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Το παρόν τεύχος είναι αφιερωµένο στις µουσικές σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας. Αφορµή µια σειρά 
εκδηλώσεων που διοργανώνει το Εργαστήριό µας και που εντάσσονται στον εορτασµό του Γαλλικού Ινστιτούτου 
για τα εκατό χρόνια από την ίδρυσή του: 

• Η Ελληνική Μουσική και η Γαλλία. Έκθεση τεκµηρίων και φωτογραφιών (Ισόγειο Γαλλικού Ινστιτούτου 
Αθηνών, 15 Φεβρουαρίου–3 Μαρτίου 2007). 

 

• Τρεις συναυλίες. Αίθουσα Εκδηλώσεων Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών 

α) L. A. Bourgault-Ducoudray, Melodies Populaires de Grèce & d’ Orient (Λαϊκά Τραγούδια της 
Ελλάδας και της Ανατολής). Μαρίνα Θεοδωροπούλου, υψίφωνος / Γιάννης Τσανακαλιώτης, πιάνο 
(Πέµπτη, 15 Φεβρουαρίου 2007, 20:30). 

β) Ρεσιτάλ πιάνου Αθηνάς Φυτίκα, µε έργα Σαµάρα, Λεβίδη, Παπαϊωάννου, Βάρβογλη, Πονηρίδη, 
Σφέτσα, Ριάδη, Κουρουπού (Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2007, 20:30) 

γ)  Ύµνοι της Θείας Λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόµου σε εναρµονίσεις L. A. Bourgault-Ducoudray 
και Αιµ. Ριάδη. Τραγουδούν: Φωνητικό Σύνολο του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου (διδασκαλία: Μιράντα Καλδή), Σύνολο «Ψάλτες της Κέρκυρας» (διδασκαλία: 
Ευστάθιος Μακρής) και Παιδική Χορωδία Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης 
(διδασκαλία: Μαρία Έµµα Μελιγκοπούλου), (Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2007, 20:30) 

 

• Ηµερίδα (Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2007, 10:00 π.µ.) µε θεµατολογία την ελληνική αναφορά στο έργο 
του Guillame Du Fay, την µουσική στην Κέρκυρα των ∆ηµοκρατικών Γάλλων, την πρόσληψη της opéra 
comique από τον Μάντζαρο, την σχέση του Bourgault-Ducoudray µε την δηµοτική και την εκκλησιαστική 
µουσική της Ελλάδας, την περίπτωση του Κων/νου Νικολόπουλου, την προσφορά της Μέλπως και του 
Οκτάβ Μερλιέ, την παρουσία των γαλλικών οπερατικών θιάσων στην Ελλάδα, την Ελληνίδα 
τραγουδίστρια Χαρίκλεια Darclée και την παρουσία της ελληνικής µουσικής στη Γαλλία του 20ου αιώνα. 
Οµιλητές: Πάνος Βλαγκόπουλος, ∆ηµήτρης Γιαννέλος Μάρκος ∆ραγούµης, Κώστας Καρδάµης, Στέλα 
Κουρµπανά, Γιώργος Κωστάντζος, ∆ηµήτρης Μπρόβας, Χάρης Ξανθουδάκης, Αύρα Ξεπαπαδάκου, 
Μάκης Σολωµός. 

Οι εκδηλώσεις αυτές είναι αφιερωµένες στην Μέλπω Μερλιέ–Λογοθέτη. 

 

Στο παρόν ∆ελτίο µπορείτε να βρείτε ένα χρονικό των µουσικών σχέσεων ανάµεσα στην Ελλάδα και την 
Γαλλία, τρία κείµενα για την γαλλική µουσική που υπογράφουν ο Γιώργος Σεφέρης και η ηγερία του Λουκία 
Φωτοπούλου και δύο σχολιασµένα τεκµήρια: µια αναφορά στον τύπο της Ερµούπολης για την υποδοχή της 
γαλλικής όπερας στο µεγάλο αυτό ελληνικό αστικό κέντρο του 19ου αιώνα και µια αγγελία στην Εφηµερίδα των 
Ιονίων Νήσων που µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε τη θέση ενός τυπικού γαλλικού πνευστού οργάνου σε ένα 
διεθνοποιηµένο ελληνικό περιβάλλον. 

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Η Ελλάδα, η Γαλλία και η µουσική: ένας περίπατος στην 
Ιστορία 

 

∆εν ξέρουµε αν υπάρχει, και σε ποιο ποσοστό, ελληνική 
συµµετοχή στη σύνθεση των µουσικών έργων της περιόδου 
Ars Nova, που συγκροτούν το ρεπερτόριο του κυπριακού 
χειρογράφου Torino J.II.g  –του χειρογράφου που κόσµησε 
τους γάµους της Άννας των Lusignan το 1434. Γνωρίζουµε, 
όµως, ότι δύο δεκαετίες αργότερα την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Οθωµανούς θρηνούσε ο 
πατριάρχης της Βουργουνδικής Σχολής Guillaume Du Fay [1], 
ένας συνθέτης που διατηρούσε στενές σχέσεις µε το 
∆εσποτάτο του Μοριά και τους άρχοντες Παλαιολόγους. 

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας που ακολούθησαν, το 
ενδιαφέρον των Γάλλων προς ό,τι µπορούσε να θεωρηθεί 
«ελληνική µουσική» κινήθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 
οριενταλισµού και επικεντρώθηκε κυρίως στην εκκλησιαστική 
µουσική της ορθόδοξης Ανατολής. Η µουσική αυτή, ήταν, 
στην αντίληψη και των Τούρκων και των Γάλλων, η 
πλησιέστερη ανατολική εκδοχή στο έντεχνο ευρωπαϊκό είδος, 
ιδιαίτερα χάρις στη σηµειογραφία της και στο «τροπικό» 
παρελθόν της που παρέπεµπε ευθέως στο Γρηγοριανό Μέλος: 
έτσι, ανάµεσα στα δώρα που έφερε µαζί του στη γαλλική αυλή 
ο απεσταλµένος της Υψηλής Πύλης στα 1720–1721 ήταν µια 
ελληνική και δύο αρµενικές λειτουργίες, ενώ αντίστροφα, ο 
Γάλλος Villoteau αναζητάει στην Αίγυπτο, κατά την εκεί 
εκστρατεία του Ναπολέοντα, γραπτά και προφορικά ίχνη της 
«νυν ελληνικής µουσικής», όπως αναθυµάται στον 
δεκατοτέταρτο τόµο του συλλογικού Description de l’ Egypte 
(Παρίσι, 1826)). Συµπτωµατικά, η αφήγηση του Villoteau 
µεταφράστηκε στα ελληνικά από τον ιερέα Ευγένιο Περδικάρη 
το 1874 και τροφοδότησε µε αντιφατικά επιχειρήµατα τις δύο 
πλευρές της διαµάχης για την ελληνική εκκλησιαστική 
µουσική [2]. ∆εν λείπει, βεβαίως, και το ευρωπαΐζον 
αµφίδροµο µουσικό ενδιφέρον, όπως εκείνο του Γάλλου 
πρόξενου στην Κέρκυρα Saint–Sauveur, ο οποίος περιγράφει 
το 1799, παράσταση όπερας στο θέατρο San Giacomo, ή του 
Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου [3], ο οποίος δηµοσιεύει 
στα ιταλικά, πολύ αργότερα (1851), αισθητικό και αναλυτικό 
δοκίµιο για τα έργα του Monsigny και του Grétry. 

