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ΙΙΰιία διατριβή ί^Ετικη τώ όκοπφ τϋς έφημερίδος μας 
δημοόιενεται δωρεάν.
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«Έν κυμβάλοις χείλεσιν άγνοΐς, μουσική τε καρδίας φόρμιγγι...».
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Ό  θέλων νά σχηματίση άκριβή πάντοτε 
Ιδέαν τών περί Βυζαντινής μουσικής διαθέ
σεων τών έκάστοτε Εκκλησιαστικών ήμών 
’Αρχών θά  εύρίσκεται πάντοτε έν πλάνη, έάν 
ούτος άρκεϊται είς τάς περί τής μουσικής 
ταύτης πομπώδεις συνήθως ιδέας τών ’Αρ
χών τούτων καί είς τάς περί βελτιώσεως 
δήθεν ταύτης θορυβώδεις πάντοτε ένερ- 
γείας των.

"Οταν τά πράγματα δέν έρχονται είς 
έπίρρωσιν τών λόγων τούτων, άλλά τούναν- 
τίον έρχονται είςάντίφασιν αύτών, τή ανοχή 
αύτών τούτων τών ’Εκκλησιαστικών ήμών 
αρχών, περιττεύει, νομίζομεν, πάσα έπί τοϋ 
ζητήματος τής μουσικής συζήτησις προερ- 
•/ομένη έκ τών ’Αρχών τούτων, καί πάσα 
έκδήλωσις εύμενοϋς δήθεν πρός τήν μουσικήν 
διαθέσεως αύτών. Μία Μεγάλη Τεσσαρα
κοστή καί μία Μεγάλη Έ βδομάς εΐνε άρκε- 
ταί νά άποκαλύψωσι τάς πραγματικάς περί 
μουσικής διαθέσεις τών έκάστοτε ’Εκκλη
σιαστικών ήμών ’Αρχών. Καί πράγματι. 
Όταν αί Έκκλησιαστικαί αύται Ά ρχαί 
έπιτρέπουσιν είς τούς τετράφωνους χορούς 
τών Ναών τής πρωτευούσηςνά ψάλλωσι καί 
αύτάς τάς κατανυκτικωτάτας ακολουθίας 
τής Μ . Τεσσαρακοστής καί τής Μ . Έ β δ ο -  
μάδος καί δέν έπιβάλουσιν αύται έπ’ αύτών 
τήν ίσχύν τής Έκκλησίας, πρός άναχαίτισιν 
τούλάχιστον τοϋ κακοΰ, τί άλλο μαρτύ
ρων θέλει τις διά νά πεισθή, δτι πάς περί 
μουσικής λόγος έκ μέρους τών άρχών τού
των γίνεται κατ’ έπίφασιν καί μόνον διά να 
φέρεται τό όνομα αύτών εύφήμως παρά τώ 
λαώ;
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Αί έν άλλη στήλη τής έφημερίδος ημών δημο- 
βιενόμεναι γνώμα ι τοΰ κ. Σιγάλα περί ίδρύσεως 

εν Τήνφ επισήμου Μονοικής 
Αί γνώμαι Σχολής φαίνονται δχι μόνον 

τοΟ κ. Σιγάλα όρθαί αλλα καί πραγματο
ποιήσιμοι' διότι τό εν Τήνω 

Πανελλήνιον °Ιδρυμα τής Ευαγγελίστριας δύναται 
ευκόλως νά διαθέση ολόκληρον τό άπαιτουμενον 
ποσόν διά τήν αξιοπρεπή ονντήρησιν μιας τοιαύτης 
Σχολής. _ (

5Εκείνο δμως δπερ μας κάμνει να αμφιβαλωμεν 
περϊ τοΰ δννατοΰ τής πραγματοποιήαεως τών ιδεών 
τοΰ κ. Σιγάλα καϊ τής μακροβιόιητος τής περί ης 
πρόκειται Σχολής εΐνε ή άστατος πολίτικη κατα- 
στασις ή επικρατούσα Ιδίως είς τάς μικράς επαρ
χίας, ώς εινε ή τής Τήνου, καθώς καϊ τά πρόσωπα 
άτινα έκάστοτε διορίζονται ύπο τής Κυβερνηοεως 
δπως διευθύνωσι τά τοΰ έν Τήνω Ιεροΰ Ιδρύ
ματος άπό τοϋ ταμείου τοΰ οποίου ϋα καταβαλεται 
ή δαπάνη τής συντηρήσεως τής Σχολής. Τοΰτο γρά- 
φομεν γνωρίζοντες κάλλιον παντός άλλον δτι εν Τή 
νφ, δπως καί άλλαχοΰ, αί προσωπικοί συμττάϋειαι

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ ΦΟΡΜΙΓΓΟΣ, ,
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ

Τ Ω Ν  κ. κ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ

Δ. Π Α Π Α Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Υ

Ρ δοκιμώτερος τών παρ’ ήμΐν μουσικών και 
συνθετών βαϋέως ίγκνψας είς τά τής Β υ -  
ζαντιακής μουσικής και ιδίως είς τά περί 
ορθογραφίας καϊ τοΰ ρυϋμον αυτής κεφάλαια.

Έγεννή&η έν Καλαβρύτοις τό 1 8 4 0  ένϋα εθετο 
καί τάς πρώτας εν τή μουσική βάσεις καθοδηγού
μενος νπό τοϋ άδελφοΰ αύτοΰ Σπυρίδωνος. Μετέ- 
πειτα περί τό 1 8 7 0  μεταβάς είς Πάτρας επεδόϋη 
μόνος είς τήν μελέτην τών διαφόρων άρχαίων μου
σικών μαθημάτων καί είς τήν τελείαν ίξονύχισιν,δύ- 
ναταί τις εΐπεϊν, τοΰ ϋεωρητικοϋ τής μουσικής, ζη
τών καί λαμβάνων τήν λύσιν πάσης τυχόν άπορίας 
του παρά τών τότε έν Πάτραις άκμαζόντων μου
σικών. Τοιουτοτρόπως μελετών καί σπουδάζων επί 
τριακονταετίαν δλην τήν Βνζαντιακήν μουσικήν κα- 
τώρϋωσεν ό κ. Παπαπαναγιώτου νά καταστήση εαυ
τόν άρτιον μουσικόν, σήμερον δέ νά ϋεωρήται παρά 
πάντων τών γνωριζόντων αυτόν ώς πηγή άκένωτος 
πασών τών τζερί μουσικής ϋεωρητικών γνώσεων.

Ό  κ. Παπαπαγιώτον στερούμενος επαρκούς φω
νής ουδέποτε έξήσκησε τό επάγγελμα τοΰ ίεροψάλ-

προηγοϋνται τών εύγενών ιδεών, έξ ον έδημιουρ- 
γήϋη κακόν τοιοΰτον τό όποιον δέν δύναται τόσον 
ευκόλως νά έκριζωθη, άν μή έπέλθη κοινή τις συ
νεργασία μεταξύ τών πολιτικών μας πρός τελείαν 
έξαφάνισιν τούτον. °Οταν δέ τά τοιαΰτα κακά δέν 
έκριζοΰνται διά τής κοινής συνεργασίας ταΰτα άφί- 
ονσι πάντοτε ριζίδιά τινα άτινα σνντόμως άναβλα- 
στάνοισι,διότι πάντοτε εύρίσκονται ϋεραπευται τού
τω ν...Ε ίθ ε λοιπόν τάς περί μουσικής Σχολής ιδέας 
τοΰ κ. Σιγάλα νά άσπασϋώσιν άπαντας οί έν Τήνο) 
τά τοΰ τόπον καί τοϋ 'Ιδρύματος Ιθύνοντες καί ά- 
φέντες κατά μέρος τάς προσωπικός αντών ονμπα- 
ϋείας νά σνμβάλωσι καί ουτοι διά τής στάσεώς των 
εις τήν πραγμάτωσιν τής ενγενονς ταύτης ιδέας 
τοΰ κ. Σιγάλα, ήτις δχι μόνον τήν Τήνον ϋά 
άννψώση άλλά καί αυτήν τήν εθνικήν ήμών μουσι
κήν, τό άναπόστατον τοΰτο μέρος τής ανεκτίμητου 
προγονικής ήμών κληρονομιάς.

τον, ούχ ήττον δμως πεπροικισμένος μέ jtερισσήν 
γόνιμον ποιητικήν φαντασίαν ήρξατο λίαν ενωρίς 
έξωτερικεύων τήν ιδιοφυίαν του ταύτην διά μελωδι- 
κωτάτων μουσικών γραμμών, ουδόλως δμως άφι- 
σταμένων τών τών άρχαίων δοκίμων μουσουργών. 
Πάν δ,τι ή διάνοια αύτοΰ επιτυχώς επλασεν, έμ- 
πνεομένη ούχ ήττον καί έκ τής πλήρους κατανοή· 
σεως τών έν τοΐς έκκλησιαστικοϊς ήμών τροπαρίοις 
περιεχομένων ίψηλών εννοιών, άπετύπωσε θαν- 
μασίως ό κ. Παπαπαναγιώτου είς πολλάς μουσικάς 
σννθέσεις, ών τινές μέν έδημοσιεύθησαν είς τά τεύ
χη τής «Φόρμιγγος», άλλαι δέ τινες είς ίδιον ύ π ’ 
ανιοΰ έκδοϋέν μουσικόν τεϋχος καί άλλαι είς πλη- 
ϋύν χειρογράφων, ών χρήσιν ποιούνται σήμερον οί 
πλεϊστ οι τών παρ’ ήμΐν ιεροψαλτών,λόγφ τής ενρυϋ- 
μίας καί τοΰ άρχαιοπρεποϋς τής μουσικής αυτών 
γραμμής. Ό  κ. Παπαπαναγιώτου έχων μεγίστην - 
άδνναμίαν ιδίως πρός τά δοξαστικά τών έσπερίων 
καί τών αίνων συνέθεσε πάντα σχεδόν τα τών εορ
τών τοϋ ένιαντοΰ ώς καί τά τοϋ Τριωδίου καϊ Πεν- 
τηκοσταρίου έν ρέοντι τετρασήμφ μονσικφ ρυθ/ιφ 
μιμούμενος τόν Πέτρον, τόν δέ καλλωπιστικόν αύ
τοΰ χρωστήρα έμβάψας καταλλήλως είς τόν άπα- 
ράμιλ/.ον υννδοι^σμόν τών πολυποίκιλων μονοικών 
χρωμάτων δν παρέσχεν αυτφ ό ’Ιάκωβος. Ό  κ. 
Παπαπαναγιώτου δέν άντιγράφει ούδέ οίκειοποιεϊ- 
ται τάς γραμμάς τοΰ Πέτρον καί τοϋ Ιακώ βου , 
άλλά μιμείται άμφοτέρους κατά τρόπον δλως ίδιά- 
ζοντα δίδοντα είς τά δημιουργήματα τής φαντασίας 
τον νέον τινά τύπον είς άκρον καλαισθητικόν καί 
μή άφιστάμενον ποσώς τοΰ ύφους τής Βυζαντινής 
μουσικής.

*Ο κ. Παπαπαναγιώτου σπουδάζων τήν Βνζαν- 
τιακήν μουσικήν έπέστηοε μεγάλως τήν προσοχήν 
αύτοΰ ιδιαιτέρως έπί τής ορθογραφίας καί τοϋ ρυθ
μοΰ αυτής. Αί έπ ’ άμφοτέρων τούτων εμβριθείς 
όντως μελέται του καί ή τελεία ΰπ’ αντοϋ έξονύχι- 
σις δχι μόνον τών θεωρητικών τής μουσικής άλλά 
καί τών μουσικών γραμμών τών άρχαίων μουσουρ
γών, έν άίς εύρίσκονται πιστώς έφηρμοσμένοι οί 
περί ορθογραφίας τής μουσικής κανόνες,κατέστησαν 
τόν κ . Παπαπαναγιώτην αύθεντίαν είς τό είδος 
τοΰτο, δι’ δπερ σήμερον θεωρείται οντος ώς ό μό
νος κατάλληλος νά εκφέρη γνώμην έπί παντός ζη
τήματος άναγομένου είς τά δύο ταϋτα κεφάλαια τής 
μουσικής. Τήν ικανότητα δέ ταύτην τοΰ κ. Παπα- 
παναγιώτον καταγνοϋσα καί ή Λιεύθυνσις τής « Φορ- 
μιγγος» άνέθετο αύτω τά περί ορθογραφίας τής 
μουσικής δημοσιευόμενα έν τή «Φόρμιγγι», άτινα 
λόγω τής γλαφνρότητος καί σαφήνειας αύτών με
γάλως συμβάλονσιν είς τήν περί τό όρθογραφεϊν έ- 
ξάσκηοιν τών αναγνωστών αύτής.

Τοιοΰτος έν συντομία δ σήμερον βιογραφούμενος 
πολύτιμος συνεργάτης τής « Φόρμιγγος» κ. Παπα
παναγιώτου δστις καίτοι πολύφροντις λόγφ τών 
οικογενειακών αντοϋ άναγκών δμως ον παύεται ά- 
σχολονμενος καί είς τά περί τής μουσικής ήμών, 
έξ έρωτος πρός ταύτην καί πρός τελείαν έξάνυσιν 
τοϋ σκοποΰ τής «Φόρμιγγος» τής άναλαβούοης τόν 
ύπέρ τής έθνικής ήμών μουσικής μέγιστον όντως 
άγώνα.

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ  

χ. χ. Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Σ  Μ Α Σ

Έ ά ν  οί αξιότιμοι κ. κ. Ιι/νόρομηταί  
μας έίϊΐΘνμο€'<ίιν όντως τίιν πρόοδον  
τίις «Φ όρμιγγος» παρακαλοΐ/νται νά 
μας αποιίτείλωΡι τίιν (ίυνδρομήν των.
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Περϊ τον ρνθμοΰ τών Εκκλησιαστικών ήμών μελών 

ίτπό

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Γ. ΠΑΧΕΙΔΟΥ
Κ αθηγητοϋ τή ς  Μουσικής Σ χ ο λ ή ς τοϋ έν Κ ω ν)πόλει 

Έ χ/ .λη σ . Μουαιχοΰ Συλλόγου

(Συνέχεια  ιδε πίοηγούμενον ψύλλον)

Ό  ρυθμός τοΰ Στιχηραρικοΰ μέλους  
τ ϊ  τ ρ ά d η μ ο ς.

Τό στιχηραρικόν μέλος δ’.αιοεϊτκι είς δύο κατη
γορίας κα'ι εις [Λεν την μίαν ανάγονται πάντα τά 
μέλη ών ή ψαλμωδία έκτελείται αναλυόμενης έκά- 
στης συλλαβής τοΰ κειμένου είς δύο έμαελείς φθόγ
γους, ένίων δέ μόνον άναλυομένων είς τέσσαρας, δι’ 
όν λόγον τοΰτο συμβαίνει και είς τό άργόν είρμολο
γικόν καί ταύτην καλοΰμεν νε'ον στιχηραρικόν η 
σύντομον στιχηραρικόν, είς την άλλην δέ άνάγονται 
πάντα τά άργά μέλη, έν οίς αί συλλαβαί τοΰ κει
μένου ψαλλόμεναι αναλύονται είς τέσσαρας έμμελεΐς 
φθόγγους καί είς πολλαπλάσια τού 4 καί τούτο κα
λοΰμεν παλαιόν η άργόν στιχηραρικόν, οπερ καί 
Παπαδικόν ονομάζεται, ίσως διότι μόνον παοά τοΰ 
ιερού κλήρου έντέχνως καί κανονικώς έμελωδεΐτο.

Έξετάσωμεν πρώτον τόν ρυθμόν τοΰ συντόιλου 
Στιχηραρικοΰ. Όμολογουμένως’ έάν άποβλέψη τις 
είς τόν τρόπον, καθ’ ον σήμερον ψάλλομεν τά δοξα
στικά καί ιδιόμελα τροπάρια ούδε'να άλλον ρυθμόν 
διαβλέπει έν αύτοίς είμή δίσημον' πολλοί μάλιστα 
τών ιεροψαλτών τής σημερινής έποψής παοενείροντες 
είς τό σύντομον στιχηραρικόν μέλος άλλοτε μέν άρ- 
γάς γραμμάς έν άργοϊς μέλεσι καθιερωμ.ένας, άλ
λοτε δέ πλάττοντες κατ’ ιδίαν των φαντασίαν γραμ- 
μάς δλως ξε'νας καί άδεξίΟυς παρεμόροωσαν αύτό 
θεμελιωδώς ’Επικαλούμαι την μαρτυρίαν τής Α . θ .  
Παναγιότητος τοΰ Μούσικωτάτου εν Πατριάρχαις 
πρ. Κωνσταντινουπόλεως Κυρ.Κωνσταντίνου τοΰ Ε*, 
οστις κανονάρχης διατελών παρά τω άοιδιμω Πε'τρω 
Πρωτοψάλτη τοΰ ένταΰθα Άγιοταφικοΰ Μετοχιού 
ένθυμεϊται τάς μεμψιμοιρίας τού διδασκάλου του δι’ 
δσας άργάς μελικάς γραμμάς δανειζόμενος ό τότε 
πρωτοψάλτης τών Πατριαρχείων Κωνσταντίνος έκ 
τοΰ άργοΰ άρχισε τότε νά τάς παρενείρη (φειδωλώς 
έννοεϊται) είς τό σύντομον στιχηραρικόν μίλος.’Αφη- 
γο υ μέν η μοι ταΰτα ή Α. Θ. ΙΙαναγιότης πρό τριών 
έτών έκίνει καί τήν κεραλην προσθετουσα «καί ποΰ 
νά εγνώριζεν ό άοιδιμος δτι τό κακόν είc τοιοΰτο 
σημεΐον βαθμηδόν προύχώρησεν, ώστε κατέστησε 
σήμερον άγνώριστον τό σύντομον στιχηραρικόν μέλος, 
τό σεμνόν έκεΐνο καί άπε'ριττον».

