, 
μετά τών εν χρήσει διά την άποδοσίν του εκφραστικών μουσικών στοιχείων, 
μορφών κτλ., δεν είναι ουδέ άπεικόνισις καί αντιγραφή τών τής πραγμα
τικότητος ψυχικών διαθέσεων τοϋ παραγωγού, άλλ’ ήρεμος και ελευθέρα πα
ραγωγή τής μουσικής σκέψεως καί αισθήσεως τοΰ δημιουργοΰ καλλιτέχνου, 
μετά σχετικής πάντοτε, εν γενικαΐς γραμμαΐς, αναλογίας προς τα συναισθη-

*) Περί της δυνατότητος της «μιμήσεως» υπό τής μουσικής καί τής εκ τής «μι° 
μήσεως» κατόπιν άνωτέρας αίσβητικής αξίας τοϋ καλλιτεχνήματος, ασχολούμεθα κ α 
τω τέρω , τόσον εϊς τό Α '. μέρος τοΰ παρόντος έ ρ γ ο υ ,  δσον καί εις τό Β ιδιαιτέρως.

2) Τίνι τρόπω άποκτα, αποδίδει καί γνωστοποιεί τό περιεχομενον του αυτο, τό 
μουσικόν καλλιτέχνημα, τό έξετάζομεν εις ιό  επόμενόν κεφαλαιον.

3) «Die W elt als W ille  und Vorstellung». Τά «"Α παντα» έκδόσεως J. Frauen- 
stadt (1922), 2ος τόμος, σελ. 3Οί).



ματα τής ζωής. Εις τό συμπεπληρωμένον μουσικόν καλλιτέχνημα, δεν συναν- 
τώμεν δηλαδή, πιστήν αντιγραφήν τοΰ θυμικοϋ, καθ’ δσον ούδέν τών έν 
αύτώ έν χρήσει μέσων άποδόσεως συνταυτίζεται προς τάς τάσεις ή τάς όρμάς 
τοϋ έν τη πραγματικότητι συναισθηματικού ημών βίου. Ό  τελευταίος 
αυτός έκδηλοΰμενος, στερείται τοϋ ρυθμοϋ, τοΰ μέτρου, τής μελφδίας, τής 
αρμονίας, τής άντιστίξεως ή τοΰ ωρισμένου ήχου τών διαφόρων τής ορχή
στρας οργάνων. Λεν προσαρμόζεται, ώς έχει, εις τάς καθαρώς μουσικάς 
μορφάς τής Σονάτας φέρ’ ειπεΐν, τής Φυγής, τής Πασοαγκάλιας, τοΰ Κανό- 
νος, τής ανμφωνίας κτλ. Ό λ α  άλλως τε τά ανωτέρω μουσικά μέσα άποδό
σεως, παρήχθησαν ολίγον κατ’ ολίγον, άνευ προτύπων εις τον εξωτερικόν 
κόσμον, ακόμη κα'ι τά δυναμικά σημεία άποδόσεως ως τά forte, piano, 
crescendo, decrescendo και τά παρόμοια. Καί ή σχέσις επομένως ήχοϋντος 
ή άναγινωσκομένου, διά τούς μουσικώς ανεπτυγμένους, καλλιτεχνήματος καί 
εσωτερικής ζωής, επέρχεται τρόπον τινά αυτομάτως, άνευ συνειδητής εργα
σίας, δεδομένου δτι έκαστη καλλιτεχνική άπόδοσις, εχει τήν 6άσιν της καί 
απαρχήν εΐς τό ασυνείδητον, τό συναίσθημα, δηλαδή, τήν γενικήν θυμικήν 
διάθεσιν (Stimmung·) κτλ., τοΰ παραγωγού καλλιτέχνου. Παρατηρεΐται 6ε6αίως 
ποιά τις άναλογία τών μέσων αυτών καί τοΰ συναισθηματικοί κόσμου, ώς 
ανωτέρω έλέχθη, αλλά τά εκφραστικά διαφόρων καταστάσεων μέσα, είναι 
πρωτίστως μουσικά έκφράσεως μέσα, άτινα καί στερούνται ως τοιαΰτα εξω
τερικών προτύπων.

Τό μουσικόν καλλιτέχνημα, επί πλέον, δέν παραδίδει ουδέ αντικείμενα 
τοΰ έξωτερικοΰ όρατοΰ κόσμου, έ'στω καί έξιδανικευμένα ως ή ζωγραφική ή 
ή γλυπτική φέρ’ είπείν, δέν εχει καί δέν αποδίδει πρότυπα, άλλ’ έξ αντι
θέτου έγκολποΰται τήν εσωτερικότητα, τήν υφήν τοΰ αντικειμένου, εισχωρεί 
εις τον πυρήνα αΰτοΰ καί άπηχεϊ εις τό εργον καί τήν ψυχήν, τό γενικόν 
συναισθηματικόν περιεχόμενον, την «Q uintessenz». Δεδομένου δμως δτι, τό 
συναίσθημα είναι άπότοκον ώρισμένης καταστάσεως, ή δέ μουσική δέν είναι 
εις θεσιν ν ’ άποδώση τήν ωρισμένην αυτήν κατάστασιν, ό εις τό μουσικόν 
καλλιτέχνημα εμπεριεχόμενος συναισθηματικός κόσμος, στερείται τών (ορισμέ
νων παραστάσεων, τών εννοιών, τών ώρισμένων αυτών γενικώς εξωτερικών 
καταστάσεων, διά ν ’ απόκτηση οΰτω τό καλλιτέχνημα, παντάπασιν, ψυχικό- 
τη τα -έσω τερικ ότη τα , αλλά καί γενικότητα. Τό περιεχόμενον τοΰ μουσικοΰ 
καλλιτεχνήματος είναι γενικόν. ’ Αποτέλεσμα δέ τής γενικότητος αυτής τοϋ πε
ριεχομένου τής μουσικής, είναι καί ή γενικότης τοΰ χαρακτηρισμοΰ τοϋ περιε
χομένου αΰτοΰ. ι)·

ι) Σχειικώς, ®ά έπανελθωμεν καί εις τό ακολουθούν Β\ κεφάλαιον·



Τά εϊς το  Τό περιεχόμενον επομένως τής μουσικής ή, δπερ τό αυτό
α λλιτέχνημ α  

οννα ισ ϋ 'ή μ α τα .
κ αλ λιτέχνημ α  ^  ε’ις τ ,̂ καλλιτέχνημα μετά τής μορφής ένυπάρχοντα συν

αισθήματα '), είναι οΰχι πραγματικών καταστάσεων, αλλά 
καθαραί εικόνες, άπηλλαγμέναι παντός γήινου πόθου και επιθυμίας. Είναι 
συναισθήματα τής φαντασίας διά την φαντασίαν. Τοϋ ασυνειδήτου, άνευ δη
λαδή χρήσεως τής ψύχρας σκέψεως ή σειράς συλλογισμών. a) Τά εις τό μου
σικόν καλλιτέχνημα ένυπάρχοντα συναισθήματα, δεν είναι πιστή αντιγραφή 
καί έπανάληψις διά τών μουσικών μέσων, τών αυτών, αύτουσίων, τής πραγ
ματικής ζωής συναισθημάτων. Ή  μουσική άπόδοσις άντικειμενικοποιεί καί 
παρουσιάζει εις ή μάς τον αυτόν κόσμον από άλλης πλευράς. Τό μουσικόν 
καλλιτέχνημα δεν είναι δηλαδή άναπαράστασις, έξιδανίκευσις καί αναπαρα
γωγή ή πιστή γενικώς άπεικόνισις εξωτερικών φυσικών καταστάσεων, αλλά 
γενική, καθαρά εΐκών, κόσμος αυτός καθ’1 εαυτόν. Κόσμος, ανώτερος τοΰ 
πραγματικοΰ τοιοΰτου.

Καί ενεκα τούτου, ή ολη ψυχική ασυνείδητος ενέργεια καί
Τό π εριεχομ ε  „ , ' α , Τ ,
νο ν  τώ ν  σ υ ν ■ η έξ -αυπ|ς ζωή και τα συναισθήματα είναι γενικά, καθώς
α ιο& ημα τω ν. άλλως τε καί πολλά τοιαΰτα άλλων καλών τεχνών ως, τής

ποιήσεως ή τής ζωγραφικής κτλ. Εις τήν λυρικήν ποίησιν φέρ’ είπείν,
συναντά τις συχνάκις ποιήματα, εις τά όποια παρατηρείται εις αόριστος καί 
γενική εκφρασις-άπόδοσις, διαφόρων συναισθημάτων ώς, πόθου, ελπίδος, λύ
πης, (ψυχικού) πόνου, χαράς, άφοσιώσεως, πίστεως, περιπαθείας, εγκαρδιότη- 
τος, οίκειότητος, ιικλαγχολί«ς κτλ., παρά τήν χρήσιν τών «νοητών» λέξεων 
καί τής «λογικής» αυτών συνδέσεως. ΓΙοσάκις δέ, δεν γεννάται εις τήν ψυ
χήν φιλοτέχνου ή αόριστος, ή γενική καί ακαθόριστος εκείνη κατάστασις, τής 
μή διά λέξεων άποδοτέας έσωτερικότητος ενός γλυπτικού έργου ή τής ζω 
γραφικής τοιοΰτου;

.  Τί δέ είναι πολλάκις τό «αόριστον» τούτο καί μή διό λέ- 
Η  ιδέα  το ν  / , ,

κ α λ λ ιτέχ νη μ α -  ξεων άποδοτεον περιεχομενον του καλλιτεχνήματος; Μή-
τος· πως ή ΰπόθεσις; Μήπως ή ϋλη; Μήπως ή εξωτερική

απλώς σΰνδεσις; Μήπως τό συναίσθημα; ’Όχι βεβαίως. Είναι ή βαθύτερα 
έννοια, ή άνωτέρα καί λεπτεπίλεπτος υφή, τό ποιόν, ή ιδέα. Είναι τι τό 
γενικόν καί άνέκφραστον, τί διά τής αμέσου έποπτείας γενόμενον αντι
ληπτόν. Είναι ή ουσία, ή διαχωρίζουσα τά ε’ίδη καί τάς αξίας. Είναι τό

')  Βλέπε κατωτέρω  τό Γ ’ . κεφάλαιον τοΰ Α'. μέρους.
’ ) Σχετικώς ό R. Wagner εις τό πρώτον κεφάλαιον «Natur, Mensch und Kunst» 

τοϋ συγγράματός του «Das Kunstwerk der Zukunft» γράφει ότι, «ή παραγωγός δύναμίς
εϊς τήν τέχνην εύρίσκεται μ α κ ρ ά ν  π ά σ η ς  σ υ ν ε ι δ η τ ή ς  π ρ ο θ έ σ ε ω ς
(Absicht) κ α ί  α υ θ α ι ρ ε σ ί α ς  (W illkur)».



πνεΰμα, ή άνοπέρα πνοή, ή ποιότης τοΰ καλλιτεχνήματος. Είναι ή διακρί- 
νουσα τό «άγοραΐον» ασμα από τό L ied  τοΰ μεγαλοφυοΰς καλλιτέχνου. 
Καθ’ δσον, οΰχί τόσον τό πολυσύνθετον καί πολΰπλοκον τών μέσων, δσον 
τό ποιόν, ή πνοή, ή ιδέα είναι εκείνη ήτις δίδει τήν πραγματικήν καλλιτε
χνικήν αξίαν καί τήν ζωτικότητα εις τό εκάστοτε μουσικόν εργον. Αΰτη δέ 
ακριβώς ή ιδέα είναι καί ή μή προσπίπτουσα, κατά τήν παρακολοΰθησιν ή 
άνάγνωσιν ενός καλλιτεχνήματος, εις τήν άμεσον άντίληψιν πολλών εκ τών 
φιλοτέχνων καί τών φιλομουσων ή καί τών επαγγελματιών, τών συνθετών 
τών εκτελεστών κτλ. Μόνον οι πραγματικώς αισθητικώς ανεπτυγμένοι καί οί 
«ανιδιοτελείς» κατά K ant *), κατορθώνουν νά διεισδυσουν διά τής ένοράσεως 
εις τό άφατόν τι τοΰ καλλιτεχνήματος. Αυτό δέ τοΰτο είναι καί τό όμοιο- 
μόρφως πάντοτε χρωματίζον τά πολυειδή μουσικά εργα τοΰ αΰτοΰ μεγαλο
φυοΰς συνθέτου. ’ )

Β '. Τό περιεχόμενον της μουσικής

Εΐμεθα ήδη υποχρεωμένοι νά έξετάσωμεν, τίνι τρόπο» αποδίδει τι ή 
μουσική καί πώς καθίσταται αΰτό γνωστόν.
Τό αίσ&ητόν. Ή  μουσική, στερουμένη προτύπων εις τον εξωτερικόν κό

σμον, κατώρθωσεν ολίγον κατ’ ολίγον, δι’ άναπτΰξεως τών 
διαφόρων καθαρώς μουσικών αΰτής μέσοον, ν’ άποκτήση κόσμον στοιχείων 
μίαν ατομικότητα, πλοϋτον εκφραστικών μέσων, διά τών οποίων, χάρις εις τήν 
ανωτερότητα επί πλέον καί τήν δλην πνευματικήν άνάπτυξιν τών μεγαλο
φυών συνθετών, κατορθώνει νά παραδίδη μεγαλειώδη καλλιτεχνήματα, εφά
μιλλα τών άλλων «συγκεκριμένων» καλών τεχνών. Τά μουσικά αΰτά εργα, 
μακράν τής πραγματικότητος καί τοΰ όρατοΰ κόσμου, αποδίδουν τό γενικόν 
διά τοΰ συγκεκριμένου (τών ήχων), τό δλον διά τοΰ ιδιαιτέρου. Ό  τρόπος 
δέ τής εξωτερικεΰσεως, τό αμέσως αισθητόν, ή πραγματικότης αυτη, είναι τι 
συγκεκριμένον καί μέσον πάντοτε άποδόσεως άνωτέρας καταστάσεως, ακρι
βώς τοΰ εκάστοτε συνυφασμένου περιεχομένου, κόσμου γενικώς.

Ή  γενικότης Τό συμπεπληρωμένον δέ μουσικόν καλλιτέχνημα, ανήκα
τ ε  μουαικης. τοπτρισμός, ώς γνωρίζομεν, τοΰ έσαπερικοϋ συναισθημα

τικού κόσμου τοΰ παραγωγοΰ, είναι άντικειμενικοποιηθέν ήδη εργον-κατά-

■) «Kritik der Urteilskraft», erster Theil «Kritik tier asthetisehen Urteilskraft» § 2 , 
σελ. 44 ιής εκδόσειος K. Kehrbach (Reclam).— Κάτι σχετικόν είναι καί τύ «reines w il- 
lenloses Anschauen» τής Αισθητικής τοΰ Schopenhauer.

a) Σχετικώς μέ τήν τελευταίαν ώς άνω παρατήρησιν, βλέπε καί τό κεψάλαιον «Τ ό 
ύφος» τοΰ Β ’ . μέρους τοϋ παρόντος έργου.



στάσις. Παραγωγόν τι τοΰτο τοϋ ασυνειδήτου, τής άμεσου καλλιτεχνικής έπο- 
πτείας, μακράν τοϋ συγκεκριμένου (έξωτερικοΰ κόσμου), μακράν τών παρα
στάσεων καί τών εννοιών, αισθητοποιεί τήν ψυχήν τών αντικειμένων, τήν 
εσωτερικότητα τής πραγματικότητος καί αποδίδει τι τό γενικόν, τό ιδεώδες 
καί αιθέρων.

•Η ενιχάτ Ά λλα, ή γενικότης αΰτη τοΰ περιεχομένου τής μουσικής,
τής μονσικής «δεν είναι ουδόλως—ω ς λέγει λίαν όρθώς ό Schopen-
δεν είναι ή hauer— ') ή κενή γενικότης τοΰ άφηρημένου (Abstra-
γεν ικ ο τη ς  τοϋ  -  ν τ s  <5 '  'άφπρημένον. ktion), αλλα διάφορου μορφής και είναι συνδεδεμενη μετα

συνεχοΰς έναργοΰς όριστικότητος.... Είναι αΰτη αντίθετον τι 
τών εννοιών. At εννοιαι περιέχουν τάς έκ τής έποπτείας έξαχθείσας (abstra- 
hirten) μορφάς, τρόπον τινά τό άφαιρεθέν εξωτερικόν περικάλυμμα (Schale) 
τών πραγμάτων καί φυσίκω τώ λόγω είναι καθ’ ολοκληρίαν αφηρημεναι 
(Abstrakta)· Έ ν  ω  ή μουσική έξ αντιθέτου, δίδει τον εσωτερικόν.... πυρήνα 
ή τήν καρδίαν τών πραγμάτων. Τήν σχέσιν αυτήν θά ήδύνατό τις όρθώς ν 
άποδώση εις τήν γλώσσαν τών Σχολαστικών, εάν ελεγε : Αί εννοιαι είναι 
τά universalia post rem, ή μουσική δίδει τά universalia ante rem καί 
ή πραγματικότης τά universalia in re»·

Τίνι τρόπω δμως κατορθώνει ή μουσική ν’ άποδώση τι
Ο Σ νμ β ο λ ι -  . Λ w ν ~ jo  / c ~

σμός τής μου- δια των γενικών και παντελώς ατομικών, ιδιαίτερων αυτής
σικής. στοιχείων;
Ή  μουσική στερουμένη, ως έλέγομεν, προτύπων εις τον εξωτερικόν 

κόσμον, διέπλασε ολίγον κατ’ ολίγον τά αναγκαία εκφραστικά μέσα άποδό- 
σεως, διά τών οποίων καθιστά ήδη γνωστόν (εις τούς αίσθητικώς βεβαίως 
ανεπτυγμένους) τό άνώτερον, τό ιδανικόν αυτής περιεχόμενον, τήν εσωτερι
κότητα τών πραγμάτων. Ό  ήχος μετά τών συνυφασμένων άλλων μουσικών 
παραγόντων, σΰμβολον πλέον τής εσωτερικής συναισθηματικής ασυνειδήτου 
ζωής, άπώλεσε σχεδόν, έν τώ καλλιτεχνήματι, τήν πρωταρχικήν αύτοϋ αισθη- 
τότητα, τή βοηθεία τής «λεπτοτάτης καί καθαρωτάτης πνευματικής ουσίας» 
(κατά ’ Αναξαγόραν), τοΰ νοΰ. Τό αισθητόν, τό συγκεκριμένον τοΰ ήχου, ύφί- 
σταται εις τό συμπεπληρωμένον μουσικόν εργον, επίτασιν τής απλής συμβολικό
τατος αύτοϋ, διά τής de facto ύπάρξεως άνωτέρου παράγοντος, τοΰ τά πάντα 
ένοΰντος νοΰ, τοΰ καθιστώντος τό αισθητόν καί τήν συμβολικότητα τών 
στοιχείων άνώτερόν τι, γενικόν καί ιδανικόν. 2)

') "Ε νθα ανωτέρω , σελ. 309 κ- έξ.
■) Σχετικώς βλέπε και τήν παράγραφον τοΰ Α ’ . κεφαλαίου « Ή  ιδέα τοϋ καλλι

τεχνήματος».

1 Q— Ιο  —



Ό  συμβολισμός Συμβολισμός δέ τών ήχων, είναι ή στοιχειώδης καί απλή
τ ώ ν  (μ ο υ σ ικ ώ ν )  αναλογία τών μουσικών φαινομένων γενικώς και αυτών
ή χ ω ν και τό  ώ -  _ , [U  , ,  ̂ ~ ,  , ' α ~ραϊον τη; εμπειρίας. ') hi τελευταία διευκρινει τι ακριβώς εχει

μεταΓρυτευθεϊ έκ τοΰ συναισθηματικού πραγματικού κόσμοι', 
εις τό καλλιτέχνημα, οποία δυναμικότης, τίς τονισμός ή αγωγή κτλ., άν κα! 
— δέον νά σημειωθή— ή εμπειρία μόνη δέν είναι αρκετή πρός κατανόησιν 
και τοΰ εις τούς ήχους εμπεριεχόμενου βαθυτέρου, άνωτέρου-ιδανικού περιε
χομένου, τοϋ ωραίου γενικώς. Ή  άντίληψις τοϋ ωραίου είναι τι άσχετον 
τής απλής κατανοήσεως τοϋ διά τών ήχων άποδιδομένου εκάστοτε συναι
σθήματος, δηλαδή τοΰ απλού, εκ τού συμβολισμού τών ήχων, περιεχο
μένου.

Και θά ήδΰνατό τις νά ειπη διά την μουσικήν, γενικώς:
Κ α ί ή εκ τ ο ν  , , \  , , s s
συμβολισμόν ^  μουσική δεν ιδανικοποιει ποτε τι το δεδομενον του 
ανα λ ογία  ε ίνα ι  εξωτερικού κόσμοι’, δέν παρουσιάζει δηλαδή τό εξωτερικόν

φαινόμενον έξιδανικευμένον ή δέν δίδει διά τών μουσικών 
μέσων της έκ νέου, τό αυτό εξωτερικόν γεγονός. Ή  μουσική εκφράζει τήν 
(ϊαθυτέραν σημασίαν και υφήν, τήν «καρδίαν τών πραγμάτων.» (Schopen
hauer), τήν άνωτέραν αισθητικήν ποιότητα τών εξωτερικών φαινομένου γε
νικώς, μετά τών οποίων, βεβαίως, εύρίσκεται έν έσωτερική κυρίως σχέσει. 
Καθ’ δσον, ούχΐ αί άναλογίαι και αΐ ομοιότητες ήχοΰντος έργου και έξιο- 
τερικών τής πραγματικής ζωής καταστάσεων, είναι αί δικαιολογοΰσαι συνε
χώς τήν άνωτέραν (αισθητικήν) αξίαν τοϋ εκάστοτε μουσικού καλλιτεχνή
ματος. Ή  αναλογία άλλως τε είναι γενική, έν ώ  ή διά τής ένοράσεως άν- 
τίληψις, έσωτερικής, συναισθηματικής, άμεσου καί ασυνειδήτου φύσεοκ. 
Αί όριστικαί παραστάσεις, αί έκ τοϋ συμβολισμού καί τής αναλογίας 
προερχόμενοι, είναι eo ipso γενικαί, δεδομένου επίσης δτι, ή απόλυτος 
μουσική —  καί περί αυτής πρόκειται κυρίως— στερείται τοΰ λόγου καί τών 
εννοιών.

. .  c Βεβαίως, διάφοροι άκροαταί, αισθάνονται συχνάκις τήνλΙ VJXoyCELjti’C- “
νικ α ι π ρ οσ& ή -  ανάγκην νά καταστήσουν αμέσως προσιτόν τό γενικόν πε-

Ηαι' ριεχόμενον τής μουσικής. Προσπαθούν διά προσθηκών έκ
τής εμπειρίας, ασχέτων συνήθως τοΰ ϊδανικοΰ-άνωτέρου περιεχομένου της 
μουσικής καί τελείως αντιαισθητικών, νά πραγματοποιήσουν αυτό καί νά

')  Σχετικώς ό κ. Χ ρ. Ά νδροΰ τσος εις τήν λέξιν Σνμβολον τοϋ «Λ εξικοί τής Φι?ιθ- 
σοφίας» αύτοΰ, λέγει τά έξη ς: «Σύνολος ή καλλιτεχνία δύναται νά κληθή σύμβολον, 
καθόσον παριστφ τάς ίδέας έν αισθητή εμφανίσει».



μετατρέψουν τον «νοΰν», τήν ιδέαν, εις ΰλην, τό γενικόν και άφατόν τι εις 
ειδικόν. Μεταγράφουν οΰτοι τότε τό γενικόν συναισθηματικόν περιεχόμενον 
εις Ιδιαίτερον, εις υλικόν (καί καθ’ ολοκληρίαν ατομικόν) τοιοΰτον. Αΐ^τοι- 
οΰτου είδους δμως «έρμηνεΐαι», είναι τελείως υποκειμενικοί καί άνευ άνω- 
τέρας αξίας προσθήκαι, «συμπληρώσεις» καταλληλοι μονον δια τούς μή αι
σθητικός ανεπτυγμένους καί επιπολαίους άκροατάς. Διότι α'ι διάφοροι «λι- 
μνοθάλασσαι» ή «οι τ^αρόβαρκες στις φεγγαρόλουστες βραδυές» καί « Γό 
Σκέρτσο (τής 2ος συμφωνίας τοΰ B eethoven) έξορμα σαν θυμοειδές ανυ
πόμονο άλογο (sic), μέσα σέ ανθόσπαρτο λιβάδι» ή τέλος «Τό Λαργκέττο 
είναι ενα θείο μουσικό μειδίαμα (sic), πού ανθίζει επάνω σέ χείλη πικρα
μένα» δπως λέγει ή κατ’ έπίφασιν «μουσικοκριτικός» κ. Σοφία Σπανοΰδη,^ ) 
δεν είναι ή υποκειμενικοί άλλα καί αντιαισθητικοί εξάρσεις, άνευ σημασίας 
διά τούς αϊσθητικώς ανεπτυγμένους άκροατάς, αίσθητικολογικά φληναφηματα 
καί γελοιοποίησις τοϋ ανώτερου— ιδανικού περιεχομένου τοΰ μουσικοΰ καλλι
τεχνήματος, ως ή 2α συμφωνία τοΰ Beethoven-
Ή  ανα λογία  ε ΐ  Εάν πράγματι υπάρχει αναλογία ηχων και εμπειρίας
να ι μ έσ ο ν  π ρ ος  — (καί ή γενική αΰτη άναλογία υπάρχει, ως γνωριζομεν

άη0δ°7εώΙών 1 8λ° ι |κ πεΦ«5' π·Χ· « νευ ™νισμο ϊ - βραδέωζ κα1 0^0l° -
μόρφως έν τή έκτελέσει προχωρούν α σύνολον φθογγόση

μων, δεν αισθητοποιεί καί δεν Ικφράζει ορμητικήν ψυχικήν κατάστασιν 
κτλ.), ύ συμβολισμός τότε τών ήχων, ή άναλογία αΰτη, είναι εσωτερικής κυ
ρίως φΰσεως, μία άναλογία άνωτέρων άξιών καί ούχί απλώς ομοιοτήτων. 
“Η άναλογία τής μουσικής (μορφολογικώς, δυναμικώς καί ποσοτικώς εν γε- 
νει) μετά τοΰ όρατοϋ— εξωτερικοΰ κόσμου, είναι εσωτερική, πνευματική, 
ονωτέρα ή ή απλής όμοιότητος άναλογία τών καταστάσεων. Διότι ή μουσι
κή, δεν εχει πρότυπα εις τον εξωτερικόν κόσμον (άλλως τε. γνωριζομεν ήδη, 
οτι αΰτη μόνη της παρήγαγε ολίγον κατ’ ολίγον τά εκφραστικά μέσα 
στοιχεία άποδόσεως) καί αί παρατηρούμενοι τυχόν γενικαί πάντως άναλο- 
γίαι, χρησιμεύουν — έφ’ δσον δεν γνωστοποιοΰν άμεσως τι το οριστικόν ως 
μέσον, διά τον γενικόν χαρακτηρισμόν, τό άνώτερον τι, τήν ιδέαν. Αί άνα- 
λογίαι είναι μέσον καί ούχί σκοπός.

, , , . Καί επί πλέον, τί θά ωφελεί, δμολογουμένως, ή απλήxjlL C t V LCtI*  ̂  ̂ . . /
και α ί  ά να μ νή -  γνώσις τοΰ περιεχομένου ενος μουσικου καλλιτεχνήματος 

σεις· ω ς; ή συμφωνική αΰτη πρότασις εχει χαρακτήρα ορμητι
κόν ή λυπητερόν ή κωμικόν κτλ., τήν δλην άνωτέραν καλλιτεχνικήν καί 
αισθητικήν τοΰ έργου άξίαν ; Τίποτε άπολΰτως. Η ιδεα, η πνοή, τό τινι

*) «Μπετύβεν», εκδοτικός οίκος «Χαραυγή*, Άθήναι, σελ. 107 καί 108.