Στην πραγµατικότητα, ο 19ος αιώνας θα παγιώσει τις δύο 
ασύµβατες στάσεις της αµφίδροµης σχέσης: οι Έλληνες θα 
αναζητήσουν στη Γαλλία τα πολιτιστικά (µεταξύ άλλων, και τα 
µουσικά) πρότυπα της προοδευµένης ∆ύσης, ενώ οι Γάλλοι θα 

(1) 

(2) 

(3) 
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δοκιµάσουν να βρουν στη µουσική της ελληνικής Ανατολής τους 
οδοδείκτες για µια µη γερµανική έξοδο από το ροµαντισµό. Από τη 
µια µεριά, λοιπόν, έχουµε τους εξεγειρόµενους ραγιάδες να 
τραγουδούν τα θούριά τους στους σκοπούς της Μασσαλιώτιδας και 
της Καρµανιόλας, τον µαθητή του Fètis, Κωνσταντίνο 
Νικολόπουλο, να απευθύνεται στους επαναστατηµένους 
συµπατριώτες του και τους φιλέλληνες Παριζιάνους, 
χρησιµοποιώντας τη µουσική lingua franca, και τους ανερχόµενους 
αστούς της Ερµούπολης να αµφισβητούν την παντοδυναµία των 
ιταλικών θιάσων, στρεφόµενος  προς την γαλλική όπερα. Κι από 
την άλλη, τον L.–A. Bourgault–Ducoundray να γοητεύεται από την 
τροπικότητα των ελληνικών παραδοσιακών µελωδιών (λαϊκών και 
εκκλησιαστικών). Η έκδοση, εκ µέρους του, των Τριάντα Λαϊκών 
Μελωδιών της Ελλάδας και της Ανατολής (1876) [4] αποτελούσε, 
παραδόξως, σύµπτωµα της εξέλιξης από την αρχαϊκή τροπικότητα 
του Faurè, στην τροπική νεοτεριστικότητα  των Ιµπρεσιονιστών  –
είναι ενδεικτικό ότι τα Πέντε Ελληνικά Τραγούδια  του Ravel 
(1904–1906) αντλούν τις µελωδίες τους από τη συλλογή αυτή. 
Ακόµη πιο παράδοξη, ωστόσο ήταν, η συµβολή της συγκεκριµένης 
συλλογής στη θεµελίωση της όψιµης ελληνικής «Εθνικής Σχολής»: 
το τραγούδι «Καράβι εν’ από τη Χίο» π.χ, που κατέγραψε και 
εναρµόνισε  ο Ducoudray, χρησιµοποιήθηκε συχνά σε έργα 
Ελλήνων συνθετών του πρώτου µισού του 20ου αιώνα (Σαµάρα, 
Καλοµοίρη, Γ. Λαµπελέτ, Σκαλκώτα). 

Το γερµανόστροφο, πολεοδοµικό και, εν µέρει, πολιτιστικό 
(ζωγράφοι της «Σχολής του Μονάχου») περιβάλλον της Ελλάδας 
του Όθωνα και του Γεωργίου του Α΄ δεν απέτρεψε τον γαλλικό 
προσανατολισµό της µουσικής εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι η 
πρώτη Ιστορία τη Μουσικής που εκδόθηκε στα ελληνικά στα τέλη 
του 19ου αιώνα ήταν µετάφραση γαλλικού βιβλίου (του Lavoix fils) 
[5], όπως εξ’ άλλου και η πλειονότητα των οµοειδών έργων που 
κυκλοφόρησαν  στη συνέχεια (Landormy, Dufourcq, Vuillermoz), 
οφείλεται ενδεχοµένως στη γαλλική παιδεία και γλωσσοµάθεια των 
µεταφραστών, αλλά το γεγονός ότι η επαγγελµατική µουσική 
εκπαίδευση που παρείχαν τα πρώτα, τα «ιστορικά», Ωδεία της 
Ελλάδας (« Αθηνών», «Ελληνικό», «Εθνικό») είχε έντονα γαλλικά 
χαρακτηριστικά  σ’όλες τις διαστάσεις της (οργάνωση, µέθοδοι 
διδασκαλίας, διδακτικά εγχειρίδια), µπορεί αναµφίλεκτα να 
αποδοθεί στην αίγλη και την επιρροή του παρισινού  Conservatoire 
National Superieur de Musique. Εξ’ άλλου πολλοί νέοι Έλληνες 
συνθέτες, από τις τελευταίες κιόλας δεκαετίες  του 19ου αιώνα 
επέλεγαν το Παρίσι για να συµπληρώσουν, µε τον ένα ή µε τον 
άλλο τρόπο, τις µουσικές τους σπουδές: Σαµάρας (1861–1917) [6], 
Λαυράγκας (1864–1943), Ριάδης (1880–1935) [7], Βάρβογλης 
(1885–1967), Λεβίδης (1886–1951), Πονηρίδης (1887–1982) –για 
να θυµίσουµε ορισµένες από τις  γνωστότερες περιπτώσεις. 

Το µουσικοεκπαιδευτικό αυτό ταξίδι στο Παρίσι δεν 
σταµάτησε να πραγµατοποιείται, ούτε όταν η διάδοση των 
µεταδωδεκαφθογγικών νεωτερικών ρευµάτων στην Ελλάδα 
προσανατόλισε το ενδιαφέρον των νέων συνθετών προς τις 

(4) 

(5) 

(6) 
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γερµανικές µητροπόλεις του µουσικού µοντερνισµού. Ο 
Γιώργος Κουρουπός (γ. 1942) και ο Κυριάκος Σφέτσας, (γ. 
1945) επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές, αλλά είναι 
αξιοσηµείωτο και το γεγονός ότι ο ίδιος ο εισηγητής και 
δάσκαλος των νέων µουσικών τεχνικών στην Ελλάδα, ο Γ.Α. 
Παπαϊωάννου (1910–1989), γνώρισε το δωδεκάφθογγο 
σύστηµα το 1949 χάρις στα βιβλία του Renè Leibowitz [8]. 
Εξ αιτίας, εξ άλλου, του ιστορικού ρόλου της Γαλλίας στην 
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής µουσικής (ο Pierre Schaeffer 
υπήρξε ένας από τους «πατριάρχες» κι ο βασικότερος 
θεωρητικός του είδους), το Παρίσι του I.R.C.A.M και του 
G.R.M  εξακολουθεί να αποτελεί κύριο πόλο έλξης για τους 
νέους Έλληνες συνθέτες που προσανατολίζονται προς τις 
νέες µουσικά τεχνολογίες. Γαλλική είναι τέλος, η µουσική 
παιδεία του Κλέωνα Τριανταφύλλου (1885–1944) του 
περίφηµου «Αττίκ» του ελληνικού τραγουδιού, και βεβαίως, 
του Μίκη Θεοδωράκη. 

