
Βερολίνο – Αθήνα μέζω Μπάθαλο Νέας Υόρκης 

ή 

H περιπέηεια δύο ταμένων τειρογράθων ηοσ Νίκοσ Σκαλκώηα 

  

Σα δεδνκέλα 

ηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 1930, ζηελ Singakademie ηνπ 

Βεξνιίλνπ,  ν Karl Mengelberg, δηεύζπλε δύν 
έξγα ηνπ Νίθνπ θαιθώηα κε ηνπο ηίηινπο Konzert 

für Klavier, Violine und Orchester θαη Kleine Suite 

für Violine und Orchester. Βηνιί έπαημε ν Anatol 
Knorre θαη πηάλν ε Πνιπμέλε Μαηέπ [i]. 

Σν πξόγξακκα ηεο παξαπάλσ ζπλαπιίαο 

πξνέξρεηαη από ην αξρείν ηεο Πνιπμέλεο Μαηέπ, ε 
νπνία ζπλδεόηαλ θηιηθά κε ηνλ θαιθώηα ζην 

Βεξνιίλν όπνπ θαη εθείλε δηέκελε από ην 1928. Ο 
ίδηνο ν θαιθώηαο πξόηεηλε ζηελ Μαηέπ λα θάλεη 

ηελ πξώηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ «Κνληζέξην 

γηα πηάλν, βηνιί θαη νξρήζηξα», ελώ ε παξηηηνύξα 
ράζεθε θαη δπζηπρώο «δελ δηαηεξνύζε θακία 

αλάκλεζε ηεο κνπζηθήο ηνπ έξγνπ» [ii]. Από ην 
1930, ρξνληά πξώηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ,  δελ 

ππάξρεη άιιε αλαθνξά εθηέιεζεο ή έθδνζήο ηνπο. 

Σα δύν απηά έξγα αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν 
έξγσλ ηνπ Ν. θαιθώηα πνπ ζπλέηαμε ν  Γ. Γ. 

Παπατσάλλνπ σο δσδεθαθζνγγηθά, κε εκεξνκελία ζύλζεζεο 1929 ή 1930, ελώ θαηαγξάθεηαη όηη ηα 
ρεηξόγξαθα έρνπλ ραζεί[iii]. Πξνέξρνληαη από ηελ πεξίνδν πνπ ν ζπληάθηεο ηνπ θαηαιόγνπ θαη 

κειεηεηήο ηνπ θαιθώηα νλνκάδεη «Γεύηεξε δεκηνπξγηθή πεξίνδν- „Βεξνιίλν Β‟: Κνξύθσζε (επη. 

1927 – Θέξνο 1931)»[iv] θαη απνηειεί ηελ πεξίoδν καζεηείαο ηνπ θαιθώηα ζηελ ηάμε ηνπ Arnold 
Schönberg ζηελ Singakademie ηνπ Βεξνιίλνπ [v]. 

 Η αλαδήηεζε 

Η ηερλνινγία ηνπ 21νπ αηώλα θαη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαιόγσλ βηβιηνζεθώλ ζην 
Γηαδίθηπν, πνπ ξηδηθά άιιαμε ηελ έξεπλα ζε όινπο ηνπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο, αλέδεημε θαη ηα δύν 

ρακέλα απηά έξγα ηνπ Νίθνπ θαιθώηα. 

Πξν θαηξνύ ν αγαπεηόο ζπλάδειθνο θαη θίινο Γηάλλεο Σζειίθαο κνπ αλέθεξε όηη ζηνλ ειεθηξνληθό 
θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Mνπζηθνύ Tκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο ζην 

Μπάθαιν [vi]  εκθαλίδνληαη εγγξαθέο γηα δύν έξγα ηνπ θαιθώηα Konzert für Klavier, Geige und 
Orchester θαη Kleine Suite für Violine und Orchester πνπ ζεσξνύληαη ρακέλα. 

