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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ*

* ”i3= άριθ. 467 Παρνασσού.
1 Νεαρά γ', θεσπ'ζομεν μή περαιτέρω μεν εξήκοντα πρεσβυτέρων κατά τήν άγιωτάτην 

μεγάλην έκκλησίχν είναι, διακόνου; δε αδένας έκατόν, τεσσαράκοντα δέ θηλείας, και δπο- 
διακόνους έννενήκοντα, άναγνώστας δέ έχατδν δέκα, και ψάλτα; είκοσι πέντε, ώς είναι τον 
πάντα αριθμόν των εόλαβεστάτων κληρικών τής μεγάλης έκκλησίας έν τριακοσίοις είκοσι 
πέντε προσώποι; και έκατόν πρός τούτοι; τών καλουμένων πυλωρών.»

2 Άλεξιάδος βιβλ. ιε'. Τώ δέ ναω τοϋ μεγαλοκήρυκος Παύλου κλήρος μέγας ζατείληκτο 
.και πολύς, κχί φώτων οα.ψίλεια, και παραγενόμενος ο’ς τουτονί τόν νεών, ϊοοις άν χορούς 
έκατέρωδεν άντάδοντας. Κατέταξε γάρ τώ τών ’Αποστόλων νειϊ> αδοντα; και άδούσας κατά 
τόν Σολομώντα’ έπιμελές γάρ και τό τών διακονησών πεποίηκεν έ'ργον.

3 Άλλ’ έποφθήσεταί τις έν κο'ραις οβτω τοΐς θείοι; προσανατεδειμένη, ώς όρθρίοις παρου- 
σιάζειν έν ασμασι και τών φδόντων τοΐς χοροί; συνεφίστασθαι και ύμνφδό; μετά τών άλλων: 
γνωρίζεσΟαι, ....... Και αδουσι συνήδε και τών ΰποφωνουμένων τούς θείους, υμνους . 
έπακροωμένη, ούδέν παρίει τών όσα πρός: ύμνωοίαν Θεώ έπάναγκες άναφέρεσθα: ...... 
'Γίςάδούσης έν ναώ Κυρίου έπακροώμενος, και τοΐς τών ύμνων μέλεσι τά. έαυτής παραμι- 
γνυούσης ψελλίσματα, ού τόν τής φύσεως πλάστην ξδόξασε, καί τής φδούσης τεθαύμακε τδ 
φιλόθεον.

Ιϊερι δέ των προ της άλώσεως της Κ/πόλεως έζ.κλησικστικ,ών χορών 
βχομεν τάς έξης Οετιπάς ειδήσεις, Κζτά την τρίτην νεκράν του Ίουστι- 
νιανοΰ*  τδ προσωπικόν των τριών έν τγί μεγάλη έκκλησί^ χορών, ύπερ- 
μέτρως αύξηθέν, περιορίζεται εις 60 πρεσβυτερους, 100 διακόνους καί 90 
υποδιακόνους, άποτελοϋντκς τόν έντδς τοϋ βήματος χορόν*  εις 25 ψάλτας, 
ώποτελοϋντκς τον δεύτερον χορόν, διηρημένους είς δυο ημιχόρια, ών έκά- 
τεοον ειχεν ΐ'διον Δομέστικον*  τον δέ τρίτον άπετέλουν οί έπί τοϋ άμβωνος, 
έν τω μέσω της εκκλησίας κειμένου, 110 άναγνώσται. Ωσαύτως η δωδέ
κατη νεαρό: τοϋ 'Ηρακλείου περιορίζει τον άριθμδν τοϋ Λροσωπικοΰ τ^ς 
μέν Μεγάλης εκκλησίας εις 80 πρεσβυτερους, διακόνους άρρενας 150, Οη- 
λείας διακόνους 40, υποδιακόνους 70, άναγνώστας 160, και ψάλτας 25. 
της δέ των Βλαχερνών εις πρεσβυτερους 12, διακόνους άρρενας μέν 18, 
Οηλείας δέ 6, υποδιακόνους 8,άναγνώστας 20, ψάλτας 4, και πυλωρούς 5. 
’Άννα δέ η Ιίομνηνή λέγει, οτι έν τώ ναώ των Αγίων ’Αποστόλων έψαλ
λαν εναλλάξ δυο χοροί, εις άνδρών και έτερος γυναικών, άποτελούμενος 
ύπδ τών διακονησσών,2 ώστε πιθανόν καί αί έν ταΐς άνωτέρω νεαραϊς άνα- 
φεοόμεναι Οηλειαι διάκονοι έλάμβανον μέρος είς τούς χορούς. Μιχαήλ δέ 
δ Ψελλδς περί'της θυγατρδς αύτοϋ Στυλιανης λέγει ότι έλάμβανε μέρος 
είς τούς έκκλησιαστικού’ς χορούς·3 δ αύτδς δέ Ψελλδς περί ’Γωάννου τοϋ
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Εύχαϊτών Μητροπολίτου λέγει, δτι έν τ·ρ κκτ’ αύτδν Μητροπόλει έλάμ- 
βανε μέρος είς τούς πολύφωνους χορούς άπας δ λαός, ούδέ τών γυναικών 
εξαιρούμενων.’ Έκ τών μαρτυριών δέ τούτων μάνθάνομεν, δτι ού μόνον 
ώρισμέναι διακόνησσχε, άλλα και αί κόραι έπισημων οικογενειών, ο'ία η 
τοΰ Ψελλοϋ, έλάμβανον μέρος εις τούς εκκλησιαστικούς χορούς, πολύφω

νους καί παραομονίους δντας, ώστε οί βυζαντινοί ^σαν πολύ δικαιότεροι 
ημών πρδς τδ γυναικεΐον φϋλον. Ή συμμέτοχη δλου τοΰ λαοΰ είς τάς 
ύμνφδίας, άναφέρεται καί ύπδ τοΰ Μεγάλου Βασιλείου’, τοΰ Θεοδώρη

του, καί άλλων εκκλησιαστικών πατέρων.
Περί δέ τοΰ ερμηνευτικού -ή έξαγγελτικοΰ, τουτέστι τοΰ ποακτικοΰ 

μέρους, έχομεν ωσαύτως θετικές γνώσεις, τδ μέν έξ ιστορικών πηγών, 
τδ δέ έκ τών χειρογράφων τών μελωδιών. Κατά μέν τδν Μεγαν Βασί
λειον δύο ησζν οί έπί της έποχης αύτοΰ συ ηθεις τοΰ φδειν τρόποι έν τί) 
έκκλησίγ,ό άντιψαλλόμενος $ άντίφωνος, και δ καθ’ ύπακοην. «Έκ νυκτδς 
γάρ, λεγει, όρθρίζει παρ’ ήμιν δ λαδς έπι τδν οίκον τ^ς προσευχ-ης καί έν 
πόνφ καί Θλίψει καί συνοχή δακρύων έςομολογούμενοι τφ Θεφ, τελευ
ταίου έζαναστάντες τών προσευχών είς την ψαλμφδίαν καθίστανται. Καί. 
νΰν μέν διχγ διανεμηθέντες, άντιψάλλουσιν άλληλοις,^ όμού μέν την με* 
λέτην τών λογίων έντεΰθεν κρατύνοντες, δμοΰ δέ καί την προσοχήν καί 
τδ άμετεώριστον τών καρδιών διοικούμενοι. ’Έπειτα πάλιν έπιτρέψαντες 
ένί κατάρχειν τοΰ μέλους, οί λοιποί ύπηχοΰσι’ καί ούτως έν τγ ποικιλίες5

1 Μ. Ψελλ. Είτε γάρ Εν Σεραφ'μ μέλη υμνούμενα, είτε Εν Χερουβίμ προσφδόμενα, είτε παρά 
τών θρόνων συναρμοζόμενα,είτε παρά τών Εφεξής τάξεων μελουργούμενα,είτε παρά τών θείων 
ψυχών μουσονργούμενα, πάντα 'άν τις ΐδοι iv τη κατ’ αύτδν Μητροπόλει τφ κρείττονι φω- 
ν.αΐς Ασιγήτοις Αναπεμπόμενα' προστέθηκε ταΐς χοροστασίαις τους κύκλους τών ψαλλόντων, 
Επηύξησε τοΐς μέλεσι μέλη, και τοΐς βυθμοΐς ρυθμούς προσενήνοχε' πδν Εθνος Επισυνήγαγε, 
πάσαν τέχνην, παν Επιτήδευμα, Ενδον τού ίερού ναού πάντας συνήγαγε, και τάς Αγροίκους 
γλώσσας πρός τήν τού κρείττονος ύμνωδίαν έρρύθμισεν’ ούθ’ ό τέκτων ούθ’ ό σκυτοτόμος, 
ούθ’ ό χαλκεύς, οόδ’ εϊ τις ετερος χειρώναξ ή βάναυσος, τών μυστηρίων άτε'λεστος, οόδε τής 
πρός τό θειον Εμμελεία; Αμέτοχος· άλλ’ ώ προ βραχέος τό σκύτος Ιν ταΐς χερσί, ουτος Εν
δον γενόμενος τού ναού Αθρόον μεταπεποίηται, καί τήν τε φωνήν συνηχεΐ ταΐς Αγγελικαΐς 
σάλπιγξι, τούς τε δακτύλους βυθμίζει πρός τήν τοΰ χορού συμφωνίαν’ ούδέ τό θήλυ πόρρω 
τών τοιούτων Εστί’ αλλά καί ταύταιςέστί τινα μέλη τοΐς μείζαυσι συνυπηχούντα χοραϊς.»

2) Βασιλ. «Πώς ούχί καλλιών Εκκλησίας τοιαύτης σύλλογος, έν ή συμμιγής ήχος, ο’όν 
τίνος κύματος ήιόνι προσφερομένου, άνδρών καί γυναικών και νηπίων, κατά τάς πρός τόν 
θεόν ημών'δεήσεις Εκπέμπεται,”

3 θεοδ. Έν πάσαις γάρ ταΐς κατά τήν οικουμένην Εκκλησίαις, τού ιερού καθηγουμένου 
συλλόγου, άπας ό λαός τόν εύεργέτην υμνεί.»

4 Γρηγ. Θεολ. Ώ τών Αντιφθόγγων καί Αντιφώνων Ασμάτων τοΐς Εκατέρωθεν θιασώταις, 
καί λατρευταΐς τής. θείας Εν κρότοι; μεγαλειότητας.

5 Περί τού ποικίλου τής ψαλμιρδίας Εν τή ΛΖ' Ερωτήσει λέγει τάδε’ «Χρησιμεύειν δέ λο
γίζομαι τήν Εν ταΐς προσευχαΐς καί ψαλμωδία1.; κατά τάς'Επικεκριμένας ώρας διαφοράν τ» και 
ποικιλίαν, καί κατ’ Εκείνο, ότι Εν μέν τή όμαλότητι πολλάκις που και Ακηδι| ή ψυχή και 
Απομιτε ορίζεται ’ Εν δέ τή Εναλλαγή καί τψ ποικίλα» τής ψαλμιυδ'ας χαέ.τοΟ περί, έκαστη; 
.Εύρας λόγου ,νεαροποιεΐται αυτής ή Επιθυμία καί Ανακαινίζεται τό νηφάλιου.» 

π$ίς ψκλμφδίκς κτλ.».Έν δέ τ^ ΣΖ' έπιστολ^ λέγει, οτι οί τρόποι ούτος 
τοΰ φδειν, δι’ ούς οί δικβάλλοντες αύτδν έίγειρον ακήρυκτου κκί άσπονδου 
πόλεμον,’ ησαν έν χρησει ηδη έν πολλκϊς έκκλησίχις.*

Ό καθ’ ύπακοην δέ τοΰ ι^δειν τρόπος, άναφέρεται μέν και έν ταΐς άπο- 
στολικκϊς διατάξεσι,3 ποιοΰνται δέ λόγον περί αύτοΰ καί άλλοι εκκλη
σιαστικοί πατέρες. Ό μέν Θεοδώρητος περί τοΰ Μεγάλου ’Αθανασίου λέ
γει’ «Καθεσθείς έπι τοΰ θρόνου, προέτρεπε τδν μέν διάκονον άναγινώσκείν 
ψαλμόν, τούς δέ λαούς ύπακούειν, «’Ότι είς τδν αίώνα τδ έλεος αύτοΰ.)* 

Σαφή δέ·ίδέαν τοΰ τρόπου τούτου τοΰ $δειν παρέχει ημΐν i κατά τδν 
αιώνα άκμάσας Μεθόδιος ο μάρτυς καί Πατάρων έπίσκοπος έν τώ συμ- 
ποσίφ τών δέκα παρθένων, λέγω»/ τάδε’ «Ώς ουν άνέστησαν, την Θέκλαν 
μέσην τών παρθένων, έφη, έκ δεξιών δέ της Άρετ-ης στάσαν, κοσμίως ψάλ- 
λειν" τάς δέ λοιπάς έν κύκλφ, καθάπερ έν χοροΰ σχηιιιατι συστάσας ύπα- 
κούειν αύτ^». Αί ύπδ τ^ς θέκλας ψαλλόμεναι φδαί είκοσι καί τέσσαρες 
τδν άριθμδν κατά την τάξιν τών 24 γραμμάτων τοΰ ελληνικού άλφάβη- 
του επιγράφονται ψαλμ,οί, ών η πρώτη έχει ώδε’

'Ψαλμδς
«’Άνωθεν παρθένοι, βο^ς έγερσίνεκρος ήχος ήλθε, Νυμφίφ λέγων πασ- 

■συδΐ ύπαντάνειν λευκέσιν έν στολαΐς καί λαμπάσι πρδς άνατολάς. ’Έγρε- 
σθε. πριν φθάσγι μολεϊν εί'σω θυρών άναξ». Μετά δέ τδ τέλος έκάστου τών 
24 ψαλμών αί λοιπαί παρθένοι άδουσι την έξ·^ς ύπακοην' -

Ύ π α κ ο η
«Άγνεύω σοι καί λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσα, νυμφίε ύπχντώσοι». 

*0 τρόπος ουτος τοΰ άδειν εκαλείτο καί νπάόειγ-, ύπωόή, νηο^άΙΛεικ καί 
ύπύψα.Ιμος, κατά δέ τδν Θεσσαλονίκης άρχιεπίσκοπον Συμεών καί άσ/ια- 
τικώ;,4 έξ ού η καλουμένη φσματικη ακολουθία, περί ης λέγει' «η φσμα- 
τικη αύτη ακολουθία παρά τών πατέρων άνωθεν δέδοται . . . Καί αί κα
θολικοί δέ έκκλησίπι πάσαι άνα την οικουμένην άπ’ άρχ·ης ταύτην με-

1 Βασιλ.Έπιστ. ΣΖ’. Καν τήν αιτίάν ίρωτηθώσι τού Ακηρύκτου τούτου καί Ασπόνδου πο
λέμου, ψαλμοΰς λέγουσι καί τρόπον μελφδίας τής παρ’ ήμΐν κεζρατηκυίας συνήθειας, καί 
τοιαϋτά τινα, Εφ’ οίς Εχρήν αδτοϋς Εγζαλύπτεσθαι.»

2 Βασίλ.Έπιστ. ΣΖ.Έπί τούτοις λοιπόν εϊ ήμας Αποφεύγετε, φεύξεσθε μεν Αιγυπτίους,®εύ- 
ξεσθε δί καί Λίβυας Αμφοτέρους, Θηβαίους, Παλαιστίνους, "Αραβας, Φοίνικας, Σύρους, καί 
τούς πρός τω Εύφράτη κατωκισμένους, καί πάντας απαξ άπλώς, παρ’ ο’ς Αγρυπνία» καί προ* 
σευχαί καί αΐ άοιναί ψαλμωδίαι τετίμηνται.» Περίεργον, ότι δεν Αναφέρονται Ενταύθα όνό- 
μαστι αί δύο περί τών πρωτείων Ερίζουσαι Εκκλησίαι.

3Άποστ. Αιατ. II, 57. Άνά δύο λεγομένων Αναγνωσμάτων, Ετερός τις τού Δαβίδ ψαλλέ- 
τω ΰμνους, καί ό λαός τά ΑκρΟστίχια ύποψαλλέτω» Εύσεβ. 1<Γ. II, 17. Ενός μετά βυθμού 
κοσμίως Επιψάλλοντος, οί λοιποί καθ’ήσυχίαν Ακροώμενοι τών δμνων τά Ακροτελεύτια ΙξΓ 
ηχ.ούσι.» . '
. 4 Ό ιαματικός ούτ.ος τού όίδειν τρόπος τής βυζαντιακής. Εποχή; ούδίν κοινόν Εχει μετά 
τών μελωδιών τοΰ σημερινού συστήματος, τών καλουμένων ασματικών. 
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λφδικώς έτέλουν, μηδέν χωρίς μέλους λέγουσαι, έίμή τάς τδν ιερέων μ.ό- 
νον εύχάς, καί τάς των διακόνων αιτήσεις. Έξαιρέτως δέ αί μέγισται έκ- 
κλχσίαι τίίς Κωνσταντίνου καί ’Αντιόχειας ποτέ και Θεσσαλονίκης, είς ήν 
άρτι καί μόνον έν μόνφ τής τοϋ Θεοϋ αγίας σοφίας θείφ ναώ ένεργεΐσθαι 
ύπολέλειπΤαι . . . Οί δέ Κωνσταντινοπολΐται τοΰτο άρτι θαυμάζουσι, μή 
είδότες, δτι ταΰτα διωγμφ Λατίνων τά κάλλιστα κατέλιπον έθη»·. Κατά 

τδν είρ ημενον Συμεών φιματικδς γδοντο άπαντες οί του Δαβίδ ψαλμοί, 
μεθ’ έκαστον στίχον ύπα,δουμένης της ύπακοής. «Συνέτισόν.με Κύριε, ή 
Δόξα σοι δ Θεός, ή ’Αλληλούια κτλ,,».1 Τοιοΰτος τοϋ $δειν τρόπος ύπηρ
χεν έν χρήσει καί παρά τοϊς άρχαίοις ώς τά σχολ. είς Πίνδαρον Όλυμ. 9 

αναφεοουσι λεγοντα* «Ό Αρχίλοχος προ τούτων τδν λυρικών γενόμενος, 
έλθών είς ’Ολυμπίαν θελήσας ύμ.νον άναβαλέσθαι είς Ήρακλέα έν τίί Όλυμ.- 
πίιγ, άπορήσας κιθαρωδού, διά τίνος λεξεως μιμήσασθαι τδν όυθμ,όν καί 
τδν ήχον της κιθάρας επιχείρησε’ συντάξας ουν τοΰτο τδ κομμάτιον Τή~ 
νελλα, ούτω καί τά έξης άνεβάλλετο, καί αύτδς μέν τδν ήχον τής κιθά
ρας ύποκοινόμενος έλεγεν έν μέσφ τδ χορφ τδ Τήνελλα, δ δέ χορός τά 
έπίλοιπά, οΐον Καλλίνικε χαΐοε άναξ Ήράκλεις, αύτός τε καί Ίόλαος αίχ- 
μητά δύο. ’

Περί δέ τοΰ ετέρου τρόπου, τοΰ άντιψάλλειν άλλήλοις, ό μέν Θεοδώ

ρητος λεγει οτι είσηχθη είς τήν εκκλησίαν ύπδ τοΰ Διοδώοου καί 
Φλαβιανοΰ,3 ο δε Νικηφόρος δ Κάλλιστος ύπδ τοΰ ’Ιγνατίου τδ πρώτον 

εις την εκκλησίαν της ’Αντιόχειας,έν έκστάσει γενομένου καί τά αγγελικά 
ταγματα ουτω ψαλλοντα ιδόντος.^ Άλλ’ άμ,φότεροι ουτοι τοΰ άδειν οί τρό

ποι εν χρησει οντες παρά τοϊς άρχαίοις, άπαντωσι καί παρά τοΐς θερα
πευτείς κατά την μαρτυρίαν τοΰ Φίλώνος,® ήν άντέγραψεν αυτολεξεί καί

1 Εν τω Monum. juris ecci. graecorum τον Πίτρα δπάρχει κατάλογος τών ψαλμών τής 
Ενιαύσιον ασματιζής ακολουθίας μετά τών ύπαχοών αύτών, όπως έψάλλετο έν τή άγίφ Σοφία. 
Εν 3ε τοϊς χεφογράφοις τών μελωδιών σώζονται παρασεσημασμένα διά μουσικών σημείων.

2 Ο Αρχαιότατος ουτος τρόποςτοϋ αδειν ύπάρχει έν χρήσει καί παρά τοΐς Αΐβίοψι,έν τώ
Οερισμφ τοϋ ζαχσροζαλάμου πρός παραμυθίαν τοϋ έκ τών έργων πόνου, μιας μεν γυναιχδς 
φδουσης μελιρδιαν τινά, τών δέ λοιπών έν χορφ την έπωδδν έπαναλαμβανουσών. Λ

3 Θεοο.Φλαβιανος και Διόδωρος διελόντες τούς τών ψαλλόντων χορούς έκ διαδοχής φδειν 
την οαδιτικην έδιοαξαν μελφδίαν. Καί τοΰτο έν ’Αντιοχείφ άρξάμενον πάντοτε δ.έδραμε καί 
κατέλαβε τής οικουμένης τά τέρματα.

