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I  ΒΤΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΤΣΙΚΗ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΑΟΙΣ
Θεάρεστον αληθώς έκτελεϊ έργον ό νϋν 

ί .  Μητροπολίτης Α θηνώ ν (ό καί δι’ άλλα 
δικαίως φημιζόμενος) ζητών νά έξοστρα- 
ίση τήν κακή μοίρα παρεισδύσασαν έν τοΐς 

όρθοδόξοις ναοϊς τής πρωτευούσης τετρά- 
φωνον δήθεν μουσικήν και νά άντικαταστήση 
ταΰτην διά τής πατροπαραδότου και έλλη- 
νικωτάτης Βυζαντινής.

Ή  Βυζαντινή ήμών μουσική κατάγεται 
έξ αύτοΰ τοϋ Βυζαντινού Ελληνισμού αμέ
σως καί κατ’ εύθεΐαν γραμμήν. Εΐνε δέ γέν
νημα τής ήμετέρας ’Ορθοδόξου Εκκλησίας 
κατ’ αναλογίαν μάλιστα πρός τήν πα?.αιοτέ- 
ραν ελληνικήν μουσικήν. Ή μ εϊς  δέ οί μονά
χοι (i οι υιοί καί κληρονόμοι τής ορθοδόξου 
εκκλησίας έχομεν καθήκον νά περιθάλψο)- 
μεν τήν πατροπαράδοτον μουσικήν τής ήμε
τέρας εκκλησίας ύποστηρίζοντες ούτως αύ- 
τ»]ν τήν γνησίαν ελληνικήν έκκλησίαν. Δι
καίως δέ ό σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
δέν ήνέχθη έπί πλέον τήν τελουμένην νο
θείαν πρός τό μεγαλοπρεπές τελετουργικόν 
τής ήμετέρας έκκλησίας, άλλά καί δι’ έργων 
άπεφάσισε νά θέση τέρμα είς την έπιτεινο- 
μένην όσημέραι άθλίαν ταύτην κατάστασιν. 
Δι’ αύτό καί ήμεϊς ύψώσαμεν πρό τίνος τήν 
φωνήν ήμών άπό τοϋ βήματος τοΰ «Π α ρ
νασσού» καί περί τοΰ ζητήματος τούτου καί 
έπικροτούντος τω οντι άπαντος τοϋ άσφυκτι- 
κώς πεπληρωμένου ακροατηρίου, ύπεστηρί- 
ξαμεν, οτι είνε αίσχος χάριν ολίγων ξενολα
τρών νά διαπομπεύονται τόσον άσυστόλως 
καί άντεθνικώς καί αύτά τά ιερά ήμών 
άσματα.

Αι έκκλησίαι τών Α θηνώ ν εινε έκκλησίαι 
τής έλευθέρας τού ελληνισμού μητροπόλεως 
καί άνήκουσιν είς τό πανελλήνιον. Δέν έ'χει 
έπομένως ούδείς τό δικαίωμα (διότι άρέσκε- 
ται είς ξένα καί όθνεΐα) νά είσάγη είς αύτάς 
τήν ξενικήν καί αλλόφυλον τετραφωνίαν καί 
νά γίνεται παραίτιος, ινα δημιουργήται 
ρήγμα μεταξύ τοΰ έσω καί έξω έλληνισμοΰ. 
Αύτήν τήν λατρείαν, ήν παρελάβομεν παρά 
τών προγόνων ήμών, καί τήν οποίαν καί ξέ
νοι άπεΟαύμαζον, αύτήν όφείλομεν καί ήμεϊς 
νά διατηρήσωμεν καί άπορον εινε πώς 
ύπεισέδυσαν καί έγένοντο άχρι τούδε άνεκταί 
τοιαύται νοθεΐαι τής πίστεως ήμών. Δέν μάς 
άρκοΰσι τά άλλα κακά, άλλά θέλομε ν νά 
μεταβάλ(ομεν καί τόν τρόπον, καθ’ ον λα- 
τρεύομεν καί προσκυνοΰμεν τόν Θεόν, έκ - 
φεύγοντες από τά πάτρια καί ζητούντες νά 
άντικαταστήσωμεν τούς ήμετέρους ίεροψάλ- 
τας μέ φ ρ ά γ κ ο υ ς  κ α ν τ α δ ό ρ ο υ ς .  Αύτό 
δά μάς έλειπε! Καί δι’ αύτό ήκούσαμεν πι
κρά αληθώς παράπονα παρά πολλών τών 
έξω Ελλήνω ν, οΐτινες έρχόμενοι έκ Μικράς 
Ασίας καί άλλων μερών άντί νά διαχυθώ- 

σιν είς δάκρυα χαράς καί είς αγάπης φιλα- 
δέλφους έναγκαλισμούς εντός τών έκκλη- 
σιών ήμών, έμειναν έπανειλημμένως άφωνοι 
καί άσυγκίνητοι ώς ξένοι έν μέσο) ήμών,

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ ΦΟΡΜΙΓΓΟΣ, ,
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ Β ΙΟΓΡΑΦ ΙΑ Ι

Τ Ω Ν  κ- κ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ

ΜΙΣΑΗΛ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Α Λ Α ΙΜ Λ Χ Ο Σ  τής Εκκλησιαστικής ήμών 
μουσικής δλον αΰτοΰ τόν βίον άφιερώοας 
υπέρ τής επιστημονικής διαρρν&μίσεως 
αυτής. —  Έγεννή&η εν Κούμα τής Φιλα

δέλφειας ένθα έδιδάχϋη τά πρώτα αύτοΰ γράμματα

διότι είσελθόντες είς τάς έκκλησίας ήμών 
ήκουσαν ένεοί ξένας βοάς κατερχομένας 
άνωθεν άπό τών θόλων τών έκκλησιών ώς 
απειλήν καί βροντήν έναντίον των.

Διότι τή άληθεία καί αύτοί οί ξενόφρονες 
οί κακή τή μοίρα είσαγαγόντες είς τάς έκ
κλησίας μας τό κακόν τής κ α ν τ ά δ α ς ,  άφη
σαν τε? ,̂είως έρμαιον τήν τοιαύτην ξενότρο- 
πον μουσικήν είς τάς έμπνεύσεις τών καντα- 
δόρων τών άγυιών. Καί ούτως άπό κακού 
ένός περιεπέσαμεν είς κακόν χειρότερον. 
Διότι τοιουτοτρόπως κατά τάς ορέξεις τών 
διευθυνόντων έκκλησιαστικούς χορούς είσ- 
ήχθησαν είς τούς έκκλησιαστικούς ήμών 
ύμνους λαρυγγισμοί καί ογκηθμοί, οΐτινες 
κατέστησαν άγνώριστα καί τά γνωστότερα 
τροπάρια τής ήμετέρας έκκλησίας.

’Αλλά χάριτι θεία επέστη αληθώς τό τέ
λος τής τοιαύτης έκτροπου καταστάσεως. 
Χαίρομεν δέ διότι διά τής πραγματικής 
έπεμβάσεως τοΰ σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου Θεοκλήτου καί τής Σ . ίεράς ήμών 
Συνόδου θά δοθή πλέον, ώς φαίνεται, τέ
λος είς τήν θλιβεράν αύτην ύπόθεσιν καί ώς 
πρός τούτο τούλάχιστον θά έπανέλθωμεν 
ταχέως (χάριν είς τάς άοκνους προσπαθείας 
τοΰ έπαξίου άρχηγοΰ της ήμετέρας έκκλη
σίας τής Ελλάδος) είς την όδόν την όποιαν 
έχάραξαν οί φιλοπάτριδες καί εύλαβεϊς προ
πάτορες ήμών. Εΰάγγελος Γ. Πα ίτα^ατζής δ.ο.

Κ αθη γ η τή ς έν τιο Βαοβακίίω  γυανατίω .

και ενθα έϋεσε τάς πρώτας αύτοΰ βάσεις πρός σπου
δήν τής εκκλησιαστικής ήμών μουσικής.