Η αλαδήηεζή καο ζηνλ θαηάινγν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπάθαιν έδεημε όηη πξάγκαηη επξόθεηην γηα ηα 

δύν ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

Η εγγξαθή ηνπ Konzert für Klavier, Geige und Orchester, κε εκεξνκελία 1930[vii], αλέθεξε όηη 

πξόθεηηαη γηα αλαγσγή γηα 2 πηάλα θαη όηη δηαηίζεηαη θαη ε πάξηα ηνπ 

βηνιηνύ. http://catalog.lib.buffalo.edu/vufind/Record/001387582 

Αληίζηνηρα, ε εγγξαθή ηεο Suite für kleine Orchester und Violine[viii] αλέθεξε ηελ εκεξνκελία 1929 

θαη όηη ην πιηθό απνηειείηαη από κηα παξηηηνύξα θαη δύν 
πάξηεο. http://catalog.lib.buffalo.edu/vufind/Record/001387574 

Η ζπγθίλεζε ήηαλ ηδηαίηεξε γηα ηελ γξάθνπζα (πνπ είλαη απόθνηηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παλεπηζηεκηαθνύ ηκήκαηνο). 'Ακεζα άξρηζε ε δηαδηθαζία επαθήο κε ηελ βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ηνπ Μπάθαιν. ηελ επηθνηλσλία αλαθέξζεθε ε ζεκαζία ησλ ρεηξνγξάθσλ απηώλ θαη δηαηππώζεθε ην 

αίηεκα γηα ηελ απόθηεζε αληηγξάθσλ ησλ έξγσλ, θαζώο ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο 
είλαη κεγάιν. 

 

© Αξρείν Πνιπμέλεο Μαηέπ.  Με ηελ επγεληθή 

παξαρώξεζε ηνπ θ. Α. Μαηέπ. 
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Δίλαη γλσζηό όηη ηα έξγα γηα ην νπνία ηζρύεη ε λνκνζεζία πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο[ix] δελ κπνξνύλ 

λα αλαπαξαρζνύλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζηελ αιιεινγξαθία κε ηελ ππεύζπλε δαλεηζκνύ ηεο 
βηβιηνζήθεο, ηνλίζζεθε γεληθόηεξα ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηνπ θαιθώηα θαη εηδηθόηεξα ε ζπνπδαηόηεηα 

ηεο εύξεζεο ησλ ρακέλσλ έξγσλ γηα ηελ ειιεληθή κνπζηθή θαη κνπζηθνινγηθή θνηλόηεηα. Σνλίζζεθε 
επίζεο όηη ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε αθόκε θαη ηα αληίγξαθα απηώλ ησλ έξγσλ 

απνηεινύλ πνιύ ζεκαληηθό απόθηεκα, αθνύ ζα ηα έθαλε πξνζηηά γηα κειέηε θαη πηζαλόλ γηα εθηέιεζε 

κεηά από πάλσ από 80 ρξόληα από ηελ πξώηε ηνπο εθηέιεζε. Καηά πξώηνλ ινηπόλ έπξεπε λα 
δηαπηζησζεί ε απζεληηθόηεηα ησλ ρεηξνγξάθσλ. Καηόπηλ αίηεζεο, καο εζηάιε δείγκα δύν ζειίδσλ (ηεο 

ζειίδαο ηίηινπ θαη κηαο ζειίδαο κνπζηθνύ θεηκέλνπ) νπόηε εύθνια, ζε αληηπαξάζεζε κε γλσζηά 

ρεηξόγξαθα ηνπ ζπλζέηε, δηαπηζηώζεθε όηη επξόθεηην γηα απηόγξαθν, αθνύ ηαπηνπνηήζεθε ν γξαθηθόο 
ραξαθηήξαο ηόζν ζην γξαπηό θείκελν όζν θαη ζην κνπζηθό κέξνο. 

