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Καταδείξαντες έν τ ώ  προηγουμένω φύλλω 
της έφημερίδος ήαών τήν άνάγκην τη ς  ίδρύσεως 
ένταΰθα Μουσικοΰ Συλλόγου δ η μ οσ ιεύ ου ν  σ ή - 
αερον τήν γνώμην ήμών δσον άφορα τό πρό
γραμμα τή ς ένεργείας τοΰ Συλλόγου τούτου, 
έχοντες ύπ’ δψιν δτι τοΰτο δέον νά εινε εύρύτα- 
τον περιλαμβάνον πάν δ ,τι ούναται νάσυντελέση 
είς τήν έπιστημονικωτέραν σπουοήν καί β ελτίω - 
σιν τή ς έθνικής ήμών μουσικής καθόλου.

Έ κ  τή ς  άρχής ταύτης δρμώμενοι φρονοΰμεν 
δτι το πρόγραμμα τοΰ περί ού πρόκειται Μ ου- 
σικοΰ Συλλόγου δέον νά στραφή περί τά  εξής : 

α ) Τήν άναδίφησιν τών άπανταχοΰ βιβλιο
θηκών προς άνεύρεσιν παντος άρχαίου μουσικοΰ 
χειρογράφου καί πάσης π:ρί μουσικής άρχαίας 
πραγματείας άγνωστων μέχρι τοΰδε είς τόν κό- 
σαον τών μουσικών.

β ') Τήν μ ε τ ’ έπ ιστή μ η ς διερεύνησιν καί σπου
δήν τών έν τοΐς χειρογράφοις τούτοις περιεχομέ
νων πρός εξαγωγήν ύλης εποικοδομητικής δια 
τήν μουσικήν ήμώ ν.

γ ’ ) Τήν περισυλλογήν πάσης έπιστημονικής 
εργασίας, φιλολογικής καί τεχν ικ ή ς, έπί τή ς 
έθνικής ήμών μουσικής, έκκλησιαστικής τε  καί 
δημώδους.

δ ) Τήν περισυλλογήν απάντων εί δυνατόν 
τών δημωδών ήμών άσμάτων καί τήν κατά ρυθ
μόν ταξινομησιν αύτών.

ε ) Τήν συγκρότησιν Πανελληνίου Μουσικοΰ 
Συνεδρίου πρός επ ιστημ ονικά  διακανονισμόν 
πάντων τώ ν έκκρεμών ζητημά τω ν τή ς έθνικής 
ήμών μουσικής καί τον καθορισμόν μονίμου μου- 
σικοΟ συστήματος άπαραβάτου φέροντος το κΰ- 
ρος τή ς Μ . Έ κ κ λ η σ ία ς καί τή ς Έ κ κ λ η σ ία ς  τή ς 
Ε λ λ ά δ ο ς .

γ ' ) Τήν ίδρυσιν Μ ουσικής Σ χο λ ή ς προς διδα
σκαλίαν τή ς ήδη παραδεγμένης εκκλησιαστικής 
μουσικής ετι δέ καί τή ς δημώδους είς νέους εύ- 

■ παιδεύτους καί προ παντός καλλιφώνους.
ζ ')  Τόν σχηματισμόν πολυμελών μουσικών 

χορών ές άνδρών καί παίδων συμφωνούντων άλ- 
λήλοις κατά το ποιόν τή ς φωνής καί τήν μουσι
κήν τέχνην.

Τοιαΰτα τά  ζητήμ α τα  περί ών ή φροντίς τοΰ 
ίδρυθησομένου Μουσικοΰ Συλλόγου. Ίπ ό  τοιοΰ- 
τον δέ πρόγραμμα δ Σύλλογος ούτος δέν είναι 
δυνατόν ή τά χιστα  νά έφελκύση τήν προσοχήν 
όχι μόνον τοΰ μουσικοΰ καί φιλομούσου κόσμου, 
άλλά καί τοΰ τών λογίων, είς τόν κύκλον μ ά 
λιστα  τών όποιων τινά τών άνωτέρω ζητημάτω ν 
άνάγονται. Έπόμενον δέ εινε νά έπ ιτύχη  ό Σ ύλ
λογος ούτος τήν προστασίαν τή ς τε  Κυβερνή- 
σεως καί τ ή ς  έκκλησίας εύθύς ά μέσω ς, άρκεϊ ή 
άπαρχή τή ς έφαρμογής τοΰ άνωτέρω προγράμ
ματος νά σημειώ ση τήν πρώτην έπιτυχίαν. 
Περί τούτου δέν πρέπει ποσώς νά άμφιβάλλω- 
μεν έάν άναλογισθώμεν δτι καί οί σήμερον δια- 
λάμποντες έν τή  πρωτευούση καί άλλαχοΰ έπι- 
στημονικοί καί φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι δέν 
ετυχον προηγουμένως ούδεμιάς έπισήμου ύπο- 
στηρίξεω ς, άλλά μ ετέπ ειτα , δτε ή έπιτυχία  ήρ-
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Ι Σ  τών ότρηρών σκαπανέων τής Εκκλησια- 
1 σιικής ήμών μονσικής βαθέως έγκίψας εις 

τά τοϋ ρνθμον αυτής καί πολλάς έπί τοϋ 
ζητήματος τού'.ου γνώμας όρθάς Εξενεγ- 

κών. Έγεννήθη εν Μακρινεία τής Θράκης κατά 
τόν Νοέμβριον τον 1 8 5 0 . Εις ηλικίαν ενύεκα ετών

ξατο στέοουσα τ χ  πρώτα αύτών διαβήματα προς 
έφαρμογήν τοΰ εαυτών προγράμματος. Διά τών 
τελευταίω ν τούτων γραμμών ήμών θέλομεν νά 
είπωμεν δτι ό ίδρυθησόμενος ούτος Μουσικός 
Σύλλογος δέον νά ποιήσηται τήν άπ αρχήν τών 
έργασιών αύτοΰ ούχί έπιπολαίως, ώς ά λλοτε, 
άλλά μετά  περισκέψεως καί κατόπιν βαθείας μ ε
λέτη ς τοΰ τρόπου τή ς πραγματώσεως ένός 
έκάστου τών άποτελούντων τό πρόγραμμα α ύ- 
τοΰ ζη τη μ ά τω ν , καθόσον τότε θχ δυνηθή ό Σ ύλ
λογος ούτος, νά εύρη άμέσως ηθικούς προστάτας 
δυνατούς νά έργασθώσι πρός τελείαν έξάνυσιν 
τοΰ σκοποΰ αύτοΰ. Τούτου ενεκεν άπαιτεϊτα: προ
καταρκτική έργασία έσκεμμένη καί σώφρων, διά 
τήν όποιαν δμως χρειάζεται ύπομονή, θέλησις, 
ειλικρίνεια καί ποία τις  δόσις αύταπαρνήσεως, 
καταστολή δέ πρό παντός πάσης μικροφιλοτι
μίας έκ μέρους έκείνων, οΐτινες θά άναλάβωσι 
τήν τοιαύτην έργασίαν. Α λ λ ω ς θά έπανέλθωμεν 
είς τήν αύτήν τακτικήν τοΰ παρελθόντος, ή τις , 
ώ ς γνωστόν, έδωκεν ήμϊν άνεπιτυχή καί έν 
τα ύτώ  άπαγοητευτικά αποτελέσματα.

' , Λ
Μ ετά τά άνωτέρω δέν ύπο/είπεται ή νχ έκ- 

φέρωμεν τήν ταπεινήν ήμών γνώμην έπί τοΰ 
τρυφερωτάτου ζητήμ α τος τή ς έξευρέσεως δηλο
νότι έπαρκών πόρων πρός άπρόσκοπτον λειτουρ
γίαν τοΰ περί ού πρόκειται Μουσικοΰ Σ υ λ λό γ ου . 
Τήν γνώμην δμως ήμών ταύτην θέλομεν οημο- 
σιεύσει είς τό έπόμενον φύλλον, καθόσον τό ζή 
τη μ α  τοΰτο δεΐται εύρείας άναπτύξεως.

μετέβη εις Κων)πολιν, δπου τό πρώτον προσε
λήφθη ώς κανονάρχης τών εκκλησιαστικών χορών 
ονς διηύθννον τόιε οι άείμνηστοι μουσικοδιδάσκα
λοι Θεοδ. Άριστοκλής και 1\ Ρεδαιστηνός. Τάς 
πρώτας βάσεις τής έκκλ. ήμών μουσικής εθετο 
αντφ ό έπί καλλιφωνία φημιζόμενος τότε ιεροδιά
κονος έν I  ’αλατα Πολύκαρπος ό έκ Κρήνης, τά δέ 
ανώτερα τής μουσικής μαθήματα ίδιδάχθη παρά 
τοϋ δ'.απρεποϋς μου οικοδιδασκάλου X " . Παναγιώ- 
του Κυλτζανίδον, τήν δε έν τω ψάλλειν μόρφωσίν 
έλαβε παρά τοϋ Μουσικολογιωτάτου κ. Γ . Βιο- 
λάκη, οντινος καί δομέστιχος έπί τριετίαν έχρημά- 
τισεν.

Ό  κ. Παχείδης τυγχάνει είς τών έγγραμμά των 
ιεροψαλτών οπονδάοας έν τή Μεγάλη τοϋ Γένους 
Σχολή παρ’ ής καί έπροστατεύϋη διά τήν έξαιρετι- 
κήν αντοϋ έπιμέλειαν, ής αποτέλεσμα νπήρξεν ή 
έκ τής Σχολής ταύτης άποφοίτησις αντοϋ λαβόν- 
τος τόν έπίζηλον βαθμόν «άριστα». Μαθητής ετι 
ών ό κ. Παχείδης διωρίοθη ιεροψάλτης τοϋ άρι- 
στεροϋ χοροϋ τής Ευαγγελίστριας Ταταούλων. μετά 
ταϋτα δε κατά τό 1 8 7 1  ώς ιεροψάλτης τής Ά γιας  
Τριάδος, τοϋ Σωτήρος Χριοτοϋ καί τής έν Διπλό- 
κονίφ Κοιμήσεως τής Θεοτόκον καί μετά ταϋτα 
κατά τό 1 8 8 0  ώς πρωτοψάλτης έν τφ ίερ(ϋ ναω 
τής Μ . τοΰ Γ .  Σχολής τή Παναγία Καφατιανή έν 
Γαλατα. Ή  πρόοληψις αυτη τοΰ κ. Παχείδον ώς 
ιεροψάλτου «ν τφ ναω τούτφ έδωκεν αντφ αφορ
μήν νά άνταποδώση τήν πρός τήν Μ . τοϋ Γ . Σχο
λήν όφειλομένην ευγνωμοσύνην τον, δι3 δ βλέπομε ν 
τόν κ. Παχείδην καταβάλοντα νπερανθρώπους όν
τως θνσίας πρί ς υπεράοπιοιν τών συμφερόντων 
τοϋ ναοΰ τούτον καί διά τής πρωτοβουλίας αύτοΰ 
οώζοντα έκ χειρών άρπακτικών ιά άνήκοντα τφ . 
ναφ τούτφ κτήματα.

Ώ ς  ιεροψάλτης έν τφ ανωτέρω ναφ νπηρέτηοεν 
ό κ . Παχείδης έπί 2 2  σύναπτα ετη άπολαύων τής 
γενικής έκτιμήσεως καί φήμης διά τήν κατ3 έννοιαν 
καί μετά ρυθμοΰ καί ΰφους έκκλησιαοτικωτάτου 
έκτέλεσιν τών έκκλησιαστικών ήμών μελφδιών. Ό  
κ. Παχείδης λόγω τών πολλαπλών πρός τόν ναόν 
τοΰτον υπηρεσιών του καί τής άμερίστου τών Ενο
ριτών τούτου έκτιμήσεως καί αγάπης, έπιοτενετο 
κοινώς δτι, ουδέποτε θά άπελύετο τής θέσεώς τον 
ταύτης. Δυστυχώς δμως κατίσχνσεν ή κομματική 
εμπάθεια μεταξύ τών έπιτροπευόνιων τόν ναόν 
τοΰτον, ουτω δε άπελύθη τής θέσεώς του ταύτης ό 
κ. Παχείδης παρ3 δλας τάς περί τοϋ αδικήματος 
τούτου Εγγράφους καί προφορικός διαμαρτυρίας τής 
Α . Θ. Παναγιότητος τοϋ νυν Οίκουμενικοϋ Πατριάρ- 
χον κ. 3Ιωακείμ τοΰ Γ . καί τών ένοριτών τής 
Καφατιανής.

Τό προσγενόμενον δμως τοϋτο άδικη μα είς τί ν 
κ. Παχείδην δέν Εβράδυνε νά άναγνωρισθή καί 
ύ π3 αύτώντών προκαλεσάντων τοΰτο, ώς έμφαί- 
νεται έκ τής ύπ' αυτών τούτων ληφθείσης τότε ά- 
ποφάοεως τοϋ νά γορηγήσωσι τφ κ. Παχιίδη άνά· 
λογον μηνιαϊον Επίδομα μέχρι άποκαταατάοεως 
αύτοΰ είς άλλην τινα θέσιν.

Μετά πάροδον ολίγων μόνον μηνών άπό τής ά- 
πολύαεώς του ταύτης διορίζεται καθηγητής τής Εκ
κλησιαστικής μονσικής Εν τή Σχολή τοΰ 3Εκκλησ. 
Μουσικοΰ Συλλόγου, συγχρόνως δε προσλαμβάνεται 
καί ώς δεξιός Ιεροψάλτης έν τφ ναφ τής Ευαγγε
λίστριας Ταταούλων. Έ ν  άμφοτέραις ταΐς θέοεσι 
ταύταις παραμένων ήδη δ κ. Παχείδης έκτελεΐ μετά 
ζήλου καί άφοαιώσεως τά άνατεθέντα αντφ καθή
κοντα τον καθηγητον καί τοΰ Ιεροψάλτου, άπο
λαύων ώς πάντοτε τής γενικής Εκτιμήσεως καί ά- 
γάπης τών ίν Κων)πόλει.
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Ί Ι  δέ έν τή μουσική δράσις τοΰ κ. Παχείδη άρ- 
χεται Από τον έτους 1 S 8 2 , δτε ίδρύθη ό έν Γαλατά 
Μουσικός Σύλλογος έπί τής Πατριαρχείας Ά νθι
μον τον Ζ ' . Τον πνλλόγον τούτου νπήρξεν ό κ. 
Παχείδης εις τών ιδρυτών, εκλεγείς Συνοδική Απο- 
φάσει καί μέλος τής τότε συσταθείσης Μονσικής 
"Επιτροπής, ης έχρημάτισε και γραμματενς. Α κ ο 
λουθών ό κ. Παχείδης πιστώς τόν διαπρεπή διδά
σκαλον αντον κ. Βιολάκην θεωρεί ικανά τά νπάρ- 
χοντα μονσονργήματα τών πατέρων ήμών και πε
ριττήν τήν σύνταξιν και έκδοσιν παντός νέου τοιού- 
τον. Άποοτρέφεται τους λαρρνγγισμους ώς ανοι
κείους είς τήν έκκλ. ψαλμωδίαν, άποφεύγει τάς 
παρειοφρηαάσας είς τά αργά ήμών μέλη δθνείας 
γραμμάς και ψάλλει καταννκτικώτατα περιοριζόμε- 
νος είς τάς άρχαίας γραμμάς και είς τό εκκλησια
στικόν ϋφος, μιμούμενος κατο.πληκτικώς τήν ψαλ
μωδίαν τον διδασκάλον του κ. Βιολάκη, ούτινος 
κατά τήν προαφνΰ εκφρασιν τοϋ εν Κ)πόλει μου- 
σικολόγου κ. Άνδρέου Βάτη, έποιήσατο «κατάκτη- 
οιν ούχί μόνον τοϋ ϋφονς τον άλλά καί τής φωνής 
τον » .

‘Ο κ. Παχείδης μέλος ών τον νΰν έν Κ)πόλει 
πάνυ ενδοκίμως λειτουργοϋντος Έκκλησ. Μονσικοϋ 
Συλλόγου έποιήσατο έν αύτφ πολλάς διαλέξεις περί 
ρνθμοΰ, νποστηρίξας δι αυτών καί έν σνζητήοεσιν 
δτι τά έκκλησιαστικά ήμόόν μέλη είρμολογικά τε, 
σύντομα καί άργά, καί τά στιχηρικά. νέα τε κοΑ 
παλαιά, ψάλλ,ονται μόνον ύι’ άρτιον ρυθμού, τοΰ 
περιττοϋ άποκεκλεισμένου δντος τής εκκλησιαστικής 
ήμών ψαλμωδίας ώς άσέμνου κα\ άνο'.κείου είς 
προσευχήν, καταλλήλου δέ μόνον είς τήν θν μελικήν 
καί τήν έν γένει δημώδη μελωδίαν. Αί έπί τοϋ ζη 
τήματος τούτον διαλέξεις ανται έξετυπώθησαν είς 
τά Γ .  καί Δ '. τεύχη τοΰ περιοδικοϋ παραρτήμα
τος τοϋ Μονσικοϋ Σνλλόγον. Διά τών ενδελεχών δέ 
μελ.ετών, ας έσχάτως επί τοΰ ρνθμοΰ έποιήσατο ό 
κ. Παχείδης, Αι εϋρε κανόνας δι ών έντέχνω; έκτε- 
λεΐται ή κ α θ ’ ήμάς ιερά ψαλμωδία, καί απασα ή 
τέχνη τοΰ κανονικώς ψάλλειν κεΐται έν τω Αρτίφ 
ρνθμφ.

Και είνε μέν άληθές δτι ούδέν οριστικόν πέρας 
έδόθη είοέτι έν το) περί ρυθμοΰ ζητήματι, εάν 
δμως λάβη τις ύ π ’ δφιν τά δσα παρά τοΰ κ. Πα- 
χείδον άι αφέρονται εις τό Περιοδικόν Παράρτημα 
τοϋ έν Κ)πόλει Μονσικοϋ Σνλλόγον καί τήν έν τή 
« Φόρμιγγι» δημοσιενομένην περί ρυθμοΰ πραγμα
τείαν αύτοΰ δύναται νά ειπη δτι οίτος φαίνεται άκα 
ταμάχητος είς τά έπιχειρήματά του,' δυσκόλως δέ 
θά εύρεθή τις νά άνασκευάση τάς θεωρίας αντοΰ 
μετά λόγον καί δι * άνταποδιίξεων.

Ό  κ. Παχείδης θεωρεί τήν σημερινήν κατάστα- 
σιν τής εκκλησιαστικής ήμών ψαλμωδίας δμοίαν 
πρός τήν κατά τόν παρελθόντα αίώνα κατάστασιν 
τής γλώσσης ήμών πρό τής έκκαθαρίσεως αυτής 
νπό τοΰ άοιδήμου Κοραή. Φρονεί δέ δτι, καθώς ή 
γλώσσα έκκαθαρισθεΐσα καί Απαλαχθεΐσα τών ξε
νισμών νπό τον Κοραή ένεφανίσθη ονόματι καί 
πράγματι έλληνική, τοιουτοτρόπως καί ή έκκλησια- 
στική ήμών ψαλμωδία δέον νά έκκαθαρισθή τών 
δθνείων καί άρρυθμων μελικών γραμμών καί νά 
ύποβληθή είς δρονς καί κανόνας, ώς υπεβλήθη καί 
ή γλώσσα ήμών.

Τοιοΰτος ό σήμερον βιογραφόμενος συνεργάτης 
ήμών αξιότιμος κ. Παχείδης καί τοιαύτη ή περί 
τής έκκ/.ησ. ήμών μουσικής δράοις αύτοϋ, ής τήν 
ευεργετικήν έπίδρασιν θά αίσθανθώσιν οί άναγνώ- 
σται τής « Φόρμιγγος» μελετώντες έπισταμένως τάς 
έν αντί) δημοσιευομένας λογικάς δντως περί ρυθ
μόν πραγματείας τοϋ έξόχον τούτου μονσικοϋ.