Διά νά έκφέρωμεν λοιπόν άσφαλή γνώμην περί 
τοΰ ρυθμοΰ, όν έχει τό σύντομον στιχηραρ. μέλος 
τής εκκλησιαστικής ήμών ψαλμωδίας, όοείλομεν νά 
λάβωμεν ύπ’ οψιν έργα μουσικά ούχί τά σήμερον 
κατά πολύ παρηλλαγμένα, άλλά εογα έποχής άρ- 
χαιοτέρας η καί εργα τά όποια ένεκα τής καθημερι
νής χρησίώς των και γνωριμίας των καί παρ’ αύτώ 
τώ λαώ, δεν είνα; καί εΰκολον νά πάθωσι καί ου
σιώδεις παραλλαγάς' ώς τοιαΰτα δε μέλη γνησιώ- 
τερα σχετικως τών λοιπών θεωρώ τό Δοξαστάριον 
Πέτρου τοΰ Πελοποννησίου έκδοθέν έν Βουκουρεστιω, 
τό Χριστός ανέστη, τό όποιον επί αιώνας ολοκλή
ρους ψαλλομενον και παρ αυτού τοΰ αυιουσοτάτου 
χριστιανού δέν είναι συνεπώς καί εύκολον ΐνα πάθη 
παραφθοράς" τό «Κύριε έκέκραξα» ψαλλόμενον είς 
8 ήχους και πλειστάκις καθ’ δλον τό ετος" τόν τρισά- 
γιον ύμνον «Ά γιος ό θεός» ψαλλόμενον πρό τοΰ 
Αποστόλου και πλειστάκις κ©ιθ*δλον τό έτος, καθώς 

και τό « Οσοι εις Χριστόν έβαπτίσθητε» καί δσα 
άλλα τοιαΰτα Εαν λοιπόν είς αυτά τά σύντοαα στι- 
χηραρικά μέλη, τά όποια καί αύτός ό λαός έγνώ- 
ριζε και τά εψαλλε καί σήμερον σχεδόν γνωρίζει νά 
τα ψάλλη. εϋρωμεν δτι ύπάρχει ρυθμός τετοάσημος, 
τότε όχι μόνο ν θά άποφανθώμεν άσφαλώς δτι ό όυθ- 
μός τοΰ συντόμου στιχηρ. μέλους είναι τετράσημος, 
άλλά καί τάς ρυθμικάς παραφθοράς αΐτινες δι’ ενα 
ή δι’ άλλον λόγον παρεισέφρησαν είς τά ψαλλόμενα 
σήμερον σύντομα στιχηρ. μέλη δυνάμεθα άσφαλώς

νά τάς διακρίνωμεν καί μετά λόγου νά τάς έξελέγ- 
χωμεν Διατείνομαι δθεν δτι τό σύντομον στιχηο. 
μέλος ψάλλεται διά τοΰ τετρασήμου ρυθμού, καί ότι 
ό μελοποιός πρός ψαλμωδίαν καί τοΰ μέλους τούτου 
μεταχειρίζεται τόν αύτόν κανόνα καί τούς αυτούς 
δ'ρους, ών ποιείται χρήσιν καί διά τήν τοΰ άργοΰ 
Είρμολογικοΰ μέλους ψαλμφδίαν. Πάν δ,τι εί'δομεν 
συμβαίνον έν τω Είρμολ. μέλει, τοΰτ’ αύτό ό'μοιον 
καί άπαράλλακτον καί κατά γράμμα λαμβάνει χώ
ραν καί ένταΰθα."Ερχομαι δέ είς άπόδειξιν διάπαρα- 
δειγμάτων.

Λαμβάνομεν τό «Χριστός άνέστη»* παρατηροΰμεν 
άν ή άπαγγελία του βαίντ, τροχαίκώς χωρίς που νά 
προσκόψγΓ καί δπου μεν βαίνει άπροσκόπτως τρο- 
χαϊ/.ώς δέν έχομεν είμή νά λάβωμεν τάς συλλαβάς 
τοΰ κειμένου άνά δύο άρχόμενοι άπό τήςτονιζομένης, 
καί ?.αθώς είς τό άργόν είρμολογικόν οΰτω καί ένταΰθα 
άναλύνμεν αύτάς έκάστην είς δύο έμμελεΐς φθόγγους 
καί ούτω σχηματίζομεν πόδας τετρασήμους- όπου 
δέ ή τροχαϊκή άπαγγελία προσκόπτει, καί θά προσ- 
κόψη, δπου υπάρξει περιττός τονικός πούς, δπου δηλ. 
ύπάρχει τονιζομένη συλλαβή άκολουθουμ,ένη άπό 2 
άτονους τότε ή θά σχηματίσ·/] ενα τετράσημον έκ 
μόνης τής τονιζομένης καί άλλο τετράσημον έκ τών 
2 άτόνων, ή θά σχηματίσ/) έκ τών τριών συλλαβών 
ένα μόνον τετράσημον ψάλλων διχρόνως μέν τήν το- 
νιζομένην μονοχρόνως δέ τάς δύο άτονους.

Χοι | στος α | νέ στη | έκ νε | κρών θα | νά τω |

θά να | τόν πα | τή σας | καί τοις | εν τοις | μνή

μα | σί ζω | μέχρις ένταΰθα ή τροχαϊκή άπαγγελία

τοΰ κειμένου εύοδοΰται, δέν έ'χει λοιπόν νά πράξγ) 
άλλο πρός ψαλμωδίαν έρρυθμον, είμή ές έκάστου τρο
χαίου νά σχηματίζη καί ενα τετράσημον.Καί πράγ
ματι, δλος ό ορθόδοξος χριστιανικός ελληνικός κόσμος 
τοΰτο πράττει ψάλλων τό «Χριστός άνέστη» έν συν
τόμω στιχηραρικώ μέλει- δηλ :

Χοι | στό ος a α | νέ ε στη η | έ εκ νε ε |

κρω ω ων θα | (ένταΰθα βλέπομεν άναλύει μέν τήν

συλλαβήν «κρών» είς τρεις έμμελεΐς φθόγγους, άλλ’ 
έπειδη δρον άπαράβατον εχει ΐνα μή παρεκτραρή 
τοΰ τετρασήμου ρυθμοΰ, διά τούτο τήν άλλην συλ
λαβήν «θα» τήν άφινει μονόχρονον πρός συμπλήρω- 
σ,ιν τοΰ τετρασήμου- μολονότι ψάλλεται ένίοτε καί 
ουτω : | κρω ων θα α | νά α τω ω | θά α να α

| το ον πα α | τή η η η | σα a α ας | (ένταΰ

θα έκαμ,ε καλλωπισμόν τοΰ μ,έλους τετοαχρονήσας 
και την θέσιν «τη» τοΰ τροχαίου καί τήν άρσιν «σας» 
τοΰ τροχαίου, ώστε πάλιν καί ό καλλωπισμός έν 
σεβασμω πρός τόν τετράσημον γίνεται) καί αι τοι

οις | ε εν τοι οις | (ή καί οΰτω ε ε εν τοις) μ,νη

η μα α | σι ι ζω ω | .

Κατόπιν ό μελοποιός παρατηρεί δτι ή τροχαϊκή 
απαγγελία των άλλων συλλαβών δέν εύοδοΰται,διότι 
προκύπτει κακοηχία δηλ. | ήν χα ρί σα | μέ νος.

Προσκόπτει δέ διότι ή τονιζομένη συλλαβή «ήν» μέ 
τας 2 α τόνους «χα ρι» σχηματίζει τρίσημον τονι- 
κόν πόδα, επίσης καί ή τονιζομέ η «σα» μέ τάς 2 
άτονους «μένος» άλλον τρίσητ,ον τονικόν, διά νά 
άποφύγη λοιπόν τους τρισήμους μελικούς πόδας, 
σχηματί,ει εκ μέν τών τριών συλλαβών «ήν χα ρι» 
ένα τετράσημον =  | ή ην χα ρι | έκ δέ τοΰ άλλου

τονικοΰ τρισήμου «σά με νος» 2 τετρασήμους ώς 
| σά a α με | 'ό  ο ο ος [ . Είπομεν δέ έν τώ συν

τόμω και έν τώ άργώ είρμολογ. μέλλει δτι ό μελο
ποιός έν τρισήμω τονικώ ποδί ποιεί τήν άνάλυσιν 
ή εις την τονιζομένην συλλαβήν ή είς τήν δευτέραν 
έκ τών άτόνων, ένταΰθα έτετραχρόνισε τήν δευτέραν 
εκ τών άτόνων «ος» ώστε ή τροχαϊκή άπαγγελία 
τών άνωτέρω τρισήμων καταρτίζεται δε’ άναλύσεως 
συλλαβής πάντοτε «ή ην j χα ρι | σά με | νό ος].

Ελθομ,εν είς τό τρισάγιον τοΰ Αποστόλου* κατά 
πρώτον καταρτίσωμεν την άπαγγελίαν τοΰ κειμένου

ά γι 
τός ε

ιυ
ο ος 

λέ η

λαβή «ός» (Θε ός) έδι 
σης, δτι δπου συμπέσ 
μεναι συλλαβαί «ός ά» άμφότεραι Οά άποδοθώσιν

είς θέσιν’ διά τόν αύτόν λόγον τό αύτό συαβαίνε: 
καί είς τήν συλλαβήν «ρός» (ρός ά ) .“Ηδη πρός ψαλ

μωδίαν τών άνωτέρω τροχαίων ό μελοποιός δέν 
πράττει άλλο είμή δ,τι επραξε είς τό άργοπ είρμο
λογικόν, τοΰτο πράττει καί είς τό σύντομον Στιχν·,- 
ραρικον δηλ. δπου ή συλλαβή είναι μονόχρονος 9i 
γίντρ δίχρονος, δπου δέ είναι δίχρονος θά γίντ) τετρά
χρονος* και πράγματι ή δι’ αιώνων πράξις τής ψαλ
μωδίας τοΰ τρισάγιου έν δευτέρω ήχω τοΰτο έπιβ 
βαιοΐ.

Φ Ο Ρ Μ Ι Γ Ξ

κυ υ ρι ι ε ε ε ε | ». Ώ σ τε άδιαφιλονεικήτως

}λέπομεν δτι τό μέλος μόνον έν τετρασήμω ρυθμώ 
με'λισεν ό μελοποιός τηρήσας τούς όρους καί τόν

τροχαϊκήν «ά γι | ό ος | ό Θε | ό ος 
ί σχυ | ρό ος | ά γι | ός α | θά να | 
σόν η | μά ας.

Κατά τά έν οίκείω τόπω ρηθέντα ή συλλαβή αοςι ,χνόνα, άτινα άνεΰρον καί έν τώ άργώ είρμολ. Τό 
(άγιος) έδιπλασιάσθη διότι έχομεν περιττόν τονικοι ^ΰτό κείμενον έψαλα καί διά τών 8 ήχων καί πα- 
πόδα άποτελούμ.ενον 
τών επομένων αύτή 4 άτό

κντι

| α α γι 

α α γι ι

a α

ι I ο ο ο ος | ο ο θε ε | ο ο ο ος |.

| ο ο ο ος | ι ι σχυ υ | ρο ο ο ος |

γι ι | ο ος a α | θα α να α | το ος ε ε |

λε ε ε η | σο ο ον η | μα a α ας.

Λάβωμεν τό *εκραγάριον, πρώτον άπαγγείλωμεν 
αυτό τροχαΐκώς καί θά ίδωμεν δτι δπου τό κείμε
νόν του εύοδοΰται διά τροχαϊκής άπαγγελίας έκεϊ 
και το μέλος του σύντομον στιχηραρικόν καταρτίζε
ται δι άναλύσεως έκάστης συλλαβής εις 2 εμμελείς 
φθόγγους, έ/. δύο δέ συλ.λαβών του άπαρτίζεται με
λικός τετράσημος, δ'που δέ ή τροχαϊκή άπαγγελία 
προσκόπτει, έκεί εξάπαντος ύπάρχει περιττός τονι
κός πούς τρίσημος ή πεντάσημος, έκεί δέ πρός κα
ταρτισμόν της ερρύθμου ψαλμ,ωδίας του ό μελοποιός 
ποιεί άνάλυσιν συλλαβής είς 4 εμμελείς φθόγγους. 
Ιδού ή τροχαϊκή άπαγγελία τοΰ κειμένου «Κύ ρι |

έ ε | κέ κρα | ςά προς | σέ ει | σά κου j σό ον | μου

*ύ ρι | έ ε. | Κύ ρί | έ ε|

?ίστας παραλλαγάς ρυθμικάς διεσώθη τό μέλος τού
του κατόπιν τοσούτων αιώνων.

Ιΐαοατηρώ δτι ένίοτε ό μελοποιός έκ 4 συλλαβών 
νά σχηματίσ7) 2 τετρασήμους σχηματίζει ενα 

μονον ψάλλων τάς 4 συλλαβάς μονοχρόνως. Παρά
δειγμα «κύ οι ε ε»«πρόσ χες τη φω». είς τόν πρώ
τον ήχον άνευ άναλύσεως τών συλλαβών «κυ ρι εε»  
βηματίζει ένα τετράσημον, είς άλλον ήχον άναλύει 
έκάστην αύτών είς δύο χρονικού: παλμούς καί ούτω 
σχηματίζει 2 τετρασήμους ώς είς τόν τρίτον ήχον 
Χλ’π. άλλαχοΰ δέ άντιθέτως αύτής τής συμπτύξεως 
ποιείται χρήσιν τής τετράχρονου διαλύσεως, άλλά 
υυαοώνως τώ ρυθμικω καλλωπισμω, καθώς εις τόν 
ry'ov πλ. δ’ .' ψάλλομεν καί οΰτω «κυ ρι ε ε» ψάλ
λομεν καί οΰτω «κυ υ υ υ | ρι ι ι ι | δτι δήποτε

ομως καί άν θά πράςγι ό μελοποιός πάντοτε και 
υανταχοΰ στερρώς εχεται τοΰ τετρασήμου καί διά 
τοΰτο βλέπομεν δτι είς πάσας >τκς άνωτέρας περι
πτώσεις πάντοτε ή τονιζομένη συλλαβή «κέ» (κέ- 
/.:αξα) χοησιμοποιεΐται διά τό πρώτον σημεΐον τοΰ 
τετρασήμου τό καί ισχυρόν.

"Ηδη έάν λάβωμεν άνά χεϊοας και το Δοςαστα- 
ριον τοΰ άοιδίμου Πέτρου θά ίδωμεν σχεδόν τα αυτα 

ανταχοΰ συμβαίνοντα. Όπου δηλ. οί τονικοι ^πόδες 
είναι άρτιοι, έκεϊ αί συλλαβαί τοΰ κειμένου διχρο- 
■νίζονται, δπου είναι οί τονικοι πόδες τρίσημοι ή 
πεντάσημοι έκεϊ ή μια συλλαβή τετραχρον.,εται ο 
«αταρτίζεται ό τετράσημος διά μιας δίχρονου καί 
5ιά 2 μονοχρόνων- δπου θά ίδωμεν καλλωπισμόν
Ν \ . .  W  \ t - r r \ r  n v  m t .M i  PM

ει σά κου I σόν αου

κε κρα | ςά προς | σέ ει | σά κου | σόν μου | πρόσ- 
χες | τη φω | νή η | τής δε | ή σε | ώς μου | έν 
τω | κέ κρα | γέ ναι | μέ προς | σέ ει [ σάκου | σόν 
μου | Κύ ρι | έ ε. | »

Αΰτη ή τροχαϊκή άπαγγελία εινε ή έν συντόμω 
ειομολογικώ μελει ψαλμωδία τοΰ κεκραγαοίου εις 
οίονδηποτε εκ τών 8 ήχων καί άν ψάλ.7] τις αύτό, 
δύναται μόνον νά πρόσθεση καλλωπισμόν είς ζεύγη 
συλλαβών ώς είς τάς συλλαβάς ένθα γίνονται κατα
λήξεις «κυρι» =  κυ υ | ρι ι | είς τάς «σόν αου» —  
σο ον | μου ου | είς τάς «ως μ.ου» =  ω ως | μου 
ου | καί είς τήν τελικήν κατάληςιν «κυ ρι» =  κυ 
υ | ρι ι. |

Ή δ η  διά νά ψάλωμεν τό κείμενον τοΰτο είς σύν
τομον στιχηραρικόν μέλος δέν εχομεν είμή νά λαμ- 
βάνωμεν τάς 2 συλλαβάς τοΰ τροχαίου ήτοι τήν 
θέσιν καί άρσιν τοΰ συντόμου είρμολογικοΰ νά άνα- 
λύωμεν έκάστην είς 2 έμμελεΐς φθόγγους καί ούτω 
εκ των ποοκυπτοντων 4 εμ,μ,ελων φθόγγων σχημα
τίζομεν διαδοχικώς τετρασήμου.'. Καί άληθώς ψάλ- 
λοντες είς τρίτον ήχον τό «κύριε έκέκραξα» βλέπο
μεν πάντα ταΰτα πραγματούμενα, ώς :

Κυ υ ρι ^  | s ε ε ε | κε ε κρα α | ξα α προ ος]

σε ε ε ε'. | gx α *ου ου | σο ο ο ον | Λ̂θυ ου ου ει | 
(ή καί οΰτω «σο ον μου ει | σα α κου Ου | σο ον

μου ου | κυ υ υ υ 1 ρι ι t ι | ε ε ε ( '  j Κυ υ οι ι |

ε^ε ε ε | κε ε κρα α | ξα α προ ος | σε ε ε ει ) σα

α κου ου | σο ο ο ον | μου ου ^*' | προ οσ χε ες |

τη η φω ω | νη η η η | τη ης δε ε | η η σε ε | ω

ω ω ως | μου ου - | εν τω κε κρα | γε ε ναι αι [

με ε προ ος | σε ε ε ει | σα α κου ου | σο ον μου

ετραχρονισμοΰ συλλαβής έξάπαντος θα ίδωμεν

%

Γε ζαι αι μου ου σουρ
-  τ— « , ___  -

Γ*
νυ Ί Ί  υ υ μνον υ

ε το ον πα

μνω δω

ρωθέν έπισήμως δέ ΐνα ψάλληται είς τάς επισήμους 
τελετάς καί πανηγύρεις τοΰ Μ. Συλλόγου, ήτοι τόν 
ΰμ.νον είς “Αγιον Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν, ου οι 
στίχοι ποίημα τοϋ εύρυμαθοΰς Γυμνασιάρχου Κυρ.
Χρήστου Χατζηχρήστου, τό δέ μέλος ώς είπον τού 
Λίουσικολ, Μ- Βασιλείου.