Η δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο απαηηνύζε απαξαίηεηα ηελ άδεηα εθ κέξνπο ηνπ θαηόρνπ ηνπ πλεπκαηηθνύ 
δηθαηώκαηνο ηνπ ζπλζέηε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ γηνύ ηνπ Νίθνπ θαιθώηα. Με ηελ νινθιήξσζε θαη 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, έγηλαλ ηα αληίγξαθα θαη εζηάιεζαλ. Γπζηπρώο γηα ηερληθνύο ιόγνπο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα γίλνπλ ςεθηαθά αληίγξαθα παξά κόλν αζπξόκαπξα θαιήο 
πνηόηεηαο θσηναληίγξαθα. Παξαιήθζεθαλ από ην ηεισλείν θαη πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ηεο Μεγάιεο 

Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο «Λίιηαλ Βνπδνύξε». 

  

Σα επξήκαηα 

Παξάιιεια κε ηελ δηαδηθαζία απόθηεζεο, 
εξεπλήζεθε ε πηζαλή δηαδξνκή ησλ 

ρεηξνγξάθσλ από ην Βεξνιίλν ζην 

Μπάθαιν ηεο Νέαο Τόξθεο. Οη 
βηβιηνζεθνλόκνη δελ ήζαλ ηδηαίηεξα 

δηαθσηηζηηθνί, θαζόζνλ ζηνπο θαηαιόγνπο 

ησλ αξρείσλ δελ ππήξρε εηδηθή ζεκείσζε 
γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ησλ ηξόπν 

απόθηεζεο ηνλ ρεηξνγξάθσλ. Μεηά από 
ζρεηηθή εξώηεζή καο, ν ππεύζπλνο ηεο 

ζπιινγήο ζπαλίνπ πιηθνύ καο ελεκέξσζε 

όηη θαλείο από ηνπο εθεί, θαλείο από ηνπο 
εξγαδόκελνπο δελ είρε θαηαινγνγξαθήζεη 

απηά ηα έξγα θαη ελεκεξσζήθακε όηη δελ 
βξέζεθε θακία εηδηθή πιεξνθνξία ζρεηηθά 

κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Η 

βηβιηνζεθνλόκνο θα Rebecca Belford, ε 
νπνία πξόζπκα καο βνήζεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα όιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, καο 

πιεξνθόξεζε όηη ε βηβιηνζήθε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπάθαιν δηαζέηεη κηα 

κεγάιε ζπιινγή κε πιηθό ην νπνίν 
παξαρώξεζε ν Lukas Foss[x] θαη πνιύ 

πηζαλόλ ηα έξγα λα αλήθαλ ζε απηή ηε 

ζπιινγή. Ο γλσζηόο θαη ζην ειιεληθό θνηλό πηαλίζηαο, ζπλζέηεο, δηεπζπληήο νξρήζηξαο θαη θαζεγεηήο 
είρε ην 1963 ηδξύζεη θαη δηαηειέζεη πξώηνο δηεπζπληήο ηνπ Center for Creative and Performing Arts ηνπ 

State University of New York at Buffalo. Παξάιιεια από ην 1963 έσο ην 1970 δηεηέιεζε θαιιηηερληθόο 
δηεπζπληήο θαη αξρηκνπζηθόο ηεο Buffalo Philharmonic.  Αξγόηεξα δηεηέιεζε δηεπζπληήο ηεο Brooklyn 

Philharmonic, ηεο Kol Israel Orchestra θαη ηεο Milwaukee Symphony. Ήηαλ επίζεο κέινο ηεο Αθαδεκίαο 

Γξακκάησλ θαη Σερλώλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, composer in residence ζην Tanglewood Music 
Center θαη ζην Manhattan School of Music. Από ην 1991 ήηαλ θαζεγεηήο ζην School for the Arts ηνπ 

Boston University. Ο Foss ήηαλ έλαο ζεκαληηθόο ζπλζέηεο ηεο επνρήο ηνπ, έρεη ζπλζέζεη πάλσ από 120 

έξγα γηα ζπκθσληθή θαη νξρήζηξα δσκαηίνπ, πηάλν, ρνξσδία θαη άιια ζύλνια ζηα νπνία δηαθαίλεηαη 
όηη ε αγάπε ηνπ γηα ηε κνπζηθή ηνπ παξειζόληνο κπνξεί λα ζπκθηιησζεί κε θάζε είδνπο πξσηνπνξία θαη 

λεσηεξηζκό [xi]. 