ΑΝ Α ΓΚ Α ΙΑ ΕΞΗ ΓΗ ΣΙΣ

πτως έν μέσω οικογενειακών περισπασμών, γεννη- 
θεισών ήμϊν έκ σοόαράς άσθενείας τοΰ πρό τίνος 
άποβιώσαντος προσφιλούς ήμϊν άδελφοΰ, καταφυ- 
γόντος άπό τάς άρχάς σχεδόν τοΰ έτους ύπό τήν 
πτωχικήν ήμών στέγην πρός περίθαλι[τνν και θε
ραπείαν του. Ot περισπασμοί οΰτοι διακατεϊχον 
ήμας άπησχολουμένους έπ ί τοσοϋτον, ώστε πάσα 
άλλη σκέψις όχι μόνον διά τήν άπρόσκοπτον λειτουρ· ! 
γίαν τή ς έκδόσεως τής «Φόρμιγγος»,άλλά καί δι’αύ- 
τάς έτι τάς άλλας ήμών έργασίας,άφ’ ώνποριζόμεθα 
τά πρός τό ζην, άπερροφάτο τελείως σχεδόν. Έ ν  
τούτοις παρ’ όλους τούτους τούς περισπασμούς 
ήμών, οΐτινες είς πάντα ίσως άλλον δέν θά έπ έ- 
τρεπον τήν έξακολούθησιν τή ς έκδόσεως τοιούτου 
πολυαόχόλου καί πολυδαπάνου φύλλου, οίον εϊνε 
ή «Φόρμιγξ», έξηκολουθήόαμεν τήν έκδοσιν τής 
«Φόρμιγγος», κατισχύσαντος τοϋ διαπύρου ήμών 
ζήλου πρός συνέχειαν τοϋ εύγενοΰς άγώνος, όν 
ύπέρ τή ς έθνικής ήμών μουσικής άνελάβομεν. 
Δαατελοϋντες όμως ύπό τοιαύτας άτυχεϊς συνθή·* 
κας μέχρι τών άρχών του παρελθόντος Αύγούστον; 
οτε ό σκληρός θάνατος άφήρπαόε τόν προσφιλή 
άδελφόν ήμών, δέν ήδυνάμεθα παρ’ όλας τάς δυ- 
νατάς ήμών προσπαθείας νά έκδίδωμεν τακτικώς 
ώς άλλοτε τήν «Φόρμιγγα», διά τοΰτο δέ ήναγ- 
κάσθημεν νά έκδίδωμεν ταύτην κατά περιόδους 
κατά τό μάλλον καί ήττονμακράς. Τοιουτοτρόπως 
δέ βαδίζοντες κατορθώσαμεν νά συμπληρώσωμεν 
τό α'. έξάμηνον τοϋ Β '. έτους τής «Φόρμιγγος» 
μόλις σήμερον, ένω τοϋτο έπρεπε νά ήτο συμπε- 
πληρωμένον κατά τά τέλη τοϋ παρελθόντος ’Ιου
λίου.

'Ήδη έξακολουθοΰντες άπό τοΰ μηνός τούτου 
τήν συνέχειαν τής έκδόσεως τή ς «Φόρμιγγος» δια- 
βεβαιοΰμεν τοϋς άξιοτίμους κ. κ. Συνδρομητάς μας 
ότι έν τώ μέλλοντι δέν θά παρατηρηθνί άνωμαλία 
τις περί τήν έκδοσιν, καθόσον έληξαν πλέον ot 
κατέχοντες ήμάς οικογενειακοί περισπασμοί.

Κατόπιν λοιπόν τής άνωτέρω σαφούς καί είλικρι- 
νοΰς έξηγήσεως ήμών πρός τούς άξιοτίμους κ. κ. 
Συνδρομητάς μας εύελπιΟτοΰμεν ό η  όχι μόνον θά 
τύχωμεν παρά τούτων τής δεούσηςσυγγνώμης διά 
τήν παρατηρηθεΐσαν μέχρι τοΰδε άνωμαλίαν περί 
τήν έκδοσιν τή ς «Φόρμιγγος», άλλά καί θά προθυ- 
μοποιηθώσι νά περιδάλλωόι ούτοι τήν «Φόρμιγγα» 
διαθερμότερον νΰν διά τής άγάπης καί ύποστηρί- 
ξεώς των πρός άνακοΰφισιν ήμών τών ύφιόταμέ- 
νων τά πάντα διά τήν ϋπαρξιν αύτής.

Έ ν  Α θήναις τφ I 8/6ρίου 1903.
Ό  Διευθυντής καί Συντάκτης, 

τή ς «Φόρμιγγος.
Ιω άννης, θ .  Τόώκλης

'Α πόφοιτος τώ ν Μ αϋ η μ αιικ ώ ν .

Έ π  βεβλημένον καθήκον θεωρουμεν νά δώσωμεν 
σήμερον είς τούς άξιοτίμους κ.κ. Συνδρομητάς 
μας τήν δέουσαν έξήγησιν έν σχέσει πρός τήν 
μέχρι τοΰδε παρατηρηθεΐσαν άνωμαλίαν περί τήν 
έκδοσιν τή ς «Φόρμιγγος» κατά τό Β 1 α ύιής έτος. 
’Ιδού δέ αΰτη'

Εύθύς ώς είσήλθομεν είς τό Β ’ τής· έκδόσεως τής 
«Φόρμίγνος» εύρέθημεν δυστυχώς ολως άπροό-
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Δέν γνωρίζομεν κατά πόσον θά τύχωσιν ευμε
νούς άποδοχής παρά τοϋ μουσικοΰ κόσμου αί έν 

αλλ)] στήλη τής έφημερίδος μας 
At γνώμαι δημοσιευόμενοι γνώμαι τοϋ Αξιο-

τοΰ κ. Λάζου τίμου διευθυντοΰ τοϋ ’Ωδείου κ.
Νάζον περί τής Βυζαντινής Μον

σικής -/.αί τοϋ τρόπον τής διδασκαλίας αυτής έν τή 
σνστηθησομένη έν τώ Ώδείφ Μουσική Σχολή. Τό 
βέβαιον δμως είνε δτι ανται φαίνονται πολυ λογικαί 
καί ώς άφορώσαι έξ ολοκλήρου τήν έπιοτημονικήν 
καί καλλιτεχνικήν διάπλασιν τής ήδη έκ παραδό- 
σεως διασωθείσης βυζαντινής μουσικής, δηως έπί 
πλέον έμπεδωθη αΰτη διά νά παραμείνη άναλλοιό- 
τως αιώνιος, δέν δύνανται, νου.ίζοιιεν, νά τύχωσιν 
έναντίας άποδοχής, άφοΰ άλλως τε πρός ταύτας 
φαίνονται άποκλίνουσαι -η τε Μεγάλη Εκκλησία 
καί ή Εκκλησία τής Ελλάδος.

Μ0Υ ΣΙΚ0Ε Π Ι Π Η Μ 0ΝΙΚΑ
II ερι τοϋ ovOuoirw W W

*Η  Μουσική δύναται νά θεωρηθή ώς τις ν λ η, 
έκ τής όποιας έκαστον έθνος συμφώνως πρός τάς 
φυσικός του έξεις σχηματίζει τάς έαντοΰ Μελφδίας 
κατά τάς περιστάσεις τοΰ βίον αύτοϋ' ή νλη δ ’ αϋτη 
σύγκειται έκ πολ.λών μονσικών σ τ ο ι χ ε ί ω ν "  δύο 
δ ’ είσί τά κνριώτερα αυτών, δΓ  ών συιτηρείται καί 
προάγεται ή ϋπαρξις τής ωδής καί τοϋ ασματος' 
καί τό μέν πρώτον καλείται Ή χος, τό δέ δεύτερον

Ρυθμός’ μέγας τώ δντι έπαινος οφείλεται τοΐς άρ
χαίοις μούσικοφιλοσόφοις, οΐτινες τήν μεγίστην αυ
τών δύναμιν καί άπαραίτητον σννάφειαν ίδόντες τό 
μέν πρώτον Απεκάλ,εσαν θ ή λ υ ,  io δέ δεύτερον 
α ρ ρ ε ν .

Έ ν  τοΐς προηγηθεΐοιν αρκετά περί τοϋ πρώτον 
μουσικοΰ στοιχείου είπομεν, ήτοι περί τής διαιρέ- 
σεως τών τονιαίων διαστημάτων,περί τετραχόρδων, 
πεντάχορδων,έν μέρει δέ καί περί τοϋ σχηματισμού 
διαφόρων μουσικών κλιμάκων' ήδη ομιλήσω μεν 
καί περί τοϋ δευτέρου, ήτοι περί τοϋ Ρυθμοΰ.

°Οτι πάσα μελωδία, άνήκονσα είς τό έρρυθμοι· 
είδος, δέον νu >] έρρυθμος, ονδείς ό άντιλέγων' ή 
παρ’ ήμϊν περισωθεϊσα μέχρις σήμερον δημώδης 
μελωδία διατηρεί πληρέστατα τόν ρνθμόν αυτής, 
ώς τοϋτο παρατηρεΐται καί είς τονς εθνικούς ήμών 
διαφόρους χορούς, άλλ' ή. Εκκλησιαστική ; Ά πό  
τής καταλύσεως τής Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρα
τορίας ήρχισε νά παρακμάζη ό ρνθμός αντής καί 
περί τά μέσα τοΰ ις ' αίώνος ονδ’ ίχνος πλέον ρυθ
μού νπήρχεν, δτε καί οί τότε Βυζαντινοί μελοποιοί 
δέν ήτο πλέον δυνατόν νά έχωσι σαφή συι είδησιν τοΰ 
ρνθμοΰ' είργάζοντο μηχανικώς, ώς τοϋτο καί μέχρι 
σήμερον εξακολουθεί νά γίνηται, καί τήν έπιοτη
μονικήν γνώσιν τοϋ ρνθμοΰ άνεπλήρον παρ’ αύτοίς 
ή πρακτική συνήθεια καί ή έμφυτος καλαισθησία' 
έν γένει συνέχεον τόν ρνθμόν πρός τους διπλούς 
χρόνους, ή μάλλον εϊπεϊν πρός τους χρονικούς 
παλμούς, ώς τοΰτο τρανώτατα νπέδειξεν έσχάτως 
έν τινι συνεδριάσει τοϋ Μοισικοΰ Συλ.λ.όγου ό αξιό
τιμος κ. Χρήστος Παπαϊωάννου.

Ά λ λ ’ ό Χρύσανθος, ώς πρυελέχθη, γινώσκων 
τήν ευρωπαϊκήν παρασημαντικήν, βεβαίως είχε 
γνώσεις καί περί τοΰ έν τή μουσική ρνθμοΰ, ώς 
τοΰτο σαφέστατα καταφαίνεται έκ τών δσων περί 
ρυθμοΰ έν τω Μ . θεωρητικοί έγραψεν, άτινα υπό 
ρυθμικήν εποψιν τνγχάνουσιν ορθότατα' έν δέ τω 
ώς δείγμα, παρ' αύτοΰ παρονσιαζομένφ είρμω 
« θείο) καλυφθείς» έπίσης τρανώτατα άποδείκνυται 
δ άληθής τετράσημος ρυθμός' ήδη δέ είναι ζήτη 
μα, έάν έφήρμοοε καί είς τά π αρ ’ αντοΰ μεταφρα- 
σθέντα εις τήν νέαν αντοΰ γραφήν έκκλησιαστικά 
μέλη τήν ορθήν καί κανονικήν ταύτην περί τοϋ 
ρνθμοΰ θεωρίαν του, ή, θελήσαντος νά έφαρμώση 
άντέστηααν κατ’ αντοΰ καί κατά τής γνώμης του 
ταύτης οί πολυειδώς καί πολυτρόπως τότε κατα- 
διώξαντες αύτόν *Ιροψάλπαι, ώς τοΰτο καί μέχρις 
ώρας συμβαίνει; Τό συμπέρασμα είναι, δτι ό 
Χρύσανθος ήθέλησε νά ρύθμιση ή μάλλον νά διορ- 
θώση τάς όλίγας έκείνας παραρρνθμίας ( διότι αί 
τότε απαντώμεναι παραρρνθμίαι δέν ήτο ποτέ δυ
νατόν νά ώσι τόσαι δσαι τήν σήμερον άπαντώνται' 
παράδειγμα δέ τούτου έστωσαν αύτά τά τοϋ δοξα- 
σταρίου τον Πέτρον δοξαστικά, άτινα τνγχάνουσιν 
άπαντα έρρυθμα, πλήν δλιγίστων παραρρυθμιών 
καί ούχί ώς ταϋτα άπαντώνται τήν σήμερον έν τή 
Κυψέλη, άτινα κατήντησαν Αγνώριστα ή μάλλον εί- 
πεΐν νεκρά), άλλ’ εξάπαντος τών τότε ιεροψαλτών 
μή παραδεχθέντων τοΰτο, δ Χρύσανθος έγραψε 
μέν τό περί ρνθμοΰ κεφάλαιον, ώς εδει νά γράψη, 
άφησε δέ τήν έπί τών μελών ρυθμικήν διόρθωσιν 
είς έτέραν γεννεάν, ΐνα, βοηθουμένη έκ τοΰ κεφα
λαίου τούτου, προβή είς τήν ορθήν καί κανονικήν 
δ.όρθωοιν άπάντων τών έκκλησιαστικών μελών.

°Οτι δέ τά εκκλησιαστικά ήμών Άσματα εφερον 
τότε καί ρνθμόν, άλλά ρυθμόν προερχόμενον ούχί έκ 
θεμελιώδους καί σαφούς σννειδήσεως καί γνώσεως 
τοϋ ρνθμοΰ, ά/.λ’ έκ μηχανικής καί πρακτικής συνή
θειας, άς έδίδασκε τονς μελοποιοίς ή έμφυτος καλαι
σθησία,ονδείς δ άμφιβάλλων, διότι,πολλά έκ τών αρ
χαίων μελών δχι μόνον κατάτήν εποχήν εκείνην, άλλά 
καί μέχρι τής σήμερον διατηροϋσι πληρέστατα και 
κανονικοηατα τόν ρνθμόν αύτών, καθύ>ς τό «Φως 
ιλαρόν», τό άργόν tT ή νπερμάχω» καί άλλα άτινα 
ή έν δισήμφ ή έν τετρασήμω ρνθμφ άπαντώνται.

Ά λλά καί έτερόν τι ζήτημα απασχολεί τους ση
μερινούς μονσικοδιδασκάλονς, έάν δηλ. έν τοΐς έκ
κλησ. αομασιν νπάρχη καί ό τρίσημος ρυθμός, ζή
τημα, δπερ έπ ’ έσχάτο)ν έπί μακρόν διετάραξε τόν 
κ.αθ ’ ήμάς μουσικόν κόσμον, ιδία δέ τόν Μουσικόν 
Σύλ.λογον, καί δπερ διατελε'ι είσέτι έκκρεμές. Τό
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ζήτημα τοΰτο δέν εινε δυνατόν νά λνθή διά τής 
ιστορίας τής καθ' ήμάς μονσικής, καθόσον στερού- 
μεθα τοιαύτης. Ή μεΐς φρονοϋμεν, δτι, άντί νά προ- 
βώμεν είς τήν έξέτασιν τής νπάρξεως ή μή τον τρι- 
σήμον ρνθμοΰ έν τή ιερά ψαλμφδία, δέον ν ’ άνα- 
τρέξωμεν είς τήν έποχήν, καθ’ ήν άπεφασίσθη παρά 
τών άγιων Πχτέρων ήμών ή έν τή Εκκλησία εισα
γωγή τής μονσικής καί έν τή άποφάσει τούτη δέον 
νά ζητήσωμεν καί μάθω μιν, όποια τις ήτο ή τότε 
άποφασιβθεΐσα νά είσαχθή ιερά μελφδία καί όποιον 
είδος ρνθμών έγένετο δεκτόν τότε νά φέρη αυτη, ήτοι 
όποιον τινά χαρακτήρα ή πλαστικήν έφερεν ή τότε 
ιερά μελωδία. Άλλά δυστυχώς καί τής τοιαύτης άπο- 
φάσεως ούδαμοϋ μνείαν ποιείται ή έκκλ ιστορία καί 
οντω μένομεν έστερημένοι τής σοβαράς ταύτης 
καί άψενδονς πηγής καί μαρτυρίας.

Είς πολλά τών Ιερών Ασμάτων Απαντάται καί δ 
τρίσημος ρυθμός, Αλλ’ δλως ά σ ύ μ μ ε τ ρ ο ς ,  πράγ
μα, τό όποιον άντίκειται είς τούς κανόνας τής με
τρικής έπιατήμης, α υ μ  μ  έ τ ρ ω ς δέ μόνον είς τά 
«μεγαλννάρια» τής 'Υπαπαντής, μετά μικρών τι- 
νων καί άσημάντων παραρρνθιών. Δέν έπεται δμως 
έκ τούτον, δτι ό τρίσημος ρνθμός είσήχθη άμέσως 
μετά τής μουσικής είς τήν Εκκλησίαν, διότι τά 
«μεγαλννάρια» ταΰτα είσί πολύ μεταγενέστερα τών 
πρώτων ιερών ασμάτων. Έ άν δμως ϋποθέοωμεν, 
δτι άπαντα τά είρμολογικάψιέλη έν τή Αρτιόττ,τι αύ
τών έψάλλοντο άργώς καί ούχί, ώς τήν σήμερον, 
γοργώς, ώς τινες σνμπεραίνονσι, τότε ό τρίσημος 
μεταβάλλεται είς τετράσημον καί παντελώς εκλείπει 
έκ τής ίεράς μελωδίας. ’Επειδή δμως ταΰτα πάντα 
τυγχάνουσιν είκασίαι, μεταβαίνομεν Από τούτων είς 
τήν πραγματικότητα, έρωτώντες καί πάλιν :  Ή τό  
ποτε δυνατόν ή Εκκλησία, τυγχάνονσα ναός τής 
κατ' έξοχήν σεμνότητας, νά παραδεχθή Ασέμνους 
μελωδίας καί ρυθμούς, οΐοι ό τρίσημος, ό πεντάση
μος, ό έπτάσημος, ό ϊννεάσημος, ήτοι άπαντες οί 
περιττοί, 'Απλοί τε καί Σύνθετοι; Έπειτα βλέπο- 
μεν καί τό έξης, δτι οί περιττοί ούτοι ρυθμοί /ρη- 
αιμοποιοϋνται πάντοτε εις τά χ ο ρ ε ν τ ι κ ά  λεγά
μενα δημώδη άσματα, ήτοι δ μέν έννεάσημος Απο- 
κλειστιν.ώς Ανήκει είς τόν χορόν, τόν λεγόμενον «καρ- 
οίλαμάν» , <5 έπτάσημος είς τόν «καλαματιανόν», 
ό πεντάσημος είς τόν «κασάπικον» καί ό τρίσημος, 
δστις τνγχάνει άπλοϋς περιττός, είς τόν «τσάμικον» 
ή κατά τους άρχαίονς είς τόν πολυειδή «πνρρίχιον». 
Δέν ήτο άρα δυνατόν ποτε να δεχθή ή Εκκλησία 
τούς ρυθμούς, τούς Ανήκοντας είς τήν βέβηλον δη
μώδη μελ.φδίαν, καί τοϋτο, καθόσον τότε, ώς πας 
τις έννοεΐ, τό έκκλησίασμα Ακοϋον τάς μελφδίας 
καί τούς ρυθμούς τούς έν τή δημώδει τοιαύτη, ήν 
Αλλ.αχοϋ Ακούει, θά ταξιδεύη μέ τήν φαντασίαν ίστά- 
μενον έν τφ Ναφ καί παρόν θ' άποδημή. Είτα 
έχομεν καί τήν άναμφισβήτητον περί τούτου μαρτυ
ρίαν τοϋ οε'. κανόνος τής Σ Τ ' . Οικουμενικής Συνό
δου, διακελενομένον τά εξής :

«Τούς έπί τό ψάλλειν έν ταΐς έκκλησίαις παρα- 
γενομένους, βουλό/ιεϋα, μήτε βοαΐς Ατάκτοις κε- 
χρήσθαι καί τήν φύσιν πρός κραυγήν έκβιάζισθαι, 
μήτε τί έπιλέγειν τών μ  ή τη  Ε κ κ λ η σ ί α  α ρ 
μ ο δ ί ω ν  κ α ί  ο ι κ ε ί ω ν ,  άλλά μετά πολλής προσο
χής ν.'ιΐ κατανύξεως τάς τοιαύτας ψαλμφδίας προσά- 
γειν τφ τών κρυπτών έφόρφ θεω  » .