' Ο κ. Μισαηλίδης διαφλεγόμένος υπό τοΰ πόϋου 
τοΰ νά καταστή τελειότερος εις τήν ϋείαν ταύτην τέ
χνην και έμφυτον έχων τήν πρός τήν μουσικήν αγά
πην κατώρϋωσε έν βραχυτάτφ χρόνω νά μορφώση 
εαυτόν μουσικώς, ούτω δε βλέπομεν αύτόν μόλις 
είκοσιπενταετή καταλαμβάνοντα τήν δεξιάν ϋέσιν τοΰ 
έν Γαλατά τής Κωνσταντινουπόλεως 'Ιεροΰ Ναοΰ 
τον Αγίου Νικολάου. Έ ν  Κωνστανιινουπόλει ευρι
σκόμενος ό κ. Μισαηλίδης ώς ιεροψάλτης έδράξατο 
τής ευκαιρίας ταύτης καί διήκουσε μαδήματα μου
σικής παρά τών αειμνήστων μονσικοδιδασκάλων 
Θεοδώρου τοΰ Φωκαέως καί Ίωάννου τοϋ ΙΙρωτο- 
ψάλτον. Μετά τριετή περίπου διαμονήν έν Κων/πό- 
λει έπανήλΌεν είς Σμύρνην ένϋα διωρίσϋη αριστε
ρός ψάλτης τον Μητροπολιτικοΰ Ναοΰ τής 'Αγίας 
Φωτεινής, δεξιόν όντος τοϋ αοιδίμου Νικολάου 
με!}’ ον έπι 'ένδεκα συνεχή έτη συνειργάσϋη. Έκεϊ- 
ϋεν διωρίσϋη είς τόν 'Ά γ. Δημήτριον Σμύρνης ώς 
δεξιός ψάλτης και μετά δέκα και έννέα ετη προσε- 
λήφϋη ώς πρωτοψάλτης τοϋ Μητροπολιτικοΰ Ναοΰ 
Σμύρνης ένϋα έπί είκοσι όλα ετη κατεκνλησε και 
συνήρπασε διά τής ΰπερόχον αύτοϋ τέχνης και τής 
γλυκύτητος και ευστροφίας τής φωνής τον τό ευσε
βές εκκλησίασμα, δι '  δπερ καί έγένετο άντικείμενον 
σεβασμοϋ καί ακ.ρας έκτιμήσεως εκ μέρους τής έκεΐ 
ομογενούς κοινότητος, ήτις μετ’ άφάτου λύπης είδε 
μετέπειτα τήν ενεκα γήρατος άποχώρησιν αύτοϋ έκ 
τον έκκλησιαοτικοϋ χοροΰ τής Μητροπόλεως.

Ουτω πεντήκοντα όλα ετη ψάλλων έν Σμύρνη 
καί αγαπητός τοις πάσι γενόμενος διά τό μειλίχιον 
καί προσηνές τοϋ χαρακτήρος αύτοϋ, έπέσπασεν Ιδία 
άμέριστον τήν έκτίμησιν τών περί τήν Έ κκλ. ήμών 
μουσικήν άοχολουμένων έν Σμύρνη τε και τω εξω
τερικοί. Κατά τό μακροχρόνιον τοϋτο διάστημα ό 
φιλόπονος και εύϋαρσής τής Μουσικής σκαπανείς 
δεν περιωρίσϋη εϊς τήν έκμάϋησιν καί απλήν παρα
δοχήν τών μέχρι τής έποχής του περί τής ϋεωρίας 
τής Έ κκλ. μουσικής παραδεδεγμένων, άτινα ύπό 
τών αοιδίμων διδασκάλων ένομοϋετ ή’ϋησαν, άλλά 
ιιέ τάλαντον άληϋοΰς μουσικού πεπροικισμένος καί 
φύσει εχων οξύνοιαν καί διορατικότητα οπανίαν, 
άναγινώσκων ποτε τό σύγγραμμα τον Μενβωμίου, 
έλαβεν αφορμήν έξ αύτοΰ τό πρώτον τά πολλά σφάλ
ματα νά διακρίνη τά εις τήν ϋεωρίαν τής Έ κκλ. 
μουσικής παρεισφρήσαντα είτε δι' έλλειψιν Ικανής 
παρατηρητικότητος τών συνταξάντων τό ϋεωρητικόν 
αύτής είτε δι ’ άλλους λόγους.

Αί πρώται ανται τών έσφαλμένων αποκαλύψεις 
έξέκανσαν τόν ενϋερμον αύτοΰ πρός παλινόρϋωσιν 
ζήλον καί συνεδαύλισαν τόν πόϋον αύτοϋ τόν διακαή 
τον *ά συντελέση καί αυτός έν μέτρω εις τήν διόρ- 
ϋωσιν τών σφαλερών, εις τήν επιστημονικήν διαρ- 
ρύϋμισιν καί διαμόρφωαιν τής Έ κκλ. μουσικής καί 
απαλλαγήν αυτής παντός ο,τι δεν ϋά περιεποίει τι
μήν εις τήν επιστημονικήν αυτής νπόοταοιν. Ή ρ -  
ξατο λοιπόν τοϋ κατά πάντα αξιέπαινου άγώνος 
έχων ώς έφόδια τους άρχαίους περί μουσικής γρά- 
ψαντας ’Αριστόξενον, Ενκλείδην καί άλλους, τό ίδιον 
αύτοΰ μουσικόν τάλαντ ον καί τήν χορδήν καί τόν 
διαβήτην. Έ  μελέτησε μετ’ επιστασίας τήν Ιστορίαν 
αύτής, ένεβάϋννεν είς τά φαινομενικά παράδοξα 
τών κανόνων τής μουσικής τών άρχαίων, ήρμήνευ- 
οεν αύτους ώς έπρεπε νά ίρμηνευϋώοιν, έφήρμοσε 
πειραματιζόμενος έπί τής χορδής τά ύπό τών άρ
χαίων νενομισμένα καί διά μακροχρονίου καί καρπο
φόρου μελέτης κατ έδειξε κατά τρόπον άποκλείοντα 
πάσαν άμφιβολίαν, δτι πολλά μεν ίν τή θεωρία τής 
Έ κκλ. μουσικής τέως όρϋά καί άπρόσβλητα ·ϋεω-
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ρούμενα τυγχάνονσι τέλεον έσφαλμένα, π/.εΐστα δέ 
Απόβλητα ή χρήζοντα άμέσον έπανορθύόσεως. Τάς 
γνώμας αντον περι τ ών άφορώντων είς τήν θεωρίαν 
τής μουσικής έδημοσίενεν διά τοΰ περιοδικού και 
ημερησίου τύπον Σμύρνης και Κων/πόλεως, προσ- 
καλών έπιμόνως τους οφείλοντας νά συνενδιαφέ- 
ρωνται εις άμερόληπτον και επιστημονικήν συζήτη- 
σιν, π ροκαλών δε πάντα τον άντιφρονοϋντα είς 
άναίρεσιν τών ν π ’ αντοϋ λεγομένων. Ό  άγων αντοϋ 
οντος ύπερ τής μουσικής ήτο θείος, οι πνευματικοί 
κόποι είς ούς υπεβλήθη ήσαν μεγάλοι, άλλά και τά 
εκ τούτων άποτελέσματα και ονμπεράσματα σπου
δαία δεόντως έξετιμήθησαν και προσηκόντως έπηνέ- 
θησαν ύπό τοΰ σοφοϋ Γάλλου μουσικοΰ Leon Α. 
B o u r g a u l t  D u co u d r& y , δστις έντεϋθεν τω 
1 8 7 6  με ιδιαιτέραν επιστημονικήν άποστολήν είς 
Σμύρνην μεταβάς και δμιλήσας μετά τοΰ κ. Μ . Μι- 
σαηλίδον περι τής Έ κκλ. μουσικής έπί διαφόρων 
σπονδαιοτάτων και ζωτικωτάτων άμα αν τής ζητη
μάτων έγραψε περί αντοϋ τά εξής είς πραγματείαν 
τον ΰπό τόν τίτλον « ’Αναμνήσεις μονσικής αποστο
λής». « ‘ Ο κ. Μ . Μισαηλίδης εινε άνθρωπος νοή- 
μων καί ενπαίδευτος. Κέκτηται το σπάνιον πλεονέ
κτημα τοΰ νά μή παραδέχηται θεωρίαν τινά απλήν. 
Συλλογίζεται, σκέπτεται, ανέρχεται είς τάς πηγάς, 
άνέγνω τας πραγματείας τών άρχαίων καί είς σπου- 
δαιότατον αντοϋ σύγγραμμα, δπερ δέν έξεδόθη είσέτι 
δνστυχώς ( 'j, άναζητεΐ τάς άντινομίας μεταξύ τών 
αρχών τών άρχαίων μουαικοφιλοσόφων καί τών μή  
γενομένων παραδεκτών κανόνων τών νεωτέρων 
■θεωριών. Δέν ήρκέσθη μόνον νά έπανορθώση τάς 
πλάνας, ών βρίθουσιν αί θεωρίαι ανται, αΐτινες 
άξιοΰσι νά δώσωσιν ώς βάσιν τής Βυζαντινής μον
σικής τήν άρχαίαν, συνέταξε συγκριτικήν γραμματι
κήν κτλ.» ( Έ φ . Πρόοδος 2 4  1Ιανουαρίον 1 8 7 6 ) .