Η έξεπλα γηα ηνλ ζεκαληηθό απηό κνπζηθό αλέδεημε θαη  ηε ζρέζε ηνπ κε ηε κνπζηθή πξσηνπνξία ηνπ 

20νύ αηώλα, κε ηνλ Α. Schönberg, ην Buffalo θαη ηνλ Νίθν θαιθώηα. Ο Lukas Foss, πξηλ εγθαηαζηαζεί 

ζην Buffalo, είρε δηαηειέζεη θαζεγεηήο ζύλζεζεο ζην University of California, Los Angeles (UCLA), 
ζέζε ηελ νπνία πξνθαηείρε ν A. Schönberg. Δίλαη ζρεδόλ απηνλόεην όηη ν Foss γλώξηδε θαη είρε εθηεζεί 

ζηα έξγα ηνπ θαιθώηα από ηνλ πξνθάηνρό ηνπ θαη δάζθαιν ηνπ θαιθώηα. Δίλαη αθόκε πηζαλόλ ν 
Foss λα παξέιαβε κνπζηθό πιηθό από ην αξρείν ηνπ Schönberg.  

Η ζρέζε Foss-θαιθώηα όκσο έρεη λα αλαδείμεη θαη ηελ πξώηε δηζθνγξαθηθή έθδνζε ηεο Μηθξήο 

ζνπίηαο γηα έγρνξδα ηνπ θαιθώηα[xii] ην 1956 κε ηε πκθσληέηα «Zimbler» ζε δηεύζπλζε Lukas 
Foss. Ο ηίηινο ηνπ δίζθνπ είλαη Lukas Foss conducts the Zimbler Sinfonietta θαη πεξηέρεη επίζεο έξγα 

ησλ B. Bartok, C. Ives θαη D. Milhaud.  Η ερνγξάθεζε έγηλε ζην Symphony Hall ηεο Βνζηώλεο θαη 
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θπθινθόξεζε από ηηο εηαηξίεο Unicorn Records, Sienna Records θαη 

Turnabout http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2992&la=1. 

  

 

 

UNICORN (θσδηθόο: UNLP 1037, δίζθνο επαθήο 

33ζηξ./LP, 1957, Η.Π.Α.). 

TURNABOUT VOX (θσδηθόο: TV 34154s, δίζθνο επαθήο 

33ζηξ./LP, Η.Π.Α.) 

 
Η έξεπλα ζην αξρείν πξνγξακκάησλ ηεο Buffalo Philharmonic θαηά ην δηάζηεκα 1963-1970 θαη ζηελ 

Brooklyn Philharmonic θαηά ην δηάζηεκα 1971-1990, νπόηε ν Foss ήηαλ θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο θαη 
κόληκνο καέζηξνο αληίζηνηρα, δπζηπρώο δελ αλέδεημε εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ θαιθώηα κε ηηο ελ ιόγσ 

νξρήζηξεο. 

  

Σα έξγα 

Με ηελ άθημε ησλ αληηγξάθσλ ζηε Βηβιηνζήθε δηαπηζηώζεθε ε αθξίβεηα ησλ ζεκεηώζεσλ ηνπ 

θαηαιόγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπάθαιν. Πξόθεηηαη γηα έξγα ρσξίο ελνξρήζηξσζε. 