Έ κ  τών προλεχθέντων δμως δυνάμεθα νά σχη
ματίσωμεν τήν πεποίθησιν δτι κατά τήν έποχήν 
έκείνην, κα θ ’ ήν Απεφασίσθη ή έν τή Ίερα Ε κ 
κλησία εισαγωγή κανονικής ίδιοτρόπου καί ιδιορρύθ
μου μελφδίας ( τοϋτο δέ διότι αϋτη νπήρχε τέως 
ακανόνιστος, πολύτροπος καί πολύρρυθμος) Αναμ- 
φιβόλως συνέστη Επιτροπή τις συγκειμένη έκ πολ.
λών βεβαίως καί διαφόρων Μουσικών τής έποχής 
έκείνης κατ’ Απόφασιν τής Εκκλησίας δούσης αύτή 
Την εντολήν ΐνα ή έν τή Εκκλησία μελφδία κατ' 
ανάγκην δέον νά φέρη χαρακτήρα τοιοΰτον ώατε, 
νά μή αχετίζηται αϋτη μ ετ’ ονδεμιάς άλλης Μελφ
δίας, δηλαδή ούτε μετά τής ήμετέρας δημώδους νά 
δμοιάζη, άλλ ’ οϋτε καί μετ ’ άλλης τινός τών άλλων 
έθνών δημώδους τε καί ίεράς.

Τοιουτοτρόπως έργασθεΐσα ή διαληφθεΐσα μου
σική έπιτροπή, ής άγνωστος δ Αριθμός καί τά πρό
σωπα τών συγκροτούντων αύτήν μελ.ών, ώς καί ό

δαπανηθεϊς έπί τής εργασίας αύτής χρόνος εδημι- 
ούργησεν δλως νέαν ίεράν Μελφδίαν, διαφέρονσαν 
κατά τε τόν χαρακτήρα καί τήν πλαστικήν πασών 
τών άλλων συγχρόνων διαφόρων ήμετέρων τε καί 
ξένων μελφδιών, καί άπόδειξις τούτον Αναμφήρι- 
στός έστιν αύτή αϋτη ή διαοωζομένη καί νϋν ίερά 
ήμών μελφδία τής όποιας άπαοαι αί διάφοροι ατε
λείς, εντελείς καί τελικαί καταλήξεις του τε Ειρμο- 
λογικοΰ, τοΰ Στιχηραρικοΰ καί τοϋ Παπαδικοΰ εί
δους είς ούδεμίαν ήμετέραν ή καί ξένην δημώδη 
Απαντώνται. Ή  Αξιοσημείωτος διά τήν μελφδίαν 
τής χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  λατρείας αϋτη έποχή πάντως νπήρ- 
ξεν έπί τών ημερών τοϋ ίεροΰ Ίωάννου τοϋ Δαμα
σκηνού, δστις καί θεμελιωτής τής κανονικής νμνο- 
γραφίας καί μελφδίας παρ ’ άπάντο>ν όμολογεΐται.

Έ κ  τούτων δλων ούδεμία πλέον Αμφιβολία μένει 
ήμϊν δτι ή τότε δημιουργηθεΐσα δλως νέα ίερά με
λφδία ήτο πλέον καί Απηλλαγμένη παντός ξενισμού 
κατά τε τό μέλος ν.αί τόν ρυθμόν. Τήν άναντίρρη- 
νον ταύτην αλήθειαν, δτι δηλαδή ή δημιουργηθεΐσα 
τότε καί έν τή Εκκλησία είσαχθεΐσα ίερά μελφδία 
ήτον Απηλλαγμένη πάσης ξενικής γραμμής έπιβε- 
βαιοΐ ή δημώδης μελφδία είς ήν ονδέν ίχνος τών 
τριών καταλήξεων τής ίεράς άπαντα. Τό τοιοΰτον δέ 
καί ανθις μάς τό έπιβεβαιοϊ ή τε ήμετέρα καί ή 
ξένη δημώδης μελφδία διότι καί αϋτη στερείται τών 
προρρηθεισών διαφόρων μελφδικών καταλήξεων 
τής ίεράς ήμών μελφδίας. Ούχ ήττον δμοος δέοννά 
γινώοκωμεν δτι αί τότε διάφοροι ίεραίτε καί δημώ
δεις μονόφωνοι μελφδίαι τών διαφόρων έθνών, έν 
αίς ώς είκός καί αί ήμέτεραι ήσαν, ώς είπεΐν συγ
γενείς κατά μικρόν διαφέρουσαι πρός Αλλήλας, έκ
τος της κατόπιν Αναφνείσης δυτικής τετραφώνου, 
ήτις καί κατά τα τονιαϊα διαστήματα καί κατά τήν 
ποικιλίαν τοΰ ρνθμοΰ κατά μέγα μέρος στερείται 
τούτων, ώς έν προηγονμένη ήμών Ανεπτύξαμεν. 
Ταΰτα δέ, άπερ μετά θετικότητος λέγομεν, πιστο
ποιεί ήμϊν ετι καί τοϋτο, δτι καί Τούρκοι καί ”Αρα
βες, καί Πέρσαι, καί Ίαραηλήται, καί Αρμένιοι 
άνομολογοϋσιν δτι τάς διαφόρους μελφδικάς χρόας 
«Μ ακάμια» ας ή Ανατολική μονόφωνος δημώδης 
αυτών μελφδία κέκτηται, οφείλει ταύτας είς τήν έλ
λην ικήν μουσικήν έξ ής αύτοί μετεγλώττισαν αύτάς 
καί ονομασίας συμφώνως ταΐς έαντών διαλέκτοις 
έδοσαν. Τοϋτ’ αύτό συνέβη καί έπί τών έν τή έλ - 
ληνική «Μετρική» άναφερομένων διαφόρων Α 
πλών, Συνθέτων, Άρτίων καί Περιττών ρνθμών. 
Ίν α  δέ καί έμπράκτως Αποδείξωμεν τοΰτο 
ίποσχόμεθα τή φίλη «Φόρμιγγι» δτι θ ’ Αποατείλω- 
φΐεν προσεχώς πρός δημοσίευοιν τουρκο-άραβο—περ
σικά τινα μελφδήματα πρός Απόδειξιν τής τε κανο- 
νικοτάτης συμπλοκής τών διαφόρων έν τή καθόλου 
μουσική τέχνη χροών καί τών έν τή μετρική Απαν- 
τωμένων διαφόρων καί ποικίλων ρνθμών τους 
όποιους ήμεΐς Αουνειδήτως μόνον Αναγινώσκωμεν, 
ούχί δέ καί γνα)ρίσωμεν αύτούς καί νά χρησιμο- 
ποιήσωμεν έν τή μελοποιία διαφόρων δημωδών καί 
λοιπών ασμάτων.

,Ε ν  Φ ανάρι") rfj 2 8  7 ) βριοτ1 1 9 0 8 .

ΐΝ. ΠαγανΑς.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

(Ιδιαιτέρα Ανταπόκριοις «Φόρμιγγος»)

Ίίω ν )π ο λ ις  Αύγουστος 1 9 0 3 .

Ή  καλοκαιρινή ήαυχ/α τή ς μεγαλοπόλεώ ς μας άπό 
τή ς  ληξάοης ήδη έβδομάδος έκ κ ή θ η  κάπως καί πάλιν 
υπό τοΰ ζη τή μ α τος τή ς προσοιλοΰς Βυζαντινής μουσικής. 
Ά β σρ μ ή ν  δέ πρός τήν  μουσικήν ταύτην κίνησιν εδωσεν 
ό άοτι έν Κ ω ν)πόλει αφικόμενος διευθυντής τοΰ έν Ά θ ή -  
ναις Ω δ είο υ  κ . Γ .  Νάζος. * 0  αξιότιμος ουτος κύριος 
άφίκετο ένταΰθα μ έ τήν ειδικήν πρόθεσιν, οπως έκ τοΰ 
πλησίον μ ελ ετή σ η  τήν θεωρίαν καί ποαξιν τή ς  έν χρήσει 
παρ’ ήμϊν  έκκλησιαστικής μουσικής καί κατόπιν μετά  
τών άρμοοίων σκεβθή κατά πόσον εινε δυνατόν ν’ άποβή 
λυσιτελής ο σχημα τισμός έν τώ  ’Ω δείω  ’Αθηνών είδικοϋ 
τμ ή μ α τος βυζαντινής μουσικής. Ό  κ. Νάζος βέρων μ εθ ’ 
εαυτού καί συστατικόν γράμμα τοΰ Σ εβασμιωτάτου Μ η
τροπολίτου ’Αθηνών π^ρουσιάσθη πρός τήν Α . Θ . Π . τόν 
Οικουμενικόν Πατριάρχην καί δεόντως συνεστήθη ύπό

τοΰ τέω ς μέλους τοΰ Ε . Μ. Συμβουλίου κ . Ί ω .  Χ α τζ ο -  
πούλου. Ό  μουσοτραφής Πατριάρχης ώς έμαθε τόν εύ
γενή σκοπόν τοΰ κ. Νάζου διεταξε τήν σύγκλησιν ειδι
κής συνεδρίας τοΰ Έ κκλησια στικοΰ  Μουσικοΰ Συλλόγου.

Ή  έκτακτος συνεδρία, συγκληθεΐσα υπό τήν  ποοεδοείαν 
τοΰ έκ τών αντιπροέδρων κ. Γ .  Παπαδοπούλου διευθυν- 
τοΰ τή ς μουσικές σχολής, ά π ετελεϊτο  έκ τών έοιτίμω ν 
κυρίων Γ .  Β ιολάκη πρωτοψάλτου τή ς  Μ . Ε κ κ λ η σ ία ς , 
Μάρκου Βασιλείου, Γ .  Π α/τίκου, Χρ. Παπαϊωάννου, Μ. 
Συγκέλου κ . Ν ικοδήμου. Ν . Καμαράδου, Ν . ΙΙαγανα, 
Π . ΓΙαχείδου, Φ . Παπαδοπούλου καί I . Ν αυπλιώτου. 
ΟΕ μουσι*ολογιώτατοι ούτοι κύριοι παρέσ/ον ίκανάς 
πληροφορίας περί τή ς  όξύτητος ή τή ς βάσεως τή ς  έκκλ. 
ιιουσικής, περί τή ς  μουσικής κλίμακος, περί τοΰ μουσι
κού οργάνου τών Π ατριαο/είων, περί τών ποικίλω ν δια
στημάτω ν τή ς παρ’ ήμϊν μουσικής καί τή ς  ιδιαιτέρας αύ
τή ς παοασημαντικής. ’Αλλά περί τοΰ σπουδαιοτάτου καί 
λεπτοτάτου ζη τή μ α τος τών μουσικών διαστημάτων έ π ε -  
κρατησε διχογνωμία μεταξύ τώ ν μελών τή ς  συνεδρίας 
τών μέν φρονούντων, οτι τό έκτημόριον καί τό τετα ρ τη 
μόριον έν πολλή συνεχεία δέν αποδίδεται διά τοΰ γυμνού 
λαουγγος, τών δέ τάναντία οοονούντων. Έ γ ένοντο καί 
αοκεταί δοκιμαί έπί τοΰ μουσικού οργάνου, αλλά τό 
αποτελεσμα δέν ΰπήοξεν ικανοποιητικόν πρό παντός είς 
τόν κ . Νάζον. Ή  Ε κ κ λ η σ ια σ τικ ή  ήμώ ν μουσική, ώς 
νΰν έ χ ε ι ,  έχαοακτηρίσθη μάλλον τέχ ν η  διά τή ς  φ ω νητι
κής παραδόσεως σω ζομένη, παρά σταθερούς καί απαρα- 
σαλεύτους έπιστημονικούς κανόνας εχουσα και διά τοΰτο 
ύπό τοΰ κ. Νάζου έροίφθη καί ή γνώ μη συγκλήσεως ει
δικού συνεδρίου έξ ήμετέρω ν καί ξένων ειδικών θεω ρη
τικών μουσικολόγων συνισταμένη. Μ ετά την ποώτην 
συνεδρίαν έγένετο καί δευτέοα το ια ύ τη , μέ πλείονα ομως 
μ έλ η  τοΰ μουσικού συλλόγου τήν φοράν ταύτην. Αί εφ η
μερίδες τή ς  Κ ω νίπόλεω ς δέν έπαυσαν δεόντως όμιλούσαι 
περί τών συνέδοιών τούτων καί ίδωμεν τ ί  φάσιν θά λ ά - 
βωσι τά πράγματα, διά νά καταστήσω μεν ταΰτα γνωστά 
τοΐς φίλοις αναγνώσταις τής «Φ όρμ ιγγος». Έ ν  παρόδιο δέ 
είρήσθω, ότι περί τοΰ ζη τή μ α τος τή ς  τετραφωνίας ούοείς 
έγένετο λόγος, καθό έξαοτω μένης τα ύτης έκ τοΰ καθαρι
σμού τοΰ γνησίου καί πιστοΰ έκκλησιαστικοΰ μέλους.

* ♦

Ό  παρ’ ήμϊν λειτουογών μουσικός « "Ομιλο; τών Έ ρ α -  
σιμ άλπω ν», ό άτ/ολούμενος μόνον περί τήν Ε λ λ η ν ικ ή ν  
μουσικήν, αρ/αίαν βυζαντινήν καί νεωτέραν, πρό ολίγων 
ημερών έξέδοαμεν είς τόν Κεράτειον κόλπον μ ετά  τών 
μελώ ν τοΰ μικτοΰ αύτοΰ ^ορού, ύπό τινων τών οποίων 
έγένοντο καί ίκαναί προπόσεις. Ή  πρόποσις τοϋ διευθυν- 
τοΰ αύτοϋ κ . Π α χτίκου eyει ώδε.

ΦΙλτατοι έρασ ίμολποι,
«Μ ετά παρέλευσιν δέκα περίπου έτών εργασίαν ό μ ι 

κτός άνδοών καί γυναικών '/ορός τοϋ ήμετέρου ’Ο μίλου 
ποώτην φοράν εύρίσκεται είς τοιαύτην τόσον φαιδοάν 
έστίασιν, ή οποία νά κοσμήται ού μόνον ύπό τών προσφι
λών ύμών γονέων,αλλά καί ύπό καλών το ΰ 'Ο μ ίλ ο υ  φίλων.

Ή  αδελφική αύτη συνεστίασις πληροί βεβαίως /αράς 
καί αγαλλιάσεως τήν ψυ/ήν ύμώ ν, αλλά καί ή έμ ή  έπίσης 
χαρά δέν είναι μικρά I Υ π ε ρ ε κ χ ε ιλ ίζ ε ι  μάλιστα α ύτη , 
δίκην ορμητικού ποταμού, τήν ψυχήν μου, όταν μεταξύ 
τόσων εύοοοσύνων σημείω ν β λέπ ω , οτι ή συνεστίασις γ ί
νεται έπ ί περικαλλούς Θρακικής γη ς, έν ή , ώς γνωστόν 
έκ τή ς  Μυθολογίας, έγεννήθη ό τούς πάντας καί τά πάντα 
διά τή ς  μάγου λύρας του συγκινών Ό ρφεύς, καί παρά τάς 
ακτάς μουσοτραφούς κόλπου, οστις μ ετά  τοϋ μαγευτικού 
Βοσπόοου διαπνέει τήν πλέον ζείδωρον καί τήν πλέον 
π οιητικήν αύραν διδύμων μουσικών αναμνήσεων.

Μ ή λησμ?>νώμεν, φίλτατοι έρασίμολποι, ότι ό μαγευ
τικός Βόσποοος έγένετο ό αντίλαλος ού μόνον τών τερ- 
ψιθύμων τοΰ Ό ρ®έως μελω διώ ν, άλλά καί ή πολυχεύμων 
π η γή  τών γενναίων π οιητικώ ν έμπνεόσεων τών λυρικών 
καί δραματικών τή ς άρ/αιότητος ποιητώ ν διά τάς καλλο- 
νάς τοϋ όποιου Α ισχύλος, Σοφοκλής, Εύουπίδης καί ή 
λοιπή π οιη τική  τοΰ Ε λλ η ν ικ ο ύ  Παρνασσού χορεία τάς 
εύπαθεστάτας καί μα ^ευτικωτάτας έκοουσαν χορδάς τή ς 
ήδυλάλου λύρας τω ν.

Ά λ λ ά  καί είς τάς θελκτικάς έπίσης άκτάς τοΰ Κερα
τίου μας κόλπου κατά τόν Ε λλ η ν ικ ό ν  μεσαίωνα α ν τή χ η 
σαν αί πλέον ευσεβείς καί αί πλέον μελιστα γεΐς μ ελ ιο - 
δίαι τών θεοπνεύστων Χοιστιανών Ό ρφεων τοΰ Βυζαν
τίου. Διά τούς μουσοοίλους άοα τό αοχαΐον καί τό Β υ 
ζαντινόν μουσικόν πνεύμα έγκατοπτρίζονται εν τώ  Β υ -  
ζαντινίζοντι τούτω  κόλπω καί έν τώ  ποεσβυτερω αυτού 
αδελοώ Βοσπόρω.

Τήν δίδυμον λοιπόν ταύτην μουσικήν αύραν ύπομιμνή- 
σκω ύμίν, φίλτατοι έρασίμολποι, διότι καί αί τοΰ ή μ ετ έ -  
οου 'Ο μίλου προσπάθειαι έπ ί τοΰ αο/αίου κυρίως καί τοΰ 
βυζαντιακοΰ μουσικού πνεύματος στηρίζονται. Ά ν  δέ 
κατά καιρούς ή σχο λήθη μ εν , καί, χάρις είς τήν πρός ήμας 
έπιδει/θεϊσαν τελευτα ίω ς γενναίαν ένθάοουνσιν εύγενοΰς 
ανωνύμου δωοητοΰ, θά έπιδοθώμεν λίαν προσεχώς ευρύ- 
τερον καί είς τήν ειδικήν καλλιέργειαν καί διάδοσιν τών 
θελκτικώ ν τοϋ Ε λλ η ν ικ ο ύ  λαοΰ μ ελω διώ ν, τό τοιοΰτον 
ούδόλι»ς μειοϊ τήν ύφισταμένην διδύμου αρμονίας σχεσιν , 
διότι καί τά δημοτικά μας τραγούδια είνε, ώς πολλάκις 
δ'ά τοΰ ομίλου κατεδείξα μεν, μυροβόλα απαυγάσματα 
τή ς  άρ-χαιότητος καί τοϋ διαδόχου αύτοΰ μεσαίωνος.

Ύ ψ ώ  λοιπόν τό ποτήριον τούτο, φίλτατοι έοασίμολ- 
π ο ι, εις ύγεία* ύμών καί τών φιλτάτων σας γονέων, οί 
όποιοι τόσον εύγενώς σεμνύνονται νά βλέπωσιν ΰμας έξυ-
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πηρετουντας έςευγενιστικάς καί τ,Οοπλαστικάςπροσπαθείας.
Ή  τερψίθυαος και ρω ττική  αύρα τοΰ περικαλλούς τού

του κόλπου, ας δροσιση ού αόνον το σώαα, αλλά και το 
πνεΰμ,α ύαών διά νά έπιδοθώαεν ούτω κα'ι πάλιν γενναίο- 
τερον είς το προσφιλές ήαώ ν εργον.

ΓΙοοπίνω λοιπό/, φίλτατοι έρασίμολποι, είς υγείαν 
υαών καί τών αγαπητών σας γονέων».