’Επειδή καθ’ ήν στιγμήν γράφω τήν παοοΰσαν 
πραγμ.ατείαν μου δέν έπερατώθη είσέτι ή έκτύπωσις 
τοΰ πέμπτου περιοδικού τοΰ ένταΰθα Μουσ, Συλλό
γου έν τώ όποίω θά έκδοθώσι καί ό άνωτέρω ΰμνος 
καί πολλά άλλα μέλη τοΰ αύτοΰ Μ. Βασιλειοο τ^ν _ 0ρε; χν τ ν̂ ρυθμόν τοΰ μέλους τούτου, θά 
θεωρώ άναγκαϊον νά καταχωρήσω ένταΰθα μίαν 1 > _ λ λ . ,  . τ —  ----------------------- . α „

και αι αι νον 
Έ ά ν  μετά προσοχής παρατηρήσωμεν τόν τρόπον,

στροφήν καί τήν έπωδόν αύτοΰ.

τετραχρονιζομένας 2 πλησιέστατα αλληλαις κειμε- 
νας συλλαβάς- θά εΰρωμεν δέ καί έλαχίστας μονον 
πζραρυθμίας τοΰ τετρασήμου, διότι οί άοιδιμοι δεν 
ειχον τήν στ/είδησιν ότι ψαλλοντες εχ.τελοΰσι  ̂ .ε- 
τοάσημον ρυθμόν. Παρατηρήσωμεν τας άργας όοςο- 
λογίας" αί συλλαβαί άναλύονται είς 2 εμμελείς φθόγ 
γους, είς τούς τρισήμους δμως τονικούς ποδκς 
αψί στοις Οε» αγά λην σου» «^γι^ον» (πνεύμα)

«δό ξαν θε» (οΰ πατοός άαήν) κλπ. κλπ. αμέσως

τετραχρονίζεται ή μία τών τριών συλλαβών. Τόσον 
δέ έ* τής πείρας καί πράξεως ένεσφηνώθη καί έρρι- 
ζώθη τό τετρασήμως ψάλλειν είς έκαστον ιεροψάλ
την δόκιμον, ώστε καί νέαν τινά δοξολογίαν άν Οά 
μελοποιήσν) πάντοτε είς τούς περιττούς τονικούς 
πόδας φθάνων, τετραχρονίζει συλλαβήν. Ά ν  τόν 
έρωτήσητε διατί πράττει τοΰτο ενταύθα και δεν το 
πράττει καί είς τοσαυτας άλλας συλλαβας, άς αφί- 
νει δίχρονους, άγνοεΐ τί νά άπαντήστΓ καί άν τώ 
προτείνητε ΐνα καί αύτήν τήν τετοάχρονον την 
ψάλλ'/) διχρόνως ώς δίχρονους ψάλλει και τόσαςαλλας 
πλείστας φΛλαβάς, άπαντα μόνον δτι δέν γίνεται, 
άλλά τό διατί τό άγνοεΐ. Άγνοεΐ δτι πάντα ταΰτα 
υπαγορεύονται καί έπι βάλλονται είς τό μέλος παρά 
τοΰ ρυθμοΰ δστις ύποτάσσει έν τή ψαλμωδι^ τό 
μέλος.Άγνοεΐ δτι δέον νά έκτελή τετράσημον καί έν 
τούτοις τόν έκτελεΐ χωρίς νά εχγ. τήν συνείδησιν δτι 
έκτελεϊ.

"Οτι δε τό σύντομον στιχηραρικόν μέλλος ψάλ
λεται διά τοΰ τετρασήμου ρυθμού καί δτι ό μελο
ποιός τότε μόνον λέγεται δτι μελίζει κανονικώς καί 
έντέχνως, δταν εχηται στερρώς τών δρων καί τών 
κανόνων, ούς πολλάκις άνωτέρω άνέφερον, προσάγω 
καί παράδειγμα εν μουσούργημα νέον τοΰ μουσικο- 
λογιωτάτου καί άρίστου μελοποιοΰ Κυρ. Μάρκου 
Βασιλείου, μουσούργημα φέρον τό αύθεντικόν κύρος 
τοΰ παρ’ ήμϊν έκκλησιαστικοΰ Μουσικοΰ συλλόγου 
προκριθέν παρά τής όλομελείας αύτοΰ παρά παν 
άλλο έκ τών ύπέρ είκοσι παο’άλλων μελοποιηθέντων 
καί τινων μόνον άςίων έπαίνου κριθέντων, καθ'.'-

διακρίνωμεν δτι τό μέλος είναι στιχηραρικόν συντο- 
αον καί δτι ό μελοποιός εφήρμοσε κατά γράμμα τόν 
κανόνα καί τους δ’ρους, περί ών εν έκτάσει άναφέρω 
άνωτέρω καί δή"

χ . λαμβάνει τάς συλλαβάς τοΰ κειμένου άνά 2 
καί διά τών δύο συλλαοών έσχημάτισε διαδοχικώς

λε ε ε ων των αγ I τετρασήμους.
β '. Έκάστην τών 2 συλλαβών άνέλυσεν είς 2 

έμ.μ,ελείς φθόγγους καί ούτως άπετέλεσε τους τετρα
σήμους του.

γ ' . Ούτε μία έκ τώΊ τονιζομένων συλλαβών τοΰ 
κειμένου δέν άπεδόΟη εις έν έκ τών τριών άσθενών 
σημείων τοΰ τετρασήμου, άλλ’ άνεςαιρέτως πάσα 
συλλαβή τονιζομένη άπεδόθη είς τό πρώτον τό καί 
ισχυρόν σημεΐον τοΰ τετρασήμου.

V . Έ /-  τών συλλαβών του κειμένου έτετραχρό-

ρω «X
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νισε μόνον έκείνας, είς τάς οποίας προσκόπτει ή 
τροχαϊκή αύτού άπαγγελία, δπου δηλ. ή τονιζο- 
μένη συλλαβή έχει κατόπιν άλλην τονιζομένην, ή 
έχει κατόπιν άτονους άποτελούσας μετ’ έκείνης τρι- 
σηιι,ον τονικόν πόδα. Καί πράγματι- ενώ άπ άρχής 
τοΰ άσμ.ατος έκάστη συλλαβή διχρονιζεται,μόνον ή 
συλλαβή ασών» (χρυσών) ετετραχρονίσθη* διατί; 
διότι κατόπιν αύτής έρχεται ή τονιζομένη συλαβή 
αέ» (έγραφες) έξ ής άρχεται άλλος τετράσημος* 
έπίσης ετετραχρονίσθη καί ή συλλαβή «σών» (με
λισσών) διατί ; διότι κατόπιν αύτής τονιζομένης 

ται δύο άτονοι (εν στα) άπαρτίζουσαι τρίση- 
πόδα «σών εν στα» τόν οποίον ο κα

νονικός καί έντεχνος μελοποιός οφείλει νά τόν πα- 
ρακάμψγι ώς άπαγορευόμενον καί άποκλειόμενον 
τής έκκλησιαστικής μελφδίας. Τόν παρακάμπτει δέ 
σχηματίζων ενα τετράσημ,ον έκ μιας μόνης συλλα
βής άναλυομένης κατ’ άνάγκην ύπό τοΰ ρύθμοΰ έπι- 
βαλλομένην είς 4 έμμελεΐς φθόγγους, καί άλλον τε
τράσημον έκ τών 2 άτόνων- διά τούς αύτούς δέ λό
γους έτετραχρόνισε καί τάς συλλαβάς «νών» (Δα
μασκηνών) καί «νόν» (καινόν).

Εξ δλων λοιπόν τών άνωτέρω παραδειγμάτων 
τού συντόμου στιχηραρικοΰ μέλ,ους, τα όποια φέ- 
oouot κύοος αύθεντικόν, διότι άλλα μέν άπό πολλών 
ήδη αιώνων ψάλλονται καθ’ ένα καί τόν αύτόν τρό
πον όχι μ.όνον παρά των μ.ουσικων, αλλα και παρ 
αύτοΰ τοΰ λαοΰ τοΰ μηδεμίαν γνώσιν έκκλησιαστι- 
κής ψαλμωδίας άντιποιουμένου, άλλα όέ έτυχον 
τής έγκρίσεως καί τοΰ κύρους τοΰ λίαν εύδοκίμως 
ήδη λειτουργοΰντος Έκκλησ. Μουσ. Συλλόγου, ά- 
ποδεικνύεται δ'τι καί τό νέον στιχηραρικόν μέλος 
έπλάσθη παρά τών άρχαίων μελοποιών της εκκλη
σίας έπί τή βάσει πάντοτε τοΰ αύτοΰ κανό·>ος καί 
δρου, δι’ ών έπλάσθη καί τό άργόν Είρμολογ. μέλος, 
δηλ. διά τετρασήμου.

Καθώς δέ είς τά σύντομ.α είρμολογικά καί είς τά 
άργά είρμολογικά μέλη εύρίσκομεν ρυθμικάς παρα- 
οθοράς ποΰ μέν περιοριζομένας είς 5 ή είς 10 ο)ο, 
ποΰ δέ άνερχομένας καί μέχρι 20 ο)ο, οΰτω καί είς 
τό σύντομον στιχηραρικόν άνευρίσκομεν ρυθμικάς 
παοαφθοοάς, αί όποΐαι δμως είς τό μέλος τοΰτο 

* I φθάνουσι δυστυχώς καί τά τριάκοντα 3 0  ο)ο ένια- 
Κ χοΰ- διατί δέ ή τοσαύτη διαφορά ; διότι πρώτον μέν 

^  I κ*αί οί σημερινοί ίεροψάλται άκόμη οσάκις πρόκει
ται νά ψάλωτιν είτε άργά καθίσματα είτε καί κα- 
ταβασίας έκ τών σπανίως καθ’ δλον τό ίτρς ψαλλο- 
μένων έχομεν τήν καλήν συνήθειαν ΐνα ψάλωμεν 
πάντα ταΰτα έκ τοΰ είρμολογίου, ενώ οσάκις πρό
κειται νά ψάλωμεν δοξαστικόν τι ή ίδιόμελον ούδέ
ποτε ψάλλομεν αύτό άπό διφθέρας, άλλά πάντοτε 
έκ μνήμης παρενείροντες έκ πείρας διαφόρους γρ*μ-

μνον

και αι αι νον  ̂ I μάς έν τή ψαλμωδία τούτων. Τήν κακήν :αυτην
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συνήθειαν — αραλαβόντες παρά τών διδασκάλων μας 
p.ETotSiSofΛεν -/.set ήμεΐ; είς τούς νεωτέρου; μα; καί 
τοιουτοτρόπω; παρεφθείρομεν ρυθμικώ; τό νέον στι- 
χηραρικον μέλο; εί; δόσιν πολύ μεγαλειτέοαν η δσον 
τό άργόν εΐρμολογικόν- έάν δέ είς την κακήν ταύ
την συνήθειαν προσθέσωμεν καί τό δτι πολλά ιδιό
μελα και πολλά δοξαστικά, [/.η δντά μεμελισαένα 
ούδαμοΰ, ήναγκάζοντο αύτοί οί ίεροψάλται νά τά 
ψάλωσιν άπό τοΰ στασιδιού των μελίζοντε; αυτά 
’έκαστο; κατά την ίδιαν ιδιοτροπίαν καί καλαισθη
τικήν του δύναμιν, τότε έχομεν προφανέστατον τόν 
λόγον, δι’ όν ή ρυθμική παραφθορά έν τω νέω στι- 
χηραρικώ μέλει φθάνει τό ποσοστόν 3 0  ο)ο" μη λη- 
σμονώμεν πρός τούτοις δτι τό μέν κείμενον των αρ
γών είρμολογικών είνε καί ολίγον καί κύκλου βρι
σμένου είναι τά κώλά του, ένω πολ.λά τών δοξαστι
κών καί μάλιστα τών ιδιομέλων είναι μακροσκελέ- 
στατα, τοϋτο δέ ήνάγκαζεν ίσως τούς ψάλτας νά 
συντομεύωσι τά ; γραμμά;, χωρί; νά έννοώσιν, δτι 
διά της τοιαύτη; άσυμμέτρω; γινόμενη; συντομία; 
ουδεν άλλο ποιοΰσιν ει μη δτι καταστρέφουσι τόν 
τετράσημόν ρυθμόν, την βάσιν δηλ. καί τό θεμέ
λιον· τη ; έκκλησ. ψαλμψδία;, καί ούτω προε'κυψαν 
αί ύπερβολικαί ρυθμικαί παραφθοραί.

Ε ί ;  τά άνωτέρω δύο αίτια προσθέσωμεν καί τό 
τρίτον, τό οποίον, φρονώ, δτι συνετέλεσεν ύπερ- 
βαλλόντως εί; την καταστροφήν του τετρασήμου 
έν τώ νέω στιχημαρικώ με'λει καί εί; άντικατάστα- 
σιν αυτού διά τού δίσημου' την ταχεϊαν, λέγω, 
χρονικήν αγωγήν, δι’ η ; άπαντε; άνεξαιρέτω; ψάλ
λομεν σήμερον πολλά τών ιδιομέλων. Καί άληθώ; 
είναι πανθομολογούμενον δτι δι’ άλλη; άγωγη; 
ψάλλομεν τά «έρχόμενο; ό Κύριος πρό; τό εκούσιον 
πάθο;», «τά στάδιον τών αρετών ήνέωκται», 
«Δεύτε άγαλλιασώμεθα τώ Κυρίω τό παρόν μυ
στήριον έκδιηγούμενοι» κλπ. κλπ. κλπ, καί δι’ ά λ
λη ; άγωγη; (βραδεία;) ψάλλομεν τά «Πάτεράγαθέ 
έμακρύνθην άπό σοϋ» τά «έωθινά», καί πάντα τά 
«Δοξαστικά» έν γένει, ενώ καί τά μέν καί τά δέ> 
είναι καί λέγονται νέα στιχηραρικά μέλη, άλλά τά 
διά της ταχείας άγωγη; εύοδοΰνται διά τοΰ δίση
μου, τά δέ διά τη ; βραδεία; εύοδοΰνται διά τοΰ 
τετρασήμου- έάν λοιπόν δέν ηθελον χαρακτήρισθή 
(καί λίαν εύλόγω; ί'σω;) παρά πολλών καί παρ’ έ- 
μοΰ τού ίδιου ώ; άντιφάσκων προ; έμαυτόν, θά 
ύπέβαλον την έςή; ταπεινήν γνώμην : δταν τό νέον 
στιχηραρικόν μέλο; ψάλωμεν διά ταχεία; άγωγη;, 
ρυθμόν έχομεν τόν δίσημον, δταν δέ διά βραδεία;, 
ρυθμόν θά έχωμεν τόν τετράσημόν δ’.ά τη ; γνώ
μη; ταύτη; εξοικονομούνται αί ρυθμικαί παραοθο- 
ραί καί περιορίζονται τότε κα. αύται εί; τό έλάχι
στόν ποσόν τών 15 ή 20  ο)ο άπαντώσαι μόνον εί; 
τά διά βραδεία; άγωγη; ήτοι διά τετρασήμου ψαλ.- 
λόμενα στιχηραρικά μέλη.