'Η  δέουσα εκτίμησις τών γνωμών αντοϋ νπό τοϋ 
διακεκριμένου Γαλάτον μονσικοϋ ήτο μία ίκανο- 
ποίησις τών άτρύτων πόνων τοΰ άκαμάτον καί δια
πρυσίου κήρνκος τής διορθώσεως καί Επιστημονικής 
διαρρνθ μίσεως τής Έ κκλ. μονσικής. Αί εκάστοτε 
δημοσία διατυπωθεϊσαι ίδέαι αντον τό πρώτον ήδη 
έπεδοκιμάζοντο νπό διαπρεπούς Ευρωπαίου επιστή
μονας φλεγομένου καί αντοϋ νπό τοϋ αντοϋ πόθον 
δηλ. τής εξακριβώσεως τής άληθείας, δπερ σννετέ- 
λεσεν είς τό νά λάβη άμετάκλητον άπόφααιν ό ότρη- 
ρός τής Μονσικής θεράπων νά μεταβή είς τήν βα
σιλίδα τών πόλεων τήν Κων/πολιν, ϊνα καί προφο- 
ρικώς έκθεση τάς ιδέας αν τοΰ περί τής θεωρίας τής 
Έ κ κ λ . μονσικής, ψηλαφητώς δέ καί αίαθητώς από
δειξη τό ορθών αντών είς κύκλον ενρύτερον δυνά- 
μενον κάλλιον ν ’ άντιληφθή καί ϊπιοτημονικώτερον 
νά κρίνι] περί ζητημάτων τοιούτων. Μετέβη λοιπόν 
τόν ’Ιούλιον τοΰ 1 8 7 ί) είς ΚωνΙπολιν καί έκεί είς 
δύο διαλέξεις έν τή έν Φαναρίω Λέσχη Μνημοσύνη 
καί έν τί] αιθούση τής Μεγάλης τοϋ Γένονς Σχολής 
πρό άκροατηρίον άποτελου/,ιένου έκ τών τά πρώτα 
ψερόντων έν τη Μουσική καί τοϊς γράμμασιν έπραγ- 
ματεύθη α ')  περί τής καταγωγής τής Έ κκλ. μον
σικής άποδείξας, δτι αντη δέν είνε Εβραϊκή, άλλ ’ 
Ελληνικής καταγωγής' β ')  άπέδειξε θεωρητικώς 
καί μαθηματικώς, δτι ή είς 6 8  τμήματα διαίρεσις 
τής μουσικής κλίμακος είνε εσφαλμένη, ορθή δέ ή 
είς 7 2 , ής τήν ορθότητα πρός τοΐς άλλοις άπέδειξε 
καί ψηλαφητώς δι’ έγχορδου μουσικοΰ οργάνου’ γ ')  
άνέφερε τήν έκ τής μή ορθής κατανοήσεως τής 
Υπάτης-Βαρείας έπικρατήσασαν σύγχυσιν καί άνω- 
μαλίαν έν τή Έ κκλ. μουσική πρώτος αύτός δούς 
τήν ορθήν ερμηνείαν είς τόν θεμελιώδη τοΰτον μου
σικόν δρον' καί δ ')  διέλαβε πλεΐοτα δαα περί άνω- 
μαλιών έπιπολαζονσών έν τή κα θ ’ ημάς μουσική 
καί ταύτας ψηλαφητάς καταστήσας νπέδειξε τήν 
ανάγκην τής διορθώσεως αντών καταδείξας άμα έν 
σνγκρίσει πρός τήν Ευρωπαϊκήν μονοικήν, δτι καί 
η Εκκλησιαστική δέν στερείται έναρμονιών χαρίτων.

Αί δύο αντ αι διαλέξεις του διαπρεπούς μονσικο- 
λόγου έπέσπασαν ζωηρόν τό ενδιαφέρον καί τήν έκ- 
τίμησιν άμέριατον διά τε τήν τόλμην καί τήν επι
στημονικήν ακρίβειαν μ ε θ ’ ής τό πρώτον διετυ-

(1 )  Σ . Σ . Φ . Ε ν ν ο εί τό θεωρητικόν τοΰ κ . Μ ισαηλί- 
gou τό άρτι έκδοθέν.

ποϋντο τοιαΰται αναμορφωτικοί γνώμαι, πάντων 
μέν τών παρισταμένων ιδία δέ καί τον τότε ενκλεώς 
πατριαρχεύοντος ’Ιωακείμ τον Γ ' ,  δστις προσκαλέ- 
σας παρ' έαντφ τόν κ. Μισαηλίδην καί εν περιλήψει 
άκροασάμενος τών ύπ ’ αντοϋ δημοσία λεχθέντων 
σννεχάρη αν τω θερμώς διά τήν σθεναρόν καί έπι
στημονικήν αντον δράσιν καί τήν άπερίστροφον καί 
έν πλήρει πεποιθήσει καί μετά ψηλαφητών άποδεί- 
ξεων καί άκαταμαχήτων επιχειρημάτων διατύπωσιν 
τών έαυτοΰ γνωμών προτρέψας άμα αύτόν, ΐνα έλθη 
καί ένταΰθα δπως άναπτύξη τά πορίσματα τών σο
βαρών αντοϋ μελετών, έπιδονς πρός τοΰτο καί κα
τάλληλον συστατικόν γράμμα πρός τόν τότε Μητρο
πολίτην ’Αθηνών Προκόπιον.

Μετά τήν ένθερμον υποδοχήν, ής έτνχεν έν 
Κων/πόλει νπό τών λογάδων τοϋ έθνους καί τήν 
δικαίαν έκτίμησιν νπό τοΰ περινονατάτον καί παν 
καλόν καί εθνωφελές είλικρινώς καί οθεναρώς υπο
στηρίζοντας λαοφιλίτον Πατριάρχου Ιωακείμ τοΰ 
Γ '  ό κ. Μ . Μισαηλίδης έπέστρεψεν είς Σμύρνην 
καί έκεϊθεν κατα 3Ιούλιον τοΰ 1 8 8 1  ήλθεν ένταΰθα 
ένθα έν τή αιθούση τοΰ Α ' Γυμνασίου τή προσκλ.ή- 
αει τοϋ προέδρου τοΰ έν Άθήναις τότε μονσικοϋ 
Σνλλόγον Π . Κουπιτόρη έκτάκτον συνεδρίας 
έπί τούτω γενομένης πρό ακροατηρίου άποχελονμε
νού νπό τοΰ άνθους τοΰ μουσικοΰ καί έπιστημονι- 
κοϋ κόσμον ’Αθηνών έν οίς καί οί διακεκριμένοι 
λόγιοι καί μουσικοί I . Σκυλίταης καί Έ νιχ, 
άνέπτυξε τάς γνώμας αύτοΰ είς δύο διαλέξεις μετά 
τής χαρακτηριζούσης τόν ανδρα έπισνημονικής εν- 
τολμίας καί έμβριθείας άξιαγάστον άρδην άνατρέψας 
τους έσφαλμένονς ισχυρισμούς τών άειμνήατων δι- 
δασκάλων, Χρύσανθού, Γρηγορίου καί Χουρμονζίον 
καί έκπλήξας τό άκροατηρίον αντοϋ, ώς έγραφεν ή 
τότε έκδιδομένη νπό τοϋ Κ . Σακελλαρίδον έν 
’Αθήναις έφημερίς « Θεσσαλία » (7  Ιουλίου 1 8 8 1 )  
διά τής άποδείξεως έπί ψηλαφητών βάσεων δηλαδή 
έπί τής χορδής τής ύπάρξεως καθαρώς τοΰ έναρμο- 
νίου γένευς, δπερ πάντες οί περί τήν Μουσικήν 
άσχολούμενοι “Ελληνες καί Ευρωπαίοι έθεώρονν 
άπολεσθέν. Αί δύο ανται όμιλίαι γενόμεναι άντικεί- 
μενον σπουδαίας καί ειλικρινούς έκτιμήσεως διά τε 
τό πρωτότυπον αντών καί τόν διαύγειαν τών έν αν- 
ταΐς ιδεών ώς καί τήν έπιστημονικήν άκρίβειαν 
μ ε θ ’ ής ανται διετνπώθηααν, έδημοοιεύθησαν έν 
τφ τότε έν ’Αθήναις μηνιαίο) περιοδικω « Σωτήρ » 
τω συντασσομένω ύπό διαφόρων λογιών.

‘Η  περιφανής αντη εκτίμησις ή ιδία τε καί δη
μοσία έκδηλωθεϊσα αντφ, ή όμοθνμαδόν γενομένη 
προτροπή πρός έξακοκούθησιν τον ίεροΰ αγώνας 
ύπέρ τής άναμορφώσεως καί απαλλαγής άπό παντός 
αφαλεροΰ καί μή έπιστημονικώς έχοντος τής Έ κκλ. 
μονσικής, παρεθάρρνναν τόν άκάματόν άγωνιστήν 
καί σοβαρόν τής πατρίου μονσικής άναμορφωτήν έν 
τή ενγενεϊ αντον σταδιοδρομία. °Οθεν έπιστρέψας 
είς Σμύρνην μετά ζήλον μάλλον διακαούς κατέγινεν 
έπί έτη είς τήν ταξινόμησιν καί διαρρύθμισιν τής 
άπό έτών σνλλεγείσης ύπ’ αύτοΰ μονσικής ϋλης, είς 
τήν ανστηματοποίησιν καί επεξεργασίαν τών έκ μα
κροχρονίου μελ.έτης καί εμβριθών έρευνών πορισμά
των έκδούς έσχάτως (1 9 0 2 )  ένταΰθα νπό τόν τίτλον 
« Νέον Θεωρητικόν» πολύτιμον σύγγραμμα περί 
τής κ α θ ’ ημάς Εκκλησιαστικής καί αρχαίας *Ελλη
νικής μονσικής, έν ω ένθεν μέν μετά πνεύματος 
διαυγεατάτον, παρατηρητικότητας καί όξυνοίας ον 
τής τνχοναης καί έπιχειρημάτων σθεναρών καί ά μ α 
γνητών διατνποΰνται αί περί τής θεωρίας τής ’Εκκλ. 
μουσικής ίδέαι καί γνώμαι αντοϋ, άφ’ ετέρου δέ έν 
τω πρακτικοί τμήματι (ος έν ενανθεΐ λειμών ι ύπάρ- 
χουσιν έγκατεσπαρμέναι μελισταγώς αί μουσικαί αν
τον εμπνεύσεις.