4 Νιχηφ. Κάλλιστος. Τήν οέ τών Αντιφώνων συνήθειαν άνωθεν άπδ τών Αποστόλων ή ΐκ- 
κλησια παρέλαβεν. Καίγάρφασι τδν Θεοφόρον ’Ιγνάτιον ... και τδν τύπον πρώτος τή Άν- 
τιοχέων έκκλησια. έδίδου- όΟεν ώς άπδ πηγής καί έπί τάς άλλας έκχλησίας Θεοϋ ή τοιαύ.τη 
διεδόθη παράδοσις.

5 Φιλ. Μετά οε το δεΐπνον τήν ίεράν άγουσι παννυχίδα. "’Αγεται δέ ή παννυχίς τδν τρό
πον τοΟτον. Ανιστανται πάντες άΟρόοι καί κατά μέσον τδ συμπόσιον δύο γίνονται τδ πρώ
τον χοροί, ο μεν γυναικών, δ δέ Ανδρών. Ήγεμών δέ καί "Έξαρχος αίρεΐταε καθ’έκάτερον 
έντιμωτατος τε χαί έμμελέσεατος. Εϊτα ^δουσι πεποιημένους εις τδν Θεόν ΰμνους πολλυΐς 
μέτροις,κχι μέλεσι τή μέν συνηχοϋντες, τζδε καί άντιφώνως άρμονίαις έπιχειρονομοΰντες καί 
έπορχούμενοι, έπιθειάζοντες τρτέ μέν τά προσόδια, τοτέ δέ τά στάσιμα, στροφάς τε τάς 
εν χρεία καί άνιιστρόρους ποιούμενοι.
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ό Κάλλιστος, δστις προσθέτει καί τά έξης" «Εί δέ τφ δόξεε μή τον Φί- 
λωνα περί τήί κατά τδ Εύαγγέλιον πολιτείας ταΰτα διεξιέναι ,. . αλλά 
γε μέν πεισθήτω άναμφήριστον είναι, ώς τήν ημών διαγράφει πολιτείαν, 
έν οΐς προϊστορεϊ δ δηλωθείς σοφός τούς τε λέγεσθαι είωθότας παρ’ ήμώ7 
ύμ.νους, καί ώς ένδς μετά ρυθμοϋ κοσμίως έπιψάλλοντος, ον λοιποί καθ’ ησυ
χίαν άκροώμενοι τών ύμνων, τά άκροτελεύτια τών ύμνων συνεξηχοΰσι»· 
Άφότεοοι λοιπόν οί τρόποι ήσαν πολύ άρχαιότεροι τοΰ ’Ιγνατίου καί Φλα- 
βιανοΰ καί Διοδώρου, διαδοθέντες βεβαίως διά τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου 

κοιί. τών διαδόχων αύτοΰ μετά τών λοιπών τεχνών καί. έπιστημών τής 
ελληνικής φιλολογίας εί'ς.τε τήν Αί'γυπτον καί Παλαιστίνην, ής δ πλη
θυσμός άπδ Άντιόχου τοΰ επιφανούς, τοΰ πολλούς πεπαιδευμένους έν τ·ρ 
αύλγ αύτοΰ διατ,ηροϋντος, καί θερκπεύοντος τάς έλληνικάς τέχνας, καί 
ιδίως τήν δραματικήν, ήν κατά τδ πλεΐστον ελληνικός.1 Κατά δέ τον 
Πλούταρχον «ό μέν’Αρταουάσδης (βασιλεύς τών ’Αρμενίων) καί τραγφδίας 
έποίει, καί λόγους έγραφε καί ιστορίας, ών ένιαι σώζονται* οί δέ ΙΙερσών 
καί Γεδρωσίων παΐδες: τάς Εύριπίδου καί Σοφοκλέουςετραγφδίας ^δον.»*

Καί έκ τών χειρογράφων δέ τών μελφδιών τής Β' συστοιχίας έπιβεβαι- 
οϋται ή ύπαρξις τών τριών χορών έν τγί έκκλησίφ,είς ούς είσί διανεμημένα 
τά φσματα, φέρονται έπιγραφάς,τά μέν ύπό του έν τφ βήματι χοροΰ φδό- 
μενα,τό «οί έντος τοϋ βήματος ή οί έσω. όλοι δμοϋ,δλοι από χοροΰ κτλ.»,τά 
δέ ύπό τών ψαλτών, το «δ δομέστικος τοΰ δεξιού ή άριστεροϋ χοροΰ μετά 
τών σύν αύτφ»* τά δέ μονοφώνως γδόμενκ «δ μονοφωνάριος» ή δ δομέστι-, 
κος μόνος,καθ’ εαυτόν,δ τοΰ δεξιο.ΰ ή δ τοΰ άριστεροΰ χοροΰ κτλ. τά δέ τοϋ 
τρίτου χοροΰ, τοϋ έκ τών άναγνωστών άποτελουμένου τό «Οί έκ ή έπ1 
τοϋ άμβωνος, δλοι δμ,οΰ άπο χοροΰ, είς διπλασμ.όν κ.τ.λ. Πολλάκις δέ 
ήνοϋντο άμ.φότερα τά ημιχόρια τοϋ δευτέρου χοροΰ, καί πάλιν άλλοτε 
ήνοΰντο συμφώνως δ έπί τοϋ άμ.βωνος χορός τών άναγνωστών μετά τοΰ 
τών κάτω ψαλτών, δηλοϋντες ούτω κατά τόν Σωφρόνιον πατριάρχην ’Ιε
ρουσαλήμ, τήν συμφωνίαν άγγέλων καί άνθρώπων.

Περί δέ τών καθέκαστα τής άκουστικής θεωρίας τής βυζαντιακής μουσι
κής, ήν όί ’Αρχαίοι καί Βυζαντινοί 'Αρμ.ονικήν όνομάζουσι,παραπέμπομεν είς 
τήν π?ό επτά περίπου έτών γερμανιστί έκδεδομένην πραγματείαν ημών,

1 Μακχβ.κεφ.τ'. Μετ’σύ πσλύνδ'ϊ χρόνονίξαπίστειλεν ΰ^ισΆιύιγέροντα’Αβηνιχΐον,άναγχά- 
ζων τοΰί’Ιουδάίουςμεταβχίνειν έχτών πατρώων νόμων,κάι τοϊς τοϋ Θεοϋ νόμοις μή πολιτεύεσθαι, 
μολϋνάι δε χαί τον έν 'Ιερουσαλΰμοις νεών, xal· προσονομάσαι Διός ’Ολυμπίου, χαί τδν έν 
Γαριζίν, χαδώς έτύγχανον οί τδν τόπον ο’ιχοϋντες, Διδς Βενίου . . . Ήν δέ οότε σαδβατίζειν, 
ούτε πατρώας έό,ρτάς διαφυλάττειν, ούτε Απλώς ’Ιουδαίον δμολογεϊν είναι’ ή'γοντο δέ μετά 
πιχρδς Ανάγκης ε’ς τήν κατά μήνα τοϋ βασιλέως γενέθλιον ημέραν ?πι σπλαγχνισμόν. Γενο- 
μένης δέ Διονυσίων έορτής, ήναγχάζοντο οί ’Ιουδαίοι κισσούς ΐχοντες πομπεύειν τώ Διανύοω 
κτλ». ’Εχ τούτων δέ δύναται πδς νά συμπεράνη κατά πόσον χαί ή χατ’ άρχάς είσΐιχδεϊσα εις 
τήν έκχλησίαν μουσική ήδύνατο νά ε’νε Ίονόόΐϊκή.
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«Περί τής Αρχαίας 'Ελληνικής μουσικής έν τή Ελληνική έκκλησίγ.ϊ, δι’ ής 
Ανεσκευάσαμεν έξελέγξαντες τάς τέως έπικρατούσας ήμαρτημένας δοξασίας' 
τών περί τοϋ ζητήματος τούτου κατά διαφόρους καιρούς πραγματευθέντων,· 
και ιδίως τά ύπδ τοϋ έντριβεστάτου είς τά τών αρχαίων μουσικών τεχνών 

Γερμανοϋ Westphal περί τής κατά τον μέσον αιώνα βυζαντιακής μουσικής 
δημοσιευθεντα, άποδείξαντες διά τε αυτών τών Αρμονικών βυζαντιακών 
συγγραφέων, καί διά μαρτυριών έκ χειρογράφων μουσικών πραγματειών, τδ 

πρώτον ύφ’ ημών Ανευρεθεισών έν ταΐς βιβλιοθήκαις Παρισίων, Βιέννης, 
’Οξφόρδης καί Μονάχου, καί βοηθούμενοι καί ύπ’ αυτών τών μελωδιών καί 
μελών τών διαφόρων αιώνων, Αφού πρώτον κατωρθώσαμεν τήν Ανακάλυ
ψή τής τέως άγνωστου σημασίας καί δυνάμεως τών μουσικών σημείων 
τής τοϋ μέσου αίώνος παρασημαντικής, ότι ή ακουστική θεωρία τής έλ* 
ληνικής έκκλησίας Απδ τών πρώτων αιώνων μέχρι τής άλώσεως τής Κων* 
σταντινουπόλεως ύπδ τών Τούρκων ήτο καί έ'μεινε πάντοτε ή αυτή τών 
αρχαίων, ύπομνηματισθεΐσα πολλάκις καί ύπδ πολλών βυζαντινών.^ 
καί Αποτελούσα παρ’ αύτοϊς τδ τρίτον μέρος τών τότε έν τοΐς σχο* 
λείοις διδασκομένων μαθηματικών, ώς έκ τών μαθηματικών συγγραμ

μάτων τοϋ Μιχαήλ Ψελλοϋ, τοϋ Γεωργίου Παχυμέρη, τοϋ Μ. Βρυεννίου, 
καί άλλων άποδεικνύεται, ούδέποτε μετά τής Αριθμητικής καί Γεωμε
τρίας παύσασα διδασκομένή έν τοΐς τότε έκπαιδευτηρίοις.. ’Εν τή είρη- 
μένη πραγματεία δεν περιωρίσθημεν είς τήν έξέλεγξιν καί Ανασκευήν τών 
ημαρτημένων τοϋ Westphal δοξασιών, άποδείξαντες, ότι δ αρμονικός κα

νών τής ίεράς βυζαντιακής μουσικής εΐνε δ αύτδς καί τών Αρχαίων, δτι 
αί άρμονίαι, ήτοι τά εί'δη τοϋ διαπασών, τά παρά τών βυζαντιακών με- 
λοποιών ήχοι καλούμενα, δεν μετεβλήθησαν παρά τοΐς βυζαντινοΐς μέχρι 
τής ύπδ τών Τούρκων άλώσεως, ώς συνέβη έν τή ρωμαϊκή έκκλησίρι, ήτις 
τήν μουσικήν κατά τήν ομόφωνον πάντων ομολογίαν παρά τής ελληνι
κής παρέλαβε, Αλλά προσέτι έφέραμεν είς φως καί νέαν τινά θεωρίαν τής 
βυζαντιακής παναρμονίου μελοποΐίας, έπικυρουμένην καί συμπληρουμένην, 
έ»ί μέρος δέκαί έπανορθουμένην έ'ν τισι καί δι’ άνευρέσεως νέων Ανεκδότων 
χειρογράφων πηγών,αποδεικνύουσαν,δτι ή Αρμονική πολυφωνία, ής τήν ευρε* 
σιν καί ποώτην μεταχείρισιν ούχί. ορθώς ιδιοποιείται ή δυτική έκκλησία, 
ήν γνωστή, καί έν χρήσει παρά τή ελληνική έκκλησή,ήτις βεβαίως παρέ- 
λαβεν αυτήν μετά τών λοιπών τεχνών καί έπιστημών, ώς φυσικδς καί 
άμεσος κληρονόμος, παρά τών Αρχαίων, καλούντων αυτήν παναρμόνιον 
φδήν Περί ταύτης δέ ο'ί τε αρχαίοι καί βυζαντινοί λόγον ποιούνται ώς 
περί κοινού καί πασιγνώστου, πολλάκις μάλιστα μεταχειριζόμενοι αυτήν 
ώς αισθητόν παράδειγμα καί διασαφητικήν εικόνα πρδς συγκεκριμένην 
έξήγησιν καί κατάληψήν πολλών νοερών ζητημάτων, οΐον τής Αρμονίας 
τοϋ σύμπχντος, τής Αρμονίας τών τριών τής ψυχής μορίων, ή'τοι τοϋ* λο- 
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γιστικοΰ, θυμικοΰ καί βουλητικού, τής ύγείας κτλ. Τδ κύρος δέ καί ή έ,πι- 
στημονική Αξία τών ύφ’ημών έν τή είρημένη πραγματείρρ δεδημοσϊεϋμέ- 
νων,έπικυρωθέντά διά τής άναγνώρίσεως αύτών ύπδ τής φιλοσοφικής τοϋ 
έν Μονάχφ πανεπιστημείου σχολής, καί δι’ έπικρίσεων τοϋ Bucholz έν τή 
Jeneeer Zeitung, καί τοϋ. κλεινού καθηγητοΰ Bursian Αναγνωρισθέντά ώς 
επιτυχής Ανασκευή (gluckliche Wiederlegung) έ'μεινε μέχρι τής σήμερον 
άναμφήριστον, ύπ’ούδενδς ούδ’έλαχίστης Απόπειρας έξελέγξεως ή Ανα

σκευής μέχρι τοϋδε γενομένης. Άλλ’ έν τοιούτοις λίαν σκοτεινοϊς ζητή- 
μασι, περί ών πκρ’ ούδενί τών πρδ ημών περί αύτών πραγματευθέντων 
ευρομεν θετικόν τι, Αλλά του ναντίον εί'χομεν κατά πρώτον νά εξελέγξω - 
μεν καί άνασκευάσωμεν τοσαύτας σπουδαίων καί ειδικών περί τά τοιαΰτα 
Ανδρών ήμαρτημένας δοξασίας,. εϊτα δέ νά δημιουργήσωμεν καί θέσωμεν 
νέας παντελώς βάσεις, ήτο βεβαίως Αδύνατον νά μή παρεισφρήσωσι καί 

Αμαρτήματα τινα είς τά όποια περιεπέσαμεν, θελήσαντες έκ τών τέως 
γνωστών, καί έκ τών έν χερσίν ημών ευρισκομένων Αντιτύπων τών με* 
λφδιών καί μελών ώρισμένων έποχών, ιδίως δέ έκ τής σήμερον ίερ’άί 
μουσικής νά συμπεράνωμεν κατ' Αναλογίαν καί περί τών άλλων έποχών’ 
ών ήγνοοϋμεν τας μελωδίας καί τά μέλη. ’Ιδίως δέ έ'λειπον ήμΐν αί μετά 
μουσικών σημείων παρασεσημκσμέναι μελφδίαι τοϋ ύστερον άνακαλυφδέν· 
τος εί'δους τής φσμκτικής φδής· αί δέ μελφδίαι τής Γ συστοιχίας μόλιί 
κατά τδ παρελθόν έ'τος έγένοντο ήμΐν τυχαίως γνωσταί’ έπίσης έλειπον 
άί μελφδίαι αιώνων τινων τής Β' συστοιχίας, καί ποδς τούτοις άπασαι 
σχεδδν αί μελωδίαι τής Απδ τής άλώσεως Αναπτυχθείσης μελοποΐίας 
μέχρι τής κατά τδ 1816 έπινοήσεως τοϋ. σημερινού συστήματος τής ίε- 
ράς μουσικής. Τούτων δέ ενεκα καί ή Ακριβής καί κατά συνέχειαν ίστο'" 
ρική καί πραγματώδης τοΰ ζητήματος έ'ρευνα ήτον Αδύνατος. Ιδίως δέ 
δέν ήδυνάμεθα νά γινώσκομεν πραγματωδώς, τί ή μετά τήν άλωσιν ιερά 
μουσική έκ τής πρδ αύτής παρέλαβε καί διετήρησε, τίνες μεταβολαί έπήλ- 
θον εΐ'ς τε τήν Ακουστικήν καί μελοποΐί’αν μέχρι τοΰ 1816, τίνες -νεωτε
ρισμοί έγένοντο έν τφ Απδ τής έποχής ταύτης έπινοηθέντι σημεοινφ συ- 
στήματι, καί τί τούτο έκ τόϋ πρδ αύτοΰ παρέλαβε. "Οθεν ουδόλως ύπο- 
πτε.ύσαντες, ότι ή λεληθότως καί κατά σμικρδν κατά τούς παρελθόντα:; 
αιώνας έπί τουρκοκρ,ατείας έπελθοΰσα μεταβολή εΐ'ς τε τήν ακουστικήν 
καί μελοποΐί’αν ήδύνατο νά είνε τοσοΰτον μεγάλη ή μάλλον είπεΐν-ρΐτ 
ζική, παραχθέντες δέ ύπδ τοΰ κατ’ Αναλογίαν συλλογισμού, συνεπεράνά- 

μεν πιθανώς, ότι ή σήμερον ιερά μουσική ε?νε συνέχεια τής πρδ τής άλώ
σεως, επομένως καί πάν o,Tt έν αυτή ευρίσκεται είνε βυζαντιακής ή ελ
ληνικής καταγωγής. Αλλά νεώτεραι έρευναι τών μελφδιών τής Απδ τής 
άλώσεως μέχρι τοΰ 1816 ίεράς μούσικής, Ας ύστερον έπεκτησάμεθα καί 
κατέχομε? έν εί'κοσιχειρογράφοις τής ήμετέρας συλλογής,παρασεσημασμέ-
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νας διά μουσικών σημείων, άποκαλύπτουσιν ήμϊν, καί ίστορικαί μαρτυρίας 

έπιβεβαιοΰσιν, οτι ή σήμερον ιερά μουσική είνε πχντε"Κΰ>$ διάφορος την τε 
άκουστικήν και μελοποι'ί'αν της προ της άλώσεως, Ούτε δέ τδ σήμερον 
διατονικόν γένος και αί έξ αύτοΰ παραχθεΐσαι 15 μουσικά! κλίμακες η 

8 ήχοι έχαυσι την αυτήν διαίρεσιν, ήν τδ προ τής άλώσεως μουσικόν διά

γραμμα, ούτε αί έν τή σημερινή ίερ^ μουσική εύρισκόμεναι χρωματικά! 
καί έναρμόνιαι κλίμακες ύπαρχον έν τή προς τής άλώσεως ιερά βυζαν- 

τιακή μουσική, άλλ’ άπατα ή Ακουστική θεωρία τής σήμερον ίεράς μου-· 
σικής εΐνε τδ μέν Τουρκική, τδ δέ Περσική, τδ δέ ’Αραβική' παντδς άρα 
τοΰ έν τ·ρ σημερινή ιερ$ μουσική ευρισκομένου ούδεμίαν σχέσιν προς την 
πρδ τής άλώσεως ίεράν μουσικήν ίχοντος, παν κατ’ αναλογίαν, συμπέρασμα 
έκ τής σημερινής περί της προ της αλώσεως και τάνάπαλιν ήθελεν εΐνβ 
ημαρτημένου. Έν τη ίερκ μουσική τής ελληνικής εκκλησίας κατά τδν ι
μεσαίωνα έγίνετο χρήσις μόνου τοΰ διατονικού γένους, τοΰ δέ ένάρμονίου 
ούδέν ί'χνος εύρίσκεται έν ούδεμια συστοιχώρ. Ή μέν έγκατάληψις τοΰ έναρ- 

μονίου γένους ήν τετελεσμένου γεγονός ήδη επί Αριστόξενου^ κατά την 
ρητήν αύτοΰ ομολογίαν (§>23), και ί'σως είχε περιέλθει πολύ πρότεοον είς 

Αχρηστίαν, έξ ότου ή .μουσική άπδ της φυσικής αύτής καταστάσεως εις 
τελείαν τέχνην προαχθεϊσα διά Λάσου τόϋ Έρμιονέως έκ μονοφώνου έγέ·· 

νέτο πολύφωνος κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου λέγοντας’ «Λάσος 
δέ δ Έρμιονεύς εις τήν διθυραμβικήν Αγωγήν μεταστήσας τούς ρυθμούς, I 

και τή αυλών πολυφωνία κατακολουθήσας, πλείοσί τε φθόγγοις καί διερ-" 
ριμμένοις χρησάμενος, είς μετάθεσιν τήν προϋπάρχονταν ήγχγε μουσικήν»,1 
-Καί δ Πλάτων δέ έν τώ προς εξήγησιν τις ψυχογονίας αύτοΰ διαγράμματι 
δέν ποιεί χρήσιν τοΰ τεχνικωτάτου ένάρμονίου γένους,άλλά τοΰ διατόνου δι-· 
τόνου, άδροτέρου καί άπλουστέρου καί γενναιοτέρου τών άλλων δντος κατά