Αποµένει ο τοµέας της µουσικής έρευνας. Είναι αλήθεια 
ότι ο Ιάνης Ξενάκης  (1922–2001) [9] –ο σηµαντικότερος, 
ίσως, κοινός παρονοµαστής των ελληνογαλλικών µουσικών 
σχέσεων– δεν δηµιούργησε «σχολή» στην Ελλάδα, είναι 
όµως ενδεικτικό ότι ο σηµαντικότερος ερευνητής, που 
ειδικεύεται στο συνθέτη και τη µουσική του, είναι ένας 
Έλληνας που διδάσκει σε γαλλικό πανεπιστήµιο: η 
περίπτωση αυτή του Γεράσιµου Σολωµού είναι η 
χαρακτηριστικότερη µια σειράς Ελλήνων µουσικών  
επιστηµόνων µε γαλλική παιδεία και κατάρτιση. Αλλά η 
συµβολή της Γαλλίας στην ελληνική µουσικολογία ξεκίνησε 
πολύ νωρίτερα. Οι ανώτερες σπουδές µουσικολογίας στο 
Παρίσι επέτρεψαν στο Μέλπω Λογοθέτη (1890–1979) να 
θεµελιώσει την εθνοµουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα 
[10] και να ιδρύσει το Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο και, 
µαζί µε το σύζυγό της  Octave-Pierre Merlier (1897–1976), 
το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ο τελευταίος 
εµπνευσµένος, διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Αθηνών, µεταξύ 1946 και 1961, είχε την πρωτοβουλία να 
εκδώσει µια σειρά από παρτιτούρες σηµαντικών έργων 
µερικών από τους γνωστότερους Έλληνες συνθέτες της 
εποχής [11]. Επρόκειτο για την πρώτη σειρά ελληνικών 
µουσικών έργων που τυπώνονταν από µη ιδιωτικό 
οργανισµό, η οποία, εκτός από την ουσιαστικότατη σηµασία 
της, επισφράγιζε συµβολικά την προσφορά της Γαλλίας στην 
ανάπτυξη της νεοελληνικής µουσικής. 

ΧΑΡΗΣ ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗΣ 

 

(8) 

(7) 



(9) 
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Μέλπω Μερλιέ–Λογοθέτη  

(1890–1979)  
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Λουκία Φωτοπούλου, «Η Λουίζα του Charpentier» 
Μουσικές Σελίδες (Αθήνα, Ιππαλεκτρύων, 1939), 45–49 
 

Η όπερα του Gustave Charpentier Λουΐζα είναι άπ’ αυτές που εγκαινίασαν στην αρχή του 20ού αιώνος τη 
νέα περίοδο της όπερας, αυτής που όλα τα στοιχεία που την απαρτίζουν είνε σε µιαν απόλυτη ισορ-ροπία. 
Της όπερας πού, έξω πια απ’ τα συµβατικά, είνε ανθρώπινη, βαθειά ανθρώπινη, γιατί ζητάει τη συγκίνηση 
όχι µόνο στη µουσική, άλλά και στη ζωή την ίδια. 

Η Λουΐζα παίχτηκε για πρώτη φορά στην «Όπερα Κωµίκ», στο Παρίσι, το 1902. Από την πρώτη 
παράσταση, από την πρώτη βραδυά που την αντίκρυσε το παρισινό κοινό, έγινε το αγαπηµένο του παιδί, το 
σύµβολό του. Καί πώς να ήταν αλλοιώς; Η Λουΐζα θα έπρεπε ίσως να ονοµασθή Παρίσι, γιατί δεν είνε 
τίποτ’ άλλο από µιαν αποθέωση του Παρισιού. Η Μονµάρτρη, η παληά προπολεµική Μονµάρτρη, η 
ξένοιαστη, το «Καρτιέ» των Μποέµ µε το φωτοστέφανο του θρύλου γύρω από τα πυκνά µακρυά µαλλιά 
τους, η Μονµάρτρη της µιντινέττας καί της «Μιµί Πινσόν». Το αρχήνισµα της µέρας στο Παρίσι, ή, 
καλύτερα, το τέλειωµα της νύχτας, µε τα περίεργα επαγγέλµατα, που τα βλέπουν µόνο οι ξενύχτηδες σαν 
γυρίζουν τις πρωινές ώρες στα σπίτια τους, της ζωής αυτού του Παρισιού που σαν µεγάλο καζάνι βράζει, 
νύχτα-µέρα, αδιάκοπα. Αισθήµατα, ιδέες, ράτσες, έρωτες, εγκλήµατα, φτώχεια εξουθενωτική και πλούτος 
των παραµυθιών της Χαλιµάς, και, πάνω απ’ όλα αυτά, η «Fête», η γιορτή, η αιώνια γιορτή που τα σβύνει 
όλα µε τη λάµψη της, και γίνεται ο µαγνήτης, το φως πού τραβάει τις πεταλούδες για ναν τους κάψει τα 
φτερά τους. 

Αυτό είναι κυρίως η Louise. Το αισθηµατικό επεισόδιο του έργου νοµίζει κανείς πως γράφτηκε για να 
δείξη την ακαταµάχητη έλξη της ζωής αυτής, στην οποία τίποτε δεν αντιστέκεται, και την οποία καµµία 
δύναµη δεν αναχαιτίζει. 

Το λιµπρέττο είνε γραµµένο από τον ίδιο το συνθέτη. Η δε µουσική δεν αποτυπώνει µόνο µε τις 
µελωδικές της φράσεις όλο το θέλγητρο της ζωής αυτής του Παρισιού, αλλά φτάνει και σε µεγάλη λυρική 
έξαρση και σε δυνατή τραγικότητα στις αντιθέσεις και στις δυνατές συγκρούσεις του έργου. Έχει την γενική 
σφραγίδα της µουσικής του Σαρπαντιέ: µιαν αισθηµατικότητα και µαζύ ένα νατουραλισµό, δεµένα µε µιαν 
αξιοθαύµαστη τεχνική στην ενορχήστρωση, στα κόρα και στην όλη σύνθεση τού έργου. 

Αυτή η τεχνική όµως, όπως συµβαίνει σχεδόν πάντα στους Γάλλους συνθέτες, είναι «διακριτική», δεν παρου-
σιάζεται σαν µια προσπάθεια ή σαν µία νίκη, και αυτό δίνει το δικαίωµα σε πολλούς να εκφράζονται µε περι-
φρόνηση για έργα πού δε φανερώνουν επιδεικτικά την άξία τους. Αυτά, µε φόβο να δικαιολογήσω την κατηγορία 
που µου επιρρίπτεται ότι είµαι µεροληπτικώς υποστηρικτής της γαλλικής µουσικής! 
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Ο Γιώργος Σεφέρης για τη γαλλική µουσική 
  

∆ύο αποσπάσµατα από τις Μέρες (Αθήνα, Ίκαρος, 1975) 
 

 

29 Νοέµβρη [1931] 

 

[…] Σήµερα Κυριακή, όλη τη µέρα, κάθισα µέσα· ο αέρας έξω ήταν γεµάτος οµίχλη, να µη βλέπεις δυο 
πήχες απέναντι σου. Τώρα το βράδυ, φαίνεται απόλυτα αποξενωµένο το φανάρι στο δρόµο –σαν εκείνο το 
καράβι πού είχε ο Αrthur Gordon Pym. Καταλαβαίνω τον Ισπανό που το πήρε µέσα στην κάµαρά του για να 
το προστατέψει. Τ’ απόγευµα άκουσα το δεύτερο µέρος της Συµφωνίας τον Φράνκ, εκείνο πού αρχίζει µε τις 
άρπες, κι άρχισα ένα ποίηµα πού λέγεται «Τυφλοί». Ένα κεφάλαιο από το ερχόµενο βιβλίο θα λέγεται 
«Ιντερµέδιο για χαµηλή φωνή». Έτσι επηρεάζοµαι από τις µουσικές, γιατί βαρέθηκα να επηρεάζοµαι από 
τους λογοτέχνες. Αύριο θα πάω ν’ αγοράσω το Φαύνο και το Valse του Ραβέλ ή το Bolero. Φαντάζοµαι τους 
µελλούµενους κριτικούς που δε θα µπορούν να βρουν ποιους έκλεψα. Αν ήµουν ελεύθερος, θα πήγαινα στο 
Παρίσι να σπουδάσω µουσική. (τόµος β΄, σελ. 24) 