Διά τοΰ έργου αντοϋ τούτον ό διακεκριμένος 
Μουσικοδιδάσκαλος έπεσπάσατο τήν ειλικρινή καί 
πολύτιμον έκτίμησιν τών έν *Εσπερία σοφών. Ί Ι  δέ 
έν Λειψία τής Γερμανίας έκδιδομένη μοναικοφιλο- 
λογική έφημερίς «  M u s ik a lic e  l it te re s ih e I*  
M o n a ts  b e r i h t ) )  έν μακριο άρθρφ περί τοΰ έρ
γου αντοϋ πλ.είστας κολακεντικάς κρίσεις γράφονσα 
λέγει καί τά εξής’ « 'Ο έν Σμύρνη τής Μ . ’Ασίας 
διδάσκαλ.ος τής Έ κκλ. μονσικής κ. Μ . Μισαηλίδης 
έφιλοπόνησεν άξιόλ.ογον θεωρητικόν περί τής ώραίας

ταύτης τέχνης μετά πολλών κλιμάκων καί τεσσάρω) 
μονοχόρδων καί μετά πρακτικού τμήματος περι 
λαμβάνοντος μελωδίας άνατολικοϋ νφονς συντεθεί- 
σας νπό τοΰ ίδιον σνγγραψέως. Τό έργον τοΰτο 
περιέχει άξιόλογον νλην καί σημαντικός θεωρίαςι 
διά τών οποίων διαφωτίζονται πολλά σημεία τής

Γ ίγα ντες αληθείς τής έπιστημης δέν παύου- 
βιν ημέρας καί νυκτός άνασκαλεύοντες τό πάν, 
>πως άνεύρωσι τήν αλήθειαν έν  παντί τοϋ έπι- 

Έ κκλ. μονσικής τών Βνζαντίνων, άτινα μέχρι τοΰ δι βτητοϋ κλάδψ. Π αράδειγμα έστωσαν πρός τοΐς
έθεωροϋντο άν ούχί σκοτεινά καί άλυτα ζητήματα, 
άλλά τουλάχιστον παρημελημένα. Ό  αξιόλογος ού- 
τος μονσικολόγος προσέφερε σπονδαίαν συμβολήν 
είς τήνΈκ/.λ. μουσικήν τής πατρίδος αντοϋ, κα θ ’ δτι 
αί έν τή συγγραφή τον θεωρίαι είσί πορίσματα μα- 
κράς μελέτης, έπισταμένης έρεννης καί μαθηματι
κής άκριβείας »

Οΰτω ό κράτιστός τής Έ κκλ. μουσικής μύστης 
καί τών πατρίων ένθερμος ζηλωτής έν βαθεϊ πλψ  
θαλερωτάτφ γήρατι εΐδεν έπιστεφομένους τους πο
λυετείς καί άτρύτους αντοϋ πόνονς διά τής επιδοκι
μασίας καί έπικροτήσεως έκείνων άκριβώς, ών 
γνώμη εχει τό κύρος άναμφισβήτητον καί ήσθάνθη 
τήν άρρητον έκείνην άγαλλίασιν τής όμολογηθείαης 
επιτυχούς συμβολής πρός έπανόρθωσιν, διαρρύθμι 
σιν καί έπιστημονικήν έξακρίβωσιν τής θεωρίας τή, 
Έ κ κ λ. μονσικής, δπερ ώς σκοπόν έν τω βίφ αύτοΰ 
προστησάμενος διατελεϊ θεωρών ώς τιμαλφέοτατον 
ηθικόν άδάμαντα, ώς κράτ ιστόν έπαθλον έν ενγενεϊ 
άγώνι νπό τοΰ έπιατημονικον κόσμον αντφ έπιδο- 
θέντα

, Η Τ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Έ άν ή κατάργησις τής τετραφώνου έκ τού Μη- 
τροπολιτικοϋ Ναοΰ τής πρωτενονσης γενικευθή καί 

είς τάς λοιπάς έκκλησίας 
Εινε ά^αραίτητον ένθα υπάρχει τετράφωνος, 

νά ιιετακληΟιι τότε κατ’ άνάγκην πρέπει
οί νΰν υπάρχοντες έν αν- 

ταΐς χοροί τής Βνζαντιακής μονσικής νά καταρτι 
σθώσιν έπί τό τελειότερο)1 καί κατά τό ύπόδειγμα 
τών έν τοΐς Πατριαρχείοις τοιούτων. ’Επειδή δέ οί 
παρ’ ήμϊν ίεροψάλται μολονότι τυγχάνουσιν οί πλεϊ- 
στοι καλοί έκτελεαταί δμως άγνοοΰσι τόν τρόπον τον 
καταρτισμού τελείων μουσικών χορών διά τοΰτο 
άποραίτητον εινε νά μετακληθή έκ Κων).πόλεως εις 
έκ τών δοκιμωτέρων καί έμπειροτέρων μουσικών, 
δστις άφικνούμένος καί παραμένων ένταΰθα, έστω 
καί έπί τινα μόνον χρόνον, νά υπόδειξη είς τους \ 
ίεροψάλτας μας τόν τρόπον τοΰ καταρτισμού τελείαrv 
μουσικών χορών όρίζων προσέτι καί τά μαθήματα 
άτινα δέον άπαραβάτως νά έκτελώνται κ α θ ’ δλην 
τήν ενιαύσιον άκολονθίαν.

Τοιουτοτρόπως μόνον θά δννηθώμεν νά έχωμεν 
έν τοϊς Ναοΐς ήμών Βνζαντινονς μουσικούς χορούς 
τελείους άκολονθούντας έν μουσικόν σύστημα καί 
/.ιίαν τάξιν τ ψ  έν τοϊς Παιριαρχείοις.

ΛΛΛΥΛΛνΛΛΥΥ\

Πρέπει δέ νά κατανοηθή καί νπό τών κ. κ. έπι- 
τρόπων τών Ιερώ ν Ναών, καί ιδίως τής πρωτευού-

σης,δτι διά τήν διατήρη- 
Και εν «λ λο  Λκόιιη οιν Βυζαντινών μουσικών 

χορών άπαιτεΐται καί κά
ποια δαπάνη ανάλογος, διά τήν όποιαν δέον νά μή 
φανώαι τόσον φειδωλοί δσον φαίνονται σήμερον μή 
δίδοντες ούτοι, λόγω δήθεν οικονομίας, ονδέ μονό- 
δραχμον μηνιαίαν άμοιβήν είς τούς ίσοκρατοϋντας 
παϊδας. ·

Φ Ο Ρ Μ Ι Γ Ξ

ΦΩΝΗ ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ

Οχ άηοδε^άμενοι τά μέχρι τοϊ'δε αττο- 
«ίταλέντα αύτοϊς ^ ί ’λ λ α  και τει>χη της  
ήιιετέρας έφ ημερίδος παοακαλοννται  
νά ρας αποΰτεΐλ'ωΰι την ϋι/νδροριίν  
των καβόϊίον τό ό ν λ λ ο ν  ήρών εχει α πό
λυ το ν  άνάγκην τ α ύ τ η ς ,  δπως έΓακο- 
λο υ θι’κίη και αι·0ις τίιν τακτικήν π ο
ρείαν τ ο ν .

ίόσοις ά λλοις ό σοφός C hrist καί ό μ έγα ς  
καί πολύς βυϊ,αντινολόγος Ινρουμδάχερ, οΐτι
νες, έρευνιΒντες τήν άνεξερεύνητον άχρι τοΰδε  
,ρυΐ,αντιακήν ιστορίαν, έρχονται νά μάς δια- 
νοίξωσι τούς οφθαλμούς καί εις τό περί τής 
Έθνικής ήμ<Εν Μουσικής ζήτημα, δίδοντες είς 
ήρ,άς νά έννοήσω μεν διά τής μ εγά λη ς των 
ταύτης έργασίας, ξένοι αύτρί, πόσον ήμείς οί 
άμεσοι άπόγονοι έκείνω ν έπί τοϋ σπουδαιο- 
τάτου τούτου ζητήματος όφ είλομεν νά έργα- 
σθωμεν.

