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C r i t i c’s  P o i n t 
 

Κουαρτέέτο ἐγχόόρδων L' anima: 
20ετὴς προσφορὰ στὴν Ἑλληνικὴ Μουσικήή! 

  
48/2016.    

 τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.  
 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΛΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΑΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, στὴν ἀπὸ 19ου αἰ. 
χειµαζόόµενη καὶ ad infinitum ἀθεσµοθέτητη ἑλληνικὴ µουσικὴ, τὸ , 
σφριγηλόό τόό τε πνεῦµα καὶ ἦθος Κουαρτέτο ἐγχόρδων L' anima,  
ἀποτελούύµενο ἀπὸ τοὺς Στέλλα Τσάνη καὶ Μπρουνίλντα Μάλο (βιολιὰ 
Ι. καὶ ΙΙ.) Ἡλία Σδοῦκο (βιόόλα) καὶ Λευκὴ Κολοβοῦ (βιολοντσέέλο), 
ἑόόρτασε τὴν 20ετίία ἀπὸ τῆς ἱδρύύσεώώς του, µὲ µιὰ συναρπάάζουσα συναυλίία 
στὴ µικρὴν ἀλλὰ γεµάάτη θαλπωρὴ αἴθουσα τοῦ Ἐρατείίου ᾨδείίου  τρόόπον 
τινὰ ἕδρας του στὰ Βριλήήσσια. Στὴν ὡς πρόόσφατα πενιχρὴν ἀλλὰ ἰδιαι-
τέέρας βαρύύτητος ἱστορίία τῆς ἑλληνικῆς µουσικῆς δωµατίίου, τὸ  L' 
anima, ἀποτελεῖ ἤδη µεῖζον κεφάάλαιο, ἀφοῦ κυρίίως ἀφιέέρωσε τὰ πλούύσια 
φυσικὰ καὶ ἐπίίκτητα προσόόντα του (ἀνεπίίληπτη τονικὴ ἀκρίίβεια, πλούύ-
σιος, φωτεινὸς ἦχος, ἄψογος συγχρονισµὸς, πηγαίία προσαρµογὴ στὸ ὕφος 
καὶ τὶς ἰδιαίίτερόότητες γραφῆς κάάθε ἑρµηνευοµέένου ἔργου, κυριολεκτικὰ 
µιὰ ψυχὴ σὲ 4 σώώµατα) στὴ διάάδοση τῆς Ἔντεχνης Ἑλληνικῆς Μουσι-
κῆς, δίίχως τὴν παραµικρὴ ὑποστήήριξη ἀπὸ µέέρους τοῦ ἀπὸ καταβολῆς 
του πανάάθλιου ἑλληνικοῦ Κράάτους. Τοὐλάάχιστον µὲ τὸ βραβεῖο µουσικῆς 
2016 στὴν κατηγορίία του, ἡ Ἕνωση Ἑλλήήνων Θεατρικῶν καὶ Μουσι-
κῶν Κριτικῶν ἀναγνώώρισε τὴν πολυτιµόότατη συµβολήή του. 
 Μικρὸ χρονικὸ ἀπολαυστικῆς βραδιᾶς, ἑλληνικῆς καὶ ξέένης µουσι-
κῆς ποὺ µᾶς ψυχαγώώγησε καὶ µᾶς «δίίδαξε» στὸ µέέτρο ποὺ ἔχουµε µάάθει 
νὰ ἀνακαλύύπτουµε ἐξ' ὑπαρχῆς οἰκεῖα ἀκούύσµατα. Τὰ ἔργα, κατὰ σειρὰν : 
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 1. ΠΑΥΛΕΑ, ΕΛΕΝΗ (γ. Ἀθήήνα, 1983): Blue Sky Rêverie [ἑλλ. 
«Ρεµβασµὸς Γαλάάζιου Οὐρανοῦ»], τρίίπτυχο µὲ τίίτλους: Ι. Ιngenious 

Light [Φῶς εὐφυέέστατο], «τροπικόό», µέέ βεβαρυµέένο προσαγωγέέα, µέέτρο 
6/8 (;), σὲ τρίία τµήήµατα, µὲ τέέµπι, ὅλο ταχύύτερα.  ΙΙ. Whispering 

Clouds [Νέέφη ποὺ ψιθυρίίζουν], ὡραῖο σόόλο βιολοντσέέλου, κατόόπιν 
pizziccati. ΙΙΙ. Diligent Rain [Βροχὴ ἐπιµελήής], εὔστοχη κατακλεῖδα, 
ἁρµονικὰ καλόόγουστης, εὐφρόόσυνης συλλήήψεως τέέλους 19ου αἰ., καὶ 
ὡραιόότατης γραφῆς ποὺ ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΝΘΕΤΗ. 

