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―――――――――

14ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτὲς, ἀρ.6:
Καλοµοίίρης-Δραγατάάκης ὡς «δάάσκαλος καίί
µαθητήής» (;!)
――――――

ἀπὸ τὴν Ὀρχήήστρα Φιλαρµόόνια ὑπὸ τὴ
διεύύθυνση τοῦ Λουκᾶ Καρυτινοῦ.
――――――

32/2018.
τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.
ΑΔΙΑΦΟΡΩ ΑNΥΠΟΧΩΡΗΤΑ γιὰ τυχὸν ἐνστάάσεις (πάάντως σεβαστέές,
χάάριν τῆς «πολυφωνίίας γνωµῶν»), ἀναγνωστῶν σχετικὰ µὲ γνώώρισµάά
µου ποὺ πρώώτη φορὰ ἐξοµολογοῦµαι: µέέσα µου, τὸ διαµέέτρηµα οἰουδήήποτε καλλιτέέχνου (ὄχι µόόνο µουσικοῦ) εἶναι ἄρρηκτα δεµέένο µὲ τὸ ἀνθρώώπινο ποιὸν καὶ ἦθος του. Καλῶς ἢ κακῶς αὐτὸς ἤµουν, εἶµαι καὶ θὰ
εἶµαι! Διόότι ὄντως, σὲ πλῆθος περιπτώώσεων, τὸ ἦθος ἐπηρρεάάζει καθοριστικὰ τὴν ποιόότητα τοῦ καλλιτεχνικοῦ δηµιουργήήµατος. Τὰ γράάφω αὐτὰ
ἐξ' ἀφορµῆς τοῦ Μανώώλη Καλοµοίίρη (1883-1962) ποὺ ξαναθυµήήθηκε ὁ
ἀγαπητὸς µου Βύρων Φιδετζῆς, ἀφιερώώνοντάάς του τὰ 3/4 τῆς
σχολιαζόόµενης συναυλίίας. «Ἀνασφαλῆ» τὸν χαρακτήήριζε ὁ κολλητόός του
µουσικολόόγος καὶ µουσικοκριτικὸς Φοῖβος Ἀνω-γειανάάκης (1915-2003).
Χαρακτηρισµὸς ἀκριβὴς µὲν ἀλλ' ἀσυγχώώρητα ἐπιεικήής. Διόότι ὁ
Καλοµοίίρης, µὲ τὸ νεανικόό, ἔστω, µέένος του κατὰ τῆς Ἑλλη-νικῆς
Μουσικῆς τοῦ 19ου αἰ. (θεωροῦσε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Μουσικὴ ἄρχιζε µὲ
ἐκεῖνον) δὲν ὑπῆρξε µόόνον ὀλετὴρ καὶ ἰσοπεδωτὴς τὴς ἱστορικῆς συνεχείίας
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δύύο αἰώώνων Ἔντεχνης Νεοελληνικῆς Μουσικῆς (ΕΕΜ), ἀλλ'
ἀδίστακτος καιροσκόόπος, χρηµατολάάτρης (τὸν καθέένα τῶν χαρακτηρισµῶν αὐτῶν τεκµηριώώνουν δεκάάδες παραποµπῶν καὶ παραδειγµάάτων)
καίί, τελευταῖα, ἀποδείίχθηκε περιτράάνως δοσίίλογος. Κατὰ τὸν ἐντιµόότατο
συνάάδελφόό του Δηµήτριο Λεβίδη (1886-1951), µὲ νωπὸ τὸ ἀνέέβασµα
τοῦ Δαχτυλιδιοῦ τῆς Μάάνας, στὴ ναζιστικὴ Volksoper Bερολίίνου ἀρχὲς
Φεβρ. 1940, τὸ 1941, ὅταν µπῆκαν οἱ Γερµανοὶ στὴν Ἀθήήνα, ἔσπευσε νὰ
δόόσει συναυλίία ἔργων του µπροστᾶ σὲ «πάάνω ἀπὸ 200 γερµανοὺς
ἀξιωµατικούύς» 1. Πῶς νὰ µὴν πιστέέψεις λοιπὸν τὶς «φῆµες» (;!) ὅτι τὸ
ΕΑΜ ἤθελε νὰ τὸν καθαρίίσει, καὶ ὅτι σώώθηκε χάάρη σὲ παρεµβάάσεις τῶν
ἀειµνήήστων Ἀλέέκου Ξέένου (1912-1995) καὶ Δηµήήτρη Δραγατάάκη
(1914-2001), ὁ ὁποῖος σὲ µέένα τὸν ἴδιο σὲ σχετικὴ συζήήτηση δήήλωσε
αὐτολεξεί: «Θὰ φύύγω παίίρνοντας πολλὰ µυστικὰ µαζίί µου». Ἀλησµόόνητέέ µου Δηµήήτρη, οὐδὲν κρυπτὸν ὅ µὴ φανερὸν γενήήσεται.