Bod^opia «Φ0£>ιιιγξ».

Ι Δ Ρ Τ Σ Ι Σ  ΕΝ ΤΟ, Ω Λ Ε Ι Ω -
Ε Δ Ρ Α Σ  Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η Σ  ΜΟΥ Σ Ι Κ Η Σ

ϊπ ο υ δ α ιο τά τη  di/νέντενξις μετά τοϊ; κ. 
Νάζον Διευθι/ντοϋ τοΰ ’ ίΐοείον.

Είς τ ονς ήμετέρονς άναγνώστας εινε γνωστόν δτι, 
άπό τοϋ παρελθόντος έτους πρώτο ιτατούσης της 
«Φόρμιγγος» ήρξατο ζωηρότερον κάπως άναχινού- 
μενον τό μουσικόν ζήτημα. ‘Εκ  της άνακινήσεως δε 
ταύτης διηγέρθη πως τό ενδιαφέρον τών άρμοδίων 
έκκλησιαστικών ήμών ’Αρχών, δι' ό ανται συν ταΐς 
άλλαις περι της έκκλησίας ήμών φροντίδεσιν έθεντο 
και τήν περί τής καταργήσεως έκ τών εκκλησιών 
τής τετραφώνου ώς κα'ι τήν περι ιδρνσεως ένταΰθα 
Μονσικής Σχολής πρός διδασκαλίαν τής Βυζαντινής 
μονσικής και τήν μόρφωσίν ψαλτών.

Κα'ι ώς πρός μεν τό πρώτον τών δύο τούτων 
σπονδαιοτάτων όντως ζητημάτων, ονδέν τι, ώς 
γνωστόν, άποτελεσματικώς διενεργήθη έκ μέρονς 
τών έκκλησιαστικών ήμών άρχών, ώς πρός τό δεύ
τερον δμως, αί ένέργειαι αντών έδείχθησαν πράγ
ματι άποτελεσματικαί, συντελέσαντος πρός τοϋτο 
κατά μέγιστον μέρος τοΰ ρέκτου καί φερεπόνου 
Διευθνντοϋτοΰ ένταΰθα ’Ωδείου κ. Νάζου, οντινος 
ή ούμπραξις πρός ενόδωσιν τοΰ ζητήματος τούτου 
έζητήθη παρά τών έκκλησιαστικών ήμών άρχών.

Ό  κ. Νάζος είναι αληθές δτι δεν εχει τήν ειδι
κήν μόρφωσίν τής κ α θ ’ ήμας έκκλησιαστικής Β υ
ζαντινής μονσικής, ονχ ήττον δμως ήδύνατο ώς 
μουσικός έπιστήμων νά κοίνη κατά πόσον τό Ώδεΐον 
ήδύνατο νά παράσχη τήν αιτηθεΐσαν σύμπραξιν αν
τοϋ είς τό σπουδαιότατον τοΰτο ζήτημα. Τούτου 
ενεκα ό Σεβ. Μητροπολίτης 5Αθηνών άπετάνθη πρός 
τόν κ. Νάζον, ουτος δέ έφάνη προθυμότατος νά 
βοηθήση αντον είς τό εργον του τοΰτο. Κατόπιν 
λοιπόν τής έκδηλωθείσης ταύτης προθυμίας τοΰ κ. 
Νάζου, αί εκκλησιαστικοί ήμών άρχα'ι άνέθεντο είς 
τοΰτον τήν φροντίδα τής ίδρύσεως Μονσικής Σχο
λής, ώς κα'ι έκείνην περί τής ευπροσώπου και έπιστη- 
μονικωτέρας διδασκαλίας και έκτελέοεως τής έκκλη- 
σιαατικής ήμών μουσικής. Τήν έντολήν ταύτην 
εσπενσε νά άνακοινώση ό κ. Νάζος είς τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τοΰ ’Ωδείου, τοΰτο δέ λίαν προ- 
ϋύμως άπεδέξατο τήν ιδέαν τής ίδρύσεως τής Σχο
λής έν τφ Ώδείφ,άφήσαν δμως τά κατ’ αυτήν είς 
τήν κρίοιν τοΰ κ. Νάζον. Τοιουτοτρόπως άνατεθεί- 
σης τής πραγματώσεως τής ίδρύσεως τής Μονσικής 
Σχολής έξ ολοκλήρου σχεδόν είς τόν κ. Νάζον, ήρ
ξατο οντος άμέσως τών ενεργειών αντοϋ πρός έκ- 
πλήρωσιν τής άνατεθείση; αντφ έντολής ταύτης.

Ό  κ. Νάζος σκεφθε'ις δη διά μίαν τοιαύτην έν
τολήν ένέχει μεγίστην ευθύνην λόγω τής σημασίας 
αντής οϋσης κατ’ εξοχήν έθνικής καί άναλογιζόμε- 
νος δτι ή πραγμάτωσις αυτής άπήτει μεγίστην προ
σοχήν και έπιστημονικήν και τεχνικήν προπαρα- 
σκενήν ον σμικράν, μετέβη εις Κων)πολιν, δπως 
μελετήση έν. τοΰ σύνεγγυς τήν ίεράν ήμών έκκλη- 
σιαατικήν μονσικήν καί ερχόμενος είς σύσκεψιν μετά 
τών έκεί εγκρίτων μουσικών δυνηθή νά άρυσθή 
παν δ,τι νπήρχεν έπιστημονικώς έξηκριβωμένον διά 
τήν εκκλησιαστικήν Βυζαντινήν μονσικήν, δπερ νά 
χρησιμενση αντφ ώς βάσις πρός έπιστημονικωτέραν 
διδασκαλίαν τής Μουσικής ταύτης έν τφ ήμετέρφ 
Ώδείφ, έν τφ όποίφ, ώς γνωστόν, ή μουσική εχει 
σήμερον αναχθή είς περιωπήν υψηλής έπιστημης 
καί τέχνης.

Τόν κ. Νάζον έπανακάμψαντα έσχάτως έκ Κων]  
πολεο)ς έλάβο/nv τήν τιμήν νά έπιοκεφθώμεν, δπως 
λαμβάνοντες παρά τοϋ ίδίον γνώσιν τοΰ άποτελέ- 
σματος τής έκεί μεταβάσεως αντοϋ μεταδώσωμεν 
τοϋτο πιστώς τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις.

Ό  κ. Νάζος ενθ'υς ώς έδηλώθη αντφ π αρ’ 
ήμών ό σκοπός τής έπισκέψεώς μας έδείχθη προ
θυμότατος νά παοάσχη ήμϊν πασαν έπι τοϋ ζητήμα
τος τούτον πληροφορίαν.

Και ώς πρός μέν τό άποτέλεσμα τής είς Κων)  
πολιν μεταβάσεώς τον, εϊπεν ήμϊν δτι, τοΰτο δέν 
υπήρξε καί τόσον ένϋαρρνντικόν, καθόσον έκ τής 
γενομένης εκεί ενρντάτης τεχνικής σνζητήσεως με
ταξύ αντοϋ και τών έκεϊ μουσικών, προσκληθέντων 
έπϊ τούτφ υπό τοϋ μουσοτραφοϋς οίκουμενικοϋ Πα- 
τριάρχον κ. ’Ιωακείμ τοΰ Ε ,  δέν ήδυνήθη νά δια- 
φωτισθη οντος έπαρκώς ούδέ νά άρυσθή τι περί 
τής Βυζαντινής μουσικής έπιστημονικώς έξηκριβω- 
μένον, δπερ νά χρησιμεύση αντφ ώς βάσις τής ερ
γασίας ήν τό Ώδεΐον άπεφάσισε νά άναλάβη. Αίφνης 
θέλων ό κ. Νάζος, ώς εϊπεν ήμϊν, νά διαφωτισθή 
παρά τών έκεϊ μονσικών έπι τών έξής καθαρώς 
τεχνικών σημείων τής έν χρήσει παρ5 ήμϊν εκκλησια
στικής μονσικής :

α ')  Περί τής όξύτητος ήτονικής βάσεως τής κα θ ’ 
ήμας μονσικής.

β ')  Περι τών μουσικών διαστημάτων, 
γ') Περι τής μονσικής κλίμακος. 
δ') Περί τής παρασημαντικής ήτοι μονσικής γρα

φής. Καί τέλος
ε ') Περί τής άξίας τών μουσικών φθόγγων και 

περί τοΰ ρυθμοΰ.
Ενρέθη πρό γνωμών καί Ιδεών άλληλοσυγκρουο- 

μένων καϊ άσαφών.
Και είς μέν τό ζήτημα τής κοινής παραδοχής 

μιας ώρισμένης βάσεως δέν παρετηρήθη σπονδαία 
τ ς διαφωνία, καθόσον τό ζήτημα τοΰτο είχε παρα- 
δεχθή άλλοτε καϊ ή έπί τής πρώτης πατριαρχείας 
’Ιωακείμ τοΰ Γ '  συστάσα μουσική επιτροπή κατά 
τό 1 8 8 3 . *Ως πρός τό ζήτημα δμως τών μονσικών 
διαστημάτων υπήρξαν γνώμαι λίαν άντιφατικαί πρός 
άλλήλας. Μολονότι δέ έδέηοε νά ποιήσωσι χρήσιν 
έν τή συζητήσει ταντη και τοΰ πρό ετών κατασκενα- 
σθέντος Κωνοταντινείου μονσικοϋ οργάνου, δμως ή 
διαφωνία περί τήν άιτόδοσιν τών μικροτέρων τοΰ 
ημιτονίου διαστημάτων υπήρξε καταφανής. Οί νπο- 
στηρίζοντες δέ τήν ϋπαρξιν τών έκτημορίων δια
στημάτων δέν ήδύναντο άνεν τής βοήθειας τοΰ μον- 
σικοΰ τούτου όργάνου νά άποδώσωσιν αντά έπιστη
μονικώς καί επομένως ή ανεν τοΰ όργάνου άπόδοσις 
αντών έθεωρήθη ούχί σταθερά. Ά λλοι δέ καί πά
λιν διεφιλονείκονν κατ’ άρχήν τήν ϋπαρξιν τών έλα- 
χίστων τούτων διαστημάτων λέγοντες δτι ούδαμοϋ οί 
Βυζαντινοί περι τούτων κάμνονσι λόγον ίδιον καί 
δτι καί οί άρχαΐοι Έλληνες τά ελάχιστα ταϋτα δια
στήματα μετεχειρίσθησαν είς είδικάς δλως περιπτώ
σεις έν τή μουσική των. cI I  αύτή άβεβαιότης καί ή 
αντη άσυμφωνία έπεκράτησε και περί τήν έξέτα- 
σιν τών άλλων θεμάτων.

Κατόπιν λοιπόν δλης ταύτης τής σνζητήσεως 
έσχημάτισεν ό κ. Νάζος τήν ιδέαν δτι, ή έκκλησια- 
στική Βνζαντινή μουσική είνε τέχνη μάλλον έμπει- 
ρική καί ούχί έπιστημονικώς καθωρισμένη, άλλά 
διασωθεΐσα μέχρις ήμών έκ παραδόσεως άπό στό
ματος εις στόμα' καί δτι δέν εϊνε δυνατόν έπί τοϋ 
παρόντος νά διδαχθή αυτη, δπως έχει, έπιστημο
νικώς. Διά τόν λόγον δέ τοΰτον έπρότεινεν είς τους 
έκεϊ τά έξής, άτινα κατ’ άρχήν έγένοντο δεκτά.

α ) Οί μέλλοντες ίεροψάλται δέον νά έχωσι μου
σικήν ιδιοφυίαν καί νά ώσι καλλίφωνοι' νά διδά- 
σκωνται δέ προσέτι, έκτός τής σήμερον παραδεγμέ
νης Βυζαντινής μουσικής, ήτοι τής άπό στόματος 
παραδόσεως, καί τήν άρμόζουσαν είς τό έπάγγελμα 
αντών ευρωπαϊκήν μονσικήν, προσθέσας δτι ευχής 
εργον θά ήτο άν καί ό κλήρος ήρχιζε νά διδάσκη- 
ται την Βυζαντινήν καί ευρωπαϊκήν μουσικήν νπό 
τους άνωτέρω δρους, καθόσον διά τής οϋτω έπι- 
τυγχανομένης μονσικ ]ς μορφώσεως αύτών θέλουσι 
καί ουτοι συντελέσει είς τήν συστηματοποίησιν τής 
Βυζαντινής μουσικής κα θ ’ ώρισμένονς κανόνας, 
ώστε ήτε διδασκαλία αντής κα'ι ή έξαγγελία νά γίνεται 
καθ ’ ομοιόμορφον τρόπον, πράγμα, δπερ μόνον διά 
τοΰ έπιστημονικοΰ καθορισμού τών τονιαίων διαστη
μάτων τών κλιμάκων τής Βυζαντινής μουσικής δύ- 
ναται νά έπιτενχθη. Τοιοντοτρόπως δέ έπιτυγχανο- 
μένου τοΰ όμοιομόρφον τής διδασκαλίας τής μου

σικής ταύτης θά έκλίπη πλέον ή παρατηρούμενη σή
μερον γραώδης όντως διαφορά μεταξύ τών διαφόρων 
κατά πόλεις ψαλτών, ψαλλόντων νϋν διαφοροτρό- 
πως καίτοι διδαχθέντων απάντων τήν αντήν μονσι
κήν τήν ήδη δηλονότι παραδεδεγμένην Βνζαντινήν.

β ')  Τόν σχηματισμόν Βιβλιοθήκης έν τή όποια 
νά περισνλλεγώσι άπαντα τά άφορώντα τήν Βυζαν
τινήν μονσικήν.

γ') Τήν ούγκλησιν συνεδρίου έκ μουσικών ήμε- 
τέρων τε καί ξένων, έξ Ιεροψαλτών, ένός ή καί πε
ρισσοτέρων φυσικομαθηματικών καί ένός ειδικόν 
κατασκευαστοΰ οργάνων πρός έξέτασιν καί έπίλνσιν 
τών διαφόρων περί τής Βυζαντινής μουσικής έκ- 
κρεμών ζητημάτων. Καί

δ ') Τήν κατασκευήν όργάνον δπως χρησιμεύσω/ 
διά τήν επιστημονικήν μελέτην τής Βυζαντινής μου
σικής.

Διά τών προταθέντων τούτων δ κ. Νάζος νπέ- 
δειξεν είς τους έκεϊ δτι θά δννηθώμεν νά μορφω
θώ μεν μουσικώς οϋτως ώστε νά καταατώμεν ικα
νοί πρός μελέτην τής μουσικής, έκ τής μελέτης δέ 
ταύτης δννηθώμεν νά προσεγγίσω μεν τήν αλήθειαν 
καί συνεπώς νά καταλήξωμεν συν τφ χρόνφ είς τό 
άποτέλεσμα κ α θ ’ δ ή αληθής μουσική θά άννψώνη 
τό αίσθημα τοΰ έκκλησ ιαζομέν ον.

Ταΰτα ύποδείξας έν τή συνεδριάσει ταύτη ό κ. 
Νάζος άπήλθεν έκ Κων)πόλεως μή άρνσθείς, ώς 
προείπομεν, ονδέν έκεΐϋεν ή δ,τι έν Κωνπόλει τη
ρείται ενλαβώς όντως έκ παραδόσεως πάν δ,τι 
άπαρτίζει ττ,ν νΰν καλονμένην Βυζαντινήν μονσικήν 
καί δτι έκεί υπάρχει γνήσιότερόν πως τό ϋφος τής 
έξαγγελίας αυτής διασωθέν καί τοΰτο έκ διαδοχής 
καί μιμήσεως. ,

Τοΰ λόγου εϊτα περιστραφέντος περί τοΰ τί σκέ
πτεται έν τοιαύτη ώς άνωτέρω περιπτώσει νά 
πράξη τό ’Ωδεΐον ώς πρός τό ζήτημα τής ΑΙονσικής 
Σχολής, ό κ. Νάζος ενηρεοτήθη νά μάς δ (όση τάς 
έξής σαφείς πληροφορίας.

"Οτι «τό Ώδεΐον θέλον νά φανή χρήσιμον και 
είς τήν Εκκλησίαν άπεφάσισεν ήδη νά ίδρυση έν 
τφ καταστήματι αντοϋ έδραν τής Βυζαντινής μον
σικής, ήτις θέλει λειτουργήσει κατά τους νπ’ αντοϋ 
προταθέντας δρονς καί έκ παραλλήλου μετά τής έν 
τοϊς Πατριαρχείοις ίδρνθησομένης έτέρας μονσικής 
σχολής, κατά τήν έκφρασθεϊσαν έπιθνμ,ίαν τής Α, 
Θ. Π . τοϋ Οί/.ονμενικοϋ Πατριάρχου'κ. ’Ιωακείμ 
τοΰ Γ ' ,  καί τοΰ σεβ Μητροπολίτου Αθηνών, δπως 
διά κοινής άμφοτέρων τών Σχολών τούτων συνερ
γασίας έπιτευχθή ό έπιδιωκόμένος σκοπός».

« Ά π ό  τής έ'δρας δέ ταύτης άπεφασίσθη νά δι- 
δάσκη μουσικοδιδάσκαλος τής Βυζαντινής μονσικής 
έκ τών Πατριαρχείων μετακαλούμένος τήν νϋν έκ 
παραδόσεως διαοωθεϊσαν βυζαντινήν μονσικήν».

Μετά ταΰτα έρωτήσαντες τόν κ. Νάζον αν έχεται 
άληθείας ή εΐδησις τής μετακλήσεως έκ Κωνσταντι- 
νονπόλεως ώς καθηγητοϋ τής ίδρνθησομένης έ’δρας 
τοΰ έκεϊ μουσικοδιδασκάλου κ. Ευστράτιον ΙΙαπα- 
δοπονλου έλάβομεν παρά τούτον τάς έξής πληρο
φορίας :

f Τό Ωδεΐον μετά τήν ληφθεΐσαν άπόφασιν τής 
ίδρύσεως έν αντφ Μονσικής Σχολής άνεκοίνωσε 
τοϋτο είς τήν ίεράν ήμών Σύνοδον, αντη δέ ονσκ.ε- 
ψαμένη άπέστελε πρός τά Πατριαρχεία έπιστολήν 
έξαιτοϋσα παρ’ αντών τήν αποστολήν ένός ειδικοί’ 
μουσικοδιδασκάλου καί ώς τοιοϋτον νπέδειξεν αντη 
τόν κ. Ευστράτιον Παπαδόπουλον, οντινος τό όνομα 
ώς ενπαιδεντον μονσικοϋ ενφήμως φέρεται μεταξν 
τών ϊνταϋθα καί Κωνσταντινουπόλει μονσικών. Τί 
δμως θά άπαντήσωσι τά Πατριαρχεία καί νπο 
ποιους δρονς θά δεχθή 6 κ. Παπαδόπουλος νά έλθη 
ένταΰθα, ταΰτα πάντα εϊνε άγνωστα είς τόν κ. Νά
ζον, καθόσον τήν περί τούτον φροντίδα έχει άνα- 
λάβει ό Σεβ. Μητροπολίτης.

Τοιαύτη ή μεταξν ήμών και τοϋ κ. Νάζου συνέν- 
τενξις έπϊ τοϋ σπουδαιοτάτου ζητήματος τής ίδρύ
σεως ένταΰθα Μουσικής Σχολής. Ώ ς  κατακλείδα 
δέ τής δλης ταύτης συνεντεύξεως προσέθηκεν ό κ. 
Νάζος καί τα έξής βαρυσήμαντα:

« Ύ φ  ’ ονς δρους πρόκειται νά λειτοοργήση ή έδρα 
τής Βυζαντινής μονσικής έν τφ Ώδείφ, ον δε μία με
τατροπή θέλει έπέλθει είς τά καθεστώτα,άλλά θέλει
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έπιδιωχθή ή καλλιτεχνική καί επιστημονική διδα
σκαλία τής ήδη έκ παραδόσεως Βυζαντινής μονσι- 
κής, δπως οϋτω φθάσωμεν είς τοιοϋτον σημεΐον 
ώστε νά δννηθώμεν νά θέσωμεν τάς πρώτας βάσεις 
τής εκκλησιαστικής ήμών μονσικής».

