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Ελβετός Samuel Baud-Bovy (Γενεύη 1906-1986) καταγόταν άπό οι
κογένεια καλλιτεχνών και διανοουμένων. Ό συγγραφέας πατέρας
του μάξι με τον συμπατριώτη του φωτογράφο Fred Boissonnas στ'ις 2
Αύγουστου 1913 έγιναν οί πρώτοι ορειβάτες πού κατάφεραν νά πατή
σουν την κορυφή τού Όλύμπου οδηγούμενοι άπό τον Χρηστό Κάκκαλο.
Άκολούδησε μιά δεύτερη άνάβαση τό 1927, στην οποία συμμετείχε και
ό εικοσάχρονος Samuel, σπουδαστής τότε τής κλασικής φιλολογίας και
τής δυτικής μουσικής (βιολί, σύνδεση, διεύδυνση ορχήστρας, μουσικο
λογία). Τό επόμενο άκαδημαϊκό έτος (1928-1929) ό Samuel Baud-Bovy,
ένδουσιασμένος άπό τα δημοτικά τραγούδια πού ακούσε καί είδε νά χο
ρεύονται στήν περιοχή τού Όλύμπου, πήγε στο Παρίσι γιά νά φοιτήσει
στο Νεοελληνικό'Ινστιτούτο τής Σορβόνης κοντά στον έλληνιστή Hubert
Pernot. Καί τό φδινόπωρο τού 1929 ήρδε πάλι στήν Ελλάδα με ύποτροφία
τού κληροδοτήματος Λαμπράκη-Maunoir γιά νά τελειοποιηδεΤ στή γλώσ
σα καί νά μελετήσει βυζαντινή καί δημοτική μουσική. Στο διάστημα πού
ταξίδευε γιά εδώ καί παρέμεινε στήν Άδήνα (20.9.1929-14.6.1930) έγραφε
σχεδόν καδημερινά ένα ημερολόγιο, τό μεγαλύτερο μέρος τού όποιου
παραχωρήδηκε άπό τον γιό του Manuel γιά νά έκδοδεί τόσο στο πρω
τότυπο όσο καί μεταφρασμένο στά έλληνικά στο Δελτίο τού Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών, με τό Μουσικό Λαογραφικά Αρχείο τού όποιου
ό συγγραφέας είχε στενή σχέση γιά πάρα πολλά χρόνια.
Μιά προσεκτική άνάγνωση τού ύπό δημοσίευση ημερολογίου άποκαλύπτει μιά προσωπικότητα με ιδιαίτερη εύφυίά καί συγκρότηση καί εκ
πληκτικά δραστήρια. Μέσα σε λίγους μήνες βελτίωσε δεαματικά τά έλλη
νικά του, μιλώντας τα πιά με άνεση, διάβασε πολλούς καί δύσκολους νε
οέλληνες συγγραφείς στο πρωτότυπο (Παπαδιαμάντη, Κάλβο, Παλαμά
κ.ά.), μελέτησε βυζαντινή μουσική στο Ωδείο Άδηνών με τον Νικόλαο
Παππά, συνεχίζοντας παράλληλα, όσο προλάβαινε, τήν εξάσκησή του
στο πιάνο, τό βιολί καί τή διεύδυνση ορχήστρας. Επιπλέον, δίδαξε στον
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εαυτό του τή δημοτική μουσική διαβάζοντας (άπό βιβλία που δανειζόταν
άπό τήν Έδνική Βιβλιοδήκη) τις συλλογές του Ψάχου και τού Παχτίκου.
Και χάρη στή Μέλπω Μερλιέ, πού τον κατηύδυνε στα έδνομουσικολογικά,
ακούσε ζωντανά λαϊκούς μουσικούς άπό τά Μέγαρα και τα Δωδεκάνησα
άλλα και πρόσφυγες άπά τή Θράκη και τή Μικρασία.Όλες αυτές οϊ με
λέτες -στις οποίες 9ά πρέπει νά προστεδεΐ ή παρουσία του στις παραδό
σεις των καδηγητών Βέη, Κουγέα και Μενάρδου στά Πανεπιστήμιο- δέν
εμπόδισαν τάν Samuel Baud-Bovy πότε μοναχό καί πότε μαζί μέ άλλους
νά περιηγείται, συχνά πεζή, τήν Αττική και τή Μεγαρίδα, νά είναι τακτικός
ακροατής τής Συμφωνικής’Ορχήστρας τού’Ωδείου Άδηνών πού διηύδυνε
τότε κυρίως ό Δημήτρης Μητρόπουλος, νά παρακολουδεϊ δεατρικές και
μελοδραματικές παραστάσεις και διάφορα ρεσιτάλ πιάνου, βιολιού και
τραγουδιού, νά πηγαίνει σέ διαλέξεις, νά επισκέπτεται έκδέσεις ζωγραφικής
και νά καλλιεργεί τις κοινωνικές του σχέσεις — μεταξύ άλλων γνώρισε τάν
Καλομοίρη, τάν Παλαμά, τάν Δροσίνη και τήν Εύα Σικελιανοΰ.
Οί πιά στενοί του φίλοι στά διάστημα αύτά ύπήρξαν ό άρχαιολόγος
’Ιωάννης Παπαδημητρίου, τά ζεύγος Μέλπως και Όκτάβιου Μερλιέ και
κάποιοι Ελβετοί (ό ζωγράφος Amiguet και τά ζεύγος Weiglé).
Μιά άγαπημένη συνήδεια τού Samuel Baud-Bovy ήταν νά δαυμάζει
τά λεκανοπέδιο τής Αττικής άπά τάν Λυκαβηττό πού δεν χόρταινε νά τάν
σκαρφαλώνει. Αλλά πιά συχνά άνέβαινε στήν Ακρόπολη, γιά τήν οποία
είχε ιδιαίτερη άγάπη; όπως και γιά οτιδήποτε είχε σχέση μέ τά άρχαιολογικά μνημεία καί μουσεία τής πόλης. Τά ίδιο, όμως, ένδιαφερόταν καί
γιά καδετϊ σημαντικό ή φαινομενικά άσήμαντο πού συναντούσε στούς
δρόμους και τις εξοχές των Άδηνών. Ή παρατηρητικότητα ήταν μία άπά
τις μεγάλες άρετές του.
Ό Samuel Baud-Bovy δέν άφηνε τίποτε άπά όσα έβλεπε καί άκουγε
χωρίς νά τό σχολιάζει. Οί κρίσεις του ήταν αυστηρές, άλλα πάντοτε δίκαι
ες καί καλοπροαίρετες καί φανερώνουν έναν άνδρωπο μέ κοφτερό μυαλό
κι εμπιστοσύνη στον εαυτό του.Όπως οί περισσότερες ιδιοφυίες, έτσι κι
αύτός είχε τήν τύχη νά ώριμάσει σέ πολύ μικρή ήλικία.
Τά άνά χεϊρας ήμερολόγιο είναι πολύτιμο όχι μόνο επειδή άποκαλύπτει
τή σπουδαία προσωπικότητα ενός ένδερμου φιλέλληνα, άλλα καί γιατί
άπαδανατίζει μιάν εξαίσια γιά τή ζωντάνια, γοητεία, ήρεμία καί γραφικό
τητά της Άδήνα πού δέν πρόκειται νά ξαναϋπάρξει.
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