Konzert für Klavier, Geige und Orchester 

Σν Konzert für Klavier, Geige und Orchester, δηαζέηεη κηα παξηηηνύξα, έθηαζεο 49 ζειίδσλ - 249 

κέηξσλ, ζε αλαγσγή γηα πηάλν θαη ηελ πάξηα ηνπ βηνιηνύ, έθηαζεο 10 ζειίδσλ. Φαίλεηαη λα είλαη ε 
πξώηε θνξά πνπ ν θαιθώηαο θαηαπηάλεηαη κε ηελ θόξκα ηνπ θνληζέξηνπ, πξάγκα πνπ έθαλε ζπρλά 

θαη αξγόηεξα.   
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Σν ραξηί ηεο παξηηηνύξαο είλαη ηύπνπ K.U.V. Beethoven Papier Nr. 32, κε 14 πεληάγξακκα, ελώ ζηελ 
πεξίπησζε ηεο πάξηαο, πνπ επίζεο έρεη 14 πεληάγξακκα, δελ δηαθξίλεηαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ραξηηνύ. 

Καη ηα δύν κέξε έρνπλ δηάζηαζε 33,5 εθ. ύςνο θαη 26,5 εθ. πιάηνο. 

ην εμώθπιιν ηεο πάξηαο ηνπ βηνιηνύ αλαθέξεηαη «Konzert für Klavier, Geige und Orchester, N. 
Skalkottas (1930)”, ελώ ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο αλαγξάθεηαη ε έλδεημε “Violine”. ην ηέινο ηεο 

πάξηαο ηνπ βηνιηνύ αλαθέξεηαη ”März 1930, Berlin”. 

Σν έξγν έρεη έλα κέξνο κε ηηο ελδείμεηο Allegro giusto, Andante sostenuto, Allegro vivo, Andante 

sostenuto θαη Allegro. ύκθσλα κε ηελ εγγξαθή ηνπ θαηαιόγνπ, θέξεη ζρόιηα κε [καύξν] κνιύβη, 

θόθθηλν κνιύβη θαη ξνδ κνιύβη. ηελ αζπξόκαπξε όκσο θσηνηππία πνπ ε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε δηαζέηεη 
δηαθαίλνληαη κόλν δηαθνξέο ζηνπο ηόλνπο ηνπ καύξνπ θαη ηνπ γθξη. 

Παξαηίζεληαη ζύληνκε αλάιπζε θαη ερεηηθά απνζπάζκαηα από ην Κνληζέξην, ηνπ κνπζηθνιόγνπ Γηάλλε 

Σζειίθα, ηα νπνία επγεληθά έζεζε ππ‟ όςηλ καο: 

Από ηηο ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο ηνπ παξηηηζέιν πξνθύπηεη όηη ην ρεηξόγξαθν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

εθηέιεζε – αληίζεηα ην κέξνο ηνπ βηνιηνύ δελ έρεη νύηε κία ζεκείσζε από ηξίην ρέξη. Η αλαγσγή ηεο 
νξρήζηξαο είλαη γξακκέλε ζε δύν ή ηξία πεληάγξακκα θαη θέξεη ηελ έλδεημε «Orch.» (αληί γηα δεύηεξν 

πηάλν ή θάηη αληίζηνηρν) - από ηελ πνιύπινθε πθή θαη ηηο ηεξάζηηεο εθηάζεηο ησλ ζπγρνξδηώλ 

ζπλάγεηαη όηη κάιινλ δελ πξννξηδόηαλ γηα εθηέιεζε από έλα δεύηεξν πηάλν. Υπάξρνπλ ζε αξθεηά 
ζεκεία ελδείμεηο γηα ην πνηα όξγαλα εθηεινύλ ηηο δηάθνξεο κεισδηθέο γξακκέο, νδεγώληαο καο ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ε νξρήζηξα απνηειείην από δηπιά μύιηλα, ράιθηλα, ηύκπαλα θαη έγρνξδα, απνηειώληαο 
ηαπηόρξνλα έλα ζεκαληηθό βνήζεκα ζε κηα απόπεηξα απνθαηάζηαζεο ηεο παξηηηνύξαο. 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο ζύλζεζεο είλαη ηδηόηππνο, αλ ιάβεη θαλείο ππ’ όςηλ ηα κέρξη ηώξα γλσζηά θνληζέξηα 