Έ ;  όλων τών μελΐίν (σύντομον είρμολογικόν, 
άργόν είρμολογικόν, νέον στιχηραρικόν) τά  όποϊα 
μέχρι τούδε έπραγματεύθημεν, ομολογώ δτι τό ά- 
κανθωδέστερον και άνωμαλώτερον ώ; πρό; τόν 
ρυθμόν εί-αι τό νέον στιχηραρικόν άλλά άφοΰ παρά 
πολλών ύποστηυίζεται ή γνώμη ό'τι τό μέλο; τοΰτο 
δέν είναι άρχαϊον, άλλά έπλάσθη κατά τοΰ; νεω- 
τέρου; χρονους, ώ; άλλω; τε καί 5 τίτλο; αύτοΰ 
«νέον στιχηραρικόν» μαρτυρεί, καθ’ ού; είχεν έκ- 
λείψει ή συνείδησι; τοΰ έκτελεϊν την έκκλησιαστι- 
κην ψαλμωδίαν διά τού τετρασήμου, οίκοθεν έννο- 
εϊται δτι επλασθη επι τνί βάσει τοΰ δίσημου, διοτ  ̂
εί; τού; νεωτε'ρου; χρόνου; τόν δίσημον υπέθεσαν ώ; 
θεμέλιον τη ; έκκλησ. ψαλμωδία;’ έάν δέ καί εί; 
αύτό τό μέλο; μετεχε.ρίσθησαν οί μελοποιοί καί 
τινα; τετοαχρονισμού; εϊ; τινα; συλλαβά;, έπραξαν 
τοΰτο εί; καλλωπισμόν τοΰ μέλους, χωρίς τά έν
νοώσιν δτι ό τετραχρονισμο; τη ; συλλαβή; έπιβάλ- 
λεται ει; την έκκλησιαστικην ψαλμωδίαν ύπό τοΰ 
τετρασήμου ρυθμοΰ καί δχι ύπό τοΰ αέλου;.

Ό  ρνθιιός τον αργόν «ίτιχηοαρικον η  
παπαδικον ιιέλονς τετράΟηιιος

Μεταοαίνων ΐνα άποδείξω δτι καί τό άργόν στι- 
χηραρικόν ή παπαδικόν λεγόμενον μέλο; ρυθμόν 
εχει τον τετράσημόν δέν θά ένδιατρίψω έπί μακρόν 
εί; τούτο, διότι όποιονδήποτε μουσούργημα έκ τοΰ

άρχαίου στιχηραρικοΰ μέλου; καί άν λάβωμεν ύπό 
μελέτην μετά προσοχή; άμέσω; θά άντιληφθώμεν 
δτι διά τοΰ τετρασήμου ταΰτα όδεύουσιν. Ααμβά- 
νομεν τό «Φώ; ιλαρόν» καί βλέπομεν δτι έκάστη 
συλλαβή τοΰ κειμένου του άναλ.ύεται εί; 4 έμμε- 
λεϊ; φθόγγου;, δι’ αύτών δέ σχηματίζονται διαδο- 
χικώ; τετράσημοι μελικοί πόδες άπ’ άρχη; μέχρι 
τέλους’ έάν είς 2 η 3 συλλαβάς παρελ.ηφθη ή άνά- 
λυσι; εί; 4 έμμεΧεΐ; φθόγγου;, τοΰτο είτε έν γνώ- 
σει είτε έν άγνοια έγένετο, ούδόλω; παρέβλαψε την 
έν τετρασήμω ρυθμώ εξακολουθητικήν ψαλμωδίαν 
τού άσματο;, ώ; βλέπομεν τοΰτο συαβαϊνον είς 
τά ; συλλαβά; «έπί» (την ήλιου δύσιν) καί εί; τά ; 
συλλαβά; «σέ δοξάζει» ενθα μάλιστα ό μελοποιό; 
διά νά μά; ύπενθυμίστ) τόν τετράσημόν, διότι άντί 
4 , έσχημάτισϊν 8 χρονικού; παλμού; εί; τήν συλ
λαβήν αξά» άμέσω; διά τοΰ νενανισμοΰ «Ιια» δί
δει νέαν Ιμοασιν εί; τόν τετοάσηυ,όν του.I t  » Ί

’Εν συνεδριάσει τοΰ Μουσικοΰ Συλλόγου έγένετο 
έπερώτησι;, έάν γνωοίζν) τ ι; καί άλλο μάθημα ού- 
τινο; τό μέλοί νά βαδίζιρ άπαράλλακτα ώ; τό 
«Φώ; ιλαρόν» έν άναλύτει δηλ. έκάστη; συλλα
βή; τοΰ κειμένου εί; 4 έμμελεϊ; φθόγγου;- ούδείς 
έγίνωσκε άλλο παρόμοιον. Εν ταϊς κατόπιν δμως 
μελέταις μου άναδιφών τά έν χρήσει παρ’ ήμΐν 
μουσικά βιβλία καί ψάλλων διάφορα άσματα άνεΰ- 
ρον τοιοΰτο πανομοιότατον καί τοΰτο είναι τό λε- 
γόγενον ((σύντομον Άλληλουϊάριον τοΰ Νυμφίου» 
τό όποιον παρετήρησα έπισταμένως καί είδον δτι 
έκάστη συλλαβή τοΰ κειμένου του άναλύεται είς 4 
έμμελεΐς φθόγγους σχηματίζοντας διαδοχικούς τε- 
τρασήμους.

Αλλο τοιούτο μάθημα παρόμοιον δμως δχι πα- 
νόμοιον εύρον τό έν τώ ό'ρθρω τοΰ ’Ακαθίστου ϋανου 
ψαλλόμενον «θεός κύριο; καί έπέφανεν» τό λεγό
μενον σύντομον ενθα παρατηοοΰμεν δτι σχεδόν ά- 
πασαι αί συλλαβαί τού κειμένου άναλύονται εί; 4 
έμμελεϊ; φθόγγου;, έκτό; όλιγίστων έξαιοέσεων, τά ; 
όποία; άγνοώ ποΰ νά τά ; αποδώσω.

Τά τρία ταΰτα μουσουργήματα μα; διδάσκουσι 
πόσην σημασίαν καί σπουδαιότητα είχεν ό τετρά
σημο; ρυθμό; εί; την έκκλησ. ψαλμωδίαν.

Λάβωμεν ήδη ύπ’ δψιν άλλα μαθήματα άργά 
στιχηραρικά ώ; τό «Δύναμι; τό συνειθισαένον» 
«Άναστάσεω; ήμέρα» τό άργόν, «Κατευθυνθήτω» 
άργόν τών προηγιασμένων, ιδιόμελα άργά τοΰ ’Ια
κώβου εί; δλου; του; ήχου;, Χεοουβι/.ά άρχαΐα, 
κλπ. κλπ. καί θά ίδωμεν δτι τά πάντα όδεύουσι 
μόνον διά τετρασήμου άνευ άναμίξεω; ούδενό; άλλου 
ρυθμού μήτε άρτίου (δισήμου) μήτε περιττοΰ (τρι- 
σήμου),πολλαχοΰ μάλιστα βλέπομεν τόν μελοποιόν 
διά τή ; έπαναλήψεω; τών συλλαβών « U a, U ε, 
Uo, L i, νά μά ; δίδη νέαν έμφασιν εί; τόν τετρά
σημόν του' άκόμη εί; αύτά τά χερουβικά καί κοι
νωνικά τά όποια σήμερον ψάλλοαεν καίτοι τό μέ
λο; των κατά πολυ άπέχει τοΰ άρχαιοπρεποΰ; εκεί
νου τοΰ σεμνού καί άπερίττου έν τούτοι; αί έντελεΐ; 
καταλήζε·; των, όποίαι ευτυχώ; άδιάφθοροι κατά 
τε τόν ρυθμόν καί τό μέλο; διεσώθησαν μαρτυροί- 
σιν ότι μόνον διά ~οΰ τετρασήμου έψάλλοντο πάν
τα τά άργά μέλη.

Ό τι δέ τό άργόν στιχηραρικόν οδεύει πάντοτε διά 
τοΰ τετρασήμου ευτυχώ; καί έν τώ ένταΰθα Μουσικώ 
Συλλόγω δευτέρα γνώμη δέν ύπάρχει. Είνε άληθε; 
δτι εν τή αρχή τών περί ρυθμοΰ συζητήσεων υπήρ
ξαν όλίγιστοι ύποστηρίζοντε; δτι εΐ; τά άργά στι- 
χηραακά μέλη ύπάρχει καί τρίσημο; μελικό; πού; 
καί τοιούτου; μάλιστα τρισήαου; άνεΰρον περί τού; 
δεκαοκτώ 18 έγκατεσπαρμέ. ου; εί; μάθημα πολυ 
σελιδον άρ.θμοΰν ύπέρ τού; διακοσίου; τετρασήμου;, 
εί; τό «Δύναμις Ξένου τοΰ Κορώνη» άλλά ούτε 
απόδειςιν τινα πειστικήν ήδυνήθησαν νά προσαγά 
γωσιν όπωςπείσωσι τήν ολομέλειαν δτι αύτοί δέν 
έτέθησαν έξ άβλεψία; τών έκδοτών, άλλ’ ούτε καί 
επανήλθαν εκτοτε ει; τήν περί τοΰ θέματό; των 
συζητησιν, ε/. τοΰ όποιου έςάγεται δτι διά τή ; σιω- 
πής των έπί τριετίαν ήδη παρατεινομένης άποδέ- 
χονται του; τοιούτου; τρι<τήμους ώ; έξ άβλεψίας 
παρεισφρήσαντας καί δτι μόνον διά τοΰ τετ:ασή- 
μου έψάλλετο τό άργόν στιχηραρικόν μέλος άνέκα-

θεν. Θεωρώ δθεν περιττόν νά έπιμείνω καί νά προσα· 
γάγω και άλλα παραδείγματα πρός ύποστήριξι· 
δτι μόνον ό τετράσημος ρυθμός λειτουργεί είς το 
άργόν στιχηρ. μέλο;.

Διδων πέρας είς τήν μακροσκελή ταύτην πεοί 
ρυθμοΰ πραγματείαν μου ώς μόνον συμ-πέρασμοι 
άδιαφιλονείκητον έξάγω δτι μόνον ή τετραση^ότης 
τού ρυθμοΰ ήτις ύπάρχει είς τά ’Εκκλησιαστικά 
ήμών μέλη είναι καί ή μάλλον ψηλαφητή άπόδει- 
ξις δτι ή ’Εκκλησιαστική ήμών Μουσική είναι άπόο- 
poia τής Μουσικής τών άρχαίων Ελλήνων καί δη 
της θρησκευτικής εκείνων Μουσική;- τόν δακτυλικόν 
ρυθμόν ήτοι τόν τετράσημόν τόν έχοντα έν συμμε
τρία: τόν λόγον ίσον μεταξύ θέσεως καί άρσεων εί
χον έκεΐνοι καί εί; τά ; θρησκευτικά; των τελετά;, 
αύτόν είχον έκεΐνοι καί εί; τού; χρησμούς των, αύ- 
τόν είχον καί πρό; έζύμνησιν τών πράξεων τών 
θεών καί τών ήρώων των (έξ ού καί τό δακτυλι
κόν έςάμετρον έκλήθη ήρωίκόν), αύτόν τόν ίδιον τε- 
τράσημον ώ; ρυθμόν έν ί’σω λόγω παρέλαβε καί 
διεφύλαζε καί ή ήμετέρα έκκλησ. Μουσική. Οί πρό
γονοι ημων εκ τή ; θρησκευτική; των Μουσική; εί
χον αποκεκλεισμενον τόν ίαμβον ώ; ροθμόν τρί
σημον άνισου λόγου καί άρμόζοντα εί; τά έρωτικά 
καί σκωπτικά ποιήματα (έν τοΐ; Διονυσιοις καί 
Δημητρίοις) ώς καί τό όνομα ίαμβος έκ τού ίά- 
πτειν=σκώπτειν, διά τοΰτο καί ή Έκκλησ. Μου
σική απεκλεισε τόν τρίσημον- ώστε ό Έ λ λ η ν  τετρά
σημόν είχεν εις τόν βωμόν του τότε, τετράσημόν 
έχει εις τόν Ναόν του καί σήμερον.

ΠΟΛ. Γ, ΠΑΧΕΙΔΗΣ
Κα&ηγητης εν  Ttj M ovaixfj Σχολϊ)

τον *Ε κκλ. Μ . Σνλλόγον

Ι Α Ρ ΐ Σ Ι Σ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΑΗΣ ΕΝ THNQi
Σννέντενξτς μετά τον κ. Σ ιγά λα  ^ον- 

λεντον  Τήνον τον αναλαδόντοι; 
τίιν ΐδρνίίιν τη ς  Σχολΐίς

Ά φ ' ης εποχής ό αξιότιμος εκ Τήνου βουλευτής 
κ. Σιγάλας ήρξατο πολιτευόμενος εν έκ τών πολ
λών μελημάτων αντοϋ ήτο καί ή πρόσληψις έν 
τφ έν Τήνφ Πανελληνίφ 'Ιεροί 'Ιδρνματι τής Ευ
αγγελίστριας ιεροψαλτών τών έξοχωτέρων μουσικών 
εκ του εσω ή εξω Ελληνισμόν, ώς και ή σνστασις 
έν Τήνφ έπισήμον Μουσικής Σχολής όαπάναις τον 
Ίεροϋ Ναοΰ τής Ευαγγελίστριας. Ό  κ. Σιγάλας 
εκλεγείς βουλευτής κατά τήν παρελϋονσαν σύνοδον 
δεν ήδύνατο δνατνχώς νά πραγματοποίησή τόν 
σκοπόν του τούτον, καθόσον άνήκεν εις πολιτικήν 
μερίδα μή ισχύσασαν μέχρι τοΰδε. Σήμερον ομως, 
οτε ή φορά τών πραγμάτων κατέστησεν αυτόν 
Ισχνοντα παρά τή νΰν Κυβερνήσει, αμέσως ήρξατο 
τής πραγματοποιήσεως τών άνωτέρων ιδεών τον 
έλ&ών πρός τοΰτο είς σννενόησιν καί μετά τοΰ έπϊ 
τής Παιδείας Ύπονργοϋ πρός εκδοσιν τοϋ σχετι- 
κοϋ περϊ άναγνωρίσεως τής Σχολής ταύτης δια
τάγματος.

Τών ένεργειώ'ΐ τούτων τοΰ κ. Σιγάλα λαβόντες 
εγκαίρως γνώσιν έσπεύσαμεν έκ καθήκοντος νά 
συναντήσωμεν τοΰτον, δπως, λαμβάνοντες εκ τοϋ 
στόματός τοΰ Ιδιου πασαν σχετικήν έπϊ τοϋ ζητήμα
τος τούτον πληροφορίαν, μεταδώσωμεν ταύτην άπό 
τών στηλών τής ιΦόρμιγγος» και είς τους πολν- 
πληϋεϊς αναγνώστας αυτής ώς άμέσως ενδιαφερο
μένους.

Ο κ. Σιγάλ.ας ευχαρίστως δεξάμενος ημάς ήρ- 
ζατο άνακινών ήμΐν τας έπϊ τοΰ ζητήματος τούτον 
σκέψεις καϊ ένεργείας του ώς έξής :

* Είς ύμάς, κ. Τσώκλη, εινε βεβαίως γνωστόν, 
καθόσον και υμείς τυγχάνετε Τήνιος, δτι ή μικρά 
ήμών πατρϊς Τήνος θεωρείται σήμερον νφ ’ άπα- 
ξάπαντος τοΰ Όρθοδόξον Έλληνικοΰ πληθνομοϋ 
η Νεα Σιων τοϋ Χριστιανισμοϋ λόγω τοΰ έν αυτή 
υπαρχοντος Ιεροϋ Ναοΰ τής Ευαγγελίστριας έν τφ 
οποιφ νπαρχει ή Πανελλήνιον φήμης θαυματουρ
γός Εικων τής Θεοτόκου,είς προσκύνησιν τής όποιας 
σνρρεονσι μυριάδες Χριστιανών έκ τών περάτων 
τής γής. Τήν μικράν λοιπόν ταύτην πατρίδα μας

Φ Ο Ρ Μ Ι Γ Ξ

τοιαύτην τινα θεωρόνμένην νπό τών Πανελληνων 
έπιθνμώ νά ϊδω μεγάλην καϊ άντ αξίαν τοΰ νψίστον 
αυτής προορισμοΰ. Έ τ ι δε περισσότερον ονειρο
πολώ νά ΐδω τό 'Ιερόν τής Θεοτόκου "Ιδρυμα άνν- 
ψούμεν.ν είς τήν έ^.πρέπονσαν αντφ περιωπήν καϊ 
καθιστάμενο» ώς Ναός ό πρώτος τής ’Ανατολής 
νφ ’ δλας tag έπόψεις. Ύ π ό  τών ιδεών λοιπόν τού
των όρμώμενος, ετ·. δε καϊ νπ ’ εκείνης δτι ή Έθνική  
ήμών μονσική ή τόσον άστόργως παραμελη&εΐσα 
νπό τών έκάστοτε Κυβερνήσεων πρέπει νά τύχη 
ποιας τίνος προστασίας έπισήμον,έσκέφθην δτι πρέ
πει πρωτίστως νά έγκαταστήσωμεν έν τφ Ναφ  
τού τφ χορούς τελείους Βυζαντινής μουσικής υπό 
τήν διεύθννσιν δεξιών καϊ ικανών μονοικών, δπως 
όντως οί τόν Ναόν τοΰτον επισκεπτόμενοι μυριά
δες προσκννηταϊ δχι μόνον καταπλήσσωνται έκ τοΰ 
μεγαλείου τό όποιον εχει ήδη ό Ναός οντος λόγω 
τοΰ μεγέθονς τοϋ ρν&μοϋ καϊ τοΰ έσωτερικοΰ αυ
τόν πολυτελούς διακόσμου, άλλά καϊ κατανύγωνται, 
έν τή κνρία σημασία τής λέξεως, νπό μελφδικής 
ψαλμωδίας άμεμπτον, δπερ δεν δύναται κατ έμε 
άλλως νά ϊπιτευχθή είμή διά τής διοργανώσεως 
έν αντφ πληρών καϊ τελείων Βνζαντινών μονοικών 
χορών.