1 Περί τη; Αχρηστίας τοΟ ένάρμονίου γένους ό μεν Πλούταρχος λέγει τάδε’ «Οί δέ νΟν 
τδ μίν κάλλιστον χ&ν γενών, δπερ μάλιστα διά σεμνότητα παρά τοΐς Αρχαίοι; ίσπουδάζετο, 
παντελώς παρητήσαντο, ώστε μηδέ την τυχοΰσαν Αντίληψιν των έναρμονΐων διαστημάτων 
τοΤς πολλοί; ύπάρχειν' ουτω δέ Αργώ; διάκείντατ και ^αΟύμως, ώστε μηδ’ έμφασιν νομίζειν 
παρίχειν καθόλου τών ύπό την αϊσθησιν πιπτόντων την έναρμόνιον δίεσιν, έξορίζειν δ’ αύ· 
την έκ τών μελωδημάτων, πεφλοαρηκε'ναΐ τε τούς δόξαντά; τι περί τούτον και τώ γίνει τού" 
τω κεχρημένους’ Απόδειξιν δ’ ΐσχυρότάτην τοδ τάληδή φέρειν ο’ίονται μάλιστα μέν τήν αυ
τών αναισθησίαν, ώς πδν, ό,τι περ αν αύτοΰ; Ιαφύγη, τούτο κάί δή πάντως Ανύπαρκτον ον 
παντελώς και άχρηστον' εΐτα δέ και τδ μή δύνασθαι ληφδήναι διά συμφωνίας το μέγεθος, 
καδάπερ τότε ήμιτόνιον καί τον τόνον' καί τά λοιπά δέ τών τοιρύτων διαστημάτων . . . 
και καθ’ όλρο πανδ’ ασα περιττά φαίνεται τών διαστημάτων, άποδοκιμάζοιτ’ άν ώς άχρη
στα, παρ’ όσον ούδέν αύ τών διά συμφωνίας λαβεΐν έστι’ ταΰχα δ’Αν εΐη,όσα ύτ.δ τής έλαχίστης 
διέσεψ; μετρείται περισσάχις" οΐς άκόλοφθεΐν Ανάγκη και τδ μηδεμίαν τών τετραχορδικών 
διαιρέσεων χρησίμην είναι, πλήν μόνην ταύτην, δι’ ή; πδσιν Αρτιοι; χρήσθαι διαστήμασι 
βομδέβηκε’ αϋτη δ’ αν ε“η ή τε τοδ συντόνου διατόνου καί ή τού τονιαίου χρώματος.» Ό δέ 
Θέων δ Σμυρναΐος τάδε’ «Έστιδέ δυσμελφδητότατον, και ώς έκεΐνό'ς (δ ’Αριστόξενος) φησι, 
φιλότεχνον κα! πολλής δεόμενου συνήθειας, δδεν οδδ’ ε’ς χρήσιν.» ’Αριστείδης δέ δ Κοΐν»·

• . ό:. λ. . ,
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τήν παρατήρησιν τοΰ Πρόκλοϋ,τό μέν έναρμόνιον παιδευτικόν. μάλλον θεω— 
φούντος, τό δέ χρωματικόν έκλυτον κα! αγενές. Ό δέ Πατριάρχης Φώτιος, 
δστις ώς έκ σωζομένων αύτοΰ έμμέτρων φσμάτων, μεμελοπο.ιημένων ποτέ 
κατά τούς όκτώ ήχους,φαίνεται δτι ήτο ύμνογράφος τε και μελοποιός,άνα- 
φέρει περ! τοΰ ένάρμονίου γένους τάδε’ «Εύφυέστατος δ Άσκληπιόδοτος 
περ! μουσικήν γεγονώς, το έναρμόνιον γένος άπολωλός, ούχ οΐός τε έγένετο 
άνασώσασθκι, καί τοι τά άλλα δύο γένη κατατεμών καί άνακρουσάμε- 
νος, τό τε χρωματικόν δνομαζόμενον καί το διατονικόν. Το δέ έναρμόνιον 
ούχ ευρε, καί τοι μαγάδας, ώς έλεγε, ύπαλλάξας καί μεταθείς ούκ έλάτ- 
τους τών διακοσίων. Αίτιον δέ τής μ.ή εύρέσεως τό έλάχιστον μέτρον τών 
έναρμονίων διαστημάτων,όπερ δίεσιν δνομάζουσιν. Τοΰτο δέ άπολωλός έκ 
τής ήμετέρας αίσθήσεως καί τό άλλο γένος τό έναρμόνιον προσαπώλεσεν», 
Ή μαρτυρία αυτή τοΰ Φωτίου, καί μόνη ήδύνατο νά έξαρκέση προς άπόδει- 
ξιν, τοΰ ότι ή ιερά τών Βυζαντινών μουσική δέν είχε τό έναρμόνιον γένος, 
τοΰ οποίου καί ή παρασημαντική ούτε μαρτυρίας, ούτε ένηχήματα ίδια 
κέκτηται. "Οτι δέ.ή ιερά μουσική τό πρώτον ού. μόνον τό έναρμόνιον^ 
άλλ' ούδέ τό χρωματικόν γένος είχε, δύναται νά άποδειχθή έκ τής άνω- 
τέρω περικοπής τοΰ Κλήμεντος, καί έπικυοοΰται έκ τών προ τής άλώ- 
σεως μελφδιών καί τής παρασημαντικής, ούκ έχούσης ί'δια τοΰ χρωματι- 
κοΰ γένους ένηχήματα.

Ή χρήσις μόνου τοΰ διατονςκοΰ γένους, ύπό τών Βυζαντινών, άπόκλεισις 
δέ τοΰ ένάρμονίου καί τών λοιπών χροών τοΰ διατόνου και χρωματικού 
δέν έ'χει τι τό ψεκτόν, άλλ’ εϊνε μάλιστα πρόοδος τής μουσικής τέχνης, 

καί ήθελε περιποιήσει’ τιμήν τοΐς Βυζαντινοϊς, έάν. πραγματικώς άπεδει-· 
κνύετο ότι τοΰτο ύπ’ αύτών τό πρώτον έγένετο, κα! δέν εύρίσκοντο τά 

Ι'χνη έν τη άρχαίγ έποχή, οτε διά Λάσου το„ΰ Έρμιονέως ή μουσική άπό 
μονφδίας ή μονοφώνου μετεβλήθη εις πολύφωνου άρμονικήν, ή όπως οί 
άρχαϊοι.λέγουσιν, είς παναρμόνιον ή πολυαρμόνιον. Ό περιορισμός τής μου
σικής είς τό διατονικόν μόνον γένος Υποδεικνύεται 'ώς σπουδαιοτάτη πρό- 
•οδος καί τελέιοποίησις τής τεχνικής μουσικής ύπό τής έαυτής ιστορίας, 
διότι μόνον έν τώ διατόνω εΐνε δυνατή ή άρμονική πολυφωνία. "Οσφ δέ 

άπλούστερος έγένετο δ άρμονικός κανών, καί έπανήχθη είς τάς φυσικάς 
σχέσεις, τοσούτφ μάλλον ή μουσική είς ανεξάρτητον καί τελείάν τέχνην 
άνυψώθη.

λιανός τάδε- «Τεχνικώτατον δέ το Ιναρμίνιον, παρά γάρ τοϊς ίπιφανεστάτοις ίν μουσική τε- 
τύχηκε παραδοχής, τοΐς δέ πολλοί; Ιστιν Αδύνατον, οθβν απέγνωσάν τινες τήν κατά δίεσιν 
μελφδίαν διά τήν αύτών Ασθένειαν, καί παντελώς αρ,ελώδητον είναι τδ διάστημα δπολαδίν- 
τες.» 'Ο δέ Γαοοδέντιος τάδε’ «ΤόΟτο (τδ διάτονον) γάρ μόνον τών τριών γενών έπίπαν έστι 
τδ νυν! μελφδούμενον, τών δέ λοιπών δυοΐν (χρωματικού και ένάρμονίου) ή χρήσις έκλελοι- 
πίναι κινδυνεύει.»
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r Παραπέμποντες δε, μετά τάς παρατηρήσεις ταυτας,περί τών καθ’ h.x-
ατχ Έ"?ϊς Ακουστικής θεωρίας τής ίεράς Βυζαντιακής μουσικής είς την ήμε- 
τέραν πραγματείαν, παρατηροΰμεν οτι καί ή Ακουστική θεωρία της τοΰ 

' Ιπποδρόμου μουσικής ήν ή αυτή, ‘τά δέ κατά τάς έν αύτώ τελουριένας
έορτάς γδυμένα ι^τματα έψάλλοντο κατά τον Πορφυρογέννητου κατά τάς 
κλίμακας τών ύκτώ της ίεράς μουσικές ήχων, καί κατά τά αυτά τούτων 

;ί ένηχήμκτα* δτι δέ ή διαίρεσις τοϋ μουσικόΰ κανόνος τής ίεράς μουσικής δεν
ήτο διάφορος τής τών οργάνων, εξάγεται και έκ τή; εξής περικοπήςτοϋ Κε- 
δρηνοϋ λέγοντος περί Μιχαήλ τοΰ Θεοφίλου καί Θεοδώρας τάδε’ «Έπεί δέ 
$δειν αύτούς έχρήν καί τελεΐν τά μυστήρια, διά κιθάρας τάς φδάς έξεπλή- 

ρουν,νΰν μέν ήρεμα πως καί λιγυρώς έπηχουντες,νϋν δέ διαπρυσίως,ώσπερ έν 

ταΐς ίεραΐς λειτουργίαις οί ιερείς τάς εκφωνήσεις ποιοϋσι τών ιερών».
.Περί δέ τοϋ συστήματος τής βυζαντιακής παρασημαντικής, ήτοι τών 

μουσικών σημείων, δι’ ών τά μέλη είσί παοασεσημ.ασμένα, πολλοί δέν γι~ 
; νώσκουσιν, δτι ή βυζαντιακή τοΰ μεσαιώνος μουσική κέκτηται σύστημα

εύφυέστατον και πλούσιον, εντελώς μέν διάφορον καί Ασυγκρίτως πολύ 
τελειότερου τοΰ σημερινοΰ, τοΰ κατά τδ 1816 έπινοηθέντος, συνιστάμε- 
νον έξ 70 περίπου σημείων, σημαινόντων ού μόνον ώρισμένα διαστήματα 

καί ώρισμένον χρόνον, αλλά και τάς διαφοράς τών φωνών καί τήν ρυθμι
κήν σημασίαν (ictus), έν τή έξαγγελίγ έκάστου φθόγγου ποιοΰν χρήσιν. 4 
σημείων* ή παρασημαντική δέ αυτή, διαφόρους λαβοΰσα προσθήκας καί 
μεταβολάς κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους κατά τάς έκάστοτε Απαι
τήσεις τής έπιδιδούσης καί μεταβαλλομένης μελοποιΐας μέχρι τής ύπδ 

τών Τούρκων άλώσεως, έκ δέ ταύτης, ένεκα τής δεινοτάτης τών συμφο
ρών, τής καιρίως πληξάσης τήν έθνικήν ημών φιλολογίαν, Αρξαμένη ανά 
τδν χρόνον νά καθίσταται κατά μικρόν Ακατάληπτος, μέχρι τών αρχών 
δέ τοΰ παρελθόντος αίώνος περιορισθεΐσα είς τήν χρήσιν ολίγων σημείων, 
ών Αγνοείτο δ χρόνος καί ή ρυθμική σημασία (ictus), καί τούτου ένεκα 
ούκ έξαρκοΰσα πρδς παρασήμανσιν τών είς τήν έκκλησίαν είσαχθέντων ή'δη 
ιδιωτισμών τής Τουρκικής, Περσικής καί ’Αραβικής μελοποιίας.καί Ακου

στικής θεωρίας μετά τών έναρμονίων καί χρωματικών αυτών κλιμάκων, 
έγκατελείφθη παντελώς ένεκα Αγνοιας κατά τάς ,άρχάς τοΰ ήμετέρου 
αίώνος. Πρδς τήν σήμερον δέ εύρώπαϊκήν παραβαλλόμενη ή μεσαιωνική 
αυτή παρασημαντική, δέν κατέχει δευτερεύουσαν άλλ’ ΐ'σην θέσιν, έ'χουσα 
μάλιστα πλεονεκτήματά τινα. Ή μέν ευρωπαϊκή μεταχειρίζεται έν τή 
παρασημάνσει τών μελών τδ μέν σημεία, δηλοΰντα μόνον τδν χρόνον, τδ 
δέ γραμμάς καί διάμεσα, δηλοΰντα τά διαστήματα* ή δέ βυζαντιακή 

μεταχειρίζεται σημεία, ών έκαστον σημαίνει συνάμα ούχί μόνον χρόνον 
καί, διαστήματα, Αλλά καί τήν διαφοράν τών φωνών καί τήν ρυθμικήν 

σημασίαν (ictus)* ώσπερ ή ευρωπαϊκή ποιεί χρήσιν σημείων πρδς δήλωσιν 
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τής διαφοράς καί τροποποιήσεως πλειόνων φθόγγων, ουτω καί ή βυζαν- 
τιακή διά τών καλουμένων υποστάσεων. 'Υπερέχει δέ προσέτι πολύ τής 
ευρωπαϊκής'παρασημαντικής κατά τήν συντομίαν, εϊνε έπιδεκτική πάσης 
τελειοποιήσεως,καί βασίζεται έπί Ακριβών φυσιολογικών παρατηρήσεων καί' 
γνώσεων τής Ακουστικής, καί φαίνεται έπινοηθεΐσα,'ίνα έξαρκέση είς τάς A·1· 
παιτήσεις μουσικής, Ανυψωθείσης ή'δη είς τελείαν τέχνην, καί μάλιστα πα- 
ναρμονίου, ούχίτδ πρώτον κατά τδν Η' αιώνα ύπδ Ίωάννου τοϋ Δάμασκη- 
νοΰ,ώς τινες Ανεξετάστως παρεδέχθησαν, Αλλά πολύ Αρχαιότερου συστάσα.’ 

Μεταβκίνοντες δέ είς τήν έξέτασιν καί σύγκρισιν τής σήμερον ίεράς’ 
μουσικής πρδς τήν βυζαντιακήν καί άρχαίαν έπαναλαμβάνομεν, δτι ή 
σήμερον ιερά μουσική δέν δύναται ούτε κατά τήν Ακουστικήν θεωρίαν, 
ούτε κατά τήν μελοποίΐ'αν νά συγκριθή πρδς τήν πρδ τής άλώσεως βυ- 
ζαντιακήν ίεράν μουσικήν, πρδς ήν ούδέ ή μετά τήν άλωσιν μέχρι τοΰ 
παρελθόντος αίώνος Αναπτυχθεϊσα εύρίσκεται είς στενήν σχέσιν* διότι ώς 

ήν επόμενον, μετά τήν άλωσιν, έκλειψάντων ήδη τών πολυφώνων χορών 
και σύν αύτοίς τών Ανωτέρω είρημένων τρόπων τοΰ $δειν, ήναΥκάσθήσαν 

νά έπινοήσωσι νέου είδος μελοποίί’ας μονοφώνου, δυναμένης νά αντικατα
στήσω τήν πρότερον έκ τής πολυφωνίας τών χορών παραγομένην ηδονήν. 

Ή νέα αύτη μελοποϊία,ή έπινοηθεϊσα ύπδ ανθρώπων ιεροψαλτών, οΐοι ήσαν 

οί έπί τουρκοκρατείας, διαφέρει ούσιωδώς τής πρδ αυτής* Αναπτυσσόμενη 
δέ πάντοτε ύπδ τήν έπίδρασιν τής μουσικής τών κρατουντών, καί έν χερ
σίν Ανθρώπων στερούμενων καί αύτών τών στοιχειωδεστάτων μουσικών 
γνώσεων,Αποβάλλει Ανά τδν χρόνον πάντα βυζαντιακδν αύτής χαρακτήρα, 
καί μέχρι του παρελθόντος αίώνος έξετουρκίσθη ή μάλλον είπεϊν έξεπερ- 

σίσθη μέχρι Απιστεύτου βαθμού έν Κωνσταντινουπόλει ύπδ τών κατά 
καιρούς Ανεπιστημόνων ιεροψαλτών τής Μεγάλης Έκκλησίας, ων τινες 
κατά τήν ρητήν μαρτυρίαν τοΰ Χρυσάνθου καί Fetis1 ήσαν συγχρόνως 
καί Αοιδοί (χανεντέδες) τών σουλτανικών Ανακτόρων, γινώσκοντες μόνον 
τήν τουρκικήν περσικήν καί αραβικήν περί ακουστικής καί ρυθμ-ικής θεω^-

t Fetis σελ. 395. Le'chanteur le plus renome pour ce genre de melodies fut uu Grec 
du temps de 5’ empereur Mahmoud, et dont le nom etait Chiv6li-Oglau Zorgaki. Il etait 
supirieur a tous les autres chanteurs de la Turquie par le godt et la vari0td des orne 
merits du chant ainsi par Γ expression des paroles passiones. Il fut souvent appe!6 chea 
le Sultan qui prenait plasir a I’ entendre.

* Jusque a 1’ epcque de la revolution qui a soustrait la Gr6ce 5 la domination ottomane,
les Grecs de Constantinople et de Smyrnaont did les musiciens les plus habiles de la Tur
quie. Ils avaitent plus de goftt, plus d’ aptitude pour le chant et pour le jeu des instru
ments que leur oppresseurs, la plupart des chansons turques ainsi que les pieces de viole 
de luth et de tampaurah etait compose par aux. Cue de ces pieces a 6td celdbre & Con
stantinople et daus Γ Asie Minetir jusque dans la primidre partie du dix-neuvidme sidcle 
peutdtre I’ est-elle encore. Ellese joue sur le tambourah ou sur la Kemangeh’ son nom 
esl iskia sanaisi.
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ρίαν έκ του συγγράμματος ταυ Δ. Καντεμίρου, ήν είσήγαγον και εις την 
ίεράν μουσικήν. Ή Από τής άλώσεως μέχρι των αρχών τοϋ ήμετέρου αιώ
νας Αναπτυχθεΐσα μελοποΐί’α σώζεται άπασα, παρασεσημασμένη διά μου 
σικών σημείων τής μεσαιωνικής παρασημκντικής, ώστε δυνάμ,εθα νά πα- 
ρχκολουθήσωμεν άπασαν τήν πορείαν τής Αναπτύξεως αύτής, καί Αντιλη- 
φθώμ.εν έξ αύτών τών ζώντων μνημείων τάς διαφόρους μεταβολάς, άς 
ύπέστη κατά διαφόρους καιρούς ύπο διαφόρων μελοποιών μέχρι τής πα

ραμονής τής κατά το 1816 έπινοήσεως τοϋ σημερινού συστήματος τής 
εκκλησιαστικής μουσικής. Έν τοϊς χειρογράφοις τής Δ' συστοιχίας, τοϊς 
γεγραμμενοις μετά τήν. άλωσιν προς χρήσιν τών ιεροψαλτών ούδέν πλέον 
?£νος εύρίσκεται καί αύτοΰ τοΰ όλίγον προ τής άλώσεως άναπτυχθέντος 
είδους τής μελοποιΐας, τών άναποδισμών και Αναγραμματισμών, ούδέ τών 
δοχών, ούδέ τής αρχαίας φσμκτικής καλούμενης ωδής και λοιπών ειδών, 
τών πρό τής άλώσεως έν χρήσει δντων. Ή παντελής έ'λλειψις πάσης συ
στηματικής διδασκαλίας τής μουσικής, ή άγνοια τής ύπάρξεως Αρχαίων και 
βυζαντινών αρμονικών συγγραφέων, και ή έ'λλειψις τών απαραιτήτων γνώ

σεων πρδς κατάληψιν τών αρμονικών συγγραμμάτων,έπεφερον τήν παντελή 
άγνοιαν’τής προτέρας ελληνικής Ακουστικής θεωρίας, και άντικατάστασίν 
αύτής κατά τδν παρελθόντα αίώνα διά τε τής έκ τής Περσικής αναπτυ- 
χθείσης τουρκικής,’ και διά τής Αραβικής Ακουστικής θεωρίας, και μελο- 
ποι'ίας, είς τήν σπουδήν τών όποιων εΐχον προ πολλοΰ έπιδοθή, διότι ευρι- 
σκον αύτήν λίαν συμφέρουσαν. Ή άγνοια δέ τής σημασίας και δυνάμεως 
τών μουσικών σημείων τής μεσαιωνικής παρκσημαντικής έγένετο τοσοΰ-

1 Το διατονικόν μουσικόν διάγραμμα της τουρκικής μουσικής,Ιο’οϊ στηρίζεται καί ή ήμε- 
τ/ρα σημερινή ιερά μουσική περιγράφεται δπό τοΰ Fetis (Histoir general de la mus’que Vo). 
II p. 363) ώς Ιξής. «Τό θεωρητικόν μουσικόν διάγραμμα όδμετάβολον σύστημα ή Αρμονικός 
κανών; τής τουρκική; μουσικής άρχεται άσό τοΟ φθόγγου it (Sol), καν τά διαπασών αδτοΟ 
διαιρούνται είς 55 κόμματα,ό'περ μαθηματικώς έξεταζόμενον δέν εινε άκριβός καί ορθόν,Επειδή 
τό κόμμα εινε διάστημα 3όο τόνων,ών ό λόγος έ'χει ώς 81: 80 ώστε τό λογαριθμικόν αδτόΟ 
μίτρον εινε 81—λογ. 80=0, 017920’ τό διαπασών άρα χρηζει 56 κομμάτων "να ή τέλειον. 
Οί κανονικό’· Τούρκοι ύποθέτουσι τά διαπασών αύτών συγκείμενα έκ δύο τελείων 1'σων τε 
τραχόρδων, κεχωρισμένων διά τοΰ τονιαίου διαστήματος. "Εκαστον δέ τετράχορδον διαιροΰ- 
σιν είς 23 κόμματα,διανεμημένα ώς έξής" τώ μέν διαστήματι Δι—Κε (Sot a la) άπονέμουσι 9 
κόμματα’ τώ δέ διαστήματι Κε—Ζώ (la a si) 7 κόμματα,καί τώ διαστη'μκτι Ζω—Νη (si a ut) 
7. "Ωστε έκ τών διαστημάτων τούτων τέλειο; τόνος ε’ινε μόνον δ Δι—Κε (sol la)* δ δέ Ζω 
(si) εινε βαρύτερος κατά δύο κόμματα, και διαιρεί τό τριημιτόνιον (tierce mineur) Κε-Νη (la ut) 
εί; δύο ίσα διαστήματα Τό τονιαΐον διάστημα, τό χωρίζον τά δύο τετράχορδα, Νη—Πα 
(ut-re) έχει 9 κόμματα. Τοΰ δέ δευτέρου τετραχόρδου τό μέν διάστημα Πα—Βου (re-mi) 
ίχει 9 κόμματα, τό δέ τριημιτόνιον Βου—At (mi-sol) εινε διηρνμένον ε!ς δύο ’ίσα μέρη, ήτοι το 
διάστημα Βου—Γα (mi-fa) 7 κόμματα, και τό διάστημα Γα—Δι (fa sol) πάλιν 7. "Ωστε δ 
Γα (fa) τή; τουρκικής κλίμακος εινε όξύτερος τή; ευρωπαϊκής, και Αρχαίας και βυζαντιακής. 
Φανερόν όχι διά τής διαιρέσει»; ταύτης,τά δύο ημίτονα Βου-Γα καί Ζω-Νη' (mi-fa καί si—ut) 
ϊξέλειπον., ή δέ θιατεσσάρων έκ τριών τελείων τόνων,ήτοι δ τρίτονο; Γα-Ζω (fa-si) δέν Υπάρ
χει ?ν ταϊ; διανονικαΤ; κλίμαξι τής τουρκική; μουσικής.