τροπω εςεφρασθη ti (οπότε βεβαίως συνυπολογίζονται περιεχόμενον -)- μου
σικά στοιχεία), παραμένει πάντοτε ή βάσις τής αισθητικής. Αί έκ τών δια
φόρων δέ εκφραστικών μουσικών στοιχείων (προξενοΰμεναι) μετά τών εξω
τερικών καταστασεων άναλογίαι, δυνατόν να ύποβοηθοϋν τήν απλήν καί 
επιφανειακήν εν πολλοΐς κατανοησιν καί άντίληψιν τοϋ περιεχομένου τής 
μουσικής συνθέσεως, αλλά δέν δίδουν αί άναλογίαι, αί αναμνήσεις, αί συν
ειρμικοί αύται παραστάσεις (κατά Fechner) τό ΰπάρχον (εάν φυσικώ τώ 
λογω υπάρχει) άνώτερόν τι τοΰ καλλιτεχνήματος. Φέρομεν εν παράδειγμα : 
Γνωρίζομεν εκ τής καθημερινής ημών ζωής τον τρόπον έξωτερικεύσεως τής 
απογνώσεως και άντιλαμβανόμεθα διά τών (οτιλιζαρισμένων έστω) κινήσεων 
καί άλλων έκδήλων σχετικώς καταστάσεων τοΰ ηθοποιού τοΰ ΰποδυομένου 
τον Tristan φέρ είπεΐν τού W agner» τήν απελπιστικήν γενικώς είς τήν 
Γ'. πράξιν ψυχικήν κατάστασιν τοΰ ήρωος καί πρωταγωνιστοΰ τοΰ μουσι- 
κοδράματος «Tristan und Isolde» τοΰ συνθέτου αύτοΰ. Έ ν  τοΰτοις δμως, 
ή έξωτερίκευσις αύτη, δέν λέγει είς ημάς τι καί διά τήν άνωτέραν καλλιτε
χνικήν ούσίαν, υφήν καί ποιότητα διά τής οποίας περιέβαλε τήν γνωστήν 
είς ημάς αύτήν κατάστασιν, ό W agner. Έ ά ν  έπρόκειτο νά δώση ό τελευ
ταίος, απλήν, κοινότυπον, συνήθη, πεζήν ως λέγεται, έν φωτογραφική δη
λαδή τής πραγματικότητος άποτυπώσει, άπόγνωσιν, νά έπαναλάβη διά τών 
μουσικών μέσων γνωστήν καί αμέσως αντιληπτήν κατάστασιν, τότε, ασφα
λώς, δέν θά εί'χομεν προ ημών μεγαλειώδες καλλιτέχνημα, αλλά μίμησιν 
πράξεως, απλήν αναλογίαν, άν μή ταυτολογίαν έν πολλοΐς, άνευ βαθυτέρας 
σημασίας καί καλλιτεχνικής αξίας. Α ί αναμνήσεις, αί άναλογίαι, αί συνειρμι
κοί παραστάσεις έν γένει, συντελούν διά τήν κατανοησιν τοΰ (άπλοΰ) περιε
χομένου, αλλά καί δέν υποβοηθούν τούς άκροατάς, ή απλώς έν μέρει, εΐς 
την άντίληψιν τοΰ ανώτερου καλλιτεχνικού ποιού, τής συνυφασμένης, εΐς 
εργα ως τό ανωτέρω, έν τη έξωτερικεΰσει, ιδέας.
Τ ό π ερ ιεχ όμ ε -  Κ αθ’ δσον, οποίαν βεβαίως σημασίαν θά έδιδε τις είς 
ν ο ν  και τό  α νω -  τήν μουσικήν ώς καλήν τέχνην, έάν έπρόκειτο αίίτιι

τε ρ ο ν  π ο ιο ν . c , _ , , , "  1
απλώς να εξωτερίκευση η να έπαναλάβη αμέσως αντιλη

πτός καί γνωστάς καταστάσεις, έάν έπρόκειτο νά παρακολούθηση τις «συν
αισθήματα» απλώς, ή άλλα έκ τοΰ έξωτερικοϋ κόσμου γνωστά φαινόμενα ; 
Ό  συναισθηματικός κόσμος τής μουσικής, είναι μέσον προς άπόδοσιν τής 
άνωτέρας καλλιτεχνικής ιδέας, τοϋ «βάθους», τοϋ άνωτέρου ποιοϋ, τού χρω- 
ματίζοντος τό δλον καλλιτέχνημα. Ό τ ι  τό περιεχόμενον μιας συνθέσεως 
είναι όρμητικοΰ, φέρ’ είπεΐν, χαρακτήρος ή μεγαλοπρεπές, ειδυλλιακόν κτλ., 
τό αντιλαμβάνεται καί ό πλέον σχεδόν αδαής τής μουσικής τέχνης, ακροατής. 
"Οτι δμως κάτωθεν τοΰ (έπιφανειακοΰ καί αυτονοήτου έν πολλοΐς αυτού)



περιεχομένου, υπάρχει τι άνώτερον, άφατόν τι, ακριβώς τό ιδανικόν, τό έξυ- 
ψώνον προς στιγμήν τον παρακολουθοΰντα ύπεράνω προσώπων, πραγμά
των καί αυτής ακόμη τής αίσθητότητος, υπάρχει βάθος, ουσία, είναι ακρι
βώς εκείνο τό όποιον χαρακτηρίζει τήν μουσικήν ως καλήν τέχνην, έφά-
μιλλον, αν μή άνωτέραν, τών άλλων καλών τεχνών.
Τό π ερ ιεχ όμ ε -  Βεβαίως, ό μεγαλοφυής καλλιτέχνης, ό δημιουργός, άντι-
ν ο ν  καί ό κ α λ -  κειμενικοποιεΐ τό περιεχόμενον, γενικώς, καί δέν χρησιμο-

ιτεχ νη ς . π0ιεΐ τό καλλιτέχνημα ώς μέσον έξωτερικεύσεως τών ιδιαι
τέρων αύτοΰ ατομικών συναισθημάτων καί ψυχικών καταστάσεων. Δι’ ημάς 
άλλως τε τούς άκροατάς, δέν ύπάρχει ή πεζή πραγματικότης (διότι επί πλέον, 
άγνοοϋμεν καί τά διά τήν παραγωγήν ενός έργου αίτια ή τήν ζωήν τοϋ 
καλλιτέχνου), αλλά τό καλλιτέχνημα, ή καθαρά δηλαδή άπόδοσις. Είς μερι- 
κάς περιπτώσεις, πιθανόν νά γνωρίζωμέν τι διά τήν δημιουργίαν τοΰ α 
έργου οίουδήποτε καλλιτέχνου, αλλά, έρωτάται, μήπως παρακολουθοΰμεν 
κατά τήν άκρόασιν τήν «ζωήν» τοΰ τελευταίου ή εν καλλιτέχνημα; Τό τε- 
λευταΐον, ασφαλώς, ύφίσταται δι5 ημάς καί ούχί ή πεζή ζωή τοΰ παραγω
γού. Ό τ ι  δ W agner π. χ., συνεπλήρωσε τό μουσικόδραμα αύτοΰ «Tristan 
und Isolde» κατά τούς χρόνους σχεδόν τών έρωτικών του σχέσεων μετά 
τής M atliilde W esendonk, είναι βεβαίως γνωστόν. Ό τ ι  δμως κατά τήν 
παρακολοΰθησιν τοΰ μεγαλειώδους αύτοΰ μουσικοδράματος, ή τελευταία 
αύτη καί αί έρωτικαί έν γένει τοϋ W agner περιπέτειαι, δέν υπάρχουν διά 
τόν (αΐσθηακώς άνεπτυγμένον) ακροατήν, είναι επίσης γνωστόν. Διότι ό με
γαλοφυής καλλιτέχνης, δημιουργεί έκ τοΰ πλουσίου συναισθηματικοΰ αύτοϋ 
κόσμου καί παραδίδει πρωτίστως καλλιτέχνημα, τό ώραΐον ή άλλας καλαι
σθητικάς άξίας, βάθος καί ούχί αυτοβιογραφίας ή, ώς λέγουν οί Γερμανοί, 
«lose Blatter» μιας πολυκυμάντου ίσως ζωής. Ό  ποιητής Κ. Παλαμάς, είς 
τό 7Ιον τετράστιχον τοϋ «Κύκλου τών τετραστίχων» του, γράφει σχετικώς 
τά εξής λίαν ορθά :

«Τ ά  ομορφα τ Αγάπησα, ποιητής, 
δεν τους άπλωσα ττοτ'ε ζητιάνου διάκον 
Σ τ ’ άργαστήρι μ ον άναχωρητήζ, 
μέσα μ ον τά βρίσκω ».

Ευρίσκει δηλαδή εντός του τό ώραιον καί θέλει νά δώση τό ώραΐον— 
ό μεγαλοφυής καλλιτέχνης.

Καί έν τοιαύτη περιπτώσει, τίθεται τό έρώτημα: Τί είναι
Τό ώ ρ α ΐον . _ ,  c r , >ωραιον;—  Ωραιον είναι η αρμονική συνυπαρξις ιδέας και 

μορφής γενικώς, νοΰ και ύλης. 'Ωραΐον εν τή καλλιτεχνία είναι η προ- 
αίσθησις τής βαθυτέρας αρμονίας τών έγκοσμίων τής μή ορατής τοΐς



πολλοις. ’ Ακριβώς δέ αϋτΐ| είναι εκείνη ήτις προσδίδει συχνάκις τήν άνω- 
τέραν ιδανικήν αξίαν, εις τό καλλιτέχνημα. Τό τελευταΐον μεταβάλλεται οΰτω 
εΐς κόσμον έν σμικρώ, άφ ’ οΰ προϋποθέτει τήν ΰπαρξιν κόσμου, δηλαδή 
οντων άφισταμένων άλλήλων, κόσμον διχονοίων, πάλης, αγώνων, πόνων και 
βασάνων. 'Ωραΐον είναι ή είρηνική ζωή ουσίας και πνεύματος, μακράν τρα
γικοτήτων. Λαμβάνει δέ τήν έννοιαν ταυτην, υπό τήν προΟπόθεσιν βεβαίως 
ύπάρξεως αντιθέσεων και αγώνων έν τή ζωή ώς, de facto, υπάρχουν. 'Η  
ΰπαρξις δέ τοΰ ωραίου έν τή τέχνη, ύ τής καλλιτεχνίας μικρόκοσμος, δίδει 
εις ή μας τό ύπέροχον καί αφατόν τι της απλής ημών προαισθήσεως έν 
τώ μακροκόσμω. 'Ωραΐον είναι ή άνωτέρα, ή ειρηνική και Ιδανική ατμό
σφαιρα, ή γαλήνη τοϋ νοΰ και τής υλης. 'Ωραΐον είναι τό βάθος τής έκ~ 
φράσεως μετά τών όργανικώς συνυφασμένων στοιχείων, ακόμη καί τών δια- 
φώνων τοιοΰτων, εις τήν μουσικήν. Διότι ή κακοφωνία εις τό ώραΐον, είναι 
όργανικώς συνδεδεμένη, έν τή άρμοζοΰση Λ)έσει, κατάλληλόν τι διά τό βάθος 
τής έκφράσεως καί τήν ανωτερότητα. 'Ωραΐον γενικώς είναι τό ιδανικόν πε
ριεχόμενον, ή ιδέα καί ή ΰλη, αρμονικώς συνηνωμένα ι).

Γ '. Μορφή και περιεχόμενον

'Ως γνωστόν, τόσον τό συναισθηματικόν περιεχόμενον δσον καί ή άνω
τέρα έν αΰτώ ιδέα καί τό βάθος τοϋ καλλιτεχνήματος, καθίστανται, γνωστά 
διά τών αισθητών στοιχείων άποδόσεως. Προ τής έρεΰνης ομως τών εκφραστι
κών αυτών τών διαφόροον καταστάσεων, στοιχείων, καλόν είναι νά έξετάσω-

ι) Σχετικώς, δεν πρέπει νά διαφεύγω τήν προσοχήν ημών τό γεγονός ότι, αντικει
μενικός σκοπός τοΰ παραγωγού καλλιτέχνου, είναι βεβαίως ή άπόδοσις τοΰ ωραίου 
par excellence. (Κ αί υπάρχουν καλλιτέχναι, ελάχιστοι πάντως, οΐτινες καί έπέτυχον τοΰ 
σκοποΰ των αύτοϋ). ’ Αλλά, συχνάκις, ώς έκ ιής υφής (τής αίσθητότητος) τοΰ μουσι
κού ήχου, τής ιδιοσυγκρασίας τού καλλιτέχνου κτλ., χρησιμοποιείται ό ήχος αυτός, 
ώ ς και τά άλλα, γενικώς, εκφραστικά μουσικά μέσα άποδόσεως, δι’ άλλους σκοπούς 
δι* άλλας καλαισθητικάς αξίας, «γι’  άλλες ομορφιές» ώς λέγεται, έπίσης αξιοσημείω
τους αΐσθητικώς. Καί είναι ασφ αλώ ς βεβιασμένον τι, ό επιστήμων αισθητικός, νά 
άναγνωρίζϊ| δυο μόνον άξίας —τύπους: ώ ραΐον , άσχημον (βλέπε, Λ. Έλευθεροπούλου: 
«Τ ό ώ ραΐον , ή καλλιτεχνία» σελ. 128 κ. έξ.) καί νά τοποθετί) τάς αλλας άξιολόγους 
ομοίως ά ξ ία ; εις ύποδεεστέραν τυχόν μοίραν ή νά θεω ρή  αΰτάς παράγωγόν τι ιών 
ανωτέρω  δύο καί μόνον τύπων. "Ημείς, παρά τό ώραΐον έν rfi τέχνη, διακρίνομεν 
σχετικώς, ώ ς έκ τοΰ ίδιάζοντός των χαρακτήρας, καί αλλας καλαισθητικάς άξίας, «κι* 
άλλες ομορφιές», δι’ ας καί παραπέμπομεν τόν αναγνώστην εις ιό οίκεΐον κεφάλαιον 
τοΰ Β '. μέρους τοϋ παρόντος έργου, στηριχθέντες πρωτίστω? ε ι ς  α ύ τ ά  τ ά  
ε ρ γ α  τ ώ ν  δ ι α φ ό ρ ω ν  ά ν ά  τ ο ύ ς  α ι ώ ν α ς  μ ε γ α λ ο φ υ ώ ν  σ υ ν θ ε τ ώ ν .



μεν τό περιεχόμενον καί την μορφήν εν γένει, τάς σχέσεις δηλονότι τών δυο 
αυτών παραγόντων είς το μουσικόν καλλιτέχνημα, ΐνα οΰτω άποκτήσωμεν στερ- 
ράν βάσιν— άπό άλλης πλευράς— κατάλληλον διά τήν περαιτέρω πλέον έρευ
ναν τών στοιχείων, τών μορφών, τών γενών, τών καλαισθητικών αξιών κτλ.

, Είς τήν καθημερινήν ημών ζωήν, χαρακτηρίζομεν συνήθως
Το π ε ρ ιε χ ο - ' „  < c ■> 5 » c

μ ενο ν  ε ίς  τη ν  (Οζ Jt8QlE)(0|18V0V V] JIOIOV ε ν ό ζ  CCTOllOV, T))V IX(XV()TI]T(X, TI)V

ζω ήν. δλην δράσιν, τήν ηθικήν αξίαν, τάς πράξεις καί τάς ώφε-
λιμιστικάς ένεργείας γενικώς, τοΰ ατόμου αΰτοΰ. Έκτιμώμεν π. χ. τήν πα
τρικήν στοργήν, το μητρικόν φίλτρον, τό πατρικόν ένδιαφέρον καί τά πα
ρόμοια, ανεξαρτήτως τής δλης (εξωτερικής) έμφανίσεως, τών περί ου ό λόγος 
προσώπων. Συμπαθώμεν τήν μέγαιραν τήν μετά πάθους καί άφοσιώσεως 
φροντίζουσαν διά τό καλόν τών τέκνων της, δεδομενου οτι, παρατηροΰμεν 
είς τήν ζωήν, πάντοτε, τό πραγματικόν καί ωφέλιμον ποιόν, τήν αξίαν 
(πρακτικώς) τοΰ άληθοϋς συναισθήματος, τήν εκάστοτε σ κ ο π ι μ ο τ η τ α. 

Τό π ε ρ ιεχ ό μ ε -  Είς τήν καλλιτεχνίαν εξ αντιθέτου, παραμένουν οί τε-
νον είς  τάς κα -  λευταίοι ώς άνω πρακτικής κυρίως αξίας παραγοντες, δευ-
Ια ς  τεχνα ς . τερε^0ντα σημεία, άφ5 οΰ τό καλλιτέχνημα (τό γνωρίζο-

μεν ήδη) είναι εις κόσμος τής φαντασίας, αντικειμενικός σκοπός τοΰ οποίου 
παραμένει τό πνεΰμα, ή ίδεα, το ανωτερον ποιον, το ωραιον ή το χαρα
κτηριστικόν, μακράν τοΰ ήδέος και τοΰ ωφέλιμου (απο καθαράς υλιστι
κής άπόψεως). Τά αμέσως άλλως τε εις τας αισθήσεις προσπιπτοντα στοι
χεία ενός καλλιτεχνήματος, γενικώς, ώς ή ύπόθεσις, τό υλικόν, τό θέμα καί 
τά τοιαΰτα, δέν άποτελοΰν τό άπαντον τοϋ περιεχομένου ή τήν (ζητούμε
νης) άνωτέραν αΰτοΰ ποιοτικήν άξιαν, αλλα τα μεσα, προς (ολικήν) μορ- 
φοποίησιν, διά τό συναισθηματικόν-—εσωτερικόν περιεχόμενον και τήν ιδέαν. 
Παραδείγματος χάριν: Τό προς άποδοσιν τοΰ μητρικοΰ φίλτρου περιεχο-
μενον, είναι τό θέμα. Αί διάφοροι υπο τών καλλιτεχνών αποδόσεις τοΰ ίδιου 
θέματος, τό αποτέλεσμα. Καί είναι αυτο πολυποικιλον, αναλογως της καλ
λιτεχνικής καί αισθητικής άναπτΰξεως, ιδιοσυγκρασίας, ικανοτητος κτλ., τοϋ 
εκάστοτε καλλιτέχνου. Επομένως, ή έπιτυχης η μη, κατ αρχήν, απόδοσις της 
«μητρικής αγάπης» αυτής καίΡ έαυτην, εις το καλλιτέχνημα, δεν είναι και το 
άλάνθαστον κριτήριον ή τό α'παντον διά τΐ|ν αξίαν τυχόν τοϋ έργου τέχνης. 
Ή  ίδέα, ή πνοή, τό βάθος τής έκφράσεως κτλ., παραμένουν κυρίως οί βα
σικοί αισθητικοί παράγοντες (άποδόσεως καί άντιλήψεως) τοϋ τελευταίου.

Οϋτω, περιεχόμενον ενός μυθιστορήματος, ενός διηγήματος, 
ΕΆείγματα 'Χ ή ενός δράματος, δέν είναι απλώς αί πράξεις, αί ενεργειαι, 

αί περιπέτειαι, ή δλη (έξωτερική-έπιφανειακή καί αΰτονόη- 
τος έν πολλοΐς) δρασις τών κ\’ρίων τοϋ έργου προσώπων, δσον ή ιδέα, ή άνω-



τέρα πνοή, τό βάθος, ή ένυπάρχουσα (εάν ύπάρχη) ζαπικότης καί έσωτερικότης. 
Καί περιεχόμενον επομένως μιας συμφωνίας, δεν είναι απλώς ή επιτυχής ή 
μή άπόδοσις διαφόρων συναισθημάτων, δσον, επί πλέον, ή κάτωθεν τών τε
λευταίων πνοή, ό παλμός, ή (εσωτερική) δΰναμις. Αυτη δέ ακριβώς είναι ή 
αιτία τής άποδοσεως τών αυτών άνά τούς αιώνας συναισθημάτων εις τήν 
μουσικήν, μετά διαφόρου, ως γνωστόν, πάντοτε, ιδέας καί πνοής. ’Άλλως 
τε, τό συναίσθημα τής αγάπης φέρ’ ειπεΐν, δεν είναι τι τό νέον προς άπό- 
δοσιν. 'Ο  τρόπος ομως τής άποδόσεως, τό «τίνι τρόπα)» έπλάσθη καί έγνω- 
στοποιηθη η αγαπη, είναι το νέον. Καί ό «τρόπος», είναι εκείνος δστις πα- 
ραμενει πάντοτε ά λ λ η  λ ε ν  δ ε τ ό ς  μετά τών καθαρώς τεχνικών μέσων, 
μετά τής ΰλης, μετά τοϋ αμέσως αισθητού.

Ή  ενρ ν& μ ία  Διότι δεν εχει τις ή νά μετάθεση διαφοροτρόπως τούς 
μ ο ρ φ ή ς  καΐ π ε ·  συντελεστάς τής άνωτέρας έκφράσεως, δηλαδή τά καθαρώς 

ρ ιεχ ομ ενον .  αισθητά μέσα, τά μοτίβα, τά θέματα, τήν ένορχήστρωσιν, 
τήν μορφήν κτλ., διά νά έ'χη ευθύς άμέσως καί άλλοΐον περιεχόμενον. Διατ1 
«ραγε; Μήπως δεν είναι ανεξάρτητοι τοΰ περιεχομένου, οί διάφοροι παρά
γοντες συνθέσεως; Μήπως ή μορφή δέν τίθεται υπό πολλών (βλέπε π. χ. 
τήν Αισθητικήν τοϋ Ε· H an slick : «V om  M usikalisch-Schonen») αντι
μέτωπος τοΰ περιεχομένου; Μήπως ή εξωτερική μορφή (σκελετός), τό είδος, 
δέν είναι τι τό ωραΐον, μία άνωτερότης;—’Όχι ασφαλώς. Ή  μορφή αυτή 
καθ’ έαυτήν, είναι «δυνατόν νά ύπάρξη άνευ συνυφασμένου περιεχομένου. 
Καθ’ δσον, δταν λέγωμεν ώραίαν μορφήν, συνυπολογίζομεν άσυνειδήτως 
καί τό εις τό αισθητόν αυτό μέσον, άνώτερον περιεχόμενον.
•Η «μορφή» τών Ά λ λ ’ έρωταται: "Εν μοτίβο ή έ'ν μουσικόν θέμα, δέν

άπλών οτοι- είναι τι τό άντίθετον τοΰ περιεχομένου; Ούχί. Διότι τίς 
χειων. είναι, ή μορφή εις τό μ οτίβο ; Τά φθογγόσημα; Ή  δλη

μελωδική γραμμή; Ό  ρυθμός; Τό μέτρον; Ή  αρμονία; Ή  ένορχήστρω- 
σις; Ή  ώρισμένη αύτοϋ θέσις εις εν ο'ργανον; ’ Αλλά τότε δέν έ'χομεν ή 
νά μεταβάλωμεν ένα εκ τών ως άνω παραγόντων, διά νά έχωμεν άμέσως 
καί διάφορον, ά'ν μή ά'κρως άντίθετον, περιεχόμενον. Καί τούτο διότι, ά κ ρ ι- 
ΰ ώ  ς τό γνωστόν σΰνολον τών φθογγοσήμων, ό καθωρισμένος ρυθμός καί 
τό μέτρον, ή πρωταρχική οριστική αρμονία, ή α ένορχήστρωσις μετά τής (ο
ρισμένης θέσεως κτλ., εμπεριέχουν καί δίδουν τό α περιεχόμενον. Είναι τά 
στοιχεία ταϋτα, άμεσοι παράγοντες καί συντελεσταί βεβαίως έν συνόλα), τοϋ 
καλλιτεχνικού ποιοΰ τοΰ θέματος, τής συνθέσεως, τοΰ περιεχομένου. Καί σχε
τικώς ό R obert Schum ann λέγει τά εξής: «Σφάλλει τις εάν νομίζη 
οτι, ό εργαζόμενος επί τή βάσει μιας ιδέας (περιεχομένου γενικώς) συνθέ
της, τέμνει (νοερώς) τό μουσικόν αύτοϋ θέμα, τριμερώς. Καί αυτό διότι,



ουδόλως ωφελεί διά περαιτέρω πρόοδον έν τή συνθέσει, ή καθαρά μορφο- 
λογική λογική. Μόνον ή ασυνείδητος καί αυθόρμητος άνάπτυξις, αλληλου
χία καί συνοχή, δίδουν τήν αξίαν καί τον ωρισμένον χαρακτήρα— περιεχόμε
νον, εις ένα έκαστον τών (αισθητών) παραγόντων καί τό σΰνολον». (*).

Βεβαίως, τό αυτό μοτίβο ή θέμα, έκτελοΰμενον από τό βιολονοέλλο 
φέρ’ ειπεΐν ή από τό Κέρας (Corno) ή to κλειδοκΰμβαλον κτλ., δέν μετα
βάλλει έμφάνισιν— μορφήν, άλλ’ απλώς χροιάν. Ά λ λ ’ ακριβώς ή διάφορος 
χροιά, συντελεί διά νά δοθή ή ν’ άποκτήση το θέμα καί διάφορον περιεχό
μενον. Επομένως, ή μεταβολή τών φθόγγων ή καί ά'λλων πρωταρχικών— 
βασικών τοϋ θέματος παραγόντων, ή εναλλαγή καί τά τοιαϋτα, συνεπιφέρουν 
καί τήν μεταβολήν τοΰ ώρισμένου χαρακτήρος καί τοϋ περιεχομένου τοΰ θέ
ματος.

Θά ήδΰνατό τις δμως ίσως, εις μίαν σΰνθεσιν, νά μετα-
'Η  άχολονΘ'ία. η ... -  ̂ ~ λ '  ' c '
τ ώ ν  θ εμ ά τω ν. βαλλη τήν σειράν απλώς των θεμάτων, την οριστικήν υπο

τοϋ συνθέτου ακολουθίαν τών μερών μιας συμφοονικής 
προτάσεως, χωρίς οΰτω νά μεταβάλλη καί τό περιεχόμενον τής συνθέσεως. Ά λ λ ’ 
δσον επιτρέπεται ή αλλαγή θέσεων προσώπων ενός ζωγραφικοΰ πίνακος ή 
ενός γλυπτικοΰ συμπλέγματος, άνευ μεταβολής καί τοΰ περιεχομένου, τόσον καί 
ή διάφορος τοποθέτησις τής ώρισμένης σειράς καί ακολουθίας τών μουσικών 
θεμάτων ή περιόδων κτλ., εϊς εν μουσικόν καλλιτέχνημα. Διότι ό συνθέτης, 
α κρ ι βώς  6l’ αυτής τής σειράς τοΰ θεματικοϋ του ύλικοΰ, δι’ αυτής τής τα- 
ξινομήσεως, δι’ αυτής τής ακολουθίας, αποδίδει τι, πλάθει τό καλλιτέχνημά 
του, δίδει τό άνώτερον καλλιτεχνικόν ποιόν, τήν ιδέαν. Οίαδήποτε επομέ
νως μεταλλαγή τής οριστικής σειράς τών μουσικών θεμάτων, συνεπιφέρει καί 
τήν μεταβολήν τής δλης έννοιας, τοΰ δλου περιεχομένου τοΰ καλλιτεχνήματος. 
Καί τήν στιγμήν καθ’ ήν, είναι δυνατή μία τοιαΰτη μετατόπισις θεμάτων εις 
εν συμφωνικόν εργον, άνευ μεταβολής καί τοΰ δλου άρχικοΰ— βασικοΰ πε
ριεχομένου τής συνθέσεως, τότε, λέγομεν, ό συνθέτης στερείται άτομικότητος, 
έν φ τά θέματα αύτοΰ είναι γενικώς άνευ άξίας, κοινότυπα, άνευ βάθους, άνευ 
έννοιας, απλά σχεδόν φθογγόσημα, ως καί ή δλη σΰνθεσις. Έ ν  τοιαΰτη πε- 
ριπτώσει, τόσον τό περιεχόμενον, δσον καί τά τής άποδόσεως στοιχεία συν
θέσεως, είναι μηδαμινά, άνευ βαθυτέρας σημασίας.

Ά λλά, όμιλοΰμεν συνήθως διά μουσικάς μορφάς, μορφο- 
Α ί ιμ ,ονσιχα ι  Λ ~ \ c ~ > « ρ  /  '  ι 'μορφαί>. λογικως και υπονοουμεν την α η ο συσκευήν, τον σκελετόν

ενός μουσικοϋ τεμαχίου. Ή  τοιοΰτου είδους δμως μορφή 
είναι, ώς γνωστόν, έν σχήμα, ποικιλοτρόπως χρησιμοποιοΰμενον υπό τών

‘ ) Ά π ό  τά μαθήματα τοΰ μουσικού έπιστήμονος καί τέως καθηγηχοΰ μου έν χφ 
Πανεπιστημίφ Βιέννης, Dr. Robert Lach.



συνθετών. Διότι ή τυπική, ή άνευ εσωτερικής ζωής στεγνή διάδοχη τών δια
φόρων θεμάτων, ή επεξεργασία, ή έπανάληψις και τά τοιαϋτα, δέν είναι 
αρκετά διά νά μάς δώσουν και το άνώτερον καλλιτεχνικόν ποιόν τό όποιον 
ενυπάρχει (πρέπει νά ένυπάρχη) είς τήν δλην συνθεσιν. Γνωρίζομεν π.χ. δτι, 
ή μορφή τής Σονάτας, άποτελεΐται— συνήθως— από τήν σύντομον εισαγω
γήν, τό Α'. θέμα, τό είς τήν δεσπόζουσαν ή τήν m ediante Β '. θέμα, τήν 
επεξεργασίαν, τήν έπανάληψιν και τήν Coda· ’ Αλλά μήπως, δΰναταί τις νά 
χαρακτηρίση τήν ως άνω καθαρώς τεχνικήν αυτήν συσκευήν, τον σκελετόν 
μιας Σονάτας, ώς τι τό ιδανικόν διά τό μουσικόν εργον, ως τό ώραΐον par 
excellen ce ; ’ Ασφαλώς δ'χι. Και αυτό διότι, προϋποθέτει ή μορφή Σονάτας 
ή ή μορφή γενικώς, τό χαρακτηριστικόν καί κατάλληλον θέμα πρωτίστως. 
« Γό κύριον αυτό θέμα— ώς λέγει ό Ε. H anslick— ’ ) είναι τό πραγματικόν 
υλικόν και τό άντικείμενον τοϋ δλου μουσικοΰ τεμαχίου. Τό (συμπεπληρωμέ
νον) μουσικόν τεμάχιον, είναι συνέπεια καί αποτέλεσμα τοΰ θέματος, έξαρ- 
τάται δηλαδή πάντοτε καί μορφοποιεΐται κυριαρχοΰντος τοϋ θέματος. Είναι 
τό θέμα αυτοτελές αξίωμα, τό όποιον προξενεί εύχαρίστησιν πρός στιγμήν, 
υπό τήν προϋπόθεσιν δτι θά ύποστή έξέλιξιν εις τήν επεξεργασίαν, μίαν λο
γικήν μουσικήν άνάπτυξιν, ώς (συνήθως) συμβαίνει. Καθώς άλλως τε ό συγ- 
γραφεύς ενός μυθιστορήματος, παρουσιάζει τον ήρωα τοΰ έργου του εις 
διαφόρους καταστάσεις καί θέσεις, οϋτω καί ό συνθέτης, επεξεργάζεται τό 
θέμα του, διά ν ’ άποδώση τάς πλέον πολυποίκιλους διακυμάνσεις καί 
θυμικάς διαθέσεις— Stim m ungen». Καί περαιτέρω εις τήν σελίδα 171: 
«Τήν στιγμήν καθ’ ήν ό Beethoven αρχίζει τήν Εισαγωγήν του «L eonore» 
ώς αρχίζει, ή, ό M endelssohn τήν Εισαγωγήν του «F ingalshohle», προ
αισθάνεται ευθύς αμέσως έκαστος μουσικώς ανεπτυγμένος, τό μεγαλειώδες 
άνάκτορον προ τοΰ οποίου θά ΐσταται, έστω καί αν ακόμη, κατ’ αρχήν, αγνοεί 
τήν περαιτέρω άνάπτυξιν καί επεξεργασίαν. Ή χεΐ δμως έξ αντιθέτου εν 
θέμα ώς αυτό τής «Fausta» Εισαγωγής τοΰ D onizetti ή τής «L ouise 
M iller» τοϋ Verdi, τότε, δέν υπάρχει ούδείς άπολΰτως λόγος εισόδου μας 
είς τό εσωτερικόν, διά νά πεισθώμεν δτι εύρισκόμεθα είς τό καπηλεΐον».

"Ωστε, τό κατάλληλον πάντοτε θέμα, είναι κυρίως ή βάσις διά τό δλον 
μουσικόν εργον, έν ώ  ή μορφή δέν είναι ή εις άπλοΰς σκελετός, υποκείμε
νος είς διαφόρους μεταβολάς, άναλόγως τής δντότητος τοΰ θέματος καί τοΰ 
έσωτερικοΰ ώσαύτως πλοΰτου καί ίκανότητος τοΰ συνθέτου. Καί κατ’ αυτόν 
τον τρόπον, τό άπλοΰν σχήμα μιας μουσικής μορφής ώς τής Σονάτας, Φυ
γής, Κανόνος, R on d o  κτλ., ό σκελετός αυτός άνευ φθογγοσήμων, δέν ει-

ι) «V om  Musikalisch-Schonen», έκδοσις 1918, σελ. 170.



ναι ή τί τό άφηρημένον, κατάλληλον βεβαίως διά τον νεαρόν μαθητευόμε- 
νον τής συνθέσεως, άλλ’ άνευ άνωτέρας αισθητικής ά ξία ς.'Η  μορφή-σκελε
τός, δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθή ως αυτεξούσιόν τι παρά τό περιεχόμενον.

'Υπάρχει δμως και ή περίπτωσις καθ’ ήν, ή μορφή τοπο- 
Ή  τώραιότης θετεΐται ώς Ισότιμος τοϋ γενικού ωραίου, καθώς ανωτέρω 
της μορφής». §|ητ(χσθη, τοΰ συμπεπληρωμένου μουσικού καλλιτεχνή

ματος. Ά λ λ ’ εις τήν περίπτωσιν αυτήν, δέν πρόκειται πλέον διά μορφήν—  
σχήμα, διά μορφήν— σκελετόν, δσον δι’ ώρισμένην μορφικήν ποιότητα, διά 
σχηματοποιηθέν ήδη υλικόν, δπερ καί προϋποθέτει εσωτερικήν πνοήν, παλμόν, 
ζωήν, περιεχόμενον. Ή  εις τούς Κλασσιτσίστας δέ κυρίως παρατηρουμένη 
αΰτη ώραιότης τών γραμμών, τών συμμετρικών συμπλεγμάτων, τών ίσομετριών, 
τών κανονικών περιόδων καί τομών, δέν είναι ή απλή ώραιότης, quasi «παι
χνίδι» ήχων, άνευ βαθυτέρας έννοιας. Ή  άνωτέρα αξία, τό ποιόν, ή ιδέα, τό 
βάθος, παραμένουν διά τον παραδίδοντα ώραίας απλώς γραμμάς ή μορφήν, 
δευτερεΰοντα σημεία. Ά λλά καί ό συνθέτοον κατ’ αυτόν τον τρόπον (καί αυτό 
ενδιαφέρει εις τήν παρούσαν παράγραφον), δέν δίδει κενολόγους ώραίας 
γ ρ α μ μ ά ς  κτλ., δέν δίδει δηλαδή τί ανεξάρτητον τοΰ περιεχομένου. Τό τελευ- 
ταΐον, ενυπάρχει πάντοτε εις τό θέμα, τήν γραμμήν καί τήν δλην γενικώς 
άνάπτυξιν. Διότι ακριβώς α υ τ ό  τό θέμα, α υ τ ή  ή άνάπτυξις, α υ τ ή  ή πε
ραιτέρω πρόοδος, ενέχει τό α περιεχόμενον, άποδίδει τήν α θυμικήν διάθεσιν 
 Stiramung·· Οίαδήποτε μεταβολή τού θέματος ή τής άκολουθίας, τής επε
ξεργασίας κτλ., συνεπιφέρει (τό γνωριζομεν ήδη) καί τήν μεταβολήν τοΰ περιε
χομένου. Καί περί αυτού πρόκειται κυρίως.

