
  

  Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

   Τόμ. 18 (2014)

  

 

  

  Ένας πολυτάλαντος Γενευέζος, ο Samuel Baud-
Bovy 

  Bertrand Bouvier   

  doi: 10.12681/deltiokms.303 

 

  

  Copyright © 2015, Bertrand Bouvier 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Bouvier, B. (2014). Ένας πολυτάλαντος Γενευέζος, ο Samuel Baud-Bovy. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
18, 13–14. https://doi.org/10.12681/deltiokms.303

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:00:40



Ενας Πολυτάλαντος Γενευεζος, ο Samuel Baud-Bovy

ά πολλαπλά χαρίσματα τού μεγάλου αυτού πολίτη τής Γενεύης και
οί ποικίλοι χώροι δπου ανέπτυξε τη δράση του προκαλούσαν καμιά 

φορά ζάλη στούς συγχρόνους του, άλλα καί τον θαυμασμό τους. Πολλά 
μέλη τής μικτής χορωδίας Le Chant Sacré άγνοούσαν δτι ό λατρευτός 
τους διευθυντής (1938-1977), πού τούς άποκάλυπτε τά μυστικά των 
έργων τού ρεπερτορίου όπως καί ορισμένων πρωτοποριακών συνθέσεων, 
ήταν καί καθηγητής στά Πανεπιστήμιο. Καί οί συνάδελφοί του στά 
Εκτελεστικά Συμβούλιο τού Δήμου Γενεύης, όπου είχε άναλάβει —έκτος 
κόμματος— την εύθύνη τού Τμήματος Πολιτισμού καί Καλών Τεχνών 
(1943-1947), δεν ήξεραν δτι την ίδια εποχή προήδρευε στη Βέρνη την 
Ελβετική Εταιρεία Μουσικών. Όσο γιά τούς φοιτητές του, είτε στή 
Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου (1931-1958), είτε στά Ωδείο τής 
Γενεύης (1957-1970), αύτοί εκτιμούσαν τη μεγάλη του άρμοδιότητα στά 
μάθημα πού είχαν διαλέξει, μά δέν υποπτεύονταν τις βαθυστόχαστες 
μελέτες πού άφιέρωνε ό δάσκαλός τους στά μουσικό έργο τού Ιωάννη 

’Ιακώβου Ρουσσώ.
Στά διεθνές πεδίο, ό Baud-Bovy είχε διακριθεΐ ώς μουσικολόγος, ώς 

βαθύς γνώστης τού ελληνικού δημοτικού τραγουδιού καί πρωτοπόρος 
τής συγκριτικής έθνομουσικολογίας. Στήν Αθήνα, οί φιλόμουσοι πού χει
ροκροτούσαν τάν μαέστρο πού ερχόταν άπύ τή Γενεύη γιά νά ερμηνεύσει 
με την Κρατική ’Ορχήστρα Haydn, Mendelssohn, Σκαλκώτα καί Frank 
Martin, διαπίστωναν στά διάλειμμα δτι μιλούσε έλληνικά σάν'Έλληνας 
καί γνώριζε την ιστορία καί τά γράμματα τής χώρας τους δπως λίγοι.

Κορυφαίοι επιστήμονες, εντυπωσιασμένοι άπά τις ικανότητες τού 
Μπώ-Μποβύ, προσπάθησαν νά τάν προσελκύσουν στον τομέα τους. Στά 
Παρίσι, ό Hubert Pernot, διευθυντής τού Νεοελληνικού "Ινστιτούτου τής 
Σορβόνης καί λαμπρός είδήμων τής φωνητικής, πού είχε κρίνει πολύτιμη 
τή συνεργασία του στή μεταγραφή τών ηχογραφήσεων με τά ιδιώματα τής 
Χίου, τάν παρότρυνε «νά παρατήσει τις έρωτοτροπίες με τή μουσική»
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και να έπιδοδεΤ στη νεοελληνική διαλεκτολογία. Στις Βρυξέλλες, ό επι
φανής βυζαντινολόγος Henri Grégoire τού είχε ζητήσει άρδρα για τό 
περιοδικό Byzantion. Διαπιστώνοντας την εξαιρετική τους ποιότητα 
διατύπωσε την ευχή ν’ άφήσει σε άλλους ό Μπώ-Μποβύ τη μελέτη των 
σύγχρονωνΈλλήνων συγγραφέων καί ποιητών, για ν’ άφοσιωδεϊ όλότελα 
στη βυζαντινή φιλολογία πού τότε λίγοι την υπηρετούσαν.

Όσο για τον ελληνιστή Victor Martin, πού στάδηκε δάσκαλός του στα 
άρχαΤα στη Φιλοσοφική Σχολή τής Γενεύης και διαδραμάτισε αποφα
σιστικό ρόλο στήν 'ίδρυση, χάρη στο κληροδότημα Χρήστου Λαπράκη- 
Léonie Maunoir, τής έδρας νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, σε 
επιστολή τού 1930 εξέφραζε φιλική μομφή στον παλαιό του μαδητή πού, 
επωφελούμενος άπό τή διαμονή του στήν Άδήνα, συγκρότησε μικρή 
ορχήστρα ερασιτεχνών, άντι νά προωδήσει τή διδακτορική διατριβή του 
για τό δημοτικό τραγούδι τής Δωδεκανήσου.

Τό 2006, άν ζοϋσε, ό Μπώ-Μποβύ δά έκλεινε τά εκατό του χρόνια. 
Με τήν εύκαιρία τής επετείου αύτής τό Νεοελληνικό Τμήμα τού Πανεπι
στημίου τής Γενεύης οργάνωσε τον Νοέμβριο επιστημονικό διήμερο, πού 
με τή συμμετοχή Ελλήνων και Ελβετών συναδέλφων κάλυψε τό φάσμα 
«νεοελληνιστής, μουσικολόγος, μουσικός». Στήν εναρκτήρια συναυλία 
που τό ’Ωδείο Γενεύης προσέφερε εις μνήμην τοΰ τέως διευθυντή του 
ακούστηκε, εναρμονισμένο άπό τόν Samuel Baud-Bovy, τό ωραιότερο 
κατά τήν ομολογία του δωδεκανησιακό τραγούδι, «ό Άρχαγγελίτικος» 
τής Ρόδου.
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