Καί διά τοϋτο χαίρομεν βλέποντες τήν μ ε 
γάλην έργασίαν, ήτις ήρξατο έπό τίνος νά γί- 
νηται έπί τοϋ ώς μή ώ φελε τόσον παρημελη- 
μένου τούτου θέματος έν  τή πατρίδι των φώ
των καί τοΰ πολιτισμού. Ιναί διά τοϋτο ένθου- 
■οιιδμεν, διότι άνέθορε καί πάλιν ό εύγενής  
ύπέρ των πατρίων ζήλος, ό μ έγα ς ύπέρ τής 
πολυτίμου προγονικής ήμων κληρονομιάς έν- 
δούσιασμός έν  τή έστία τοΰ καλοΰ έν  γ έν ει  
καί ιδία τής σοφής καί προτυτύπου Μουσικής 
-τής άνταζίας τής άριστουργηματικής έκείνης  
•δραματικής ποιησεως, μ εθ’ ής ήδελφωμένη  
ουνεκίνει καί έδίδασκε, διαπλάττουσα τά ήθη 
καί οδηγούσα είς έργα  άγαθά.

Τιμή όθεν είς 'Υ μ ά ς, σεβαστή χορεία των 
<3θφ(ίιν ιεραρχών, καθηγητών, έπιστημόνων καί 
λοιπών σκαπανέων τής Έ θνικ ή ς ’Ιδέα ς, οίτι
νες άντεπεζήλθετε κατά τής αδιαφορίας καί 
«δράξασθε τοΰ μ εγά λου άγω νος τής περισυλ
λογής τοΰ Έ θνικ ο ΰ  ήμων Μουσικοΰ πλούτου 
καί ήγείρατε φωνήν έπιστημονικής έρεύνης, 
φωνήν διαμαρτυρίας κατά τής έθνοκτόνου άδρα- 
νείας. Τιμή δέ καί είς τόν τίς οίδε διά ποιων 
πικριών καί μόχθων δημιουργήσαντα τάς πολυ
τίμους ταύτας στήλας, δι’ ών ή πολύμοχθος καί 
έθνική Υ μ ώ ν  έργασία αντηχεί εϊς άπαν τό 
Ε λλ η ν ικ ό ν .

Ή  Κύπρος ή ώραία ήμων πατρίς, ήν συγκι- 
νούν τά αύτά μέ ύμάς αισθήματα καί ήτις τρέ
φει τούς αύτούς μ έ ύμάς πόθους, ή Κύπρος ή 
διά μέσου τω νζοφερω τέρω ν αιώνων διασώσασα 
ακέραια τά κοινά γνωρίσματα τής μ εγά λη ς  
ήμων καταγω γής: ήθη, έθιμα, θρησκείαν γ λ ώ σ 
σαν καί χαρακτήρα, τά πάντα ανόθευτα, άνό - 
θευτον καί καθαράν διετήρησε καί τήν έθνικήν  
της αισθητικήν καί δι’ αύτό συγκινείται καί 
ένθουσιά οσάκις έκ των μυροβόλων έλληνικω ν  
όρέων τής σ τέλ λετε  τά ώραίά σας κ λ έ φ τ ι κ α ,  
τά άποπνέοντα τό γλυκύ άρωμα τής λ ε β ε ν 
τ ι ά ς ,  καί τά θαυμάσια έκείνα ειδυλλιακά  
άσματα, των όποιων ή Μουσική ήχοΰσα είς  
αύτά τά μύχια τής καρδίας της τή είναι προσ- 
φιλεστέρα καί έπιβλητικωτέρα πάσης εύρωπαϊ- 
κής συνθέσεως.

Καί τήν ύψ-ίστην ταύτην άπόλαυσιν τήν χρε 
<υστοϋμεν είς ύμάς, εύ γενείς  Κύριοι, καί σάς 
άπονέμομεν δι’ αύτό τάς εύχαριστίας μας, πα· 
ρακαλοΰντες συνάμα, δπως συνεχίσητε τόν  
καλόν σας άγω να. Μή θέλοντες δέ καί νά  
•ύστερήσωμεν είς τόν έπιδιωκόμενον ύψηλόν 
σκοπόν σάς σ τέλλο μ εν  σήμερον καί ήμείς 
■δείγμάτι τής Μουσικής καί Ποιήσεώς μας. Μή 
λησμονήτε δμως δτι ή Κύπρος μας είναι ή πα 
τρίς τής ’Αφροδίτης καί δι’ αύτό δέν θά  ψάλη  
είμή τόν έρωτα. Τό ήρωικόν άσμα δέν θά  έ -  
•ϊ,έλθη των χειλέω ν της, διότι φύσει εύσεβής 
προσέφερε ν άπασαν τήν λατρείαν της καί έκαυ- 
■σεν δλον τόν λιβανω τόν της πρό τοΰ βωμού 
τής ’Αφροδίτης. Πρό των ποδων ταύτης, είς ήν 
άνήγειρε καί ναούς περικαλλείς, ό Κυπριακός 
λ α ό ς  έϊ,έχυσεν άπασαν τήν τρυφερότητα καί 
ί)δυπάθειαγ τής καρδίας του έν  θαυμαστή ποιή 

<τει καί περιπαθεστάτη Μουσική. Ό λ α  τά πάθη

τής καρδίας έν  θελκτική καί θαυμαστή βραχυ
λ ο γ ία  δι’ ώραιοτάτων ερωτικών δίστιχων καί 
ήδυπαθοϋς. καί τρυφεράς μολπής έκχύνονται 
άπό τά σπλάγχνα τοϋ Κυπρίου τραγωδιστοϋ.Τά  
δίστιχά ίου ά λλοτε μ έν  τρυφερά καί ειδυλλιακά  
ά λ λο τε δέ ακόλαστα μάς ύπενθυμίζουν διά τής 
χάριτός των τόν Ά ν α κ ρ έον τα  καί τόν Θεόκρι
τ ο ν  ή δέ Μουσική του είς ήν άπαντα καί ό 
ίδιάζων έκείνος χαριτωμένος ρυθμός τοΰ ήμί
σεως έπί πλέον χρόνου έπί δύο, τριών καί τεσ
σάρων τοιούτων άκεραίω ν, μάς δεικνύει τήν 
μίαν καί ένιαίαν αθάνατον ελληνικήν ψυχήν, 
ήτις διά μέσου των αιώνων έλευθέρα πάντοτε 
καί αδέσποτος αύτή, διετήρησε τήν ιδίαν έα υ 
τής καλαισθητικήν.

Π όθεν ή καταγω γή τής Κυπριακής Μουσικής 
δέν προτίθεμαι νά έϊ,ετάσω. Τό ζήτημα τοΰτο, 
δπως παντού σχεδόν, καλύπτει ό πέπλος τού 
σκότους. Ίσ ω ς τό μ έλλ ο ν  θ ’ άνασύρη τόν πέ
πλον καί φως άπλετον θ ά  έπιχυθή. Ά λ λ ’ ήμεΐς 
σήμερον, όφείλοντες έφεκτικότητα έπί τοιού
των ζητημάτων, έν  μόνον δυνάμεθα άσφαλως 
νά είπω μεν, δτι έν  τή πατρίδι θεά ς  άρεσκομέ- 
νης είς τό ασμα καί τήν ποίησιν δέν ήτο δυνα
τόν ή νά καλλιεργηθή δεόντως ή Μουσική. 

Λ εα η Ίσ ό ς  Κύπρου 10 Μαρτίου 1 9 0 3 .

Χρήότος Ά ηοότολίδης.
("Ε π ετ α ι ή άνάλυσις τών δημοσίευβησομένοιν ε?; τι 

π ίο σ ε/ ές  τεύχος τή ς  «Φ όραιγγος» Κυπριακών οηαωδών 
α σμάτω ν).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ
άρχαίων ανεκδότων χειρογράφων περι τής 

εκκλησιαστικής ήμών μουσικής.

Μεταζύ των πολλώ ν ά λλω ν έπιτυχιων άς 
έσχεν ή « Φ όρμιγζ » κατά τό διαρρεΰσαν χρο
νικόν διάστημα τής έκδόσεώς της έπιπροστίθε- 
ται ήδη καί έτέρα διά τής άπό σήμερον δημο- 
σιεύσεως έν  ταΐς στήλαις αύτής άρχαίων άνεκ- 
δότα>ν χειρογράφων π£ρί τής έκκλησιαστικής 
ήμων μουσικής.

Ή  έπιτυχία αρτη, ήτις άσφαλως δύναται νά 
όνομασθή θρίαμβος διά τήν έφημερίδα ήμών, 
οφείλεται είς τόν νέον συνεργάτην μας άζιό- 
τιμον κ. Κ . Ψ άχον μουσικοδιδάσκαλον έκ τών 
διαπρεπών τής Κ ω ν/πόλεω ς, όστις θέλω ν νά  
καταστήση τήν « Φ όρμιγγα » έτι μ ά λλο ν  ικα
νήν νά άνταποκριθή πρός τόν εύρύ καί ύψ-ηλόν 
αύτής προορισμόν εύηρεστήθη ν ά μ ά ς  άποστείλη 
τήν κάτωθεν δημοσιευομένην άνέκδοτον π ρ α γ
ματείαν « Περί τών ένθεωρονμά’ων τή ψαλτική 
τέχνη καί περί ών φρονοϋσι κακώς τινές περί αν
ιών » τοΰ Μ ανουήλ Λαμπαδαρίου τοϋ Χρυσάφη 
εύρισκομένην έν  τή 'ΙερΟ. Μονή τών Ίβήρω ν  
έν  χειρογράφω φέροντι τόν άριθμόν 1 1 2 0 .