Τό άλληλέν&ε- Επομένως, αισθητικώς, περιεχόμενον ενός καλλιτεχνήμα- 
τον μορφής καί χος, είναι τό σχηματοποιηθέν τι εν τω καλλιτεχνήματι, τό 

περιεχόμενον. 0«τως ή ^λλως μορφοποιηθέν εν αύτφ καί μή δυνάμενον 
νά μεταβληθή. Καί μορφή— γενικώς— είναι ό τρόπος τής γνωστοποιήσεως 
τοΰ περιεχομένου. Δίδω ώρισμένην μορφήν, σημαίνει: μορφοποιώ, αποδί
δω τι διά τών άμέσως αισθητών μέσων. Ά μ φ ότεροι δέ αυτοί οι παράγον
τες καλλιτεχνικής καί αισθητικής άποδόσεως, είναι άλληλένδετοι καί ουνυφα- 
σμένοι, στερρώς συνδεδεμένοι είς τρόπον ώστε, εκάστη καί ή ελάχιστη μετα
βολή τοΰ αισθητού, νά καταστρέφη καί τήν δλην ευρυθμίαν τής έν γένει 
αισθητικής άποδόσεως: τοϋ ώραίου έν συντόμφ. "Ωστε, ή μορφή έν τω καλ- 
λιτεχνήματι δέν είναι τι άντίθετον καί ανεξάρτητον τοϋ περιεχομένου. Μορ
φή καί περιεχόμενον είναι άλληλένδετα ‘ ).

' )  Σχετικώς ό Paul Mies, εϊς τό βιβλίον του «Die Bedeutung der Skizzen Beetho
vens κτλ.» (σελ. 62) γράφει τά  έξης λίαν ορ θ ά  : « Ή  συνήθως κατά κόρον έπιχειρου-



Δ'. *0 καλλιτέχνης

Έλέγομεν είς τό Β'. κεφάλαιον δτι, ό καλλιτέχνης παραγωγός δέν 
άφηγεΐται απλώς τά «σεκλέτια» του δπως θά εγραφεν ό Ψυχάρης, δέν απο
δίδει δηλαδή απλώς δ,τι αυτός αισθάνεται ή εχει είς τήν ψυχήν του, άλλ’ 
άντικειμενικοποιεΐ διά τής φαντασίας του και εξαϋλώνει τον συναισθηματικόν 
αύτοΰ κόσμον ή τά συναισθήματά του γενικώς, διά νά παραδώση πρωτίστως 
καλλιτέχνημα. ’ Αλλά, τί. είναι εκείνο τό όποιον εξαναγκάζει τόν καλλιτέχνην 
νά συνθέση τι και τίνι τρόπω επιτυγχάνει αυτός τήν γνωστοποίησιν; 
Ψ υχολογία  τή ς  Έ ξ  ενός οίουδήποτε κα! διά πολλούς ίσως ασήμαντου 
μ ο υ σ ικ ή ς  π α ρ α -  έξωτερικοΰ γεγονότος ή καταστάσεως, γεννάται είς τήν ψυ

χήν τοΰ συνθέτου ή κατάλληλος θυμική διάθεσις, γενική 
κατ’ αρχήν κα! αόριστος, τήν οποίαν ακολουθεί, από τό πλήθος τής έσωτερι- 
κώς ήχοΰσης μουσικής, τό αρχικόν σπέρμα— μοτίβο, έν πρωταρχικώ σχεδίφ — 
ή πρώτη και άμεσος εμπνευσις. Ή  βάσις αυτη και τό δλον εξ αυτής εργον, 
λαμβάνει τήν ωρισμένην κα! τελειωτικήν αύτοΰ μορφήν, ολίγον κατ’ ολίγον, 
διά τής ασυνειδήτου εσωτερικής επεξεργασίας. Ή  άπόδοσις βραδΰτερον τοϋ 
συμπεπληρωμένου είς τήν ψυχήν τοΰ καλλιτέχνου έργου, επέρχεται σχεδόν αυ
τομάτως, αν καί, ό αγών ΰλης κα! ιδέας, αρχεται ακριβώς τήν στιγμήν τής 
πραγματοποιήσεως τοΰ έσωτερικώς ήχοΰντος μουσικού κόσμου τής φαντα
σίας. Και εδώ ακριβώς διακρίνομεν τήν ιδιοφυίαν από τήν μεγαλοφυΐαν.

Ό  ιδιοφυής καλλιτέχνης (talent), παραδίδει τό μουσικόν
Ί δ ιο φ υ ϊα  και „  , ,,  ,. ,  , _ ,
μ εγα λ ο φ υ ΐα  του εργον και τα «μεγαλα» αυτου «σχέδια», επι τη ρασει 

γνωστής απλώς τεχνικής (κα! ή τεχνική — τό γνωρίζομεν ήδη 
από τό προηγούμενον κεφάλαιον— είναι άλληλένδετος μετά τοΰ περιεχομένου 
και μετά τής εν γένει καλλιτεχνικής κα! αισθητικής αξίας τοΰ έ'ργου) έν ω, ό 
μεγαλοφυής συνθέτης, πλάθει άσυνειδήτως κα! διά τής αμέσου νοητικής επο- 
πτείας (Intuition) τάς άνωτέρας αύτοΰ ιδέας διά πρωτοτύπων και ζωτικών 
στοιχείων, εμπνευσμένα. *0 πρώτος χρησιμοποιεί τήν συνειδητήν πρωτίστως

μένη διάκρισις μορφής καί περιεχομένου, μοΰ φαίνεται δτι δέν είναι δυνατόν νά π ραγ
ματοποιηθώ εΐς έργα άξιολόγων καλλιτεχνών— Meister. Κ α θ ’ δσον, ή όρθή  μορφή, 
δίδει τό επιθυμητόν περιεχόμενον. Ή  εκφρασις τήν οποίαν π ροτιθέμεθα ν’ ά π οδώ σω - 
μεν, αποκαλύπτεται τότε μόνον, όταν εύρεθχί ή ανάλογος μορφή. Ά μ φ ότεροι δέ οί 
παράγοντες (μορφή καί περιεχόμενον) είναι άδιασπ άστω ς συνδεδεμένοι». Καί αύτός ό 
R. W agner, είς τό σύγγραμμά του «Oper und Drama» (Gesanmielte Schriften und Di- 
chtungen, έκδοσις W olfgang Golther, τόμος 3ος σελ. 314 καί τόμος 4ος σελ. 101 καί 
197) όμιλεΐ ομοίω ς διά τήν άνωτέραν ενότητα, τό άλληλένδετον μορφής καί πε
ριεχομένου.



Εργασίαν κατά τήν παραγωγήν, εν φ  ή μεγαλοφυΐα, τό ασυνείδητον, τήν 
ένόρασιν. 'Ο  ιδιοφυής, εργάζεται σκεπτόμενος, ΰπολογίζων, νοητικώς, έν ω  
ό μεγαλοφυής, κάτοχος τών μέσων, άσυνειδήτως σχεδόν '). Καθ’ δσον, το 
ασυνείδητον εις τον τελευταΐον, μετά τοΰ συνειδητοΰ, ανώτερα πλέον ένότης, 
συνεργάζονται αδελφικώς a).

Ό  Ιδιοφυής, εχει άναλαμπάς επιτυχίας εις τό α εργον του, έν φ  ή με
γαλοφυΐα, επιτυχίας παντάπασιν. Και αυτό διότι: «D as Talent arbeitet, 
das G enie sch a fft»— « Ή  ιδιοφυία εργάζεται, ή μεγαλοφυΐα δημιουργεί» 
ως λέγει λίαν όρθώς ό R . Schum ann ’ )· ’ Αρκετά χαρακτηριστικόν παρά
δειγμα έν τή συγχρόνω Νεοελληνική μουσική, διά τήν πρώτην περίπτωσιν 
(τών μεγάλων σχεδίων αλλά καί τών κοινών— γνωστών μέσων προς άπό- 
δοσιν αυτών) είναι ό κ. Μανώλης Καλομοίρης. Οί τίτλοι καί μόνον τών 
διαφόρων συμφωνικών του έργων, ώς « Ή  συμφωνία τής λεβεντιάς.», « Ή  
συμφωνία τών ανίδεων καί καλών ανθρώπων», τοΰ μελοδράματός του « 'Ο  
Πρωτομάστορας» κτλ., υποβάλουν εϊς ημάς έν πολλοΐς εν μουσικόν περιβάλλον 
μεγαλειώδες, έν φ  εϊς τήν πραγματικότητα κατόπιν, δέν εχομεν ή επιτυχή 
μέρη εις τό α εργον του καί γενικήν, σχεδόν, αντιαισθητικήν έντΰπωσιν από τό 
σΰνολον τής συνθέσεως. Καί τοΰτο διότι, στερείται ό κ. Καλομοίρης όμοιο- 
γενοΰς άτομικοΰ μουσικοϋ ΰφους. Είναι έκλεκτικός, επιφανειακός εν πολ
λοΐς, εντυπωσιακός ώς καί ό κ. Γεώργιος Σκλάβος. Παράδειγμα δέ, κα- 
θαράς νοητικής συνθετικής εργασίας είναι, ό κ. Δη μητριός Μητρόπουλος 
πρωτίστως καί έν μέρει οί κ. κ. Βάρβογλης, Πετρίδης, Πονηρίδης καί Γ ε 
ώργιος Λαμπελέτ.

’ Αλλά, ό καλλιτέχνης γενικώς, *) είναι υποχρεωμένος κατά 
τών^άψι-^νμιών ’ιδίως τής συνθετικής του εργασίας, νά δεσπόζη

τών διαφόρων αύτοΰ αιφνίδιων ή παροδικών εσωτερικών 
διαταραχών, τών άψιθυμιών, τών έννευρώσεων έν γένει κτλ., τών υπό 
τών πολυποίκιλων εξωτερικών καταστάσεων προξενουμένων. Διότι οΰδείς 
καλλιτέχνης, παραγωγός ή εκτελεστής, άδιάφορον, είναι εϊς θέσιν, κατά τάς 
ώρας ιδίως τής διεγέρσεως καί τής εσωτερικής αύτοΰ ψυχικής ταραχής, νά 
δώση άρτίαν καλαισθητικήν πράξιν. Ουδέποτε δηλαδή δΰναται ν’  άπο-

*) ϊχετικ ώ ς βλέπε καί τόν Βον τόμον τών «'Α πάντων» ιοϋ Schopenhauer (εκδοσις 
Frauenstadt), σελ. 307 καί 311. («D ie W elt als W ille und Vorstellung»).

s) Πρόκειται κυρίως διά τήν λεπτεπίλεπτον αίσθητικοκριτικήν εργασίαν μετά τήν 
συμπλήρωσιν τοΰ έργου. Π άντως καί τότε, δέν εργάζονται, οί μεγαλοφυείς συνθέιαι, 
καθ ’ ολοκληρίαν συνειδητώς.

s) «Gesammelte Schriften», εκδοσις Reclam, Τ όμος I, σελ. 38.
Λ) 'Υπονοείται βεβαίιος καί ό εκτελεστής.



δώαη (αίσθητικώς), ό συνθέτης, ώρισμένας ψυχικάς καταστάσεις, ευρισκό
μενος υπό την απόλυτον κυριαρχίαν καί επιρροήν, πραγματικών (τής 
ζωής) τοιούτων. Άναλυτικώτερον : Διά ν’ άποδώση τό κυριαρχούν τήν ψυ
χήν του συναίσθημα, ό συνθέτης, πρέπει ήδη νά έ'χη παρέλθει δι’ αυτόν ή 
περίοδος τοΰ έσωτερικοΰ του έρεθισμοΰ καί τής διεγέρσεως, ΐνα ουτω, απο
λύτως ελεύθερος, μακράν τής πραγματικότητος, δυνηθή νά μετασχηματίση τήν 
τελευταίαν, προς παραγωγήν τοΰ ίδανικοΰ, τοΰ καλλι τεχνήματος .  Ή  τής 
πραγματικότητος κατάστασις δέον νά μεταβληθή ολίγον κατ’ ολίγον, εις άνά- 
μνησιν, εικόνα, έσωτερικήν εμπειρίαν, έξαΰλωσιν, ιδέαν. Τότε καί μόνον ό 
μεγαλοφυής καλλιτέχνης είναι eo ipso, 6 ανώτερος επόπτης, δ ύπεράνω προ
σώπων καί πραγμάτων ίστάμενος παρατηρητής. Είναι δ δημιουργός, ό πλά
στης μιας ζωής νέας, άνωτέρας καί καλυτέρας').

Καί αν ακόμη ώς έκ τοϋ είδους τού προς σϋνθεσιν γεγο- 
Η  α ντ ικ ε ιμ ε -  , e , , ,  , , , s , , -

νΐΜ οη οίη σ ις  (ή  νοτος, ο καλλιτέχνης, δεν πρόκειται ν αποδωση παντελώς
άιτόατααις). άτομικάς καταστάσεις, αλλά ξένας τοιαΰτας, εργάζεται αυτός

πάντοτε επί τή βάσει τής άντικειμενικοποιηθείσης ατομικής του μουσικής
σκέψεως καί αίσθήσεως, ανεξαρτήτως τής παραγωγής άλλων συνθετών έκ

*) Σχετικώς ό Goethe είς τό τρίτον μέρος (Ι ΐο ν  βιβλίον) τής αυτοβιογραφίας του
«Dichtung und Wahrheit* (Gustav Hempel Verlag,XXIIo5 τόμος τών «Α π άν τω ν », οελ. 
40) γράφει τά  εξής : «Die hochste Aufgabe einer jeden Kunst ist, durch den Schein die 
Tauschung einer hoheren Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ist, den 
Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines W irkliche tibrig bleibt*.
Καί ό  Schiller είς τήν κριτικήν του τών ποιημάτων τοϋ G. A . Burger (Schillers sam-
tliche W erke, εκδοαις Otto Giintter καί Georg Witkowski, 19ος τόμος, σελ. 237 κ.έξ.) 
γράφ ει : «Eine der ersten Erfordernisse des Dichters ist Idealisierung, Veredlung, ohne 
w elche er aufhort, seinen Namen zu verdienen. Ihm Komrnt es zu, das Vortreffliche 
seines Gegenstandes (mag dieser nun Gestalt, Empfindung oder Handlung sein, in  
ihm oder a u s s e r ihm wohnen) von grobern, wenigstens fremdartigen Beimischungen 
zu befrein, die in mehrern Gegenstanden zerstreuten Strahlen von Vollkommenheit in
eineni einzigen zu sannneln, einzelne, das Ebenmass storende Ziige der Harmonie des
Ganzen zu unterwerfen, das Individuelle und Lokale zum Allgemeinen zu erheben. 
Alle Ideale, die er auf diese Art im einzelnen bildet, sind gleichsam nur Ausfliisse eines 
innern Ideals von Vollkommenheit, das in der Seele des Dichters wohnt. Zu je grosse- 
rer Reinheit und Piille er dieses innere allgemeine Ideal ausgebildet hat, desto mehr wer- 
den auch jene einzelnen sich der hochsten Vollkommenheit nahern». Καί περαιτέρω :
«D ie neuen Bi'irgerschen Gedichte sind namlich nicht bloss G e m a i d e  (einer)
Seelenlage, sondern sie sind offenbar auch G e b u r t e  n derselben Aber die Got-
tinnen des Reizes und der Schonheit sind sehr eigensinnige Gottheiten. Sie belohnen 
nur die Leidenschaft, die sie selbst einflossten : sie dulden auf ihrcm Altar nicht gem  
ein ander Feuer als das Feuer einer reinen, uneigenniitzigen Begeisterung. Ein er- 
ziirnter Schauspieler wird uns schwerlich ein edler Reprasentant des Unwillens



τοΰ αύτοΰ ώς άνω γεγονότος. 'Ως ό ποιητής Κωστής Παλαμάς λέγει ‘ ) : * '0  
ποιητής (σημειοΰμεν ημείς γενικώς : «ό καλλιτέχνης») τυχαίνει νά εμπνέεται 
μαζΰ, άράδ’ αράδα, καί κατά τις ώρες του, από τή ζωή τή συντροφική τή 
γΰρω του κι από τή ζωή τή μοναχική τή μέσα του. Τά τριγύρω του τόνε 
χτυπάνε κατάκαρδα σά νά εΐτανε δικά του' τά δικά του τά ζή καί τά θε
ριεύει από τά τριγύροο του. Ό  ποιητής είναι, κατά τά περιστατικά τής ζωής 
του, καί λάλημα καί αντίλαλος)). Ουτω, ό μουσικοσυνθέτης, προκειμένου νά 
ουνθέση, εν ποίημα, εν ξένον γενικώς περιεχόμενον, δέν γράφει απλώς μου
σικήν εις ύπαρχον τι, δέν επαναλαμβάνει δηλαδή διά τών καθαρώς μουσι
κών του στοιχείων συνθέσεως τά αυτά, τό ϊδιον περιεχόμενον, άλλ’ έξ αν
τιθέτου διά τής μελέτης τοΰ ποιήματος ή ά'λλης τινός εξωτερικής καταστά- 
σεως, αποκτά ώρισμένην θυμικην διάθεσιν (προηγουμένως: τό «χτύπημα 
κατάκαρδα») από τήν οποίαν καί γεννάται ολίγον κατ’ ολίγον έν τώ ασυ
νείδητα) αύτοΰ, εις τόν εσωτερικόν του κόσμον, ή γενική μουσική ατμό
σφαιρα καί ό πρώτος πυρήν διά περαιτέρω εργασίαν. Διά τής μελέτης δη
λαδή τοΰ ποιήματος, τοποθετείται ό συνθέτης εις εν ώρισμένον άλλα καί 
καθ’ ολοκληρίαν ατομικόν περιβάλλον 2), τοΰ οποίου γίνεται κατόπιν θεα-

w erden ; cin Dichter (ώς καί ύ συνθέτης βεβαίως) nehme sich ja in acht, mit
ten im Schmerz den Schmerz zu besingen. So, wie der Dichter selbst bloss 
leidender Teil ist, muss seine Empfindung unausbleiblifch von ilirer ideafischen 
Allgemeinheit zn einer unvollkommenen Individualitat herabsinken. Aus der sanfteren 
und fernenden Erinnerung mag er dichten, ur.d dann desto besser fur ihn, je melir er 
an sich erfahren hat, was er besingt ; aber ja niemals unter der gegenwartigen Herr- 
schaft des Afiekts, den er uns sc  h o n  versinnlichen soli. Selbst in Oedichten (καί ιάς 
μουσικά? συνθέσεις), von denen man zu sagen pflegt, dass die Liebe, die Freundschaft 
usw. selbst deni Dichter den Pinsel dabei geluhrt habe, hatte er damit aniangen mtis- 
scn, sich selbst iremd zu werden, den Gegenstand seiner Begeisterung von seiner Indivi
dualitat loszuwickeln, seine Leidenschalt aus einer mildernden Fem e anzuschauen. Das 
Idealschone wird schlechterdings nur durch eine Freiheit des Geistes, durch eine Selbst- 
tiitigkeit moglich, vvelche die Ubermacht der Leidenschaft aufhebt». Σχετική, quasi 
συνέχεια τών ανωτέρω . είναι καί ή ακόλουθος παοατήρησις τοΰ Fr. Stade («V om  
Musikalisch-Schonen, mit Bezug auf Dr. E. Hanslicks gleichnamige Schriit», IV. εκδο- 
σις, σελ· 10): clnsofern die Musik von den konkreten Stoffen, die sie in ihr Bereich 
zieht, alle absolut zufalligen Merkmale bis auf den reinen individuellen Kern abstreift, 
erscheint in ihr das Kttnstlerische Ideal in reinster, atherischer Gestalt: (schoner Schein); 
sie versinnlicht d i e  Se el e d e r  k o n k r e t e n  W i r k l i c h k e i t  i m  S p i e g e l  
d e r  su b j e k t i v e n I n n e r l i c h k e i t  ».

Μ Κ. Π αλαμα : « Ή  πολιτεία καί ή μοναξιά», σελ. 5.
’ ) Διότι άλλη στροφή ή άλλος στίχος ή διάφορος δψις τοΰ εξωτερικού γεγονότος 

χτυπά κατάκαρδα» τούς συνθέτας τής αΰιής κ αιαστάσεως.



τής και κριτής διά τής άμεσου νοητικής έποπτείας— άσυνειδήΐως. *Η άπό- 
στασις αϋτη, είναι ή στιγμή τής Ισωτερικής καί αυτομάτου τρόπον τινά ζωής. 
Είναι ή γένεσις εκ τοΰ χάους, τών πρώτων συγκεκριμένων φθογγοσήμων. 
Τό τοιοϋτον, είναι αρκετόν, διά νά παύση πλέον πάσα περαιτέρω άπασχό- 
λησις μετά τοΰ συγκεκριμένου έξωτερικοΰ γεγονότος. Τό τελευταΐον αυτό καί 
τό «χτύπημα», μεταβάλλονται πλέον εις άντικείμενον, εικόνα, μακρυνήν ηχώ 
καί μετ’  ολίγον— έξαρτάται από τήν Ιδιοσυγκρασίαν τοϋ συνθέτου μετά πόσον 
χρόνον— εις καλλιτέχνημα. Καθ’ δσον-—επαναλαμβάνομεν— μόνον ή ώρι- 
σμένη άπόστασις εξ ενός γεγονότος, είναι εκείνη ήτις δίδει τήν άναγκαίαν 
καί οριστικήν καλλιτεχνικήν καί αισθητικήν μορφήν εις τό προς παραγωγήν 
εργον. Οΰχί ή «συγκίνησις» απλώς, άλλ’ ή άντικειμενικοποιηθεΐσα τοιαϋτη, 
παράγει τό καλλιτέχνημα. Διότι, δταν εύρίσκηται ό καλλιτέχνης, ώς είς τήν 
πραγματικήν του, συνήθη ζωήν, έν εσωτερική ταραχή καί συγκινήσει, δέν 
δύναται οΰτος βεβαίως νά έργασθή, ουδέ δύναται ν’ άποδώση τι. Εΰρίσκεται 
έν άνωμάλω ψυχική καταστάσει καί ούχί έν ηρεμία. Καί επομένως, δέν δύ- 
ναται τότε παντάπασιν νά γίνη λόγος δι° άνωτέραν καλλιτεχνικήν ή άλλην 
τινά πνευματικήν παραγωγήν.

„ _ Ά λ λ ’ έν τοιαύτη περιπτώσει, τίθεται τό ερώτημα: Τί καί
αννϋ·έτου. διατί γράφει ό συνθέτης; ’ Ατομικά, τής ζωής του, «σεκλέ

τια», δέν δύναται ν’ άποδώση, ώρισμένας έξωτερικάς κα
ταστάσεις, ομοίως, έφ’ δσον ή μουσική στερείται τοΰ λόγου, τών εννοιών 
κτλ. Κατ’ ακολουθίαν, δέν ύπολείπεται ή νά παραδώση αυτός «μουσικήν 
μόνον», ώς ζητεί καί ό κ. Γεώργιος Λαμπελέτ είς τήν επιφυλλίδα του μέ 
τόν τίτλον «Μουσική καί ποίησις». '). Δηλαδή : Ό  κ. Λαμπελέτ “), εΐς 
τάς πρώτας σελίδας τής ώς άνω συντόμου μελέτης του, παρανοών κατ’ αρ
χήν τήν γενικότητα τοΰ περιεχομένου τής μουσικής, ακόμη καί τάς απόψεις 
τοΰ S c h o p e n h a u e r  γράφει δτι, ή μουσική είναι «αόριστος καί άφηρημένη» 
(σελ. 2) καί δτι ό συνθέτης, πρέπει νά παραδίδη «μουσικήν μόνον» (σελ. 42). 
Τί είναι άραγε αϋτη ή «μουσική μόνον» τοΰ δημιουργού καλλιτέχνου; ’Α 
σφαλώς δέν είναι άλλη ή αί «tonend bew egte Form en» τοΰ φορμαλιοτα 
H anslick. Τόσον ό τελευταίος, δσον καί ό έν Έλλάδι διάδοχος του κ. Γε
ώργιος Λαμπελέτ, λέγουν: Έ φ ’ δσον τό ύπό τής μουσικής διά τοΰ καλλι
τέχνου έκφραζόμενον, τό περιεχόμενον γενικώς, είναι συνδεδεμενον καί αλ- 
ληλένδετον μετά τών μουσικών ήχων, επομένως, περιεχόμενον τής μουσικής

') ’ Εκδοτικός οίκος «Έ λευθερουδάκης>, Τεύχος Β '.
! ) Θ ά μας επιτροπή μικρά παρένθεσις, έφ’ δσον άλλως τε είναι αΰτη σχετική, 

πως μετά τής παρούσης π αραγράφ ο·.



είναι αυτοί οί μουσικοί η/οι— ή μουσική, τοΰ καλλιτέχνου παραδίδοντος 
οΰτω «μουσικήν μόνον». Ά λ λ ’  αυτό είναι σόφισμα. Βεβαίως, τό Ικφραζό- 
μενον, ό εσωτερικός κόσμος τοΰ καλλιτεχνήματος, είναι άλληλένδετος μετά 
τών μουσικών εκφραστικών στοιχείων, άφ ’  ου, καθώς εΐδομεν εΐς τό κε- 
φάλαιον «Μορφή καί περιεχόμενον», οίαδήποτε καί ή ελάχιστη παραλλαγή 
τών τελευταίων, συνεπιφέρει καί τήν μεταβολήν τοΰ περιεχομένου. Ά λλα, 
τό περιεχόμενον δέν είναι τι τής «προσκολλήσεως» ώς θά ελεγεν ό στρα
τιωτικός. Είναι άναπόσπαστον μέρος τών στοιχείων καί τής μορφής γενι
κώς. Είναι τό απαραίτητόν τι τοΰ μουσικοΰ καλλιτεχνήματος, τό συνυπάρ- 
χον τι, δ νοΰς είς τό εξωτερικόν σώμα— τό άμέσως αισθητόν. Τό σώμα δέ, 
τό αισθητόν, είναι τ ό  μ έ σ ο ν  προς γνωστοπο ίησιν, καί οί μουσικοί επομέ
νους ήχοι, ή προϋπόθεσις διά τήν ΰπαρξιν, είς τό μουσικόν εργον, άνωτέρας 
ζωής καί πνοής. Καί ακριβώς αυτήν τήν άνωτέραν ζωήν, αγνοεί ή θεωρία 
περί «μουσικής μόνον» τών H anslick  καί Γ. Λαμπελέτ. Έ ν  τοΰτοις, υπάρ
χει εϊς τήν πραγματικότητα τοιοΰτου είδους «μουσική μόνον»: Είναι τά 
διάφορα τεχνικά γυμνάσματα (Etiiden) τών Czerny (διά τό κλειδοκΰμβα- 
λον) καί S evcik  (διά τό τετράχορδον) καί ά'λλων ’ ).

"Ωστε, δ καλλιτέχνης, δίδει πρωτίστως εν τελείως συμπεπληρωμένον 
μουσικόν καλλιτέχνημα, εν εργον, είς τό οποίον είργάσθη έξ εσωτερικής 
ανάγκης, διά ν’  άποδώση τι, τό άνώτερον καί ιδανικόν, τήν μακράν τής 
πεζής πραγματικότητος αρμονίαν, τό ώραΐον έν γένει. Διότι «der nachste 
und w ahrhaftigste trieb— ώς λέγει ό R . W a g n er— ’ ) offenbart sich 
nur in dem D range aus deni Leben heraus in das K u n stw erk ; denn 
es ist der Drang, das Unbewusste, U nw illkurliche im  Leben sich 
als notw endig zum Verstandnis und zur A nerkennung zu bringen». 
Δι’ αυτό καί εργάζεται δ καλλιτέχνης, ζή είς άλλους κόσμους. Δίδει τό «καλόν 
κάγαθόν» διότι εχει τι εντός του. Είναι δημιουργός κόσμων ιδανικών, κόσμων 
τής φαντασίας. Είναι αυτός «λάλημα καί αντίλαλος». 3) Τό έκτής δημιουργι
κής δέ εργασίας του εργον τέχνης, τό αποτέλεσμα, ή κατά R . W a g n e r : *) 
«D as wirkliclie Kunstwerk, d. li. das u n m i t t e l b a r  s i n n l i c h  
d a r g e s t e l l t e ,  i n  d e m  M o m e n t e  s e i n e r  l e i b l i c h s t e n

’ ) Σχειικώς βλέπε καί Fr. Stade, ένθα ά νω ιέρω , σελ. 12 κ. έξ.
3) R. Wagner : «Das Kunstwerk der Zukunft» — «Gesammelte Schriften und Dicht- 

ungen», 3ος τόμος, σελ. 162 κ. έξ. (Έ κ δοσ ις  W olfgang Golther).
3) Βλέπε κατωτέρω  καί τάς τελευταίας παρατηρηθείς τής παραγράφου « Ή  συγ- 

κίνησις».
4) ’Έ ν θα  ανωτέρω, σελ. 46.