’Αλλά διά τήν διοργάνωσιν τοιούτων χορών εχο- 
μεν άνάγκην ψαλτών ονχι τής γραμμής, δπως λέ
γομεν, άλλά δοκίμους και Ικανούς δχι μόνον νά 
καταρτίσωοι τοιούτους χορονς, άλλά καϊ νά όιδά- 
ξωσιν έπιστημονικώς τήν Βυζαντινήν μουσικήν είς 
πάντας τους Τηνίονς παϊδας, τους δια/.ρινομένονς, 
ώς γνωστόν, έπϊ καλλιφωνία καϊ περισσή μουσική 
άντιλήψει, ώς καϊ εις πάντα άλλον έπιθνμοΰντα νά 
οπονδάστ] τήν Βυζαντινήν μουσικήν. Τούτον ενεκεν 
έθεώρησα έπάνα-[κες πρώτον μεν νά άνεύρω ενα 
τουλάχιστον ικανόν καϊ δόκιμον μονσικον καλλίφω
νον, δεύτερον δε νά έπιτύχω διά τοϋ αρμοδίου 
' Υπονργοϋ τήν εκδοσιν Β . Διατάγματος πρός ΐδρν- 
σιν Βυζαντινής Μονοικής Σχολής έν Τήνφ, δπως 
καί ή μονσική τέχνη μεταδιδομένη είς τους Τ ηνίονς 
νέονς άποβή ωφέλιμος είς αντονς,εϊτε μεταχειριζο- 
μένονς ταύτην ώς κύριον επάγγελμα, είτε ώς μέσον 
πρός άνωτέραν έν τή παιδεία σπονδήν αυτών, κα
θόσον, εΐνε γνωστόν, δτι, πολλοϊ Τήνιοι διά τής 
τής μουσικής κατώρθωσαν να άποπερατώσωσι τας 
σπουδάς αντών, χωρίς ποσώς νά έπιβαρννωσι τα 
βαλάντια τών γονέων των.

Καϊ δσον μεν άφορα διά τό πρώτον άπετάνθην 
είς τόν ένταΰθα πρωτοψάλτην τής Μητροπόλεως κ. 
Κανακάκην νποσχεθεις αντφ γενναιοτάτην άμοιβήν 
καϊ έξασφάλισιν τής έν Τήνφ θέσεώς τον νπερ τήν 
πενταετίαν, οντος δμως δνατνχώς δεν φαίνεται δια
τεθειμένος νά δεχθή τήν θέσιν ταύτην, καθόσον 
αδυνατεί, ώς λέγει ουτος, νά άφήση τήν Μητρόπο- 
λιν και τήν πρωτεύουσαν. ”Οσον άφορα δε διά τό 
δεύτερον ελπίζω λίαν προσεχώς νά έπιτύχω τήν 
εκδοσιν τοϋ σχετικού διατάγματος. Τώρα' έάν ό κ. 
Κανακάκης ώρισμένως δεν άποδεχθή τήν θέσιν 
ταύτην τοΰ ιεροψάλτου καϊ διευθυντοΰ τής περϊ ής 
πρόκειται Σχολής, τότε βεβαίως θά καταφύγωμεν 
άλλαχοΰ καϊ δή είς Κωνσταντινούπολή πρός ενρε- 
αιν καταλλήλου μονσικοϋ σννενοϋντος έν έαυτφ 
άμφότερα τήν τοϋ ψάλτου καϊ τήν τοΰ μονσικοδι- 
δασκάλον ικανότητα. Εννοείται δτι έν τή έκλογή 
ταύτη τοϋ καταλλήλον μονσικοϋ θά έξαντλήσωμεν 
δλα ήμών τά μέσα, δπως μή σημειώσωμεν έν τφ 
προσώπφ τούτον άποτνχίαν, διότι τότε θά μεταπέ- 
σωμεν είς τό γελοΐυν άπό τό λίαν σοβαρόν τοΰ περϊ 
ον πρόκειται ζητήματος' διά τοΰτο σπενδω μεν, 
άλλά πάντοτε μετά περισκέψεως*.

—  Τοϋ λόγον είτα στραφέντος παρ' ήμών περι 
τοϋ έάν είς δλα τά άνωτέρω εΐνε σύμφωνος καϊ ή 
νέα επιτροπή τοΰ έν Τήνφ Ίεροΰ Ιδρύματος, ήτις 
μολονότι τυγχάνει φίλη τοϋ κ. Σιγάλα, άτε διορι- 
οθεϊσα παρά τής Κυβερνήσεως, τή ένεργεία τούτου, 
δμως εΐνε αυτοκέφαλος κατά τόν οργανισμόν τοΰ 
'Ιδρύματος καϊ έπομένως έλενϋέρα είς τάς άποφα- 
σεις καϊ ένεργείας της, ό κ. Σιγάλας ενηρεστήθη νά 
διαλύση τήν αμφιβολίαν μας ταύτην διά τών έξής : 

«Μάθε, κ. Τσώκλη, δτι πάσαι αί ίόέαι μου και 
αί ένέργειαι μον έν τφ περϊ ον ό λόγος ζητήματι 
εΐνε έν γνώσει τής νϋν έπιτροπής τον Ιδρύματος καϊ

δτι αντη άπεδέξατο τόν διορισμον της νπο την αιρεσιν 
τής πραγματοποιήσεως νπ ’ αντής πασών τών ιδεών 
μον τούτων. Κατόπιν λοιπόν τούτον,εχω πλήρη τήν 
πεποίθησιν δτι ή έπιτροπή τον Ιδρύματος ουδέποτε 
θά ένεργήση εν τφ ζητήματι τούτφ άλλως, είμή 
συμφώνως πρός τάς ιδέας μου ταντας, τας οποίας, 
πιστεύσατέ με, έπικροτοΰσι και ολοι οι ανμπολϊται 
μας. Σημειώσατε δ ' έπι πλέον δτι, ονδενϊ θα επι
τρέψω νά ματαιώση τους σκοπούς μου τουτονς, 
διότι τότε θά άποδειχθώ οτι στερούμαι αρχών, 
πράγμα ήκιστα βεβαίως κολακεντικόν δι εμε».

— θεωρήσαντες έπαρκή τά νπό τον κ. Σιγάλα 
λεχθέντα ώς μαοτνρονντα θελησιν εκ μέρονς αν 
τοΰ πρός πραγμάτωοιν ιδέας, δι ήν και η εφημε- 
ρϊς ήμών άγωνίζεται, άπήλθομεν σνγχαρεντες αντον 
και ενχηθέντες δηως ταχέως πραγματοποίηση παντα 
ταϋ α πρός άννψωσιν δχι μόνον τοΰ εν Τήνφ Πα 
νελληνίον Ίεροΰ  *Ιδρύματος τής Ευαγγελίστριας, 
άλλά καϊ αύτής τής έθνικής ήμών μουσικής περι 
ής ούδεμία μ έ χ ρ ι  τονδε κυβερνητική προνοια εληφθη.

I. Ο. Τ .

Μη ληόιιονητε τά έν τοΐς τιροηγονμένοις 
φύλλοις της « Φόοιιιγγος>’ ηοοκηρνχβέντα ίπι'αύ
τής δύο μαντικά διαγωνίΛιιατα. "Odoi έκ τών 
Αναγνωστών της καταγίνε*$Οε λϊοι τ6 ιιε^οποιεΐν 
άδικεΐτε έαν^οΐ,'ς έάν δέν λιιβητε ιιερος είς τά δια
γωνίσματα ταντα. Αιότι διά τών διαγωνι<5̂ ι«των 
τοντων θά έν-τιμηΟη δεόντως καί άιιερολήπτως ό 
Ιαθμός τής περί τό μελοποιεϊν γονιμότητος τοΐ? 

πνενιιατός <5ας. ΙΙερί τοΐττοΐΓ όάς έγγναται Αρ
κούντως ό δημόσιει/θείς τρόπος τής κρί<5εως τών 
διαγωνισμάτων τοντων.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΠΟ  ΗΘΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ 

ΠΑΡΑΒΑΛΛΟΜΕ ΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π Ο Ι Η Σ Ι Ν

ΥΠΟ Θ. Ν ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

(Σ υ νέχεια - ίδέ προηγ. ούλλον)

Ί Ι  μουσική είχε φθάσει είς μέγα ϋψος 
*0 θαλήτος, εις τών άοιδών, οΐτινες ήκμασαν 

κατά τήν εποχήν εκείνην, τόσφ έξόχως ήδεν, ώστε 
διά τών ασμάτων του παρώτρυνε πάντας πρός ύμό 
νοιαν καϊ ενπείθειαν είς τους νόμους τής πατρίδος 
Λέγεται δ ’ δτι τά Άσματά τον εϊχον τήν δύναμιν νά 
θεραπεύωσι καϊ νοσήματα καϊ διά τοΰτο ώρίσθη 
νπό τοϋ Μαντείου τών Δελφών είς τήν Σπάρτην, 
ΐνα διά τής θείας δνι άμεως τών τόνων τον κατα- 
πραννη τόν λοιμόν. Οί νόμοι τοϋ Λυκούργου ουδέ
ποτε έγράφησαν, άλλά πάντοτε άδόμενοι ή άπαγ- 
γελλόμενοι άνεκαλονντο είς τήν μνήμην τών Λακε
δαιμονίων.

Διά νά έννοήση δέ τις όπόσον έπέδρασεν καϊ έπϊ 
των ήϋών τών τραχέων Σπαρτιατών ή μονσική, 
άρκεϊ ν ’ άναφέρωμεν δτι: δτε μετ αμφιρροπόν 
τινα μάχην οί Σπαρτιάται έζήτησαν τήν ονμβονλήν 
τοΰ Μαντείου τών Δελφών πρός βελτίωσιν τής τύ
χης των, τό Μαντεΐον σννεβούλενσεν αντονς νά ζη- 
τήσωσι στρατηγόν παρά τών ’Αθηναίων' οί Α θη
ναίοι έμπαίζοντες τοΐς άπέστειλαν τόν χωλόν μουσι
κόν καϊ ποιητήν Τυρταίον. Ό  Τυρταίος διά τών

ής πατρίδος της έν Σικελία, διήλθε τό υπόλοιπον 
τής ζωής της θρηνούσα roy άπολεσθέντα έρωτά της. 
Δέν δύναμαι νά έννοήσω τό τής μουσικής πνεύμα 
άλλως ή έν τφ ερωτι, λέγει ό Βάγνερ.

Ό  ΙΙνθαγόρας έποιεϊτο πολλαγώς τήν χρήσιν 
τής μονσικής είς καταπράνναιν καϊ έξέγεροιν τής 
ψνχής, θεωρών αυτήν ώς βάσιν πάσης άνωτέρας 
γνώσεως πρός τή αριθμητική και γεωμετρία.

Ο Θεόκριτος εις τά είύύλλιά του, εν έκ τών μέ
σων διά τών όποιων οί βουκόλοι καϊ οί άλλοι έρα- 
σιαϊ προσπα&οΰσι νά καταπείσωσι τάς Ορεσιβίους 
νύμφας, νά ένδώσωσι είς τόν έρωτά των, παριστα 
τονς αί’λονς και τά ασμαια.

Αί σειρήνες διά τών μαγευτικών αύτών ασμάτων 
έκράτουν μακράν τής πατρίδος των καί πλησίον αυ
τών τους άνθρώπονς εκείνους, οΐτινες εσχον τό ευ
τύχημά τε καϊ δυστύχημα συγχρόνως νά τάς άκού- 
σωσιν.

Καϊ πλεΐστα άλλα παραδείγματα δυνάμε&α ν’ 
άναφέρωμεν έν σχέσε\ πρός τήν δύναμιν καϊ τήν 
θέσιν τής μονσικής παρά τοΐς 'Έλλησιν. 'Η  μονοι- 
κή εί καϊ έστερεΐτο τοΰ κοσμήματος τής νϋν αρμο
νίας έν τούτοις ήτο ικανή διά τής έκφραστικοτάτης 
μελφδίας καϊ έντονον ρυθμοΰ νά έξασκή μεγίστην 
έπϊ τών άκροατ&ν μαγευτικήν έπίδρασιν.

Πάσαι αί ψυ/ικαι τοϋ ανθρώπου διαθέσεις, πάν
τα τά έν αντφ διεγειρόμεναι αισθήματα άντήχονν 
είς τονς τόνους τών λυρικών ποιητών. Κατά τά φι
λικά δέ σνμπόσια, σοβαρά τε καϊ εϋϋνμα άσματα 
ετερπνον τονς δαιτνμόνας.

Δυστυχώς ό πανδαμάτωρ χρόνος, δστις τό πάν 
εξαλείφει άπό τοΰ προσώπου τής γής, δστις τό πάν 
μεταβάλλει, δέν έσεβάσθη ον δ ’ αντοϋ τοϋ ενγενε- 
στέρου αισθήματος τής μονσικής' καϊ σύν τή μεγά
λη καταστροφή, ήν έπέφερεν είς άπαντα τά καλλι
τεχνικά άριστονργήμα, άσνγκρίτως μεγαλειτέραν έ
πέφερεν έπϊ τής μοτσικής. Διότι ένω είς δλα τά 
καλλιτεχνικά στάδια άφήκεν ερείπια, έξ ών νά δύ- 
ναταί τις νά φαντασϋή τήν τελειότητα, ήν είχεν είς 
άπαντα, ούδέν ίχνος μουσικής άφήκεν’ και οϋτω 
ήμεϊς οί αληθείς άπόγονοι τών μεγάλων καϊ ένδο
ξων προγόνων μας μετά τής μεγάλης κληρονομιάς 
τοΰ ονόματος, ονδένα τόνον καν παρελάβαμεν τής 
μουσικής, διά νά έννοήοωμεν τήν μουσικήν τοϋ 
’Απόλλωνος, τον Όρφέως, τής Σαπφοϋς καϊ φω
τιά Οώμεν έκ ταύτης, δπως ήδη φωτιζόμεθα έκ τών 
άριοτονργημάτων τοϋ Σοφοκλέονς, Ενρνπίδον, Πρα- 
ξιτέλονς καϊ λοιπών.

—  Καϊ έν 'Ρώμη ή μονσική κατεϊχεν επιφανή 
θέσιν. Κ α τ’ άρχάς καϊ έν Ρώ μη ή μονσική έμφα- 
νίζεται έπϊ τών θρησκεντικών τελ.ετών αί λειτονρ- 
γίαι έτελοϋντο νπό τόν ήχον ανλών' δέν ήογησεν 
δμως δπως καϊ εις δλας έν γένει τάς έορτάς είσαχθή. 
Ή  νπό τών Λνδών δ ’ είοαχθεϊοα σάλπιγξ έγένετο 
τό πολεμικόν δργανον τών 'Ρωμαίων.

Έ ν  'Ρώμη βλέπομεν ανστηνομένους δύο μουσι
κούς σνλλόγονς τόν τών Ανλητών καί τόν τών Κε— 
ρανλών, μόνον δ ’ είς τά μέλη τών σνλλόγων τού
των, τιμής ενεκεν, είχε χορηγηθή τό δικαίωμα τοΰ 
δίδειν μονσικάς σνναυλίας. Έ ν τή άνωτέρα τών 
'Ρωμαίων τάξει ή μονσική έθεωρεΐτο ώς εν τών 
άπαραιτήτων κοσμημάτων. Οί περισσότεροι τών 
Ανΐοκρατόρων νπήρξαν διάσημοι άοιδοϊ καϊ συν- 
θέται.

—  Καϊ τάς άρχάς τών Χριστιανικών χρόνων ή 
μουσική ούκ ολίγον σννετέλεσεν εις τήν διάδοσιν 
τής Χριστιανκής θρησκείας. Οί Άγιοι ’Αμβρόσιος

πολεμικών αύτοΰ άσμάταη·, νπό τόν ήχον φρυγιών 
αυλών, άνεζωπύρωσε τό θάρρος τών Σπαρτιατών 
καϊ ήρον θριαμβευτικήν νίκην■ οί δέ Σπαρτιάται | Γρηγόριος υπήρξαν οι δημιουργοί της νεωτέρας 
άνταμείβοντες αύτόν τφ άπένειμαν τήν ίψίστην τών έ^ηοιαστικής μουσικής. Προς μεταδοσιν δε ταυ-
τιμών τοϋ μετέ/ειν τής Σπαρτιατικής πολιτείας. της δ Ά  γ . Γρηγόριος ΐδρνσεν έν ’Ρώμη σχολήν

Ό  Ό μηρος άναφέρει δτι οί πρό αντοϋ άκμά- μουσικοί. ,
σαντες ραψωδοί θαμύριος, Δημόδοκος καί Φήμιος, \ ~  *  f  Μεσαιωνι η μουσική τη φροντιδι
κρονοντες τήν κιθάραν καϊ πολλάκις διά τών άσμά- Α αρολον του Μεγαλον δστις ηκμασε κατα τον Δ .
των των μέχρι δακρύων σννεκίνονν τούς άκροατάς. ° » * * ,  ελαβε μεγάλην ίξαπλωσιν.

Αί Όμηρίκαϊ ραψωδίαι ούδέποτε καί αύται έ- I Η  μουσική παρα τοις Φραγκοις, Γερμανοις Σα-
γράφησαν αλλα άδόμεναι ή άπαγγελλόμεναι εσωθη- 
σαν μέχρι τών νεωτέρων χρόνων.