τον έπαισθητή καί Ανεπανόρθωτος, άστε κατά τόν παρελθόντα αίώνα.ήό- 
ξαντο έξ ανάγκης νά σκέπτωνται περί άντικατάσεως τής μεσαιωνικής πα- 
ρασημαντική; δι’ άλλου συστήματος. Μετά τινας πρότερον γενομένας Απο* 
πείρας, α'ίτινες έναυάγησαν ένεκα Ασυμφωνίας τών οΐηματιών ιεροψαλτών 
τής Κωνσταντινουπόλεως, έπετελέσθη ή Από πολλοΰ μελετωμένη άντι- 
κατάστασις τή συγκαταθέσει τοΰ Πατριαρχείου ύπο τών τριών ιδρυτών 

τοΰ σήμερον έν χρήσει συστήματος τής ίερΑς μουσικής, ήτοι τοΰ Χρύ
σανθού, ύστερον αρχιεπισκόπου Δυρραχίου, τοΰ Χουρμουζίου καί τοΰ πρω
τοψάλτου Γρηγορίου, Ανθρώπων στερούμενων συστηματικής παιδείας, και 
κατεχόντων τοσαύτας μό ον περί μουσικής γνώσεις, δσας ή'ρζει καί τότε 
καί σήμερον νά έ'χη τις, ΐνα χρησιμεύσγ, ώς ιεροψάλτης. Τό ύπό τών τριών 
τούτων ιεροψαλτών έπινοηθέν σύστημα τής σήμερον ίερας μουσικής ού'τε 

κατά τήν ακουστικήν θεωρίαν έπί τών αυτών νόμων καί κανόνων καί τής 
αύτής κατατομής τοΰ. άρμονικοΰ κανόνος τής προ τής άλώσεως μουσικής 
βασίζεται, ούτε κατά, τήν μελοποϊί’αν καί ρυθμοποΐί’αν αί μελφδίαι αύτοΰ 
εινε μεμελοποιημέναι καθ’ ώρισμένους τεχνικούς τινας κανόνας ίερας μου
σικής, ού'τε κατά τήν παρασημαντικήν έ'χει πλέον σχέσιν ττιά πρός τό 
προ αύτοΰ* άστε διά τής έπινοήσεως αύτοΰ διεκόπη πάσα σχέσις καί πρός 
αύτήν τήν από τής άλώσεως μέχρι τοϋ 1816 έπί νέων βάσεων άναπτυ- 
χθεϊσαν ίεράν μουσικήν. Άγνοοΰντες δέ οί ίδρυταί τοΰ νέου τούτου αυ~. 

στήματος τήν παρασημαντικήν τοΰ μεσαιώνος δέν ήδυνήθησαν ούτε τάς 
από τής άλώσεως μέχρι τής εποχής των μεμελοποιημ.ένας, μελφδίας νά 
έπωφεληθώ'σι* τούτου δ’ ένεκα ούδέν ί'χνος τών πολλών ειδών τής μέχρι 
τή; άλώσεως μεσαιωνικής μελοποΐί'ας ούδ’ έν τή σήμερον ιερή μουσική 
απαντιή, ούτε εάε Αληθές, δτι τινές τών σήμερον <£δομένων μελφδιών 
μετεφράσθησαν πιστώς καί Ακριβώς έκ τοΰ από τής άλώσεως μέχρι τής 
εποχής των άναπτυχθέντος συστήματος, διότι παοαβαλλόμεναι πρός τάς. 
σωζομένας πρωτοτύπου; εύρίσκονται λίαν διάφοροι. Ώς δέ καί ό Χρύσαν- 
θος αύτος ομολογεί τήν προτέραν παρασημαντικήν δέν έγίνωσκον ούδ’ 
αύτοί οί διδάσκαλοι αύτών, άστε δέν εινε αληθές ότι ύπάρχει συνέχειά 
τις μεταξύ τής σημερινής καί τής πρό αύτής από τής άλώσεως Αναπτυ- 
χθείση; μουσικής,Αλλ’ 6,τι σήμερον άδεται έν τή έκκλησίορ ή είνε συνθέ
σεις αύτών τών ιδρυτών,ιδίως τοΰ Χουρμουζίου,τοΰ Γρηγορίου,τοΰ διδασκά
λου αύτών Πέτρου τοΰ Βυζαντίου, καί τοΰ διδασκάλου τούτου Πέτρου τοΰ 
Πελοπονησίου, ή έμελοποιήθησαν κατά τό από τοΰ 1816 μέχρι σήμερον 
διάστημα ύπό Ανθρώπων ιεροψαλτών, διδαχθέντων, ως καί οί πρό αύτών, 
τούς κανόνας τής εαυτών μελοποι'ίας έν ταΐς άγυιαϊς τής Κωνσταντίνου*' 
πόλεως, Από τών μ.ιναρέδων αύτής καί άλλων καταγωγίων, ή παρεση- 
μάνθησαν, όπως έσώζοντο έν τφ στόματι τών ιεροψαλτών, καί τοιαΰτα εινε 
τά καλούμενα προσομοίασα σύντομα, ει καί αυτά κατά τό πλεϊστον δεινώς
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παρηλλκγμένοΐ. Διά τ·η; έπινοήτεω; τοΰ σύστηακτός τούτου τά πάνΐ« 
[χετεβληθησαν Λάί περ^λθον είς Κείνην σύγχυσιν καί άταξίκν, ένεκα ά
γνοιας καί αύτών τών στοιχειωδέστατων μουσικών γνώσεων. Αί ;χελφδίαι 
δςγιρέθησαν κατά ολως νέον τρόπον ^.ελοποιίας, άγνωστον τνί ποό τη; άλώ

σεως ίεοφ |Λουσικ$ εις στιχηρά, είρμολογικά,· καί παπαδικά, χΐ κλίμακες 
J- [χετεβληθηταν παντελώς, καί άντί τοϋ προτέρου βυζαντιακοΰ άρμονικοΰ κα-

νόνος ?ι ά[χεταβόλου συστήματος είσηχθη 5 Τουρκικός διατονικός,5 Περσικός 
έναρμόνιος, καί δ ’Αραβικός χρωματικός. Ή μελοποι’ί'α της σήμερον ίεράς 
μονσικνίς καί αί μελφδίαι αυτής ούδεμίαν μέν σχέσιν έχουσί πρός τάς πρδ 
τής άλώσεως,έλαχίστην δέ καί πρός τάς από της άλώσεως.’ϊδίως δέ έχουσι 

ή σχέσιν πρδς τάς μελφδίας Πέτρου τοΰ Πελοπονησίου, οδτινος τδ αηδέστα
του καί άπειρόκαλον σύστημα τ^ς μελοποι'ί'ας, έπί νέων ολως βάσεων 
Τουρκικές, Περσικές καί Άραβιζ-ης μουσικής θεμελιούμενον, έπεκράτηίε 
μέχρι σήμερον έν τή εκκλησία, είσαχθέν ύπδ τών τριών Ιδρυτών. Πέτρος 

’ δέ ούτος δ Πελοπονησιος, ών δ άριστος εΐδημων τής τουρκικής μουσικής
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Fetis, κατά δέ τδν Χρύσανθον επονομαζόμενος 
ύπδ τών ’Οθωμανών Χερσίζ^Πέτρος, -ήτοι κλέπτης, διότι είχε τήν δεξιό
τητα νά κλέπτη τάς μελφδίας τών άλλων απομιμούμενος,—τδ μόνον προ
σόν, οπερ άπαιτεΐται καί σήμερον έ'τι, πλήν τής ήδύτητος τής φωνής, 
παρά παντός ιεροψάλτου, ινα δύναται νά. άναμιγνύη έν ταΐς μελφδίαις 
πάσαν βέβηλου καί κοσμικήν μελφδίαν,—έδίδαξε τήν τουρκικήν μουσικήν 
τδν άριστον αυτής κάτοχον Antoine Murat, διερυ.ηνέα τής Πρωσσικής πρε
σβείας έν Κωνσταντινουπόλει κατά τδν Fetis’ κατά δέ τδν Χρύσανθον «ή 
περί τήν θεωρίαν τής τουρκικής μουσικής καί τδ ι^δειν δεινότης αυτή πρού- 
ξένησεν αύτφ (Πέτρφ Ααμπαδαρίφ τω Πελοποννησίω) τήν παρά τφ τότε 

κρατοϋντι εύνοιαν, καί τήν είς τά παλάτια εί'σοδον έλευθέραν», ώστε δ 
πρωτοψάλτης τής Μεγάλης ’Εκκλησίας ήτο συγχρόνως καί άοιδδς τών 

I σουλτανικών άνακτόρων. Ή δόξα τής έκτουρκίσεως καί έκπερσίσεως τής
ίεράς ημών μουσικής κατά τε τήν ακουστικήν θεωρίαν καί μελοποι’ί’αν 
άνήκει κατά μέγιστον μέρος τφ Πέτρφ τούτφ, οστις έμελοποίησε άπα- 
σαν σχεδόν τήν συνήθη ένιαύσιον εκκλησιαστικήν ακολουθίαν καθ’ ολως 
νέον μελοποι’ί’ας σύστημα, παντελώς διάφορον τοΰ τών πρδ αύτοΰ έπί 

τουρκοκρατείας μελοποιών, καί τοΰ δποίου τδ εκκλησιαστικόν ύφος ήκο- 
λούθησαν πάντες οί μεταγενέστεροι ίεροψάλται αέχρι τής σήμερον.1 Τά 
άχρι τοΰδε περί τής βυζαντιακής ίεράς μουσικής καί τής σχέσεως αυτής 
πρός τε τήν άρχαίαν καί τήν σήμερον είρημένα στηρίζονται έπί τών 
πραγμάτων, δηλαδή έπί των σωζομένων μελφδιών καί μελών τών δια-

1 ΤοΟ Πέτρον τούτον τού Πελοποννησίου άπασαι αΐ μελωδΐαι πτριέχονται 1ν δυοΐ χει- . 
ρογράφοις τής ήμετέρας συλλογής, παρασεσημασμέναι 5ι’ ϊδιοτρόπου συστήματος παραση- 
μαντικής.

φόρων έποχών, δι’ ών δυνάμεθα νά παράσχωμεν μαθηματικάς άποδείξεΐς. 

’Επειδή δέ ενταύθα δέν δυνάμεθα νά ποιήσωμεν έπί τοΰ παρόντος χρήσιν 
τών διά- μουσικών σημείων παρασεσημασμένων μ.ελφδιών, ήναγκάσθημεν 
νά καταφύγωμεν είς εμμέσους ίστορικάς μαρτυρίας καί άποδείξεις* ότι δέ 
τδ σήμερον σύστημα τής ίεράς μουσικής ούδέν κοινόν έχει πρδς τδ πρδ 
τής άλώσεως, έλαχίστην δέ σχέσιν πρδς τδ από αυτής, καί ότι είνε ξέ
νον καί παρείσακτον μίγμα ελληνικής, τουρκικής περσικής καί άραβικής 
μουσικής, δυνάμεθα έπίσης νά άποδείξωμεν διά τής συγκρίσεως τών με
λφδιών καί μελών έκάστου αίώνος. Άλλ’ επειδή δέν δυνάμεθα νά πρά· 
ξωμεν τοΰτο ένταΰθα, θέλομεν περίορισθή νά φέρωμεν μαρτυρίας τινάς 
έπί τοΰ παρόντος ίστορικάς άνδρών άξιοπίστων, αλλοδαπών τε καί δμο- 
γενών πρδς πίστωσιν τών είρημένων, ήτοι α) οτι οί τρεις είρημένοι ίδρυ- 
ταί τοΰ σήμερον συστήματος τής ίεράς μουσικής δέν έγίνωσκον τήν ση

μασίαν καί δύναμιν τών μουσικών σημείων -τής μεσαιωνικής παρασημαν
τικής, ούδέ αύτάς τουλάχιστον τάς κάλουμένας μαρτυρίας τών ήχων.1 
"Οθεν ούτε τάς άρχαιοτέρας τής έκκλησίας μελφδίας νά έπωφεληθώσιν 
ήδύναντο, ούτε πιστώς καί άκριβώς νά μεταφέρωσιν αύτάς εις τδ νέον 
αύτών σύστημα"2 επειδή ούκ είδότες τάς μαρτυρίας τών ήχων, ήτοι τά

1 Τα σημεία τών μαρτυριών τής μεσαιωνικής παρασημαντικής, ίχ τού δεινού άκρωτηρια- 
σμού ύπδ τών άμαθεστάτων τριών ιδρυτών έντελώς παραμορφωθέντα καί Αγνώριστα κατα- 
στάντα, μεταχειρίζεται και ή σημερινή ιερά μουσική. Ώς οΐ ϊδρυταί αδτής, οΐίτω καί οί σή
μερον ίεροψάλται άγνοοΰσι παντελώς τήν δύναμιν και σημασίαν τών σημείων τούτων.Επειδή 
δί ταΰτα έ'χουσι τήν αδτήν σημασίαν, ήν αΐ κλείδες τής ευρωπαϊκής, άφίνομεν είς έκαστον νά 
συμπεράνη, οποίαν μουσικήν μας ψάλλουσιν οΐ ήμέτεροι ίεροψάλται.

2 "Οτε κατά τδ 1874 συνεγράφομεν τήν γερμανιστί ίκδοθεΐσαν ήμετέραν πραγματείαν. 
«Περί τής άρχαίας έλληνικής μουσικής έν τι) έλληνική εκκλησίαν, κατά τά χειρόγραφα καί 
τά έξ αύτών έπί διαφανούς χάρτου ειλημμένα πανομοιότυπα, άπερ τότε έρευνόσαντες καί άν- 
τιγράψαντες εϊχομεν ύπ’ δψει, διηρέσαμεν τάς μελωδίας είς τήν συστοιχείαν Α, περιέχουσαν 
τάς μέχρι τού U' αίώνος μελφδίας, και εις τήν συστοιχίαν Β, περιέχουσαν τάς άπδ τοΟ Η' 
αίώνος. Βάσεις τής διαιρέσεως ταύτης έθέσαμεν τότε δύο, ήτοι τά σημεία τής παρααημαντι- 
κής. καί τδ ύφος τών μελφδιών, ήτοι τήν μελοποιΐαν και ίυθμ.οποιίαν. Τά σημεία μεν τής 
παρασημαντικής, έπειδή έν μέν ταΐς πρδ τού Η' αίώνος μελιμδίαις δέν γίνεται χρήσις πάντων 
τών μουσικών σημείων μελικών τε καί ^υθμικών, όσων έν ταΐς μελωδίαις καί μέλεσιν, τοΐς 
μετάίτδν LT αιώνα· Τήν μελοπο-ιαν δέ καί ^υθμοποιίαν, διότι αί μέν τής συστοιχίας Λ έίσι 
πολύ άπλούστεραι τών τής Β συνθέσεων, διακρινομένων καί έκ τοΰ σχοινοτενούς καί διακε- 
πλασμένου ρυθμού καί μέλους. Έν μεν ταΐς μελψδίαις τής Α γίνεται χρήσις μόνου τού ίσου 
Ρυθμικού γένους, και-τά κώλα σύγκεινται μόνον έκ σπονδείων, δακτύλων καί αναπαίστων, έν 
δί ταΐς τής Β γίνεται χρήσις πάντων τών Ρυθμικών γενών, τού ίσου, τού διπλάσιου καί ήμιο- 
λίόυ. Τό δφος τών τής Α ε’νε έκτος μικρών έξαιρέσεων άπλοΰν καί μεγαλοπρεπές, έν φ τών 
τής Β ποικίλον, διακεκλασμένον καί λίαν ηδονικόν Έν ταΐς μελφδίαις τής Α τηρούνται αί 
περί συνενώσεως τής μουσικής μετά τής λέξεως άνωτέρω έκτιθείσαι συνθήκαι, καθ’ άς ο’ότε τδ 
μέλος εινε λίαν ήδυσμένον, διακεκλασμένον δι’ άφθόνου χρήσεως λυγισμάτων, κομπισμών και 
μελισμών, ούτε πάλιν τοσούτον ένδεές,ώστε ή μουσική νά θυσιάζηται ϋπίρ τής λέξεως, και νά 
άποβαίνη οδτωδούλη αύτής καί διαλεγομένη μουσική, άλλά τού μέλους γίγνεται άνάλογος πρδς 
■τήν λέξιν χρήσις, χαΐΙλλείΜΐ ή περιττή καί ύπίρμετρος μουσική, ή τώ ήδεΐ υπέρ τδ μέτρον άσχο-.
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ύπδ τών Βυζαντινών μελοποιών ενηχηματκ κάΐ έπηχηρίκτα ΖΛλουμΛνόέ, 
τουτέστι τάς έπιβολάς τών ή'χων, δέν ήδύναντο νά γινώσκωσι τάς ύπ’ 
αύτών σημ,ικινομ,ένκς κ'λίμ.ζκκ;’ ώστε τδ ύπ’ αύτών έπινοηθέν σύστημα 

λουμένη, ήεις άντι νά ήδύνη έχλύει. "Ολως δέ τούναντίον ϊχουσι τα της Β συστοιχίας.Ό με- 
λοποιος μετά τδν Η' αιώνα εινε έλεύθερος τών περιορισμών τής προτέρας έποχής, ζαΐ αί με
λωδίαν δέν φέρονσιν τδν άπλούν τών πρώτων αιώνων χαρακτήρα, ούδέ τδ σεμνόν ζαί άπλοΰν 
έκκλησιαστικδν ύφος, άλλα τδ ποικίλον σχοινοτενές κα' μαλακόν’ ή λέξις κατακλύζεται το- 
σούτον ύπδ τής ύπερμέτρου μουσικής, ώστε καθίσταται άκατάληπτος. Έν τή μετά τδν Η' 
αιώνα έποχή δυνάμεθα σχεδδν να είπωμεν, ότι ή ιερά μουσική έχει μόνον τδ ήδύ ανευ τοΰ 
ώφελίμου’ έ’κτοτε δέ φαίνεται ότι ήρξατο έν τή έκκλησ'α καί ή δια τών άσημων φθόγγων, 
το τε τα τε να νε νω κλτ. ώοή,ήτοι τά διά τών τερετισμάτων κα! τενενισμάτων ^δόμενα 
μέλη, ατινα εΐσήλΟον είς αύτήν έκτης θεμελικής μουσικής, καί ατινα ύπήρχον καί παρά τοΐς 
άρχαίοις, ώσπερ αί λέξεις τερετισμδ; καί τερετίζειν άποδεικνύουσιν. Τδ λίαν ηδονικήν καί 
διακεκλασμένον τής μουσικής ταύτης άποδεικνύει, οτε οί χριστιανοί τών χρόνων έζείνων έπε· 
σκέπτοντο τήν έκκλησίαν πρδς διασκέδασιν μάλλον καί διάχυσιν ή πρδς διδασκαλίαν κα{ 
προσευχήν. Ή τοιαύτη μουσική εικότως κατά τους πατέρας τής ’Εκκλησίας και Ιδίως κατά 
Κλήμεντα τδν Άλεξανδρέα δύναται νά όνομασΟή άκόλαστος καί κακότεχνος, κατά δέ τδν 
Πλάτωνα τεθηλυνομένη, μαλακή, μεθυστική, καί συμποτική, έκλυτος αρα καί πορνική κατά 
τήν έ'κφρασιν τών έκκλησιαστικών πατίρων. Μετά δέ τήν δημοσίευσιν τής ειρημένης πραγμα
τείας ήμών, έπισκεφθέντες τάς έν τή Οεολογική και έμπορική σχολή Χάλκης, βιβλ-οθήκας, 
ύστερον δέ κα’ί τινας τών τής Ιταλίας, ήτοι τήν τής Νεαπόλεως, τήν τής Γρόττα-Φερράτας, 
τάς πλείονας τών έν 'Ρώμη έκτδς τής τοϋ Βατικανού έ’νεκα τών παύσεων, τήν τής Φλωρεν
τίας, τήν τού Μιλάνου, καί τήν τής Βενετίας, συνελε'ξαμεν πολύ σπουδαιότερων ύλικδν κα\ 
πολλαπλάσιον τοΰ πρδ τής συντάξεως τής πραγματείας ήμών. 'Ωσαύτως κατά τήν έν Ίωαν- 
νίνοις τετραετή διατριβήν ήμών συνελέξαμεν είκοσι χειρόγραφα, άποτελοΰντα τήν συστοιχίαν 
Δ καί περιέχοντα τάς πλείστας ίσως μελωδίας, τάς άπδ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως ύπδ τήν έπίδρρσιν καί έπιρροήν τής τουρκικής αραβικής και περσικής μουσικής μέχρι 
τών άρχών τον ©Οίνοντος α’ώνος, ήτοι μέχρι τής παραμονής τής κατά τδ 1816 έπινοήσεως 
τού σήμερον έπί τή βάσει τουρκικής καί περσικής θεωρίας καί μελοποιΐας άναπτυχθέντος καί 
ΐσχΰοντος έν τή έκκλησίφ μουσικοΰ συστήματος. Ή συλλογή τοΰ νέου τούτου ύλικοΰ, έπικυ- 
ροΟσα έν τοϊς καθόλου τά δημ,οσιευθέντα έν τή πραγματεία ήμώ ν κατέστησεν ήμΐν γνωστά |
νέα πραγματα και έλυσε πολλας άμφιβολιας, έπι μέρος δέ καί άπεκάλυψεν αμαρτήματα τινα, 
εις τα οποία ύπεπέσαμεν έκ πιθανών συλλογισμών, περί ών Οέλομεν πραγματευθή έν ίδΐω 
συγγράμματι.