E r s cli e i n u n g", ist daher auch erst die E rlosung des Kiinstlers, 
die V ertilgu ng der letzten Spuren der schaffenden W illkur, die un- 
zw eifelhafte Bestim m theit des bis dahin nur Vorgestellten, die Be- 
freiung des G edankens in der Sinnlichkeit, die B efriedigung des Le- 
bensbedurfnisses im Leben»· Καθ’ δσον «ή τέχνη, δέν είναι απολύτως 
τεχνητόν τι προϊόν» ■)— «D ie K u n s t  (ist) nicht ein K i i n s t l i c h e s  
Produkt, (sondern die) reinste, vollendetste Befriedigung (σελ. 54-55) 
des edelsten und wahrsten Bediirfnisses des vollkom m enen Mens- 
clien» 2)·

Ε'. Ό άκροατής

. , Ό  γνωστός οπαδός τής πειραματικής Ψυχολογίας καί τής
Αί α π όψ εις  τ ο ν  π  „ , , ,

Meumann. Παιδαγωγικής εν Ιερ  μανία, Ernst Meumann, δίδει εις
τό «System  der A sthetik» αΰτοΰ, 3) τάς κατωτέρω βαθ

μίδας κρίσεως καί άντιλήψεως ενός καλλιτεχνήματος: «Ιον) 'Απλή κρίσις 
τοΰ περιεχομένου, επί τή βάσει ενός οίουδήποτε καθ’ ολοκληρίαν επουσιώ
δους στοιχείου. 2ον) Ό ρθή  κρίσις τοΰ περιεχομένου, χωρίς δμως να ΰπολο- 
γισθή τό περιεχόμενον αυτό, ώς περιεχόμενον καλλιτεχνήματος. (Ν. Β. ΙΙεριε- 
χόμενον είς τας δύο αύτάς περιπτώσεις είναι, τό sujet, ή ύπόθεσις, δ ήρο>ς, 
τά κατορθώματα, αί ένέργειαι, αί πράξεις κτλ., τοΰ τελευταίου, άλλ’ ούχί δ  
συναισθηματικός κόσμος ή μάλλον τό ιδανικόν καί άνώτερόν τι τοΰ καλλιτε
χνήματος. 'Επομένως τί τό δευτερεΰον). 3ον) Τό περιεχόμενον συντελεί ώστε, 
ό κρίνων νά λά6η ύπ’ δ'ψει του τον παραγωγόν καλλιτέχνην, νά κρίνη 
δηλαδή τό εργον τοΰ δημιουργού, ώς καλλιτέχνημα καί νά συνυπολογίση 
βεβαίως καί τά στοιχεία μορφοποιήσεως. Βάσις τότε τοΰ κρίνοντος είναι ή 
θυμικη διάθεσις (Stim m ung) τοΰ έργου ή αί γενικαί αΰτοΰ παραστάσεις. 
4ον) 'Η  κρίσις στηρίζεται εις τά μορφοποιήσεως (στοιχεία) καί δη εις τάς 
τεχνικάς ιδιότητας τοΰ καλλιτεχνήματος, χωρίς νά λαμΟάνεται παντάπασιν 
ΰπ’ δψει τό περιεχόμενον. 5ον) 'Η  κρίσις στηρίζεται τόσον είς τό περιεχό-

>) R . W agner, έ’νθα άνω τέρω , σελ. 62 καί 54-55.
3) Π ρός συμπλήρωσιν τών ώ ς άνω απόψεων διά τό εργον τοΰ καλλιτέχνου καί 

τήν έν γένει κατόπιν αξίαν τοΰ έξ έσωτερικής ανάγκης παραδοθέντος καλλιτεχνήματος, 
άναφέρομεν καί τήν κατω τέρω  φράσιν τοϋ R· Schumann («B rid e», έκδοσις F . (5ust.iv 
Jansen, σελ. 242) ; «Nur was aus dem Herzen kommt (σχετικώς, παρακαλώ τόν ανα 
γνώστην νά επαναφέρει είς τήν μνήμην του, δ,τι παρόμοιον σχεδόν έγράφη ΰπό τόν 
Beethoven είς τήν άρχήν τής «Missa Solemnis* αύτοΰ), nur was innerlich gesohaffen 
und gesungen, hat Bestand und iiberdauert die Zeit».

s) Γ ’ . έκδοσις, σελ. I l l  κ. έξ.



μενον δσον καί εις τά μορφοποιήσεως στοιχεία καί κρίνονται, τό μέν πρώ
τον επί τί] βάσει της αισθητικής αΰτοΰ αξίας ήν απέκτησε διά τοΰ τρόπου 
τής άποδόσεώς του υπό τοΰ καλλιτέχνου, τά δέ μορφοποιήσεως στοιχεία 
επί τί) βάσει τοΰ «τίνι τρόπω» επέρχεται δι3 αυτών ή δλική αισθητική 
έντΰπωσις. Καί 6ον) Κρίσις τοϋ γνωστού τΰπου, τοΰ έμμένοντος (der sich 
kapriziert) είς επουσιώδη καί μονομερή σημεία ενός καλλιτεχνήματος, ώς 
επί ενός ώρισμένου τρόπου τεχνικής, τοΰ έμμένοντος εις τον παραγωγόν,
τον χρόνον καί τύπον παραγωγής καί τά τοιαΰτα».

’ Αλλά, εις τήν ανώτερο} διαίρεσιν, ό Meumann, ώς ψυ- 
τών^νί^τέρω. χολόγος κυρίως καί μετ’ αΰτοΰ άλλοι, ώς ό L ipps ’ )> °  

W itasek 2), καί έν πολλοΐς καί ό V olk e lt 3), δέν δίδουν 
δυστυχώς τον ιδεώδη ακροατήν ή γενικώς το ν  κριτήν ενός καλλιτέχνηματος. 
Διά τής λεπτεπιλέπτου κυρίως «άναλΰσεως», λησμονοΰν ή παραμελοΰν οί 
διάφοροι φανατικοί ψυχολόγοι καί έρευνηταί, τήν σΰνθεσιν καί ιδίως τήν 
έπεξήγησιν τοΰ φαινομένου τοΰ ώραίου, τών ιδεών εν τή εμφανίσει. Καί 
αυτό ίσως διότι, ή έν τώ καλλιτεχνήματι τής μεγαλοφυΐας ύπάρχουσα άνωτέρα 
εκφρασις, ή Ιδέα, τό βάθος είναι τι άσυνειδήτως γενόμενον αντιληπτόν, διά τής 
αμέσου έποπτείας (Intuition)· Δέν είναι «κάτι τό χειροπιαστό» ώς λέγεται. 
Ό  δέ (ιδανικός) κόσμος τοΰ καλλιτεχνήματος, είναι εις κόσμος τής παρα- 
στάσεως, κόσμος τής φαντασίας, αντίθετόν τι καί άνώτερον τής καθημερινής 
ημών ζωής. Καί επομένως, ή μή «άναλΰσιμος» ιδέα, είναι μέν τι έ'μμονον 
(Immanent) τής αϊσθητότητος, αλλά τί τό οποίον γίνεται αντιληπτόν διά 
τής αμέσου έποπτείας. Αυτό δέ τοΰτο τό άνο>τερον ποιόν τοΰ καλλιτεχνή
ματος, ή Ιδέα, ή πνοή, ή ζωτικότης του— τό μή δυνάμενόν τι, συχνάκις, ν ’
άποδοθή— τό άφατόν τι, είναι καί τό προξενοΰν τήν καλλιτεχνικήν ηδονήν, 
τό εκ τής καλλιτεχνίας πραγματικόν τι πλέον.

ά ε« r" σΖετικ" ς ' εχ°μεν γά προσθέσωμεν τά εξής: Ό  άκροα-
άκροάσεως. τής, ζή κατά τήν παρακολοΰθησιν ενός έ'ργου, εις μίαν μα

κράν τής πεζής πραγματικότητος κατάστασιν— ατμόσφαιραν, 
άφ ’ ου τά υπό τής μουσικής εκφραζόμενα συναισθήματα ή ό συναισθηματικός

') «Grundlegung der Asthetik», <Die asthetische Betrachtung und die bildende 
Kunst» Βος τόμος τής Αισθητικής τοϋ Lipps ής δέν έξεδόθη ό τρίτος τόμος. Γενικώς, 
λαμβάνει τις ιδέαν τοΰ συστήματος τοΰ Γερμανού αύτοϋ αισθητικού (στηρίζεται κυ
ρίως επί τής Eintiihlung— καλαισθητικής συμπαθείας) είς τήν σύντομον Αίσθηιικήν 
αύτοϋ έν «Kultur der Gegenwart», Teil I, Abteilung VI, SystematiscHe Pbilosophie, B '. 
εκδοσις, σελ. 351 κ. έξ. (1908).

2) «Grundziige der allgemeinen Asthetik» 1904.
·) «System der Asthetik», 3 τόμοι, 1905-14.



αυτής κόσμος, δέν είναι άμεσος παρουσίασις ώρισμένων (ως έν τή ζωή) τοιοΰ- 
των. EIvaL ό κόσμος τοϋ καλλιτεχνήματος, σκιά τις καί άντανάκλασις τής πραγ
ματικότητος. Είναι κόσμος τής φαντασίας. Ό σ ο ν  δμως ίστάμεθα αδιάφοροι 
προ τών παθημάτων, βασάνων, ψυχικών ταραχών, πόθων κτλ., ενός επί τής 
σκηνής ήρωος δράματος (ά'ν καί γνωρίζομεν δτι εύρισκόμεθα εΐς τό «θέα- 
τρον») τόσον καί προ τών άρμονικώς συνδεδεμένων ήχων τοΰ μεγαλειώ
δους μουσικοΰ καλλιτεχνήματος. Ά λ λ ’ αί έκ τοΰ τελευταίου παραγόμεναι 
(έφ’ δσον καί δίδονται) γενικαί παραστάσεις, ό τής φαντασίας, γενικώς, κόσ
μος τοΰ καλλιτεχνήματος, λαμβάνει τρόπον τινά σάρκα καί οστά, διά τής 
καλλιτεχνικής χαράς καί ηδονής, τής άνιδιοτελοϋς μακράν τοΰ ήδέος καί 
τής σκοπιμότητος άπολαΰσεως τοΰ άκροατοΰ. Τά πραγματικά συναισθήματα 
τής γαλήνης ή τής ευθυμίας, τοϋ κλονισμοΰ ή τής έξυψώσεως κτλ., τοΰ τε
λευταίου, ή έκ τής άκροάσεως έσωτερική τέρψις (υπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως 
δτι δέν πρόκειται δι’ άσχημον ή δι’ άγοραίαν καλαισθητικήν αξίαν καί εργον) 
ανεξαρτήτως τάσεως (ή κοσμοθεωρίας) τοΰ δλου περιεχομένου τοϋ έ'ργου, είναι 
ζωή, χαρά, καλλιτεχνική άπόλαυσις— μία πραγματικότης, «γιατί ή Τέχνη μάς 
προσφέρεται ώς ’ Ομορφιά, μέ σάρκα καί μέ μορφή» '). Ή  χαρά δέ αΰτη 
(διότι «υπάρχει παράλληλα πρός τη χαρά τής ζωής, ή χαρά τής τέχνης» ως 
λέγει λίαν όρθώς ό ποιητής Κ. Παλαμάς) 2), πραγματικότης, είναι ή αισ
θητική, ή άνωτέρα, ή κατά K ant «ανιδιοτελής εΰχαρίστησις». «Γιατί ή 
τέχνη— συνεχίζει ό ποιητής μας— ή αληθινή ή μεγάλη τέχνη, στά δημιουρ- 
γήματά της καί τά Ιδιαίτερα καλλιτεχνικά, καί γενικώτατα στά πνευματικά 
της τά δημιουργήματα, στά όποιαδήποτε, δσον κι’ αν φέρουν τη σφραγίδα 
τής μελαγχολίας καί τό συνοφρΰωμα τοϋ πεσσιμισμοΰ εινε χαρά, χαρά. Χαρά 
ή 'Αττική Τραγφδία, χαρά δ ’ Ιώβ τής Γραφής, χαρά οί γόοι τής Κασσάν
δρας, ή Κόλαση τοϋ Δάντη ό Μπετόβεν, δλοι οι μάγοι τής Τέχνης άσχετα
μέ τή φιλοσοφία των». ’ Αλλά, άν καί αυτονόητον ΐσως, «χρειάζεται καί 
προσπάθεια—-προσθέτει δρθώς 6 ποιητής— γιά τήν απόχτησή της».

Δυστυχώς δμως, πολλοί έκ τών ακροατών χρησιμοποιοΰν
Διάφορου ά κ ρ ο -  \ λ <\ /  c c \ 3 /  c  λ ~  ~  ~

άσεις  το καλλιτέχνημα ως εν αντικειμενον απλώς της ζωη ς των,
δι’ άτομικάς υποθέσεις καί απόψεις των ή ώς «διεγερτι

κόν τών νεύρων» καί ούχί διά τήν άνωτέραν, τήν μακράν τοΰ ήδέος καί τής 
σκοπιμότητος, χαράν. «Ή  μουσική— γράφει π. χ. ή κ. Σοφία Σπανοΰδη— 8)

Κ. Π αλαμά : « Ή  χαρά τής τέχνης»— «Μουσική Ζ ω ή » Τεύχος 4, ’ Ιανουάριος 
1931, σελ. 93.

3) "Ε νθα άνω τέρω , σελ. 93.
’ ) Έ φ η μερΐς «Π ρω ΐα», 27ης ’Ο κτωβρίου 1932.



προκαλοΰσα τήν ομαδική φρικίασι τής μεγάλης συγκινήσεως (sic), αφή
νει συγχρόνως καί τον καθένα ελεύθερον να παρακολουθή μέ τό ακρόαμά 
της τά ενδόμυχα όνειρά του, τις χαρές του καί τά πάθη του». Ό μ οίω ς εϊς 
τήν «Π ρωίαν» τής 17ης Νοεμβρίου 1932: « 'Η  μουσική απολυτρώνει τον 
άνθρωπο καί τοϋ χαρίζει πάσαν ελευθερίαν νά έρμηνεΰση εκείνος κατά τον 
τρόπο πού θέλει δ,τι ακούει. Νά όνειρευθή τό όνειρο τοΰ Μουσικοΰ κατά 
τή δική του διάθεση». Ά κρατος δηλαδή καί αντιαισθητικός υποκειμενισμός. 
Ό  δέ κ. Μανώλης Καλομοίρης, ακούει εις τήν ΙΧην συμφωνίαν τοϋ B ee
thoven, τά έξης: ') «Χαμένες αγάπες, ελπίδες γελασμένες, σπασμένα ιδα
νικά, δλες οί πίκρες, τά βάσανα, ή άπογοήτεψη μιάς ζωής πού εζησε μέ 
τήν πίστη καί τήν αφοσίωση στά πιο αγνά ιδεώδη, δλα είναι χυμένα (!;) 
στο απαράβλητο αυτό μουσικό δημιούργημα». Συγχέει δηλαδή δ κ. Καλο
μοίρης ατομικήν ιδιωτικήν ζωήν τοΰ Beethoven καί άνώτερον ιδανικόν 
κόσμον τοΰ καλλιτεχνήματος, ώς ή ΙΧη συμφωνία τοΰ συνθέτου αΰτοΰ. ’ Εάν 
επρόκειτο δ Beethoven νά «χύση» απλώς είς τό εργον του «δλα τά βάσανα, 
τις χαρές του» κτλ., τότε δέν θά παρέδιδε καλλιτέχνημα, αλλά πεζήν αυτοβιο
γραφίαν. Καί ή αυτοβιογραφία είναι ώς γνωστόν, ακίχσο μιάς πραγματικής 
ζωής, έν ώ  τό καλλιτέχνημα, ε ρ γ ο ν μιάς άνωτερότητος, ενός νέου κόσμου 2). 
'Ο  «φιλόμουσος» (ψευδώνυμον τοΰ ετέρου τών διευθυντών τής έφημε- 
ρίδος «Ε στία ») γράφει διά τήν μουσικήν τοΰ B eethoven : 3) « Ή  μου
σική τοΰ Μπετόβεν άνέβλυζε μέ σπασμούς (sic), από τον έν νευρική ύπερ- 
διεγέρσει (!!) διατελοΰντα συνθέτην. Ή  ψυχή του ήχο ήφαίστειον έν έκρήξει (;!), 
δταν έγραφε τά μεγάλα— τά περισσότερα σχεδόν— συμφωνικά του εργα». 
'Ότι διά νά γραφή, ή ΙΧη φέρ’ ειπεΐν συμφωνία τοΰ Beethoven, παρήλ- 
θον αρκετά έτη, δτι δ Beethoven ήτο αδύνατον νά ήτο έν τή καλλιτεχνική 
του τουλάχιστον παραγωγή «ήφαίστειον έν έκρήξει» *), δτι τέλος έν «ύπερ- 
διεγέρσει» δέν γράφονται δχι μόνον μεγαλειώδη καλλιτεχνήματα, άλλ’ ουδέ 
καν κοινότυπα τοιαΰτα καί επί πλέον δτι, τό καλλιτέχνημα είναι μία νέα 
κατάστασις «χωρίς σπασμούς» ή «νευρικάς υπερδιεγέρσεις», τά αγνοεί ό υπό 
ψευδώνυμον κρυπτόμενος δημοσιογράφος κ. Κύρου. Ό  κ. Κύρου διαπιστοΐ, 
ζητεί καί ακούει βεβαίως, εις τάς συμφωνίας τοΰ Beethoven, «"νευρικάς υ
περδιεγέρσεις» καί «σπασμούς». Ά λ λ ’ έν τοιαύτη περιπτώσει, θά ήδύνατο,

*) «Μ πετόβεν», σελ. 98 ( ’Εκδοτικός οίκος «Χ αραυγή»).
?) Βλέπε επίσης κατωτέρω  τάς παραγράφους « 'Η  αίσθητότης» καί <Αί βιογρα 

φία» τών συνθετών».
") «Μ πβτόβεν» ένθα ανωτέρω , σελ. 120.
*) Ή  φανταστική βιογραφία τοΰ συνθέτου αύτοΰ άπό τόν A. Schindler, μάς είναι 

γνωστή.



ό δημοσιογράφος αυτός, νά κάμη χρήσιν καί οίουδήποτε ναρκωτικού, άφ ’  ού 
θά ειχεν ώς γνωστόν ομοίως, «χειροπιαστά», «σπασμούς» καί «νενρικάς υπερ
διεγέρσεις» . ΓΙρός τί αί συμφωνίαι τοΰ B eeth oven ;  Τέλος, ό  κ. Γεώρ
γιος Λαμπελέτ, άκοΰει μουσικήν ώς ακολούθως: ‘ ) «Εις αυτήν δέ (τήν Ιδιό
τητα τοϋ αορίστου καί άφηρημένου τής μουσικής) 2) οφείλεται τό δ,τι, οί 
ιδανικοί ορίζοντες εις τούς οποίους έκδηλοΰται ή μουσική, οί μακράν πάσης 
επαφής ευρισκόμενοι μέ τάς έπιφανείας τοΰ ύλικοΰ κόσμου, είναι ικανοί νά 
παραδώσουν τήν ψυχήν τοϋ ανθρώπου εις μίαν έξυψωτικήν καί ό ν ε ι ρ ώ- 
δ η ε κ σ τ α σ ι ν». Πρόκειται καί είς τήν παρατήρησιν αυτήν τοΰ κ. Γ. Λ αμ
πελέτ, δι’ άλλην μορφήν τής αυτής ώς άνω περιπτώσεαις περί «διεγέρσεων», 
«σπασμών» κτλ., τοΰ κ. Κυρου. Καί τίθεται έν τοιαυτη περιπτιόσει, τό ερώ
τημα: ’ Εάν έπρόκειτο νά παρακολουθή τις μουσικήν διά νά άκοΰη «τις πίκρες 
καί τά βάσανα» τοΰ Beethoven, ή διά νά μεταπίπτη εις «ονειρώδεις εκστάσεις» 
ή «νευρικάς υπερδιεγέρσεις» καί τά τοιαΰτα, τότε, διατί νά άποκαλήται ή μου
σική συνεχώς «καλή τέχνη» καί τις ή αξία αυτής; ’ Ασφαλώς θά ήτο προ- 
τιμότερον νά μή υπήρχε μουσική. Αί παθολογικαί αΰται ακροάσεις, συν- 
τελοϋν ώστε, νά λησμονηθή πρωτίστως, τό μουσικόν καλλιτέχνημα τής με- 
γαλοφυΐας, τό άνώτερόν τι αύτοΰ, διά νά άκοΰη ό ακροατής— κατά τάς άπό- 
\|>εις βεβαίως τών προαναφερθέντων— τήν τερπνήν, αν μή τήν «γλυκεΐαν» 
καί μόνον αλληλουχίαν τών μουσικών ήχων— καί νά όνειροπολή!....3)

‘ ) «Μουσική καί ποιησις» σελ. 3.
J) Σχετικώς βλέπε ανω τέρω  τό Β '. κεφάλαιον.
3) Διά  τάς παθολογικός αύτάς ακροάσεις ό Hanslick, εΐς τό προμνησθέν βι- 

βλίον του «V om  Musikalisch— Scbonert» (σελ. 121) σημειοΐ τά κατω τέρω  λίαν χαρα
κτηριστικά: «Indem sic (δ ιάφ οροι άκροαταί) das Elementarische der Musik in passiver 
Empfanglichkeit auf sicli wirken lassen, geraten sie in eine vage, nur durch den ganz 
allgemeinen Charakter des Tonstiicks bestimmte iibersinnlich sinnliche Erregung. IhrVer- 
halten gegen die Musik ist nicht anschauend, sondern p a t h o l o g i s c h ;  ein stetes 
Dammern, Fiihlen, Schwarmen, ein Hangen und Bangen in Klingendem nichts». Kai 
περαιτέρω είς τήν σελίδα 122 κ· εξ.: «Halbwach in ihren Fauteuil geschmiegt, lassen 
jene Enthusiasten von den Schwingungen der Tone sich tragen und schaukeln, statt sie 
scharfen Blickes zu betrachten. W ie  das stark und starker anschwillt, nachlasst, aufjau- 
chzt oder auszittert, das versetzt, sie in einen unbestimmten Empfindungszustand.den sie 
fiir rein geistig zu halten so unschuldig sind. Sie bilden das «dankbarste» Publicum und 
dasjenige, welches geeignet ist, die W iirde der Musik am sichersten zu diskreditieren, 
Das astlietische Merknial des g e i s t i g  e n Genusses geht ihrem Horen ab ; eine 
feine Zigarre, ein pikanter Leckerbissen, ein laues Bad leistet ihnen unbewusst, was eine 
Symphonie. Vom  .gedankenlos gem achlichen Dasitzen der einen bis zur tollen Verziick- 
ung der andern ist das Prinzip dasselbe : die Lust am E le n i  e n t  a r i s e  l i e n  der
Musik. Die neue Zeit hat iibrigens eine herrliche Entdeckung gebracht, welche fiir H o-



Ή  α ίο& η τότη ς  *Αλλ’ οι μουσικοί ήχοι, ή υλη, είναι απλώς τό μέσον ως
γνωστόν, δι’ έξωτερίκευσιν ενός α περιεχομένου. Τό τε- 

λευταίον αυτό, άντανάκλασις τοϋ πλουσίου έσοντερικοϋ συναισθηματικοΰ κύα
μον τοϋ καλλιτέχνου δημιουργού, δέν εχει βεβαίως, διά τών καταλλήλων εκ
φραστικών μουσικών στοιχείων, έξωτερικευόμενον τί τό υλικόν ή τό ατομι
κόν, τής ιδιωτικής ζωής τοΰ συνθέτου. Τα «σεκλέτια.» τοΰ τελευταίου, δέν 
δΰνανται να μεταφυτευθοΰν αυτούσια, εις το μουσικόν καλλιτέχνημα. Ή  
μουσική άλλως τε (και εάν ήθελεν ακόμη ό συνθέτης) δέν είναι εις θέσιν νά 
τ’ άποδώστ]. Γ  ενικάς μόνον αυτών απηχήσεις και αναλογίας ακούει καί 
παρακολουθεί ό ακροατής. Καί έ'πειτα τί θά έκέρδιζε τό καλλιτέχνημα ώς 
καλλιτέχνημα, εάν έγνιορίζομεν ή άντιλαμβανόμεθα δτι ή α σύνθεσις, ή εκ- 
φραστικύτης τών μελωδικών γραμμών, ώς καί τών ά'λλων μουσικών στοι
χείων, ή αίσθητύτης γενικώς, λέγει είς ημάς τί τό καθωρισμένον ή δτι είναι 
δ καθρέπτης τής α πραγματικής (πεζής) ψυχικής καταστάσεως τοΰ συνθέτου; 
Τίποτε ασφαλώς. Καθ’ δσον, ή ιδιωτική ζωή τοΰ συνθέτου είναι εξωτερικόν 
τι, μία πεζύτης, ήτις προκαλεΐ ί'σως τό ενδιαφέρον τών διαφόρων κοσμικών 
κύκλων ή τών δεσποινίδων κτλ., ουδέποτε δμως καί τών καθαρώς αισθη- 
τικώς παρακολουθούντων τήν αίσθητδτητα, τό εργον, διά τό άναπερόν τι, τήν 
ιδέαν καί τήν «geistigen  Genuss»· Καί ακριβώς αΰτη ή ιδανική, ή πνευ
ματική καί ανιδιοτελής άπόλαυσις είναι εκείνη fjτις ι'σταται πάντοτε ύπερό
ν ο) προσώπων καί πραγμάτων, ύπεράνω τής αισθητότητος, ύπεράνω τής 
«γλυκείας» μελφδίας καί τών έξ αυτής συγκινήσεων.....
Ή  σ υ γκ ίνη ο ις . Συχνάκις δμως δυστυχώς, αν μή πάντοτε, αερισμένοι ακροα

το ί, κρίνουν εν μουσικόν καλλιτέχνημα ή εν εργον τέχνης 
επί τή βάσει τών ατομικών αυτών συγκινήσεων καί μόνον. 3Αλλά’ τό καλ
λιτέχνημα, δέν είναι μέσον διά συγκινήσεις, δέν παραδίδεται δηλαδή υπό 
τοΰ μεγαλοφυοΰς δημιουργού διά νά προκαλή τά δάκρυα ή «τήν ομαδική 
φρικίαση τής μεγάλης συγκινήσεως» *), δσον, διά τήν παραγωγήν καί δημι
ουργίαν άνωτέρου κόσμου, τής ιδανικής ατμόσφαιρας, τοϋ ώραίου γενικώς.

rer, die ohne alle Geistesbetatigung nur den Gefiihlsniederschlag der Musik suchen, diese 
Kunst weit iiberbietet. W ir raeinen den Schwefelather, das Cbloroiorm . In der T at 
zaubern uns diese Mittel einen, den ganzen Organismus siisstraumhaft durchbebenden 
Rausch ohne die Gemeinheit des Weintrinkens, welches aucli nicht ohne musikalische 
Wirkung ist». Π αρεμφερείς απόψεις καί άλλων ακροατών, ευρίσκει ό αναγνώστης είς 
χήν σύντομον μελέτην μου : «Π ώ ς άκούομεν μουσικήν ; » — «Ε θνικ ή  Έ π ιθεώ ρη σις 
τής Ε λ λ ά δος», 'Ο κ τώ βριος 19-9, σελ. 84 κ.έξ. Βλέπε επίσης ανωτέρω  καί τήν πα
ράγραφον «Υποκειμενικά! προσθήκαι» τοΰ Β '. κεφαλαίου.

>) Βλέπε άνωτέρω  τήν παράγραφον «Δ ιάφοροι ακροάσεις».



Έ ά ν  και κατά πόσον επέτυχεν τοΰ ως άνω σκοπού του ό συνθέτης, ν’ άπο- 
δώση τι διά τής τερπνής έστω κατ’ αρχήν μελφδίας του, είναι τό σημαντι
κόν κα! ή διά τήν ακοήν επομένως ευχάριστος κα! μόνον μελα>δία, απλώς 
τό μέσον. Ή  πλέον άλλως τε κακόφωνος μελφδική γραμμή ή συγχορδία, 
ηχεί εΰήχως σχεδόν, (είναι κα! ζήτημα συνήθειας τής άκοής) τήν στιγμήν 
καθ’ ήν χρησιμοποιείται αύτη έν τή καταλλήλφ θέσει, τό άρμόζον περιβάλ
λον κτλ., διά τό α περιεχόμενον. Ή  συγκίνησις δέ, είναι κυρίως άπότοκος 
ευαισθησίας και δέν λαμβάνεται παντάπασιν, από τούς αίσθητικώς ανεπτυγμέ
νους, ως κριτήριον τής τυχόν μουσικής άναπτύξεως τοΰ άκροατοΰ ή τής άξίας 
καί τοΰ ποιοΰ μιάς συνθέσεως. Διότι τί είναι εκείνο τό όποιον συγκινεΐ τόν 
τελευταΐον ; ’ Ασφαλώς δέν είναι άλλο τι ή ή αισθητότης τών στοιχείων καί 
μόνον. Ό  ήχος. Τό εξωτερικόν δηλαδή, τό επιφανειακόν περικάλυμμα, ή 
<aussere Schale» τοΰ Schopenhauer ή αί άτομικαί, φανταστικοί καί καθ’ 
ολοκληρίαν άντιαισθητικαί προσθήκαι τοΰ άκροατοΰ. Ή  ς^ράσις: «Δέν συγκι- 
νεΐ διόλου αυτός ό συνθέτης, είναι τόσον ψυχρός κτλ.,» σημαίνει δτι, ό με
γαλοφυής συνθέτης, ό εργαζόμενος διά την ανωτερότητα πάντοτε, δέν μετα
χειρίζεται άμέσως νοητάς ή τερπνάς μελωδίας κτλ., άλλ’ έξ αντιθέτου πολύ
πλοκα καί έν πολλοΐς πρωτότυπα τεχνικά μέσα, στοιχεία, άπαιτοΰντα δι’ 
άντίληψιν, πρωτίστως, (θεωρητικήν) μουσικήν καί αισθητικήν μόρφωσιν τοΰ 
παρακολουθοΰντος, ής και στερείται συνήθως δ τήν προμνησθεΐσαν φράσιν 
χρησιμοποιών άκροατής. ‘ ) ’ Αλλά τά τεχνικά αυτά μέσα τά διά τό άνώτερόν 
τι τοΰ καλλιτεχνήματος χρησιμοποιούμενα, είναι καί τά προκαλοΰντα εις τούς 
ευαίσθητους (έλέχθη ήδη άνωτέρω), τάς «συγκινήσεις»— καί περί αύτοΰ πρό
κειται κυρίως. "Οτι, επί πλέον, είναι καί άστεΐον νά κρίνεται ή άξία ενός 
καλλιτεχνήματος επί τή βάσει τοΰ βαθμοΰ τής συγκινήσεως τοΰ άκροατοΰ, 
τό σημειοΰμεν έν παρόδφ. Ή  συγκίνησις άλλως τε, είναι μία καθ’ ολοκλη
ρίαν άτομική κατάστασις, άνευ (γενικής) άξίας, δεδομένου δτι, άφήνει άδια- 
φόρους συνθέτας καί αισθητικούς. Καί τοΰτο διότι, ό παραδίδων έξ εσωτε
ρικής ανάγκης κτλ., τό εργον του μεγαλοφυής συνθέτης, δέν γράφει ό ταλαί
πωρος διά νά προκαλέση τάς συγκινήσεις καί τά δάκρυα ίσως, εύαισθήτων 
άκροατών ή θεατών του (τό τοιοϋτον συμβαίνει μόνον άπό τούς έκμεταλλευ- 
τάς κα! τούς δεκαρολόγους τής τέχνης), άλλ’ έξ άντιθέτου διά νά παραδώση 
μίαν ανωτερότητα, μίαν νέαν ζωήν, «τήν ομορφιά κα! τή χαρά» ώς θά έ'λε- 
γεν ό ποιητής. Διακηρύττει διά τοϋ έργου του ό μεγαλοφυής καλλιτέχνης:

')  Τήν φράσιν αυτήν ήκουσα άπό διαφόρους άκροατάς έπανειλημμένως, εΐς συναυ
λίας των ’Αθηνών καί δή μετά ή καί πρό τής έκτελέσεως (έκ προκαταλήψεως), έργων
τών W agner, Brahms Bruckner, Franck κτλ.



«Αυτός πρέπει νά είναι 6 κόσμος. Αυτή είναι ζωή και ό'χι ή καθημερινή 
μας βιοπάλη καί τά βάσανα— ή πεζότης!» Βεβαίως — έλέχθη ήδη—  «χρειά
ζεται καί προσπάθεια» διά τήν κατανόησιν τής άνωτερότητος καί τής εσω
τερικής πνοής, τοΰ παλμού, τής «ομορφιάς», καί τής ζωής αυτής τοΰ μεγα
λειώδους καλλιτεχνήματος.