ηνπ Σθαιθώηα, ηα νπνία αθνινπζνύλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο παξαδνζηαθέο θόξκεο. Τν θνληζέξην γηα 
πηάλν, βηνιί θαη νξρήζηξα, δηάξθεηαο δέθα ιεπηώλ πεξίπνπ, απνηειείηαη από έλα κόλν κέξνο κε 

εζσηεξηθά όκσο ηκήκαηα ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζην θιαζηθό θνληζέξην. Θα κπνξνύζακε λα 
ηζρπξηζηνύκε όηη ζε έλα επξύηεξν πιαίζην ν Σθαιθώηαο εκπλέεηαη από έξγα όπσο ε Φαληαζία ηνπ 

νδνηπόξνπ ηνπ Σνύκπεξη, ε Φαληαζία ζε Νην κείδνλα ηνπ Σνύκαλ θαη ην 2ν θνληζέξην γηα πηάλν ηνπ 

Ληζη. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ έρεη σο εμήο: Τν πξώην, γξήγνξν ηκήκα (κκ.1-76) (Allegro giusto), 
αθνινπζείηαη από ην δεύηεξν αξγό (κκ.77-123) (Andante sostenuto). Παξεκβάιιεηαη έλα ελδηάκεζν 

γξήγνξν ηκήκα (κκ. 124-169) (Allegro Vivo) γηα λα επαλέιζεη ην Andante Sostenuto (κκ. 170-180). 

Τε ζύλζεζε θιείλεη ε επηζηξνθή ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο (κκ.181-249) (Allegro giusto) κε δηαθνξεηηθή 
όκσο επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην αξρηθό ηκήκα, δεκηνπξγώληαο κηα αςηδσηή 

(ή παιίλδξνκε) κνξθή: Α Β Γ Β Α . 

Η κνπζηθό ηδίσκα ηνπ εηθνζηεμάρξνλνπ ζπλζέηε είλαη αηνληθό κε ζέκαηα πνπ απαξηίδνληαη κε ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο από ηνπο 12 θζόγγνπο ηεο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο, θαη ηα νπνία ζπλνδεύνληαη κε 

ζπγρνξδίεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ όζνπο θζόγγνπο ηεο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο απνπζηάδνπλ, 
αθνινπζώληαο ην λενθιαζηθό ύθνο ηεο Γεξκαλίαο ηνπ 30 (ζπκίδεη ακπδξά πεξηζζόηεξν ηε γιώζζα ηνπ 

Φίληεκηη παξά ηνπ Σαίλκπεξγθ). Από ηελ πξώηε θηόιαο ζπγρνξδία ζα αλαγλσξίζεη θαλείο ηελ 
αγαπεκέλε ζπλήρεζε ηνπ Σθαιθώηα πνπ απνηειείηαη από κηα ηέηαξηε θαζαξή θαη κηα ηέηαξηε 
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απμεκέλε. Η γξαθή ζηα ζνιηζηηθά κέξε ηόζν γηα ην πηάλν όζν θαη γηα ην βηνιί είλαη άθξσο 

δεμηνηερληθή. 

Παράδειγμα Α 

Allegro Giustoso 

         

Παράδειγμα Β  

Andante sostenuto 

      

Παράδειγμα Γ  

Allegro vivo 

   

                     

Suite für kleine Orchester und Violine 

Η Suite für kleine Orchester und Violine δηαζέηεη κηα παξηηηνύξα κε ηελ έλδεημε «Klavierauszug», 
έθηαζεο 12 ζειίδσλ - 178 κέηξσλ θαη κηα πάξηα βηνιηνύ έθηαζεο 9 ζειίδσλ - 272 κέηξσλ. Σν κέγεζνο 