Εν ταΐς βιβλιοθηκαις τής ’Ιταλίας εΰρομεν έν χειρογράφω γεγραμμένφ τώ 753 άπαντας 
τού; ειρμούς μετά μουσικών σημείων παρασεσημασμένους, ούδέ τών τώ Δαμασκηνφ άποδε- 
δομένων ιαμβικών καί καταλογάδην ειρμών τής τοΰ Χριστού γεννήσεως, τών Θεοφανείων καί 
τής Πεντηκοστής έξαιρομένων, ών κατέχομεν άντίτυπα παρόμοια ειλημμένα έπί διαφανούς 
χάρτου, και ών ή μελωδία ανάγεται-ε’ς τήν πρδ τοΰ Η' α’ώνος έποχήν, ’ήτοι εις τάς συστοι
χίας Α και Γ. Άνεκαλύψαμεν δέ προσέτι κατά τδ παρελθόν έτος νέαν συστοιχίαν χειρογρά
φων τής προ τοΰ H' α’ώνος έποχής, ήτις διαφέρει έν πολλοίς τής Α καί Β συστοιχίας ού- 
σιωοώς κατα τε την μελοποιίαν ζαί παρασημαντικήν, καί ήτις παρέσχεν ήμΐν ούχί ολίγα; εύ- 
τυχώς λυθεισας ήθη δυσκολίας πρδς άνεύρεσιν τής σημασίας ζαί δυνάμεως τινών έκ τών ση
μείων αύτής και ιδιωτισμών. Μετά πολλάς έρεύνας καί μελέτας άπεδείχθη, ότι ή νέα αυτή 
συστοιχία περιέχει τάς μελωδίας τής έκκλησίας Ιερουσαλήμ' επειδή δέ τδ ύφος αύτών εινε 
άπλουστερον και μεγαλοπρεπέσττρον τών τής Α συστοιχίας,φερουσών έπι μέρος καταφανή ίχνη 
τής έπιορασεως τής θυμελικής μουσικής, ώς ανωτέρω εϊρηται, συμπεραίνομεν, ότι ή συστοιχία 
αύτη, ήν έσημαναμεν διά τοΰ Γ, περιέχει τάς άρχαιοτέρας καί γνησιωτέρτς έκκλησιαστικάς με
λωδίας καθ οσον έκ τοΰ ύφους αύτών δυνάμεθα νά κρίνωμεν ώστε έν τή έλληνική έκκλησάρ, 
ως ανωτέρω είπομεν, ύπήρχον δύο διάφορα ιερά; μουσικής συστήματα, τδ τής Ικκλησίας
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ποερζιίημ.βΰντιζ'ης δέν άπλοΛοίησις του προτερου, ως 5 Χρύσανθος 
ΐνα ζζλύψν) την έαυτοϋ άγνοιαν καϊ την τδν συνάδελφων του, ουζ άλη- 
θεύων λέγει, οτι δήθεν έπενοηθη, προς άρσιν των δυσχερείων τοϋ μεσαιω
νικού συστήματος, άλλ’ επινόησες ολως νέα, γενομένη έζ άναποφεύκτου 
άνάγζης τ^ς εντελούς άγνοιας τοΰ προγενεστέρου συστηματος.β) Ή σήμερον 
ιερά μουσική δέν έ'χει ού'τε κατά την άζουστικην θεωρίαν, ού'τε κατά την 
μελοποιίαν κοινόν τι πρός την πρό της άλώσεως βυζαντιακην μουσικήν, 

επομένως δέν ε?νε γνησία εθνική ιερά μουσική.
Τά έν ταΐς βιβλιοθηκαις της Δύσεως έναποτεθειμένα πολυάριθμα χειρό-

Κωνσταντινουπόλεως, άπδ τοΰ Ε' ήδη α’ώνος άρξάμενον νά συνταυτίζηται άνά τον χρόνον ♦ 
μιτά τής θυμελικής μουσικής, καί τδ τής έκκλησίας Ιερουσαλήμ, όπερ αποχωρισθέν Ισως 
κατά τά τέλη τοΰ XT' α’ώνος, καί μακράν τής πρωτευούσης εύρισκόμενον, κα! έν ταΐς άπο- 
μεμακρυσμέναις μοναΐς διατηρηθέν, δ’εν έπηρεάσθη ύπδ τών μεταβολών, άς ύπέστη το τή; έκ- 
κλησία; Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς. Πλήν άλλων ούσιωδών διαφορών προ; 
την Α καί Β συστοιχίαν, περί ών Οέλομεν πραγματευθή έν ’ιδίφ συγγράμματι, άναφέρομεν 
ένταϋθα, ότι αί μελφδίαι τής συστοιχία; Γ είσί μεμελοποιημέναι μόνον έπί τή βάσει τοΰ 
διατονικοί» γένους’ τοΰ δέ δευτέρου είδους τοΰ χρωματικού συντόνου γένους, έκ τοΰ ένηχή- 
ματος (solmisation) αύτοΰ Νενανώ καλουμένου, καί ώς έννάτου ήχου άριθμουμένου ύπδ τών 
βυζαντινών τοΰ μέσου α’ώνος μελοποιών, καί άπαντώντος έίν τε ταΐς μελωδίαις τή; Α κα! Β 
συστοιχίας, ούδέν ίχνος εδρομεν ε’ις τά μέχρι τοΰδε ύφ’ ήμών έρευνηθέντα χειρόγραφα τής, 
συστοιχίας Γ, ή; κατέχομεν άντίτυπα έπι διαφανοΰ; χάρτου στιχηρών τε καί ειρμών. ’Έκ τε 
τής Α και Γ συστοιχία; έλλείπουσιν έξ όλων τών χειρογράφων τά σήμερον έν τή Παρακλη
τική τών ’Ανατολικών προηγούμενα κα! τώ Δαμασκηνφ άποδιδόμενα τροπάρια τοΰ έσπερινοΰ 
τοΰ σαββάτου τών όκτώ ήχων. Τά έν τή σήμερον Παρακλητική ή ’Οκταήχφ προτασσόμενα 
οτιχηρά τοΰ Δαμασκηνού εΰρομεν μετά μουσικών σημείων παρασεσημασμένα μόνον έν χει- 
ρογράφω τής βιβλιοθήκης τή; Νεαπόλεως, γεγραμμένφ κατά τδν 17' αιώνα. Έν τοΐ; χειρό
γραφοι; τής συστοιχία; Α δέν ύπάρχουσιν ΐδιαι ώδα! τής έορτή; τοΰ Πασχα, άλλα το Πεν- 
τηκοστάριον ΐέρχεται άπδ τής κυριακή; τοΰ Θωμδ Τούναντίον δέ έν τοΐ; τή; συστοιχίας Γ 
ύπάρχουσιν εξ φσματα στιχηρά μετά μουσικών σημείων άνέκδοτα καί άγνωστα, τά όποια 
ήμεΐ; κατέχομεν εΐ; αντίτυπα έπί διαφανούς χάρτου."Απαντα τά χερόγραφα τών έκκλησιών, 
τά έν χρήσει έν ταΐς ^ερουργίαις, φέρεσαι μουσικά σημεία, ούδέ τών Εύαγγελιων και ιών 
Προφητειών έξαιρομένων, ούχί όμως και τά πρδς ’δίαν χρήσιν,καί τά όποια περιέχουσι πολλά , 
άσματα κα! πολλούς κανόνας, μή περιεχόμενα ε’ς τά πρώτα, ώ; μή άνέγνω ρισμένα κατά την 
έποχήν έκείνην ύπδ τής έκκλησίας. Τδ όνομα τοΰ Δαμασκηνού καί σημείωσι; τής έορτή; 
αύτοΰ ώς άγιου έν ούδέν! τών χειρογράφων τή; Α και Γ συστοιχίας εύρίσζεται. Προσέτι εΰ- 
ρομεν έν ταΐς τής ’Ιταλίας βιβλιοθήκαις έν χειρογράφοις τή; Β συστοιχίας, νέον είδος μελιρ- 
διών καλούμενον Ά ι σμα τικ ό ν, κα! έ’τερον είδος μελοποιία; τοΰ άγιου όρους έπιγραφόμενον 
Άγιορητικά, έξ ών έλάβομεν μελωδία; τινας έπ! διαφανούς χάρτου. Κατά τά χειρόγραφα 
δέ, ατινα μέχρι τούδε έγένοντο ήμΐν γνωστά καί διερευνήσαμεν, διακρ'ινομεν τά; έξή; περιό- * 
δους τή; μελοποιία; τή; έλληνική; έκκλησίας’ α') τήν πρδ τοΰ Π' α’ώνος, δυναμένην νά ύπο- 
διαιρεθή εΐ; τήν μέχρι τοΰ ST', κα! εις τήν άπδ τούτου μέχρι τοΰ Η'. 6') τήν άπδ τοΰ Η' 
μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τών Λατίνων’ γ’) τήν άπδ ταύτης μέχρι 
τής άλώσεως ύπδ τών Τούρκων, καθ’ ήν εΐσηχθη καί νέον είδος μελοποιία;, οΐ καλούμενοι 
’Αναγραμματισμοί καί Άναποδισμοί,μελιρδίαι σχοινοτενείς και μεμελοποιημέναι μάλλον προ; 
μονφδίαν. Έν τοϊς χειρογράφοις τή; έποχής ταύτης εύρίσκονται καί μελφδίαι έπιγραφόμιναι 
Δυσικαί, Φραγγικα!’ δ') τήν άπδ τής άλώσεως μέχρι τών άρχών τοΰ φθίνοντος α’ώνος, καί 
ε') τήν άπδ τοΰ 1816 μέχρι τής σήμερον.
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γραφα τών μεσαιωνικών μελωδιών καί μελών της ελληνικές εκκλησίας, & 
τά άρχαίότερα φθάνουσι μέχρι τοΰ Η' αίώνος, έγκαίρως έπέσπασαν την προ
σοχήν λογίων και ειδικών άνδοών τής δύσεως, οίτινες πολλάς προσπάθειας 
κατέβαλον προς ερευνάν καί κατάληψιν τοΰ περιεχομένου αύτών. Άλλ’ 
ένεκα έλλείψεως αύτάρκων βοηθητικών μέσων προς άνευρεσιν της σημα
σίας καί δυνάμεως τών σημείων τές μεσαιωνικής παρασημαντικές, αί 
προσπώθειαι αύται άπέβησαν μάταιαι. Ό μέν κατά τον 17' αιώνα ζών 
περίφημος ’Ιησουίτης Κίρχερος έν τ$ί Musurgia universalis λόγον ποιούμε
νος καί περί της ίερ^ς τών. Βυζαντινών μουσικής, περιορίζεται εις μόνην 
την άπαρίθμησιν τών σημείων και ένηχημάτων" καίτοι δέ συμβουλευθείς 
καί τινας "Ελληνας μαθητά; της έν 'Ρώμγ σχολές de propaganda fide, 
ούτε παρ’ αύτών ήδυνήθη, ώς λέγει, νά μάθν; τι, ούτε δ ί'διος γινώ.σκει τι 
θετικόν νά εϊ'πγ. Ό δέ κατά τόν παρελθόντα αιώνα λόγιος μοναχός Ger- 
bert άναφέρει έν τφ συγγράμματι αύτοΰ De cantu et musica sacra, ότι 
πολλά έρευνήσας, κατώρθωσε μέν έπί τέλους, ώς λέγει, νά άνεύργ την 
σημασίαν τών σημείων, άλλ’ αί έργασίαι αύτοΰ άπώλοντο κατά τόν έμ- 
πρισμόν τές μονές αύτου, ώστε ούδέ έν τφ συγγράμματι αύτοΰ εύρίσκομεν 
θετικόν τι. "Ετεροι άπελπισθέντες νά λύσωσι τό δυσχερέστατου τούτο 
ζήτημα της παρασημαντικές δι’ εαυτών, έτράπησαν προς αυτούς τούς 
άρίστους θεωρουμένους ίεροψάλτας "Ελληνας κατά τόν παρελθόντα αιώνα. 
Ουτοι δέ είνε οί εϊδημονέστατοι καί έντοιβεστατοι περί την εύρωπαϊκην 

μουσικήν, δ Γερμανός Sulzer, και δ Γάλλος Willoteau, Καί δ μέν Sulzer 
έν τώ Geschichte des transalpinischen Dacien, άρξαμένφ νά έκτυπώται τφ 
1781, σχών την ευκαιρίαν νά γνωρίσγ έν 'Ρουμανία τούς τότε άρίστους 
θεωρουμένους ίεροψάλτας "Ελληνας1 καί Ρουμούνους, παρ’ών έδιδάχθη καί 
έξακρίβωσεν μετά τές χαρακτηριζόύσης τούς τοιούτου; περιηγητάς άκρι- 
βείας παν δ,τι εκείνοι έγίνωσκον, ούδέν ούδ’ ούτος ήδυνήθη νά μάθη θε
τικόν, διότι και οί ημέτεροι ίεροψάλται ηγνόουν την βυζαντιακην παρα- 
σημαντικην κατά μέγιστον μέρος, ώς και τήν Αρμονικήν, Μελοποι’ί’αν 
καί 'Ρυθμοποι’ί’κν παντελώς. Καί έν μέν σελίδι 462 λέγει*1 «’Ήθελε 
τις άπονέμει τοϊς σήμερον "Ελλησι με'γίστην τιμήν, εάν ήθελε φαντασθφ, 
ότι καί αύτοί οί άριστοι αύτών είδημ-ονες τές μουσικές τό δέκατον μόνον 
μέρος τών μουσικών αυτών σημείων γι.ώσκουσι. Καί περί αύτης δετές ού-

1 Snlzer ρ, 462 Manwurdo aber den heutigen Griechen bei weitem zu viel Fhre er- 
weisen, wenn man sich einbilden solite, dass. sogar die gesehiktesten Musikkenner unter 
ihnen auch nor den zehnten Theii dieser Zeichen vorstunden. Solbst von einer der wesen- 
t'ichsten Bedeutungen derselben, von dem Table, gestehu sie, ihn gantz und gar vsrlorem 
zu haben, und was sie mir von dem Gnterscbiede zwischen einem koerperlh hen und 
geistiichen Tone, haben erklaeren, oder was ich von ihren Gesangen habe abnehmen 
koenen beschrhnkt sich bios dahin, dass sie die ksrperlii hen mit voder Slime singen, da 
hingegen die geistlichen nur sanft bertihrt, uud gieichsam nur gehau.het werden.

©ιωδεστάτές σημασίας Τών σημείων, τοΰ χρόνου και τοΰ ρυθμοΟ, δμολο- 
γοΰσιν οτι άπώλεσαν παντελώς αύτά, καί δ,τι περί τές διαφοράς τών 
σωμάτων καί πνευμάτων εξηγούμενοι μ.οί εΐπον, β,τι έκ τών εαυτών Ασμά
των ήδυνήθην νά συμπεράνω καί άντιληφθώ, περιορίζεσαι έν τούτφ, οτι 
τά μέν σώματα $δουσΐ διά τελείας φωνές, τά δέ πνεύματα ήπίως έξαγ- 
γελλόμενα, καί ώσπερεί μόνον έκφυσώμενατ. *Εν δέ σελ. 468 καί 469 
επαναλαμβάνει, ότι αύτοί οί ίεροψάλται "Ελληνες ώμολόγησάν αύτφ, βτι 
δέν γινώσκουσι τόν χρόνον καί ρυθμόν, 8ν έκαστον σημεΐον σημαίνει, 1 
ώστε, επειδή άπαντα τά σημεία, τά καλούμενα σώματα σημαίνουσιχρό- 
νον καί ρυθμόν, δέν έγίνωσκον ούδέ τό έν δέκατον, επομένως ούδέν ση- 
μεϊον έκ τών χρόνον σημαινόντων. Ποίαν δέ σημασίαν έ'χει μουσική άνευ 
χρόνου, άνευ ρυθμοΰ, καθίσταται φανερόν, έάν ένθυμηθώμεν, ότι οί άρ- 
χαϊοι τον ρυθμόν έκάλουν ψυχήν τέ; μουσικές, καί ότι «ή τές μουσικές 
ζύνεσις άμα μένοντός τίνος καί κινούμενου έστί, κατά τόνΑριστόξενον, ή 
έξ αίσθήσεως τε καί μνήμη;· αίσθάνεσθαι μέν γάρ δει τό γιγνόμενον, 
μνημονεύειν δέ τό γεγονός®, ήτοι η μουσική άνάγεται είς τάς τέχνας τές 
κινησεως,ης άνευ δέν υπάρχει,έπειδή πάσα κίνησις έν χρόνφ.Έν σελ. 466 
λόγον ποιούμενος δ Sulzer περί τών μέσων ήχων λέγει,οτι μεταξύ τών επι
σημοτήτων Έλλήνω ? καί'Ρουμούνων ιεροψαλτών ούδείς εύρέθη νά λύση 
αύτφ τάς απορίας του, καί νά τφ εί'πγ τι θετικόν. Τοΰτο δέ ούδόλως 
θαυμαστ’όν, διότι τά περί τών μέσων ήχων ανάγονται είς τά τές πολύ- 
φώνου αρμονικές θεωρίας, ήτίς έξέλιπεν έκ της ελληνικές έκκλησίας 
μετά τών-πολυφώνων χορών άμα τ*/) άλώσει, δι’ 8 καί ούδέν περί τών 
μέσων ήχων άπαντ^ ί'χνος έν τφ σημερινω συστήματι. Έν δέ σελ. 467 
περί φθορών.λόγον ποιούμενος, λέγει οτι κατά την διά ζώσης φωνές δο- 
θεϊσαν αύτφ έξήγησιν, αί φθοραί είχον τήν σημασίαν νά μεταβάλλωσι 
τό κυρίως φδειν είς ώρυγμόν,2 καί έν σελ. 492 λέγει,ότι,ώς "Ελληνες τφ 
έβεβαίωσαν, αί φθοραί τών πλαγίων ήχων ήσαν παντελώς άχρηστοι, άλ
λοτε δέ έφαίνοντο αύτφ, φδόμεναι ύπό τών ειρημένων ιεροψαλτών, ώς

1 Hatten die heutigen Griechen ihre Rythmos und Table Oder das Zeilmass des Gesan- 
ges, wie es selbst eingestandig sind, nichl verlorem, (den ihre jetzige Xeipovopa be2ei- 
Ohnet vielmehrr die Nebeneigenschaflen ihres Gesangs, als das eigentliche Zeitmass) und 
verstunden sie auch nur alie die Zeichen, die sie annocil haben, recht und volkommen.