Ή  α τομ ικ ή  ψ ν  ’ Αλλοι πάλιν άκροαταί, ζητούν από τό καλλιτέχνημα με-
χικ ή  κ α τά σ τα -  ταβολήν πως τής στιγμιαίας αυτών θυμικής διαθέσεως ή
το ΰ  χαί τΤ (μοϋ  μετατροπήν τής έκάστοτε συναισθηματικής ή ψυχικής των
σ ικ ο ν )  κ α λ λ ιτέ -  καταστάσεως, κατά τήν άκρόασιν α έργου τέχνης. Έπιθυ-

χνημα. μοϋν δηλαδή, δταν αυτοί έκ τών διαφόρων ατομικών των,
ιδιωτικών γενικώς, ασχολιών, εύρίσκονται είς δυσάρεστον καί ανώμαλον έν 
πολλοΐς ψυχικήν κατάστασιν, είναι μελαγχολικοί, δυσθυμοι, στενοχωρημένοι 
κτλ., νά συντελέση τό μουσικόν καλλιτέχνημα ώς καταπραϋντικόν τής έκά
στοτε τραγικής καταστάσεώς των. ’ Αλλά τό μεγαλειώδες έ'ργον τής μεγα- 
λοφυΐας, δέν είναι μέσον προς θεραπείαν ψυχικών ή άλλων παθήσεων τών 
ακροατών, δέν είναι ιατρικόν φάρμακον. Δέν έ'χει σκοπόν ή α συμφωνία 
τού Beethoven φέρ’ εΐπεϊν ή τών Bruckner, Brahm s κτλ., νά χρησιμο- 
ποιήται ώς φάρμακον «άντιμελαγχολίας» παραδείγματος χάριν, ουδέ έγράφη 
διά τοιαΰτην αιτίαν. Οί μεγαλοφυείς συνθέται, παραδίδουν πρωτίστως καλ
λιτέχνημα, μίαν ζωήν, τί τό άνώτερον τών στιγμιαίων αυτών διαθέσεων καί 
τών ακροατών. Διότι εάν συνέβαινε τό άντίθετον, νά μετεβάλλοντο δηλαδή
οί μεγαλοφυείς συνθέται εις  ψυχιάτρους, τότε, δέν θά ήσαν πλέον οΰτοι
καλλιτέχναι καί δέν θά παρέδιδον καλλιτεχνήματα, άλλ’ απλώς.... ίατρικάς 
συνταγάς!.... Βεβαίως, ή μουσική τής μεγαλοφυΐας, επενεργεί πολλάκις σχετι- 
κώς; Ευχαριστεί ή αναζωογονεί τόν «λυπημένον» π.χ., έν περιπτώσει καθ’ 
ήν καί δέν εύρίσκεται οΰτος είς παντελώς απελπιστικήν κατάστασιν. ’ Αλλά 
τό τοιοΰτον, είναι τι τό τυχαΐον καί ούχί αντικειμενικός σκοπός τοΰ α καλ
λιτεχνήματος. Καί τοΰτο διότι, ό συνθέτης, γράφων τό καλλιτέχνημά του, 
δέν είχεν ό δυστυχής ύπ’ ό'ψει του, τόν δΰσθυμον ή τόν «λυπημένον», τόν 
« στενόχωρημένον» κτλ., ακροατήν. ’Έγραφε τήν εΰχάριστον καί «χαρούμενη» 
σΰνθεσίν του, τό έ'ργον του, διότι έ'πρεπε νά γραφή, ανεξαρτήτως τής ατο
μικής αυτού διαθέσεως καί τών μελλοντικών ακροατών του. Γενικώς, ή συν- 
ταΰτισις ατομικής θυμικής διαθέσεως άκροατοΰ καί καλλιτεχνήματος, είναι τυ
χαΐον τι καί άνευ αισθητικής άξίας, τί τό δευτερεΰον καί άντικαλλιτεχνικόν, 
τί τό οποίον επίσης, δέν δΰναται νά χρησιμοποιηθή ώς μέτρον καταμετρή- 
σεως τής άξίας καί τής άνωτερότητος, άκροατοΰ καί καλλιτεχνήματος. Ή  συμ
φωνία, ή συνταΰτισις, είναι καθ’ ολοκληρίαν, καθαρώς άτομική σΰμπτωσις.



At β ο αφ'αι ^'lv ŝ έξ αντιθέτου άκροαταί, παρακολουθοΰν μουσικήν επί 
τ ώ ν  σ υ ν& ετώ ν . τή βάσει τών βιβλίων — βιογραφιών, τών συνθετών. Προ- 

κειμένου π. χ., νά παρακολουθήσουν μίαν συμφωνίαν τοϋ 
Beethoven, άκούουν κατά τήν έκτέλεσιν «δλες τις πίκρες, τά βάσανα καί 
τις χαρές» τής ιδιωτικής ζωής τοΰ συνθέτου {ή προαναφερθεΐσα περίπτωσις 
τοΰ κ. Καλομοίρη καί άλλων μετ’  αύτοΰ) καί κρίνουν ουτω καί τήν αξίαν 
τοΰ μουσικοΰ έργου. Τό τοιοΰτον ομοίως, είναι τελείως άντιαισθητικόν, καθ’ 
δσον, όχι μόνον δέν άκούομεν σχετικόν τι εΐς τό καλλιτέχνημα (άλλως τε 
καί ή μουσική μόνη δέν είναι εις θέσιν νά τ’ άποδώση), άλλ’ ουδέ κάν 
έγράφη τό εργον μέ βάσιν τάς στιγμιαίας ή μή, διαθέσεις τοΰ συνθέτου. Καί 
διά νά γίνωμεν άντιληπτότεροι: Διά νά συνθέση ό καλλιτέχνης μουσουργός 
εν πένθιμον π. χ. έμβατήριον, δέν είναι παντάπασιν άναγκαΐον νά εχη απο
κάνει συγγενής αύτοΰ ή αγαπητόν του πρόσωπον. Βεβαίως υπάρχουν περι
πτώσεις καθ’ άς, ό συνθέτης, ώρμήθη έξ ενός έξωτερικοΰ γεγονότος, διά νά 
γράψη ή νά συμπληρώση τι. Παραδείγματος χάριν: Ό  W agner τόν 
«Tristan»· Ά λ λ ’ ό συνθέτης, γενικώς, γράφων τό εργον του, δέν μετα
γράφει ή δέν άντιγράφει διά τών γενικών μουσικών εκφραστικών στοιχείων 
τήν ζωήν του, είς τό καλλιτέχνημα. Καί επομένως— (διά νά ελθωμεν είς τήν 
συγκεκριμένην 'περίπτωσιν τοΰ W agner) — δέν δύναται ό άκροατής ό πα- 
ρακολουθών τό μουσικόδραμα τοϋ τελευταίου, «Tristan und Isolde», νά 
εϊπη δτι, ή Isolde τοΰ έργου αΰτοΰ είναι ή ερωμένη τοΰ W agner, Ma- 
thilde W esendonk· Καί τοΰτο διότι, οΰτε ή μουσική, πολύ δέ όλιγώτερον 
τό ποιητικόν κείμενον τοΰ άνοηέρω μουσικοδράματος, λέγουν τι σχετικώς. 
Τό εξωτερικόν αυτό γεγονός (τό «έπεισόδιον» άπλώς, ώς έ'λεγεν άργότερον ό 
W agner) έχρησίμευσεν ως τελειωτική παρόρμησις διά τήν συμπλήρωσιν τοΰ 
έ'ργου— καί πλέον ού. Καί επί πλέον: Τό καλλιτέχνημα «Tristan und 
Isolde» πρέπει νά κριθή επί τή βάσει καί μόνον τών γνωστών αύτών, έκ 
τής ζωής τοΰ W agner, γεγονότων; ’ Ασφαλώς όχι. Καθ’ δσον, δέν θά είχε τήν 
άξίαν, ήν έχει ήδη, τό μεγαλειώδες ως άνω μουσικόδραμα, έάν ήτο αυτό άπλώς 
μεταγραφή ιδιωτικών ερωτικών υποθέσεων τοΰ συνθέτου. Θά ήτο ίσως μία 
άτομική, επιτυχής ή μή άδιάφορον, έξομολόγησις ερωτικής περιπετείας (άπό 
τάς πολλάς τοϋ W agner, είρήσθω έν παρόδφ), άνευ βαθυτέρας σημασίας 
καί άξίας. Πράγμα τό όποιον καί δέν συμβαίνει. "Ετερον παράδειγμα: Γνωρί- 
ζοντες πολλοί άκροαταί, έκ βιογραφιών, τά τοΰ προώρου θανάτου τοΰ Schubert, 
ανακαλύπτουν κατά τήν παρακολούθησιν έ'ργων τοΰ τελευταίου, ώς, Lieder ή 
Κοναρτέττων ή τής «U n vo llen d ete> είς si έλατ. συμφωνίας του κτλ., 
«προαισθήσεις συντόμου θανάτου-», «κύκνεια άσματα», «κρυμμένες μελαγ
χολίες» κτλ., τοΰ συνθέτου, πεζά δηλαδή, άνούσια καί κοινότυπα περιεχόμενα,



χωρίς αυτοί νά προσέχουν τό περιεχόμενον, γενικώς, τοΰ καλλιτεχνήματος 
πρωτίστως, και τό ένυπάρχον άνώτερόν τι αυτού ‘).

Α ί άγγελία ι  Μεγάλην επίσης άσκοΰν επιρροήν, διά τήν κρίσιν καί τήν
αξίαν ενός έργου καί αΰτοΰ τοΰ καλλιτέχνου, εις πολλούς έκ 

τών ακροατών, αί διάφοροι άγγελίαι συναυλιών, παραστάσεων κτλ., εις τάς 
εφημερίδας και τά περιοδικά. 'Η  επί ημέρας π. χ., δημοσιευόμενη αγγελία 
διά τό α εργον «τοΰ γνωστού Έλληνος μουσικοσυνθέτου τοΰ έν ΙΊαρισίοις, 
εν Βερολίνο) καί αλλαχού διαπρέψαντος, τοΰ οποίου αί συνθέσεις έξετελέ- 
σθησαν από τάς μεγαλυτέρας συμφωνικάς ορχήστρας ιής Ευρώπης καί τάς 
οποίας αυτός ό ίδιος διηΰθυνε κτλ.» ’ ), ασκεί τρομεράν έπίδρασιν είς τό 
πολύ κοινόν, τό όποιον καί «ενθουσιάζεται» εις τήν συναυλίαν (τή βοηθεία 
επί πλέον καί τών εγκαθέτων) από τήν «αξίαν» τοΰ έκτελουμένου έργου τού 
«μεγαλοφυούς» συνθέτου, καί αποθεώνει έν τέλει τόν λαμπρόν καλλιτέχ
νην... Είς τήν πραγματικότητα δμως, τό νοήμον κοινόν, δέν παρηκολοΰθησε 
τό εργον ή τόν διευθΰνοντα τήν ορχήστραν Kapellm eister, ώς λέγουν σχε- 
τλιαστικώς οί Γερμανοί, αλλά τάς έκ τών αγγελιών (κατόπιν τής προηγη- 
θείσης δι’ αυτών εμμέσου ψυχολογικής πιέσεως) εικόνας τής φαντασίας του. 
Ή  αντικειμενική δηλαδή κρίσις τοΰ έργου καί τοΰ καλλιτέχνου, παρημελήθη- 
σαν, χάριν τής ατομικής, έκ τών αγγελιών πάντως, επιφανειακής καί έπιπο- 
λαίου «συγκινήσεως» καί «ενθουσιασμού....»

, Δέν θα έ'πρεπε νά παραλείψωμεν σχετικώς καί τήν έπί-1 α ττρογραμμαζα . _  ̂ _
δρασιν τών «αναλυτικών» προγραμμάτων. Οί αδαείς συ

νήθως άκροαταί, άναγινώσκοντες είς τά τελευταία, τά ονόματα γνωστών 
«κλασσικών» συνθετών ώς τών Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, C h o
pin, Schumann, L iszt κτλ., μετά τών σχετικών, επιπόλαιων συνήθως, «ανα
λύσεων» τών έργων αυτών καί παραπλεΰρως ί'σως, τόν τίτλον συνθέσεως 
αγνώστου των συνθέτου, παρακολουθούν τήν’ δλην έκτέλεσιν τών έργων «μέ 
τά αυτιά τών κλασσικών» ο>ς λέγεται, δηλαδή τών καθ’ ολοκληρίαν παραδε
δεγμένων αξιών κυρίως. Φυσικώ τώ λόγφ, ό «άποτολμήσας τήν βεβήλωσιν τοΰ 
ώραίου προγράμματος τών κλασσικών νεαρός», μόλις καί μετά βίας κατορθώνει 
ν’ απόκτηση τό ενδιαφέρον καί τά χειροκροτήματα κατόπιν,τού «ένθουσιώντος» 
κοινού, τού ακροατηρίου,τοΰ γνωρίζοντος (ας προσθέσωμεν : μόνον!) τήν άνω-

*) Σχετικώς βλέπε καί τήν παράγραφον «'Υποκειμενικά! προσθήκαι» τοΰ Β’ . 
κεφαλαίου.

2) Ή  αγγελία αΰτη, δυστυχώς, δέν μάς πληροφορεί καί διά τά χρηματικά ποοά 
τά όποια δνετέΒησαν δι’ ένοικίασιν τής Ευρωπαϊκής ορχήστρας, ώ ς καί διά τήν πλη
ρωμήν τών αγγελιών....



τέραν αξίαν και τήν «ευγένειαν» τοϋ ύφους τών κλασσικών... Έ ά ν  δέ, άντ'ι 
τών πομπωδώς άναγγελθέντων έργων τών τελευταίων, γίνη ποιοι τις μεταβολή 
ή αλλαγή τών συνθέσεων, τότε, τό κοινόν— έφ’ δσον θά γνωστοποιηθώ βε
βαίως ή αλλαγή— έκσπφ εις διαμαρτυρίας, διά τήν «περιφρόνησιν πρός τά ά- 
θάνατα εργα τών μεγάλων διδασκάλων, χάριν τοϋ έπήλυδος και μαθητευο- 
μένου (;) νεαροΰ, δυστυχώς, Έλληνος συνθέτου». "Οτι βεβαίως, σημειοϋμεν 
έν παρόδω, αί άλλαγα'ι εις τά προγράμματα δέον νά καθίστανται εγκαίρως 
γνωσταί, είναι αυτονόητον : ‘Ο προαναφερθείς «κλασσικός» άκροατής, μετά 
τήν άνάγνωσιν τοϋ προγράμματος, αποκτά και τά σχετικά ώτα. Οίαδήποτε 
επομένως μεταβολή, καταστρέφει και τήν θυμικήν αΰτοΰ διάθεσιν. ’ Αλλά, 
γενικώς, διά τήν α ή β κρίσιν, τοΰ πιστώς τό «αναλυτικόν» πρόγραμμα 
άκολουθοΰντος άκροατοΰ, πταίει κυρίως τόσον τό τελευταΐον αυτό περιβόη- 
τον πρόγραμμα, δσον και τό οΰς τής κλασσικής μουσικής άνικανότητός του....

Ά λ λ ’ υπάρχουν καί οί έπαγγελματίαι ή μή «ειδικοί άκροα-
Οί ιό  , / \ C C <ν n\ 3 C. / Ρ Λ ~ 5\ /ται» *), οι οποίοι 2), ανεξαρτήτως μεταβολής η μη, προ- 

γράμματος, ως «ειδικοί», πλέουν πάντοτε εις τό πέλαγος τής πλέον τολμηράς 
φαντασίας των καί γράφουν— συνήθως καί διά σΰνθεσιν ήτις δέν έξετελέσθη 
ή δέν παρηκολοΰθησαν— τά εξής: « Ή  υπό τόν τίτλον «'Ελληνικοί Χοροί»
Σουίτα  τοΰ μάς μετέφερε σέ μιά άτμόσφαιρα γιομάτη 'Ελληνική λεβεντιά
καί χάρι. Τά βουνά μέ τά άγριολοΰλουδα πού χύνουν τή μεθυστική τους 
εύωδιά στή γΰρω χώρα, εύρήκαν κι’ αύτά τήν πιο κατάλληλη άπόδοσί τους 
στά χέρια τοΰ συνθέτου μας  Τά εύσταλή σώματα τών χωρικών τοΰ Ό 
λυμπου, τής Κλείσοβας, τής λεβεντιάς, τοΰ θυμαριού κτλ.» 3). ’ Εκείνο τό ό 
ποιον δέν άναφέρουν οί «ειδικοί» ενός οργάνου, διά τήν έκτελεσθεΐσαν ή μή 
σύνθεσιν, είναι άκριβώς ή ιδέα, τό καλλιτεχνικόν ποιόν, τό άνώτερόν τι, τό 
τίνι τρόπφ άπεδόθη τι καί άν είναι τοΰτο πρωτότυπον ή άπλώς επεξεργασία, 
αντιγραφή κτλ., δεδομένου καί γνωστοΰ μουσικοΰ ύλικοΰ ή ύφους έν δλίγοις.

Καί έρχόμεθα τέλος είς τόν γνωστόν «τρομοκράτην» τών 
Ό  μ ο υ σ ικ ο -  . .  _ ν x 5 <

κ ρ ιτικ ός . νεαρών καλλιτεχνών και τον «περιφρονημενον» απο τους
«μεγαλοφυείς» συνθέτας, κριτήν τών πάντων καί απάντων: 

Τόν μουσικοκριτικόν. Ό  τελευταίος αυτός, διά νά φέρη έπαξίως τόν τίτλον 
του, είναι υποχρεωμένος νά γνωρίζη άρτίως, τό θεωρητικόν μέρος τής μου

■) Π ρόκειται κυρίως διά  τούς έκτελεστάς ενός οίουδήποτε μουσικοί οργάνου.
2) Συνήθω ς είναι καί μουσικοκριτικοί. Βλέπε σχετικώς κατωτέρω καί τήν π α ρά 

γραφον « Ό  δήθεν μουσικοκριτικός».
*) Σχετικώς παραπέμπομεν τόν αναγνώστην είς τάς «κριτικός» τής κ. Σ οφ ίας 

Σπανούδη.



σικής, τάς διαφόρους μουσικάς σχολάς, τά έργα (δσον είναι δυνατόν περισ 
σότερα) καί τον 6ίον τών συνθετών, τήν τεχνικήν και τόν ήχον τών οργά
νων, έοτω καί αν δέν δύναται νά έκτελέστ) τι εις ένα έ'καστον έξ αυτών, νά 
είναι αίσθητικώς ανεπτυγμένος, νά γνωρίζη επί πλέον τάς τάσεις τής δλης 
πνευματικής κινήσεως τής εποχής του καί νά κατέχη πλούσιον καί ά'φθονον 
λεξιλόγιον, κατάλληλον προς χαρακτηρισμόν οίασδήποτε κρινομένης εργασίας 
Είναι υποχρεωμένος επίσης: Ν ’ άποφεύγη τήν καθαρώς στεγνήν τεχνικήν 
έξέτασιν μιας συνθέσεως, άλλα καί τήν ποιητικήν ατομικήν φανταστικήν τοι- 
αύτην. Ν’ άποδίδϊ] τι ώς εάν ήτο αυτός ό παραγωγός καλλιτέχνης. Δηλαδή- 
Ν ’ άντικειμενικοποιή τάς άτομικάς του εντυπώσεις, νά ί'σταται ΰπεράνω 
προσώπων καί πραγμάτων (αίσθητότητος, περιεχομένου, συνθέτου, σχολής, τά- 
σεως καί εκτελεστού), νά άναφέρη— έφ’ δσον βεβαίως υπάρχουν— τάς έπιρ- 
ροάς, απηχήσεις, άντιγραφάς μοχίβων, θεμάτων, ηχητικών συνδυασμών κτλ., 
καί επί πλέον νά διακρίνη τήν κρινομένην σύνθεσιν, από τήν έκτέλεσιν. 
Τοιοΰτος τις πρέπει νά είναι δ πραγματικός μουσικοκριτικός, διά νά εί
ναι άλλως τε χρήσιμος καί ώφέλιμος καί είς τήν κοινωνίαν.

'Υπάρχουν δμως δυστυχώς καί οί αΰτοτιτλοφορούμενοι
*0 δή'&'εν u o v -  '  e * ~ s '  s '  '  * » 'σΐΗοχριτιχός. μουσικοκριτικοι, οι οποίοι οεν διαφέρουν το παραπαν απο 

τούς αδαείς τών πάντων φιλομούσους καί «ειδικούς». Οι 
«κριτικοί» τής σειράς αυτής— συνήθως έρασιτέχναι πιανίοται ή τραγουδιστοί, 
ασήμαντοι μικροσυνθέται ή «καθηγηταί» εις τι ’ Ωδείον— μεταχειρίζονται 
τάς γνωστάς πλέον κενολόγους ποιητικάς εξάρσεις (βλέπε τήν παράγραφον 
«Οί ειδικοί») ή τάς άνευ εννοιών, άκαταλήπτους καί έν πολλοΐς άσχετους 
προς τό κρινόμενον εργον, έκφράσεις, ώ ς : «ώριμος προσωπικότης», «μου- 
ζικάντικο ταλέντο», «Στραβίνσκη τής Ε λλάδος», «αττικιστής καί αυθόρμητος 
συνθέτης», «φρικιαστική μουσική ανατριχίλα» κτλ., διά τά όποια καί παρα- 
πέμπομεν τόν αναγνώστην είς τάς διαφόρους «κριτικάς» τής κ. Σοφίας 
Σπανούδη καί πάλιν. Έ ν  φ έξ αντιθέτου ό κ· ’ Ιωάννης Ψαρούδας— έτερος 
τύπος κριτικού— ικανοποιείται συνήθως μέ τήν απλήν είς τάς «κριτικάς» του 
αναγραφήν Standard λέξεων και φράσεών του, κ αθώ ς: ’ ) «Τό Andante 
θά τό ήθελον ολίγον ταχύτερον. Έ ν  πάσει περιπτώσει καί ώς έξετελέσθη, 
ήτο αρκετά καλόν τό εργον, δεδομένου δτι ό m aitre P oulenc— ό γνωστός 
τών s i x — καθώς καί ό διδάσκαλός μου εις τό Paris, m aitre M assenet 
κτλ.» *0 αυτός, είναι έπίσης, αντιπροσωπευτικός τύπος τών «μουσικοκριτι- 
κών» τών ώρισμένων μουσικών σχολών. Κρίνουν δηλαδή τό εργον, οί τής 
σειράς αυτής αποτυχημένοι, αν μή ημιμαθείς καλλιτέχναι, επί τή βάσει τών

*) Βλέπε τάς κριτικός του εις τήν εφημερίδα «Ε λεύθερον Β ήμα».



καθ’ ολοκληρίαν (εσφαλμένων δέ) ατομικών των ορέξεων και τάσεων. Γρα
φουν: «Είναι παντελώς αδύνατον νά έκτελεσθη είς τάς ’ Αθήνας ό Bruckner 
η ο «ψυχρός» Brahms» άφ ού δεν εκτελουνται η σπανιότατα και εις.... 
Παρισίους!....» Προκειμένου δμως νά κριθή 6 maitre Massenet η άλλος 
τις αγαπητός των (Γάλλος) συνθέτης, δέν υπάρχει λέξις και φράσις θαυμα
σμοί, ή οποία νά μή γραφή σχετικώς. Τό αυτό Βεβαίως συμβαίνει και μέ 
τούς Ίταλοπλήκτους, Ρωσσοπλήκτους ή τούς Μπετοβενοπλήκτους, Βαγνερο- 
πλήκτους, Στραουσσοπλήκτους κα'ι λοιπούς σχετικούς «μουσικοκριτικους».

Είς τούς άνωτέρω αυτούς τύπους τών διαφόρων ακροατών
'Έ τερ ο ι τυσιοι. _ f κ % 3 , «

(διότι, κατ αρχήν, και ο μουσικοκριτικος είναι ακροατής), 
δέον νά προστεθούν και οί ακόλουθοι: Οί έξετάζοντες ωρισμένην τεχνικήν 
ή οί ζητοΰντες «a tout prix nouveau» ως λεγεται. Υ.παρχουν δηλαδή 
άκροαταί, διά τούς οποίους οί διάφοροι, επιτυχείς ή μή, ηχητικοί συνδυα
σμοί ενός συμφωνικού π.χ. έργου, είναι τό άπαντον διά τήν κριτικήν των ερ
γασίαν, τό κάτωθεν δέ τών φθογγοσήμων «τι», δευτερεϋον και άνευ βαθύτε
ρος σημασίας «πρόσθετον». 'Η  καθαρώς τεχνική αύτη άκρόασις, είναι χα
ρακτηριστική τών επαγγελματιών μουσικών και τών διάφορων συνθετών 
κυρίως. Ή  τεχνική δηλαδή, δέν λαμβάνεται ύπ αυτών ως μέσον αποδό- 
σεοος μιας άνωτέρας άξίας, μιας ζωής, ενός κόσμου, αλλ ως το κύριον ση- 
μεΤον δράσεως, ως τό άπαντον έν δλίγοις, τού έργου. ΙΙαραμένει αυτη πάν
τοτε, δ κύριος μοχλός τής δλης αυτών άκροάσεως και άντιλήψεως. 'Η  στε
γνή τεχνική, είναι κατ’ αυτούς, τό παν.

Έ ξ  άντιθέτου, οί ζητοΰντες διηνεκώς τό νέον, παραμελούν τό παλαιόν, 
(ο: έάν τό τελευταίο ν, νά έχη ήδη άπωλέσει τήν ανωτεραν αυτού καλλι
τεχνικήν καί αίσθητικήν αξίαν. Μία συμφωνία φέρ ειπειν τού Haydn, 
είναι πάντοτε τί τό άξιον λόγου, συγκρινομένη πρός εν υπόπτου περιεχομέ
νου καί άξίας συνονθύλευμα «πρωτοπορειακοΰ» νεαρού συνθέτου. Ο τελευ
ταίος αυτός— σχεδόν πάντοτε— μόλις καί μετά βίας κατορθώνει, ώς συνήθως 
λέγεται, «νά φτιάση κάτι», παρ’ δλον δτι, θεωρείται τό εργον του, από τούς 
θορυβοποιούς, δήθεν πρωτοπόρους, κριτικούς (καί είς τήν πραγματικότητα οι 
«κριτικοί» οΰτοι δέν είναι ή επιπόλαιοι καί ημιμαθείς ονομη) ως «θαύμα 
μεγαλοφυοϋς έμπνεύσεως». ’ Αντιθέτως, οί οπαδοί ενός παλαιού ή νέου, συγ
χρόνου συνθέτου, είς τήν «κριτικήν» των, άφ ’ ού «αναλύσουν» τήν υπο κρι- 
σιν σύνθεσιν ετέρου «πρωτοπόρου», καταλήγουν είς τό γνωστόν συμπέρα
σμα: «Καί τώρα, πίσω, στά άφθαστα καί αθάνατα μεγαλουργήματα τοΰ....
(ακολουθεί τό όνομα τοϋ αγαπητού των παλαιού ή «πρωτοπόρου» συνθέτου) 
τού μεγάλου διδασκάλου πού τόσον καλά γνωρίζει νά συγκινή μέ τους μεγα
λόπρεπους καί μεγαλόπνοους ηχητικούς συνδυασμούς του καί τήν.... U dee !··»



0 [ltd), οί άκροαταί, δΰνανται νά διαιρεθούν ώς ακολούθως: Υπάρχουν
(και είναι ελάχιστοι) οί ανιδιοτελείς, οί αίσθητικώς ανεπτυγμένοι ακροαταί. 
2ον) Οί επαγγελματίαι καί οί ειδικοί ενός οργάνου. 3ον) Οί μουσικοκριτικοι 
καί 4ον) Οί δήθεν μουσικοκριτικοι— ή πλειονότης.

Στ'. Ή  σύμπραξίς τής μουαικής μετά τώ ν άλλων 

καλών τεχνών.

Συνήθης τής μουσικής συμπραξις μετά τών άλλων καλών τεχνών, είναι 
κυρίως ή μετά τής ποιήσεως συνδεσις αυτής, ώς καί ή μεθ’ ώρισμένου 
προγράμματος ή τοΰ χοροΰ τοιαΰτη. Κυρίως πρόκειται νά έξετασθή σχετι- 
κώς, ή προϋπόθεσις καί τά αίτια τής συνδεσεως μουσικής και ποιήσεως 
πρωτίστως. Δηλαδή: Τίς είναι ό σκοπός τής συμπράξεως καί όποιον τό άπο-

Αί διάφοροι αΰται αποδόσεις υπενθυμίζουν βεβαίως πως, έχουν ποιαν τινα 
αναλογίαν μετά τοϋ εξωτερικοί) αντικειμένου, αλλά τό περιεχόμενον γενικώς, 
ή ιδέα, είναι διάφορόν τι ή τό τής άλλης π. χ., τέχνης, ήτις απέδωσε και 
αυτή τήν ιδίαν εξωτερικήν κατάστασιν. Παραδείγματος χάριν: Ποίημα γρα- 
φέν επί τή βάσει εντυπώσεων εκ ζωγραφικού πίνακος, εχει φυσικώ τώ 
λόγω αναλογίας καί υπενθυμίζει εις ημάς τόν πίνακα τοΰτον, αλλά μήπως, 
ή άποδίδουσα τό περιεχόμενον τής ώς άνω ζωγραφικής ποίησις, δΰναται νά 
χαρακτηρισθή ώς δ πραγματικός ζωγραφικός πίναξ αυτός καθ’ εαυτόν, δυ
νατοί νά τόν.... άντικαταστήστ); ’Όχι βεβαίως. Διότι ο ποιητης, απεδωσε το 
περιεχόμενον τής ζωγραφικής, μέ βάσιν τήν ατομικήν αύτοϋ ιδιαιτέραν κμ- 
πνευσιν, άντίληψιν, ικανότητα καί προ παντός συνυπολογίζων καί τήν χα
ρακτηριστικήν οντότητα καί δυναμικότητα τών, διαφόρων πάντως, μέσων τής 
τέχνης του- Ή :  Ή  α συμφωνία ή συμφωνική Εισαγωγή κτλ., αποδίδει κατά 
τοιοϋτον τρόπον τό περιεχόμενον ενός ποιητικοΰ έργου, ώστε, νά εχωμεν 
μέν τήν εντΰπωσιν τοϋ περιεχομένου τοϋ πραγμιατικοϋ ποιήματος (τή βοήθεια 
καί τοϋ τίτλου) αλλά συγχρόνως καί μουσικόν καλλιτέχνημα, δηλαδή τί τό 
νέον. Επομένως, άποδίδουσά τι μία καλή τέχνη, αποδίδει διά τών μέσων

Ί) Ό  καλλιτέχνης εχει πάντοτε ύπ’ δψει του τήν δυναμικότητα αυτήν τών «σ τ ο ι
χείων» τής τέχνης του.

τέλεσμα;
Τό ερ γον  τώ ν  

καλών τεχ νώ ν .
'Εκαστη τέχνη, αποδίδει τι ώς γνωστόν, άναλόγως τής



της κυρίως ούχί τό αυτό περιεχόμενον, τό άνώτερόν τι άλλης καταστάσεως, 
αλλά διάφορόν τι, έστω καί άν αί γενικαί άναλογίαι, αί «έκλεκτικαί συγ- 
γέ\·ειαι» ως θά έ'λεγεν ό Goethe, υπενθυμίζουν άπλώς εις ημάς τό «πόθεν 
ώρμήθη» ό δημιουργός, διά τήν νέαν αύτοΰ καί ϊσως άνωτέραν κατάστα- 
σιν. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, ό ηθοποιός φέρ’ ειπεΐν, όρμώμενος άπό τό 
εργον καί τήν σκηνήν εις τήν οποίαν λαμβάνει μέρος, έξωτερικεύει τι τό 
όποιον δέν υπάρχει σχεδόν εις τό κείμενον τοΰ συγγραφέως. 'Ομοίως καί ή 
μουσική, εκφράζει εσωτερικότητα καί άμεσόν τι, τό όποιον δέν αποδίδεται 
διά τών στίχων τοϋ ποιητοΰ ή τοΰ λιμπρεττίστα.