Ενχαριστήοαντες τέλος τόν κ. Νάζον δι’ δ ο ας 
έπί τοΰ ζητήματος τούτον παρέσχεν ήμϊν πληροφο
ρίας άπήλθομεν λαβόντες τήν διαβεβαίωσιν τούτου 
δτι πολύ προθύμως θά παρέχη ήμϊν και έν τφ μέλ- 
λοντι πάσαν πληροφορίαν έπί τών έν γένει εργασιών 
τής ίδρνθησομένης Σχολής.

I. 0 . Τ.

Μ Ε Λ Ε Τ Α !  Κ Α Ι  Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

ΊΙερϊ τοϋ ρυθμοΰ τών Εκκλησιαστικών ήμών μελών 

ΰπό

Π Ο Λ Υ ΧΡΟ Ν ΙΟ Υ  Γ· Π Α Χ Ε ΙΔ Ο Υ
Κ αθηγητοϋ τη ς Μουσικής Σ χ ο λ ή ς τοΰ έν Κιον/πόλε: 

Έ κ κ λ η σ . Μουσικοΰ Συλλόγου

(Συνέ/ ειά  ίοέ προηγ. ούλλον.)

Έζητηθη διά διαγωνίσματος τοϋ [Λουβικ,ωτάτου 
έν ΙΙατρίάρχαις πρ. Κωνσταντινουπόλεως ■/.. Κων
σταντίνου τοϋ Ε ’ . νά έξευρεΟ·?) έάν ύπχρχγ σχε'σις 
αεταςύ τοΰ τον.κοΰ ρ .Οαοΰ τοΰ κειμένου καί τοΰ 
μελικού αύτοΰ ρυθμοΰ. Διά τών άνωτέρω έρευνών 
καί παρατηρήσεων μου πείθομαι δτι οΰοεμία σχέσις 
είναι δυνατόν νά ύπαρξη μεταξύ τών όύο ρυθμών" 
διότι είς τό κείμενον τοΰ άσματος συνεχώς παρου
σιάζονται πόδες περιττοί άποτελούμενοι έκ μιας το- 
νιζοαένης συλλαβής καί όΰο η τεσσάρων άτονων έπο- 
αένων αύτη' τό μέλος δμως αύτών τών περιττών 
τονικών ρυθμών έκτελείται, ώς είδομεν, πάντοτε δι’ 
άρτιου ρυθμοΰ, καί μάλιστα μετά τοσαύτης αύστη- 
ρότητος, ώστε ένώ είς τό σύντομον είρμολογικόν 
αέλος αύτη ή λογική καί αύτή ή σημασία τής λέ- 
ςεως άπαιτοΰσιν ϊνα όλαι αί συλλαβαί ψαλλόμενα1, 
δαπανώσιν έκαστη άνά ένα μόνον χρόνον, έν τούτοις 
ό ουΟν.ό; έπιβάλλει κατ’ άνάγκην καί μόνον πρός

1 1  \ ί. ,άποκλεισαόν τών περιττών ποοών τόν διπλασιασμόν 
συλλαβών διά νά έκτελεσθή τό μέλος διά ποδών 
άρτιων.

’Άλλως τε καί Ιαμβικούς κανόνας έχει ή ’Εκ
κλησία άλλά δι’ αρτίου ρυθμοΰ ψ άλλ ο υ. εν αύτούς" 
είναι άλϊΐθές δτι έν τή έκτελέσει τής ψαλμωδίας αύ
τών παρεισάγομεν κάπου κάπου και τινας τρισή- 
μους, άλλ’ όσην σημασίαν είναι δίκαιον ν’ άποόώση 
τις είς τόν τρίσημον τόν όποιον σχηματίζει ή συλ
λαβή «ψεν» δ.ά τοΰ κλάσματος, τοσαύτην πρέπει 
νά όώση τις καί είί τούς τοιούτους τρισήμους ούς 
άπαντώμεν ή μάλλον δημιουργοΰμεν κακοζήλως 
ψάλλοντες έν συντόμω είρμολογικώ μέλει τούς ’Ιαμ
βικούς. ’Εάν τούς αύτούς τρισήμους'τούς έπανευρω- 
μεν έν τή αύτή θέσει καί είς τό άργόν είρμολογικόν 
μέλος αύτών τών κανόνων, τότε θά παοαδεχθή τις δτι 
κανονικώς έτέθησαν καί έν τώ συντόμω. Έ ν  τούτοις 
είναι τοΐς πάσι δήλον δτι αί άογαί καταβασίαι αί 
Ίαμβικαί πάντοτε καί παρά πάντων ψάλλονται δι’ 
άρτιου ρυθμοΰ’ θά ΐδωαεν δέ παρακατιόν όποια κλη
ρονομική σχέσις ύπάρχει μεταςύ τοΰ συντόμου καί 
άργοΰ είρμολογικοΰ μέλους, δπερ σημαίνει ό'τι τούς 
έν τώ συντόμω τρισήμους πρέπει ν’ άπαντώμεν καί 
έν τώ άργώ* άοοΰ όε έν τώ άργώ οέν ύπάρχουσι, 
πώς παοε’.σάγομεν έν τώ συντόυ.ω άνευ λόγου ; Ά λλά  
μήπως καί είς τά σύντομα είιμολογικά μέλη έ'νθα 
ύπάρχει τρίσημος, ύπάρχει έν τάςει τινί καί συμμε
τρία ; ποσώς* λάβωμεν άνά /sipας τό Είρμολόγιον 
Ί .  Λαμπαδαρίου. έν σελίδι 2 1 6  ύπάρχει κανών είς 
τό Γενέσιον τής Θεοτόκου είς ήχον πλ. δ ', ό μεν 
ειρμός αύτοΰ «Τώ συντρίψαντι πολέαους» είναι με- 
μελισμένος ολόκληρος διά όισήμου, χωρίς ουτε ίχνος 
τρισήμου νά παρουσιάζηταί που’ έπονται τώ Είρμώ 
τεσσαρα τροπάρια' είς τό τέλος έκάστου τροπαρίου 
τό κείμενον σχηματίζει είς τήν αύτήν πάντοτε θέ
σιν άνά ένα τοί<7ηΐΛθν τονικόν έκ μιας συλλαβής 
τονιζομένης καί δύο άτονων δηλ : «Λυτοωτήν τοΰ

παντός- έν τή γεννήσει αύτής' δοξολογείται Θεός'

θεογεννήτορ Α γν ή -» καί τούς τέσσαρας τούτους

τρισήμους τονικούς τούς βλέπομεν έν τω Είρμολογίω 
μεμελισμενους διά δισήαων δηλ : τη ην του παν'—

νη η το pa— νη η σει αυ— γει ει ται θε. —  Καί όμως

πρό τών τελικών τούτων καταλήξεων ύπάρχει είς 
έκαστον τρ,οπάριον άνά μία ατελής κατάληξις είς 
τόν φθόγγον «βου» μεμελισμένη διά ρυθμοΰ μελι- 
κοΰ τρισήμου, χωρίς νά ύπάρχη λόγος τις* τό δέ 
παραδοξώτερον βτι ή άτελής αύτη κατάληξις είς τό 
τρίτον τροπάριον τό δοξαστικόν «τρία άναρχα δο
ξάζω» είναι μευ.ελισμενη διά ρυθαοΰ αελικοΰ δισή- 
μου ένώ άν παραβάλη τις τό κείμενον άμοοτέρων 
τών τροπαρίων ευρίσκει τούς αύτούς τόνους, τόν αύ
τόν ρυθμόν τών συλλαβών.

«ΙΙάντες ούν πιστώς συνεορτάσωμεν».
«Είς γάρ έν πατρί Τίώ καί Πνεύματι». 

άκόμη δέ καί τούς μουσικούς χαρακτήρας έν τώ Είρ
μολογίω βλέπομεν δτι είνε οι αύτοί καί απαράλλα
κτοι έν άμοοτέραις αύτοϊς ταΐς άτελέσι καταλήξεσιν.

’Ερωτώμεν δθεν. ’Εάν ό τρίσημος μελικός ρυθμός 
είναι προσόν καί πλεονέκτημα θαυμάσιον τής έκ- 
κλησιαστικής ήμών ψαλμωδίας καί παρενείρεται 
πρός καλλωπισμόν τοΰ μέλους, διατί ό Ειρμός ολό
κληρος έμελίσθη άνευ ούδενός τρισήμου καί έστε- 
ρήθη ούτω τής καλλωπιστικότητος ; διατί τά τέσ- 
σαρα τροπάρια δέν έμελίσθησαν ολόκληρα διά τοΰ 
δίσημου δι’ ού έμελίσθη καί ό Ειρμός, άλλά μεταξύ 
30 δίσημων παρουσιάζουν καί άνά ενα τρίσημον; 
Καί άν ύπάρχη λόγο: άπο^ρών δι’ ον έτέθη ό είς 
τρίσημος είς τά τροπάρια, διά ποιον άλλον λόγον 
δέν έτέθη ό αύτός τρίσημος·καί tie τό Δ όξα; Είς 
δλας αύτάς τάς έρωτήσεις ορονώ δτι ούδεμια λογική, 
ή τεχνική ή επιστημονική άπάντησις είναι ποτέ 
δυνατόν νά δοθή παρ' ούδενός' αίνον πάντα ταΰτα 
άποδεικνύουσι ψηλαοητότα δτι ό τρίσημος παρει- 
σέφρησεν άνευ τινός λόγου ολως τυχαίως' καί Μάλι
στα ό τρίσημο: τοΰ δοξαστικού έάν έγενετο δίσηυ.ος 
μή νομίση τις δτι έγενετο έν έπιγνώσει, άλλ’ επειδή 
έλησμονήθη παρά τοΰ εκδότου ή τού συγγραφέως νά 
τεθή τό άκαταλλήλως τεθέν είς τά προηγούμενα 
κλάσμα, δέν έλαβε τήν αναπνοήν του ό συγγραοεύς 
καί διά τοΰτο 6 τρίσημος έναπέμεινε δίσημος' θαυ- 
αάσιον τή άληθεία προσόν κκί πλεονέκτημα τής 
έκκλησιαστικής ήμών ψαλμωδίας ! ’Εάν συγκοινη 
τις καί παραβάλη διάφορα μέλη ύπάρχοντα έν τοϊς 
έν χρήσει παρ’ ήμϊν βιβλίοις θά άνακαλύψη πολλάς 
τοιαύτας άντιφάσεις ών τό συμπέρασμα καταλήγει 
είς τήν άνυπαρξίαν τοΰ τρισήμου έκ τής έ*κλησια- 
στικήςψαλμωδίας· παραβάλλετε τό σύντομον « ’Ιδού 
ό Νυμοίος» εκδεδομένον καί παρά τοΰ Ί .  Λαμπαδα
ρίου έν τή Πανθέκτη καί παρά τοΰ Θ. Φωκαέως έν 
τή άνθολογία του. Άμφότεροι ούτοι οί άοίδημοι 
Μουσικοδιδάσκαλοι τό έπιγράφουσιν ώς μάθημα Γρη
γορίου πρωτοψάλτου' καί δμως ό μέν Ί .  Λκμπα- 
δάριος παρενείρει έν αύτώ τρεις τρισήμους είς τάς λέ
ξεις «ανάξιος», «μήτώ  θανάτω», «άλλά άνάνηψον» 
ό, δέ Θ. Φωκαεύς διά γοργοΰ μετέτρεψε τούς τρισή- 
υ.ους τούτους είς δίσημους, παρενείρει δέ είς τήν 
συλλαβήν «ται» (έρχεται) άλλον τρίσημον, ον δέν 
εχει ό Ί .  Λαμπαδάριος. Ό λ α  ταΰτα άποδεικνύου- 
σιν δτι ό τρίσημος δεν έχει ούδένα λόγον ύπάρξεως, 
διότι άν εί^ε, τότε καί ό Ί .  Λαμπαδάριος δέν θά 
πκρενεΐρε τρεις μόνον είς τοσούτω μακρόν μάθημα 
καί ό Θ. Φωκαεύς δέν θά προέβαινεν είς δίόρθωσιν 
τών τριών τούτων τρισήμων άντικαθιστών αύτούς 
διά δισήυ.ων.

Έ ν  γένει τά 90  °/0 τοΰ συντόμου είρμολογοκ'οΰ 
μέλους είναι διά δίσημου καί γνησιώτατα μόνον δέ 
τά 10  °Ι0 είναι ρυθμικώς παρεφθαρμένα διά παρεί- 
σφρήσεως τρισήμων καί διορθώσιμα.

"Ηδη λίαν δεδικαιολογημένως δύναται τις νά μοι 
ποοτείνη τήν έξής παρατήρησιν. Άφοΰ δηλ. κατά 
τάς έρευνας μου ό τονικός τρίσημος ψάλλεται διά 
δύο δίσημων διπλασιαζόμενης τής μιας τών τριών 
συλλαβών, πώς έν τούτοις βλέπομεν έν αύτώ τώ 
Είρμολογίω τρισήμους τονικούς χωρίς νά διπλασιά- 
ζωσι τήν μίαν έκ τών τριών συλλαβών καί κατά 
συνέπειαν ψαλλςμενους ούχί διά δισήμου άλλά διά 
τρισήμου; παράδειγμα έστω ό ειρμός τής ε '. ώδής

τοΰ κανόνος τής Κυριακής τοϋ ΙΙάσ^α. . . θρίσωμεν 

ορθρου βα . . . πάσι ζωήν άνα(τέλλθΊτα), καί άλ

λαχοΰ . . . Χαϊρε συλλήψει υιόν τοΰ Ά δ ά μ  άρ- 

χαι ό τε ρον, καί άλλαχοΰ . . . δόξα τή οίκονο μί α 

σου μό νε φι (λάνθρωπε).

Ακριβώς, άξιότιμε κ. Συντάκτα, αύτή ή περί- 
πτωσις είναι ή μόνη πέτρα τοΰ σκανδάλου, ήτις 
μή κατανοηθεΐσα καί μή έρμηνευθεϊσα δεόντως παρά 
τών κατά καιρούς μουσικοδιδασκάλων καί μουσικο- 
λόγων έχρησίμευσε καί ώς εύλογος αφορμή ίνα ύπο- 
τεθή οπ πράγματι ύπάρχει τρίσημος μελικός ρυθμός 
καί δτι όχι μόνον είς τό Είρμολόγιον πολλαχοΰ 
άπαντα, άλλά καί έν τή καθημερινή έκτελέσει τής 
ψαλμωδίας όλοι τόν έκτελοΰμεν χωρίς νά λαμβάνω- 
μεν ποσώς ύπ’ δψιν, άν ή χρήσις αύτοΰ τού τρισή- 
μου γινόμενη ώς γίνεται, άτάκτως δηλ. καί άσυμ- 
μέτρως, άνατρέπει άρδην τόν παρ’ Ελλήνω ν καί 
Εύρωπαίων καί γενικώς παρά πάντων γενόμενον 
γενικόν ορισμόν τοΰ ρυθμοΰ, δστις είναι σύστημα 
γνωρίμων χρόνων κατά τινα τάςιν έπανερχομένων. 
Ιδού δέ πώς ερμηνεύεται εύστόχως ή ρηθεΐσα περί- 
πτωσις. Καθώς οί άρχαΐοι ποιηταί καί μελοποιοί 
ειχον τό δικαίωμα καί αύτά άκόμη τά μακρά φω
νήεντα η καί ω οσάκις συνέπιπτε νά εύρεθώσι με
ταξύ δύο φωνηέντων, είχον, λέγω, τό δικαίωμα 
καί τήν ελευθερίαν, χάριν τοΰ ρυθμοΰ, νά έκλαμβά- 
νωσιν εκείνο τό φύσει μακρόν φωνήεν κατά τήν άρε'— 
σκειαν αύτών, δηλ. άλλοτε μέν ώς μκκρόν καί άλ
λοτε ώς βραχύ, τοιουτοτρόπως καί οί μελοποιοί τής 
χριστιανικής έποψής, κατά μίμησιν εκείνων καί χά
ριν τοΰ ρυθμοΰ, είχον τό δικαίωμα καί τήν έλευ- 
θερίαν, οσάκις δύο περιττοί τονικοι ρυθμοί συμπέ- 
σωσιν αλλεπάλληλοι, τότε τήν τονιζομένην συλλα
βήν τοΰ δευτέοου ποδός δηλ. τό μακρόν, (διότι ή 
τονιζομένη άντικαθιστα σήμερον τόν μακρόν τών άρ- 
/αίων) νά τήν έκλαμβάνωσι κατ’ άρέσκειάν των 
δηλ. άλλοτε μέν ώς τονιζομένην καί τότε προέβαι- 
νον εί; άνάλυσιν τής μιας συλλαβής είς δύο εμμε
λείς φθόγγους, άλλοτε δέ νά τήν έκλαμβάνωσιν ώς 
άτονον δηλ. ώς βρα/εΐαν (διότι ή άτονος σήμερον 
άντικασιστα τό βραχύ τών άρχαίων) καί τότε 
δέν προέβαινον είς άνάλυσιν, διότι διά τοΰ τρόπου 
τούτου ό άριθμός τών συλλαβών άμφοτέρων τών 
περιττών καθίστατο άρτιος καί έψάλλοντο ούτως 
ό'λαι αί συλλαβαί διά δίσημων- διά τοΰτο βλέπο
μεν είς τό Είρμολόγιον, άλλαχοΰ μέν 2 τρισήμους 
τονικούς «θρίσωμεν ορθρου βα» άποτελοΰντας τό 6- 
λον έξ συλλαβάς καί ψαλλομένους δ.ά τριών δισή- 
υ.ων άνευ άναλύσεως «θρίσωμεν ορθρου βα» έκλη-

οθείση; τής ορ ώς συλλαβής άτονου, άλλαχοΰ δέ 
πάλιν δύο τρισήμους τονικούς. . .«σωσον ημας τους 
εις (Είομολ. σελ. 4 5 5  αύτόμελον α' ήχου «τών ού- 
ρανίων ταγμάτων» . . . σώσον ήμάς τούς είς σέ κατα- 
φεύγοντας) τούς όποιους ψάλλει ό μελοποιός άνα- 
λύων άνά αίαν συλλαβήν έξ έκατέρου τών -,ρισήμων 
τονικών καί άπαρτίζων ούτω όκτώ συλλαβάς ήτοι 
4 δισήμους =  (σω ω | σον η | μα ας | τους εις |

συνεπεία τής ερμηνείας ταύτης έχουσι, νομίζω, δί
καιον όσοι έκ τών υ.ακαριστών καί εκ τών έπιζών- 
των μουσικοδιδασκάλων είς τήν άρσιν ά\τί τοΰ ’Ο
λίγου μετά Ψηφιστοΰ (  ^  ^  ~^) μεταχειρίζον-

ορ θοου βι
ται ή τό ’Ολίγον μετ’ Άντικενώματος ή καί αύτήν 
τήν ΙΙεταστήν.