 

 

*   *   * 

 

 

Τρίτη βράδυ, 31 Μάη 
 

Πήρα σήµερα ολόκληρο το πρώτο βιβλίο των Préludes του Claude-Achille (Cortot) και τη Σονάτα του ίδιου 
για βιολί και πιάνο (Cortot-Thibaud). Τ’ άκουσα αυτά τα κοµµάτια δυο τρεις φορές και τώρα είµαι ζαλισµένος, 
σακατεµένος, ανυπόστατος, και δυστυχής. Τι θες ν’ αξίζουν οι προσπάθειές µας, άµα ξέρουµε πως υπήρξαν 
τέτοιοι άνθρωποι; Τα ποιήµατά µας και οι λέξεις µας και τα µέτρα µας, και όλη η ζωή µας, είναι κάποτε πολύ 
όµορφα, άµα ξεχνιού-µαστε και άµα, κάπως µε καλύτερη διάθεση, αποφασίσουµε να χαρούµε το αεράκι που 
κάνει να φυσήξει στο πρόσωπό µας. Αλλά ό,τι αγαπούµε µας εκδικείται και ό,τι θαυµάζουµε µας εκµηδενίζει. 
Από παιδί δεχαοχτώ χρονώ, άµα τύχαινα κοντά σε κάτι που µου πήγαινε βαθιά µέσα µου, κάτι που ’βρισκα 
σπουδαίο, είχα, έπειτα, την ακράτητη επιθυµία να πάω να πνιγώ. Νοµίζω πως αν δεν πήγα ν’ ακούσω, όταν 
βρισκόµουν στο Παρίσι, όση µουσική θα έπρεπε να είχα ακούσει, ήταν από φόβο αυτού του συναισθήµατος της 
βασικής ορφάνιας, και γενικής, που µ’ έπαιρνε πάντα έπειτα από τη συναυλία. Θυµάµαι ένα λασπωµένο απόγεµα 
βγαίνοντας από το Châtelet, όταν πρώτη φορά άκουσα τη συµφωνία εκείνη πού έχει το πένθιµο εµβατήριο (δε 
θυµάµαι ποτέ αριθµούς) –άλλά γυρίζω στα νιάτα µου· άλλη φορά. 

Τα ξέρεις όλα αυτά τα Préludes· είναι µαζί, δέκατο, η Cathedrale Engloutie. Είναι ένα που λέγεται Voiles 
(αυτό που είναι γραµµένο για τα µαύρα κόκαλα τού πιάνου –το λέει ο τύπος ποy κάνει την εισαγωγή και βρίσκει 
εκεί µέσα ψαρόβαρκες και δεν ξέρω τι άλλο). Εµένα µου θυµίζει εκείνο τού Μαλλαρµέ: Lα chair est triste, hélas! 
Κι έπειτα τι σηµασία έχει τι µου θυµίζει, αν µε κάνει να νιώθω τi µοy λείπει. µολονότι δεν µπορώ να το πω. Είναι 
ένα άλλο Des pαs sur 1α neige, που φεύγει άπειρα και όµως µένει πάντα πολύ κοντά για να σου θυµίζει, θα 
’λεγες, µόνο και µόνο ότι φεύγει. Κι ένα άλλο: Ce qu’a νu le vent d’ ouest. Je crois qu’ il a vu que nous sommes 
des crétins - µε το συµπάθιο, γιατί αυτούς ο αγέρας έχει τη δύναµη να ξυρίζει τα αυλάκια του µυαλού µας. 

Τι έφερε στη µουσική αυτός ο άνθρωπος, τι παράθυρα άνοιξε· και να συλλογιστείς πως βρισκόντανε διάφοροι 
ξεκούτηδες να µιλάνε για dissonances, και σκοτεινάδες, και διάφορες άλλες σάλτσες, όπου θα µείνουν 



βουτηµένοι στην αιωνιότητα –ο Θεός είναι µεγάλος! Καµιά φορά συλλογίζοµαι πως, αν δεν ήταν αυτός, δε θα ’ταν 
απίθανο να πιστεύουµε ακόµη για ψυχοσώστες τύπους σαν τον Doctor Στράους µ’ όλα του τα γύψινα µπιχλιµπίδια 
και τους ήρωες µε γάµπες τριανταφυλλιές (τι του βρίσκεις αυτού τού δόχτορα!) Θα µου πεις πως είµαι 
γαλλοµανής. ∆εν είµαι διόλου. Αν εζούσε ο Μπετόβεν θα τού ’δινα την ακοή µου (όχι πως αξίζει), κι ας έµενα 
κουφός, αν επρόκειτο να φτιάξει ένα δυο κουαρτέτα ακόµη. Ούτε πολυχωνεύω εκείνη την αλεπού τον Ραβέλ, πού 
ξέρει όµως τη δουλειά του, έχει γούστο, και το κάτω κάτω της γραφής δείχνει µια περιφρόνηση στους ανθρώπους 
που ίσως την αξίζουν. Αλλά κι ο Ραβέλ ξέρει να φτιάνει, και φτιάνει µουσική. Ο δόχτοράς σου τι φτιάνει; Να σου 
το πω εγώ ο αγράµµατος: φτιάνει «συνθέσεις». Κάτι ήξερε ο Claude-Achille, που έγραφε «musicien Franrçaίs» και 
όχι «compositeur»· και είναι µου-σι-κός. Κάποτε έλεγα, θυµούµενος τις διάφορες αρλούµπες περί ωριµότητας της 
γλώσσας και βαθµιαίας καλλιέργειας, ότι και µια µονάχα λέξη να είχε µια γλώσσα, ένας αληθινός τεχνίτης θα 
µπορούσε να φτιάξει πολλά ωραία τραγούδια. Έτσι συλλογίζοµαι για τον παραπάνω· θαρρείς πώς µια µονάχα νότα 
να ’χε η µουσική, δε θα τον πείραζε διόλου –τόσο πολύ έχει κανείς την εντύπωση ότι είναι καινούρια η νότα άµα τη 
χτυπήσει αυτός. Συλλογίζοµαι τι θα ένιωθε ένας όχι προκατειληµµένος ακροατής την εποχή που πρωτοβγήκε η 
µουσική αυτή –ότι πρώτη φορά παίζεται βιολί ή πιάνο ή φλάουτο, ή τραγουδεί ένας άνθρωπος· και ένα άλλο πολύ 
σηµαντικό: ότι η µουσική δεν είναι φτιαγµένη µε ήχους, αλλά µε σιωπή· το υλικό του µουσικού είναι η σιωπή, γιατί 
αυτήν στολίζει. Και δεν τη στολίζει, όπως ο ζωγράφος το πανί, µε χρώµατα· αλλά όπως ο γλύπτης το µάρµαρο: µε 
έξοχές, εσοχές, και τρύπες. Μια παραδοξολογία αλλά κάποτε χρειάζουνται και οι παραδοξολογίες, όταν το χ+ψ µας 
κάνει να λέµε τις πιο µεγαλεπήβολες αρλούµπες του κόσµου. Σε κουράζω. Ο µονόλογος µου είναι δύσκολος σε 
θέµατα πού µόλις παρακολουθώ. […] (τόµος β΄, σελ. 71–73) 
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• ΑΡΘΡΑ  