'Η  γνωστή καί πολυθρύλητος Σαπφώ ή Λεσβια 
ή δαιμονί&ς κρούονσα τήν λύραν καί δια τών χορ
δών αντής ψάλλονσα τόν ερωτά της, φθονηθιΐοα 
καί μισηθεϊσα διά τοΰτο, Ιξωρίσθη καί εκεί μακραν

ξωσιν καί Βρεττανοϊς, ήτο ερως μάλλον ή λατρεία. 
Τόσον έν τή άνωτέρα τάξει, δσον καϊ έν τοΐς ταπει- 
νοτάτοις οΐκοις έξετ ιμάτο καί έθεωρεΐτ ο ώς μέσον 
έπιδρόν πάντοτε έπϊ καλώ έπϊ τής ανθρώπινης καρ- 
δίας. Διά τής μουσικής βλέπομεν νεανίας διάγοντας 
βίον μέθης καϊ κραιπάλης καταπραϋνομένονς καϊ

Λ
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άφίνοντας xuzd μέρος πάσαν τοιαύτην παρεκτροπήν. 
Ό  Γαλλικός νόμος εγραφεν : είς ενα καλόν Γαλά- 
την αρμόζει προσκεφάλαιον έπϊ τοϋ καθίσματος, 
σύζυγος ενάρετος καί αρπα καλώς ήρμοσμένη.

Παρά τοΐς λαοϊς έκείνοις ή μουσική μεγάλως έ- 
πέδρα. Ό  S a v o ix  F i l s ,  εν τή περι μονσι/.ής Ιστο
ρία του, άναφέρει δτι δ ’Επίσκοπος Άλδελμ είσελ- 
θών ήμέραν τινά εις τήν εκκλησίαν, δπως κηρύξη 
τόν λόγον τοϋ Θεού' ονδένα άκοοατήν ενρεν' χωρίς 
ν ’ άπελπισθή διά τοϋτο εξήλθε τοϋ Ναοϋ ελαβε τήν 
άρπαν καϊ ήρχισε νά ψάλλη, δτε δέ συνήθροισεν αρ
κετούς άκροατάς ήρχισε τής διδαχής τον.

—  Κατά τόν I B ' . και I I ' . αιώνα βλέπομεν 
μουσικός σχολάς εν Συασώνι, Μέτς, Ποατίέ, Αν- 
ρηλία καί άλλαχοΰ. Ονδεμία μητρόπολις νπήρχεν 
άνευ τον χορωδικοΰ διδακτηρίου της, ονδίν μο'/α- 
στήριον άνευ τί]ς μονσικής σχολής του. Τό αδειν 
έθεωρεϊτο ώς σπουδαία τέχνη, ή έξοχος δε καλλι
τεχνία μεγάλως ε ιμάτο.

—  *Η  μουσική κατά τούς δύο άνωτέρω αιώνας 
ώς και κατά τόν ΙΑ '. μεγάλως έτιμήθη και έν τή 
αυλή, καϊ έν τή πολιτεία και έν τί] συναυλία καϊ 
έν τ φ θεάτρω και έν τή εκκλησία.

Κατά τόν /ζ~' αΙώνα ή Βασίλισσα Έλισσάβετ 
διετήρει πολυάριθμον μονσικόν δμιλον, αυτή δε ή 
Ιδία ή Αονκισσα διηύθυνεν ορχήστραν συγκειμένην 
εκ γυναικών. Κατά τάς ευωχίας έδίδοντο φωνητι
κά! καί όργανικα'ι σννανλίαι.

*Ο Λούθηρος δστις τήν μονσικήν θεωρεί ώς 
δώρον τοϋ Θεοΰ εχον στενοτάτην σχέσιν με τήν 
Θεολογίαν, πρός διάδοσιν τής αιρέσεώς τον ονκ 
ολίγον μετεχειρίσθη ταύτην.

Έ ν  γενικαϊς γραμμαΐς τέλος ή μουσική άπό τοϋ 
iS"' αίώνος μέχρι τής σήμερον, έχρησίμευσε πάν
τοτε ώς μέσον έξημερώσεως άγριων ηθών και έθί
μων, ώς μέσον έκπολιτισμοϋ.

I I I
'Η  έπϊ ιοΰ άνθρώπου έπίδρασις τής μονσικής 

δεν εϊνε πάντοτε ή αντη άλλά διάφορος, ώστε δεν 
εχει δίκαιον δ J .  R o u s s e a u  θεωρών αυτήν ώς 
τέχνην τοΰ παράγειν εύαρέστους ήχους τή άκοή. 
Αιά τής μονσικής ό άνθρωπος εκφράζει τά κατά 
καιρούς βαθύτερα πάθη και ενγενεατέρας δρ- 
μάς τον.

Ή  μουσική ότέ μεν είναι σκληρά καί σκυθρωπή, 
ότέ οξεία, ότέ σεμνή καί μεγαλοπρεπής, ότέ παθη
τική, ότέ δέ ιλαρά. Μουσική είναι ή παγκόσμιος 
γλώσσα, δι’ ής εκφράζει τις άρμονικώς δλα τα αι
σθήματα τϊ]ς ζωής του, λεγει ή Mrne C o t t in .

Ί Ι  μουσική άπό τής έποχής τοΰ Μιμνέρμον τοΰ 
έκ Κολοφώνος (6 0 0  π . X. ) ,  δστις έρασθείς είς 
γεροντικήν ηλικίαν τήν νεαρά ν ανλητρίδα Ναννώ, 
έθρήνησε διά τών γλνκέων αύτοϋ ωδών τόν μαρα
σμόν τής νεότητος, ήτις νεότης καθιστά τόν ανθρω - 
πον ενδαίμονα, μέχρι τής σήμερον, διερμηνεύει σύι 
τή ποιήσει τήν θλίψιν έν τή έξόχφ εκείνη γλώαση, 
πρός ήν άδύνατον νά παραβληθή ό άνθρώπινος λό
γος. Έ ν ταΐς περισσοτέραις χώραις τοΰ πεπολιτι- 
ομένον καϊ μή κόσμου, έν τοΐς θανάτοις ψάλλονται 
θλιβερά ασματα έπι θλιβερών έ τίσης ποιημάτων 
τονισμένα, διά τών όποία)ν καί ό πλέον άκαμπτος 
τήν καρδίαν αισθάνεται λύπην και πολλάκις αναλύε
ται είς δάκρυα. 'Η  μουσική σήμερον έτι προπο- 
ρευομένη τής εκφοράς νεκροΰ διά τών πένθιμων 
αυτής τόνων άφαιρεΐ πάσαν εϋχαριν ομιλίαν και 
χαράν έκ τοϋ άνθρώπου, τό πρίν δ ’ εϋχάρες καϊ ήδύ 
πρόσωπον διαδέχεται τό λυπηρόν καί μελαγ/ολι- 
κόν. Οι άρχαϊοι Έλληνες έλεγον. ή μουσική Εξευ
γενίζει τήν ψυχήν καϊ έξημερώνει τά πάθη, ό δε 
Chateaubriand, ή μουσική καταπραννει τήν 
λύπην τών ταραοσομένων καρδιών, λέγει.

( Έπεται συνέχεια)
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Έ ν  τώ  δηίΑοσιευθέντι είς το προηγούμενον φύλλον τή ς 
«Φόρμιγγος» άρθρω τοΰ κ. Π εριστέρη περί «Δημώδους 
μουσικής η όιορθωθητω η προ του υπνωτικόν ασυιατος 
Νάνι νάνι νάνι νάνι φράσις τ ε τ ρ ά χ ε τ ρ ο ν  ι α μ β ι 
κ ό ν  οιά τοΰ δ ί μ ε τ ρ ο ν  τ ρ ο χ α ϊ κ ό ν .

Έ ν  τω  πεοΐ ’Ορθογραφίας τή ς  μ ου ιική ς κεφαλαίω τοΰ

προηγουμένου φύλλου διορθήτω το τέταρτον μουσικόν π α 
ράδειγμα τή ς β ' στή λη ς τή ς  τελευταίας σελίδος είς
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Και τό προτελευταίον τή ς  γ ' στή λη ς τή ς  αύτής σελί-
οος εις
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ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ ΦΟΡΜΙΓΓΑ,,

Κρίνεις έπι τον ρνθμον τών ε ί ^ ο λ ο ·  
γικών μ ελώ ν

(Συνέχεια  ιδε άριθ. 14)

Πρός τήν άξιότιμον Διενθννσιν τής έν ’Αθήναις 
μουσικής έφημερίδος « Φόρμιγγος»

Ε ίς  ’Α θήνας  

’Αξιότιμε κ. I. Τιϊώκλη,

Έ ν  τοΐς προηγουμενοις άπεδεικνύομεν την ίδέκν 
δτι δέον νζ διατηρήσωαεν μετά τοΰ δισήαου κκί 
τόν τρίσημον ρυθμόν καί νά κ χ ί ονίσωμεν έπί τό 
συστηματικώτερον τόν υπάρχοντα μελικόν ρυθμόν 
τών ειρμολογικών άσμάτων συμφώνως πρό; τόν 
ποιητικόν τοϋ κειμένου αύτών. Ά λ λ ά  θά παρα- 
τηρήση τις, κκί δικαίω;, ότι αύτό τό κείμενον τών 
έκκλησιαστικών τροπαρίων εϊνε ρυθμικώς παρεφθαρ- 
μενον καί ό’τι έλλείπε1 έν αύτώ ή άπαιτουμένη 
ρυθμικη συμμετρία. Ναί, τό παραδέχομαι’ καί 
τοϋτο είνε μία τών πολλών ελλείψεων, ά; κατέλι- 
πον ήμϊν οί πρόγονοι καί τάς όποιας όφείλομεν νά 
έπανορθώσωμεν καί άναπληρώσωμεν ήμεΐς οί μετα 
γενέστεροι, τοΰθ’ δπερ συνέβη καί έπι τοϋ γλωσσι- 
κοΰ ζητηματος. Ά ντί λοιπόν νά παρκβώμεν τόον
είρημένον κανόνα τοΰ είρμολογικοΰ μέλους, διπλα
σιάζοντας συλλαβάς, καί προοδεύωμεν ούτως είπεϊν 
έν τή πλάνη, είνε, νομίζω, συμφορώτερον καί λογι- 
κώτερον ν’ άναπληρώσωμεν κατά πρώτον τάς ρυθ- 
μικάς έλλείψεις αύτοΰ τού κειμένου, ύποθέτοντες, 
χωρίς νά άπατώμεθα, δτι τοΰτο κανά την κατά 
διαφόρους καιρούς αντιγραφήν αύτοΰ (μη υφιστά
μενου τότε τοΰ τυπου) άπώλεσε την κατά ρυθμι
κούς στίχους διαίρεσιν καί τκξινόμησιν, οϊαν είχεν 

ώς μαρτυροΰσιν αύτά τά ρυθμικά λείψανα 
αύτοϋ, άτινα άφ’ ετέρου δέν έπιτρέπουσιν είς ούδένα 
λονικευομενον ν’ άρνηθή τήν ποιητικήν ϋπαρξιν τοΰ 
κειμένου τών έκκλησιαστικών τροπαρίων. "Οθεν 
αύτό τό κείμενον δέον κκτά πρώτον νά έχκνέλθη 
είς την αρχικήν αύτοΰ κατάστασιν διά τινων συμ
πληρώσεων καί επιδιορθώσεων ρυθμικών, άς δύνα- 
ται νά έπιφέρη παρατηρητικός καί αρμόδιος έπι- 
στήμων. Κατά ποιον δέ τρόπον δύναται νά έπι- 
τευχθή δέν είνε τοΰ παρόντος νά είπωμεν, καθότι 
τοϋτο άπαιτεΐ μακροτέραν έρευναν καί μελέτην. 
Τό μόνον, οπερ επιτρέπεται ήμϊν νά πράξωμεν έπί 
τοϋ παρόντος, εινε νά φέρω·χεν παραδείγματά τινα, 
δι’ ών νά καταδειχθή ό'τι τοΰτο εινε κατορθωτόν. 
Καί ώ; τοιαΰτα έστωσαν τά έξη; τροπάρια:
1) Την ώ ραι ό τη τα τής παρ θε νί ας σου ( 1)

και το υ περ λαμ προν τό τής ά γνεί ας σου

ό Γα βρι ηλ κα τα πλα γείς έ βό α σοι Θ εο τό κε (2)

Ποιον σοι εγ κώ μι ον προ σκ γά γω έ πά ξι ον (■*)

τί δέ ονομάσω σε άποοώ κκί έξίσταμαι 
δι ό ώς προ σε τά γην βο ώ σοι ( ; )

χαϊ οε ή Κε χα ρι τω μέ νη. (*)

2 ) Κα τέ λυ σκς τώ Σταυ ρώ Σου τόν θά να τον (6)

ήνέωςας τώ ληστή τόν Παράδεισον 
τών Μυ ρο φό ρων τόν θρή νον με τέ βα λες (7)

11) Δακτυλικά τετράμετρα. (2 )  Τ ετρά μ . μικτόν ΰπερ- 
κατα λ. (3 )  Εξαποδια μ ικ τή . ( 4 !  Τετραποδία a tx rf j 
ΰπερκαταληκτος. (5) Τετραποοια μ ικτή  ακατάληπτος. 
(6 )  Δ ακτυλ κον τετραμετοον. (7 )  Δακτυλικόν τετο ά μ ε-
τοον.

καί τοϊς σοϊς Ά  πο στό λοις κηρύττε.ν έ πέ τα ξα ς(8)

δ τι ά νέ στης Χρι στέ ό Θε ός (9)

πα ρέ χων τώ κό σμω τό μέ γα έ λε ος. ( !®)

3 ) Τόν τά φον Σου Σω τήρ, στοά τι ώ ται

[τη ροΰν τες ( ,1)

νεκροί τή άοτραπή τοΰ όφθέντος άγγέλου 
έ γέ νον το κη ρύττοντος γυ ναιξι την Ά  νά στασιν (12)

Σέ δο ξά ζα μεν τόν τής φθο ροές κα θαι ρέ την ( ,3)

Σοι προσ πί πτο μεν, τώ ά να στάν τι έκ τά φου

κκί μό νω Θε ώ ή μών. (Επω δός).

Ούτως άφοΰ πρώτον, ώς εί'πομεν, κατορθωθή ή 
τελεία *αί άπρόσκοπτος ρυθμική ταξινόμησις καί 
άπαγγελία τοϋ κειμένου τών παρ’ ήμϊν έκκλησ. 
άσμάτων, δυνάμεθα ύστερο ί εύκολώτερον νά ποο- 
βώμεν είς την έπιδιόρθωσιν τοΰ μελικοΰ ρυθμοΰ 
αύτών, εχοντες πάντοτε ώ; βάσιν τόν ποιητικόν. 
(Καθότι ό μελικός ρυθμό; πρέπει νά συμβκδίζη μετά 
τοΰ ποιητικού, άφοΰ ούτε έν τή Ελληνική ούτε έν 
άλλη τινι ξένη μουσική εύρίσκονται τεχνικά σύν
τομα μέλη, παρουτιάζοντα μελικόν ρυθμόν διάοο- 
οον τοϋ ποιητικοΰ). Αύτό τοΰτο έπεδίωξεν έπανει- 
λημένως καί ό περισπούδαστος ήμϊν Έκκλησ. Μου
σικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως -προκηρύξας 
καί διαγωνίσματα μετά βραβείων ύπέρ τοΰ σ/.οποΰ 
τούτου. Δυστυχώς δμως ούδείς τών αρμοδίων άπη- 
σχολήθη δ:ά τοΰ ζητήματος τούτου, ώς έφάνη άρ- 
γότερον, κκί ούτω πάλιν οί πόθοι τοΰ ειρημένου 
Συλλόγου άπέτυχον. Έ γ ώ  δέ έν όλη τή άδυνα- 
μία μου άσχοληθείς περί τοΰτο έπί τινα καιρόν, 
έπείσθην δτι εινκι δυνκτη ή είς ποιητικούς στίχους 
διαρρύθμισές τοΰ ’Οκτωήχου ώ; καί τή ; λοιπής 
έρρύθμου έκκλησ. ήμών άσμκτολογίας.

Αλλ’ άς έπανέλθωμεν πάλιν είς τό προκείμενον, 
ΐνα είπωμεν όλίγας τινάς άκόμη λέξεις έπί τοϋ ρυθ
μοΰ τών συντόμων είρμολογικών μελών. Άλλαχοΰ  
εί'πομεν δτι τό σύντομον είρμολογικόν μέλος συνί- 
σταται ρυθμικώς είς τό ψάλλειν μονοσήμως τάς 
συλλαβάς καί συμφώνω; πρός τόν ποιητικόν ρυθμόν 
τοΰ κειμένου έκαστου τροπαρίου. Πρός έφαρμογην 
λοιπόν τοΰ κανόνο; τούτου πολλάς συλλαβάς, αί'τι- 
νες παραλόγω; καί έξ άβλεψίκς περί τόν ρυθμόν 
είνε δεδιπλασιασμέναι, πρέπει νά βρκχύνωμεν ούτως 
ώστε πάσα: αί συλλαβκί νά είνε μονόσημοι, έκτός 
τών λειμμάτων, δπου ό έλλείπων χρόνος θ’ άναπλη- 
ροΰται ειτε όιά σιωπή; είτε διά παρατάσεως συλλα
βή: παρακείμενης.