’Ίσως τινές έκ τών μουσικών θά κατεξαναστώσι 
προβάλλοντες δτι δέν δικαιούται τις τήν τονιζομένην 
συλλαβήν νά τήν άποδώση είς την άρσιν. Ά λ λά  
τότε θά μοι έπιτρέψωσι νά τούς έρωτήσωμεν τι πράτ- 
τουσιν αύτοί οί ίδιοι δταν πρόκειται να ψάλλωσιν 
έν συντόμω είρμολογικώ μέλει δύο λεςεις ών ή πρώτη 
τελευτά είς τονιζομένην συλλαβήν, ή δε δεύτερα 
άρχεται έκ τονιζομένης καί ούτω συμπιπτουσι δύο 
συλλαβαί άλλεπάλληλοι τονιζόμενα’, άμφότεραι; ώς : 
Βαπτιστά τοΰ Χριστού, πάντων ήμών μνήσθητι

ώς: Χριστοΰ βίβλον έμψυχον, ώ ς: Λαμπρυνθώμεν
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λαοί πάσχα Κυρίου πάσχα κλπ. κλπ. Ταΰτα ώς

επί τό πλεΐστον ψάλλονται μέ ταχεϊαν αγωγήν' βε
βαίως είμεθα ήναγκασμένοι τήν μίαν νά τήν έκλά- 
βω[Λεν ώς άτονον καί νά τήν άποδώσωμεν είς τήν 
άρσιν «μών» τήν δέ άλλην «μνή» ώς τονιζομένην

είς τήν θέσιν. “Αλλως τε δέ καθώς πρός εύόδωσιν 
τοΰ δισήμου ρυθμοΰ έπιτρέπεται νά μεταχειριζώμεθα 
τά ; άτονους συλλαβάς είς τήν θέσιν, οΰτω καί πρός 
τόν αυτόν σκοπόν επιτρέπεται ένίοτε και τάς τονι- 
ζομένας συλλαβάς νά τάς μ ετ αχειοι ζώμ εθα ε ί ς την 
άρσιν' έκτός δταν ή άγωγή είναι βραδεία, τότε είς 
άμφοτέραςτάς τονιζομένας άλλεπαλλήλους συλλαβάς 
σχηι/.ατίζομεν θέσιν δηλ. μωων [ μνη σθη | στου ου

βί βλον. Ένίοτε μάλιστα συμπίπτουσι καί τρεις 

συλλαβαί άλλεπάλληλοι τονιζόμενα1. : Σύ εί Κύριε, 

Σύ εί μόνος, ώστε αύτή ή φύσις τοΰ δίσημου ρυθ

μοΰ έν τώ συντόμω Είρμολογικώ μέλει μας όδηγεϊ 
ότι τήν μίαν έ ; αύτών θά τήν έκλάβωμεν ώς άτο- 
νον- διά τοΰτο ό μελοποιός έν τώ συντόμω είρμολο 
γικώ μέλει δικαιούται ΐνα τά άρθρα, τάς προθέσεις, 
τά επιρρήματα έν γένει τά μόρια καί τάς μονοσυλ
λάβους λέξεις νά τάς έκλαμβάνη άλλοτε μέν ώς το- 
νιζοαένας, άλλοτε δέ ώς άτονους κατά τήν άνάγ- 
κην, ήν παρουσιάζει ό δίσημος ρυθμός έν τώ άσματι.

Έ ν  καί μόνον αίμα έν όλη τη Εκκλησιαστική 
άσματολογία διεσώθη μέχρις ήμών ψαλλόμενον έχον 
καί τρισήμους μελικούς πόδχς τό μεγαλυνάριον της 
Υπαπαντής «Άκατάλ,ηπτόν έστι». ’Ιδού δέ τί δι- 
δασκόμεθα έξ αύτοΰ. Α ον είναι άπόδειξις ότι ή χρι
στιανική Έκκλησία εύρέθη πολλάκις είς τήν άνάγ
κην νά ποιήται χρήιιν καί τής θυμελικής μελωδίας, 
άλλ’ ότι κατόπιν οί πατέρες τής Έκκλησίας αύ- 
στηρότατα έπετέθησαν κατά τοΰ είδους τούτου ώς 
άναρμόστου είς θείαν λατρείαν. Βον δτι καί άν ή 
Έκκλησία δι’ ένα ή δι’ άλλον λόγον έποιήσατο χρή
σιν τών τοισήμων μελικών ποδών, δέν παρεδέχθη 
αύτούς έγκατασπειρομένους έν τώ άσματι τυχαίως, 
άτακτοι:, άκανονίστως καί άσυμμέτρως, άλλά τούς 
παρεδέχθη συμφώνως τώ γενικώ όρισμώ τοΰ ρυθμοΰ 
και διά τοΰτο πράγματι βλέπομεν αύτούς εϊς τό 
μεγαλυνάριον έπανερχομένους έν τή αύτή πάντοτε 
θέσει τών στίχων έν τάξει καί συμμετρία. Γ°ν δέ 
ότι έν γένει τό μέλος αύτοΰ τοΰ άσματος είναι δλως 
άνάρμοστον καί ανοίκειον είς έκκλησίαν, άρμόζον 
μάλλον νά ψάλληται καί νά άκούηται παρά προσώ
πων έν άλλη διαχύσει καί ούχί έν προσευχή καί 
έντός Ιερού ναοΰ διατελούντων' δέν είναι δέ ποσώς 
παράδοξον νά παραδεχθή τις δτι τό άσμα τοΰτο 
είναι ξένον καί παρείσακτον, διότι καί τής σεμνό- 
τητος καί τής άπλότητος τής έκκλησ. μελωδίας 
στερείται.

Κατόπιν όλων τών μέχρι τοΰδε ερευνών καί πα- 
ρατηρήσεών μου έπί τοΰ συντόμου είρμολογικοΰ μέ
λους έκ τών έν χρήσει μουσικών βιβλίων καταλήγω 
είς τήν έξής άνακεφαλαίωσιν: Τό σύντομον είρμο- 
λογικόν μέλος ψάλλεται μόνον διά τοΰ δίσημου ρυθ
μοΰ. Ό  μελοποιός λαμβάνει τάς συλλαβάς τοΰ κει
μένου άνά δύο άοχόμένος πάντοτε άπό συλλαβής 
τονιζομένης καί άποδίδει τήν μίαν είς τήν θέσιν, 
τήν άλλην είς τήν άρσιν καί ούτω καταρτίζων τούς 
δίσημους πόδας προχωρεί.

Παράδειγμα. «Κυ j κλω σα | τε λα \ οι Σι | ων και;

πε οι | λα βε ! τε αυ | την και | δο τε | δο ξαν | εν αυ \ τη

τω ι ανα ί σταντι | εκ νε | —  Έ ά ν έν τώ κειμένω

άπαντήση δύο συλλαβάς τονιζομένας αλλεπαλλή
λους ώς «κρών ότι» τότε τήν μίαν έξ αύτών έκ-

λαμβάνει ώς άτονον. Παράδειγμα : κρων δ | τι αυ|

"ος ε ; —  Έ ά ν άπαντήση περιττόν τονικόν πόδα

δηλ. μίαν συλλαβήν τονιζομένην καί δύο ή τέσσα
ρας άτονους έπομένας αύτή, τότε τόν περιττόν τόν 
καθιστά άρτιον άναλ.ύων εις όύο εμμελείς φθόγγους 
ή την τονιζομένην ή τήν δευτέραν (σπανιώτατα τήν 
τετάρτην) έκ τών άτονων καί ούτως εξακολουθεί

τόν καταρτισμόν τών δίσημων. Παράδειγμα : «στίν 
ο Θε» —  στι ιν | ο Θε J ος η | μων ο J λαι τρω | σα με

νος η } μας εκ j των α [ νο μι ] ω ων. “Αλλο παρά

δειγμα. Πα|νευφημοι= νε ευ | φη μοι' (πρε) σβευ- 

σατε δωρη =  σβευ σα | τε ε j δω ρη j. Έ ά ν άπαντήση

άλλεπαλλήλους δύο περιττούς τονικούς πόδας τότε 
είναι έλεύθερος νά έκλάβη τήν τονιζομένην συλλα
βή1·) τοΰ δευτέρου περιττοΰ ποδός κατά τήν αρέ
σκειάν του δηλ εϊτε ώς τονιζομένην καί τότε θά 
προβή είς αναλύσεις ώς έν τώ αύτομέλω «τών ού- 
ρανίων ταγμάτων» παρουσιάζονται οί περιττοί το- 
νικοί πόδες «σώσον ή | μάς τούς είς | έμελίσθησαν 
δέ διά δίσημου ούτω «σω ω ! σον η I μα ας τους εις j

σε ε | είτε τήν εκλαμβάνει ώς άτονον καί τότε άνευ

άναλύσεων εξακολουθεί ψάλλων διά δισήαων. Πα
ράδειγμα : (ορ) θοίσωμεν j ορθρου βα | =  συλλα- 
βαί 6 =  3 δίσημοι ήτοι «θρη σω | μεν op j θρου βα|.

άλλο παράδειγμα: «Των ουράνιων τα | = 6  συλ̂ - 
λ α β α ί=  3 δίσημοι «των ου | ρα νι { ων ταγ |' άλ.λα

παραδείγματα «πάσιζωήν άνα..» «μύρου τόν ύμνον 
προ» «(δόξατή οίκονο) μία σου μόνε φι» κλπ. κλπ. 
κ λπ .—  Τάς δέ μονοσυλλάβους λέξεις είτε όξυνομέ- 
νας είτε περισπωμένας καθώς καί τάς προθέσεις, τά  
επιρρήματα, τούς συνδέσμους κλπ. ό μελοποιός τάς 
λαμβάνει άναλόγως τής άνάγκης τοΰ δισήμου ρυθ
μού, ότε ώς τονιζομένας, ότέ δέ ώς άτονους.

Οί άνωτέρω κανόνες, άξιότιμε κ. συντάκτα, δέν 
είναι δημιούργημα ίδικόν μου, είναι κανόνες, ούς 
έξήγαγον έξ αύτών τών μελών, τά όποια ή Ε κ 
κλησία άπό πολλών ήδη αιώνων ψάλλει’ τά,αέλη  
ταΰτα τά ευρίσκω συμφωνότατα πρός τούς άνωτεοω 
κανόνας κατά 9 0  °/0, μόνον τά 10 °/fl παρουσιά
ζονται παρεφθαρμένα ούχί κατά τήν πορείαν τοΰ 
μέλους, άλλά παρεφθαρμένα ρυθμικώς. Καί άληθώς 
όχι θαυμασμόν άλλ’ εκπληξιν αισθάνεται τις, έάν 
άναλογισθή δτι επί τοσούτους αιώνας διελθόντα τά 
έκκλησ. μέλη έπαθον μόνον κατά 10 °/0 μίαν παρα
φθοράν ρυθμικήν διά προσθαφαιρέσεως χρόνων είτε 
παρά τών έκδοτών έξ άβλεψίας, είτε καί παρά τών 
συγγραφέων μή έχόντων, φαίνεται, τήν συναίσθη- 
σιν δτι ψάλλοντες έξετέλουν καί ρυθμόν.

Τινες τών παρ’ ήμΐν μουσικών έξέφερον τήν γνώ
μην δπως τά σύντομα Είρμολογ. μέλη όνομασθώσι 
μέλη *ε χυμένα, μέλη άρρυθμα. Άπαντών πρός αύ
τούς λέγω οτι μέλη κεχυμένα δυνατόν νά όνοαάσω- 
μεν τάς έκφωνήσεις τών ιερέων, τόν τρόπον τού 
ψάλλειν τάς περικοπάς τών ’Αποστολέων καί τοΰ 
‘ Ιεο. Εύαγγελίου καί τούς στίχους, ούς ψάλλοντες 
προτάσσομεν τών τροπαρίων, διότι όμολογουμένως 
πάντα ταΰτα ψάλλονται δι’ άγωγής ταχυτάτης, 
δταν δμως άρχίσωμεν τήν ψαλμωδίαν τοΰ τροπα
ρίου άλλάσσομεν αγωγήν καί τό μέλος τότε ύποτάσ- 
ο'εται εις τόν ρυθμόν. Ά λλά  άφοΰ τά σύντομα Είρ
μολογ. μέλη θά τά όνομάσωμεν άρρυθμα τότε όφεί- 
λουσι βεβαίως νά μοί έξηγήσωσι’ τί ζητοΰσιν οί 
διπλασιασμοί τών συλλαβών είς τά άρρυθμα αύτά 
μέλη καί διατί ό διπλασιασμός δέν γίνεται είς μίαν 
η δυο έκ τών συλλαβών «φημοι μάρτυρες ο άλλά 
γίνεται μόνον είς τήν «ευ, μας, ν$ς, μιν, ης, τε, 
μων, ος» ; Διατί τό «Μάρτυς παναοίδιμε Μηνά» 
ύπό τόν πρόλογον «Πανεύφημοι μάρτυρες ύμάς» 
ψαλλόμενον δέν διπλασιάζει τήν συλλαβήν «Μαο» 
ώς διπλασιάζει τό αύτόμελον τήν «ευ» ; Έ άν  
ταΰτα πάντα μοί έξηγήσωσιν ότι δέν γίνονται ένεκα 
τοΰ ρυθμοΰ. τότε άρρυθμα άς τά όνομάσωσιν, ιδιόρ
ρυθμα ac τά ονομάσωμεν, είμαι καί έγώ συϋ,οω- 
νότατος.

Δέν άρνοΰμαι δτι άσματά τινα τής Έκκλησίας 
ώς άπολυτίκιά τινα καί τινα τών Κοντακίων, επί
σης Καθίσματά τινα καί τά Έξαποστειλάρια, έάν 
θά ύπαχθώσιν είς τόν δίσημον ρυθμόν, θά παοου- 
σιάσωσι μέλος άσύνηθες πως καί ξένον εί: τήν άκοήν. 
’Αλλά ποιος μάς βέβαιοί ότι αύτά τά ψαλλόμενα 
σήμερον είναι καί τά γνήσια ; Πρός άπόδειξιν φέρω 
τό άπολυτίκιον «Εύφραινέσθω τά Ούράνια» τό 
όποιον ό μουσικολογιώτατος κ. Μ. Βασιλείου έψάλ-

λεν έξ ένός μουσικοΰ χειρογράφου χρονολουγουμένου 
άπό τοΰ 1 7 3 0 . ΓΙαρετήρησα δτι ύπάρχει διαφορά 
τις ποοερχομένη έκ τής προσθαφαιρέσεως χρόνων καί 
διαφορά τοιαύτη έκ τής όποιας τό μέν σημερινόν 
μας μέλος θά έχαρακτηρίζετο παρά τοΐς τότε ώς 
άσύνηθες είς τάς άκοάς των, καθώς καί το εκείνων 
έφάνη ώς τι άσύνηθες είς τάς άκοάς έμοΰ καί άλνλων 
συναδέλφων μου. Βεβαίως έκάστη έπο^ή εχει καί 
τάς παραφθοράς καί τάς παραμορφώσεις τών μελών 
s κύριος ό’μως σκοπός είναι νά άνεύρωμεν ποιον είναι 
τό καλώς έχον ΐνα τό άποδεχθώμεν καί ποιον τό 
άτεχνον ΐνα τό άπορρίψωμεν άδιαφοροΰντες άν είς 
τάς άκοάς ήμών άρέση ή άπαρέση, διότι έν τή μου
σική ύπάρχει αύτή ή ιδιοτροπία τής άκοής* μέλος 
δηλαδή τό όποιον διά πρώτην φοράν άκουόμενον δέν 
παρέχει ούδεμίαν εύάοεστον έντύπωσιν, άκουόαενον 
συνεχώς δμως έςοικειοΐ τήν άκοήν καί φαίνεται τότε 
έκ τών μάλα εύαρέστων. Έξεταστέον λοιπόν π. χ . 
«τόν τάφον σου Σωτήρ» έν συντόμω Εϊρμολ μέλει 
πώς είναι κανονικόν νά ψάλληται διά δισήμου με
λικού ποδός είς τήν συλ.λαβήν «τα» τό όποιοι βε
βαίως καί θά φανή άσύνηθές πως είς τήν άκοήν’ ή 
διά τρισήμου ώς δηλονότι είναι γεγραμμένον έν τώ 
Είρμολογ. καί πρός ο έξωκειώθη καί ή άκοή ήμών, 
διατείνομαι ότι ή κανονική ψαλμωδία του είναι διά 
τοΰ δισήμου. Τήν άπόδειξιν δέ τοΰ ισχυρισμού μου 
τούτου θκ άναφέρω δταν θά πραγματευθώ περί τοΰ 
άργοΰ Είρμολογικοΰ μέλους.

'Υπήρξαν καί τινες τών παο’ ήμΐν Μουσικών δ ι £- 
σχυρισθέντες δτι τό σύντοαον Εϊρμολ. μέλος πρέπει 
νά τό ψάλλωμεν διά τοΰ άπλοΰ χρόνου κρούοντες 
δηλovori θέσιν έφ’ έκάστου χαρακτήρος καί έφ’ έκά- 
στης συλλαβής’ δτε δμως παρεκάλεσα τούς διϊσχυ- 
ριζομένους ταΰτα, ΐνα μοι ψάλλωσι τροπάριά τινα 
τών κανόνων καί άλλ.α άσματα ώς άνέκαθεν ψάλ
λομεν αύτά έν τή άκολουθία. λεληθότως τά έψαλ- 
λον διά τοΰ δισήμου, διότι διά τοΰ άπλοΰ χρόνου 
καθίσταται αδύνατος καί όλως άχαρις ή έκτέλεσις. 
Καί άληθώς ό άπλοΰς χρόνος έν τή έκτελέσει τής 
ψαλμωδίας είναι τό αύτό, δπερ είναι καί ό συλλα
βισμός έν τώ γλώσση' καθώς λοιπόν ό πρωτόπειρος 
μαθητής έν τή έκμαθήσει τής γλώσσης επιτρέπεται 
πρώτον νά αυλλαβίζη, δταν δέ άποκτήση τήν εύχέ- 
ρειαν, τότε συνενοϊ τάς συλλαβάς καί άναγινώσκει 
νάς λέξεις, τοιουτοτρόπως καί ό πρωτόπειρος μαθη
τής έν τή έκμαθήσει τής Έκκλησ. μουσικής πρώτον 
θά μεταχειρισθή τόν άπλοΰν χρόνον, όταν δμως 
έξοικειωθή μέ τούς χαρακτήρας τής ποσότητος καί 
τής ποιότητος καί μέ τήν πορείαν τοΰ μέλους καί 
άποκτήση τήν εύχέρειαν, δηλ. δταν θά ψάλη πρέ
πει νά ψάλη διά τοΰ δίσημου κρούων καί άπαγ- 
γελλων ένα χρόνον ισχυρόν καί ένα άσθενή. Καί 
πράγματι’ όσον καί άν οί τρεις έφευρέται τής νέας 
μεθόδου τής μουσικής σημαδογραφίας ούδέν σχεδόν 
άναφέρουσιν ήμΐν περί ρυθμοΰ, έν τούτοις ή τολλα- 
πλότης τών ποσοτικών χαρακτήρων καί τών ποιο
τικών σημείων καί ό τρόπος τής γραφής, πάντα 
ταΰτα μάς διδάσκουσιν οτι ύπηγορεύθησαν αύτοΐς 
ύπό τοΰ ρυθμοΰ, τόν όποιον δέν είχον μέν τήν συνεί- 
δήσιν δτι έκτελοΰσι, δέν ήδύναντο δμως καί νά τόν 
άποφύγωσιν έν τή έκτελέσει' έάν διά τοΰ άπλοΰ 
χρόνου έ'ψαλλον, έάν δηλ. δέν ύπήρχε διάκρισις νοΰ 
ισχυρού καί άσθενοΰς χρόνου έν .-ή απαγγελία, τότε 
καί δυο πεταστάς θά έγραφον κατά σειράν καί δύο 
βαρείας θά μετεχειρίζοντο τήν μίαν κατόπιν τής 
άλλης καί δύο ψηφιστά οσάκις θά είχον δύο τονι- 
ζομένας συλλαβάς αλλεπαλλήλους νά ψάλλωσιν. 
’Ό χι δέ μόνον τοιαύτη γραφή δέν επιτρέπεται, ό'χι 
(Τόνον καί δύο κεντήματα τό έν κατόπιν τοΰ άλλου 
δέν έπιτρέπονται, άλλά καί αύτά τά "κεντήματα 
πανταχοΰ τά βλέπομεν τιθέμενα είς τό δεύτερον 
μέρος τοΰ ποδό: είς τήν άοσιν, ώστε μέ τήν πετα
στήν, τήν βαρείαν, τό ψηφιστόν κλπ. μάς έδίδαξαν 
δτι υπάρχουν θέσεις ποδός έν τή ψαλμωδία, μέ τά 
κεντήματα δέ, τό άντικένωμα κλπ. δτι ύπάρχουσιν 
άρσεις τοΰ ποδός. Έπιτυχεστάτη μάλιστα είναι ή 
έρμηνεία, ήν ή κατά τό 1881  Μουσική Επιτροπή  
δίδει περί τής ένεργείας τού ψηφιστοΰ λέγουσα : « Ή  
ένέργεια τοΰ ψηφιστοΰ έκτείνεται έπί τριών ή τεσ- 
σάρων χαρακτήρων’ σημαίνει δε ένίσχυσιν τής φωνής 
έπί τοΰ χαρακτήρος έφ’ ού τίθεται καί βαθμιαία*
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κατάπτωσιν έπί τών επομένων χαρακτήρων»’ ώστε 
βλέπομεν δτι έκτελοΰντες τήν ψαλμωδίαν δέν δι
καιούμεθα νά σχηματίζωμεν θέσιν έφ’ έκάστου χα 
ρακτήρος, άλλ’ άλλους μέν φθόγγους θά άπαγγέλω- 
αεν ίσ/υρώς, άλλους δέ άσθενώς. Τοΰτο δέ άκριβώς 
έστι δπερ λέγομεν ρυθμός τό νά επανέρχεται δηλ. 
έν τάξει τινί καί συμμετρί^ αί ίσχυραί καί αί άσθε- 
νεϊς έκπομπαί τών φωνών.