Τ ή ν πραγματείαν ταύτην άπ έστειλεν ήμϊν ό 
κ. Ψ άχος συνοδεύσας ταύτην διά τής επομένης 
έπιστολής.

’Αξιότιμε κ. Ί .  Τσώκλη
Επόμενος τή νποσχέσει μου άποατέλ.λω νμϊν 

έπί τον παρόντος τήν παρά πόδας άνέκδοτον πραγ
ματείαν Μ ανουήλ Δούκα τοΰ Χρυσάφη. Οντος 
ήν Λαμπαδάριος τής άγιας Σοφίας κατά τό έτος 
1 4 5 3 . Σννέγραψε δέ καί τήν πραγματείαν ταύτην 
νΰν τό πρώτον νφ’ ήμών έκδιδομένην έκ τοϋ ύπ’ 
άριθμόν 1 1 2 0  χειρογράφον τής βιβλιοθήκης τής έν 
άγίω ’Όρει ίεράς Μονής τών Ίβήρων, φέροντος έν 
τέλει τά εξής: « Έ τελειώ θη  τό παρόν βιβλίον : 
»αί άκολουθίαι πάσαι τής ψαλτικής διά χειρός 
* Μανουήλ Δούκα Λαμπαδαρίου τοΰ Χρυσάφη 
»έν  έτει 1458  Ίνδικτιώ νος στ’ Ίουλίψ  (ή  ήμε- 
»ρομηνία δυσανάγνωστος) καί οί βλέποντες εύ - 
»χεσθέ μοι διά τήν τοϋ Κυρίου αγάπην » . Σ η -  
μειωτέον δέ δτι άνακριβώς ή πραγματεία αΰτη άπο- 
δίδεται ύπό τινων Μανονήλ Χρνσάφη τω νέω τω 
καί Πρωτοψάλτη, δστις ήκμασε κατά τό 1 6 0 0  μ .Χ .  
Καί ό Κ . Σάθας έν τφ « Περί θεάτρου καί μον
σικής τών Βυζαντινών » ίστορικω αντον δοκιμίω έν

σελίδι σξβ' άναφέρει δτι « προσόντα τοΰ τότε κα/.οΰ 
»μονσικοϋ κατά τόν Δούκαν Χρυσάφην έθεωροϋντο 
»τό ν ’ άντιγράφη καθ’ ύπαγόρενσιν καί άνεν βοη- 
»θείας βιβλίο\> παν μουσικόν ασμα, τό νά ψάλλη 
»άμελετήτως καί άμα πρώτον θεωρήσας οίονδήποτε 
»πα/.αιαν καί νέον μάθημα, τό νά τονίζη πάν νέον 
»ποίημα καί τό νά διακρίνη διά μόνης τής άκοής 
»τόν ποιητήν παντός άδομένου μέλους » , άτινα εύ- 
ρισκόμενα καί παρά τφ Τζετζη (Altgriocllicho 
Musik σελ. 1 2 5 ) , είσί περίληψις τών έν τοϊς έξ 
κεφαλαίοις τής δημοσιευόμενης πραγματείας περί 
προσόντων τοΰ καλοΰ μονσικοϋ άναφερομένων.

’Εν Φαναρίω Κ/πόλεως τ/, I I  Μαρτίου 1 9 0 3 .

Κ. Α. Ί ’Λνος

ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΤΣΑΦΗ

Περι τών ένθεωρονμένων τη β α λτικ ή  
τέχνη και « ε ο ιώ ν  opovovdi κακώς 

τινές περι αντώ ν.

ΠΡΟ Ο ΙΜ ΙΟ Ν

Έ  Ί.ν. μέν ττολλάκ’.ς ν.χ-ν. νοϋν έττηλθε ττερί τών 
τΫ,ς ψαλτικές tsy νης Οεσεών τε κκί φθορών καί -της 
όδοϋ -χύττ,ζ καί τών άλλων τών ένθεωοουμένων 

ίτυγγράψασθα; τινα οίονε1 ΰπόμνησιν καί απλώς 
ΰφ-όγνίσιν πάντων, εί; ωφέλειαν μέν τών τοϊς το’.ου- 
το ;; μελλόντων λόγοις προσεχειν, αποτροπήν δέ τών 
άλλων πως ορονούντων περί αυτών, οί οίλοτ'.μού- 
μενοι επί τό ψάλλειν είδέναι καί επκτττ,μονες είναι 
της ψαλτικής, οΰτ’ αυτοί ίσασιν έο’ οίς φιλοτιμοΰν- 
τα^καί προσδιαφθείρουσ'.ν εΐτις αύτοϊς ώς είδόσιν 
έΟε/.ει — po<7syε·.ν, διά τό μη μετ’ έπιστημης άκριβους 
τε καί άπταιστου την τοιαύτην μετερχεσθαι τέχνην.

Ά λ λ ’ οσάκις τοϋτο κατά νοϋν έβαλλόμην, τοσαυ- 
τάκις έξεκρούσθην τοΰ εγχειρήματος, άλλου επ’ άλλω 
πρός εαυτό με άνΟελκοντος καί πολλών περικυ- 
κλούντων όσημε'ραι φροντίδων, αί τοιαΰτα έκπονεΐν 
έπετρεπον ούδαμώς. Έ πεί δέ νΰν ό έν Ίερομονάχοις 
Γεράσιμος, τών ήμετερων μαθητών τυγχάνων, σπου
δαίος τε' έστι καί φιλομαθής καί τών καλών ούδε'ν τι 
παραδραμεϊν αύτόν βούλεται, πολυ τό έπικρατοΰν 
όρών άτεκνον και αύτός καί τήν ένίων άμαθίαν κιν- 
δυνεύουσαν της άλλης επιστήμης δόξαι προτιμοτε'- 
οαν. σφοδρώς ϊγκειται, κανόνας άπαιτών τινας 
παρ’ ήμών, οίς επόμενος αύτός τε άν έ'χοιτο τοϋ 
άπταιστου καί τοΐς άλλοις εϊπου δεήσειε υφηγητής 
τοϋ ορθού γε'νοιτο λόγου, καί ού φησίν άνήσειν ήμας, 
εως άν αύτώ την αϊτησιν έκπληρώσαιαεν. συν αυτώ 
δ’ ούδέν ήττον καί άλλοι πολλοί της αύτής αύτώ 
προαιρε'σεως οντες καί τά αύτά αύτώ σπουδάζοντες, 
αετά της ίσης επιμονής τε καί προσεδρέίας τής ίσης 
άςιώσεως lyονται, καλόν έδοςεν είναι μοι μή σιω
πάν, μηόέ τήν αϊτησιν αύτών άργην καπαλιπεϊν, 
μηδέν τι άνύσασαν, άλλά πάντα απλώς ύπεριδόντα 
τάλλα εργον ε/εσθαι ήδη καί τόν ορθόν τής επιστή
μης ύφηγεΐσθαι λόγον Αύτοϊς, άλλως γάρ ούτ’ άν 
συμφε'ροντα έποίουν, καί τό της υπεροψίας ούκ’ είχον 
οπως έγκλημα διαφύγω, τοσούτων όντων καί τηλη- 
κούτων τών έρεθιζόντων πρός την σπουδήν. "Α μέν 
ούν ί.οι τόν παοόντα πεποίηκε λόγον ταΰτά έστιν-\ ‘ 4
εργον δέ ήδη επόμενοι περί αυτών άρςάμενοι λε'γο- 
αβν' άλλ’ οί άμαθώς και άνεπιστημόνως ποιοΰντες 
ποιήματα καί κρίσιν έςάγοντες περί τούτων, οϊαν 
τούς τοιούτους έζάγιιν είκός καί διδάσκοντες έν 
πλάνη μή είδότες ο λε'γουσ:ν. ποιήτωσαν ομοίως, 
άπερ καί βούλονται. Τωόντι γάρ ούδε'να ζημιοϋσιν 
εντεύθεν πλήν εαυτούς. Ήαεΐς δέ φε'οε τήν αλήθειαν, 
ής προϊστάμεθα τέχνης, πζσιν ύποδείςωμεν έναργώς 
καί όσον οίον τε διά βρανεων θεόν τοΰ λόγου προ- 
βαλλόμενο^ μάρτυρα τοΰ μηδέν κατά τι πάθος λα- 
λεϊν. Αύτήν δε' τήν άλήθειαν έν πάσι τε τοΐς άλλοις 
κάπί τοΰ παοόντος τιμώντας λεγειν όσα δη καί 
φαμε'ν.