Τὶ µετρᾶ ὅµως σήµερα, ἐν ἔτει 2018, γιὰ τὴν ΕΕΜ ὁ Καλοµοίίρης µετὰ τὸ Νιαγάάρα ἀγνώώστων ἀριστουργηµάάτων της ποὺ ἀνακαλύύφθηκαν µετὰ τὸ 1985; Ἀποφασίίστε µόόνοι σας, βάάσει τῶν παρατιθεµέένων
στοιχείίων: Πολυγραφόότατος, ἀναµφίίλεκτα: τὸ βοοῦν οἱ δύύο ἐργογραφίίες
του, τῶν Φοίίβου Ἀνωγειανάάκη (1965) καὶ Φιλίίππου Τσαλαχούύρη (2003).
Στὶς ἀρχὲς τῆς σταδιοδροµίίας του, µιὰ Ἑλλάάδα ἀγνοοῦσα τὸ Βάάγκνερ,
τὸν θεωροῦσε βαγκνεριστήή. Ἀναµφισβήήτητα λάάτρευε τὸ Βάάγκνερ―
κάάποιοι µάάλιστα ἔλεγαν ὅτι θεωροῦσε ἑαυτὸν µετεµψύύχωσήή του: ὁ
Βάάγκνερ πέέθανε Βενετίία, 13 Φεβρ 1883, ὁ Καλοµοίίρης γεννήήθηκε
Σµύύρνη, 14 Δεκ. ἴδιας χρονιᾶς, πρᾶγµα φυσικὰ ποὺ δὲ σηµαίίνει τίίποτε.
Ἀπὸ ὁποιοδήήποτε ἔργο Βάάγκνερ, εἶναι ἀδύύνατο νὰ ἀφαιρέέσεις ἢ µετακινήήσεις ἔστω καὶ φθόόγγο. Ἀντιθέέτως ἀπὸ ἀρκετὰ ἔργα Καλοµοίίρη, ἀνέέτως
ἀφαιρεῖται ἴσως καὶ τὸ 30%, γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ καλλίίτερα ἡ ὅποια τους
οὐσίία. Ἡ µουσικήή του ἔχει ἀναµφιλέέκτως δικόό της «δακτυλικὸ ἀποτύύπωµα» ἀναγνωρίίσιµο γυµνοτάάτοις ὠσίίν (ὅπως λέέµε «διὰ γυµνοῦ
ὀφθαλµοῦ»). Τὰ περισσόότερα ὅµως ἔργα συνιστοῦν ὁµοίίως ἄµεσα
ἀναγνωρίίσιµο kitsch, φλύύαρο, πληθωρικόό, ἄτεχνα ἐναρµονισµέένο καὶ
στερεοτύύπως πηχτὰ «ἐνορχηστρωµέένο», ἄσχετο µὲ ἔργο κάάθε ἄλλου
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Βλ. Αlain Gedovius, ἑλλ. µτφρ. Γ. Λεωτσάάκου: Δηµητρίίου Λεβίίδη:
Σταχυολογήήµατα ἀπὸ τὸ Ἡµερολόόγιο τῆς ζωῆς µου, µέέρος Β´ʹ΄´. περιοδ,.
Πολυφωνίία, ἀρ. 29, Φθινόόπωρο 2016, σσ. 160-61.
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Ἕλληνα συνθέέτη. Θὰ παροµοίίαζα τὸ γράάψιµόό του µὲ τὰ γλυπτὰ καὶ τούύς
πίίνακες τοῦ Κολοµβιανοῦ Fernando Botero (γ. 1932), ἂν τοῦ τελευταίίου τὰ ἔργα δὲν ἀντιπροσώώπευαν µανιέέρα ἄκρως µελετηµέένη. Ἐνῶ ὁ
Καλοµοίίρης, παραπαίίρνοντας ἑαυτὸν στὰ σοβαράά, ἀρχίίζει, ἀγνοώώντας
πόότε καίί πῶς θὰ τελειώώσει. Ἀνάάλογα µὲ τὴ διάάρκεια κάάθε ἔργου, ὅταν
τελειώώνει, ἀφήήνεις µικρόότερο ἢ µεγαλύύτερο στεναγµὸ ἀνακουφίίσεως. Ἀπὸ
ὅσα εἴπαµε ὅµως, ἐξαιροῦµε ἀνεπιφύύλακτα τὰ ἂφθονα καὶ ὡραιόότατα
τραγούύδια του, κυρίίως σε ποίίηση Κωστῆ Παλαµᾶ καὶ Κ. Χατζόόπουλου
(Βραδυνοίί Θρύύλοι, 1940-41, Πέέρασες, 1946).