Υπάρχει καί μία άλλη τάξις τών παρ’ ήμΐν 
Μουσικών διατεινομένων δ—ι, καθώς τά κείμενον τοΰ 
άσαατος άποτελεϊται έκ ποικίλων ποδών ήτοι δα
κτύλων ιάμβων, τροχαίων, άναπαίστων κλπ. κλπ. 
τοιουτοτρόπως καί έν τή ψαλμωδία ύπάρχει καί 
πρέπει νά ύπάρχη ή αύτή άνωμαλία τών μελικών 
ποδών ήτοι άνισοποδία' πρός ύποστήριξιν δέ τής 
γνώμης των ταύτης προσάγουσιν ώς παράδειγμα 
καί ποιήματα τινά τοΰ Πινδάρου συντεταγμένα έν 
άνισοποδία. Ό  ισχυρισμός δμως ούτος άνασκευάζέ- 
ται διά τής ιστορικής άποδείξεως δτι ή άνωμαλία 
έκεί νη τών ποδών τοΰ κειμένου τών ΙΙινδαρικών 
ποιημάτων έξωμαλύνετο καί διερρυθμίζετο διά τής 
Μουσικής. Τά αύτά άναγινώσκομεν καί εν τιν·. έγ- 
χειριδίωτοΰ έν Σύρω Γυμνασιάρχου Γ . Σερουίου περί 
ποιήσεως έκδοθέντι τώ 1845  έν Έρμουπόλει άνα- 
οέροντος έπί λέξει τά έξής’ « . . . . Οί τοιοΰτοι στί
χοι τών παλαιών άναγινωσκόμενοι την σήμερον 
φαίνονται άρρυθμοι, άνούσιοι, άηδεΐς ώ; οι πολλοί 
τοΰ Πινδάρου. . . . ούτε τότε ήσαν ύποφερτοί είς 
άνάγνωσιν, άλλά μόνον ψαλτοί». Τά όποιον ση
μαίνει ό'τι ή Μουσική έρρύθμιζε καί έξωμάλυνε τήν 
άνισοποδίαν καί τά άσύμμετρον τοΰ κειμένου. Και 
άληθώς αύτό τά πλεονέκτημα τής Μουσικής τό ό
ποιον γράφει ό άοίδιμος Γ . Σερούϊος, αύτά άκριβώς 
έχε; ή έκκλησ. ήμών μελωδία, διότι όποιονδήποτε 
άσυ,α τ ή ς  έκκλησίας καί άν λάβωμεν ύπ’ όψιν, «Ναίων 
Ιω νάς»,«Α υτη ή κλητή», «Πανεύφημοι μάρτυρες», 
«"Οτε έκτου ξύλου σε νεκρόν», «Οίκος τοΰ Εύφρα- 
θά», «Μετάνοιαν ού κέκτημαι», «Χαίροις άσκητι- 
κών», «Έδωκας σημείωσιν», «”Ω τοΰ παραδόξου 
θαύακτος», «Έπαρθέντα σέ ίδοΰσα ή Έκκληηα»  
κλπ. πάντων τούτων τά κείμενον άποτελεϊται έκ 
ποδών ανωμάλων, ποικίλων’ τό μέλος δμως αύτών 
παρουσιάζει τήν αύτήν άνωμαλίαν μελικών ποδών ; 
Ούχί. Παρουσιάζει τακτικήν συμμετρίαν καί δια
δοχήν θέσεως και άρσεως, ούδέν πλέον, ούδέν έλατ- 
τον’ έρχεται δηλ. αύτή ή Μουσική μέ τόν ρυθμόν 
της, διπλασιάζει συλλαβάς έκεί όπου ύπάρχει άνι
σοποδία τοΰ κειμένου είτε πεζώς είτε κατά στίχους 
συντεταγμένου, καθιστά ούτω τούς πόδας όλους άρ
τιους καί τοιουτοτρόπως παρουσιάζει τό άσμα με- 
λ.ωδούμενον, σύμμετρον, ίσόποδον, Ιρρυθμον καί 
όμαλώτατον. ΤοΟτο άκριβώς είναι τό θαυμάσιον 
προσόν καί πλεονέκτημα τής Μουσικής. "Αλλως τε 
δέ έάν έρρυθμα μέλη θά ονομάσωμεν κατά τήν 
γνώμην τών άντιφρονούντων τά έχοντα άνωμαλίαν 
ποδών μελικών, τότε ποια άρά γε θά ήναι τά άρ
ρυθμα ή έκρυθμα λεγάμενα μέλη ; άρά γε τά έχον
τα έν τάξει καί συμμετρία τούς μελικούς πόδας ; 
Ά λ λ ά  έν τοιαύτη περιπτώσει όφείλουσιν οί άντιφρο- 
νούντες νά παραδέχωνται δτι ρυθμός σημαίνει κατ’ 
αύτούς άταξίαν καί ούχί τάξιν χρόνων. Τοιαύτην 
•δμως ερμηνείαν ούδαμοΰ τών λεξικών τής έλληνι
κής γλώσσης άπαντά τις.

Υπάρχει τέλος καί μία άλλη τάςις τών παρ’ 
ήμΐν Μουσικών, οί όποιοι μή εύρίσκοντες επιχείρημά 
τι δι’ ού νά άνασκευάσωσι τά παρ’ ήμών προβαλ
λόμενα νά άντιτάσσουιι μόνον τά έςής : Ήμεϊς
ούτως εύρομεν αύτά τά μέλη και συνεπώς δέν δυ
νάμεθα ούτε τό έπί τής συλλαβής «ψεν» (κατέκρυ- 
ψεν) τοΰ αύτομέλου «Πανεύφημοι μάρτυρες», ύ- 
πάρχον κλάσμα νά άπαλείψωμεν, ούτε έν γένει τόν 
παρσυσιαζόμενον τρίσημον είς δίσημον νά μετατρέ- 
ψωμεν (μολονότι καί τον τρίσημον είς τήν λέξιν 
«κατέκρυψεν» καί είς τάς λέξεις «άνάξιο:» μή τώ 
Φανάτω, άλλά άνάνηψον τοΰ «ιδού ά Νυμφίος» 
κα·. πολλαχοΰ αύτοί ο:· ίδιοι πάντοτε έν δισήμω καί 
έν τρισήμω ψάλλουσιν). Πρός τούς τοιούτους λέγω, 
οί όποιοι γίνονται κατάδηλοι δ'τι στερούνται λογι
κών, τεχνικών καί επιστημονικών έπιχειρημάτων 
πρός συζήτησιν, προβάλλ.ουσι δέ τήν άνωτέρω πρω
τότυπον γνώμην ΐνα μή εϊπω καί παράλογον, μόνον

διά νά άποφύγωσι τήν συζήτησιν.Είπον και επανα
λαμβάνω τά έξής : Έ ά ν  αυτά τά όποϊα εύ- 
ρέθησαν ώς εύρίσκονται έπεδόθησάν ποτε παρα 
τοΰ Θεοΰ ή παρά Αγγέλου Αύτοΰ είς χειράς 
τίνος είτε τοΰ Αγίου Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, 
είτε τοΰ Κουκουζέλη, είτε καί τίνος άλ.λου έστω 
καί εκ τών νεωτέοων Μουσικοδιδασκάλων, ώς παρα 
τοΰ Θεοΰ έδόθησαν εϊς χεΐρας τοΰ Μωυσέως είς δύο 
πλάκας γεγραμμέναι αί δώδεκα έντολαι, εάν, λέγω, 
τοιοΰτον τι άποδείςωσι, τότε άποκαλύπτομαι. 
Παύει πάσα συζήτησις περί τοΰ ρυθμοΰ τ ώ ν  Έκκλησ. 
μελ.ών καί όοείλομεν τότε έκασ.ος μετά σεβασμοΰ 
νά παραδεχθώμεν τά πάντα ώς έχουσι άσυζητητεί. 
Έ ν  δ'σω δμως τοιοΰτον τι είναι άδύνατον νά άπο- 
δείξωσιν ένόσω τουναντίον είναι ίστορικώς άποδε- 
δειγμένον δτι πάντα ταΰτα είναι έργα χειρών αν- 
θοώπων" ένόσω^είναι όμολογούμενον παρά πάντων 
δτι, τά πλεΐστα διεσώθησαν μέχρις ήμών διά προφο
ρικής παραδόσεως έπί αιώνας ολοκλήρους’ ένόσω 
είναι φανερόν διι ποτέ δέν είναι δυνατόν νά παρα- 
δεχθή τις δτι ή έπί τόσους ολοκλήρους αιώνας διελ- 
θοΰσα προφορική παράδοσής δέν ήδύνατό ποτέ νά δια- 
σωθή μέ τοσαύτην πιστότητα, ώστε καί περί τοΰ 
ένός χρονικού παλμού νά μέριμνα’ ένόσω σήμερον 
πλέον έ; αύτών τών έν χρήσει μουσικών βιβλίων 
άποδεικνύεται δτι εν καί τό αύτό μάθημα άποδ'.δό- 
μενον είς έ’να καί τόν αύτόν Μουσικοδιδάσκαλον, 
ώς τό σύντομον « ’Ιδού ό Νύμφ·.ος» Γρηγορ. τοΰ 
Πρωτοψάλτου άνατυπούμενον παρά δύο έν τή αύτή 
έποχή ζώντων Μουσικοδιδασκάλων τοΰ Θ. Φωκαέως 
καί τού I. Λαμπαδαρίου, παρουσιάζεται παρά τώ 
ένί μέν φέρον καί τρεις τρισήμους μεταςύ 80  ή 90  
δίσημων, παρά τώ £τέρω δέ αυτούς μεν τούς τρεις 
τρισήμους διορθουμένους διά δισήμων, είς άλλην 
ομως συλλαβήν «ται» (έρχεται) έχον έ'να τρίσημον, 
όν ό πρώτος τόν έχει διά δισήμου μελίσει, ουδε- 
μίαν βεβαίως σηαασίαν δύναται τις νά δώση είς τό 
άνωτέρω ολως άβάσιμον έπιχείρημά των.

Αύται, άξιοτιυ.ε κ. συντάκτα, είναι αί ϊδέαι καί 
σκέψεις μου περί τοΰ ρυθμοΰ, ον νομίζω ό'τι έχουσι 
τά σύντομα Είρμολογίκά ήμών μέλη. Αύται είναι 
καί αί άντίθετοι γνώμαι, άς άνέφερον άνωτέρω. 
Άπέφυγον σκοπίμως ίνα άναφέρω όνομαστί τά πρό
σωπα τά έχοντα τάς άντιθέτους ιδέας, διότι ή πρό- 
θεσίς μου δεν είναι νά προκαλέσω διά τοΰ άςιοτί- 
μου ύμών φύλλου άγώνα προσωπικοτήτων καί μι
κροφιλοτιμιών, άλλ’ επιθυμώ νά προκλ.ηθή διά τής 
πραγματείας ταύτης άγών συζητήσεως είλικρινοΰς 
έν κύκλω εύρυτέρω διά τής άξιοτίμου «Φόρμιγγος» 
πρός έξακρίβωσιν τής άληθείας.

ΙΙολ. Γ . ΙΙανείοιις
Κ αΰηγητής της Μ ουσικής Σχολής  

τον Έ κ κ λ . Μ ονσ. Συλλόγου

("Ε π ετα ι συνέπεια πεοι τοΰ όυθμοΰ τοϋ αογοϊ Ε ίομ ο - 
λογικοΰ καί τών στι/ηραρικών μ ελώ ν ).

Η “ ΦΟΡΜΙΓΞ,, ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ1

Η  Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

(tou άνταποκριτοιΐ μας)

Κων^πολις 10 Τβρίου 1 9 0 3 .

ΙΙεραίνων την προηγουμένην μου άνταπόκρισιν, 
εν fj ανέγραφαν ίπιψηφία&εΐααν πρότααιν τής τεχνι
κής επιτροπής τοϋ ένταΰθα εκκλησιαστικού Μοναι- 
κοϋ Συλλόγου περι συντάξεως «μ ο υ σ ι κ ο ΰ  δι
δ α κ τ ι κ ο ύ  β ι β λ ί ο υ »  ενμεθοδεστέρον καϊ τε- 
λειοτέρον τών μέχρι τοΰδε έκδοθέντων τοιούτων, 
εδωκα ΰπόσχεσιν δπως έξ αφορμής τής άποφάσεως 
ταύτης τής τεχνικής έπιτροπής παρατηρήσω τίνά 
άναφορικώς προς τήν ΐδρυσιν τοϋ ένταΰθα έκκλ. 
Μουσ. Συλλόγου, την σύστασιν τής Μουσικής Σχο
λής και τήν καθόλου λειτουργίαν άμφοτέρων.

Τή υποσχέσει μου λοιπόν ταύτη επόμενος έρ
χομαι ττρωτίστως νά εξετάσω τόν σκοπόν τοϋ 
Μουσικοΰ Συλλόγου, συσταθέντος, ώς γνω
στόν, κατά τό ετος 1 8 9 8 . Σκοπόν ό Σύλλο

γος ουτος εχει, ώς έν αυτώ τώ κανονισμοί τον 
αναγράφεται, την θ εω  ρ η τ  ι κ ώ ς  τε καί πρα- 
κτικώς έξέτασιν, άνάπτυξιν και καλλιέργειαν τής 
έθνικής ήμών μουσικής, εκκλησιαστικής τε καϊ εξω
τερικής, τήν μετά προσοχής καϊ έμβριθείας έξακρί- 
βωαιν τής Ιστορίας αυτής άπό τών άρχαίων /.ιέχρι 
τών καθ’ ήμας χρόνων, τόν παραλληλισμόν πρός 
τήν μουσικήν άλλων έθνών, άνατολικών τε κα» δυ
τικών, άρχαίων και νεωτέρων, τήν άκριβή δ ι ό ρ- 
θ ω σ ι ν  έ π ι στη μ  ον ικ ώ ς τ ε κ αι  τ ε χ ν ι κ ώ ς ,  
καϊ άνύψωιιν εις τό άρχαϊον και γνήσιον μέλος 
πρός δε και τήν έντελή έκμάθησιν αυτής. Τοντέστιν 
άρχικόν σκοπόν τής ανστάσεως αντοϋ ό μουσι/.ός 
Σύλλογος προέθετο τήν θεωρητικώς τε και πρακτι- 
κώς διόρθωσιν τής Βυζαντινής ήμών μουσικής και 
τήν έκκαθάρισιν αντης άπό παντός όθνείου καϊ 
ήμαρτηαένου καϊ τήΊ κατόπιν τής τοιαύτης διορθώ- 
σεως και έκκαθαρίσεως έκμάθησιν αυτής.

Τούτου λοιπόν οϋτως Ζχοντος πάς τις ενλόγως 
δικαιούται νά έρωτήση τοϊς διενθύνονοι τά τοϋ 
Μουσικοΰ Συλλόγου και τής Μουσικής αντοϋ Σχο
λής δύο τινά τά έξής. Πρώτον έάν ό Σύλλογος έ ξε
πλήρωσε τόν άρχικόν και κύριον αύτοΰ σκοπόν, 
τ ή ν  δ ι ό ρ θ ω σ ι ν  καί έ κ κ α θ  ά ρ ι α  ιν δηλονότι 
τής Μοι σικής τής 'εκκλησιαστικής καί δεύτερον 
έν τή Μουσική Σχολή ποια μουσική διδάσκεται ;  Δι
δάσκεται αυτη ώς είχε πρό τής αυστάσεως τοΰ Συλ
λόγου ; ή ώς εχει μετά τήν σύστασιν αντοϋ ;

Έ π ί τοϋ παρόντος έπιτραπήτω μοι ένταΰθα ν ’ 
άπαντήσω δ ’ ολίγων λέξεων εις τάς άνωτέρω έρωτή- 
σεις, άς έν προσεχεΐ άνταποκρίσει μου θέλω ανα- 
πτύξη δεόντως, δση ή έμή δύναμις.

Έ ν  τή ένταΰθα Μουσική Σχολή διδάσκεται ή 
έκκλ. μουσική ώ ; είχε πρό τής συστάσεως τοϋ ομω
νύμου Συλλόγου καί ώς εχει ήδη καί μετά τήν σύ- 
στασιν αντοϋ. "Ινα δε μή σάς φανή τό τοιοΰτον πα
ράδοξόν π ω ; έξηγοϋμαι έπί τοΰ προκειμένου διά 
βραχέων. Ή  εκκλησιαστική ήμών μουσική μένει 
έτι καί νΰν ώς είχε, καθότι δυστυχώς, ονδέν τών 
έπιστημονικών ζητημάτων τών άναγομένων αυτή 
έκανονίσθη άχρις ώραςόριοτικώς υπό τοΰ Συλλόγου. 
Τήν άλήθειαν τών λόγων μου τούτων επιμαρτυρεί 
καί ή τελευταία άπόφασις τής τεχνικής έπιτροπής 
περί συντάξεως « μ ο υ σ ι κ ο ΰ  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  β ι 
β λ ί ο υ », ήτις άπόφασις δύναται νά θεωρηθή τό 
πρώτον β ή μ α  πρός τήν ποθουμένην διόρθω- 
σιν καί συστηματοποίησιν έπιστημονικώς τής 
έθνικής ήμών μουσικής. Ευχόμεθα δε δπως τό 
πρώτον τοΰτο βήμα, είναι βήμα σταθερόν καί ονχί 
άσταθές καί. νηπιάζον.

Κατόπιν δμω;  τών ανωτέρω έκτεθένιων έπιτρα
πήτω ήμΐν νά νποβάλωμεν μετά πάσης τής άμερο- 
ληψίας τοϊς διευθύνουσι τά τοϋ Συλλόγου τούτου 
καί έτέραν τινά έρώτησιν, ής τήν άπάντησιν άμερό- 
ληπτον έπίσης άξιοϋμεν παρ' αντών, τών κυριωτέ- 
ρων τοΰ Συλλόγου μελών. Είναι δέ ή έρώτησις 
αυτη ή έξής : Διατί ό Σύλλογος έσπευαε νά ίδρύαη 
τήν Μουσικήν Σχολήν πριν ήδη έπιλύα·)] καί διακα- 
νονίαΐ] έστω καί εν τών πρός έ κ κ α ϋ ά ρ ι σ ι ν  τής 
έκκλ. Βυζαντινής μουσικής θεμελιωδών ζητημάτων; 
Διατί ή τοιαύτη σπουδή περί τήν ΐδρυσιν τής Σχο
λής έν fj κατ’ άναπόδραστον άνάγκην άπό πενταε
τίας ήδη διδάσκεται ή μουσική έκείνη, ήτις ύ π ’ αυ
τού τοΰ Συλλόγου άπεκηρύχθη ;

Ποια λογική συμβιβάζει τήν έν τή Μουσική 
Σχολή διδασκαλίαν μουσικής θεωρίας άποκεκηρυγ- 
μένης έν πολλοΐς ήδη παρά πάντων καί αντοϋ τον 
Σνλλόγον τοϋ Μονσικοΰ Ιδία ; Μήπως δέν υπάρχει 
σχέσις τις μεταξύ τοΰ Συλλόγου καί τής Σχολής υπέρ 
τής όποιας περί τάς ΙΟΟΟ λίραι έντός τής πενταε
τίας έδαπανήθησαν είς διδασκαλικούς μισθούς καί 
άλλα διάφορα σχετικά Ρξοδα ;

"Οτι ατενώς, ατενώτατα άμφότερα ταϋτα συν
δέονται, δτι πληρεστάτη καί οτενωτάιη μεταξύ τών 
δύο υπάρχει σχέσις ονδείς δύναται νά τό άρνηθή 
άφοΰ αύτοί οί τόν Σύλλογον διευθύνοντες ον μόνον 
διενθύνονοι καί τήν Μουσικήν Σχολήν, αλλα καί 
διδάσκουσιν έν αύτή.