'II τοίνυν ψαλτική επιστήμη ού ^νίσταται μό
νον άπό παραλλαγήν, ώς τών νϋν τινές οΐονται άλλά 
καί δι’ άλλων πολλών τρόπο>ν, :ύς αυτίκα λέςω διά 
βρα/έων τό γάρ τής παραλλαγής χρήμα κατά τήν
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ψαλτικήν τό εύτελέστερόν τε τών εν αύτη πάντων 
/.αί εύκολώτατον' καν εϊττο·. τις ώς μέλος έποίησα 
καί κατά τκς οωνάς έστίν άνενδεές ούδεμιάς άπού- 
σης, ήνπερ εδει παρεΐναι καί τό ορθόν είναι καί 
υγιές όντως άπό παραλλαγής s /ε·. ώστε μη χρείαν 
είναι μηδεμίαν άλλην έν αύτω ζητείν τελειότητα, 
κακώς φρονείν τε και λέγε’.ν ήγητέον τόν τοιοΰτον 
καί εξω τοΰ τής έπιστήμης ορθοϋ λόγου- διατίθεται 
γάρ φαύλως περί αύτήν καί άπερ ούκ’ οιδε ταΰτα 
λ.αλεί ύπ άμαθείας καί τοΰ μη έθέλειν δοκεΐν κατα- 
μαθεΐν την αλήθειαν δι’ άμέλειαν ίσως κα; τό ύπε- 
ρήφανος είναι καί τις τών κενοδόξων* εχει άνεπι- 
γνώστως ϊν’ οϋτως εϊπω καί άνεπιστημόνως τό κατά 
τό ψάλλειν ένεργείν καί λόγου παντός έκτός. μελω
δώ ν ώς τών ιδιωτών τις επόμενος τή τοΰ μέλους 
άλόγως ήχοι. Έ π εί ει οπερ ό τοιοΰτος ύπ’ άμαθείας 
ίσως έρ'εΐ το ορθόν εί/ε μεθ’ έκυτοΰ, ούδεμία ήν αν 
χρεία οϋδ’ άνάγκη τοΰ τόν μέν Γλυκύ* Ίωάννην 
πεποιηκέναι τάς μεθόδους τών κατά τήν ψαλτικήν 
θέσεων, τόν δέ Μαιστορα Ίωάννην μετ’ αύτόν τήν 
έτέοαν μέθοδον καί τά σημάδια ψαλτά' ειτα μετ’ αύ
τόν πάλιν τόν Κορώνην τάς έτέρας δύο μεθόδους 
τών κρατημάτων καί τήν έτέοαν τών στιχηρών' εδει 
γάρ καί τούτου λοιπόν καί τούς άλλους κπαντας 
άρκεϊσθαι ταίς παραλλαγαϊς μόναις καί μηδέν τι 
περαιτέρω πολυπραγμονεΐν μηδέ περιεργάζεσθαι μήτε 
περί θέσεων, μηθ’ όδοΰ μητ άλλης ήςτινοσοΰν ιδέας 
τεχνικής. 1’ίνωσκε γάρ ότι τάς προειρημένας τών 
θέσεων μεθόδους ούκ έποίησκν οί τοιοΰτοι διά τό 
ψάλλειν ταύτκς ώς μαθήματα, άλλ’ ώσπερ ό’οον τινά 
συντεθέντες καί νομοθετοΰντες έκεΐνοι δήλοι εΐσί μή 
άρκούμενοι κατά τήν ψαλτικήν μόναις ταϊς λεγομέ- 
ναις παραλλαγαϊς, μηδέ τούς ύστερους ήμας άρκεϊ— 
σθαι βουλόμενοι^κκι διά τοΰτο ποιοΰντες άπερ φθά- 
σαντες είρήκαμεν, ινα πρός αύτά βλέποντες οί 
μετ’ αύτούς ώς πρός τι παράδειγμα, αύτοί τε μή 
Ιχοιεν ύπερβαίνειν τούς τοιούτους όρους τε καί κα- 
νόνας,καί τοϊςλοιποϊς κπασιν, ο σοι δη καί βούλονται 
κατά τό ψάλλειν ένεργεΐν* τών τοιούτων ύφηγηταί 
νένοιντο. Θέσις γάρ λέγεται ή τών σηυ.αδίων ένω-
4 ' i l l

σις. ήτις άποτελεΐ τό μέλος" καθώς γάρ έν τή γραμ
ματική τών είκοσιτεσσάρων στοιχείων ή ένωσις συλ- 
λαβηθεΐσα άποτελεΐ τόν λόγον, τόν αύτόν τρόπον 
καί τά σημεία τών φωνών ένοΰνται έπιστημόνως 
καί άποτελοΰσι τό μέλος καί λέγεται τό τοιοΰτον 
τότε θέσις. Ά λ λ ά  μηδέ τόν δρόμον, ώ ούτος. τής 
μουσικής άπάσης τέχνης καί τήν μεταχείρησιν άπλήν 
τινά νομίσης είναι καί μονοειδή- ώστε τόν ποιή- 
σαντα στι/ηρόν καλλιφωνικόν μετά θέσεων αρμοδίων  ̂
μή μέντοι γε καί οδόν τηρήσαντα στιχηροΰ^ καλώς 
ήγεΐσθαι τοΰτον πεποιηκέναι, καί τό ποιηθέν ύπ’ αύ
τοΰ καλόν απλώς είναι /-.αί μώμου παντός ανεπίδε
κτο'/* έπεί εί καί μεταχείρησιν στι/ηροΰ τό ύπ’ αύ
τοΰ γινόμενον ούκ’ έχει. τώ όντι ούκ’ εστιν άνεπί- 
ληπτον. Μή τοίνυν νόμιζε άπλήν είναι τήν τής 
ψαλτικής μεταχείρησιν, άλλά ποικίλην τε καί πο
λυσχιδή· και πολύ τι διαφέρειν άλλήλων γίνωσκε 
τά στιχηρά και τά κρατήματα καί τά κατανυκτικά 
καί τά  μεγαλυνάρια καί οί οίκοι κατά τάς αετα- 
χειρήοεις αύτών καί τά λοιρά περι ά ή τέχνη κατα
γίνεται' άλλη γάρ οδός καί μεταχείρησις στιχηροΰ 
καί άλλη κατανυκτικοΰ καί έτέρα κρατήματος' 
άλλη μεγαλυναρίου^ καί τών οίκων έτέρα,καί άλλη 
χερουβικοΰ/κκί άλληλουαρίου έτέρα. 'Ένθεντοι καν 
τοϊς καλλοφωνικοΐς στι/ηροΐς οί τούτων ποιηταί τών 
κατά τά ιδιόμελα μελών ούκ απολείπονται, άλλά 
κατ' ίχνος ακριβώς άκολουθοΰσιν αύτοΐς καί αύτοΐς 
μέμνηνται' ώς γοΰν έν μέλεσι διά μαρτυρίας καί 
τών έκεΐσε κειμένων μελών ένια παραλαμβάνουσιν 
άπαραλλάκτως. καθάπεο δή έν τώ στι/ηραρίω εκ- 
κειντο* καί τόν έκεΐσε πάντες δρόμον παρ’ όλον τό 
ποίημα τρέχουσιν άμετατρεπτεί καί τώ προτέρω τε 
τών ποιητών άεί ό δεύτερος έπεται καί τοΰτο ό 
μετ’ αύτόν καί πάντες κπλώς έχονται τής τέχνης 
όδοΰ. "Οτι δε ταΰθ’ ούτως Ιχει, καθάπερ έγώ οημί 
νΰν δήλον έντεΰθεν.

("Ε π ετα ι συνέχεια)

Βαρεία πρό τον ’Ίσου δέν τίθεται- διότι τό 
συνεχές Έλαφρόν, άποτελούμενον έκ δνο 
κατιουσών φωνών, ιιτοι Άποστρ&φου και 
Ελαφρού, ών Λ πρώτη ύποτάσσεται τη δεύ

τερα, προξενούσα ούχι πλέον ύπέρβασιν, 
άλλά συνέχειαν φωνίις και μέλους είς τους 
δύο τούτους τόνους λαμβανομένου τοΰ μέν 
πρώτου είς την αρσιν, τοϋ δέ δευτέρου δε- 
χομένου συλλαβήν, έξουδετεροϊ τήν έπι τοΰ 
Ισου τούτου επιρροήν τής Βαρείας. Διότι 

άδύνατον νά διακριθ^ είς "Ισον, μεθ’ ό επον- 
ται δύο ή πλείω κατιοΰσαι φωναί, τό βά- 
)ος, δπερ ώς έκ τής θέσεώς της προσδίδει 
ι Βαρεία είς τήν φωνήν τοϋ πρό αύτής φθόγ

γου άπό τόν φθόγγον τόν έπόμενον, οστις 
ένταΰθα είνε ή ύποτασσομένη τω* Έλαφρώ 
Άπόστροφος, άλλ- ήπίως προφέρεται τό “Ίσον  
αύτό καί έν συνεχεία ούτως εΐπεϊν μετά τής  
Άποστρόφου, μεθ’ ής συνδέεται τό Έ λ α -  
φρόν, δπερ, ούχί ώς αί Άπόστροφοι, άλλά 
.ιέ έλαφρότητα καταβιβάζει τούς δύο αύτοΰ 

φθόγγους. Διά τοΰτο δέ και οί αείμνηστοι 
διδάσκαλοι Χουρμούζιος, Γρηγόριος, Πέ
τρος, Κωνσταντίνος, ’Εμμανουήλ, Ψωκαευς 
κλπ. ούχί ούτω ς:

Τό γραφεΐον τής « Φ Ο Ρ Μ ΙΓ Γ Ο Σ »  
μετεφέοΟη είς τήν οδόν Πραξιτέλους «ρ. 32

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Ψ Α Λ Τ Α Σ
Περί ορθογραφ ίας της Μ ουσικής.