Μουσική και Καί έρχόμεθα ακριβώς είς τήν τελευταίαν αυτήν περίπτιοσιν :
ποΐηαις. Έ χομεν έ'ν α ποίημα μετά μουσικής. "Ή μουσική ως γνω

στόν,δεν δύναται ν’ άποδώση τάς έννοιας, τόν λόγον, τήν ψυχράν σκέψιν, άλλ’ 
άποδίδει βαθύτερα καί εσωτερικώτερα ή ή ποίησις, τό άνώτερόν τι αυτής, τό 
συναισθηματικόν περιεχόμενον έν γένει, Διά τής ένώσεώς των δέ, εχομεν 
μίαν τρίτην κατάστασιν, τί τό νέον, τό όποιον εμπερικλείει έν έαυτώ, τόσον 
τήν ωραιότητα τής ποιήσεως δσον καί τής μουσικής. Τό νέον τοΰτο, συνιστα- 
μένη τής ένώσεως, είναι καί μία νέα κατάστασις. Καί τοϋτο διότι, ύ κόσμος 
τής ποιήσεως έπενδύεται ούχί νέον καί περιττόν μανδύαν, άλλ’ έξ άντιθέτου 
νέον σώμα, μετά τοΰ οποίου καί ζή είς νέον περιβάλλον. Γό άσμα πλέον, 
είναι τό τέκνον τής συνδέσεως μουσικής καί ποιήσεως. Βεβαίως, κατά τήν 
ένωσίν των (πρός άπόδοσιν α περιεχομένου διά διαφόρων μέσων) δέν εξα
φανίζεται τελείως ή ίκανότης καί τό στάδιον δράσεως τής μιας ή τής άλλης 
καλής τέχνης. Συνεργάζονται αί δύο «άδελφαί τέχναι» διά νά δώσουν τό 
νέον: τό  Lied, τό  μελόδραμα, τό μπαλλέττο κτλ. Συμπληρώνει ή μία τήν 
άλλην, διά τήν γένεσιν καί παραγωγήν τής τρίτης, τής νέας αύτής καταστά
σεως *).

Τό μελόδραμα. Καί εις τήν ενωσιν τής μουσικής μετά τοΰ ποιητικού κει
μένου (λιμπρέττον), δέν πρόκειται κυρίως δι’ υποταγήν τοΰ 

τελευταίου εις τούς νόμους τής άπολύτου μουσικής. Καθ’ δσον, τόσον ή μου
σική δσον καί ή ποίησις, υποχωρούν σχετικώς, δεδομένου δτι, τό μέν λιμ- 
πρέχτο γράφεται διά συμπλήρωσίν του υπό τής μουσικής, ή δέ μουσική άπαρ-

*) "O n  σχετικώς, ή μουσική τής μεγαλοφυΐας άποκτα ένάργειαν καί παραστατι
κότητα ούχί εΰκαταφρόνητον, φαίνεται άπό τά διάφ ορα  Lieder, είς τά όποια, ή μου. 
σική σκιαγραφεί ή μιμείται, δσον δύναται βεβαίως διά τών μέσων της, εξωτερικά τινα 
φαινόμενα ώς, τόν καλπάζοντα ίππον, τήν βροντήν, τόν ήχον λαϊκών μουσικών οργά 
νων κτλ. ’Αλλά Οά έπανέλθωμεν λεπτομερέστερον είς τό Ε '. κεφάλαιον τοϋ Β ' μέρους 
τοΰ παρόντος έργου.



νεΐται σχεδόν τάς μορφάς καί τόν τρόπον εργασίας της απολύτου μουσικής. 
Συνεργάζονται «αδελφικώς» ώς λέγεται, οί δυό αυτοί παράγοντες, διά τήν νέαν 
κατάστασιν: τό  μελόδραμα. Καί επί πλέον, τα εσωτερικής φΰσεως μοτίβα μιάς 
δραματικής ύποθέσεως, δέν είναι καθαρώς πνευματικής υφής, κάτι τής ψύχρας 
σκέψεως καί μόνον, αλλά καί θυμικής τοιαύτης. ‘ Επομένως ή μουσική, ευρίσκει 
κατάλληλον τρόπον τινά- έδαφος δράσεως, έ'στω καί άν μόνη της, ά'νευ τίτλου 
ή ποιητικού κειμένου, δέν δΰναται νά μάς εί'πη (εκτός ελάχιστων περιπτώ
σεων, συνειρμικώς) δτι πρόκειται δι’ α κατάστασιν. Ή  μουσική, διατηρεί 
βεβαίως πάντοτε, τήν γενικότητα τοΰ συναισθηματικοί της περιεχομένου. 
Δέν μιμείται απλώς τι, άλλ’ έγκολποΰται τόν πυρήνα καί τήν εσωτερικότητα 
τών συγκεκριμένων πραγμάτων, διά ν άποδώση τήν υφήν, τό γενικόν διά 
τοΰ συγκεκριμένου τών ήχων. Είς τό μελόδραμα δέ, ή μουσική, εύρίσκεται 
εις άμεσον σχέσιν πρός τε τήν ψυχήν καί τήν έξωτερίκευσιν τής ψυχικής κα
ταστάσεως, δηλαδή, πρός αυτά τά κύρια στοιχεία ενός δράματος. Καί είναι 
έτι γνωστόν δτι, ή απόλυτος μουσική δυνατοί νά ύποβάλη εις ημάς δι’ ανα
λογιών ή αναμνήσεων καί συνειρμικών παραστάσεων, τόν α έκάστοτε χαρα
κτήρα καί περιεχόμενον αυτής. Λέγομεν π. χ.: Ή  συμφωνική αϋτη πρότασις 
είναι— άναλόγως— παθητική, ποιμενική, δραματική, λυρική, επική κτλ. "Ωστε 
αί «εκλεκτικαί συγγένειαι» τών δυο καλών τεχνών, υπάρχουν eo ipso καί ή 
Αισθητική δέν έχει σκοπόν ή νά διαπισιώση τά αίτια καί τάς προϋποθέσεις 
τής «αδελφικής» αυτών συνεργασίας καί ούχί ν’ άπαρνηθή τήν δυνατότητα 
τής συνδέσεως μουσικής καί ποιήσεως, ώς πράττει ό κ. Γεώργιος Λαμπελέτ '). 
Καί είναι μέν αληθές δτι, ό τελευταίος, άναπτύσσων, τάς μή πρωτοτύπους 
άλλως τε θεωρίας του, «ονειρεύεται» ώς λέγει (σελ. 48). Ά λ λ ’ εϊμεθα δυσ
τυχώς υποχρεωμένοι ν’ ασχοληθώ μεν καί μέ τά «όνειρα» τοΰ κ. Λαμπελέτ, 
έφ’ δσον ό ίδιος έν συνεχεία σημειοΐ: «Είς τούς ορίζοντας.... τών καλλιτεχνι
κών ονείρων καί τών αισθητικών ερευνών επιτρέπονται καί αί τολμηρότεροι 
πνευματικοί συλλήψεις», διά ν’ άποδείξωμεν ακριβώς, ώς καθ’ ολοκληρίαν 
εσφαλμένος τάς «πνευματικός συλλήψεις» τοΰ κ. Γ. Λαμπελέτ.
Ή  σύνδεσις Καί ιδού πόθεν αυτός εκκινεί : Διά τής συνδέσεως μου

σικής καί ποιήσεως, επέρχεται «μείωσις τής εκφραστικής 
δυνάμεως» τής μουσικής. ’ Αλλά τό τοιοΰτον είναι εσφαλμένον, διότι, κατά 
τήν σύνδεσιν, δέν πρόκειται δι’ υποταγήν τής μιάς καλής τέχνης είς τήν 
άλλην, άλλ’ απλώς δι’ αδελφικήν συνεργασίαν πρός γένεσιν μιάς νέας κα-

*) Γ. Λαμπελέτ : «Μουσική καί ποίησις». Π ρό  αΰτοΰ (διότι δεν πρόκειται περί 
νι;ας θεωρίας) δ  Kirchmann, ό Schasler καί άλλοι, άπηρνοΰντο επίσης τήν δυνατότητα 
τής συνδέσεως μουσικής καί ποιήσεως.



ταστάσεο)ς. Τό εάν η ποίησις είναι ή δχι, τέχνη αυτοτελής— καί τήν αυτοτέ
λειαν τής ποιήσεως άπαρνεΐται ομοίως 6 κ· Γ. Ααμπελετ— είναι διά τον 
μουσικόν δευτερευοΰσης σχεδόν σημασίας ζήτημα, δεδομένου όιι, ή ποίησις 
δέν έπενδύεται άπλώς μουσικήν διά νά ; στηρίξη τήν φωνήν τοΰ τραγούδι - 
στοΰ καθότι χωρίς λόγια δέν θά ήτο δυνατόν νά τραγουδήση ό τελευταίος», 
άλλά διά νά σχηματισθή νέον τι, τό νέον είδος, ή τρίτη κατάστασις: το 
Lied- « 'Η  ποίησις— γράφει δ κ. Λαμπελέτ (σελ. Ιό)— διά νά άποδώση τό 
ιδανικόν τη; περιεχόμενον, εύρίσκεται είς τήν άνάγκην νά προστρέχη είς συν
δρομήν λέξεων σχετιζομένων μέ υλικά πράγματα ώς εΐνε αί εΐς τό άνωτέρω 
ποίημα (πρόκειται δι’ έν τραγούδι τοΰ λαοΰ μας: «Ί”  αγαπημένα άδέρφια 
κ’ ή κακί| γυναίκα») άναφέρόμεναι,— λουτρό, μπαρμπέρη, σοκάκι, χτήμα, 
όχτος κτλ. 'Η  μουσική— συνεχίζει ό κ: Λαμπελέτ— είναι άναμφισβήτητσν ότι 
όχι μόνον δέν είμπορεΐ ν ’ άποδώση, ή νά ένισχύση εις έκφρασιν τήν έν
νοιαν αυτών τών λέξεων, άλλά, ως έκ τής φύσεώς της, άποδιώκει καί νά 
έλθη εις οίανδήποτε έπαφήν μέ αύτάς». Καί έρωτα: ΙΙοΐος ό λόγος τής
μελοποιήσεως τών λέξεων αυτών;» ’Ώ, τής μετριότητος! Ά λλά  ποίησις ώς 
γνωστόν, δέν είναι λέξεις άπλώς, όσον αρμονική, εμπνευσμένη καί εΐς κα
τάλληλον θέσιν χρησιμοποίησις τών νοητών αυτών λέξεων, εΐς εικόνας προ.)- 
τίστως τής φαντασίας, διά τό άνώτερόν «τι». Έ ά ν  έπρόκειτο νά λάΟω μερι- 
κάς λέξεις διά νά σχηματίσω «ποίημα» ή νά διακρίνο) μερικάς «πεζάς» λέ
ξεις διά νά κατακρίνω τό ποίημα καί τήν ποίησιν γενικώς, τότε, ή Οέσις μου 
ώς δημιουργού καλλιτέχνου ή ώς κριτικού μιας καλής τέχνης, θά ητο εΐς τό... 
ΨυχΊατρεΐον!... *) Και έπειτα, τίνι τρόπω συμβιβάζεται, άφ ’ ενός μέν εΐς 
τήν 12ην σελίδα τής μελέτης του νά γράφη ό κ. Λαμπελέτ, διά τό άνω- 
τέρω τραγούδι: Τό κατωτέρω ποίημα ένα άπό τά θ α υ μ α σ ι ώ τ ε ρ α  προϊ
όντα τής λαϊκής έμπνεύσεως», εΐς δέ τήν Ιδην σελίδα νά λαμβάνη λέξεις τινάς 
αΰτοΰ ώς «λουτρό, μπαρμπέρη κτλ.», διά νά εΐρωνευθή, εμμέσως έστω, τό 
δλον ποίημα καί τήν ποίησιν κατόπιν; Ά λλά , δέν πρόκειται περί αΰτοΰ 
μόνον: 'Ο  συνθέτης δέν θά «διερμήνευσή τήν έννοιαν τών λέξεων», άλλ’ 
ουδέ καν άπλώς «τά κάτωθι αυτών συναισθήματα». Διότι ή μουσική, δέν 
είναι λεξικόν, τί ερμηνευτικόν τρόπον τινά τών νοητών άλλως ιε λέξειον, ουδέ 
πιθηκίζει ή επαναλαμβάνει έκ νέου τά έκ τών λέξεων γνωστά ίσως συναισθή
ματα. 'Η  μουσική καί τό ποίημα θά ένωθοΰν διά νά δώσουν μίαν νέαν κα- 
τάστασιν, έν νέον είδος: Το Lied· Ή  μουσική θ’ άποδώση διά τών εκφρα
στικών της σιοιχείοον, τό άφατον, τήν έσωτερικότητα, βαθύτερα, άμεσώτερα

Μ Σχετικιϋς βλέπ ε: Κ. Δ. Οικονόμου «Αί συνθέσεις ενός ψ υχοπ αθοίς»— «Μ ου
σικά Χρονικά Έ τ ο ς  Δ '., Τ είχος 2, Φ εβρουάριος 1932, σελ. 53 κ. έξ.



και έντονώτερα η ή ποίησις, ή δέ τελευταία διά τών εννοιών, θά δώση την 
ώρισμένην εν πολλοΐς περίπτωσιν ή κατεύθυνση'. Θα άποδωση η μουσική, 
εκείνο τό οποίον λέγει τόσον ωραία ό λογοτέχνης κ. Δ. Μπόγρης, διά τοΰ στό
ματος τοΰ ήρωός τον Λεμπέση είς τά « Ά ρ ρ α β ω ν ι ά σ μ α τ ά . »  του: «Σκέφθηκες 
ποτέ σαν βαράς τό ξύλο (υπονοεί τό τετράχορδον τοϋ μουσικοϋ τοΰ δράματος, 
Κουτοούκου) σκέφθηκες...πόσος βαθύς μπορεί νά είναι ό πόνος τοΰ άνθριόπου, 
πού τόν διαλαλοΰνε οί χορδές καί τό τοξάρι σου.... Ά ! . . .  (βαθύ; αναστεναγμό;). 
Λένε πώς από τά έγκατα τής γης βγαίνουνε φωτιές... ’Ήθελα νάξερα ή φωτιά 
πού βγαίνει από τά τρίσβαθα τής ανθρώπινης καρδιάς ποιος μπορεί νά τήν 
ίδή.... 'Γην άκου με στο βιολί μονάχα (εις τήν μουσικήν, θά ήδΰνατό τις 
ομοίως νά εΐπη γενικώς), καϋμένε Κουτσοΰκο, καί τήν καταλαβαίνουμε.... 
Δέν τήν βλέπουμε....» 'Ο  συνθέτης επομένως, δέν θά γράφη επί τή βάσει 
τών νόμων της άπολύτου μουσικής καί ή ποίησις θά άναγκασθή νά ύποχω- 
ρήση πως έκ τοΰ άπολύτου ώραίου τοϋ είδους της. Ή  ποίησις καί ή μου
σική είς τό Lied εργάζονται, άλλα καί συνεργάζονται, μέ διάφορα μέσα διά 
τόν αυτόν αντικειμενικόν σκοπόν, διά τό άνώτερόν τι ή τό χαρακτηριστικόν, 
τήν ιδέαν κτλ., τοϋ νέου είδους. Τό άνώτερόν τι πλέον, ή ιδανική άτμό- 
σφαιρα έκ τής συνδέσεως, δέν αντιπροσωπεύεται διά τής μουσικής μόνης, 
άλλ’ ουδέ καί διά τής ποιήσεως. Ά μφότεροι οί παράγοντες, συντελούν διά 
τήν γένεσιν καί παραγωγήν τής νέας καταστάσεως: Τ οϋ  ώραίου καί επιτυ
χούς Lied, άσματος, μελοδράματος κτλ. ’ ).

Καί έιρ’ δσον ό κ. Λαμπελέτ, ποίησιν εννοεί προπίστως
Το λ ιμ π ρ εττο . ι , Τ e ,, , .

τας λεξεις, «αλιευει» (είναι η εκφρασις του) περαιτερω 
καί αλλας παρεμφερείς τών άνωτέρω «πεζάς» φράσεις, από διάφορα 
πλέον λιμηρέττα : «Κλείσατε καλά τήν πόρτα. Τό καλαμάρι είναι επάνω 
στο τραπέζι. 'Ο  κήπος είναι άνοικτός κτλ.» Καί έρωτά έκ νέου: «ΙΙοίαν 
σχέσιν τώρα εϊμπορεΐ νά έχη ή μουσική μέ τά ανούσια αυτά πεζολογή- 
ματα;»

Διά νά κρίνη δηλαδή ή μάλλον κατακρίνη τήν ποίησιν ό κ. Λαμπε
λέτ, «ήλίευσε» λέξεις, καί διά νά άναιρέση τήν άνωτέραν καλαισθητικήν 
αξίαν ενός λιμπρέττου ή τοΰ μελοδράματος γενικώς, «άλιεύει» καί πάλιν λέ

Μόνον είς πολλά έκ τών ’ Ιταλικών ασμάτων η καί μελοδραμάτων, παρατηρεί - 
ται κυριαρχία τις τής μουσικής επί τής ποιήσεως. Έ ξ  αντιθέτου οί Schubert, Schu
mann, W a gner, Brahms, Hugo Wolff", R. Strauss, Josef Marx, Pfitzner κτλ., κατορθοί- 
vouv νά ισοφαρίσουν έν πολλοΐς, ποίησιν καί μουσικήν, καί νά άποφύγουν τήν κυριαρ
χίαν τής μιάς έπί τή ; άλλης. Ά λ λ α  σχετικώς ί)ά έπανέλθωμεν λεπτομερώς είς τό Ε'. 
κεφάλαιον τοΰ Β'· μέρους.



ξεις ή φράσεις, παραμελών οΰτω τό δρά μ α . "Εν λιμπρέττο δμως, εηαι  
πρωτίστως μία λογική άλληλουχία σκηνών, (αί λ,έξεις είναι τό μέσον 
άπλώς) έσωτερικώς ώς επί τό πλεΐστον συνδεδεμένων, είναι άπόδοσις 
μιας δράσεως, μιας ένεργείας, μιας πράξεως. !) Και έφ’ δσον τό ποι
ητικόν κείμενον είναι ένιαΐον τι σχετικώς, ευρίσκει τις, διότι υπάρ
χουν, καί τά κυριαρχούν™ τοΰ όλου δράματος χαρακτηριστικά μο- 
τίβα τής τοιαΰτης ή τοιαΰτης ένεργείας καί πράξεως, εϊτε έκ τών χαρα
κτήρων τών προσώπο)ν ή έκ τοΰ περιβάλλοντος καί τής δλης άτμοσφαί- 
ρας τοϋ έργου κτλ., οπότε καί δΰνανται βεβαίως τά τελευταία νά χρησι
μεύσουν ως βάσις τής μουσικής, άφ ’ ού ή μουσική, τό γνωρίζομεν ήδη, εί
ναι είς θέσιν ν’ άποδοόση βαθύτερον ή ή ποίησις τάς γενικάς αΰτάς κατα
στάσεις, τήν δλην σχετικήν άτμόσφαιραν, τούς χαρακτήρας κτλ. ’). Αί φρά
σεις επομένως «Κλείσατε καλά τήν πόρτα» κτλ., χάνονται διά τούς αίσθ»|- 
τικώς παρακολουθοΰντας τό μελόδραμα, δεδομένου δτι, παρακολουθεί ό 
άκροατής αυτός τάς πράξεις καί τάς ένεργείας τών δριυντων προσώπο>ν τοϋ 
μελοδράματος, τάς γενικάς καταστάσεις-γραμμάς, τά επακόλουθα τοΰ ούτως 
ή άλλως πλασθέντος ενιαίου, σχεδόν πάντοτε, χαρακτήρος (έξαίρεσιν άποτελεΐ 
ό W otan, δστις ώς έκ τών ένεργειών καί τής δλης δράσεως τών άλλων τής τε
τραλογίας προσώπων καί δή άπό τών «Βαλκυριών» άκόμη, μεταπίπτει είς πα
θητικόν ήρωα, μέ τήν άναφώνησιν εις τόν μονόλογόν του: «D er traurigste 
bin ich von  a lien!»), τήν δλην γενικώς δράσιν καί ούχί άπλώς τό κείμενον 
ή τάς φράσεις του. ΙΙοσάκις δέ, μία τοιούτου είδους φράσις, δπως ή άνωτέρω, 
δέν έχρησίμευσεν ώς χαρακτηριστικόν τι α ψυχικής καταστάσε<»ς τοϋ πρω- 
ταγωνιστοΰ ή άλλων τοΰ έργου προσώπων; Ά λ λ ω ς τε, υπάρχει εΐς έν έπι- 
τυχές λιμπρέττο, φράσις ή λέξις περιττή ή τί τό διακοσμητικόν άπλώς; ’Όχι 
βεβαίως. Δέν έχομεν σχετικώς ή νά άναγνώσωμεν έν ποιητικόν κείμενον τοΰ 
W agner ή τοΰ τελευταίου V erdi καί άλλων. Μόνον εΐς τά κωμικά μελο
δράματα τών ’ Ιταλών ή τών Γάλλων καί τών Γερμανών άκόμη, συναντά 
τις λέξεις ή καί σκηνάς περιττάς καί έν μέρει άντιαισθητικάς. Ά λλά  τό τοι- 
οΰτον, δικαιολογείται πάλιν, έκ τής έλαφράς καί διασκεδαστικής ύποθέσεοχ 
τοϋ δλου έργου 3).

')  Βλέπε καί τήν παράγραφον « Ή  δραματικότης— τό δραμα» τοΰ Ε .  κεφαλαίου 
τοΰ Β '.  μ έρους— (δ '.  Τύ μελόδραμα)·

>) Βλέπε π. χ. ιήν μουσικήν άπόδοσιν τών χαρακτήρων, τοϋ περιβάλλοντος, τής 
σκηνής κτλ., είς τά μουσικοδράματα τοΰ W agner η τοΰ Pfitzner, τοΰ Κ. Strauss η τών 
V erdi, Puccini καί άλλων.

3) “Οτι καί εΐς τά δράματα  τών μεγαλυτέρων δραματουργών ώς τών Shakespeare, 
Schiller, Ibsen κτλ., δύναταί τις ευκόλως νά <'άλιεύσνρ τοιούτου είδους «πεζολογή-



„  . . Υπάρχουν δμως καί τινες—και μετ’ αυτών καί ό κ. ΓΠερι φυσικότητος.  "  \  c 1
Λαμπελετ—  οι οποίοι χαρακτηρίζουν την σΰνδεσιν μου

σικής καί ποιήσεως, γενικώς, καί δή τό μελόδραμα ώς τι «άφυσικον». Διότι 
— λέγουν— «πώς είναι δυνατόν ν’ άρέση εις εν πρόσωπον άνωτέρας(;) αισ
θητικής μορφώσεως, ή κατάστασις καθ’ ήν, ό Δον Ζουάν ή ή βασίλισσα 
τής ’ Αγγλίας ή ό α πρίγκηψ κτλ., μεταφερόμενοι επί τής σκηνής ώς ήρωες 
ενός (μελο)-δράματος, αρχίζουν νά τραγουδούν;» Ή  : «Είναι δυνατόν ποτέ, 
νά έκφράζη τά συναισθήματά της ή κυρία τής ανώτατης κοΓνωνίας, τρα
γουδιστά;» Ό ποία αφέλεια! Τό μελόδραμα, αλλά καί ή τέχνη γενικώς, δέν 
είναι τι τό «φυσικόν», διότι δέν είναι μίμησις πράξεως. Είναι μία νέα κα- 
τάστασις, μακράν τής πραγματικότητος, εις νέος κόσμος ιδιαιτέρας δλως συ
σκευής. Ή  τέχνη δηλαδή καί Ιδίως τό δράμα, περιφρονεΐ τά λεπτομερει
ακά ανάξια λόγου δι’ αυτήν, γεγονότα, διά νά περιορισθή εις τά κΰρια 
καί μόνον σημεία, τάς γενικάς γραμμάς, καί απόκτηση οΰτω συγκεντρο- 
τικότητα καί ένιαίαν κατεΰθυνσιν. Ή  τέχνη — ώς λέγουν" συνήθως — στιλι
ζάρει. Τελευταίος δέ, τρόπον τινά σταθμός, στιλιζαρίσματος εις τό δράμα, 
είναι τό ασμα *). 'Επομένως, τό τελευταΐον, είναι έν είδος πλέον, καλλιτε
χνικής άποδόσεως, δεδικαιολογημένον δέ. Ή  «φυσικότης» ά'λλως τε ή ή 
άναγκαιότης διά τό ασμα, ώς καί διά τήν τέχνην βεβαίως, εχει ύπερνικηθή 
ήδη από τήν «άφυσικότητα» τοΰ άνωτέρου ώραίου ή τοΰ χαρακτηριστικού 
τής καλλιτεχνίας. *Η καλλιτεχνία καί δή ή μουσική, δέν μιμείται καθ’  ολο
κληρίαν τι διά νά συγκριθή μετά τοΰ πρωτοτύπου. Είναι μία ανεξάρτητος 
τής φύσεως κατάστασις ή, μία νέα κατάστασις, έν νέον είδος, άφ ’  ου και 
διά τό ώραΐον, τό υψηλόν (Erhaben) κτλ., τής φΰσεως, λαμβάνονται ώς 
γνωστόν ύπ’ δψει, οί νόμοι καί οί αισθητικοί κανόνες τής καλλιτεχνίας και 
ούχί τάνάπαλιν 2). Καί επομένως, αδουσα είς τό μελόδραμα ή έκ τοϋ 
sujet πριγκήπισσα ή κυρία τής άνωτάτης κοινωνίας, δέν άπαρνεΐται τήν 
καταγωγήν της (έστω καί ά'ν έν τή πραγματικότητι είναι άριστοκράτις), άλλ’ 
έξ αντιθέτου συνεργάζεται, συμβάλλει καί αυτή διά τής δλης έμφανίσεώζ 
της, είς τήν άπόδοσιν τής ιδανικής ατμόσφαιρας, τής ιδέας, τοΰ ώραίου

ματα», είναι αυτονόητον. "Οτι δέ αί φράσεις α ίτα ι δέν καταστρέφουν τήν ενότητα, 
τήν καλαισθητικήν αξίαν κα’ι τό άνώτερόν *ιι» τών έργων τούτων, είναι επίσης 
γνωστόν.

‘ ) Π αρακαλώ  τόν αναγνώστην, νά μή συγχίσ^ τήν συγκεντροτικότητα αυτήν καί 
τό ατιλιζάριαμα, μέ τήν ε π ι λ ο γ ή ν  τοΰ ήχητικοΰ ή μή, κ ινηματογράφ ου .— Βλέπε 
τό σχετικόν κεφάλαιον είς τό Β '. μέρος τοϋ παρόντος έργου.

’ ) Σχετικώς θά  έπανέλθωμεν καί πάλιν είς τό Β'. μέρος.



κτλ., τής τέχνης. Και ή μουσική μετά τής ποιήσεως, έν τοιαΰτη περι- 
πτώσει, δίδουν to  Lied, τό μελόδραμα κτλ., τήν τελευταίαν δηλαδή προ
σπάθειαν (καθ’ δσον, έξαρτάται και άπό τήν επιτυχίαν τής συνδέσεως) στιλι- 
ζαρίσματος.

Δεδομένου δτι, άνεπτόχθησαν ήδη, εν γενικαΐς γραμμαΐς, τά βασικά 
προβλήματα τής αισθητικής τής μουσικής, δέν υπολείπεται πλέον ή νά έξε- 
τάσωμεν έν συνεχεία λεπτομερώς, τά εκφραστικά μουσικά στοιχεία άποδό
σεως, τά όργανα κατόπιν, τάς μορφάς, τάς καλαισθητικάς άξίας, τό ΰφος, 
τήν έκτέλεσιν κτλ.

ΚΩ Ν ΣΤ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μουσικός επιστήμων 
Δρ τοϋ Πανεπιστημίου Βιέννης



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑ!

Μόνο οι τραγουδιστοί γνωρίζουν τήν πραγματική αγωνία που τούς 
βασανίζει δταν πρόκειται νά τραγουδίσουν δημοσία κα! είναι δυστυχώς 
βραχνοί ή έχουν τήν φωνή τους κουρασμένη. Τό φοβερό τράκ, πού φυ
σικά νοιώθει κάθε καλλιτέχνης, αυξάνεται κ’ έ'τσι ή εκτέλεση δέν μπορεί 
παρά νά είναι μετρία.

Οί τραγουδιστοί δμως θά χαροΰν 
δταν μάθουν δτι υπάρχει σήμερα 
στο ΙΙαρίσι ένας γιατρός, πραγμα- 
τικώς καλλιτέχνης, πού δύναται νά 
τούς άνακουφίση, ώς έκ θαύματος, 
κι” άκόμα νά τούς γιατρέψϊ] μέ μία 
μόνο επίσκεψη, αυτό τό βράχνιασμα 
ή τό κρύωμα : είναι ό γ ι ατρός  
D . W icart πού ολόκληρο τό Π α
ρίσι ονόμασε, μέ τό δίκιο «docteur 
m iracle» δηλαδή ό γιατρός τοΰ 
θαύματος.

'Ο  κ. W i c a r t  δέν είναι μόνο 
έπιστήμθ)ν τής ιατρικής άλλά συγ
χρόνως συγγραφεύς καί ευχάριστος 
ομι λητής  (conferencier). Κάθε, 
πραγματικώς τραγουδιστής καί καλ
λιτέχνης, θάπρεπε νά έχει διαβάση τό 
περίφημο του έ'ργο είς δύο τόμους 

«L e  C hanteur»» (ό τραγουδιστής) δπου ό συγγραφεύς δέν μεταχειρίζεται τό 
ζήτημα τής φωνής μόνο άπό επιστημονικής άλλά καί άπό τεχνικής άπόψεως.

"Ενα πρωί, λέγει δ πρόλογος τοΰ έργου τούτου, τόν κ. W icart ξύπνησε



βιαστικά δ υπηρέτης του. "Ενας κύριος περιτυλιγμένος μ’ έ'να μεγάλο κα
σκόλ τόν ζητοΰσε επιμόνως. Ή ταν ό κ. Clenienceau, ό πρωθυπουργός τής 
Γ  αλλίας.

— Γιατρέ, τοΰ λέγει μ* αγωνία, είμαι φοβερά βραχνός καί σήμερα
τό βράδυ έχω ένα σπουδαίο ζήτημα νά συζητήσω στη Βουλή. Ό λοι οί
αντίπαλοί μου πού γνωρίζουν τήν αδιαθεσία μου ελπίζουν μ’ αυτό νά μέ
νικήσουν. Έ σ ύ  μόνο μπορείς νά μέ κάνης καλά.

Μετά μίαν ώρα ό πρωθυπουργός τής Γαλλίας αναχωρούσε από τό 
ιατρεΐον χαρούμενος· τό βράδυ στή Βουλή ή φωνή του έλαμπε σάν τοΰ 
λεονταριοΰ.

Και τώρα, ποιος είναι αύτός ό τραγουδιστής πού δέν θά ποθούσε 
νά γνωρίση αυτόν τόν γιατρόν καλλιτέχνην; Ά ς  μή άνυπομονοΰν καί άς 
ελπίζουν δτι ό ώραΐος μας ουρανός καί ή λαμπερή μας Άκρόπολις θά τόν 
ελκύσουν κ’ έτσι θά έχουμε δλοι οί καλλιτέχναι τήν χαράν νά τόν γνωρί
σουμε καί νά τόν ακούσουμε σέ μερικές ενδιαφέρουσες διαλέξεις.

ΕΡΡΙΚΟΣ Μ ΙΣΣΙΡ

Υ. Γ- Ό  κύριος W icart μοΰ γράφει, δτι ελπίζει νά έλθχι κατά τήν ανοιξι.

Ε. Mr



Η ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
Η  ΑΓΩΓΗ Τ Η Σ  ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ. —  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ENGEL.