Τά περί τής τοιαύτης αύτών σχέσεως, τής λει-
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νονργίας τής Σχολής καί τών τελευταίων εξετάσεων 
αυτής εν λ:αν προοεχεΐ άνταποκρίσει μου.

• M o vdiK i'i Σ ά λ π ιγ ξ »

Σ , Σ . Φ . Τά ύπό τό άνωτέρω ψευδώνυμον δημοσιευό
μενα έκάστοτε έν ταΐς στήλαις τή ς  «Φ όρμιγγος» ούδό
λως εύθύνουσι τήν  Διεύθυνσιν αύτής, αλλ’ αύτόν τόν 
ύπογράφοντα. Έ π ί  τών γραφομένων όμως τούτων ή 
«Φ όρμιγξ» πολύ εύχαρίστως θά δημοσιεύση πάσαν ανα
σκευήν άποσταλεϊσαν αύτή 6ο ’ οιουδήποτε τών ένδιαφε- 
οοαένων.

Ό  κ. 'Ιωάννης Δούκας διόάκτορ toff Δί
καιον και τέως πρωτοι!;άλτιις τοϋ ένταΰθα Ίεροϋ  
Λαοϋ «Μεγάλοι; Μοναότηοίον» ζητεί Οέόιν ίερο- 
ι’.'άλτον είς οίανδήποτε έπαρνίαν.

Πληροφορία! παρ’ ήμϊν .

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Ψ Α Λ Τ Α Σ
Πεοι ορθογραφίας· τη ς  Μ ουσικής.

(Σ υ νέχεια  ίδέ ποοηγ.άριθμόν)

Έάν δέ έν τινι γραμμή άπαντώνται 'Ίσα 
έχοντα μεταξύ αύτών άνά μίαν Άπότροφον, 
τότε, άν ή Άπόστροφος εύρίσκηται έν τη 
αύτη μετά τού νΙσου συλλαβή, τίθεται πρό 
τού "Ισου Βαρεία ούτω :

,  ^  = ;  > 7  — V —  — "
ο ο ο

η, άν τό μέλος άπαιτεϊ, συνδέεται ή Ά π ό 
στροφος μετά τού "Ισου δι’ Έτέρου ούτω :

Ρ  Ο; οι οι σι ο1, οι οι οι οι *—>

Όμοίως τίθεται πρό τού Ίσου Βαρεία και 
άν ύ Άπόστροφος, έν τη αύτη πάντοτε ουσα 
μετά τού "Ισου συλλαβή, λαμβάνει Γοργόν, 
οίον :

Δ
Λ

V — V-r-  'Ar-  Α ' - -
θ', οι οι οι οι οι οι οι οι - οI J\

Δέν τίθεται δμως πρό αύτού Βαρεία άν και 
αί Άπόστροφοι λαμβάνωσι συλλαβήν, οίον:

π

J
ο του r.x  px δο ξου βαυ y.z τος Λ

ή τίθεται ύπ ’ αύτό Ιίεταστΐι άν ή κάτωθι αύ
τού συλλαβή είνε έντονος, ώς :

 ̂ I ν
J\ Δι χ Σου το με γχ s ε λε ε ος η

Έ ν  δέ τη γραμμή ταύτη :

ώς καί έν άλλαις παραπλησίαις αύτη τίθεται, 
ύπό τό ’Ίσον τό Ψιιφιστόν διότι ιιετά τό 
"Ισον τούτο, δπερ έχει Κλάσμα, ήτοι έτερον 
χρόνον, έπονται τρεις κατιούσαι ών ή πρώτη 
έχει επίσης έτερον χρόνον, ήτοι Γοργόν.

Τίθενται δέ είς τό "Ισον έκ τών άχρονων 
καί έγχρόνων ύποστάσεων, τό μέν Γοργόν 
άνωθεν καί κάτωθεν αύτού, ώς καί αΐ διάφο
ροι φθοραί, κατά τήν περίστασιν. Τό Ψηφι- 
στον, τό Ομαλόν καί τό "Ετερον, κάτωθεν 
ή Βαρεία πρό αύτού καί μετ’ αύτό· τό Κλά 
σμα άνωθεν, ό Σταυρός έμπροσθεν, ή δέ 
• Απλή μ ετ’ Άντικενώματος, ή Διπλή καί ή 
I ριπλή μεθ Ετέρου καί ανευ αύτού, πάντοτε

κάτωθεν. Τό Άργόν καί τό Ένδόφωνον ού
δέποτε τίθενται είς τό "Ισον.

Τό "Ισον έχαρακτηρίζετο ύπό τών άρχαίων 
ώς ο ύ δ έ τ ε ρ ο ν ,  διότι ουτοι τούς χαρακτή
ρας τής ποσότητος διήρουν είς τρεις τάξεις, 
εις Σ ώ μ α τ α ,  είς Π ν ε ύ μ α τ α  καί είς Ο ύ-  
δ ε τ έ ρ ο υ ς .  “Οθεν τό "Ισον, καθό ούδέτερον, 
έξηρεϊτο άπό δλους τούς άνιόντας καί κατι- 
όντας χαρακτήρας, θεωρούμενον ώς άφωνον 
διότι μήτε σώμα είνε, μήτε πνεύμα· καί ούχί 
δτι δέν έχει φωνήν, άλ λ ’ δτι ούτε έπί τό οξύ, 
ούτε έπί τό §αρύ μετρεΐται.

«Τό "Ισον — λέγει ό δσιος πατήρ ήμών 
’Ιωάννης ό Δαμασκηνός έν τω Μουσικω κα- 
νονίω — λέγεται άφωνον ούχ’ δτι φωνήν ούκ 
έχει, φωνεϊται μέν, ού μετρεΐτ<μ δέ».

Ταύτα περί τής συμπλοκής τού Ίσου μετά 
τών χαρακτήρων τής ποσότητος ώς καί τών 
έγχρόνων καί άχρονων ύποστάσεων.

( Έ π ε τ α ι  συνέχεια .) Δ. Παπαπαναγιώτον.

Οί έπιΟυμοϋντες την πρόοδον της  
«Φόρμιγγος» παρακαλοννται νά άπο- 
<ίτείλω(ίι ποος ήμας τίιν ε ν τελ ή  duv- 
δρομήν αύτών.

ΤΑΤδΝ ΠΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΩΝ

Έ ν  τώ φιλολογικφ παραοτήιιατι τή ς  έγκριτου 
«Γεν ικής Έφ ημερίδος» (A U gem ein en  Z eitu n g ) τοϋ Μο
νάχου τή ς  1 8)βρίου έδημοσιεύθη υπό τόν τίτλον «Τό 
λειτουργικόν ασμα τή ς  ’Α νατολικής Ε λ λ η ν ικ ή ς  Ε κ κ λ η 
σίας» περισπούδαστος πραγματεία περι τή ς καθ’ ήμας εκ 
κλησιαστικής μουσικής, συγγραφεύς τή ς  όποιας τυγχάνει 
ό έν Μονάχω διδάκτωρκαί μουσικολόγος. r .L . B u re  l in e r » .

— Τ ή ς πραγματείας ταύτης θέλομεν είς τό πρόσεχε^ 
ούλλον δημοσιεύσει πιστήν μετάφρασιν οιλοτεχνηθεισαν χά- 
ριν τή ς  «Φόρμιγγος» υπό τίνος γερμανομαθοΰς λογίου μου- 
σικοΰ.

Έ ν  τοΐς έκπαιδεντικοΐς καΟιόρνιιαιίι τ ή ς  Κ ω ν
σταντινουπόλεως αμφοτέρων τών ούλων ένεκρίθη νά δι- 
δάσκωνται καί άσματα έπί τή  βάσει τή ς  ίερας τε  καί τή ς 
δημώδους ήμών μελωδίας.

—  Κατόπιν τούτου ή Ίερ ά  Σύνοδος τή ς Μ. Ε κ κ λ η σ ία ς  
συνέστησεν ώς κατάλληλον διά τήν  μουσικήν έκπαίδευσιν 
τών μαθητών τό υπό τοϋ διακεκριμένου συνεργάτου μας κ. 
Παγανά έκδοθέν πρό καιροΰ καί έγκεκριμένον ύπό τή ς  Π α
τριαρχικής Κ εντρικής ’Εκπαιδευτικής Ε π ιτρ ο π ή ς  μουσικόν 
σύγγραμμα «Μ ουσική Παιδαγωγία», έν τώ  όποίω ευρειν- 
ται πλείστα  παιδαγωγικά άσματα άτινα ό κ . ΙΙαγανας ήρυ- 
σάτο έκ  τ ή ς  άκραιονοΰς καί καθαρας μονοφώνου ελλη ν ι
κής δημώδους μελωδίας.

—  Τ ήν φροντίδα τ ή ς  είς τά σχολεία ταϋτα τή ς  αρχιε
πισκοπής Κιον)πόλεως εισαγωγής τοϋ άρίστου τούτου συγ
γράμματος το ϋ ·κ . Παγανα συνέστησε ή Ί .  Σύνοδος είς 
τήν Κεντρικήν ’Εκπαιδευτικήν ’Επιτροπήν.

—  Ε ύ χ ή ς έργον θά ή το  άν καί έν τοΐς παρ’ ήμϊν σχο - 
λείοις είσήγοντο τά τοιαΰτα επαγωγά όντως και ήθοπλα- 
στικά άσματα τή ς  «Μ ουσικής Παιδαγωγίας» τού κ . Π α
γανά, άφοΰ μάλιστα πλεΐστοι τών παρ’ ήμϊν δημοδιδασκά
λων διδάσκουσιν είς τούς μαθητάς αύτών συν τοίς άλλοις 
άσμασι καί δημώδη ελληνικά, ανεπιτυχή Ομως πολλάκις.

Μετ’ είναρκίτίιόεως έπληροφοοϊιΟηιιεν ότ' έν Χ ίω  
ΰφίσταται άπό πολλοΰ χρόνου Μουσικός Σύλλογος άποτε- 
λούμενος εκ πάντων σχεδών τών ιεροψαλτών τή ς  νήσου 
τα ύτης.

— Σκοπός .οΰ Συλλόγου τούτου είνε ή διά τή ς  άπό 
άπό κοινοϋ μ ελ έτη ς  τή ς  Βυζαντινής μουσικής μόροωσις 
τών μελών αύτοϋ.

—  Έ χ ε ι  δέ καθιερώσει ώς επέτειον αύτοΰ εορτήν τη  
μνήμην τοΰ 'Α γίου Ίωάννου τοΰ Κ ουκουζέλη έορταζο· 
μένου τήν 1 8βρίου.

— 'Η εορτή αϋτη τελείτα ι κατ’ έτος κατά περίεργον 
δντως τρόπον έν σχέσει πρός τήν διεξαγωγήν τή ς  ακολου
θίας αύτής.

—  Οί λαμβάνοντες δηλονότι μέρος είς τούς μουσικούς 
χορούς ίεροψάλται κατά τήν ημέραν ταύτην εκλέγονται διά 
κλήρου έν ετος προηγουμένως καί κατά τήν ίδιαν ήμέοαν 
μετά τό πέρας τή ς  λειτουργίας.

—  Ο ύτως οί λαβό\τες μέρος έφ έτος έκληρώθησαν π έ 
ρυσι τήν αύτήν ημέραν τήν 1 δηλονότι 8βοίου.

—  Τοΰτο γίνεται άφ’ ένός μέν οπως προπαρασκευάζων 
ται καλώς οί χοροί διά τήν εορτήν ταύτην, άο’ έτέρου δέ 
όπως μή γεννώνται παράπονα καί αί συνήθεις είς τάς πε 
ριστάσεις ταύτας μικροφιλοτιμία! μεταξύ τών ·1αλτών.

— Ά νετώριι<5ε δ ιά  τ ή ν  'Edssep iav  όπως δώστ έκ εϊί *  fc w _ ’  , i

μουσικάς συναυλίας έξ ελληνικών δημωδών ασμάτων ό γνω
στός μουσικοδιδάσκαλος κ . ’Ιωάννης Θ . Σακελλαρίδης μετά 
τών μουσοτραφών υίών του θεοφράστου καί Ά ρ ε ω ς  καί 
τή ς  έπίσης μουσοτραφούς θυγατρός του δεσποινίδος ’Α ντι
γόνης.

—  Περί τή ς  επιτυχίας τοϋ ταξειδίου τούτου τή ς  οίκογε- 
νείας τοΰ κ . Σακελλαρίδου υπάρχει μεγίστη  ελπ ίς, καθό
σον τό ταξείδιον τοΰτο έγένβτο κατόπιν μακρών σπουδών 
καί βαθείας μ ελ έτη ς  τή ς  δημώδους ήμών μουσικής τόσον 
ύπο τού κ . Σακελλαρίδου όσον καί ύπό τών υίών αύτοϋ 
καί ιδίως τού Θεοφράστου, οστις καί μελόδραμα ελληνικόν 
έπί τή  βάσει τών δημωδών ήμών έσχάτω ς συνέθεσε.

' I I  «Φ όρμιγξ» καίτοι δ'ΐσταται πρός τόν κ . Σακελλα - 
ρίδην ώς πρός τάς περί Βυζαντινής μουσικής γνώμας αύ
τοϋ, έν τούτοις δεν αποκρύπτει τήν χαράν τη ς έπί τ ή  ανα
γραφή έν ταΐς στήλαις αύτής τοΰ καλλιτεχνικού τούτου 
ταξειδίου είς Εύρώπην τή ς οίκογενείας Σακελλαρίδου, τοΰ 
οποίου πάντως τό αποτέλεσμα θά είνε εύάρεστον δ:ά τήν 
έθνικήν ήμών μουσικήν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Κατόπιν ώοΐ{ΐοτέρας βκίι'-εωΓ, τά Βιδλιειιπο- 

ρικά Καταύτήιιατα τοϋ κ. Ά π ο ^ ο λο χο ύ λο υ  ά- 
πεφάόκίαν νά άνατνπώόωόι τίιν ιιίι νπάρν»ν<ίαν 
πλέον πρώταν εκδοόιν τοϋ «Είρμολογίου· τών 
Καταβαιίιών και τών κανόνων τοϋ ΙΙέτρον» τίιν 
έπεξεργαόθεΐόαν ίτπό τοϋ Χονριιονίΐον Χαρτοφν- 
λακος φέρονόαν δέ τίιν χρονολογίαν τού 1824 £· 
τοί'ς. Ή  εκδο»5ις αντιι θεωρείται πολντιιιωτάτιι 
καΟόιίον είνε γνικίιωτέρα πα<ίών ώς γενοιιένιι άπ' 
ενθείας έκ τιίς άρχικιις τοϋ Πέτρον, νπό τον 
άναιιφι<56ιιτήτον κνρονς άειιινή($τον ιιον(ίικοδι- 
δαόκάλον νονριιονζίον, διά τοϋτο δέ καί δια
φέρει ιιεγάλως κατά τάς γραιιιιάς καί τοΐ·ς προ- 
λόγονς έκείνιις ής ιιετέπειτα έξέδοτο ό ’ Ιωάννης 
Πρωτοψάλτης.

Κατόπιν λοιπόν της άποφάόεως ταντης τών 
καταΰτηιιάτων τοϋ κ. ’Αποότολοκονλον δέν άιι- 
φιβάλλοιιεν ότι πάντες οί ίεροι';άλτα» Οά (ίπενΰω- 
(ίι νά έγγραφώ«ίι »ίννδροιιηταί τοϋ τοιοντον πο- 
λι-τινιωτπτον ίργον, άφοϋ ίίλλωο ή τιιιή αϋτοϋ 
διαιρονμένον είς δί'ο τόιιοι ς ώρίιίΟιι είς (! ιιόνον 
δραχηάς.

ΙΙαρακαλοϋνται οί κ. κ. ίεροψάλται οί ιιίι λα- 
βόντες άγγελίας τοϋ Είριιολογίον νά ίητίκίωιίι 
τοιαντας παρ’ ήμών.

Ά π ό  τοΰ επομένου μουιίικοϋ τεύχους  
δημο(ίιει*ιίομεν δημώ δη αόματα ποι
κίλα ειλημ μ ένα  έκ τών απανταχού  
μερώ ν, ενθα λα λεΐτα ι  ή  έ λ λ η ν ικ ή
γλώ«ί«ία.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

«’Ορφική λνρα». 'Τ π ό  τοΰ έν Λ ευκωσία τή ς Κύπρου 
άξιολόγου μουσικού κ . Κλεοβούλου Ά ρτεμ ίδου αγγέλλεται 
ή έκδοσις μουσικοΰ βιβλίου φέροντος τόν τίτλον « ’Ορφική 
Λύρα» εν τώ  όποίω 6ά περιέχωνται τονισμένα διάφορα 
εθνικά καί πατριωτικά άσματα ειλημμένα έκ τή ς  γνήσιας 
δημώδους ελληνικής μουσικής. Τά άσματα ταϋτα συνθέ
ματα όντα τών εξοχοτέρων μουσικών τών νεωτέρων χρό
νων καί ίδια έλλήνων μουσικών μεταφράσθησαν έκ τής 
εύρωπαϊκής σημειογραφίας είς τήν ήμετέραν Βυζαντινήν 
ύπό τοΰ κ . Ά ρ τεμ ίδ ου . Έ ν  τοΐς δημοσιευθεΐσιν άσμασι 
Οά ύπάρχουσι καί τινα μελοποιηθέντα ύπ’ αύτοΰ τοΰ έκ 
δοτου.

ΙΙας φιλόμουσος έπιθυμών τήν άπόκτησιν τοϋ τερπνού 
οσω καί χρησίμου μουσικοΰ τούτου βιβλίου δύναται νά 
ζη τή σ η  διά τών γραφείων τή ς  «Φόρμιγγος» τήν εγγρα
φήν του ώς συνδρομητοΰ. Ή  τιμ ή  τοϋ βιβλίου τούτου 
ώρ:σται είς δραχμάς 3.

«Λέα Μον«5ική ΧοηυτοιιάΟεια».  'Τ π ό  τοΰ γνωστού 
μουσικοδιδάσκαλου κ .Βα σιλείου Νικολαίδου Ζαγκλιβερινοΰ 
αγγέλλεται ή έκδοσις «Ν έας Μ ουσικής Χρηστομάθειας» είς 
τόμους δύο, περιεχούσης άπαντα τά τοΰ εσπερινού, τοϋ Ό ρ - 
θρου καί τή ς  λειτουργίας μαθήματα τονισθέντα ύπό τοΰ - 
ίοιου εμμετρω ς καί έρρύθμως. Ά μφ ότεροι οί τόμοι θά πε- 
ριέχωσι περί τάς 8 0 0  περίπου σελίδας καί θά τιμώ νται διά 
τό εσωτερικόν μέν άντί δρ. 9 διά δέ τό έξωτεοικόν άντί 
φρ. χρ. 8 . Συνδρομηταί έγγράφονται καί παρ’ ήμϊν.

Τνποις Άποιίτολοπονλον.