Ιουλία Λαζαρίδου Ελµαλόγλου, Richard Strauss-Miguel Cervantes: Don Quixote  

Αφιέρωµα στον Νικόλαο Μάντζαρο 

Χάρης Ξανθουδάκης, Ο ποιητής της Aria Greca 

∆ηµήτρης Μπρόβας, Η φούγκα και η σηµασία της για τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο 
Μάντζαρο µέσα από το Rapporto του 

Κώστας Καρδάµης, Μια άγνωστη νεκρολογία του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου 
για τον Antonio Liberali 

N.X. Μάντζαρος, Madrigale primo (επιµ. Κ. Καρδάµης)  

• ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Judith and Alton Becker, Μια µουσική εικόνα: 
Ισχύς και νόηµα στη µουσική γκαµελάν της Ιάβας (µτφ. Παναγιώτης Πανόπουλος) 

•  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ: Γιάννης Πλεµµένος, Συνέδριο: Μουσική και χορός ως παράσταση: 
∆ιαπολιτισµικές προσεγγίσεις, SOAS (13-16/4/2005) 

•  ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚH: The Cambridge History of Western Music Theory (Cambridge Uni-
versity Press, 2002) Γράφει o Παναγιώτης Αδάµ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ: Εκδόσεις «Κατάρτι»,  

Μαυροµιχάλη 9, 10679, Αθήνα, τηλ. 210-3604793 

Μουσικός Λόγος 
TΕΥΧΟΣ 7 

Καλοκαίρι 2006 



Ο όρος «ιταλικό θέατρο» υπήρξε –τουλάχιστον 
καθόλη την διάρκεια του ελληνικού 19ου αιώνα και κατά 
τις πρώτες δεκαετίες του 20ού– συνώνυµος µε την ιταλική 
όπερα. Αντιστοίχως, τα πρώτα χρόνια της υποδοχής του 
γαλλικού µουσικού θεάτρου στην Ελλάδα, ο όρος 
«γαλλικό θέατρο» σήµαινε, κατά κύριο λόγο, την γαλλική 
οπερέττα ή το γαλλικό vaudeville. Στην νεότευκτη αστική 
κοινωνία της Ερµούπολης του 1887 –έτος κατά το οποίο 
η πόλη υποδέχεται για πρώτη φορά τους γαλλικούς 
µουσικούς θιάσους– το έµπειρο µουσικά κοινό, µε 
παιδεία ετών στα θρανία του θεάτρου «Απόλλωνος», 
διεκδικεί πέραν από το σύνηθες ελαφρύ «µελοδραµάτιο» 
την «κλασικήν σοβαράν γαλλικήν µουσικήν». 

Το 1887 δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται οι 
φθόγγοι της γαλλικής µούσας στην πόλη του Ερµή. Ο 
Faust του Gounod, µια από τις πρώτες γαλλικές όπερες 
που γνώρισε το ελληνικό κοινό (αρχικά στο θέατρο San 
Giacomo της Κέρκυρας το 1872), παιζόταν στην 
Ερµούπολη από το 1879, αλλά από ιταλικούς θιάσους και 
σε ιταλική γλώσσα. Με ανάλογο τρόπο γνώρισε το 
ερµουπολίτικο κοινό και άλλα έργα του γαλλικού 
ρεπερτορίου, όπως την Fille de Mme Angot του Lecocq 
(1881) και τον Fra Diavolo του Auber (1886), ενταγµένα 
στο βασικά ιταλικό ρεπερτόριο των περιοδευόντων 
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ιταλικών θιάσων που επισκέπτονταν το νησί, και οι 
οποίοι, όπως φαίνεται, δεν κατάφερναν να αναδείξουν 
την αξία των έργων ενός µουσικού είδους που τους 
ήταν ξένο. 

Έτσι η γνωριµία µε την γαλλική όπερα στην 
Ερµούπολη δεν είχε ακόµη συντελεστεί. Και το 
άκουσµα, ακόµη, της αδόµενης γαλλικής γλώσσας 
ήταν κάτι άγνωστο για το ιταλικής παιδείας κοινό του 
«Απόλλωνα». Έτσι η έλευση το 1887 του γαλλικού 
θιάσου Lassalle και Charlet, µε ρεπερτόριο 
αποκλειστικά γαλλικό, ήταν φυσικό να σχολιαστεί 
τουλάχιστον ως «νεωτερισµός». Το ζήτηµα φαίνεται 
να αντιµετωπίστηκε µε σκεπτικισµό από µερίδα του 
τύπου, καθώς η δεξίωση του γαλλικού θιάσου 
σήµαινε και την δεξίωση ενός νέου, ελαφρότερου, 
µουσικού είδους από την σκηνή του θεάτρου της 
Σύρου. Το κοινό της Ερµούπολης, προοδευτικό και 
ανοιχτό σε «νεωτερισµούς», δεν αντιδρά συντηρητικά 
στο γεγονός, δεν διεκδικεί την αποκλειστική 
παρουσία της ιταλικής όπερας, ούτε απαιτεί τον 
εξοβελισµό του νέου, για τα δεδοµένα της πόλης, 
είδους, αλλά επιθυµεί να γνωρίσει και τα σοβαρότερα, 
«κλασικά» έργα του γαλλικού ρεπερτορίου. 
Ενδεικτικά για την πρόσληψη του σηµαντικού αυτού 
καλλιτεχνικού – και όχι µόνο – γεγονότος της 
ερµουπολίτικης κοινωνίας είναι δύο δηµοσιεύµατα 
της 31ης–12–1887 στις δύο µεγαλύτερες εφηµερίδες 
της πόλης (Ήλιος και Πατρίς):  

 

Εις την κοινωνικήν κίνησιν επίσης 
αναγράφοµεν την µετά εικοσιπενταετίαν επί 
της σκηνής του θεάτρου «Απόλλων» άνοδον 
Γαλλικού κωµικού µελοδράµατος. Ο 
νεωτερισµός ούτος, το θέρος µετά το Πάσχα 
το πρώτον εισηχθείς εν τω υπαιθρίω των 
Βαπορίων θεάτρω του Κιβωτού, 
εσκανδάλισεν ίσως τους λίαν υπερβολικώς 
αφοσιωµένους προς την κλασικήν σοβαράν 
µουσικήν και υπήρξεν εν τη αρχή µικρά τις 
αντίδρασις κατά του νεωτερισµού τούτου, µη 
ισχύσασα να πολεµήση τελεσφόρως το 
Γαλλικόν θεάτρον και να επαναφέρη ηµάς 
εις την αθλίως ως επί το πλείστον 
εκτελουµένην εν Σύρω, µέχρι τούδε Ιταλικήν 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 
Γαλλικό µελόδραµα ή γαλλικό µελοδραµάτιο; Το σοβαρό και το ελαφρύ µουσικό θεατρικό είδος 
και η υποδοχή τους στην Ερµούπολη του 1887  