2 Sulzer, p. 467 Wenn ich ihrer mUndlichen Erklaarung glauben darf, bestehe nur 
darin, dass sie die namiichen Tune mit einer holen Oder heulenden Keble singen, keines- 
wegs aber, dass si durch diese Φθορα'ι Korruptioneo oder Tonveranderuugen, an Tonarleri 
reicber wiirden... Jetzt,da ich mir dise Nenano tiflers vorsingen lasse, bekSme ich beinahe 
Luft, sie fur lauter halbe Tone zu halten. Jch zweifle aber, ob ich auch mit diesen Worten 
ailein ibre gantze Natur ausdrUcken kenne, und glaube,das ich cs besser eik'.Sren werde, 
wenn ich sage, dass sie dieses Nenano,. oder den Ton, woranf es steht, durgeslait durch di® 
bohle Kehle, und durch die Nase beulen, duss es ejern Obre ungewis bleibt, ob sie cinen 
gantzen, oder hsiben Ton damit gesungtn haben.
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σειρά ήμ.ιτονίων, και άλλοτε έρινφδοϋντο ή μετεβάλλοντο εις τοιούτους 
ώ,ρυγμούς, ώστε άδύνατον ήν νά διακρίνγ τις, εάν ήσαν τόνοι $ ημιτόνια. 
Έν δε σελ. 470 λεγει οτι οί ιεροψάλται ούδ’έλαχίστην γνώσιν έχουσι περί 
τών δνομάτων Δώριος, Φρύγιος, Αύδιος, Μιξολύδιος, Υποδόριος κτλ., ώσπερ 
δεν είχαν καί οί είρημένοι τρεις έφευρεταί τοΰ σήμερον συστήματος κατά 
τήν ρητήν ομολογίαν τοϋ Χρύσανθού. Έν δέ σελ. 500 λέγει, «επειδή οί έν 
Βλαχία καί Μολδαυί^ 'Έλληνες διϊσχυρίζοντο, δτι έν Κωνσταν]πόλει ύπάρ- 
χουσιν ιεροψάλται, δυνάμενοι ούχί μόνον νά παρασημαίνωσιν έξ άκοής 
πάσαν μελωδίαν, αλλά καί νά έπινοώσι νέας, ιδίως δέ έπήνουν μοναχόν 
τινα Παρθένιον, καί έτερόν τινα Ααμπαδάριον, καί τδν άνεψιδν αύτοϋ, 
έπινοήσαντας έφ’ εαυτών 14 νέους τόνους (.!!!), καί εύρόντας τήν άπολε- 
σθεϊσαν χειρονομίαν, ήν είσήγαγον είς την τέχνην, έξετάσας περί τούτου 
άξιοπίστους άνδρας αλλοδαπούς,1 ών η μαρτυρία μοί ήτο πολύ άξιοπιστο- 
τερα καί σπουδαιοτέρα καί ήκιστα ύποπτος, καί ο'ίτινες άνετράφησαν έν 
Κωνσταντίνε υπόλει, καί έξέμαθον έκεϊ την τουρκικήν μουσικήν, έμαθαν 
θετικώς, δτι οί περί τών είρημένων προσώπων έπαινοι δέν ήσαν αληθείς’ 
μαλισ,τα δε δ Graf Κείηοίτϊ,'ώπερ πολλάς τών ειδήσεων δφείλω, διηγηθη 

μοι»’ προσεκαλεσά ποτέ 'Έλληνα τινα μουσικόν, νομιζόμενον δεινότατου 
πάντων τών έν Κωνσταντινουπόλει,ΐνα μοί παρασημάνη μέλος τι άγνωστον 
αύτφ, ιγδόμενον ύπ’ έμοϋ. Μετά πο,λλούς πόνους καί μόχθους, καί άφ’ ου 
έξεμαθεν αύτδ άπδ στόματος διά τής ύπ’ έμοΰ έξαγγελίας αύτου, έπί τέ
λους ήδυνήθη νά παρασημάνγ αύτδ τοσοϋτον άτελώς, ώστε έτερός τις, 
μή έκμαθών ήδη αύτδ άπδ γλώττης ως αυτός, δυσκόλως ή'θελε δυνηθή 
να το ψαλλή». Έν σελ. 492 θετών "Ελληνας καί Τούρκους μουσικούς έν 
ίση μοίρας, λεγει δτι άμφότεροι ούδέν σχεδόν έννοοΰσι περί παρασημάνσεως 
τών μελών,και έν σελ. 502 άποφαίνεται,δτι ή ελληνική ίερά μουσική δέν 
διαφέρει τής Τουρκικής, καί άμφότεραι τής Κινεζικής, καί δτι τά μου

σικά αμφοτεοων όργανα είνε τά αύτά.Έν σελ. 455 τελευταϊον λέγε',δτι 
η ευαισθησία καί τδ <^δειν τών Ελλήνων πλησιάζει μέν τήν εύρωπαϊκήν 
μουσικήν, άλλά σήμερον αί μελφδίαι αύτών είσί πλήρεις τουρκικών ιδιω

τισμών, κομπισμών,καί μελισμών, καί ψάλλονται παντελώς διά τής ρινός.
*0 δέ Γάλλος Willoteau διακεκριμένος μουσικός, άκόλουθος τής είς Αί

γυπτον γαλλικής έκστρατείας, λαβών διδάσκαλον έν Καίρφ τδν πρώτο

ι Sulzer, ρ. 530. Allein AuslSnder deren Zengnis mir wichtiger, und minder verdS- 
chtigl ist, Leule, die in K]pel geboren Worden... Graf Joseph von Kalnoki von der Ges- 
chiktlichkeit der Griechen in diesem Fache erzShlte tnir, dass er einst einen Griechen, der 
in dieser Kunst fur den starksten in Kjpel gehalten wurde, ein demselben unbekamtes 
Stuck, aufzusetzen ersucbt habe, welches derselbe endlich mit vieler Mube, und nicht 
ehender, als er es beinahe von Vorsingen auswendig wusto, doch nocb sebr unvolkommen 
zu Stande gebracbt habe. Es ist leicbt zu errathen, dass ausser ilim es scbwerlich ein an- 
derer, der es nicht, wie er, schou auswendig, konnle, wUrde geleseu Oder gespielt haben.

ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 541

ψάλτην του ελληνικού πατριαρχείου, ούδέν ωσαύτως θετικδν ήδυνήθη νά 
μάθη. Έν, δέ σελ. 791 λέγει, δτι δ διδάσκαλος αύτοϋ ούδεμίαν τώ έ'δω- 

κεν έζήγησιν περί τών 54 χειρονομικών σημείων, καί δτι πολλοί λόγιοι 
"Ελληνες τώ έβεβαίωσαν, δτι ή παρασημαντική ήτο δλίγον γνωστή. 1

Μετά τών .δύο τούτων συμφωνεί πληρέστατα περί τής παντελούς ά
γνοιας ού'μόνον τών τριών εφευρετών, άλλά καί τών διδασκάλων αύτών, 
καί δ Χρύσανθος, λέγων ρητώς, (σελ. 53) δτι δ διδάσκαλος αύτών Πέτρος 
δ Βυζάντιος δέν έγίνωσκε τήν χειρονομίαν, ήτοι τδν χρόνον τών σημείων 
καί έ'λεγεν’ «άν ήζευρα δτι εύρίσκεταί τις είδήμων τής χειρονομίας καί 
είς τήν ’Αμερικήν, μέ δλην μου τήν πενίαν έπήγαινα καί έμαθήτευα είς 
αύτδν δι’αύτήν». «Μετάδέ τήν πτώσιν, λέγει, τής 'Ρωμαϊκής βασιλείας 
παρήκμαζε μέν κατ’ δλίγον ή χειρονομία,έσώζετο δέ μέχρι τοϋ 1650. . . 

Είς τούς ίδικούς μας δμως χρόνους είνε άγνωστος ή μεταχειρησις τής χει
ρονομίας». Άφ’ ού λοιπδν ήγνόουν τδ ούσιωδεστατον τής μεσαιωνικής πα
ρκσημαντικής καί μουσικής, πώς μετέφερον τάς μελφδίας αύτής είς τδ 

ύπ’ αύτών έπινοηθέν σύστημα ;
Μετκβκίνοντες δέ είς τήν έζέτασιν τή; άκουστικής θεωρίας, Οέλομεν 

εύρεΐ έτι μείζονα άγνοιαν καί σύγχυσιν. 'Ο Χρύσανθος λεγει δτι βάσις τής 
άκουστικής θεωρίας καί μαθηματική; διαιρέσεως τοΰ ύπ’ αύτοϋ καί τών δύο 
συναδέλφων αύτοϋ, τών σονεφευρετών τοΰ νέου συστήματος, παραδεκτοΰ 

γενομένου μουσικοΰ διαγράμματος ή άρμονικοΰ κανόνος είνε τδ τουρκικόν 
δργκνον ταμπούρ καλούμενον, περί ού (έν σελ. 20 σημ. β') λεγει* α Απδ 
τά μελφδικά όργανα εκείνο τδ δποϊον φαίνεται εύκολώτερον είς δίδαζιν, 

καί τδ δποϊον εύρίσκεταί σαφέστερου διά τήν γνώρισιν τών τόνων, καί 
ημιτονίων, καί απλώς δλων τών διαστημάτων εινε ή πκνδουρίς* δνομά- 
ζεται δέ καί πανδοΰρκ καί φάνδουρος* καθ’ ημάς δέ ταμποϋρα ή ταμ
πούρ...2 Είνε δέ τρίχορδον* καί ή μέν πρώτη, χορδή βομβεϊ τδν Δι (sol, g) 
ή δεύτερα τδν ύπ’ αύτδν Γα (fa, f), καί ή τρίτη τδν ύπ’ αύτδν Πα (re, d) 
κτλ.» Είς ταΰτκ παρατηροϋμεν, οτι δ Χρύσανθος άπατάται δεινήν άπά- 
την, νομίζων δτι ή πανδουρίς είνε τδ ταμπούρ’ διότι τδ μεν πρώτον ορ- 
γανον είνε άρχαΐον ελληνικόν, ού ή διαίρεσις ήν άγνωστος εις πολύ αρ~ 
χαιοτέρας έποχάς" τδ δέ ταμπούρ είνε δργανον, φερον, ως καί σήμερον την

t Willoteau ρ. 791. Un seule chose que nous n’avons pu connaitre, et que notre maitre 
ne nous a expliqu6e que d’une maniere fort vaqne, c’est la propriet6 et l’usage des 
grands signes, qui sont aussi des notes de musik· il n’a jamais pu nous en randre raison 
que par des exemples chanlAs... Plusieurs savants de celte nation nous ont assurA, qu’ils 
etaient peu connus aujourdhui' il n’aurait done pas ete fort suprenant que noire maitre 
en efil ignorA la propriety. Είνε δρως πολλά, τά όποια δέν Ιγίνωοκιν 0 διδάσκαλος αότοΰ, 
©στις δέν διίφερε τών άλλων, οΰς δ Sulzer περί τοϋ ζητήματος τούτου έζήτοεσε.

2 Ένταόδα άορόζει τδ γνωστόν ύπδ τού Α. Έαλλίδα είι παρόμοιας περιστάσεις λεγό
μενον «Διά μεταδίοεως καί μεταβολές ϊζ.αμαν τδν Ψαλλίδα γάιδαρον».
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διαίρεσιν τοΰ τουρκικού μουσικού διαγράμματος, ττερι ής ούδέν? λέγει” δέν 
εΐνε δέ Αρκετόν νά γνωρίζομε? μόνο? τούς φθόγους των χορδών, Αλλά άχ\ 

τήν διαίρεσιν τοΰ ζυγού τοΰ όργάνου” οτι δέ καί Άραβ.κόν χ,χϊ Περσικόν 
Δργανον τό ταμπούρ εΐνε, πκρκπέμπομεν είς την γενικήν ιστορίαν τη; 
μουσικής. Πλήν δέ τούτου βεβαιότατο? εΐνε, κατά τάς ρητάς μαρτυρίας 
τών Αρμονικών, Αρχαίων τε και βυζαντινών, ότι τό μουσικέ? ελληνικόν 
διάγραμμα άρχεται Από τοΰ Κε (!a, a), ούδαμοϋ δέ εύρίσκεται μαρτυρία 

τις περί ένάρξεως αύτοΰ Από τοΰ Δι (ιοί, ρ) ή Πα (re, d).

Ό Χρύσανθος πλήν της παραπομπής ταύτης είς τό ταμπούρ, δίδει μέν 
προσέτι δι’ Αριθμών τήν διαίρεσιν τοΰ μουσικού διαγράμματος καί τά δια* 

στήμκτκ τών κλιμάκων, άλλ’ εύρίσκεται εϊ; Α/τίφασιν δεινήν, καί Απο
καλύπτει εαυτόν πειρώμενον νά κάλυψη τήν αλήθειαν λέγω? έν σελ. 97 
τάδε’ «"Αν θελγι τις νά γνωρίση δι’ αριθμών τά διαστήματα τής κλίμα- 

κος τοΰ καθ’ ημάς διατονικού γένους έν τφ διαπασών συστήματι, λέγο- 
ικεν δτι ούτως εύρομεν αυτά εγγύτερον της Αλήθειας,

solΛ la si tit re mi fa sol
Δι Κε Ζω Νη Πα Βου Γα Δι

27/ 
/27 % 22 7ς 73 ιι//18 % ’/2®

27
Ή φράσις

1 η

«ούτως εύρομεν αυτκ 5 tεγγυτερον τής αλήθειας » Αποδι
Αρκούντως δτι ούδεμίκν γνώσιν εΐχον της βνζαντιακής Ακουστικής, ή'Αρ
μονικής,κα1 οτι ή διαίρεσις αυτή δέν εΐνε πραγματώδης,Αλλά φαντασιώδης 
επίνοια τής κεφαλής τοΰ Χρυσάνθου.Άλλ’δτι τό μουσικόν τοΰτο διάγραμμα, 
οπερ οί έφευρεταί τοΰ σημερινού συστήματος είσήγαγον εις τήν ίεράν μουσι
κήν εΐνε τό Τουρκικόν,Υποδεικνύεται έκ τε τής διαιρέσεως ταύτης τών δια
στημάτων, παραβαλλόμενης προς τά ανωτέρω έκ τοΰ Fetis έν ύποσημειώσει 
άνκφερόμενα, καί έκ τών έξής.Έν § 235 λέγει ό Χρύσανθος” «Έκ τών είρη- 
μένων γίνεται φανερόν,δτι μόνον οί τρεις μείζονες τόνοι τής ήμετέρας διατο
νικής κλίμακος εΐνε ίσοι μέ τούς τόνους τών αρχαίων Ελλήνων, οί δέ άλ
λοι άνισοι. Και τό λεϊμμκ εκείνων ή τό ημίτονον τών Ευρωπαίων si—ut 
(Ζω-Νη) εΐνε μικρότερο? άπό τόν ήμέτερον έλάχιστον τόνον Βου-Γα (mi-fa), 
Διά τοΰτο καί οί φθόγγοι τής ήμετέρας διατονικής κλίμακος έχουσιν ά- 
παγγελίκν διάφορον, τινές μέν τκύτιζόμενοι, τίνές δέ δξυνόμενοι, καί τινες 

βαρυνόμενοι. Ό μέν Γα καί Δι Απαγγέλλονται είς τό αύτό διάστημα μέ 
τόν ut καί re (γράφε Νη-Πα = ut-re επομένως Γα-Δι = fa-sol) τών Ευρω
παίων, μηδόλως δικφέροντες αυτών μήτε τη έζύτητι μήτε τή βαρύτητι” 
ό δέ Κε (la) εΐνε Ανεπαισθήτως ύξύτερος τοΰ mi (γράφε τοΰ la)” ό δέ Ζω 

εΐνε ήμιτόνω δξύτερος τοΰ fa (γράφε τοΰ si)” ό δέ Νη εΐνε ανεπαισθήτως 
τοΰ sol (γράφε τοΰ ut), 'Ομοίως καί δ Πα Ανεπαισθήτως βαρύτερος τοΰ la

1 Έν χειρογράφφ τής Δ συστοιχία; τή; ήμετέρας συλλογή; είρηται μεμελοποιημένος δ !
ειρμό; «Ή τρίφωτο; ούσία» μετά τής επιγραφή; «Ποίημα τοϋ μουσικωτάτου κυρίου Πέτρου >
δμοΟ μό τόν Ναγιμεν καί μί τό Πεστρέφη», άμφδτερα τουρκικά όργανα, πρός ά, έν συνωδί^ >
ήδύνατο νά αδιται. Έν έτέρφ δε χειρογράφω τή; ήμετέρα; συλλογή; περιέχεται μεμελοποιη- [
μένος ό ειρμός «Έν τή βροντώσει καμ'νω» μετά τής Επιγραφής «Διεφθαρμένο/ πολιτικόν ί
τουρκικώτερα άτζέμικον (περσικόν) ’ξηγητόν ποίημα τοΟ Μπερεκέτη» ήτοι Πέτρου τοϋ Βυ- ί
ζαντίου. Δύναταί τις να άμφιδάλλη πλέον περί τή; έκτουρκίσεως τής ΐερδ; μουσικής; Καί
ε’ς άλλα χειρόγραφα εΐιρίσκονται τοιαΰται παρατηρήσεις καί ένδε'ξει; και μάλιστα έ'ν μέλος ?
τοΰ Μελισεδίκ έπισκόπου Ραιδεστοΰ έπιγραφόμενον Πεοσικόν-Έν έτέρω χειρογράφω τή; ήμε- ϊ
τέρα; συλλογή; εδρίσκεται μεμελοποιημένον έρωτ.κόν τουρκ κόν άσμα τοΰ Βαλααίου νομα- ί
φύλακος τή; Μεγάλης Εκκλησία;, τοϋ οποίου έν τοΐς χειρογράφοις σώζονται πολλαϊ μελψ- ί
δίαι ανέκδοτοι, ήδονικώταται καί τά μάλιστα δ.ακεκλασμέναι, γέμουσαι κομπισμων, μέλι» 1

σμών καί λυγισμάτων. ί

ΐ
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(γράφε τοΰ re), καί δ Βου δλίγω βαρύτερος τοΰ si (γράφε’mi)». ’Αλλαχού 
(§ 234) λέγει” .«Τό ήμιτόνιον όμως τοΰ Ζω—Νη (si—ul) καί τοΰ 
Βου—Γα (mi—fa) εΐνε τό μικρότατον καί δέν δέχεται διαφόοετ.ικήν 

διαίρεσιν, διότι λογίζεται ώς τεταρτημόριου μείζονος τόνου ώς 3:12». 
ΤΙ θέσις δμως αυτή αντίκειται έναντίως είς τήν ανωτέρω, καθ’ ήν τό 
λεΐμμα τών εύρωπαίων si—lit εΐνε ώς λέγει, μικρότερου τοΰ ελάχιστου 
τοΰ Χρύσανθού, δστις εΐνε δίεσις έναρμόνιος. ’Εκ τών έλίγων τούτων 
Υποδεικνύεται νομίζομε?, δτι ή σύγχυσις εΐνε σαφεστάτη, αί δέ έναντίαι 
αντιθέσεις καταφανέστατα'., καί δ Χρύσανθος Αποφεύγει νά δμολογήση τήν 

Αλήθειαν, δτι ή διαίρεσις τών ύπ’ αύτών είς τήν ίεράν μουσικήν είσαχ- 
θεισών κλιμάκων τοΰ διατονικού γένους εΐνε ή τών τοΰ διατονικού γένους 
τής τουρκικής μουσικής, ή τοΰ ταμπουρΑ. Τήν ταυτότητα τών κλιμάκων 
τής ίεράς καί τουρκικής μουσικής—Ας εΐχεν είσάζει ήδη έκ τής τουρκι

κής μουσικής Πέτρος δ Πελοποννήσιος,— ομολογεί δ Χρύσανθος έν σελ. 
102 (§ 234) λέγων” «’Επειδή ή μουσική ήμών καί τών’Οθωμανών θέλει 

νά γεμίζη τήν κλίμακα μέ διαστήματα επτά,» καί έν § 270, έ'νθα πα- 
ραβάλλων τάς έαυτοΰ κλίμακας πρός τάς εύρωπαϊκάς, λέγει έν ύποση- 
μειώσει” «’Άτοπόν έστι τοΰτο καθ’ ήμκς καί κατά τούς ’Οθωμανούς». 
Οί ίδρυταί ούτοι τοΰ σημερινού συστήματος, σφετερισθέντες τήν ακουστι
κήν θεωρίκν καί μελοποι'ίαν τής Τουρκικής μουσικής, παρουσιάζουσιν καί 
διδάσκουσα αυτήν ώς ιδίαν έπινόησιν,1 ώς άποδείκνυται έκ τής δμολο- 
γίκς τοΰ μαθητου αύτών Παναγιωτου .Πελοπίδα, έν τώ προλόγω του ύπ? 
αύτοΰ τό δε’ύτεοον έν Τριέστη τφ 1830 έκδοθέντος Μεγάλου Θεωρητικού 
τής μουσικής τοΰ διδασκάλου αύτοΰ Χρυσάνθου, λέγοντος” «Οδτος λοιπόν 