Έ ά ν  ό'μως ό διπλασιασμός τοΰ χρόνου τών συλ
λαβών δύναται νά θεωρηθή ώς μεγαλοπρεπής καλ
λωπισμός τοΰ μέλους καί τοΰ ύφους ·τή; μουσικής, 
τότε δυνάμεθα νά μεταχειρισθώΐί,εν τόν τοιοϋτον 
καλλωπισμόν, άλλά καί αύτόν συστηματικώς δηλ. 
διπλασιάζοντες πάντοτε έκάστην συλλαβήν τονιζο- 
μένην κκί δυναμένην ν’ άποτελέση θέσιν ρυθμικοΰ 
ποδός, τάς δέ άτονους προφέροντες μονοοήμω;. 
Τοΰτο δέ πράττοντες θά έφαρμόσωμεν έν τή μου
σική ημών, (ητις άλλως τε είνε Έλληνικη) τοιοϋ
τον άκριβώς μελικόν ρυθμικόν, οίον είχον οί άρ- 
χαΐοι "Ελληνες έν τή λυρική αύτών ποιήσει. Έ ν  
τοιαύτη πεοιπτώσει πρέπει νά καθορισθή ό έξής 
κανών δτι έν τή νεωτέρκ λυρική ποιήσει την μα
κράν προσωδιακήν συλλαβήν τής άρχ αίας άντικα- 
τεστησεν ή τονιζομένη' τοΰθ’ δπερ καταφαίνεται έν 
τώ ρυθμω τώ'1 πλείστων παρ’ ήμϊν δημωδών ασμά
των. Ω ιτε δπως κκί άν έχη τό ζήτημα, τά σύν
τομα είρμολογικά ήμών μέλη έχουσιν άνάγκην έπι- 
διορθώιεως ρυθμικής, ΐνα δικαιώμεθα νά λέγωμεν 
δτι εχομεν έρρυθμα μέλη έν τή εκκλησιαστική ήαών 
Μουσική.

Πας δέ άρμόδιος επιστήμων κηδόμενος τής Βυ
ζαντινής Μουσικής, τοΰ πολυτίμου τούτου κείαη-

(S ) Πενταποδία μ ικ τή ). (9 )  Τ ετρά μ . δακτυλ. κατα
ληκτικόν ( 10)  Τ ετρά μ . δακτυλ. ΰπερκατάληκτον. ( 11 )  
Πενταποδία μ ικ τή . ( 12 )  Π εντα μ . κα τα λη κτική . (13)  
Πενταποδία κ α τα λ η κτικ ή .
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λίου τής Εκκλησίας καί τοΰ. Γένους ήμών, οφείλει 
νά έκφέοη έκάστοτε τάς εύλογους επικρίσεις του έπί 
τ ώ ν  γραφομένων έν τή φίλη β Φόρμιγγι» καί νά 
προκκλή συζητήσεις, ινα σύν τώ χρόνω διασκεδα- 
σθή πκσα άχλύς σκότους περικαλύπτουσα διάφορα 
σπουδαία ζητημκτα έν τή μουσική ήμών καί δυνη- 
θώαεν ούτω νά παρουσιάσωμεν τοϊς μουσικοίς τής 
πεφωτισμένης Εύρώπης, οΐτινες δικαίως νΰν χλευά- 
ζουσιν ήμάς έπί τή άτελείκ, την ήμετέραν μουσικήν 
τελείαν καί πλουσιωτέρκν τής εαυτών.

Έ ν  Περλεπέ τή 2 2  Ίανουαρίου 1 90  ι .
’Αναότ. ΙΙαποόηηητ^ίοι- 

 --------

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΩΣ ΕΑΑΗΝΙΚΑ
Ε Ν  Τ Η ,  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ,

( Έ ν  τή  Λ εμ εσ ώ  τή ς  Κύπρου έκδιδομένη αξιολογώ 
έοημερίδι «Σάλπιγί;» άνέγνωμεν εσχάτω ς άρθρίδιον τοΰ 
έν Λευκωσία τή ς  Κύπρου μουσικοΰ κ. Κλεοβούλου Α ο- 
τεμίδου έν τω  όποίω δείκνυσιν ουτος ότι τά  κατά τους 
έσπεοινούς τών Χριστουγέννων και Θεοιρανειων παρεντι
θέμενα μεταξύ τών αναγνωσμάτων τροπάριά τών προφη
τειώ ν καλούμενα, δηλονότι τά «Λαθών έτ έχ θ η ς» , « Έ -  
πεφάνης έν τώ  κόαμω» κλπ. εκτελουνται εν τή  εκκλητια  
ήμών κατά τρόπον καθαρώς ελληνικόν, ό όποιος όμως 
δυστυχώς δέν διετηρήθη μέχρις ήμ ώ ν, παραδοθείς είς 
λήθην, ώς τόσα άλλα ώραΐα έθιμα συνόέοντα ήμάς μετά 
τή ς πολιας καί εύκλεοΰς άρχαιότητος.

Τό έν λόγω άρθρίδιον άναδημοαιεύομεν σήμερον θεω- 
οοΰντες τοΰτο πολλοΰ λόγου άςιον. ’Έ χ ε ι  δέ τοΰτο ο ύ τω ς;).

Ό  περίφημος έν τη όρχαιότητχ λυρικός 
ποιητής ό Στησίχορος, ό δια τά λαμπρά 
αύτοϋ έργα “ μελωδός "Ομηρος,, έπικληθε\ς, 
πρώτος αύτός σπουδαίως είχεν έπενεργήσει 
είς τήν τέχνην τής χορικής διαπλάσεως, 
έπινοήσας καϊ προσθε\ς είς τήν «Στροφήν» 
κα\ “ Αντιστροφήν,, τών ποιημάτων του τήν 
Έ π  ωδό ν, τοΰτέστιν ωδήν ήν άπό κοινοΰ 
έψαλλον τά ημιχόρια παρατεταμένα έν σχή- 
ματι ημικυκλίου περϊ τόν Κορυφαΐον. Τοϋ 
Έπωδικοϋ τούτου τρόπον χρήσιν έποιήσατο 
και ό σύγχρονος αύτώ λυρικός ποιητής 
Αλκμάν είς τους Παρθενίους αύτοϋ "Υμνους 
καϊ μετ' αύτόν οί έξοχοι τής άρχαιότητος 
ποιηται Πίνδαρος, Αίσχύλος, Σοφοκλής και 
λοιποί.

★

♦ *
Τοΐς ίχνεσι τούτων ύκολούθησαν καϊ ο;.

Πατέρες τής Έκκλησίας οΐτινες έν τοϊς συγ-
γράμμασιν αύτών ένετρύφησαν καϊ έπαιδεύ-
θησαν, πρό πάντων δέ ό μάρτυς Μεθόδιος
(έπίσκοπος Πατρών άκμάσας κατά τόν 4 ον
αιώνα) δστις μιμούμενος τόν Άλκμάνα, ου
άνωτέρω έμνήσθημεν, έποίησε παρθένιον
ύμνον καθ’ δν ή κορυφαία τοϋ χορού ή (Θέκλα;
κατάρχεται πρώτη μολπής τίνος, μεθ’ ήν
χορός παρθένων έν σχήματιήμικυκλίου περϊ
τήν κορυφαίαν αδει τήνδε τήν Επωδόν.

Ά γνεύω σοι Σοι καϊ λαμπάδας
φαεσφόρους κρατούσα ΰπαντώ Σοι

τουθ’ δπερ έπαναλαβάνεται 24άκις κατά τόν
άριθμόν τών γραμμάτων.

*

* *
Καθ’ δμοιον τρόπον έξετελεΐτο καϊ έτι καί 

νϋν έκτελεΐται έν τοΐς ήμετέροις Ναοΐς τό 
πλεϊστον μέρος τής ίεράς ήμών Υμνωδίας, 
καϊ δή κατά τήν άκολουθίαν τών μεγάλων ω
ρών τών Χριστουγέννων, τής Παραμονής τών 
Θεοφανείων καϊ τής Μεγάλης Παρασκευής, 
τών οποίων τους ύμνους έποίησε ό Πατριάρ
χης τών Ιεροσολύμων Σωφρόνιος κατά τήν 
7ηνέκατονταετηρίδα άκμάσας. Τό έπωδικώς 
δδειν έκτελεΐται καθ’ ήν ώραν ψάλλονται τά 
δύο τροπάρια τών προφητικών άναγνωσμά- 
των, οια εϊνε τά τών 'Ωρών τών Χριστου
γέννων καϊ τών Θεοφανείων. ‘ Ο θεαματικώ- 
τατας καϊ ποιητικώτατος ούτος τρόπος είναι 
ό άκόλουθος:

★

* ♦
Μετά τίιν ύπό τοϋ άναγνώστου άπαγγε-

λίαν τής α' Προφητείας, πάντων άνισταμέ- 
νο)ν, ό Κορυφαίος τοϋ χορού άπό τής .Σολεας 
πρό τής ωραίας Πύλης) έμμελώς καϊ εύλα- 

βώς άδει μόνος τό πρώτον τροπάριον «Έ π ε-  
φάνης έν τώ Κόσ^ω . . » μέχρι τέλους. Εν 
τώ μεταξύ τά δύο ήμιχόρια, δεξιόν τε και 
άριστερόν, ένούμενα τοποθετούνται περϊ τόν 
Κορυφαΐον έν σχήματι ημικυκλίου. Τούτου 
γενομένου έπαναλαμβάνουσιν έν ιερά κατα- 
κατανύξει τήν ’Επωδόν. α"Ινα φ®τίοης τους 
έν σκότει . . . .» ήν έπαναλαμβάνουσι μέχρις 
δτου πληοωθώσιν οί ώοισμένοι στίχοι τους 
οποίους έπϊ τοϋ αύτοϋ τόνου άπαγγέλλει ό 
Κορυφαίος. Ώ ς  «Αντιστροφή» δέ έπεται ή 
ύ<5>’ δλων έπανάληψις ολοκλήρου τοϋ τροπα- 
οίου, ού πληοουμένου, άρχεται ό άναγνω- 
στης άπαγγέλλων τήν β' Προφητείαν, μεθ 
ήν κατά τόν αύτόν τρόπον'έκτελεΐται τό β' 
τροπάριον μέ Επωδόν τό : «πού γάρ ειχε τό 
φώς Σου λάμψαι . . . »

*
* ¥

"Εκαστος νϋν φαντάζεται όποία μεγαλο
πρέπεια, λαμπρότης και τάξις θά έπεκράτει 
έν τοΐς ήμετέροις ναοΐς, όποιον ρίγος ιερόν 
όποία συγκίνησις καϊ ένθουσιασμός τάς καρ
δίας πάντων τών άκροωμένων καϊ θεωμένων 
θά κατείχε, δταν μάλιστα τό έκκλησιαζόμενον 
πλήθος βλέπει τόν Κορυφαΐον ένδεδυμένον 
τόν συνήθη έκεΐνον ποικιλόχρουν χιτώνα, 
τά δέ πρόσωπα τών ημιχορίων φοροϋντα 
άπαστραπτούσας καϊάκτινοβολούσας στολάς, 
ταϋτα πάντα είκονίζοντα τά άγγελικά τάγ
ματα τά πρό τοϋ Θρόνου τοϋ' Υψίστου αδοντα.

   — ■— ' ....

ΕΞΕΤΑΣΕ ΙΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΑΗΣ

Χάριν τών θελόντων ένασχοληθήναι είς τήν 
άληΟη τής εκκλησιαστικής ήμών μονσικής ιστο
ρίαν, ής άποτελοϋσι μέρος άναπόσπαστον, ή ιστο
ρία τών μουσικών σχολείων, ή μέριμνα περί τής 
εις τό άρχαΐον άξίωμα άναγωγής τής ιεράς τέχνης, 
καί ή γνώσις τών βιογραφιών καί τών γραψάν- 
των, καί τών μεριμνησάντων καί τών έν είδικαΐς 
σχολαις διδαξάντων, έκδίδομεν έκ τοΰ περισπού
δαστου «Λογίου Έ ρμ οϋ» τοΰ 1 8 1 7  (σελ. 4 3 1  —  
4 3 3 )  παρά/.αβόντες τό έξής άπόσπασμα, δπερ ο 
άνα','Λ’ίόστης ένταΰθα βλέπει.

'Η  επιστολή τοΰ Χρύσανθού αρχιμανδρίτου, 
τοΰ κατόπιν Δυρραχίου καί ειτα Προΰσης, άπο- 
στέλλεται, ώς είκάζομεν, πρός τόν Μανουήλ Βερ
νάρδον τόν έκ Κρήτης, τόν ύπό τοΰ ή', ε μόνος 
Μολδαυΐας Σκαρλάτου Καλλιμάχη κατά Φεβρουά
ριον τοΰ 1 8 1 8  καμινάρην άναδειχθέντα (Λόγ. 
Ε ρ μ ή ς , 1 8 1 9 , σελ, 1 4 8 )  τόν καί συντελέσαντα 
κατ’ αύτό τό έτος είς τήν ΐδρυσιν ελληνικού τυπο
γραφείου έν Τασίω.

Κατά τό έτος 1 8 1 6 , γενομένων ούτως ώς φαί
νεται, έξετάσεων τής Μουσικής Σχολής, οί μαθη
ταί δείκνυνται διδαχθέντες έπί διετίαν’ άλλ’ ή πρός 
τόν Μανουήλ Βερνάρδον επιστολή αύτη διδάσκει 
ήμάς, δτι άπεστάλη πάντως πρός οδηγίαν τών έν 
Τασία), συστησαμένων μουσικήν έκεί σχολήν τφ
1 8 1 7 .

Τό έν τώ «Λογίω Ε ρ μ ή »  τοΰ έτους τούτου 
τεμάχιον έχει ωδε :

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
(έξ Ία σίου , διά τοΰ έκεϊ άρίστου ήμώ ν φίλου κυρίου.

Μ . Βεονάρδου τοΰ Κ ρητός).

Έ νταΰθα «αρατίΟεντα» ά«ερ fipiotiiOndav oi τής
ήμετέρας ΜονόικΛς Σν«5.ής μαθηταί έπ» τής 

έν τώ Πατοιαρνείω γενομένης «ίΐ'νοόικής 
άνακρίόεως τον ίιιιετέρον Jloi’iu o if  

όυύτήματος
Τί έστι Μουσική ; — Επιστήμη μέλους, καί 

τών περί μέλος συμβαινόντων. -  Τό μέλος  
πόθεν συνίσταται ; — Ά πό μελωδίαν, ρυθμόν 
καί λέϊ,ιν.— Τί έστι μελφδία ; — Πλοκή φθόγ

γων άνομοίων όϊ,ύτητι καί βαρυτητι.— Τί έστι 
φ θό γ γ ο ς ;— Πτώσις φωνής έμμελής έπί μίαν 
τάξιν. — Πόσα είσί τα συστήματα ; — Τρία. 
Ό κ τ ά ν ο ρ δ ο ν , τό όποιον λέγεται καί δ ια  
« α ιίώ ν *  Ι Ι ε ν τ ά χ ο ρ δ ο ν , οπερ λέγεται καί 
τ ρ ο χ ό ς *  Τ ε τ ρ ά χ ο ρ δ ο ν , δπερ λέγεται καί 
τ ρ ιφ ω ν ία . — Πόσους φθόγγους περαίνεται 
το διά πασών ; — ’Οκτώ’ ά λλ ’ ό όγδοος φθόγ
γος συμφωνεί τφ πρώτω, καί τέλος μέν έστι 
τού διά πασών, άρχή δέ τοΰ δίς διά πασών.—
Ό  δέ τροχός πόσοις φθόγγοις περαίνεται; —  
Π έντε’ ά λλ’ ό πέμπτος συμφωνεί τώ πρώτω. — 
Ή  δέ τριφωνία πόσοις φθόγγοις περαίνεται; —  
Τέσσαρσιν’ άλλ’ ό τέταρτος συμφωνεί τφ 
πρώτοι.— Τί έστι συμφωνία ; — Πτώσις κατά τό 
αύτό καί κράσις δύω φθόγ·γων, διαφερόντων 
όϊ,ύτητι καί βαρότητι.— Τί έστι διάστημα ; Τό 
περιεχόμενον ύπό δύω φθόγγων άνομοίων 
όϊ,ύτητι καί βαρότητι.Τί έστι σύστημα;— Τό περι- 
εχόμενονάπό περισσότερα διαστήματα τοϋ ένός. 
— Πόσοι τόνοι περιέχονται είς τό διά πασών 
σύστημα; — Έ ν  τούτψ διαιρουμένω είς έπτά 
διαστήματα περιέχονται τόνοι έπτά’ καί τό μέν  
Πα Βου διάστημα λέγεται τόνος έλάσσων’ τό 
δέ Βου Γα, τόνος έλάχιστος, τό δέ Γα Δι, τ ό 
νος μείϊ,ων τό δέ Δι Κ ε, τόνος μείξων- τό δέ 
Κε Ζω, τόνος έλάσσαιν’ τό δέ Ζω Νι, τόνος 
έλάχιστος’ τό δέ Νι Πα, τόνος μείξω ν.— Τίνα  
λόγον έχουσι πρός άλλήλους οί τό νο ι;— Ό  
μέν μείϊ,ων πρός τόν έλάσσονα καί έλάχιστον 
έχει λόγον, όν τά 12 πρός τά g  καί τά 7, ό 
δέ έλάσσων πρός τόν μείϊ,ονα καί τόν έλάχι
στον έχει λόγον, δν τά 9 πρός τά 12 καί πρός 
τά 7· — 'Η  Μουσική διαιρείται είς γένη τρία 
διατονικόν, χρωματικόν καί έναρμόνιον.— Τί 
έστι γένος ; — Ποιά διαίρεσις τετραχόρδου, καί 
δταν μέν τό τετράχορδον περιέχη τόνους μό
νον, λέγεται τό γένος διατονικόν* δταν δέ 
καί ήμίτονον, χρωματικόν* δταν δέ καί τε- 
ταρτημόριον τόνου, έναρμόνιον.—  Τί έστι 
κλίμαϊ,; — Ή  συνεχής σειρά τών φθόγγων τών 
ύπό τοϋ συστήματος ζητούμενων’ δθεν τοϋ μέν 
διά πασών ή κλίμαϊ, περιέχει φθόγγους μέν  
όκτώ, τόνους δέ έπτά’ τοϋ δέ τροχοϋ ή κλίμαξ 
περιέχει φθόγγους μέν πέντε, τόνους δέ τέσ- 
σαρας’ τής δέ τριφωνίας ή κλίμαϊ, περιέχει 
φθόγγους μέν τέσσαρας, τόνους δέ τρεις.— 
Τί έστιν ή χ ο ς ;— Ή  συστηματική κ> ίμαϊ,, δι’ 
ής ώρισμένως όδεύοντες, άπεργάϊ,ονται τήν 
μελω δίαν.— Πώς όδεύουσιν οί ήχοι; — Ό μ έ ν  
πρώτος διατονικήν κλίμακα κατά τόν τροχόν 
ώς έπί τό πλεϊστον, ό δεύτερος χρωματικήν 
κατά τήν διφωνίαν όμοίως ώς έπί τό πλεϊστον' 
ό δέ τρίτος έναρμόνιον κατά τριφωνίαν όμοίως 
καί ό τέταρτος διατονικήν κατά τό διά πασών 
όμοίως. — Μεταχειρίζονται καί άλλα σημεία 
οί Μουσικοί; — Έκτός τών σημείων τής ποσό
τητας καί ποιότητος τής μελωδίας μεταχειρί
ζονται καί άλλα διά τάς μαρτυρίας, διά τάς 
φθοράς καί διά τήν δίεσιν καί ΰφεσιν.—  Είς 
τί χρησιμεύουν αί μαρτυρίαι; — Ή  μαρτυρία 
προσδιορίζει τόν φθόγγον, τόν γινόμενον άρχή 
τών φθόγγων τής μελωδίας, χρησιμεύει δέ 
πρός πίστωσιν άσφαλείας. — Τί έστι φθορά ; — 
— Μεταβολή γινόμενη είς τήν μελψδίαν ή άπό 
γένος εις γένος, ή άπό ήχον είς ήχον ή άπό 
κλίμακα είς κλίμακα.