µουσικήν, ήτις τα θέλγητρά της συνήθως 
παρέχει εις τον ακροατήν υπό την λάµψιν 
εγχειριδίων µονοµαχούντων ή 
αυτοκτονούντων. Το γαλλικόν θέατρον των 
µελοδραµάτων, περιέχον µουσικήν ζωηράν, 
ελαφράν και εποµένως ευνόητον υπό του 
κοινού, εν συµπλέγµατι µετά κωµικών 
σκηνών και ευφυολογιών αξίων του λεπτού 
Γαλλικού πνεύµατος, εγένετο δεκτόν µετ’ 
άκρας ευχαριστήσεως και προφανούς 
ενδιαφέροντος υπό της ηµετέρας κοινωνίας, 
ήτις δεν έπαυσε προσερχοµένη καθ’ εσπέραν 
αθρόα εις το θέατρον. Σπουδαιότατον όµως 
υπήρξε το γεγονός της προσθήκης και νέων 
αοιδών τής σοβαροτέρας Γαλλικής 
µουσικής, όπερ δεικνύει ότι η ηµετέρα πόλις 
δύναται να υποστηρίξη Γαλλικόν 
µελοδραµατικόν θίασον σοβαροτέρων 
έργων και ούτω να εντρυφήση, χωρίς να 
στερηθή της Ιταλικής µουσικής, και εν  τοις 
εκλεκτοτέροις έργοις Γάλλων µουσουργών, 
άτινα οι αθλίως καταρτιζόµενοι µέχρι 
σήµερον Ιταλικοί θίασοι ηδυνάτουν να 
παρέξωσι των ηµετέρω κοινώ. (Ήλιος, αρ. 
74) 

 

Από της παρελθούσης εβδοµάδος ο ήδη 
καλώς κατηρτισµένος γαλλικός θίασος, ον 
φιλοξενεί η ηµετέρα πόλις, συνεπληρώθη δια 
της προσθήκης δύο καλών ηθοποιών, ενός 
υψιφώνου και ενός βαθυφώνου. Ούτω 
συµπληρωθέντος του θιάσου δυνάµεθα να 
γευθώµεν των ηδυτήτων σοβαροτέρας 
µουσικής, κατανυκτικοτέρας της εθνικής 
µουσικής των γάλλων της Opéra-Comique 
και να εκτιµήσωµεν την καλλιτεχνικήν αξίαν 
των ηθοποιών εις τα σοβαρά αυτά έργα εις 
τα οποία αναπετάννυται εν όλη αυτής τη 
µεγαλοπρεπεία η ηθοποιητική τέχνη και 
µελωδική φωνή των ηθοποιών, προσόντα τα 
οποία ήτον αδύνατον να αναπτυχθώσι κ’ 
εκτιµηθώσι καθ’ όλην αυτών την έκτασιν εν 
τω συνεπτυγµένω κύκλω, τω περιορισµένω 
σταδίω της Opérette […]. (Πατρίς, αρ. 111) 

 

ΣΤΕΛΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ  
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ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΤΟΜΟΣ 
Α΄: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ 
(1795–1872): ΠΡΩΙΜΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ Α΄: ΤΡΕΙΣ ΑΡΙΕΣ ΤΟΥ 1815, ΕΠΙΜ. 
ΙΡΜΓΚΑΡΝΤ ΛΕΡΧ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ (Κέρκυρα, 
Ιόνιο Πανεπιστήµιο-Τµήµα Μουσικών Σπουδών-
Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, 2006), ISBN: 
960-86801-4-X, σελ.165 

Ο πρώτος τόµος της σειράς Μνηµεία 
Νεοελληνικής Μουσικής περιλαµβάνει τα τρία 
µικρότερα έργα που συνέθεσε ο Μάντζαρος το 
1815 (η µονόπρακτη κωµική όπερα Don Cre-
puscolo θα εκδοθεί σε ξεχωριστό τόµο):  Come 
augellin che canta, Bella speme lusinghiera, 
Sono inquieto ed agitato. Πρόκειται για τις 
πρώτες ευρισκόµενες ελληνικές συνθέσεις για 
φωνή µε συνοδεία ορχήστρας και ταυτόχρονα 
για τα πρώτα σωζόµενα έργα νεοελληνικής 
µουσικής. Τα έργα αυτά αναδεικνύουν τις 
αξιοσηµείωτες συνθετικές ικανότητες του µόλις 
εικοσάχρονου Κερκυραίου συνθέτη και 
προσδιορίζουν τις πολλαπλές επιρροές ενός 
µορφωµένου αριστοκράτη µουσικού, ο οποίος 
διατηρούσε επαφές όχι µόνο µε την 
γεωγραφικά και πολιτιστικά κοντινή Ιταλία, 
αλλά και µε τον γαλλικό και τον γερµανικό 
µουσικό και πνευµατικό πολιτισµό. Η έκδοση 
έγινε µε χορηγία της Andreas Tsavliris Ship-
ping Ltd.  



«... lessons on the Cornett a Piston»: Μια 
ανακοίνωση στην Gazzetta Uffiziale των Ιονίων 
Νήσων 

Το παραπάνω παρουσιαζόµενο σε φωτογραφική 
ανατύπωση τεκµήριο προέρχεται από την Gazzetta Uf-
fiziale degli Stati Uniti delle Isole Jonie 128 (31/5-
12/6/1847), ενώ αναδηµοσιεύεται και στα φύλλα 130 και 
131 της ίδιας εφηµερίδας. Πρόκειται για µια δίγλωσση 
(αγγλικά και ιταλικά) ανακοίνωση του καταγόµενου από 
το Montereale της Κεντρικής Ιταλίας µουσικού Gaetano 
De Angelis, ο οποίος πληροφορεί τους κατοίκους της 
πόλης της Κέρκυρας, ότι κατά τη διάρκεια της διαµονής 
του σε αυτή πρόκειται να διδάξει «κορνέτα µε κλειδιά ή 
οποιοδήποτε άλλο πνευστό όργανο» και καλεί τους 
ενδιαφερόµενους να απευθυνθούν «στο βιβλιοπωλείο του 
Giovanni Sperandio που βρίσκεται κάτω από τις καµάρες 
της Σπιανάδας». 

Ασφαλώς, ο διαθέσιµος χώρος δεν είναι επαρκής για 
τον ενδελεχή σχολιασµό του γεµάτου πληροφορίες 
τεκµηρίου, το οποίο αφορά ένα όργανο κατεξοχήν 
συνδεδεµένο µε τη Γαλλία. Παρά ταύτα, η συγκεκριµένη 
ανακοίνωση εξαιτίας της βραχύτητάς της ως 
πληροφοριακού και «διαφηµιστικού» κειµένου δίνει 
σήµερα τροφή για εκτενή σχολιασµό και σύνδεσή του µε 
τα δεδοµένα που έχουν έρθει στο φως µέσα από την 
βασική έρευνα των τελευταίων ετών. Με αυτά υπόψιν, 
και αφού δεσµευθούµε για µια εκτενέστερη παρουσίαση 
στο πλαίσιο µιας εν εξελίξει ερευνητικής εργασίας, θα 
περιοριστούµε εδώ στην επισήµανση και στον πρώτο 
σχολιασµό ορισµένων στοιχείων, όπως προκύπτουν από 
την πρώτη ανάγνωση του τεκµηρίου. 