Πάάντως οὐδὲ καθ' ὕπνους ὁ Καλοµοίίρης θα φανταζόόταν διαυγέέστερη ἐκτέέλεση ἐκείίνης τῆς Φιλαρµόόνια ὑπὸ τὸ Λουκᾶ Καρυτινό.
Φυσικάά, ὅσο καλλίίτερα ἐκτελοῦνται µέέτρια ἔργα, τόόσο περισσόότερο
φαίίνεται ἡ ἔνδειάά τους. Λοιπόόν:
1. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ (1883-1962): Ραψῳδίία γιὰ πιάάνο
ἀρ. 1 (1921), σἐ ἐνορχήήστρωση (1925) τοῦ γάάλλου συνθέέτου Gabriel
Pierné (1863-1937). 'Απὸ τὰ πρῶτα µέέτρα, µᾶς κατέέκτησε ὁ τέέλειος
συγχρονισµὸς µιᾶς ὀρχήήστρας πολλῶν δυνατοτήήτων καὶ ὁ χωρισµὸς τοῦ
συλλογικοῦ ἤχου σὲ εὐδιάάκριτες συνιστῶσες ἐπὶ µέέρους ἠχητικῶν
ὀµάάδων, µιᾶς ἐνορχηστρώώσεως ἀπείίρως πιὸ ἐκλεπτυσµέένης τῆς καλοµοιρικῆς, ποὺ ἀνέέδειξε ἀρετὲς τοῦ ἔργου.
2. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ: Κοντσερτάάκι (ἐξελλ. τοῦ ὅρου
Κοντσερτίίνο: κάάπως ἔτσι εὕρισκε τὴν «ἑλληνικόότητάά» του ὁ Μανώώλης)
γιὰ βιολὶ καὶ ὀρχήήστρα (1955· α ἐκτέέλεση, 20.1.1957, κιν/φος Ὀρφέέας.
ΚΟΑ, ἀρχιµουσικὸς Φιλοκτήήτης Οἰκονοµίίδης, σολίίστ: Βύύρων Κολάάσης.
Τὴν εἶχα παρακολουθήήσει, πρὶν ἀρχίίσω νὰ γράάφω κριτικέές...). Κατὰ τὸν
Κατάάλογο Τσαλαχούύρη, τὸ ἔργο διαρκεῖ 16´ʹ΄´30´ʹ΄´´ʹ΄´, τὰ ὁποῖα, ἴσως λόόγῳ
ἰδεώώδους ἐκτελέέσεως, εἰσπράάξαµε ὡς...33´ʹ΄´! Σχολιάάζουµε κατὰ µέέρη: i.
Allegro vigoroso. Ὁ ἐφθαρµέένος ἀπὸ τὴν κατάάχρησἠ του ἐκ µέέρους
«Ἑλληνοφρόόνων» συνθετῶν 7µερὴς ρυθµόός, διασκεδάάστηκε ἀπὸ ἕνα ἀρχικὸ σόόλο φαγκόότου καὶ τὴν εἴσοδο τῆς σολίίστ, συναρπαστικῆς Στέλλας
Τσάνη, πλαισιωµέένης ἀπὸ τὴν κατακάάθαρην ὀρχηστρικὴν ἀντίίστιξη. ii
Ἰντερµέέδιο. Ὀρχήήστρα καὶ σολίίστ κατέέστησαν πιὸ εὔπεπτη τἠν
πληθωρικὴ χρωµατικόότητα τοῦ µέέρους. iii. Finale. Καθαρόότατη ρυθµικὴ
φυσιογνωµίία σὲ µέέτρο, ἂν δὲ σφάάλλουµε, 4µερέές, µὴ συσχετίίσιµο µὲ τὸ
7µερὲς τοῦ α´ʹ΄´ µέέρους, συνηχήήσεις πηχτὲς ἐξικνούύµενες ὡς τὴν ἀτονικόότητα. Χαρήήκαµε ἀφάάνταστα τὴν ἰδεώώδη σύύµπνοια σολίίστ καὶ ἀρχιµου-
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σικοῦ ἀµφοτέέρων µείίζονος διαµετρήήµατος. Διάάλειµµα καίί...τρίίτος
Καλο-µοίίρης! basta πιὰ !
3. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ: Στ' Ὅσιου Λουκᾶ τὸ µοναστῆρι
(1937), συµφωνικὸ ποίίηµα γιὰ ἀπαγγελίία (ἐντίίµως διεκπεραιωθεῖσα ἀπὸ
τὴν Ἀντιγόνη Φρυδᾶ) καὶ ὀρχήήστρα, ποίίηση Ἄγγελου Σικελιανοῦ.