δ φιλογενέστατος κύριος Χρύσανθος, καί οί συνάδελφοι αύτοΰ Γρηγόριος 
καί Χουρμούζιος, δ μέ? πρωτοψάλτης δ δέ χαρτοφύλαζ τής Μεγάλης Εκ
κλησίας, μικρόν προ τής έπκναστάσεως ένωθέντες καί συσκεφθέντες φι- 
λοσόφως καί έπιστημονικώς, άνεκάλυψαν τόν χρόνον είς τήν μουσικήν (!!!),: 
καί έπροσδιώρισαν τήν καταμέτρησιν αύτοΰ καί διαίρεσιν πολλαχώς (!!!), ί
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(διότι χώρίς τούτου οϋδέ·ί κατορΟοδτο» έν τή μουσική)· έπροσδιώρισαν τά 
διαστήματα: των επτά τόνων διά συνθηματικών κλιμάκων καθ’ δ λα τά 
γένη τής μουσικές* τά διαστήματα τών φθορών, δι’ ών γίνεται η μετά- 
βασις και μεταβολή άπδ ήχου είς ίχον, και άπδ κλίμακος είς κλίμακα’ 
μετέβαλλον τούς χαρακτήρας άπδ συμβόλων είς γράμματα, και ένί λόγφ 
καθυπέβκλλον είς κανόνας την πριν ακανόνιστου μέν (!!!), άλλά πολυ- 
ποικιλομελή μουσικήν μας μέ τρόπον άξιοθαύμαστον». Κατά την σαφή 
ταύτην ομολογίαν, ή πρδ καί έπί τίίς έποχής τών τριών τούτων εφευ

ρετών ιερά μουσική ούτε ρυθμόν και χρόνον, οΰτε αρμονικήν θεωρίαν, ούτε 
κλίμακας καί ώρισμένα διαστήματα,ούτε φθοράς κτλ. είχε, δ έστι μεθερ
μηνευόμενου δέν ύπαρχε μουσική.1 Άλλά τοΰτο τί άλλο σημαίνει, εί μη

4 Ούδέν τούτου ψεοδέστερον καί γελοιωδέστερον. Περί ούδενδς άλλου πράγματος όμι- 
λοϋσι τοσοΰτον ύπερηφάνως καί ένθουσιώντες ο! βυζαντινοί, δσον περί τής μουσικής 
αύτών, καί λίαν δικαίως. Διότι κατά μεν τους ε; πρώτους αιώνας τδ μελοποιεΐν ήν 
ιοιον τοΰ Ανώτατου κλήρου, καί ώς μελοποιοί Αναφέρονται οί Ανώτατοι τής έκκλησίας 
Ιεράρχαι, οϊοι Βασίλειος ό μέγας, Ιωάννης ό Χρυσόστομος, κατα τδν θεοδώρητον, «με. 
λοποιήσας· τήν εύρυθμον ψαλμφδίαν τών δημοτικών ταγμάτων», καί έπινοήσας κατά 
Νικηφόρου τδν Κάλλιστον τρόπους μελωδίας όμοίους τοϊς τών Άρειανών πρδς Αντί- 
πραξιν καί καταπολέμησιν αύτών, μεταχειριζομένων πρδς άπόσπασιν καί Αποπλάνη- 
σιν τοϋ όχλου έπιτυχες καί τελεσφόρον ό’πλον τήν μουσικήν. Ό άγιος Έφραίμ αναγ
κάζεται νά παραδεχθή τήν μουσ κήν Αρμονίου υίοΰ τοΰ αιρετικού Βηρδεσάνου, έν Ά- 
θήναις τήν μουσικήν έκπαιδευθέντος,κατά τδν Θεοδώρητον λέγοντα·»Καί έπειδή Αρμέ
νιος ό Βαρδεσάνου φδάς τινας συνετεθήκει πάλαι, καί τή τοΰ μέλους ηδονή τήν Ασέ
βειαν κέρασας, κατεκήλει τούς Ακούοντας, καί πρδς όλεθρον ήγρευε, τήν Αρμονίαν τοΰ 
μέλους έκεΐθέν λαβών ό άγιος Έφράίμ, άνέμιξε τήν ευσέβειαν, καί προσενήνοχε τοϊς 
ακούουσιν ήδιστον καί όνησιφόρον φάρμακον. Ταΰτα νΰν τά ασματα φαιδροτέρας τών 
νικηφόρων μαρτύρων τάς πανηγύρεις ποιεί. Μετά δε τδν Ε' αιώνα τδ προνόμιον τοΰ 
ύμνογραφεϊν καί μελοποιεΐν ήρξαντο νά Αντιποιώντίι καί οί αύτοκράτορες, ώστε ή μου
σική τής έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Απδ τοΰδε απολαύει βασιλικής θεραπείας· 
Περί μέν τοΰ αύτοκράτορος Θεοφίλου ό Κεδρηνδς λέγει* «Έφιλοτιμεΐτο καί μελφδός 
είναι* διδ καί ύμνους ποιων τινας καί στιχηρά μέλίζων, αδεσθαι προΰτρέπετο· μεθ’δν 
και τδ τοϋ τετάρτου ήχου «Ευλογείτε» έκ τοΰ κατά τήν όγδόην φδήν «“Ακούε κόρη» 
μεθαρμοσάμενος, καί ρυθμόν έτερον παρασχών, έν τή τοΰ Θεού έκκλησίφ είς ύπήκόον 
Αδεσθαι διωρήσατο. Φέρεται ίε καί τις λόγος, ώς έρωτι τοϋ μέλους βαλλόμενος κατά 
τήν μεγάλην έκκλησίαν έν φαιδρά πανηγύρει οΰ παρητήσατο τδ χειρονομεί», δοδς τφ 
κλήρφ ύπέρ τούτου χρυσίου λίτρας έκατόν. Και τδ στιχηρδν δε τδ κατά τήν Βαϊοφόρον 
τδ «’Εξέλθετε έθνη, έξέλθετε και λαοί» τής έκείνου φασί είναι τόκον ψυχής. Καί Λέων 
Si ύ Είκονομάχος είώθη έν ταΐς ψαλμφδίαις έξάρχειν τών αίνων, καί μάλλον 8τε έν 
τή τοΰ Χριστοΰ γεννήσει οί τής έορτής κανόνες έψάλλοντο». Περί δέ Κωνσταντίνον τοϋ 
Πορφυρογέννητου Ανώνυμος χρονογράφος λέγει τάδε* «Τήν μουσικήν ο"δε πας τις ώς 
θειον τί έστιν εδρημα και τή Ανθρώπινη φύσει συντελούν... Ταύτης Αντεποιεΐτο καί 
δι’ αύτής ύμνεϊν τδ θειον ούκ έλεγεν. ’Εντεύθεν πανηγύρεις φαιδραΐ κατεφαιδρύνοντο, 
καί τών μαρτύρων έορται κατελάμποντο, ποιμένων ιερών καί διδασκάλων μνήμαι πε- 
ριηστράπτοντο, Τοσοΰτον γάρ ό Ανήρ έχαριτώθη, ώς χορούς ύμνφδών συγκροτεΐν καί 
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δ,τι άνωτέρω είπομεν, δτι δηλαδή οί τρεις ούτοι τοΰ σημερινοΰ συστή- 
μ.κτος- ίδρυτοά ούδέ τήν έλχχίστην γνώσιν εΐχον περί τών σημείων τής 
βυζαντινής παρκσημκντικής, ούδέ περί τής άρμονικής, και τής μελό- 
ποίί'ας και ρυθμοποίί'ας τής ίεράς μουσικής ; “Οτι δέ αύτοί ούδέν έπενόη- 
σαν, άλλά τά πάντα παρέλαβον έκ τή; τουρκικής μουσικής, φανερόν μέν· 
καί έκ τών άνωτέρω είοημένων, άποδειχθήσεται δέ έναργέστερον προϊόν-

Αρχηγούς τούτοις έπινοεΐν, αύτδς πρδ πάντων τούτοις συνών, καί τών ψαλλόμένων 
έπακροώμενος καί τήν ψυχήν ήδυνόμενος και τερπόμενος», “Οτι δε τδ σήμερον έν 
χρήσει έν ταΐς τών Καθολικών καί Εύαγγελικών έκκλησίαις οργανον είνε έφεύρεσις βυ* 
ζαντιακή, καί ότι τδ πρώτον εν τή δύσει γνωστόν γενόμενον τοιούτου είδους όργανον 
ήν τδ ύπδ Κωνσταντίνου τοΰ Κοπρωνύμου δώρον σταλεν Πιπ'νφ τφ μικρώ εινε πασί
γνωστου. Περιγραφήν τοϋ οργάνου τούτου περιέχει τδ έξής δίγραμμα τοΰ αΰτοκράτο- 

ρος Ίουλιανοΰ.
Άλλοίην όρόω δονάκων φύσιν* ήπου Απ’ άλλης 
Χαλκείης τάχα μάλλον Ανεβλάστησαν Αρούρης 
"Αγριοι* ούδ’ Ανέμοισιν ύφ’ήμετέροις δονέονται 
Άλλ’ άπδ ταυρείης προθορών σπήλυγγος Αήΐης 
Νέρθεν εύτρήτων καλάμων ύπδ ρίζαν οδεύει 
Καί τις άνήρ Αγέρωχος, έχων θοά δάκτυλα -χειρός 
"Ισταται Αμφαφόων κανόνας συμφράδμονας αυλών 
Οΐ δ’ Απαήδν σκιρτώντες Αποθλίβουσιν Αοιδήν.

Ό δε Ζωναράς λέγει* «Φιλόκοσμος δέ ών ό Θεόφιλος (αύτοκράτωρ) κατεσκεύασε διά 
τοΰ Αρχοντας τοΰ Χρυσοχοείου λογιωτάτου πάνυ όντος καί συγγενούς τοΰ πατριάρχου 
’Αντωνίου τδ λεγόμενον πενταπύργιον έξ Αρχής, καί τά μέγιστα δύο όργανα ολόχρυσα,' 
διαφόροις λΐθοις καί ύελίοις κατακαλλύνας αύτά’ δένδρεόν τε χρύσεον, έν ω στρουθοί 
Σφαλλόμενοι-διά μηχανής τίνος μουσικώς έκελάδουν, τοΰ πνεύματος διά κρύφιων, πό
ρων έκπεμπομένου·. Παρά δέ Κωνσταντίνφ τω Πορφυρογεννήτφ έν τή έκθέσει τής βα. 
σιλείου τάξεως άναφέρονται πλήν τών τής αύλής χρυσών όργάνων, καί Αργυρά όργανα 
τών δημοτικών ταγμάτων. Καί έν μέν τοϊς περί τής ύποδοχής τών Απδ Ταρσού πρέ
σβεων λέγει* «"Εστησαν δέ έν τφ τρικλίνφ τής Μαναύρας, έν μέν τφ δεξιφ μέρε1 
μέσον τών μεγάλων κιόνων τδ χρυσοϋν όργανον... καί Ανωθεν αύτοΰ τδ τοΰ Βενέ- 
του Αργυροΰν όργανον, ομοίως καί έν τφ εύωνύμφ μέρει τδ τοΰ Πρασσίνού άργυροΰν 
όργανον. Οί δέ δημόται τών δύο μερών καί οί αποστολΐται ψάλται, ομοίως καί οί 
Αγιοσοφϊται, έ'στησαν έπί σκάμνων ύψηλών ένθεν κάκεϊθεν Ανευφημοΰντες καί $δον-■ 
τες» . . . ’Εν δε τφ πορτίκι τοΰ Χρυσοτρικλίνου, ήτοι έν τφ Ώρολογίφ, έστησαν τά δύο 
χρυσά όργανα τά .βασιλεικά, καί τά δύο Αργυρά όργανα τών μερών». Ιωάννης δέ ό 
Καμενιάτης έξαίρων τήν ήδύτητα τής ίεράς μουσικής αναφωνεί* «Τδ δέ Απδ τούτου 
καί μάλιστα ό’τι τής εύρυθμου τών Ασμάτων ήδυφωνίας έμνήσθην, ούκ οΐδα τίς γένω- 
μαι, ή ποΐ τοΰ λόγου χωρήσω, ποιον δέ παραλείπω τών ήδίστων έκείνων καί εύτάκτων 
μελ.φδημάτων, οΐς συνέψαλλον καί συνεώρταζον άνθρωποι ταΐς ούρανίαις δυνώμεσιν; Εί 
γάρ τις τήν μούσαν έκείνην, τήν έκ παντός στόματος ύφ’ έν τφ Θεφ Αναπεμπομένην 
τούς ύμνους έν ταϊε πανδήμοις συνάξεσιν, τφ ήχφ τών έορταζόντων Αγγέλων έξεικονί- 
σαι θελήσειεν, ούδέν τοΰ δέοντος Αμαρτήσει ... Έκεκλήρωτο γάρ έν έκάστφ τών 
ναών τάγματα ιερέων, καί Αναγνωστών συστήματα, δι’ ών ή τών ^σμάτων σπουδά-
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τος τοΰ λόγου. Άλλά τήν ύπδ τοϋ Χρυσάνθου, εί'τε έξ ιδίας άγνοιας, είτε 
δι’ άλλον τινά λόγον κρυπτομένην άλήθειαν, άποκαλύπτει ήμΐν χειρόγρα

φος πραγματεία τής ήμςτέρας συλλογής, περιέχουσα άπάσας σάς κλίμα
κας, τάς ύπδ τών εφευρετών τοΰ νέου συστήματος παραδεκτά; γενομέ- 
νάς,δπως αυτκι έξετέθησαν ύπδ τοϋ διδασκάλου Χουρμουζίου,καί όπως εδι- 
δάσκοντο έν τνί μουσική τών πατριαρχείων σχολή ύπδ αύτών τών εφευρε

τών. Ή πραγματεία αύτη περιέχει 15 Δίς διαπασών, διγρημένα κατά τδν 
άπδ τοϋ Δι (so ) άρχόμενον Τουρκοπερσικδν κκνόνα.Έκκστον τών 1 5 τούτων 
Δίς διαπασών σύγκειται ούχί έκ 15 χορδών, άλλ’ έκ 16, άρχόμενον ούχί 

άπδ τοΰ Κε (La), 8ν έχει βάσιν τδ άμετάβολον σύστημα τών Αρχαίων 
και Βυζαντινών, άλλ’ έκ τοΰ Δι (So!), έξ ού άρχεται τδ τουρκικόν μου
σικόν διάγραμμα. Έκαστον τών 1 5 τούτων δεκκεξαχόρδων διαιρείται είς 

48 τμήματα,ών έκαστον υποδιαιρείται είς τρία μέρη'τά 48δέταΰτα τμή- 
μκτά εϊσι διέσεις έναρμόνιοι. ’Επειδή δέ, ώ; γνωστόν, έκαστος τόνος διαι
ρείται είς 4 διέσεις έναρμονίους, έκαστον δέ διαπασών τών ’Αρχαίων και 
Βυζαντινών,ώς καί τών εύρωπαϊκών, σύγκειται άκριβώς έκ τόνων έξ, έ'δει 

νά άποτελήταί έκαστη κλίμαξ άκρ'ιβώς έξ 24 διέσεων έναομονίων,τδ δέ 

δεκαπεντάχορδον ακριβώς έκ 48. Καί έπειδή έκαστον διαπασών σύγκει- 
ται έκ δύο τετραχόρδων καί ενός διαζευκτικού τόνου, έκαστον δέ τετρά
χορδον έκ δύο τόνων καί ένδ; ημιτονίου, τδ τετράχορδον έ'δει νά συνι- 

στήται έκ 10 έναρμονίων διέσεων. Άλλ’ώσπερ τδ τουρκικόν διάγραμμα, 
οότω καί έκαστον τών είρημένων δεκαεξαχόρδων έ'χει έκαστον διά 4ων 
ηλαττωμένον διέσει έναρμονίφ, ώστε έκαστον τετράχορδον συνίσταται ούχί 
έκ 10 άλλ’ έξ 9 έναρμονίων διέσεων, τοΰ μέν πρώτου αύτοϋ τόνου Δι—Κε 
(sol—’a) δι-ρρημένου είς 4 τεταρτημόρια τόνου (12), τοϋ δέ δευτέρου Κε—Ζω 
(la-ji) είς τρία τεταρτημόρια (9), και τοΰ τρίτου Ζω—Νη fsi u·) είς δύο 

■ τεταρτημόρια (6). ’Επειδή δέ έκαστον διαπασών σύγκειται έκ δυο τετρα
χόρδων καί ένδς διαζευκτικού τόνου,έκαστον άρα Δίς διαπασών έκ 4 τετρα
χόρδων καί δυο διαζευκτικών τόνων, καί επειδή έκαστον τετράχορδον είνε 
έλαττον διέσει αρμονική,πλεονάζουσιν’άρα άνά.δυο διέσεις έξ έκατέρου δια-

ζέται δμνφδία, άμοιβαδόν τού; στίχους άλλαλάζοντες, καί ταΐς χειρονσμίαις τών με
λών τού; φθόγγους διατιθεντες, καί μεγάλην τινα καί άξιοθέατον χορείαν συνιστώντες, τφ τε ε’ίοει τής άστραπτούσης στολής τάς τών όρώντων θέλγοντες όψεις, καί τή τε-· 
χνωμένη τών ψαλμών λύρα τήν ακοήν κατατέρποντες». Ουδόλως άρα θαυμαστόν, έάν 
ποτέ ό Μέγας Κάρολος, λάθρα ύπακροώμενο; τούς έν τή αύλή αΰτοΰ διατρίβοντες πρέ
σβεις ί'Α Κων]πόλεως, Ιερουργοΰντας έν ιδία έκκλησία, τοσοΰτον ζατεζζλήθη ύπό τών μελφδιών, ώστε διέταζε τούς κληρικούς αύτοϋ νά μενενέγκωσιν αύτάς παραχρήμα είς 
τό Λατινικόν καιά .τήν έξης μαρτυρίαν τών Monumsnta germa norurn historiae. «Cum 
igitur Graeci sooreto... in sua liuqua psallerent. et ille oucultatus in proximo carmenum 
dulcedine dsieirlaretnr, praeiepit clericis suis, ut nihil ante gustarenl, quam lasdem anti- 
phonas in iatinum conversas ipsi praesenteut·. Τοιαυτη εινε μουσική, ήν όί ίδρυταί τοϋ 
σημερινού συστήματος ένόμιζον καί ελεγίν ακανόνιστου (III), "να ζαλύψωσι τήν Ιαυ ■ 
τών αμάθειαν. . ' -
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' πασών, ένσύνόλω 4 αρμόνικα! διέσεις,αιτίες άποτελοϋτι τον 1 δον τόνον ή 
χορδήν. Κατά ταΰτα έξ έκάστου διαπασών τής σήμερον ίεράς μουσική; 
έλλείπουσί δύο διέσεις έναρμόνιοι,ήτοι έν ημιτόνιου,επομένως τά διαπασών 
αύτής είνε πλημμελή καί άσυμφωνα, καί άνεπιτήδεια πρός πολύφωνου 
άρμόνίαν, διότι έλλείπουσιν έκάστφ διαπασών, ώς καί τοΐς τουρκικοί;, τό 
τέλειον διαπέντε Δι—Πα (sol-re) τό τέλειον διατεσσάρων Δι—Νη (sol-ut) 
ό τέλειος δίτονος, Δι—Ζω (sol-si) καί τό τέλειον τριημιτόνιον. Κε—Νη 
(la-ut) πάντων τών τετραχόρδων. Έκ τών δεκαπέντε τούτων δεκαεξα- 
χόρδων τό πρώτον όνομαζόμενον κλίμαξ τοϋ διατονικού Πα, επονομάζεται 
καί Μακάμ (κλίμαξ) Δουκιάχ. καί Σεπά' ή δευτέρα κλίμαξ τοΰ διατονικού 
Βου καί Μακάμ Σεκιάχ* ή τρίτη τοΰ διατονικού Γα καί Μακάμ Τζαοκιάχ 
καί Άρεζπάρ* ή τέταρτη τοΰ διατονικού Δι καί Μακάμ Νεβα, Νουφούχτ 
Μπηγιατί,καί Ίσφαχάν" ή πέμπτη κλίμαξ τοΰ διόλου χρωματικού Πα καί 
Μακάμ Κουζγούν Χιτζάζ' η έκτη μικτή κλίμαξ τοϋ χρωματικού Πά Μακάμ 
Τουρκί Χιουζαζ* ή έβδόμη τοΰ χρωματικού Δι καί Μακάμ Χαζάμ’ ή όγδόη 

* τοΰ τροχού,' άνευ μέν τουρκικού ονόματος,άλλά τήν αυτήν καί αί άλλαι 
διαίρεσιν φέρουσα μετά τής παρατηρήσεως οείς τά έξωτερικά μακάμια 
σπανιότατα εύρίσκεταί ή παροΰσα κλίμαξ, διά τδ είνε έπιστηριγμένα είς 
όργανα»· ή έννάτη τοΰ διατονικού Ζω Μακάμ Άράκ’ ή δεάάτή τοΰ δια
τονικού Νη Μακάμ Ράστ' ή ένδεκάτη κλίμαξ έναρμόνιος Μακάμ Άτζέμ· 
ή δωδέκατη δευτέρα έναρμόνοις Μακάμ Μπουσελικ'ή δεκάτη τρίτη: έτέρα 
έναρμόνιος Μακάμ Χισάρ’ ή δεκάτη τετάρτη δευτέρα χρωματική Μακάμ 
Μουστάρ' ή δέ δεκάτη πέμπτη Νίσαμπούρ, Νεσαβερέκ, καί Πεντζουκιάχ. 
Τάς κλίμακας ταύτας άναφέρει καί ό Χρύσανθος έν τφ μεγάλφ θεώρητικφ 
αύτοϋ (έν § 271) ώς χρόας.καί πρδς ταύταις έ'τι τάς χρόας Μακάμ Κιαυρδί, 
Μακάμ Έβιτζ, Μακάμ Μαχούρ, Μακάμ Ζαβιλ Κιουρδί κτλ. Τών κλιμάκων 
τούτων αί μέν είσε τουρκικαί διατονικαί, διγρημέναι κατά τόν. προειρη- 
μένον τουρκικόν κανόνα' αί δέ έχουσι τήν διαίρεσιν τοΰ περσικού κανόνος, 
δ στις είνε διγιρημένος κατά τεταρτημόρια τόνου, ήτοι διέσεις έναρμονίούς, 
καί έξ ού προέκυψεν δ τουρκικός· αί δέ είσι διγρημέναι κατά τδν, άρα~- 
βικδν κανόνα, διγρημένον όντα είς τριτημόρια τόνου, ήτοι διέσεις χρωμα

τικά;. Έκ τής Ελληνικής θεωρίας έμειναν μόνον τά δνόματά ήχος πρώ
τος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος πλάγιος πρώτος^ κτλ. μετά τών σημείων 
τών μαρτυριών αυτών ή ένηχημάτων, άτινά είσιν άγνωστα τοΐς τε. έφέυ- 
ρεταϊς τοϋ νέου συστήματος καί πάσι τοΐς σήμερον ίεροψάλτάις. ΊΙ.πα-

4 Δια τοΰ δρου τροχός ένόουν τό δεκαπεντάχορδον άμετάβολον σύστημα ή άρμΟ- 
νικόν κανόνα, περί ο5 δρα ήμετεραν πραγματείαν σελ. ,106. .