Ο περιορισµός των κειµένων στην αγγλική και την 
ιταλική γλώσσα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε µια 
περίοδο κατά την οποία η µοναδική και ελεγχόµενη από 
το καθεστώς εφηµερίδα των Επτανήσων µετά από 
µακροχρόνιες φανερές και µη ζυµώσεις είχε δώσει στην 
ελληνική πρωτεύουσα θέση στη δίγλωσση (ελληνικά, 
ιταλικά) πια έκδοσή της, η απουσία και ελληνικής 
εκδοχής της ανακοίνωσης του De Angelis ξενίζει. Ακόµα 
και χωροθετικά, αν και η ιταλική εκδοχή παραµένει στη 
δεξιά στήλη, την αριστερή, στην οποία εµφανιζόταν υπό 

κανονικές συνθήκες το ελληνικό κείµενο, 
καταλαµβάνει η αγγλική. Να σηµειωθεί, ότι η 
τρίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, ακριβώς µε 
την σειρά αυτή) παράθεση ήταν συχνή στην 
κυβερνητική εφηµερίδα. Το ερώτηµα που ανακύπτει 
αφορά τον ακριβή λόγο της παράλειψης της ελληνικής 
εκδοχής. Λόγοι χωροταξίας της εφηµερίδας δε φαίνεται 
να δίνουν επαρκή απάντηση, αφού στο συγκεκριµένο 
φύλλο υπάρχει αρκετός χώρος για να συµπεριληφθεί 
ένα κείµενο του µεγέθους των παραπάνω 
ανακοινώσεων.  

Ο γλωσσικός προσανατολισµός των κειµένων 
φαινοµενικά περιόριζε τους όποιους επίδοξους µαθητές 
του τριανταπεντάχρονου De Angelis σε µέλη της 
βρετανικής κοινότητας, αλλά και της βρετανικής 
φρουράς της Κέρκυρας, καθώς και τους γνωρίζοντες 
την ιταλική κατοίκους της πόλης. Στους τελευταίους, 
βέβαια, εκτός από τους ιταλικής καταγωγής 
συµπεριλαµβάνονταν και η συντριπτική πλειοψηφία 
των ελληνικής καταγωγής Κερκυραίων αστών όλων 
των τάξεων. Η διαπίστωση αυτή, µαζί ίσως µε κάποια 
πιθανή προσπάθεια του De Angelis να εξοικονοµήσει 
χρήµατα µε την δηµοσίευση δύο αντί τριών 
ανακοινώσεων, ίσως αποτελεί µια εύλογη απάντηση 
στο ζήτηµα αυτό. Από την άλλη, όµως, ίσως να 
γνώριζε ότι οι όποιες ανάγκες για την εκµάθηση 
«cornett a piston» (και άλλων πνευστών οργάνων) στον 
ελληνόγλωσσο χώρο της Κέρκυρας –και ειδικά στα 
µεσαία και κατώτερα αστικά κοινωνικά στρώµατα– 
καλύπτονταν τότε από τις δραστηριότητες της µπάντας 
της από επταετίας ιδρυθείσας Φιλαρµονικής Εταιρείας.  

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για 
την µουσική ιστορία της Ελλάδας είναι η αναφορά στη 
δυνατότητα εκµάθησης κορνέτας µε κλειδιά, αφού 
παρέχονται έτσι µερικές ακόµα πληροφορίες για την 
διάδοση των πνευστών οργάνων της κυρίως Ευρώπης 
στον ελλαδικό χώρο. Η κορνέτα µε κλειδιά ήταν 
γαλλικής επινόησης και προήλθε από την προσθήκη 
συστήµατος βαλβίδων ή ροτόρων στο ταχυδροµικό 
κόρνο κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1820, προσθήκη 
που είχε ως συνέπεια την δυνατότητα παραγωγής 
χρωµατικών κλιµάκων. Αποτέλεσµα της ανανέωσης 
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αυτής ήταν ο ηχοχρωµατικός εµπλουτισµός των 
(στρατιωτικών και µη) µπαντών, καθώς και των 
ορχηστρών του 19ου αιώνα, µε πρωτεργάτη τον Hector 
Berlioz, για τον οποίο η κορνέτα υπήρξε ένα από τα 
αγαπηµένα όργανα. Παράλληλα, όµως, η εισαγωγή του 
συστήµατος των βαλβίδων διευκόλυνε την εκµάθηση 
και οδήγησε στην σχεδόν άµεση πανευρωπαϊκή διάδοση 
των συγκεκριµένων οργάνων σε πλατύτερες κοινωνικές 
µάζες, άρα και στον χώρο των ερασιτεχνών µουσικών, 
αφού ο χειρισµός τους δεν ήταν πλέον προνόµιο 
επαγγελµατιών, ενώ η χρωµατικοποίησή τους επέτρεπε 
την απόδοση του δηµοφιλούς ρεπερτορίου της εποχής. 
Μάλιστα, οι κορνέτες, παρέχοντας λύση στην απόδοση 
µελωδικής γραµµής από χάλκινο πνευστό, θεωρούνται 
ως η κινησιουργός αιτία της αλµατώδους διάδοσης των 
µπαντών σε ευρύτερους κοινωνικούς χώρους και κατά 
συνέπεια της κοινωνικής διεύρυνσης της µουσικής 
πράξης. Ειδικά στην Βρετανία, όπου το συγκεκριµένο 
όργανο αποτέλεσε την βάση της δηµιουργίας της ακόµα 
ακµάζουσας παράδοσης των µπαντών µε χάλκινα 
πνευστά (brass bands), η κοινωνική χειραγώγηση της 
διάδοσης του οργάνου ήταν σαφής, αφού η ενασχόληση 
της εργατικής τάξης µε τη µουσική θεωρήθηκε ως 
επαρκές αντιστάθµισµα έναντι των όποιων 
αντιδραστικών κινήσεών της έναντι της εργοδοσίας, η 
οποία συχνά επιδοτούσε την αγορά χάλκινων µουσικών 
οργάνων (Trevor Herbert, «Brass bands and other ver-
nacular traditions», στο Trevor Herbert, John Wallace 
(επ.) The Cambridge Companion to Brass Instruments 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1997), 180). 
Ταυτόχρονα, η κορνέτα εκτός από όργανο µπάντας και 
ορχήστρας έκανε την εµφάνισή της και στα αστικά 
σαλόνια µαζί µε το πιάνο και το βιολί. 

Τη δεκαετία του 1840 κορυφώνεται το ενδιαφέρον 
για τα χάλκινα πνευστά και, ασφαλώς, για την κορνέτα, 
η επινόηση της οποίας θεωρούνταν ακόµα ένας 
µοντερνισµός, ένα επίτευγµα της βιοµηχανικής εποχής. 
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ειδωθεί και η ανακοίνωση 
του De Angelis. Η κορνέτα ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη 
και στην Ιταλία (φτάνει κανείς να αναφέρει ότι στην 
Αγγλία µερικές πρώιµες µέθοδοι κορνέτας είχαν 
συγγραφεί από Ιταλούς). Έτσι, o διαµένων στην 
Κέρκυρα Ιταλός δάσκαλος κορνέτας («και άλλων 
πνευστών») βασίστηκε στη δηµοφιλία του οργάνου –
τόσο στον χώρο της µπάντας, όσο και της δηµοφιλούς 
µουσικής– για να προσφέρει στους κατοίκους της 
Κέρκυρας την ευκαιρία να διδαχθούν ιδιωτικά ένα 
όργανο που συνδύαζε την δηµοφιλία, την ευκολία και 
τον νεωτερισµό. Άλλωστε, τόσο οι Βρετανοί όσο και οι 
Ιταλοί κάτοικοι της Κέρκυρας είχαν ιδιαίτερη σχέση µε 
το συγκεκριµένο όργανο. Οµοίως, όµως, αν και 
πιθανότατα σε µικρότερο βαθµό, και οι ελληνικής 

καταγωγής αστοί, οι οποίοι µέσω των στρατιωτικών 
µουσικών σωµάτων της βρετανικής προστασίας, ίσως 
των οπερατικών ορχηστρών, καθώς και των 
δραστηριοτήτων της µπάντας της νεότευκτης 
φιλαρµονικής, γνώριζαν την κορνέτα. Σε κάθε 
περίπτωση, ο De Angelis προσέφερε µια εναλλακτική 
λύση σε όσους δεν µπορούσαν ή δεν επιθυµούσαν να 
µάθουν το όργανο αυτό στο πλαίσιο της κερκυραϊκής 
φιλαρµονικής, ιδιαίτερα αν σκεφθεί κανείς ότι κάτι 
τέτοιο συνεπαγόταν τότε και µια σειρά από δεσµεύσεις 
έναντι του ιδρύµατος. 