Ἄπειρες φορὲς τὸ ἔχω ἀκούύσει, ὅµως µέέσα µου ἠχεῖ πάάντα ἡ
ἀνεπανάάληπτη ἀπαγγελίία τοῦ κειµέένου, ἀπὸ τὴ µεγάάλη ἠθοποιὸ Μαρίία
Ἀλκαίίου (1915-2005), µὲ τὸ χαρακτηριστικόότατο φωνητικὸ ἠχόόχρωµα.
Τέέλος, τὸ κορύύφωµα µιᾶς βραδιᾶς, µὲ γενικὸ τίίτλο Δάάσκαλος
(Καλοµοίίρης) καὶ Μαθητὴς (Δραγατάάκης) ἀπέέδειξε ὅτι ἔπρεπε νὰ εἶχε
συµβεῖ ἀκριβῶς τὸ...ἀντίίθετο (φυσικὰ χωροχρονικὰ ἀδύύνατον!): νὰ µαθητεύύσει ὁ Καλοµοίίρης στὸν Δραγατάάκη. Τέέλος πάάντων!
4. ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1914-2001): Συµφωνίία ἀρ. 1
(1959). Ἔκπληκτος, εἶδα ὅτι τὸ πρόόγραµµα φιλοξενοῦσε ἐκτενῆ... ἀναφοράά µου στὸ ἔργο ποὺ δὲν θυµόόµουν κἂν ὅτι εἲχα γράάψει, ὄχι ἁπλῶς τὸ
πόότε καὶ γιὰ ποῦ. Ἄκουσα ἐκτέέλεση ὑψηλοτάάτης ἀκριβείίας, ποὺ εἰσέέδυε
σὲ ἀνυποψίίαστα βάάθη µουσικοῦ στοχασµοῦ καὶ...πῆγε ἡ καρδιάά µου στὴ
θέέση της, ἐπειδήή σήήµερα ἴσως ἔκανα ἐλάάχιστες διορθώώσεις στὸ κείίµενόό
µου, γραµµέένο σαφῶς ἀπὸ παρτιτούύρα. Λ.χ. ἔγραφα: «Κλασικὴ σελίίδα
τῆς µουσικῆς µας φιλολογίίας θὰ µποροῦσε νὰ συγκριθεῖ µὲ τὶς ὡριµόότερες
Πρῶτες Συµφωνίίες ποὺ γράάφτηκαν ποτέέ. Ἡ θέέση της στὴν ἑλληνικὴ
µουσικὴ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀνάάλογη µὲ τῶν πρώώτων Συµφωνιῶν τοῦ
Μπρὰµς ἢ τοῦ Σοστακόόβιτς». Σήήµερα θὰ διέέγραφα τὸ θὰ µποροῦσε νὰ
συγκριθεῖ µὲ τὶς, ἀντικαθιστώώντας ἀπερίίφραστα µὲ ἕνα συγκαταλέέγεται
στίίς...Χάάρη στὸ Λουκᾶ, ξανάάκουγα τὸ ἔργο σχεδὸν γιὰ πρώώτη
φοράά―πόόσες δεκαετίίες εἶχε νὰ ἀκουστεῖ; i. Moderato: ὁ τρόόπος εἰσόόδου
τοῦ β´ʹ΄´ θέέµατος, δείίχνει ἀριστοτέέχνη τῆς συνθέέσεως ii. Vivo scherzando:
Ὁµοίίως τὸ ἀρχικὸ σόόλο φλάάουτου καὶ µετὰ ὄµποε, µιὰ πέέµπτη χαµηλόότερα, καὶ στὸ σύύντοµο Β, τὸ ἀπροσδόόκητο µοιρολόόϊ (κλαρινέέτο µπάάσοβιόόλες σὲ ταυτοφωνίία) iii. Adagio molto., δραµατικὸ ἀνέέβασµα ποὺ
κόόβει τὴν ἀνάάσα iv. Allegro con brio, ὅπου τὸ ἀπατηλὸ ἀρχικὸ σόόλο
τροµπέέτας, ἀκούύγεται µᾶλλον σὰν κλαυσίίγελως. Συµπέέρασµα: πολὺ
περισσόότερος Δραγατάάκης στὶς Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτὲς. Μήήπως
δὲν εἶναι ἀπὸ τοὺς µέέγιστους τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς ὅλων τῶν ἐποχῶν; (Ἵδρυµα Μιχάάλης Κακογιάάννης, Δευτ. 21.5.2018).
――――――――――――
Λέξεις: 1045.
――――――