Εὖγε κοπέέλλα µου ποὺ ἐξωτερικεύύεις τόόσο ὡραῖα καὶ ἀπέέριττα ὅ,τι ἔχεις 
µέέσα σου, ἀγνοώώντας θαυµαστὰ ἕναν αἰώώνα ἐν πολλοῖς ἄκαρπων πειραµα-
τισµῶν. Ἀγνοῶ ἂν πέέτυχα, πάάντως τὸ γλέέντησα, προσπαθώώντας νὰ ἐξελ-
ληνίίσω τοὺς εὐφάάνταστους τίίτλους τῶν µερῶν.  Στγχαρητήήρια! 
 2. ΒΙΒΑΛΝΤΙ, ΑΝΤΟΝΙΟ (Vivaldi, Antonio, 1678-1741): Οἱ 
πασίίγνωστες καὶ ἀκατάάλυτες Τέέσσερις ἐποχὲς, ἰσάάριθµα κοντσέέρτα, κα-
θέένα 3 µέέρη (1723): Ι. Ἄνοιξη ΙΙ. Καλοκαῖρι ΙΙΙ. Φρινόόπωρο. IV. 
Χειµώώνας. Ἀποδόόθηκαν ἀπὸ τὸ κουαρτέέτο ἐγχόόρδων καὶ σολίίστ, τὸν 
ἀξιολογόότατο ὅσο καὶ σεµνόότατο βιολιστὴ µας Γιάννη Γεωργιάδη, ποὺ 
ἄµποτε νὰ ἀκούύγαµε πολύύ συχνόότερα. Μὲ πλούύσιο,  λαµπερὸ ἦχο, 
ἄψογης τονικὴς ἀκρίίβειας, θαυµάάσια ἰσορροπηµέένο στὸ µικρὸ χῶρο µὲ 
ἐκεῖνον τοῦ κουαρτέέτου, µᾶς ἀποκάάλυψε µυστικὰ τῆς βιολιστικῆς γραφῆς 
τῶν ἀρχῶν του 18ου αἰ., ποὺ, µυστήήριο πῶς, οἱ ἄπειρες κατακυρωµέένες 
ἠχογραφήήσεις τοῦ ἔργου, συνήήθως µᾶς καταφέέρνουν νὰ τὶς παρακάάµ-
πτουµε.  Ἐµπειρίία απολαυστικόόττη! 
 3. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΙΩΣΗΦ (γ. 1960): Ἀρκαδίία. Παραγγελίία τοὖ 
ἀρχιµουσικοῦ Βύύρωνος Φιδετζῆ στὸ συνθέέτη, τὸ πρωτακούύσαµε ἀπὸ τὸ 
κουαρτέέτο καὶ τὸ πρωτοχαρήήκαµε, στὶς φετινὲς 12ες Μουσικὲς Γιορτὲς,  
ᾨδεῖο Ἀθηνῶν, 21.4.2016. Τώώρα ἀκούύστηκε µὲ ἀκόόµη µεγαλύύτερη 
σιγουριάά στὴν ἐκτέέλεση. Ξανάά, σὰν νὰ τὸ πρωτάάκουγα, κράάτησα 
λεπτοµερέέστατες γιὰ καθέένα τῶν τριῶν µερῶν του: Ι. Τέέταρτο = 120/26. 
ΙΙ. Τέέταρτο = 40, tran-quillo, lontano.  ΙΙΙ. Τέέταρτο = 96, energico.   

Καὶ...ἔµεινα ἄναυδος, ὅταν διαπίίστωσα ὅτι ἐµπεριέέχονταν ὅλες στὸ 
κείίµενο ποὺ ἀφιέέρωσα ἀρχικὰ σ' αὐτὸ τὸ µικρὸ ἀριστούύργηµα τῆς 
σύύγχρονης ἑλληνικῆς µουσικῆς δωµατίίου, ποὺ γεννήήθηκε σὲ καιρούύς τόόσο 
χαλεπούύς!.  
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 4. ΝΤΒΟΡΖΑΚ, ΑΝΤΟΝΙΝ (Antonín Dvořák, 1841-1904): 
Κουαρτέέτο ἐγχόόρδων  ἀρ. 12, σὲ φα µείίζ., ἔργον 96,  γραµµέένο, ἀµέέσως 
µετὰ τὴ Συµφωνίία τοῦ Νέέου Κόόσµου, µὲσα σὲ 16 ἀκριβῶς ἡµέέρες τὸ 
καλοκαῖρι 1893, στὴν τσέέχικη κοινόότητα τοῦ Σπίίλβιλ (Ἀϊόόβα, ΗΠΑ). 
Ὑπάάρχουν ἄφθονες µαρτυρίίες (καὶ ἡ γνώώµη τοῦ ἴδιου) γιὰ τὶς ἀκροάάσεις 
νέέγρικων Spirituals, ἀπὸ τὸ Ντβόόρζακ, ἐνῶ ἄλλοι µιλοῦν γιὰ ἰνδιάάνικα 
θέέµατα. Καὶ στὰ τέέσσερη µέέρη του κουαρτέέτου, ὑπάάρχουν πεντατονικὰ 
θέέµατα, πούύ, παρὰ τὴν ἑτερόότητάά τους,  τοῦ χαρίίζουν µιὰν...ὁµοιογενέέ-
στατη ποικιλίία ἀλλὰ κυρίίως ἰδιαιτερότητα γραφῆς. Νέέγρικα ἢ, πιστεύύω, 
καὶ ἰνδιάάνικα,  σηµασίία ἔχει ὅτι ὁ Ντβόόρζακ µὲ τρίία τοὐλάάχιστον ἔργα, 
ἀπέέδοσε τὶς ΗΠΑ, στοὺς πραγµατικοὺς καὶ προαιώώνιους κατοίίκους της, 
ἄσχετους µὲ τὴν...Κοῦ-Κλοὺξ-Κλὰν, χρηµατοδόότριας τῆς προεκλογικῆς 
ἐκστρατείίας τοῦ, φεῦ, νῦν προέέδρου... Ὄχι µόόνο σάάπφειρος τῆς παγκόό-
σµιας µουσικῆς δωµατίίου ἀλλὰ καὶ αἰώώνιο ἀντιρατσιστικὸ µήήνυµα, χρησι-
µόότερο παρὰ ποτὲ στὶς µέέρες µας.  

―――――――――――― 
 