Τέλος, µια παρατήρηση σχετικά µε την ορολογία. Η 
µετάφραση του «cornett a piston» στην ιταλική ως 
«cornopiano», δεν αποτελεί όρο άπαξ λεγόµενο. 
Αντιθέτως, πρόκειται για τυπογραφική αβλεψία, αφού 
στις αγγελίες που εµφανίζονται στα επόµενα φύλλα της 
Gazzetta ο όρος διορθώνεται σε «cornopeano». Η 
τελευταία ονοµασία αποτελεί ιταλική απόδοση του 
αγγλικού «cornopean» («το κέρας του παιάνα», An-
thony Baines, Brass Instruments: Their History and De-
velopment (New York, Dover, 1993), 228), ονοµασία µε 
την οποία ήταν γνωστή η κορνέτα µε κλειδιά στην 
Αγγλία πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 1830. Με 
την εισαγωγή τότε των βελτιωµένων γαλλικών 
µοντέλων στη Βρετανία ο όρος προοδευτικά άρχισε να 
αντικαθίσταται από το «cornett a piston». Αυτό που 
προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στις 
ανακοινώσεις του De Angelis, ο συντάκτης τους (ο 
οποίος δεν πρέπει αναγκαστικά να ταυτίζεται µε τον 
Ιταλό µουσικοδιδάσκαλο) χρησιµοποιεί στο ιταλικό 
κείµενο την ιταλική απόδοση του αγγλικού όρου (αντί 
ίσως του «cornetta con chiavi» ή του «cornetta a cilin-
dri»), ενώ στο αγγλικό τον γαλλικής προέλευσης 
νεολογισµό αντί του ακόµα διαδεδοµένου αγγλικού 
όρου «cornopean». O De Angelis θα πρέπει να 
χρησιµοποίησε στην ιταλική εκδοχή της ανακοίνωσης 
τον όρο «cornopeano», αλλά ο µεταφραστής της στην 
αγγλική πιθανότατα προτίµησε τον νεώτερο όρο 
«cornett a piston». Το ίδιο χαρακτηριστική θα είναι και 
η ελληνική απόδοση του «cornett a piston» ως 
«κλειδοκερατιδίου» αργότερα από τις στήλες των 
αθηναϊκών τη φορά αυτή εφηµερίδων, αλλά και ως 
«κερατίνης µετά πιστονίου» στη µετάφραση της 
Ιστορίας της Μουσικής του Lavoix fils από την Αθηνά 
Σερεµέτη στα τέλη του 19ου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, 
φαίνεται ότι στην περιφερειακή Κέρκυρα των µέσων 
του 19ου αιώνα η µεταβατικότητα µιας ολόκληρης 
εποχής στην εξέλιξη των χάλκινων πνευστών έκανε 
επίσης την εµφάνισή της µε ένα κατεξοχήν γαλλικό 
όργανο. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ,  

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΡΕΡ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ (Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη / Ιόνιο Πανεπιστήµιο-Τµήµα Μουσικών Σπουδών, 
2003), ISBN: 960-86801-3-1, σελ. 294 

Πρώτη δηµοσίευση ολόκληρου του χειρογράφου των αποµνηµονευµάτων 
του Παύλου Καρρέρ (1829–1896), σχολιασµένου από τον Γιώργο 
Λεωτσάκο. Την έκδοση συµπληρώνει ένας εκτενέστατος κατάλογος 
έργων και µουσικών χειρογράφων του συνθέτη. Προτάσσεται εκτενής 
εισαγωγή, στην οποία ο συγγραφέας, πρωτεργάτης της νεοελληνικής 
µουσικολογικής έρευνας, αξιοποιεί τις πολυτιµότατες πληροφορίες των 
αποµνηµονευµάτων για να διερευνήσει τα αίτια των πολλαπλών µορφών 
δυσλειτουργίας που συνόδεψαν τη µουσική ζωή του νεοσύστατου 
νεοελληνικού κράτους και να αναζητήσει τις ιστορικές ρίζες των 
ιδεολογηµάτων που διαµόρφωσαν την στρεβλή εικόνα του µουσικού µας 
παρελθόντος.  

ΧΑΡΗΣ ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ (ΕΠΙΜ.) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΑ 130 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ (Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήµιο-
Τµήµα Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα, Εκδόσεις του Μουσικού Λόγου), 
2003), ISBN: 960-86801-2-3, σελ. 204 

Η δεύτερη αυτή «ανεπίσηµη» έκδοση του Ε.Ε.Μ. πριν από τη νοµική 
θεσµοθέτησή του συγκεντρώνει τα κείµενα που παρουσίαστηκαν στην 
επιστηµονική ηµερίδα «Ο Άγνωστος Μάντζαρος» (Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, 7/12/2002) και µια εκτεταµένη µελέτη για τις µαντζαρικές 
µελοποιήσεις του σολωµικού Ύµνου εις την Ελευθερίαν. Οι συγγραφείς 
παρουσιάζουν νέα τεκµήρια σχετικά µε τον εθνικό συνθέτη και επιχειρούν 
νέες προσεγγίσεις στο έργο του. Η έκδοση περιλαµβάνει µιαν εκτενή 
εισαγωγή που παρακολουθεί την τύχη των καταλοίπων χειρογράφων, αλλά 
και της υστεροφηµίας του Μάντζαρου, από τον θάνατό του ως σήµερα, 
καθώς και πλούσια τεκµηρίωση σε µορφή παραρτηµάτων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ (1795–1872): ΝΕΑΝΙΚΑ ΈΡΓΑ  
(Α΄ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΗΣΗ) (Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήµιο-Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών– Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, ΙU005, 2005) 
Πρώτη δισκογράφηση µερικών από  τα έργα της πρώτης δηµιουργικής 
περιόδου (1815–1827) του Μάντζαρου που γράφτηκαν ως προσθήκες σε 
παραστάσεις όπερας του κερκυραϊκού θεάτρου San Giacomo. Με την 
ηχογράφηση αυτή το Ε.Ε.Μ. θέλησε να υπογραµµίσει το δισυπόστατο 
(καλλιτεχνικό και ερευνητικό) χαρακτήρα του Τµήµατος Μουσικών 
Σπουδών του Ι.Π., να γιορτάσει δέκα χρόνια ερευνητικής δουλειάς πάνω 
στον Μάντζαρο και να τίµησει την 50η Σύνοδο Πρυτάνεων που συνήλθε 
για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 2005. Την συµφωνική 
ορχήστρα του Τµήµατος δ/νει ο Μίλτος Λογιάδης. Σολιστ: Ρόζα 
Πουληµένου, Μαρίνα Φιδέλη, Άρης Αργύρης και Γιάννης Χριστόπουλος. 
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