ηνπ ραξηηνύ είλαη επίζεο 33,5 εθ. ύςνο θαη 26,5 εθ. πιάηνο ελώ κόλν ην ραξηί ηεο πάξηαο θέξεη ηελ 

έλδεημε «Ashelm 267 10 Lin.». 
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Σν κέξνο ηεο νξρήζηξαο δσκαηίνπ έρεη κεηαγξαθεί γηα πηάλν ελώ ππάξρεη αλαθνξά ζηελ ελνξρήζησζε 

ζην εμώθπιιν ηεο πάξηαο ηνπ βηνιηνύ: θιάνπηo(πίθνιν), όκπνε, θιαξηλέην, κπάζν θιαξηλέην, 
θαγγόην, 2 θόξλα, 2 ηξνκπέηεο, 1 ηξνκπόλη (κπάζν ηξνκπόλη), θξνπζηά (1 εθηειεζηήο), 4 βηόιεο, 4 

βηνινληζέια, 4 θνληξακπάζα. 

Η παξηηηνύξα πεξηέρεη ηέζζεξα κέξε: Allegro moderato (40 κ.), II. Moderato maestoso (33 κ.), III. 

Allegretto vivace (62 κ.) θαη IV. Andante sostenuto (43 κ.). Η πάξηα ηνπ βηνιηνύ εθηόο από ηα 

πξναλαθεξζέληα κέξε έρεη θαη έλα πέκπην κέξνο V. Finale Presto έθηαζεο 94 κέηξσλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ζηελ παξηηηνύξα, κεηά ην ηειεπηαίν κέηξν ηνπ ηεηάξηνπ κέξνπο, 

αλαγξάθεηαη "Fine" ελώ όπσο πξναλαθέξζεθε ε πάξηα ηνπ βηνιηνύ έρεη θαη πέκπην κέξνο κε ηελ 

έλδεημε "Finale Presto". ύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο κνλαδηθήο γλσζηήο εθηέιεζεο ζην Βεξνιίλν, ην 
έξγν είρε πέληε κέξε. Δπνκέλσο, ιείπεη από ην ζσδόκελν ρεηξόγξαθν ηεο παξηηηνύξαο ην ηειεπηαίν 

κέξνο ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν κνλαδηθή πεγή απνηειεί ε πάξηα ηνπ βηνιηνύ. 

Η δηαδνρή απηή ησλ γεγνλόησλ δελ αθήλεη πνιιέο ακθηβνιίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ 

Νίθνπ θαιθώηα από ην Βεξνιίλν ηνπ 1930 θαη γηα ηελ ελαπόζεζή ηνπο ζην βηβιηνζήθε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ ρηνληζκέλνπ Μπάθαιν. Μεηά από 83 ρξόληα όκσο, ράξε ζην ελδηαθέξνλ ησλ 
ειιήλσλ εξεπλεηώλ θαη ζηα κέζα πνπ ε ηερλνινγία καο έδσζε, εληνπίζζεθαλ θαη βξίζθνπλ ηνλ δξόκν 

ηνπο πξνο ην θσο ηεο κνπζηθνινγηθήο έξεπλαο. Δίκαη ζίγνπξε όηη ζα βξνπλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζηα 
αλαιόγηα ησλ κνπζηθώλ, ζηηο αίζνπζεο ζπλαπιηώλ, ζηελ δηζθνγξαθία θαη ζηε ηζηνξία ηεο κνπζηθήο ηνπ 

20νύ αηώλα. 

Δπραξηζηώ ηδηαηηέξσο ηνλ Γηάλλε Σζειίθα, ηνλ Θόδσξν Αλησλίνπ, θαζώο θαη ηνπο Λνξέληα Ράκνπ, 
Γηάλλε ακπξνβαιάθε θαη Γηώξγν Γεκεξηδή γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείραλ. 

  

                                                                    Σηεθανία Μεράκοσ 

                                                                    Μάρηιος 2013 
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