Ή  ’ Αγωγή τής ομιλίας σ’ εμάς εδώ είναι σχεδόν άγνωστη μ’  δλο ποΰ 
κανείς δέ μπορεί ν ’ αμφισβητήσει δτι, προ παντός για τόν ηθοποιό, άλλα 
καί για τόν αγορητή, τό δάσκαλο, τόν κύρηκα τόν παπά κ.λ.π., είναι απαραί
τητο στοιχείο για τήν εξάσκηση τοΰ επαγγέλματος τους. Πολλοί άπ’ αυτούς 
στήν Αυστρία καί τήν Γερμανία —  Υσως καί σ’  άλλες χώρες — τό διδάσκονται 
άπ’ τούς δασκάλους τών θεατρικών σχολών ή στα ειδικά κοΰρσα ποΰ κρα
τούν λέκτορες στα διάφορα Πανεπιστήμια.

’ Εδώ τό λέμε ’Ορθοφωνία (δρος ποΰ καθιέρωσε νομίζω δ Κωστής Νι
κολάου) καί «ά'ρθρωσι». Στή Γαλλία «d iction ». Στή Γερμανία «άγωγή τής 
ομιλίας» (Sprecherziehung). Οί Γερμανοί ιδιαίτερα, τό έχουν άναγάγει σέ 
επιστήμη. Γιατροί, δικηγόροι, ηθοποιοί, μεγάλοι παιδαγωγοί τής φωνής, κα
θηγητές τοΰ Πανεπιστημίου καί δάσκαλοι τοΰ δημοτικού, έχουν άσχοληθεΐ κι’ 
έχουν μελετήσει τή μιλιά. Φημισμένα είναι τά ονόματα τών καθηγητών 
H olzm ann, G utzm ann, Flatau, τοΰ Froeschel, τοΰ υφηγητή Dr. Stern 
τής Βιέννης, τοΰ Dr. Stein  καί τόσων άλλων. ’Έχουν βρει μηχανήματα άπειραι 
πού εξετάζουν τό φωνητικό μηχανισμό μας καί παρακολουθούν τή λειτουρ
γία του. Παραλληλίζουν, βρίσκουν τό κακό, δείχνουν ποιο είναι τό σωστό- 
Έχουν ίδρύστ) σέ πολλά πανεπιστήμια λαμπορατόρια καί στο σύλλογο τών 
δασκάλων τής μεθόδου «E n g e l»  ποΰ έ'χει τό πλουσιοπερο. Ή  βιβλιογρα
φία στο είδος είναι αφάνταστα πλούσια καί δλο πλουτίζεται.

'Η  Μέθοδος τοΰ καθηγητή E n gel μαζί μ’ εκείνη τοϋ Χάϊ είναι πού 
επιβληθήκανε τό περισσότερο καί πιο πολύ ή πρώτη.

'Ο  Eduard E n gel ποΰ είχε συμπληρώσει τις μουσικές του σπουδές 
στην ’ Ιταλία παρουσιάσθηκε πριν από 40 χρόνια δάσκαλος τσΰ τραγουδιού



και τής μιλιάς στη Γερμανία. Ή ταν τότε ή εποχή ποϋ οί καθηγητές τον 
Πανεπιστημίου, G utzm ann καί F latau μελετούσαν τά προβλήματα τοΰ λό
γου μέ τά σφάλματά του καί τις άρρώστειες του καί έδημιουργοΰσαν τόν 
κλάδον τής ’ Ιατρικής ποΰ οήμερα ονομάζεται Λογοπαιδεία (Logopadie). 
Πριν αυτοί ακόμα φθάσουν σ’  άποτελέσματα σχετικά μέ κά/ιοιες άρρώ- 
στειες τής φωνής (ορωνασθένεια, ωρισμένες περιπτώσεις κατάρρων κλπ) μά 
πρό παντός γενικά τής άγωγής τής μιλιάς, ό E ngel πειραματιζόμενος κι’ 
αυτός στους μαθητές του δημιούργησε τή μέθοδό του ποΰ κι’ εκείνοι (G u tz 
m ann καί F latau) τήν άνεγνώρισαν καί δ κόσμος ώς καί οί αρχές. 'Η  
μέθοδος αΰτη έχει είσαχθή καί εις τά σχολεία τής Γερμανίας ιδιαίτερα δέ 
τής Σαξωνίας. (‘ ) Στο σύλλογο τών δασκάλων τής μεθόδου E ngel εχει δοθή 
επιχορήγησι γιά τήν ίδρυση καί συντήρηση μιανής A rbeitstelle, τοΰ πιο- 
τέλειου πειραματικού φωνητικού εργαστηρίου, δπου οί υποψήφιοι τών εξε
τάσεων γιά δίπλωμα τοΰ δασκάλου τής ομιλίας, κατά τή μέθοδό του, είναι 
υποχρεωμένοι νά φοιτήσουν έ'να ώρισμένο χρονικό διάστημα.

Στο πρώτο δπως καί στο τρίτο συνέδριο φωνιατρίας καί λογοπαιδείας 
ποΰ έ'γιναν στη Βιέννη, ή μέθοδος E n gel έκτιμήθηκε γιά τήν απλότητα 
καί τήν βασικότητά της καί ιδιαίτερα στο κεφάλαιο τής άσκησης καί προ- 
παρασκευής τοϋ καλλιτεχνικοΰ λόγου.

Γ ι ’ αυτό μπήκε σ’  δλες τις θεατρικές σχολές καί τό μιίθημα τής άγωγής 
τής ομιλίας έ'χει πρώτη θέση στο πρόγραμμα. 'Ο  ηθοποιός πρέπει περισ
σότερο άπό κάθε άλλον νά έχη αγωγή στήν ομιλία του γιατί τότε ξέρει πώς 
πρέπει νά μεταχειρίζεται τά φωνητικά του ό'ργανα γιά νά τοΰ δώσουν κα
θαρούς, ωραίους, ευχάριστους, μά πρώτ’ άπ’ δλα υγιείς τόνους καί κοντά 
σ ’ αυτό πώς ν ’ άρθρώνη στρογγυλά, καθαρά κι’ άβίαστα γιά νά κερδίζη ο 
λόγος του σέ παλμό, ενότητα κι’ ευκρίνεια.

Τό μεγάλο πρόβλημα τοΰ ξεφωνητού έξω άπό ρυθμό καί νόημα, γιά 
ν’  ακουστή στο μεγάλο χώρο, τό λύνει μιά λεπτή άρθρωση καί μιά μορφο- 
βαλμένη φωνή.

Ό  ηθοποιός άκούεται ως τό τελευταίο κάθισμα καί παίζει τό πιο δύ
σκολο ρόλο ξεκούραστα. Ά μ α  ξέρει ν’ άναπνεύση καί νά μιλήση, μετά τή

') Γ ιά  τό δάσκαλο, τών πρώτων χρόνων τοΰ δημοτικού μάλιστα, ποϋ πρέπει νά 
κερδίση τά παιδιά του μέ τό παραμύθι τής διδασκαλείας του, οπιος θέλει ή σύγ
χρονη παιδαγωγική, ή άγωγη τής ομιλίας έχει εξαιρετική σημασία. Αΰιό εκτιμώντας 
καί ή διεύθυνση τοϋ Μ αράσλειου διδασκαλείου τής ’Αθήνας, καθιέρωσε τό μάθημα 
τής όρθ οφ ω νία ς καί άρθροοσης καί μοϋ ανέθεσε άπ τήν αρχή τής περασμένης χρο
νιάς τή διδασκαλία του.



παράσταση είναι έτοιμος ν ’ αρχίση μίαν άλλη. Κι’  άμα δέ ξέρει, είναι 
βραχνός, κατάκοπος, λαχανιασμένος κι’  ανόρεχτος.

Ό  ηθοποιός πού δέν κυβερνάει τό λόγο του σέ μιά βαριά σκηνή-με- 
γάλου θυμού άς πούμε-γίνεται κατακόκκινος, σφίγγεται, λαχανιάζει και τά 
μάτια του πετιούνται έξω1 ό θεατής εχει τότε τό συναίσθημα δτι ό θεατρί
νος πάει νά σκάσει κι’ αυτό βέβαια δέν προσθέτει στο καλλιτεχνικό άπο- 
τέλεσμα.

Ά ν  δμως ξέρει ό ηθοποιός νά χειρισθή τό λόγο του, νά παίξη μέ τή 
φωνή του, ν’ άρθρώση ωραία, και μεγάλο ταλέντο νά μην είναι, κερδίζει τό 
κοινό και στέκεται. "Ενας ηθοποιός ποΰ είναι μεγάλο ταλέντο, δείχνει τό 
μισό άπ’ δσο άξίζει γιατί δέν είναι κύριος τής μιλιάς του.

•Έχουμε παραδείγματα ηθοποιών ποΰ έξαφνα αΐσθάνθηκαν νά τούς 
έγκαταλείπη ή φωνή τους σέ μιά άπό τις πιο δυνατές σκηνές τού ρόλου 

t o v c . ’Αγωνίστηκαν, κούνησαν άπεγνωσμένα τό στόμα τους, φούσκωσαν τα 
πλεμόνια τους, μα τίποτα. Φωνή δέν ακουότανε. Ή  άλλων πού άρχισαν 
σιγά-σιγά νά χάνουν τή φωνή τους ώσπου μιά μέρα τήν έχασαν ολοτελα 
(μιλώ πάντα γιά ηθοποιούς πρόζας). Στή Βιέννη ενας τέτοιος πού τώρα εί
ναι πάλι στο Burgtheater, πριν άπό δυό-τρία χρόνια, αναγκάστηκε μ’ δλο 
ποΰ είχε είκοσι χρόνια στή σκηνή, νά παρη έ'να ειδικό κούρσο για νά μπό
ρεση νά ξανανεβή στο θέατρο- ήταν λίγο άργά καί γι’ αυτό τοΰ ε'μεινε μια 
αδυναμία στή φωνή.

Ά ς  εξετάσουμε ώστόσο τή μέθοδο ιον  E n gel στις γενικές της γραμμές
Ή  καλή ομιλία, πρεσβεύει, βασίζεται σέ καλά τοποθετημένη φωνή. ’ Α ρ 

χίζει λοιπόν άπό τή μόρφωσι τής φωνής (S tim m bildu n g) Αυτη συνισταται 
α '. σέ σωστή αναπνοή 6'. σέ σωστό μπάσιμο τοΰ τόνου καί γ'. στή πλήρη 
χρησιμοποίηση τής απήχησης (Resonanz), τών χώρων ποΰ μπορούν νά 
έχουν τέτοια (φάρυγγας, στόμα, ρουθοτννια, καί οί διάφορες εσωτερικές σπη
λιές τής κεφαλής).

Ή  άναπνοή είναι τό κυριώτερο στοιχείο γιά τή παραγωγή τοΰ τόνου. 
Γι’ αυτό κι’ άπ’ τούς παιδαγωγούς τής φωνής δίνεται ’ιδιαίτερη σημασία 
στο κεφάλαιο αυτό. Ή  μέθοδος E n gel διδάσκει τήν άναπνοή τού διαφράγ
ματος καί τών κάτο) πλευρών (Zw erchfell.unteren  R ippenatm ung) ποΰ 
είναι κιόλας παραδεγμένη άνεπιφύλαχτα άπ’ δλους τούς δασκάλους τής μι
λιάς (Sprechlehrer) καί τούς λαρυγγολόγους ειδικούς γιατρούς πάλι τής μι
λιάς (Sprachartzt). Τά «υπέρ» αύτοϋ τοΰ τρόπου άναπνοής είναι πρώτο 
καί κυριώτερο, πού μέ τή συστολή τοΰ διαφράγματος καί τό σήκωμα τών 
κάτω πλευρών, ό χώρος ποΰ έχουμε νά γεμίσουμε μέ άέρα κατά τήν εισ
πνοή γίνεται μεγάλος. Πολύ μεγαλύτερος παρά σέ κάθε άλλο τρόπο άνα-



πνοής. "Ετσι έχουμε μεγαλύτερης διάρκειας εκπνοή. Δεύτερο, δέν κουράζει 
τους μϋς τοΰ λαιμοϋ πράγμα ποΰ μποροΰσε νά βλάψη τήν παραγωγή τοΰ 
τόνου, δηλαδή τής φωνής. Τρίτον εξασφαλίζει κανονικώτερη εκπνοή και γε
νικά ξεκούραση] αναπνοή για λόγους ποΰ θά τραβοΰσε πολύ άν γυρεύαμε 
"νά τους αναφέρουμε εδώ. 'Ωστόσο καθαρά άναπνευσπκές άσκήσεις δηλαδή 
βουβές δέ γίνονται. Ή  άναπνοή στο μάθημα τής μιλιάς δέ χωρίζεται άπ’ 
τή φωνή.

Ασκείται λοιπόν μεθοδικά, σύγχρονα μέ τήν παραγωγή τοΰ τόνου καί 
άργότερα μέ τήν άρθρωσι, τήν προφορά τής λέξης καί τής φράσης.

Τό σωστό μπάσιμο (Einsetzen) τοΰ τόνου, άσκεΐται μέ δλα τά φ ω 
νήεντα κι έχει πολλή σημασία, γιατί άν είναι σκληρό— τό περίφημο coup
de g lotte  τών παλαιών καιρών— μπορεί νά κάνει κακό στά φωνητικά χείλη
(stim m lippen και οχι Stim m baender, γιατί δέν είναι ταινίες άλλά χείλη, 
υποστηρίζει ο Froeschel). Ά ν  είναι πάλι αστήριχτο καί φυσητό (Gehauch- 
tes) τότε ό τόνος χάνει σέ διαύγεια, ένταση καί είναι άντιαισθητικός— αυτό
ποΰ λέμε: αυτός φυσάει άέρα δταν μιλάει τραγουδάει. Ή  άναπνοή σπα-
ταλιέται πολύ τότε.

Τών άπηχητικών χώρων (Resonatoren) ή εκμετάλλευση άσκεϊται γιά 
κάθε φθόγγο ως καί γιά τά πειό θαμπά σύμφωνα καί ιδιαίτερα στο δέσιμό 
τους μέ φωνήεντο, ενώ ζητώντας μέ τήν άσκησι νά φέρουμε τόν τόνο 
μπροστά καί απαιτώντας νά χτυπήσει στο παραδεγμένο άπ’  δλους« A nsch- 
lagspunkt» ποΰ τό τοποθετούμε στο κέντρο τής μάσκας, κατορθώνεται 
να βγή ή φωνή άπό τό στόμα καί τό λαρΰγγι νά έλευθερωθή εντελώς.

Μιλιά δμως είναι ή διαμόρφωσι φθόγγων, ή προφορά δύο τριών μαζύ 
ποΰ αποτελούνε τή συλλαβή, τό δέσιμο τής συλλαβής σέ λέξι καί τής λέξης 
σέ φράσι.

'Η  υγιεινή τής μιλιάς κατά τόν E n gel άπαιτεΐ, ό φθόγγος, εϊτε φω- 
νηεντο είναι εϊτε σύμφωνο, νά διαμορφοινεται εμπρός στο χώρο τοΰ σκλη
ρού ουρανίσκου ώς στις άκρες τών χειλιών, γιά νά μή ερεθίζεται 6 μαλακός 
ουρανίσκος ή καί τά φωνητικά χείλη, δ δέ τόνος θά Ογαίνη πρός τά έξω 
καί νά μή γίνεται αυτό ποΰ παρατηρούμε λέγοντας: «αυτός καταπίνει τά 
λόγια του». Τά χείλια καί ή γλώσσα, ποΰ στή διαμόρφωσι— καί ιδιαίτερα 
στη σωστή διαμόρφωσι— τοΰ φθόγγου λαβαίνουν τό πειό ενεργό μέρος, 
ασκούνται στή γοργή κίνησι καί τήν εναλλαγή τής θέσης καί τοΰ σχήματός 
τους, ανάλογα μέ τή διαδοχή τών φθόγγων. Τό στόμα άσκεϊται νά μένη 
δσο τό δυνατό ανοιχτό καί ακίνητο (φυσικά όχι σπασμωδικά σφυγμένο μά 
ελεύθερο) γιατί αυτό βοηθάει πολύ, Ιδιαίτερα στή ταχυλογία ή σέ στιγμές 
ορμής, τη σαφήνεια τοΰ λόγου δπως καί τή διατήρηση τής ηχητικής ένότη-



τας. Τή διατήρηση τής ηχητικής ενότητας τή βοηθάει ακόμα καί ή κυρίαρχη 
θέση στή συλλαβή, στή λέξη, γενικά τό λόγο, τοϋ φωνήεντου, ποΰ απαιτεί 
ή μέθοδος Engel.

Τό τελευταίο τοΰτο, ποΰ εκείνος τό ξεσήκωσε άπό τήν Ιταλική γλώσσα 
συνετέλεσε πολύ στην επικράτηση τής μέθοδός του, ποΰ δίνει στή συλλαβή 
καί τή λέξη αέρα, τήν λΰνει άπό τό σφίξιμο τών δύο τριών συμφώνων ποΰ 
τόσο συχνά συναντιοΰνται στή Γερμανική γλώσσα, κομματιάζοντας τήν ενό
τητα τοΰ ήχου καί χαρίζει στο λόγο μουσικότητα. ’ Αλλά καί αυτό είναι 
ποΰ κάνει τή μέθοδο E n gel νά προσαρμόζεται περίφημα στην Ελληνική 
σπουδή δπου ή γλώσσα άπό μόνη της δίνει στο φωνήεντο εξαιρετική θέση 
στή συλλαβή. Καί γενικά ή βάση τής δλης θεωρίας στεραιωμένη στή φυσιο
λογία τής μιλιάς καί τής υγιεινής τής φωνητικής μηχανής, λΰνει τό ζήτημα 
τής αγωγής τοΰ λόγου γιά δλες ίσως τις ευρωπαϊκές γλώσσες. (Στους Για- 
πωνέζους βέβαια δέ θά ταίριαζε καθόλου).

Μιά πιο εκτεταμένη άνάλυση τής δλης διδασκαλίας θά μάκραινε πολύ 
καί θά ξεπερνοΰσε τό σημερινό μας σκοπό.

ΣΟΚΡ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ

■yA “ ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,,.—  Τά « Μ . X . »  υπολογίζοντας οτόν σοβαρό κύκλο 
τών άναγνα)στών των, κυκλοφορούν τό πρώτον ημισν τον Ε'. τόμον 

με την πλέον εκλεκτήν νλην, αρχίζοντας ονγχρόνως καί την δημοσίεναιν 
της «.Αισθητικής τής μουσικής)) τον άξιοτίμον συνεργάτου μας κ. Κ . Δ. Οι
κονόμου. Τό εκ 380 περίπου σελίδων βιβλίον τοϋ τακτικού μας συνεργά
του, πρωτότυπος μονσικοεπιστη μονική μελέτη, εξετάζει δλα τά προβλή
ματα τής Ευρωπαϊκής καί της 'Ελληνικής μουσικής άπό αίσ&ητικής καί 
ψυχολογικής άπόψεως. Χ ωρίς νά δίδη μιά μονόπλευρη ψυχολογική ερευνά 
ατά προβλήματα, οπως κάμουν άλλοι Ευρωπαίοι αίσ&ητικοί (βλέπε π. γ. 
τάς Γενικάς αίσ&ητικάς τών Lipps, Witasek καί άλλων, ή τάς μονσικάς 
αία&ητικάς τών Schm itz, M ersm ann, R iem ann κτλ.), άλλ’ ου δε και κοι
νωνιολογικήν τοιαύτην (βλέπε τάς Αίσ&ητικάς τών Lalo, Bekker καί άλλων) 
κατορ&ώνει ό συνεργάτης μας, ατηριζόμενος ατά ψυχολογικά ελατήρια τών 
διαφόρων μουσικών φαινομένων, νά εμβα&ύνη επί πλέον στά αίτια καί τά 
φαινόμενα αυτά καί νά άποκαλν-ψη την βα&υτέραν ουσίαν καί υφήν τών  
μουσικών φαινομένων, αιτίων καί καταστάσεων. Γύρω δηλαδή άπό μιά 
απλή μελωδική γραμμή η ακολουθίαν συγχορδιών ή ένορχήστρωσιν κτλ.., 
νά ενρη τήν ενεργόν (εσαηερικήν) δύναμιν, τά αίτια τής οϋτως ή άλλως 
πλασ&είσης μουσικής φράσεως καί τήν ΰποκρυπτομένην επί πλέον εις τήν 
μονσικήν αυτήν καλλιτεχνικήν εκφανσιν, βα&υτέραν ουσίαν καί ιδέαν τής 
συν&έσεως. Τό πλή&ος τώ ν μουσικών παραδειγμάτων τον Β '. μέρους τής 
«.Αίσ&ητικής» του, άπό τήν διε&νή μουσικήν παραγωγήν, ώς καί αί άλλαι 
παραπομπαί στην επιστημονικήν κυρίως βιβλιογραφίαν, γιά τά διάφορα 
προβλήματα, &ά καταστήσουν τό βιβλίον τοϋ συνεργάτου μας άσφαλώς βάαιν 
διά περαιτέρω ερευνάν οιουδήποτε άλλου &εωρητικον ή πρακτικού βιβλίου 
καί &έματος γύρω άπό τήν μουσικήν. ’ Από τοϋ προσεχούς δε τόμον τών



«Μ. X .»  tia άρχία»! ή δημοαίευσις τον Β '. μέρους τής «.Αισθητικής τής 
μουσικής», ή πρακτική πλέον, ή εφηρμοαμένη αισθητική.

Και αημειοΰμεν επίσης δτι, ατό προσεχές τεύχος, ί)ά δΐ/μοσιευϋή ή  
έξηντλημένη ήδη έκδοσις τής μοναδικής επιστημονικής εργασίας « ' Η  παρα- 
αημαντική τής Βυζαντινής μουσικής» τον διαπρεπούς συνεργάτου μας κ· 
Κ. Ψάχου, διά τήν οποίαν τόσον ενμενως εξεφράσ&ησαν, κατά τήν π ρώ -  
την εκδοοίν της, ήμέτεροι και ξένοι επιστήμονες.

ι - Υ Ρ Ω  ΑΠΟ ΤΟ Υ Σ  ΚΡΥΠΤΟΦΕΡΙΤΑΣ Τ Η Σ  “ ΓΚ Ρ Ο ΤΤ Α  Φ ΕΡ ΑΤΤΑ,,  — Ή  Μονή τής 
'  «Γκρόττα Φεράττα» (Κρυπτοφέρης), πού απέχει άπό τή Ρώμη περίπου 25 χιλιόμε
τρα, ίδρύθη στά 1004 άπό τόν έκ Ροσσάνου τής Καλαβρίας δσιον Νείλον τόν Νέον. Ή  
Μονή τής Κρυπτοφέρης ήταν ανέκαθεν κέντρον τών έλληνορρύθμων Καθολικών, ή δπιος 
λέγονται : τών Ουνιτών, πού επιδιώκουν τήν ενωσι τής ’Ορθοδόξου καί τής Καθολικής 
’Εκκλησίας υπό τόν Πάπα Ρώμης πάντοτε. Στήν «Γκρόττα Φεράττα» διεσώθηκαν μερικά 
ίχνη, πάντως ελάχιστα, καί αΰτά παρεφθαρμένα, Βυζαντινής μουσικής, άπό τοϋ ΙΑ'.— ΙΕ'· 
κυρίως αίώνος, άκριβώς άπό τότε πού μεταναστέυσαν στήν ’Ιταλία μερικοί ’Αλβανοί κα- 
λόγηροι, γιά νά μας δείχνουν πώς τά  'ίχνη αΰτά, δεν έχουν καμιά τεχνική αξία καί νά 
μάς θυμίζουν μόνο τήν έπίδρασι τής Ελληνικής εκκλησίας, στά ήθη καί τάς παραδόσεις 
τής Μονής αυτής.

Ά λ λ ά , καί αΰτά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, άπό τήν παρεφθαρμένη αΰτή μουσική, 
δημοσιεύθηκαν στά 1906, μερικές μελψδίες στήν τότε «Φόρμιγγα», υστέρα άπό σχετική 
αΐτησι τοϋ κ. Κ. ψάχου στό μακαρίτη H ugo Gaisser διευθυντή τοϋ Κολλεγίου Ρώμης 
«"Αγιος ’Αθανάσιος» καί διδασκάλου συγχρόνως τής Βυζαντινής μουσικής. Ό  Gaisser 
αυτός, έξέδωκε τότε καί ιδιαιτέραν μελέτην γιά τά εκκλησιαστικά έλληνοϊταλικά 
άσματα μέ τόν τίτλον : «Canti ecclisiastici Italo-greci*— 1905 Καί Ιτσι, δποτε γίνονταν 
λόγος γιά τήν «Γκρόττα Φ εράττα», γίνονταν πάντα γύρω άπό τά έλληνόρρυθμον αύτής 
καί τά πενιχρά διασωθέντα σ’ αυτήν 'ίχνη έλληνοφανοϋς παραδόσεως.

Τελευταία όμως, δημοσιεύθηκε ή ε’ίδησις (καί πού βγήκε άπ’ αυτήν τήν Μονή) πώς 
ανακαλύφθηκε τάχα «ή κλείς» μέ τήν δποίαν δ μουσικοδιδάσκαλος κ. Λαυρέντιος Τάρδι, 
άναγινώσκει τήν είς τούς αρχαίους μουσικούς κώδικας Βυζαντινήν μουσικήν παρασημαν- 
τικήν. ’Αλλά, καί είναι άναγκαϊον νά σημείωθή, γιά μιά τέτοια άνάγνωσι, προηγήθησαν 
καί άλλοι, καί μάλιστα δ προαναφερθείς Hugo Gaisser ('ίσως καί διδάσκαλος τοϋ κ. Λαυ
ρέντιου) πού δημοσίευσε στά 1905 μελέτην του μουσικορυθμικήν μέ τόν τίτλον : 
«Heirmoi de Paques dans l’office G r e o , δηλαδή «Ειρμοί τοϋ Πάσχα είς τήν Ελληνικήν 
ορθόδοξον λειτουργίαν». Σ ’ αυτήν δ Gaisser, άπό πλάνη καί άγνοια ουγχίζει τούς εΐς 
άργάν μέλος ειρμούς τοϋ Πάσχα (’Αναστάσεως ήμέρα κτλ.) μέ τούς είς σύντομον τοιοΰτον 
καί προσπαθεί ν’ άποδείξη πώς ή μουσική γραφή τών άρχαίων κωδίκων είναι διάφορος 
τής σημερινής. Επομένως, δείγματα τοϋ τρόπου κατά τόν δποϊον δ κ. Λαυρέντιος άνα- 
γινώσκει τήν άρχαίαν μουσικήν στενογραφίαν, προλαβόντας αύτόν, εδωκεν ήδη δ μακα
ρίτης Gaisser.

Τώρα πάλιν, άπό τηλεγράφημα τοϋ « ’Αθηναϊκού Πρακτορείου» πού δημοσιεύθηκε 
πριν άπό δυά μήνες περίπου, εγινε γνωστόν δτι, δ ηγούμενος τής «Γκρόττα Φεράττα»



Ισίδωρος Κρώτσε μετά τοΰ μουσικοδιδάσκαλου αυτής Λαυρέντιου Τάρδι έπεακέφθηκαν 
τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην Φώτιον τόν Β'. Εΐς τόν Πατριάρχην μας, λέγει τά τηλε
γράφημα, ανέπτυξαν οί δυά αΰτοί καλόγηροι τάς δοξασίας των καί συνεζήτησαν μέ τούς 
Συνοδικούς καί τούς άλλους Μητροπολίτας καί δτι, επί πλέον, άφ’ οΰ εφοδιάσθηκαν 
μέ Πατριαρχικά συστατικά γράμματα, πήγαν στά "Αγιον ”Ορ5ς διά νά έλθουν κατόπιν 
καί στάς ’Αθήνας. (Είς τήν πόλιν μας μάλιστα άνηγγέλθη ή άφιξις τών δυά καλογήρων 
καί αι ένεργειαί των εδώ, μέ ένα ομοιόμορφο άνακοινωθέν). Καί έτσι, πληροφορηθήκαμε 
άπό τά τελευταίο, τά έξης : Ό  αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών ερωτηθείς σχετικώς μέ τά εργον 
τών δύο προαναφερθέντων Κρυπτοφεριτών, άπήντησεν : « ‘Η  Ε κ κ λ η σ ία  τή ς cΕ λλάδος  
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί  μ ε τ ’ ε ν δ ια φ έ ρ ο ν το ς  τή ν  επ ισ τη μ ο ν ικ ή ν  σ υ ξή τη α ιν  ( ; )  επ ί τ ο ν  τρ ό 
π ο ν  τή ς  αναγνα)σεο)ς τώ ν  π α λ α ιο τά τω ν  μ ο υ σ ικ ώ ν  κ ω δ ίκ ω ν , δεν π ρ όκ ε ιτα ι όμ ω ς
νά  τα χϋ 'ή  με τα ύ τη ν  ή εκ ε ίνη ν  τή ν  α π ο ψ ιν  » καί ότι «οσα  ϋ·ά ε ϊπ ο υ ν  και &ά
γρ ά ψ ουν  οι μ ελ λ ο ν τε ς  να  σ υ ζη τή σ ω σ ι μ ε τά  τώ ν  Κ ρ υ π το φ ε ρ ιτώ ν  &ά ά ντ ιπ ρ ο σ ω -  
π ε ύ ο ν ν  τάς κα& αρώ ς ά τομ ικ ά ς  ε π ισ τη μ ο ν ικ ή ς  τ ω ν  γ ν ώ μ α ς , χω ρίς  α ν τα ι νά θ ε ω 
ρ η θ ο ύ ν  ά π η χ ο νσ α ι γ νώ μ α ς τή ς Ε κ κ λ η σ ία ς  μ α ς , ή όπ οια  τη ρεί, επ ί τ ο ν  οοβαρω - 
τά το υ  τ ο ύ τ ο ν , αλλ α λ ν το υ  ( ; ! )  μ έχρι τή ς σ τιγμ ή ς , π ρ οβλ ή μ α τος  τή ς ά να γνώ σ εω ς  
τα>~’ α ρ χ α ιό τα τω ν  μ ο υ σ ικ ώ ν  Β υ ζ α ν τ ιν ώ ν  κ ω δ ίκ ω ν τή ς  Κ ρ ν π το φ έ ρ η ς , έπ ιβ εβλ η - 
μ έ ν η ν  ουδ ε τερ ό τη τα » .

Ό  κ. Κ. 'ί’άχος έδημοσίευσεν αμέσως είς τήν « Κ α θ η μ ε ρ ιν ή ν »  επιστολήν του (καί 
απόσπασμα τής επιστολής αύτής έδημοσιεύθη ήδη είς τά  τελευταίως έκδοθεντα « Μ ουσικά  
Χ ρ ο ν ικ ά ,)  διά τής δποίας, διαφωτίζων τό κοινόν γύρω άπό τό ζήτημα αυτό, προέτεινε 
νά γίνη, επί παρουσία αντιπροσώπων της ’Εκκλησίας, της Πολιτείας, του Τύπου καί του 
επιστημονικού καί αρχαιολογικού κόσμου, μιά δημοσία συζήτησις γιά ν’ αναίρεση μίαν 
πρός μίαν τάς δοξασίας τοΰ κ· Λαυρεντίου καί τών άλλων πού τυχόν συμφωνουν μέ αυτόν, 
καί νά τελείωση πλέον ή ύπόθεσις αυτή, πού μερικοί θορυβοποιοί ημιμαθείς, εκ τών εν 
Άθήναις, εκμεταλλευόμενοι, δημοκοποΰν αύτορεκλαμαριζόμενοι.