— Τί μέν έστι δίεσις, τί δέ ΰφεσις ; — Δίεσις 
μέν έστι πλεονεζία τοϋ τόνου’ ΰφεσις δέ μειο
νεξία τοΰ τόνου, θεωρουμένου δ’ έπί τό όϊ,ύ’ 
οίον Γα Δι διάστημα, τόνος μειζων ών, δταν 
γένηται τόνος ήμιόλιος, ποιεϊ δίεσιν, δταν δέ 
ήμίτονον ποιεί ΰφεσιν.

Χρύσανθος
Ά ο χ . διδάσκαλος τή ς Μουσικής τοΰ νέου 

συστή ματος. (αω ισ τ '.

\ 1 \ ( ~

ΤΥΠΟ ΙΣ  Α Π0ΣΤ0Λ0Π0ΥΛ0Υ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Ψ Α Λ Τ Α Σ
Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν  Β ' .

ΙΙερι τ η ς  Σ υ μ π λ ο κ ή ς  το ϋ  ’ Ο λ ίγο υ

(Σ υ νέχεια  ϊδε προηγούμενον ούλλον)

Παρέθηκα είς τό τελευταϊον φύλλον τής 
«Φόρμιγγος» τό έξης παράδειγμα."

καϊ έξήτασα αύτό ΰπό εποψιν συνθέσεως και 
ρυθμοΰ, δπως ΰποδείξω είς τούς άγνοούν- 
τας τά δύο ταϋτα Κεφάλαια της ΐιμετέρας εκ
κλησιαστικής μουσικής, τήν θέσιν ήν έκα
στος μουσικός χαρακτήρ έκ τών έν τω παρα- 
δείγματι τούτω λαμβάνει έν τη συνθέσει, 
και τόν τρόπον καθ’ δν έδει νά έξελίσσηται 
ρυθμικώς έκάστη περίοδος άσματός τίνος ή 
καί όλόκληοον τό ασμα. Ήναγκάσθην δέ νά 
προβώ είς τοΰτο και νά διαιρέσω τό έν λόγω 
παράδειγμα είς ρυθμικούς πόδας, διότι έχω 
ύπ’ δψει μου συνθέσεις μελοποιών έκ τών 
παρ’ Λ μΐν, καυχομένων διά τό κανονικόν, τό 
έντεχνον καϊ τό εύρυθμον τών συνθέσεών 
των,  ένώ ούδέν έν αύταϊς έκ τούτων ύπάρχει.

Διά τούς λόγους τούτους και ί'να καϊ αύ- 
τοΐ ούτοι οί μελοποιοί γ\ωρίσωσι τό έσφαλ- 
μένον και άκανόνιστον τών εαυτών συνθέ
σεων θά προσπαθήσω, παραθέτω ν ώδε γραμ- 
μάς τινας έξ αύτών, δπως ύποδείξω διά τής  
διορθώσεως τά τρωτά, τών συνθέσεων τούτων 
μέρη, ϊνα μη έπαναληφθώσι τοιαΰταί τινες 
έν ταΐς συνθέσεσιν αύτών τιμαρτημέναι θέσεις 
πολλήν ποοξενοϋσαι τήν άηδίαν και τήν έν 
τη ήμετέρα έκκλησιαστική μουσική άκοσμίαν.

Καϊ πρώτον μέν παραθέτω τήν έξης γραμ
μήν ένός έκ τών παρ’ ήμϊν μελοποιών, λη- 
φθεΐσαν έκ τοΰ τονισθέντος ύπ’ αύτοΰ είς 
έ π τ α π λ ο ϋ ν ,  ώς λέγει, πρώτου ιδιομέλου 
τών Αίνων τής Μεγ. έβδομάδος «Ερχόμενος 
ό Κύριος πρός τό εκούσιον πάθος», έχουσαν 
οΰτω :

" Ο -----

ος του ου χ αν θρω ω τ:ου Ί Ί

 ν — V -
■/.χ θως γε γρχπ τχιπ ε ρι αυ του ου

ου
*  71
ου c|

καϊ παρατηρώ, δτι ή γραμμή αύτη ούχϊ 
μόνον άνορθόγραφος είνε. άλλά και άρρυθμος 
καϊ ώς έκ τούτου έντελώς άκανόνιστος. Διότι 
ώς έχει, τά μέν Κεντήματα έρχονται έν τη 
θ έ σ ε ι ,  ένιαι δέ έκ τών τονουμένων συλλα
βών έν τη ά ρ σ ε ν  ούδέ χωρίζεται ρυθμικώς, 
διότι, ώς είπον, είνε άρρυθμος. "Οπως δέ 
κανονισθη, όρθογραφιιθή καϊ ρυθμισθη, δέον 
νά γραφή οΰτω :

—  » ' —

ο υί ος του ου χ  χ ί  βρω ω που Ί Ί

Ό

ν.χ θως γε γρχπτα: πε ΓΟυ ου

 # 71
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νά τεθή δηλ. άνωθι τής συλλαβής ος ούχι 
ΙΙεταστή, ήτις δέν έχει θέσιν έκεϊ, άλλ’ ’Ολί
γον μέ Κλάσμα, δπως σχηματισθή ό δεύτε
ρος ρυθμικός δίσημος πούς καϊ έπέλθη o£rca) 
ή κανονικότης καϊ τά εύρυθμον της γραμ
μής, άνωθεν δέ τής τελευταίας συλλαβής

το υ  ούχϊ Όλίγον καϊ "Ισον μέ Βαρεΐαν και 
Όμαλόν, (άτινα δεν χωρούσιν έκεϊ,διότι ούτε 
Βαρεία τίθεται πρό τοΰ ’Ολίγου, ούτε Ό μα 
λόν ύ π ’ αύτό, δταν έπωνται Ίσον καϊ δύο 
’Απόστροφοι), άλλά Πεταστή,δπως τά πάντα 
κανονικώς λειτουργήσωσι. Διότι καϊ τά Κεν
τήματα τότε θά ήρχοντο είς τήν ά ρ σ ι ν ,  
ένθα ή θέσις των, και αί τονούμεναι συλλα- 
βαΐ είς τίιν θ έ σ ι ν ,  και ό ρυθμός κανονικώς 
θά έλειτούργει και οί ορθογραφικοί κανόνες 
θά έτηροΰντο.

Δεύτερον δέ παραθέτω τήν έξής ήμαρτη- 
μένην έπίσης γραμμήν :

— =. | ν )  I ^ 3  I
Δ "

Ο τον χ δν! ην σκ,υ λευ σας

ληφθεϊσαν έκ τννος τροπαρίου τών αίνων τού 
α'. ήχου ετέρου τινός μουσικοδιδασκάλου, 
ή μάλλον καθηγητοϋ, έκ τών παρ’ ήμϊν, έξ 
ής έμφαίνεται δτι καϊ ούτος άγνοεϊ (μολονότι 
τοΐς πάσιν εινε γνωστόν τοΰτο) τούς κανό
νας τής συνθέσεως καϊ τήν ιδιότητα τών 
Κεντημάτων.

Ά λ λ ’ δπως κανονισθη καϊ ή γραμμή αΰτη 
καϊ μή παραβλαφθη ή ρυθμική αύτής διαί- 
ρεσις, δέον νά γραφή οΰτω :

α δην

I - ο  ^  I

c/.'j λευ σκςtl\ Ο τον

δπως καϊ τά Κεντήματα τεθώσιν έν τή οίκεία 
θέσει, καϊ ή τονουιιένη συλλαβή λάβη δύοL· I
έμμελεΐς φθόγγους άντ\ τοΰ ένός ώς άντικα- 
νονικώς είχε πρότερον

Καϊ τρίτον τήν έξής άκανόνιστον καϊ άρ- 
ρυθμον γραμμήν :

Φ
εν
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Γη των —τε ρυ γω ων σου ελ

ετέρου τινός μελοποιοΰ καϊ πεφημισμένου 
παρ’ ήμϊν Διδασκάλου, εύρισκομένην έν τώ 
α' στιχηρω ίδιομέλω τής λιτής τού Τιμίου 
Σταυρού (14 Σ)6ρίου), ήτις δπως κανονισθη 
καϊ ρυθμισθη, δέον νά γραφή ούτοι :

„ J
Φ

ΆΧ'. εν τη η των πτε ου γω ων σου ελ

Καϊ ταύτα μέν περϊ του κατά τοιοϋτον 
τρόπον έξεταζομένου παραδείγματος. Ά ν  δέ 
ύπάρχη άνάγκη μείζονος άναπτύξεως, δπως 
εύκολώτερον κατανοηθη τό έν όλίγοις άνα 
πτυχθέν τοΰτο θέμα, άς μελετηθη μετά προ
σοχής ύπό τών ένδιαφερομένων ή άξιόλογος 
καϊ λίαν έμβριθής καϊ διδακτική μελέτη τοΰ 
κ. Πολυχρονίου Γ. ΙΙαχείδου «Περϊ τοΰ ρυθ 
μοΰ τών εκκλησιαστικών ήμών μελών» ή έν 
τή «Φόρμιγγι» καταχωριζομένη, καϊ έσμέν 
βέβαιοι, δτι ούκ όλίγον θά ώφεληθώσιν έκ 
ταύτης οί περϊ τήν μελοποιΐαν άσχολούμε- 
νοι, διότι θά διδαχθώσιν έξ αύτής πολλά, 
άγνωστα μέχρι τοΰδε είς αύτούς.

"Οταν μετά τοιαύτην τινά συνεχή άνάβα- 
σιν (ίδέ τό έν άρχή τής παρούσης μελέτης 
παράδειγμα) ή πρώτη κατιοϋσα Άπόστροφος 
λαμβάνει συλλαβήν, τότε προτάσσεται μέν ή 
Βαρεία τών δύο Αποστροφών, τίθεται δέ άντϊ 
τής τρίτης Άποστρόφου "Ισον μέ Απόστρο- 
φον προτασσομένης Βαρείας οΰτ6> :

\ \  W
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* Ύ Χ  X /.ε ε ο;
β

Ά λ λ ’ έάν τοιαύτη τις συνεχής άνάβασις 
εΰρεθη έν μια συλλαβή, τό δέ τέλος αύτής ά· 
παιτεΐ Γοργόν, τότε τά τελευταία Κεντήματα 
τίθενται άνωθεν τοϋ Ολίγου μετά Γοργοϋ 
οΰτω :
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ή οΰτω

— V-»'  —  ν 71
ς* α α σοι

^  » \  »  1 V  λ  Μ
71
c| Δο ο ο

καϊ ουτω

■» π
ζχ χ χ  σοι c|

71 71
<) Δο ο ο ο \χ a  «  cot <] 

( Έ π ε τ α ι  συνέχεια .) Δ .  Π α π α π α ν α γ ιώ τ ο ν .

ΤΑΤ8Ν ΑΕΚΒΠΕΝΘΗΜΕΡδΝ

Λ ία ν  ιτοο ίίε^ ώ ς δ ο θ ή ό ε τ α ι  ε ί ς  τ ό  έν τα ν Ο α  Δ η -
άοτικόν Θεατρον ύπο τοϋ κ . Ί .  Θ . Σακελλαρίδου καί 
τών υιών αύτοϋ Θεοφοάστου και Ά ριστοξένου συναυλία 
άοιερωμένη όλόκληρος είς τή ν  ’Εθνικήν ήμώ ν μουσικήν.

—  Έ β δομήκοντα ολόκληρα δογανα θά αποτελέσουν 
τήν ορχήστραν ήν θά διευθύνη ό πρεσβύτεοος τών υιών 
τοΰ κ. Σακελλαρίδου Θεόφραστος.

—  Τό δέ πρόγραμμα τη ς  συναυλίας τα ύτης θά π εο ι- 
λάβη δλα τά αριστουργήματα τη ς  δημώδους μουσικής 
ατινα περισυνελέγησαν υπό τοΰ κ . Ί .  Σακελλαρίδου καί 
Ινηρμονίσθησαν ΰπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ Θεοοράστου συμφώ· 
νως πρός τάς απα ιτήσεις τη ς  τέχ ν η ς, χω ρίς δμως νά 
καταστραφή ποσώς ή αρχική αύτών χροιά.

—  Τοιαύτη συναυλία πρώτην τούλάχιστον φοράν δί
δεται άπό τή ς σκηνής Ά θηναϊκοΰ θεάτρου.

w \w \w vvw

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

'Υ π ό  τοΰ έν Λ εμ εσ ώ  τή ς  Κύπρου δοκίμου μουσικοΰ 

καί ήμετέρου συνεργάτου κ . Χ ρ. Ά ποστολίδου αγγέλλεται 
ή έκδοσις είς Ευρωπαϊκήν παρασημαντικήν διά κλειδο- 

κύμβαλον, άσμα, τετράχορδον καί μανδολΐνον τών έςής 
Κυπριακών χορών καί μελωδιών : 

α ') Ό  Πρώτος \
β ' ) Ό  Δεντερος / Γυναικείος
γ ')  'Ο Τρίτος >
δ ') Ό  Τέταρτος L τή ς  Κύπρου Καρσιλαμάς
ε ')  Ό  Μπόλος ]

\ Ά ρχαιότατον καί 
f  σοβαοώτατον άσμα 

ς ')  ”Ωρα καλιι κι’ ώρ’ άγαθΛ. > άδόμενον είς τό γέ-
k μισμα τοΰ νυμψι- 
] κοΰ κρεβατιού, 

ζ ')  Ή  ΚαρπαιΗτκίίϊα j Π εριπαθεστάτη μελωδία.

η ')  Ή  Παοα5.ΐ|»νίτι<Μα J Θ“^ άσ:ος,
11 6 ) χορο? μ ετ  ^σματος.

) Ώ ο α ΐο ς έπίσης
, -ynnr.r ,,ίτ’θ ')  Ή  Σ τΐ'λ ιώ τι< 5 (ϊα  ή Σ ο ν ό τ α  r χορός μει
’ άσματος.

Τών ασμάτων τούτων τήν  άπόκτησιν θερμώς συνιστώ- 

μεν είς πάντας τους άναγνώστας τή ς  «Φ όρμιγγος», καθό
σον διά τή ς σπουδής τούτων πλουτίζονται επαρκώς αί 
μουσικαί γνώσεις παντός έγκύπτοντος είς τάς δημώδεις 

'Ε λληνικά ς μελωδίας.
Τ ή ς  τ ιμ ή ς  τών άσμάτων τούτων όρισθείσης είς δραχ- 

μάς 8 ,  συνδρομηταί έγγράοονται καί παρ’ ήμϊν.

Δ Η Λ Ο Χ ΙΣ
Ουδεμία ά π ολν τω ς αϊτηίίις πρός εγ

γραφήν ίΐυνδρομητον της «Φόρμιγγος»  
λαμβάνεται νπ* διΗν αν μή «ίυνοδεύη· 
ται και νπό τ η ς  έτηιίίας ιίυνδρομης 
τούτου.

Έπεται παράρτημα περιέγον το πρόγραμμα τον 
λαχειοφόρον δανείου κτηματικής πίοτεως τής Ε 
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. Και ετερον περιε- 
χον ιήν συνοπτικήν κατάσταοιν τής Έθνικής Τρα
πέζης τοΰ μηνός Ίανουαρίου 1 9 0 4 .