(Συνέχειαν ιδε 3ον φύλλον) *

Ά λλά καί δταν μετά τό Ίσον έπεται συνε
χές Έλαφρόν, ώς έν τη γραμμή ταύτη :
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ώς γράφουσι τήν θέσιν αύτήν οί παρ’ ήμΐν 
αουσικοί, δήλαδή μέ Βαρεϊαν πρό τοΰ "Ισου, 
άλλ’ ούτως :

ου σα
κτλ.

η η αε

ήτοι άνευ βαρείας, έγραφον τάς τοιαύτας 
θέσεις.

Ά λ λ ’ έκτός τοΰ ύηφιστοΰ, δπερ δίδει αύ- 
ξομειουμένην τινά όύναμιν και ζωηρότητα 
είς τούς χαρακτήρας, ύφ ούς τίθεται, και τής 
Βαρείας, ήτις θέλει νά προφέρηται ό φθόγγος 
τού έμπροσθεν αύτής κειμένου χαρακτηρος 
ιιετά βάρους άιιέσως έν τή άρχή τής φωνής 
αίσθητοΰ, ούτως ώστε νά διακρίνεται ή ζωη- 
ρότης τού χαρακτήρος τούτου άπό τόν ηγού
μενον, δσον και άπό τόν έπόμενον φθόγγον, 
τό ’Ίσον δέχεται καί τό Ό μαλόν, δπερ προ
ξενεί τραχύν τινα κυιιατισμόν φωνής έν τω 
λάρυγγι χωρίς παΰσιν τής πνοής, άλλά καί 
οξύτητα, είς υν ύπογράφεται χαρακτήρα. 
"Οθεν δταν τό Ίσον έχη έτερον χρόνον, του- 
τέστι κλάσμα, και κατόπιν αύτοΰ μ ί α ν  κα\ 
μ ό ν η ν  Άπόστροφον ίσοχρονοΰσαν αύτω, 
άπαιτεϊ δέ ίνα ό φθόγγος αύτοΰ έξαγγελθή 
μετά ζωηρότητος, θέτομεν ύπ'αύτό άντι ι[;η- 
φιστοΰ ή Πεταστής, τό 'Ομαλόν ούτω :

π
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Πολλάκις δμως ή έμπροσθεν τοΰ Ίσου  
Άπόστροφος δέν ίσοχρονεϊ αύτω, άλλά τότε 
άναπληρούται τό ισόχρονον διά τού έπομέ 
νου τηΆποστρόφω ταύτη φθόγγου τών Κεν- 
τηηάτων, καθώς τοΰτο:

Ή  δ ’ έν τώ παραδείγματι τ,ούτω ένέργεια 
τοΰ'Ο μαλοΰ δύναται άκριβέστερον νά παρα- 
σταθη διά τής έξης άναλυτικής γραμμής:

 ̂ — %\
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Τίθεται έπίσης τό 'Ομαλόν κάτωθεν δύο ΐί 
καί τριών "Ισων δταν είνε άνάγκη νά έξαγ- 
γελθώσι ταΰτα μετά τραχέος κυματισμοΰ τής 
φωνής έν τώ λάρυγγι, άλλά τότε προγράφε- 
ται ή Βαρεία καί τίθεται άνωθεν τό γοργόν 
οΰτω :

^  » Γ  y  ^  I  f  ^  Τ  Γ ~

 ̂ το ο ο το ο ο το ο ο το

ένω άν είνε άνάγκη νά έξαγγελθώσι ταΰτα ut 
άδύνατόν τινα και λιγυρόν κυματισμόν χω- 
ρ\ς παΰσιν τής πνοής και τών χειλέων κά
πως άνοιγοκλειομένων, θέτομεν ύπ’ αύτά τό 
έτερον ούτω :
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(επεται τυνε/εια) Α . Π απατ:αναγιώτον

ΤΛ ΤΟΥ ΠΕΚΑΠΕΝΘΗΐνίΕΡΟΥ

Ό  «ιοι/ ό ικός γορος τή ς  τετράφωνου τή ς  Μητοοπόλεω; 
’Αθηνών κατηργήθη υπό τοΰ Σ εβ . Μ ητροπολίτου ϊ, 
',ατ’ άλλους παρητήθη έκ λόγων φιλοτια ία ς.

— ' ί ΐ  κατά ργηίΐς α ύ τη , ώς λέγουσι, θεωρείται ω; 
απαρ/ή τή ς  όλοϊ/εροΰς καταογήσεως τή ς  τετράφωνο» 
έκ πάντων τών Ναών τή ς  πρωτευούσης ένθα ΰπάρ/ει τ:·

άφωνος.
—  Ό  τόπος τή ς  πρωτευούσης σ/εοόν αύσσωμ,ος έςήρί 

τήν άπόφα^ιν ταύτην τοΰ Σ εβ . Μ ητροπολίτου εΰρεΟίΐ: 
σύαφωνος είς ό ,τ ι ουτος εποαςεν.

—  Ή α ε ίς  εϋ/όαεΟα νά έξακολουβήση ό Σεβασαιώτατο: 
τό οϋτως άρςάαενον εογον του ύπέρ τή ς  μουσικής αας, 
οπως διάψευση πάι/τας τούς σχηματίσαντας καί πβρί τού
του ο?αν καί περί τοϋ προκατό/ου του εί/ον γνώμην επ 
τοΰ μουσικοΰ ζη τή μ α το ς.

--------------------
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Α Ν Α Τ Τ Π Ω Σ Ι Σ

τοϋ ΕΙΡΜ0Λ0Γ10Υ τών κα τα ϋα ίιώ ν καί 
τών κανόνων ΙΙετρου τοϋ Π ελο-  

πονντκίίοι·-

Φέοοαεν είς γνώσιν τών άςιοτίμων κ. κ. συνδρο 
μητών ήμών οτι τά Βιβλιεμπορικά Καταστήματ; 
τοΰ Άποστολοπουλου άπεοάσισαν νά προβώσΐ' 
είς τήν άνατύπωσιν τοΰ πρό πολλοΰ έξαντληθέντο 
καί ούδαμοΰ ύπάρχοντος πλέον « Είρμολογίον » τώ 
κκταβασιών καί τών κανόνων Πέτρου τοΰ ΓΙελ.οπον 
νησί Ου οπερ έςέδωκέ ποτε Ιωάννης ό ΙΙρωτοψάλ.τη;

'Η  άνατύπωσις αύτη γενήσεται καλλιτεχνικωτκτ 
κκί έπί έκλεκτοΰ χάρτου επί τή βάσει δέ τής τετκ: 
της έκδόσεως ήν έφιλοτέχνησε ό Ιωάννης ΙΙρωτ: 
ψάλτης προσθέίς καί άνεκδότους τινας ειρμούς δ’.κ 
σωθέντκς έν τοΐς ιδίοις αύτοΰ χειρογράοοις.

Τό δλ.ον εργον άπαρτισθήσεται έκ 5 5 0  περιπο 
σελίδων είς δύο τόμους ών έκαστος θέλει τιμκσΟ? 
δρκχμάς 3 ,5 0  κατκβαλλομένας άμα τή λήψει έκά 
στου τόμου.

Διά τής άνατυπώσεως τοΰ Είρμολογιου τούτο 
άναπληρούται τό μέγα κενόν οπερ διήνοιξεν έν τκ 
ίεραΐς ήμών άκολουθίαις ή ταχεία έξάντλησις το 
βιβλίου τούτου, οπερ ώς γνωστόν τυγχάνει άπαρα: 
τητον διά πάντα ιεροψάλτην κκολουθοΰντκ τό γνν 
σιον Βυζαντιακόν μουσικόν σύστημα.

Οί βουλόαενοι ν’ άποκτήσωσι τό εργον τοΰ": 
παρακαλ.οΰνται νά δηλώσωσι έγκαίρως ήμΐν ή το 
Καταστήμασι τοΰ κ. Άποστολοπούλου τό ονομκτ 
πώνυμον κκί τήν διεύθυνσίν των.

'Ο μή γνωρίζων τάς καταβασίας τοΰ Πέτρου κ 
τούς ειρμούς τών κανόνων άπέχει πολύ τοΰ νά νο μ 
ζεται Βυζαντινός ψάλτης.

Τΐτποις ’Λποιίτολοπονλον.