Αλλά καί ή εφημερίς « ‘ Ε λληνική*  σέ συνεντευξι συντάκτου της μετά του κ. 
Ψάχου, έδημοσίευσε εν έκτάσει τάς γνώμας αυτού, γιά νά χαρακτηρίση δπως έπρεπε στο 
τέλος ή « ‘ Ε λ λ η ν ικ ή »— καί δικαίως— τάς προθέσεις καί τούς π ρ ο π α γ α ν δ ι  σ τ ι κ ο ύ ς  
σ κ ο π ο ύ ς  τ ώ ν  Ο υ ν ι τ ώ ν  κ α λ ο γ ή ρ ω ν  τ ή ς  Κ ρ υ π τ ο φ έ ρ η ς .  εΩς μόνη δέ 
άπάντησις εΐς τά υπό τοΰ κ. Ψάχου γραφέντα, έδημοσιεύθη μιά επιστολή τοΰ κ. Λαυρεν
τίου Τάρδι, διά τής δποίας υπόσχεται 6 κ. Λαυρέντιος νά έπανέλθη τόν ’Οκτώβριον είς 
Αθήνας^ γιά νά κάμη διάλεςιν καί συζήτησιν επί τοΰ ζητήματος αύτοΰ.

Τά « Μ ουσικά Χ ρ ο ν ικ ά »  πού αποδίδουν μεγάλην σημασίαν καί βαρύτητα στό πρό
βλημα τής Βυζαντινής σημειογραφίας, εκ τής διασαφηνήσεως τοΰ δποίου διά μίαν ακόμη 
φοράν θά έπισημοποιηθή ή πρό αίώνος γενομένη εςήγησις τών μουσουργημάτων τής Βυ
ζαντινής μουσικής έκ τής αρχαίας στενογραφίας εΐς τό σημερινόν γραφικόν σύστημα, άνέ- 
λαβον αύτά νά διοργανώσουν τήν ύπό τοΰ κ. Ψάχου προταθείσαν δημοσίαν συζήτησιν ε̂ ς 
μίαν τών ένταΰθα αιθουσών, τοΰ « Ι Ια ρ ν α σ σ ο ϋ » ή άλλην καί νά κρατηθούν εστενογραφη" 
μένα Πρακτικά, τά δποΐα καί θά δημοσιευθοΰν εΐς τό αμέσως μετά τήν συζήτησιν πρώτον 
εκδοθησόμενον τεύχος αυτών.



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ

"Εν άπό τά άξιολογώτερα γεγονότα τής καλλιτεχνικής μας κινήσεως ήτο, ή επί τφ 
αύτψ έμφάνισις εις Ιδίαν συναυλίαν δμάδος 'Ελλήνων συνθέτων εκ των άποτελούντων τήν 
«‘Ένωσιν 'Ελλήνων μουσουργών». Είς τήν αρχήν ώμίλησε δ πρόεδρος τής Ινώσεως κ. 
Δ. Λαυράγκας, δατις καί είπε τά κατωτέρω :

Κ υρ ία ι και Κ ύρ ιο ι,

« Δέν εϊνε ή πρώτη φορά ποΰ οί "Ελληνες μουσουργοί αποφασίζουν τήν ΐδρυοιν' Ενώ- 
οεως μεταξύ των δια τήν προοταοίαν τών καλλιτεχνικών καί οικονομικών συμφερόντων 
τ ω ν .'Η  πρώτη απόπειρα τοιαύτης ένώσεως έγινε προ δώδεκα ακριβώς ετών τή είσηγήοει 
τοϋ μακαρίτη Σαμάρα. Αυοτνχώς ένεκα τον τότε στενόν μονσικοϋ περιβάλλοντος και τής 
περιωρισμένης μουσικής κινήσειuj δεν ήδυνήθη νά πραγματοποιήσω τούς σκοπούς πρός 
ονς άπέβλεψαν οί ευάριθμοι μουσουργοί οί άποτελέσαντες τόν πρώτον εκείνον σύλλογον τών  
'Ελλήνων συνθετών, και μετά μίαν συναυλίαν ή όποια μετά πολλου κόπου κατορθώθη νά 
δοθή ό ούλλογος έκοιμήθη τόν ύπνον τόν αιώνιον τόν άνευ ονείρων. Τής πρώτης εκείνης 
απόπειρας άπότοκη εϊνε ή τωρινή « "Ε νω α ις  Ε λ λ ή ν ω ν  Μ ο υ σ ο υ ρ γ ώ ν»  με βάσεις δμως στα- 
θερωτέρας καί γενικωτέρας αντιλήψεις ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν κατεύθυνσίν τ Ίς. Ή  
διάδοσις είς δσον τό δυνατόν ενρντέραν κλίμακα τής συνθετικής παραγωγής καί έν γένει 
τής μουσικής εργασίας τώ ν 'Ελλήνων συνθετών, διά συναυλιών, εκδόσεων, θεατρικών παρα
στάσεων, διαλέξεων, καταλλήλων δημοσιευμάτων κλπ., ή αποτελεσματική προστασία καί πε- 
ριφρούρησις τών δικαιωμάτων τής πνευματικής Ιδιοκτησίας καί παντός άλλου συμφέρον- 
τός μας, ή δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης μέ αλλα παρεμφερή σωματεία τοϋ εσωτερικόν 
καί εξωτερικού, αποτελούν κυρίως τούς βασικούς σκοπούς τής ήμετέρας Έ νώ οεω ς. Τά μέλη 
αυτής διαπνεόμενα άπό ειλικρινή ενθουσιασμόν πρός τήν ιδέαν, εργάζονται ήδη καί θά έρ- 
γασθονν μέ ζήλον δπως, παρά πάσαν τυχόν άντίδραοιν, πραγματοποιήσουν κατά τό ένόν τους 
αντικειμενικούς τούτους σκοπούς. Ή  σημερινή συναυλία είναι ή πρωτόλειος απαρχή, ή επί
σημος όντως ειπεΐν φανέρωσις τής μέχρι τονδε δράοεως τής ‘ Ενώσεώς μας καί εΐμεθα ευ 
τυχείς παρουοιάζοντες είς τό κοινόν, πρώτην ήδη φοράν, εργασίαν ακραιφνώς ελληνικήν, 
πρωτότυπον κατά είδος, μορφήν καί τεχνικήν κατάστρωση·, αξίαν πάσης έκτιμήσεως».

Άμέσως κατόπιν εξετελέσθησαν εργα των Λαυράγκα, Καλομοίρη, Βάρβογλη, Κόντη, 
Βαλτετσιώτη, Προκοπίου, Ά λμπέρτη , Σκλάβου, Σπάθη, Λάβδα, Ζώρα καί άλλων.

— Ά π ό Ίανουαρίου μέχρι ’ Ιουνίου 1933 έϊόθησαν μεταξύ άλλων καί αί κατωτέρω ση- 
μειούμεναι άξιόλογοι συναυλίαι :

Σ υ μ φ ω νικ ή  ορχήστρα . Τό «*^δεΐον Αθηνών» μέ τήν γνωστήν συμφωνικήν του 
ορχήστραν εδωσε, ώς συνήθως, κατά τάς Κυριακάς, προγράμματα τής διεθνούς μουσικής 
παραγωγής· Συνέπραξαν ώς σολίστ : Ή  Δίς Παπαϊωάννου (πιάνο), δ κ. Ν. Παπαγεωρ- 
γίου (φλάουco), δ κ. Ξηρέλης (τραγούδι), ή Λίς Λαλαούνη (πιάνο·, ή Δίς Κουρόύκλη (βιο- 
λονσέλλο), ή Δις Ραγκαβή (πιάνο), δ κ. Τριαντάκης (πιάνο) καί έκ τών ξένων δ κ. Theo
dor Schpidl (βαθύφωνος τής κρατικής ’Όπερας τοΰ Βερολίνου) καί ή παγκοσμίου φή
μης καλλιτέχνης τοϋ τραγουδιοΰ κ. E lis. Schum ann. Τάς συναυλίας αϋτάς διηύθυναν οί 
κ.κ· Μητρόπουλος καί Οίκονομίδης. ’ Ιδιαιτέρως σημειοΰμεν τήν έκτέλεσιν, εις μίαν τών 
συμφωνικών συναυλιών τοϋ ’Ωδείου Α θηνών», τής πρώτης συμφωνίας (Ιργον άρ 9) τοϋ 
κ . Πετρίδη ώς καί τής «'Ελληνικής Σουίτας» τοΰ αΰτοΰ.

Ή  «Χορφδία ’Αθηνών» τοΰ κ. Οΐκονομίδη συνέπραξε, έπί τή δΟετηρίδι άπό τοΰ θα
νάτου τοΰ Βάγνερ, είς τήν 7ην συναυλίαν συνδρομητών τής δρχήστρας τοϋ « ’^δείου ’Α
θηνών», μέ £ργα τοΰ συνθέτου αύτοΰ.’Επίσης εις τήν 4ην λαϊκήν συναυλίαν τής δρχήστρας, 
μετά τής δποίας έξετέλεσε τρία βυζαντινά μέλη (διά φωνήν, τρίφωνον γυναικεϊαν χορψ- 
δίαν καί όρχήστραν) τοΰ γνωστοΰ "Ελληνος συνθέτου κ. Γ. Πονηρίδη.— Εϊς έκτακτον 
συναυλίαν τής συμφωνικής ορχήστρας τοΰ « ’φδείου ’ Αθηνών» παρουσιάσθη ώς διευθυντής 
δ κ. Stevan (Ihristitch  διευθυντής τής κρατικής ’Όπερας καί τών συμφωνικών συναυ
λιών τοΰ Βελιγραδιού-

— 'Η «Νέα συμφωνική ορχήστρα» τοΰ «Πανελληνίου μουσικού συλλόγου» μέ διευ
θυντήν τόν κ. Άντίοχον Εύαγγελδτον, ϊδωσε σειράν συναυλιών, εϊς τάς δποίας πάντοτε



ουνέπραττον "Ελληνες σολίστ, έςετελοΰντο δέ καί έργα 'Ελλήνων συνθετών, βπως τοΰ 
Ααυράγκα «Ιη Ελληνική Σουίτα», Καλομοίρη «Εημέρωμα τών Χριστουγέννων», Βάρβο- 
γλη «Εισαγωγή τής 'Α γ . Βαρβάρας», Σαμάρα «Εισαγωγή τής Ρέας», Γ. Λαμπελέτ «Ή  
γιορτή», Πονηρίδη «Τρία τραγούδια» κτλ. Σολίστ τών συναυλιών αύτών ήααν οί έξης : 
Φρήμαν, Μαρίκα Κούρτοβικ, Κατίνα Κυριακοπούλου, Μάγγη Καρατζα, Μιρέϊγ Φλερϋ, 
Γρηγόριος Καρατζδς, Χρηστίνα Τσιμπούκη, Ή λεκτρα Άργυροπούλου, Ελένη Νικολαΐδου 
καί άλλοι.

— 'Η «Παλλάδιος Χορφδία», τό νέον αύτό χορφδιακόν σωματεΕον ύπά τήν διεύθυν- 
σιν τοϋ κ. Ά λέκου Κόντη, έκαμε τήν πρώτην έμφάνισίν του είς τήν αίθουσαν τοϋ « Ε λ 
ληνικού ’^δείου» τήν 15ην Ίανουαρίου, μέ έργα Σούμπερτ, Μπετόβεν, ’Ά μπτ καί Κόντη. 
'Ομοίως δέ εις άλλην συναυλίαν του τόν Μάρτιον, έξετέλεσε είς τά « ’Ολύμπια», τά δύο 
πρώτα μέρη τοϋ Όρατορίου τοϋ Χάΰδν «Αί έποχαί τσϋ έτους». Ή  έκτέλεσις αΰτη ικα
νοποίησε πλήρως τά πυκνόν άκροατήριον τής συναυλίας, είς τρόπον ώστε, νά άναγκασ- 
θή ή διεύθυνσις τοϋ Σωματείου νά έπαναλάβη τά έργον αύτό. Ή  έπανάληψις μας έδωσε 
τήν εύκαιρίαν νά γνωρίσουμε τήν μοναδικήν αίθουσαν τοϋ κινηματοθεάτρου «Πάλλας» 
(Μέγαρον Μετοχικού Ταμείου) άφ ’ ου έξετελέσθη τά έργον τοϋ Χάϋδν είς αύτήν, ή όποια 
καί έχει ασφαλώς θαυμασίαν ακουστικήν.

Ή  «Ελληνική Χορφδία» δπά τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Π. Γλυκοφρίδη έδωσε τρεϊς συ
ναυλίας με έργα Ελλήνων καί ξένων συνθετών. Είς τήν τρίτην συναυλίαν της έξετέλεσε 
τό «Stabat mater» τοΰ Ροσοίνι, είς δέ τήν 2αν συναυλίαν δπου συνέπραςε ή Δίς Μίνα 
’Αργυροκαστρίτου, διηύθυνε ή τελευταία, μίαν συμφιονίαν τοΰ Μόζαρτ καί τήν Ιην συμ
φωνίαν τοϋ Μπετόβεν. ’Επίσης ή αρμένική χορφδία «Χαι-Κινάρ» (Δουρ^ούτη) έδωσε στάς 
7 Μαΐου είς τά «Κεντρικόν» συναυλίαν ΰπά τήν διεύθυνσιν τού κ· Γκαρβαρέντς, έκτελέ- 
σασα έρ<·α τών Σουνί, Γαζαριάν, καί αρκετά άξιολογότατα αρμένικά δημοτικά τραγού
δια κατά μεταγραφήν τού άρχιμανδρίτου Κομιτάς Βαρταπέτ

—  Ή  « ’Αθηναϊκή Μανδολινάτα» κατά τήν συναυλίαν τής 14ης Μαΐου έξετέλεσεν 
εργα Μόζαρτ, Μπράμς, Σαμάρα καί Λοίβδα ύπά τήν διεύθυνσιν τοΰ διευθυντοϋ της κ. Ν. 
Λάβδα.

— Τά « ’ί^δεϊον Πειραιώς» τήν 4ην Φεβρουάριου είς συναυλίαν ορχήστρας εγχόρδων μέ 
διευθυντήν τής ορχήστρας τόν κ. Μπουστίντουϊ έδωσε έργα τού κ. Βάρβογλη καί τών 
Σαίν-Σάνς, Τσαϊκόφσκι, Χαΐντελ καί άλλων. Σολίστ οί κ. κ. Σπ. Φαραντάτος καί Κίμων 
Τριανταφύλλου.

— Αί μελοδραματικαί επιδείξεις τής περιόδου αυτής ήσαν αί έξής : Τοΰ «Ελληνικού 
'Ωδείου» Οπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Τριανταφύλλου καί μέ διευθυντήν ορχή
στρας τόν κ. Α. Κυπαρίσσην είς τά θέατρον « ’Ολύμπια»· Έξετελέσθησαν σκηναί άπό τά 
μελοδράματα «Κουρεύς τής Σεβίλλης», «Μποέμ», «Σαμψών καί Δαλιδά», « ’Atvxa» καί 
«Βέρθερος». ’Επίσης ή τάξις τής κ· Μ. Καρατζα έδωσε είς τήν αίθουσαν τοΰ «Ελληνικού 
’φδείου» σκηνάς άπό τούς «Γάμους τοΰ Φίγκαρο», «Μανόν», «Μπάτερφλαϊ», «Μποέμ- κτλ.

Τό « ’Εθνικόν ’φδεΐον» είς μαθητικήν του έπίδειξιν, κατά διδασκαλίαν τής κ. ’Όλγας 
Βαλτετσιώτου καί μουσικήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Στεφ. Βαλτετσιώτου, παρουσίασε απο
σπάσματα άπό τά μελοδράματα «Φ αβορίτα», «Τραβιάτα», «Ά ΐν τα » , «Φάουστ», «Ριγκο- 
λέττο» κτλ. Είς σειράν δέ παραστάσεων είς τά θέατρον « ’Ολύμπια» έδόθη τά μελόδραμα 
τοϋ κ. Μ· Καλομοίρη «Τά δαχτυλίδι τής μάνας», μέ διευθυντήν ορχήστρας τόν κ. Λ. Ζώραν·

—  Ή  μελοδραματική σχολή τοϋ « ’φδείου Πειραιώς» κατά διδασκαλίαν τοΰ κ· Τ. 
Μπουστίντουϊ έδωσε μίαν εΰπαρουσίαστον παράστασιν τοΰ «Ριγκολέττου».

— ’Από τάς συναυλίας μουσικής δωματίου άναφέρομεν τά T r io  Φαραντάτου, Βολω- 
•νίνη καί Κουρούκλη μέ έργα Σούμαν, Βιβάλντη, Μπράμς καί τό κουαρτεττο τοΰ «Έ λλη - 
νικού ’φδείου» μέ τούς Σούλτσε, Ά βατάγγελον, Κούλαν, ’Αντωνίου σέ έργα Σούμπερτ, 
Ντεπυσσύ καί τή συμπράξει του κ. Τουρνάϊσσεν στά κουϊντέττο τοΰ Μπράμς o p u s  34· 
'Ομοίως άναφέρομεν τήν συναυλίαν μουσικής δωματίου άπό τάς κυρίας ’Έβελ Μίχα (πιάνο) 
καί Σύλβας Κυπριώτου (βιολί).

—  Ά π ό  τήν σειράν τών ρεσιτάλ τά δποϊα έδόθησαν, άναφέρομεν τά κυριώτερα : 
Τοΰ βαθυφώνου Scheidl τή ouνοδείορ πιάνου ύπά τοΰ κ. Σπ· Φαραντάτου, τής παγκο
σμίου φήμηξ καλλιτέχνιδος τοΰ άσματος Schum ann, τής Δίδος Λούλας Μαύτα πού έξετέ- 
λεσε τήνσειράν τών τραγουδιών τοΰ Σούμπερτ «Ή  ωραία ΜυλωνοΟ», τής Δίδος Μ. Χωραφά 
4πιάνο), τής Δίδος X. Τσιμπούκη (πιάνο), τοΰ κ. Φαραντάτου (τίιάνο), τοΰ κ. Βολωνίνη^ (βιο
λί). τοΰ κ. ’Αχιλ. Παπαδημητρίου (βιολονσέλλο), τής Δίδος Τζίνας Μπαχάουερ, τών "Ηβης



ΙΙανά καί Γ· Ξανθοπουλίδη διά δύο πιάνα, της Δίδος Λ. Κοτσάμπαση (πιάνο), της Δίδος 
Νέλλης ’Ασκητοπούλου (βιολί), τής Δίδος Λίτσας Παπά (βιολί) κλπ. ’ Ιδιαιτέρως άναφέρο- 
•μεν τό ρεσιτάλ τραγουδιών τοϋ κ. Π· Πετρίδη, μέ έκτελεστριαν τήν κ. Κλειώ Καραντι- 
νοΰ τη συνοδεία πιάνου υπό τοΰ συνθέτου ώς καί τό ρεσιτάλ έργων τοΰ κ· Πονηρίδη με 
έκτελεστάς τήν Δίδα Μαύτα, τόν κ. Δ. Μητρόπουλον καί μικράν όρχήστραν. ’Επίσης καί 
το ρεσιτάλ τοΰ διακεκριμένου βαθυφώνου κ. θέμου Άμούργη καί τής κ. Φ. Φουρνεζου μέ 
τήν σύμπραξιν τοΰ κ . Γ. Μπούρλου.

— Ά π ό τάς συναυλίας ποΰ έδόθησαν είς τήν Θεσσαλονίκην, αξίζει ιδιαιτέρως νά άνα- 
φέρωμεν τό ρεσιτάλ τής κ. Σύλβας Ρόζενκραντς-Κυπριώτου (βιολί) με συνοδείαν πιάνου άπό 
τήν κ. ’Ίδα Ρόζενκραντς-Μαργαρίτη καί τό ρεσιτάλ διά δύο πιάνα τοΰ ζεύγους Μαργαρίτη·

— ’Αναφέρομεν τήν μαθητικήν έπίδειξιν τής τάξεως τοΰ καθηγητοΰ Φρήμαν, τής μα
θητικής ορχήστρας τοΰ ’ ί^δείου Καλλιθέας ώς καί τήν μαθητικήν έπίδειξιν τοΰ ’Ωδείου 
Φαλήρου.

— Διαλέξεις μουσικοΰ ενδιαφέροντος έγενοντο επίσης άρκεταί, ιδιαιτέρως δέ σημειοΰμεν 
τήν διάλεξιν τοΰ κ. Κ· ιΓάχου είς τό «Λύκειον τών Έλληνίδων» μέ θέμα «Ή  μουσική 
κατά τούς αρχαίους καί νεωτέρους χρόνους», ώς καί τήν δευτέραν τοιαύτην εις τήν αίθου
σαν τοΰ «Παρνασσοΰ» μέ θέμα «Παράδοσις, Τέχνη καί εναρμόνισις τής Βυζαντινής μουσι
κής». ’ Επίσης καί τάς τέσσαρας διαλέξεις - συναυλίας τής κ. Αύρας θεοδωροπούλου εις τήν 
αίθουσαν τοΰ «Έλληνικοΰ ’^δείου>* μέ θέματα · Α ον «Ή  μουσική άναγέννησις», Βον « ‘ Η 
κλασσική σχολή», Γον «'Ο ρομαντισμός» καί Δον «Αί εθνικαί σχολαί ’ , ώς καί τήν διά- 
λεξιν τοΰ κ. Κ ΙΙαπαδημητρίου βίς τό «Λύκειον τών Έλληνίδων« με θέμα · «Τά δημοτικά 
τραγούδια τής αγάπης». Αί διαλέξεις αύταί είχαν εξαιρετικήν επιτυχίαν.

Κατά τήν πανηγυρικήν συναυλίαν έργων Σοπέν, ή δποία έδόθη υπό τοΰ «Μουσικοΰ 
Λυκείου» εις τον «Παρνασσόν» καί υπό τήν υψηλήν προστασίαν τής Α. Ε. τοΰ πρεσβευ- 
τοΰ τής Πολωνίας, επί τή ευκαιρία τών έν Πολωνί^ διωργανουμένων Ιορτών είς μνήμην 
τοΰ Σοπέν καί μέ έκτελεστάς τόν κ Β. Φρήμαν καί τάς Δίδας Κούρτοβικ, Δελμουλή, 
Ίωαννίδου καί θεοδωράκη, δ κ. Νικολάου ώμίλησε διά τήν ζωήν καί τό εργον τοΰ συν
θέτου αύτοΰ. — ’Επί τή ευκαιρία δέ τών Ιορτών τοΰ Βάγνερ, είς τήν αίθουσαν τής «Παλ
λαδίου Χορψδίας» ώμίλησε διά τήν ζωήν καί τό εργον τοΰ Βάγνερ, δ διευθυντής μας κ. 
’ Ιωσήφ Παπαδόπουλος. ‘ Ομοίως καί εις τήν συναυλίαν τής κ. Σοφίας Κενταύρου - Οίκονο- 
μίδου, είς τήν αίθουσαν τοΰ « ’Ωδείου ’Αθηνών», δπου ετραγούδησε έργα ’Ιταλών συνθετών 
τοΰ 17ου αίώνος, δ κ Παπαδόπουλος ώμίλησε διά τό παλαιό ’ Ιταλικό τραγοΰδι.

Ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ

Τ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν  Τ Ω Ν  Μ Ο Υ Σ Ι 

Κ Ω Ν  Μ Α Σ  Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ω Ν

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

'Γπό τήν προεδρίαν τοΰ 'Γποδιευθυντοΰ τοΰ ’ φδείου ’Αθηνών κ· Φ. ΟΕκονομίδη αί 
έξεταστικχί έπιτροπαί τών απολυτηρίων εξετάσεων τοΰ λήξαντος σχολικού έτους, άπέ- 
νειμαν τά κάτωθι διπλώματα :

Σχολή Κλειδοκύμβαλού : Εϊς τόν κ· Κωνστ. Π. Κυδώνι άτην έξ ’Αθηνών (τής τάξεως 
τοϋ κ. Α. Σκόκου) Δίπλωμα, με τόν βαθμόν : Ά ρ ιστα  παμψηφί καί διά τήν εξαιρετικήν 
αΰτοΰ ικανότητα καί ιδιοφυίαν εις τά κλειδοκύμβαλον τοΰ άπενεμήθη τό πρώτον βραβεϊον.

Είς τήν δίδα Μαρίαν Γ- Ήλιοπούλου εκ Πειραιώς (τής τά 'εω ς τοϋ κ. 2. Φαραντάτου)
Δίπλωμα μέ τόν βαθμόν : ’Άριστα παμψηφί καί διά τήν έξαίρετον αυτής επιμέλειαν,
πρόοδον καί ικανότητα είς τά κλειδοκύμβαλον τής άπενεμήθη τά Πρώτον βραβεΐον.

Εϊς τήν δίδα Ζωή Λ. ’Αγέλαστου εξ Αθηνών (τής τάξεως τοϋ κ. 2 . Φαραντάτου) 
Δίπλωμα μέ τάν βαθμόν : Ά ρ ιστα  παμψηφί καί διά τήν έξαίρετον έπιμέλειαν, πρόοδον καί 
ικανότητα αυτής είς τό κλειδοκύμβαλον τής άπενεμήθη τά Δεύτερον βραβεΐον.

Είς τόν κ. Γεράσ. Ε. Κουντούρην έκ Ρωσσίας (τής τάξεως τοϋ κ. Σ. Φαραντάτου) Δί
πλωμα μέ τόν βαθμόν : ’Ά ριστα παμψηφί.

Σχολή Μονοιδίας : Είς τήν κ. Σοφίαν Π· Μύλωφ έκ Ρωσσίας (τής τάξεως κ. Ε. Βα- 
ρατάση) Δίπλωμα μέ τόν βαθμόν : Ά ρ ιστα  παμψηφί.



Είς τήν κ. Ελένη Ν. Εύθυμίου-Ζαχαρία έκ Κατακώλου (χής χάξεως δίδος Ε. Μαύχα)
δίπλωμα μέ χόν βαθμόν : Λίαν Καλώς.

Σχολή Βιολίον ·. Είς χόν κ. Βασ. Ν. Σχαυριανόν έκ Πειραιώς (χ^ς χάξεως τοδ κ. I. 
Μπουστίντουϊ) Δίπλωμα μέ τόν βαθμόν : ’Ά ριστα παμψηφί καί διά τήν έξαιρεχικήν αύτοΰ
ικανότητα καί ιδιοφυίαν εΐς τό βιολίον, τοϋ άπενεμήθη τό Πρώτον βραβεϊον παμψηφί.

Είς τόν κ. Γεωργ. X. Παπαβασιλείου έκ Πατρών (τής χάξεως χοΰ κ. I. Μπουστίντουϊ)
Δίπλωμα μέ χόν βαθμόν : Ά ρισχα  παμψηφί καί διά έξαίρεχον επιμέλειαν, πρόοδον καί
ίκανόχηχα αύχοΰ είς χό βιολίον χοϋ άπενεμήθη χά Λεύχερον βραβεϊον-

Είς τόν κ Ά ν τ . Λ. Παπόλαν έκ Κέρκυρας (τής χάξεως τοϋ κ. Φ. Βολωνίνη) Δίπλωμα 
μέ τόν βαθμόν : Ά ρ ιστα  παμψηφί.

Είς τόν κ. Γουλιέλμον I. Κοφίνο έκ Πατρών (τής τάξεως τοϋ κ. I. Μπουστίνχουιϊ) Δί
πλωμα μέ τόν βαθμόν : Λίαν Καλώς.

Σχολή Πλαγιαύλου : Είς τόν κ. Ά γκ όπ  Α. Παπαζιάν έκ Σμύρνης (χής χάξεως χοϋ κ. 
Ν. Παπαγεωργίου) Δίπλωμα μέ τόν βαθμόν : Ά ρ ιστα  παμψηφί-

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ

Σχολή Κλειδοκύμβαλού : Εΐς τήν δίδα Ή λέκτρα Γουδή (χής χάξεως χοϋ κ. θ- Πινδίου) 
Δίπλωμα μέ χόν βαθμόν : Ά ρισχα  καί Β'. Βραβεϊον.

Είς χήν δίδα Μαριάνα Γιώρχζου (χής χάξεως χής δίδος Η. Πανα) Δίπλωμα μέ τόν βαθ
μόν Ά ριστα . ^

Σχολή Μονψδίας καί Μελοδραματικής : Είς τήν δίδα Νίκην Γαλαζούδη, (χής χάξεως 
χοϋ κ. Κ· Τριανχαφύλλου), Δίπλωμα μονφδίας καί μελοδραματικής μέ χόν βαθμόν άρισχα 
καί Α'· Βραβεϊον·'

Είς χήν δίδα Ό δέττη Ζυγομαλά (τής χάξεως τοϋ κ. Κ. Τριανταφύλλου) Α'. Βραβεϊον 
μελοδραματικής

Σχολή Βιολιού : Είς χόν κ. Παν· Παπαγεωργίου (χής χάξεως χοϋ κ. Μπαμιέρου) Δί
πλωμα μέ τόν βαθμόν καλώς·

Σχολή άνωτίρων θεωρητικών : Είς χόν ’Ιωάν. Παπαϊωάννου (χής χάξεως χοϋ κ. Α.
Κόντη), Δίπλωμα φούγκας μέ χόν βαθμόν λίαν καλώς.

ΏΔΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΏΣ

Καχά χήν χελευχαίαν μαθηχικήν έπίδειξιν χοϋ ’φδείου Πειραιώς, παρόυσίςι χοΰ Διοικη- 
χικοϋ Συμβουλίου χοΰ Πειραϊκοϋ Συνδέσμου, χοΰ καθηγηχικοΰ καί διδασκαλικού προσω- 
πικοϋ χοΰ ίδρύμαχος καί έκλεκχής μερίδος χής κοινωνίας χής γείχονος, έκ μέρους χής έφο- 
ρείας δ κ. ’ Ιωσήφ Παπαδόπουλος έκαμε χόν απολογισμόν χοΰ λήξαντος έτους καί έκτός 
τών άλλων άνεκοίνωσε καί χά άποχελέσματα χών έφετεινών εξετάσεων.

Οΰτω έχυχον πχυχίου κλειδοκυμβάλου αί μαθήχριαι : ’ Αγγελική Μάγου (χής χάξεως 
τοϋ κ· Σ. Φαρανχάχου) μέ χόν βαθμόν άριστα είς χήν διδασκαλίαν καί χήν έκτέλεσιν, 
Εύαγγελία Κουραχάνη (τής χάξεως τοΰ κ. Μ. Βελουδίου) μέ τόν βαθμόν άριστα είς τήν 
διδασκαλίαν. Χρησχίνα Άνχόρνο (χής χάξεως χοΰ κ. I. Μπουστίντουϊ) πτυχίον βιολίου 
μέ χόν βαθμόν άρισχα καί Σαπφώ Χανδάνου-Νοχαρα (χής χάξεως χοΰ κ. Β. Ρώτα) δί
πλωμα δραματικής μέ τόν βαθμόν άρισχα είς χήν απαγγελίαν καί λίαν καλώς είς χήν ύπο- 
κριχικήν.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Ή  Βιβλιογραφία καί αί άλλαι μουσικαί εκδόσεις, ή καλλιχεχνική κίνησις χοϋ έξωχε- 
ρικοϋ κλπ., ελλείψει χώρου θά δημοσιευθοΰν είς χόν προσεχή τόμον τών «Μουσικών 
Χρονικών».

— Λόγψ τών μεγάλων έξόδων, τά «Μ. X .» δέν θά άποσχαλοϋν είς ούδένα απολύτως’ 
παρά μόνον είς χούς προπληρώνονχας χήν έκ δρχ. 100 έχησίαν συνδρομήν των.

— Τά άνά χεϊρας τεύχη τών «Μ. X .» μετά τοϋ μουσικοϋ καί θεατρικοϋ παραρτή
ματος τών κ.κ. Μανώλη Καλομοίρη καί Γιάννη Σιδέρη, αντιπροσωπεύουν τήν Α' έξαμηνίαν 
καί τιμώνται δρχ. 50.