2 Τό χειρόγραφον 261 (τής συστοιχίας Α) τής βιβλιοθήκης τών Παρισίων άντί 
τών Ονομάτων τούτων καί τών μαρτυριών αύτών φέρει πανταχοΰ τά αρχαία τών ήχων 
Ονόματα, ήτοι Δώριος, Φρυγως, Λύδιος, Μιξολύδιος, Πλάγιος Δώριος (αντί ύποδώριος) 
Πλάγιος Φρύγιος, Πλάγιο.ς Λύδιος, Πλάγιος Μιξολύδιος.
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ραδοχη τών τριών τούτων- διαφόρων κατά την διαίρεσιν κανόνων, καί % 
παράστασις αύτών δι’ ενός μόνου, έπέφερε την ανωτέρω σύγχυσιν καί τα

ραχήν, έν ευρομεν παοκ τφ Χρυσάνθφ, καί ητις επαναλαμβάνεται ανε
ξαιρέτως έν άπασι τοϊς θεωρητικούς τές σημερινές ίερας μουσικές, τοϊς 
Ρ·έχρι τοϋδε δέδημοσιευμένοις. "Οτι δέ η τουρκική άκουστικη θεωρία 

είσέλθε είς την ίεράν μουσικήν προ της έφευρέσεως τοϋ σήμερον συστημα- 
τος, καί ότι χρέσις τουρκικών, περσικών και αραβικών μουσικών κλιμάκων 
έγινε το καί προ τούτου, πλην των άνωτέρω έν υποσημειώσει είρημένων, 
δμ.ολογεϊ και δ Χρύσανθος, έν μέν σελ. 120 έν υποσημειώσει ρητώς λέγων, 
«δτι δ πρωτοψάλτης Παναγιώτης Χαλάτζογλους έμέλισε τον ειρμόν 
"Εφριξε γη—ευρισκόμενον έν τοϊς χειρογράφοις της Δ συστοιχίας τές ημε- 
τέρας συλλογές—κατά την κλίμακα Μακάμ Άτζέμ’ωσαύτως μετεχειρί- 
σθησαν περσικάς κλίμακας κατά τον Χρύσανθον (§ 276) δ Βαλάσιος καί 
Πέτρος δ Γλυκύς,και Δανιήλ δ πρωτοψάλτης,άπαντες προ της έπινοησεως 
τοϋ νέου συστήματος· μάλιστα δέ περί του τελευταίου λέγει δ Χρύσανθος 
έν σελ. 49, «δτι δ Δανιήλ ουτος, πρωτοψάλτης της Μεγάλης ’Εκκλησίας, 

έπεχείρησε 1</χ εισάγη εις τά έκ'κλησιαστικά καί μέλη εξωτερικά, τά 
δποϊα έσυνειθίζοντο είς τδν καιρόν του παρά τοϊς δργανικοϊς μουσικοϊς. 
Φίλος δέ ών δ Δανιήλ Ζαχαρία τώ Χανεντέ έμάνθανε παρ’ αύτοϋ πολλά 
σσερί τές εξωτερικές μουσικής. Έμέλιζεν δ Ζαχαρίας δ χανεντές ειρμούς, 
έγραφε δέ τδ μέλος αυτών μέ τούς μουσικούς χαρακτήρας δ Δανιήλ». Έν 

σελ. 120 έν υποσημειώσει λέγων, δτι καί δ Χουρμούζιος, είς τών τριών 
εφευρετών τοϋ σημερινού συτηματος, έμελοποίησε μίαν δοξολογίαν εις 
Μακάμ Άτζέμ Άσιράν, προστίθησιν' «Εύρέθη εύ'λογον δταν μελίζωσι καί 
οί έκκλησιαστικοί μουσικοί νά μ.εταχέιρίζωνται-κλίμακα μίαν άπδ τάς 
τοιαύτας χρόας, (δηλ. τάς τουρκικάς, περσικάς καί άραβικάς)· φθάνει μό
νον νά άποδείξωσιν, δτι προ αύτών μετεχειρίσθησαν καί άλλοι εκκλησια
στικοί μουσικοί τοιαύτην χρόαν είς καμίαν ψαλμωδίαν». "Οτι δέ καί ή 
ρυθμοποϊία έδιδάσκετο κατά την θεωρίαν τές τουρκικές μουσικής δμολο- 
γεϊ δ Χρύσανθος έν σελ. 66 λέγων' «Προφέρομεν διά την γύμνασιν τοϋ 
ρυθμου είς τούς άρχαρίους την μέν κροϋσιν Δόύμ, την δέ τές άρσεως Τέκ 
κτλ.». Τίς, περί τές αλήθειας ενδιαφερόμενος, δύνατάι ηδη νά άμφιβάλγι 
περί τές έκτουρκίσεως τές έκκλησιαστικές ημών μουσικές, κατά τε την 
ακουστικήν θεωρίαν καί μελοποιί’αν μετά τάς ρητάς ταύτας δμολογίας 
τοϋ Χρύσανθού, δστις πειρώμενος νά άποκρύψη την άληθείαν, περιπίπτει, 
είς παχυλωτάτας αντιφάσεις πρύς εαυτόν ; Δύνατκί τις νά άμφιβάλλγι εί- 
σετι δτι ούδέ την έλαχίστην γνώσιν τές προτέρας παρασημαντικές, άκου- 

στικές θεωρίας, μελοποιίας καί ρυθμοποϊίας δέν ειχον ο'ί τε έφευρεταί τοϋ 
σημερινού συστήματος καί οί διδάσκαλοι αύτών ;

Δ.ά τές παραδοχές τοϋ τουρκικού αρμονικού κανόνος μετεβληθησαν 

β
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έντελώς καί αί κλίμακες τών 8 νίχων τές βυζαντιακές μουσικές ώς καθί
σταται φανερόν έκ τές επομένης παραβολές τών σημερινών προς τάς βυ- 
ζαντιακάς.Έν τ·?ί πραγματεία ημών άνασκευαζοντες τά περί τές βυζαντια- 
κές μουσικές ύπο Westphal δεδημοσιευμένα,άπεδείξαμέν, δτι τά εί'δη τοΰ 
διαπασών, τά ύπο τών μελοποιών ήχοι καλούμενα, δέν έπαθον ούδεμίαν 
μεταβολήν έν τώ δικτονικώ γένει μέχρι τές άλώσεως, ών αΐ διαιρέσεις 

• έχουσιν ώς έξές’
Τά οκτώ εί'δη τοϋ διαπασών τοϋ δεκαπενταχόρχου συστήματος τών 

’Αρχαίων καί Βυζαντινών μελοποιών.

Βυζαντινών ήχος πρώτος=’Αρχαίων Δωριος

mi fa sol la si ut re mi
Βου Γα, Δι, Κε. Ζω, Νη, Πα , Βου

’]2· 1 · 11 ’J2 ι 1

Δεύτερος==Φρύγιος

re mi fa sol la si ut re
Πα, Βου, Γα, Δι, Κε Ζω,1 Νη, Πα.

1 > ]2 1 1 1 ’]2 ΐ

Τρίτος=Αύδιος

Νη, Πα, Βου, Γα, Δι, Κε, Η(1)7 Νη.
ut re mi fa sol la si ut

1 1 <]2 1 1 11 ’]2

Τεταρτος=^Μιξολύδιος η Μιλησιος

Ζω Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω

si ut rc mi fa sol la si

12 11 72 ι ι 1

Πλάγιος πρώτος =Ύποδώριος /

Κε Zg) Νη Πα Βου . Γα Δι Κε

1* si ut re mi fa sol la

1 n2 ι ι ί» . i 1
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Πλάγιο; δεύτε(οος=Ύποφρυγιο;

Δι Κε Ζω N?) Πα Βου Γα Δε
sol la si ut re ini fa sol

1 1 ’]2 1 1 n2 I

Βαρύς :ππΎπολύδιο »·ΊΙ

Γα Δι Κε Ζω Νη Πα Βου Γα
fa sol la si ut re mi fa

1 1 1 1 Ί2

Πλάγιος τέταρτος=Ύπομιξολυδιος ή ύπομιλήσιος

Βου Γα Δ.ι Κε Ζω Νη Πζ Βου

’ ]2 !L 1 V 1 V 1 1

Εί$η τοϋ δεκαεζαχόρχου·κανόνος τις σήμερον ίερ^ς μουσικής, βάσιν 
εχοντα τδν τουρκικόν καί πέ&σϊκδν κανόνα, διγρημένον είς διέσεις αρ

μόνικάς.
'Ο πρώτος=Μακάμ (κλίμα;) Δουκιάχ καί Σεπά.

Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη Πα
3 2 4(1) 4 3 2 4
9 6 (ή 7) 12 12 9 9 12’

Ό δεύτερος (χρωματικός)=Μακάμ Χαζάμ.

Δι Κε Ζω Νη Πα Βου Γα Δι 
2 4 2 4 3 3 3

Ό τρίτος—Μακάμ Τζκρκάχ και Άρεζπάρ.

Γα Δι Κε Ζω Νη Πα Βου Γα 
4 4 3 2 4 3 2 (1)

I ΟΙ δεύτεροι αριθμοί εινε ο'ι δι’ ών έν τοϊς θεωρητικοί; (!!!) μουσικοί; βιβλίο·.; τών 
σημερινών Ιεροψαλτών σημαίνοντει: τα ίιαστηματο τών κλιμάκων.

Ό τέταρτος—Μακάμ Νεβά, Νουχούρτ Μπεγιατί, καί Ίσφαχάν.

Δι Κε Ζω Νη Πα Βου Γα Δι
4 3 24 3 2 4()

Έτερα αύτοΰ κλίμζξ=Μακάμ Δουκιάχ καί Σεπά.

Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη Πα
3 2 4 4 3 2 4

Έτέρα=Μαζάμ Σεκιάχ.

Βου Γα Δι Κε Ζω Νη Πα Βου
2 4 4 3 2 4 3(1)

Ό πλάγιος πρώτος* 1

Κε Ζω Νη Πα Βου Γα At Κε
3 2 4 3 2 4 4

'0 πλάγιος δεύτερος ((χρώματικός)=Μακάμ Κουζγούν Χιτζάζ.

Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Ντι Πα
2 6 1 4 2 6 1

Έτέρα μικτή (χρωματική και διατονική)=Μακάμ Του)ρκό Χιουζάί

Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Ντ) Πά
2 6 1 4 3 2 4

Ό βαρύς=Μακάμ Άράκ.
Ζω Ντ} Πα Βου Γα As Κε Ζω

2 .4 3 2 4 4 3(1)

4 Η ζλιμαξ αυτή, δεκαεξάχορδος ούσα άντΐ δεκαπενταχόρδου, δεν φέρει μεν τουρ- 
κικον ονομα, έχει όμως την αύτήν διαίρεσιν τοϋ Τουρκοπερσικοΰ κανονος, μετά τής 
παρατηρησεως, «Κλίμα; ή οδεόουσα κατα τον τροχόν, το και πεντάχορδον, (γράφε 
δεκαπενταχορδον) καλούμενον παρά τοϊς 'Έλλησι, παρά δέ τοϊς έκκλησιαστικοϊς τρο
χός. · · Περί τούτοι» έλεγον οί .παλαιοί μουσικοί, δτι κάθε τετραφωνία τήν αύτήν φω
νήν ποιεί. το παλαιόν στιχηράριον καί δλη ή έκκλησιαστισή μουσική ώς έπι τό πλεΐ- 
στον οδεύει κατά τήν παρούσαν κλίμακα, έπειδή θεμέλιον ε’ιχασι τόν τροχόν». .
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Ό πλάγιος τέταρτος=Μάκάμ 'Ράστ.

Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη
4 3 2 4 4 3 2(1)

"Απασαι αΐ κλίμακες αύται έκ διέσεων έναρμονίων 22 Αντί 24 συνι- 
σταμεναι είσίν ελλείπεις κατά έν ημιτόνων, ώς ανωτέρω έζετέθη. Πλην 
δέ τών 8 τούτων κλιμάκων, αίτινες Αντικατέστησαν τάς Ανωτέρω βυ- 
ζαντιακάς καί Αρχαίας έλληνικάς, εμπεριέχονται έν τγ είρημένη χειρο- 
γράφω πραγματεία:, ές ·ης έληφθησαν αύται, βζσιν έ'χουσαι άπασαι τό δε 
jo το ρκικδν διάγραμμα.

Δι Ks Ζω Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη Πα Βου Γα Δι Κε 
4324 3 24332 43 2 4 4

κα! αί λοιπά! προσέτι τουρκικά! περσικά! καί Αραβικαί κλίμακες αί ύπο

κατά την διυτίραν σειράν τών αριθμών.

τοϋ σήμερον φθορά! καλούμενοι, αί έξης·

* Κλίμαξ Μακάμ Άτζέμ.

Γα Δζ Κε Ζω Νη Πα Βου Γα
• 4 4 1 4 4 3 2

Μακάμ Μπουσελίκ.ι
Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη Πα

4 1 4 4 3 2 4

Γα Δι
Μακάμ Χισάρ.

Κε Ζω Νη Πα Βου Γα
7 1 2 3 4 3 2

Μακάμ Μουσταάρ.
Δι Κε Ζω Νη Πα Βου Γα Δι

6 1 2 6 1 5 1

Μακάμ Νισαπούρ.1
Δι Κε Ζω Νη Πα Βου Γα Δι

4 3 2 6 1 5 1
4 3 2 4 3 2 4

4 Ή κλίμαξ αΰτη ;μόνον έν καταβάσει «δεται ούτως· ίν δε άναόάσει διατονικώ;

*
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Ή κλίμα:; αύτη καλείται Νισαπούρ, εάν Αρχομένη Απί> τοΰ Δι κατα- 
ληγ·/) είς τον Βου· εάν δέ είς τον Ιϊα, δνομάζεται Νασαβαρέκ, κα! εάν 
είς τον Νη, ,Παντζουκιάχ.

Έκ τών είρημένων, καί έκ τίίς παραβολές και συγκρίσεως τών οκτώ 
'η'χων τών ’Αρχαίων και Βυζαντινών πρδς τάς σημερινάς πουρκοπερσικάς 
τ·ης ίεράς μουσικές κλίμακας καταφανέστατον καθίσταται, δτι έν τη σή
μερον ίερ^ μουσική ούδέν ί'χνος τ·ης καθαράς βυζαντιακης ίεράς μουσικές 
δύναται νά υπάρχω, και δτι αυτή ούδεμίαν ιδέαν, ούχί μόνον περί τ^ς Αρ
χαίας, ούχ! μόνον περί τ·ης προ τ·ης άλώσεως, Αλλ’ ούδέ περί αύτόςς τ?ίς προ 
ναύτης έπί τουρκοκρατείζς, Από τ^ς άλώσεως μέχρι τοϋ ΙΖ' αίώνος Ανα- 
πτυχθείσης δύναται νά μάς παράσχη. ’Εάν τις, βασιζόμενος έπ! τοϋ κατ’ 
Αναλογίαν συλλογισμού, ίίθελε παραδεχθη, δτι έν τ·ρ σήμερον ίερ^ μουσική 
έμπεριέχεται και έλάχιστόν τι ί'χνος τ^ς προ της άλώσεως, τοϋτο έξ Αν
τικειμένου εξεταζόμενου, στερείται παντελώς πραγματώδους Αλήθειας* δ 
ουτω συλλογιζόμενος πρέπει νά μη έπιλανθάνηται συγχρόνως, δτι οί κατ’ 
Αναλογίαν συλλογισμοί κατατάσσονται ύπο τών περί την λογικήν είς τούς 

πιθανούς συλλογισμούς, τούς ένδεχομένους Αμφοτέρως έ'χειν. Τίμεϊς δέ, κα· 
τέχοντες νυν μελφδίας πασών τών εποχών, δυνάμεθα ΰίδη νά Αποδείξωμεν 
μάλιστα δι’ αύτών, δτι είς ούδέν άλλο έκκλησιαστικον έγένοντο τοσοϋτον 
εύχερώς σημαντικά! μεταβολαί,οσον είς την μουσικήν κατά διαφόρους έπο- 
χάς, ήτοι κατά τον 5ον, 8ον, 12ον, 15ου, καί 18ον αιώνα,μάλιστα δέ άπο 
της άλώσεως μέχρι τίς σήμερον, έν φ τά πάντα μετεβληθησαν παντελή,έν 
ω την πολύφ'ωνον σεμνοτατην καί μεγαλοπρεπή μουσικήν τοϋ μεσαιώνος 
μέχρι τ·ης άλώσεως,αντικατέστησε διακεκλασμένη Ασιανή ρινωδία,ταπεινό-, 
τάτη καί Αγενεστάτη, μεθυστική καί έκλελυμένη, συμποτικη καί ηδυ
παθής, ήκιστα έθνικη, ούδόλως δέ τη θρησκευτική διανοί^ τ·ης λέξεως 
καί τ$5 λατρείςρ προσήκουσα. Κράμα δέ ούσα αλλόκοτου ελληνικής, τουρ
κικής, περσικής καί Αραβικές μελοποιΐας,καί δη έν φυσική καταστάσει δια- 
τελοϋσα, ούδεμίαν κέκτηται τεχνικήν Αξίαν· έξαγγελλομένη δέ κα! ύπο 
Ανθρώπων ιεροψαλτών, τών πλείστων στερούμενων καί της ελάχιστης συ
στηματικές μουσικής έκπαιδεύσεως, ύπ’ ούδενος δέ μουσικοΰ οργάνου βοη- 
ίουμένων καί χειραγωγουμένων προς Ακριβή έξαγγελίαν τών διαστημάτων, 
καί ούδέποτε τά μέλη προς όργανα Αδόντων καί παραβαλλόντων, καί δο- 
κιμαζόντων, Αλλ’ έκαστων κατ’ ί'διον τρόπον, ώς .δύνανται, καί κατά την 
έκάστοτε διάθεσιν αύτών ^δόντων, διδασκόντων τε καί διδασκόμενων, κα! 
πειρωμένων νά έξαγγείλωσι τά λίαν λεπτά καί δύσληπτα διαστήματα 
τών περσικών καί Αραβικών κλιμάκων, άτι να ούδέ δι’ Αριθμών τούλάχιστον 
γινώσκουσι νά δηλώσωσιν Ακοιβώς, άνευ βοήθειας οικείου δργάνου, περιπί- 
πτουσιν οί κλειστοί είς τοιούτσυς όρυγμούς καί τοιαύτας ρινφδίας, προς 
οΐας μόνον αί γαλαϊδύνανται νά συναμιλλώνται. Προσλαμβάνοντες δέεις

Τόμος ΧΓ” 7.—Ιούλιος 1882 ‘ 36 ' \
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συνφδίαν τούς καλούμενους ίσοκράτας, άποτελοΰσιν εΐδός τι Αντιφώνου, 

οΤον έριφοι μηκώμενοι πρός μυρωμένους ταύρους. Άριστος δέ παρ’αύτοΐς 
άοιδδς νομίζεται 5 μάλιστα ρινωδών, καί ώς πρώτος κανών τής ίδιοτρό- 

που αύτών γελεφδίας Απαιτείται ή οσον δυνατόν εξαγγελία τών τόνων 
διά τίίς ρινός, κλειόμενου τοΰ στόματος’ ουτω δέ οί πλεϊστοι γελεφδοΰν- 

τες καί έπι τούτφ άλαζονευόμενοι νομίζουσι, καί έχουσιν, ώς Ανωτέρω 
εΐ'πομεν, τήν γελοίαν άπαίτησίν νά νομίζωνται καί ύπο τών άλλων, δτι οί 
οίηματίαι ουτοι φδουσι πρκγματωδώς διέσεις χρωματικά;, ή'τοι τριτημόρια 
τόνων, διέσεις έναρμονίους, σίτοι τεταρτημόρια τόνων, διακρίνουσι μείζονας, 
ελασσόνας καί’έλαχίστου; τόνους,άνηνυτα περί τούτων καί τοιούτων κωτίλ- 
λοντες, πλανώμενοι κα'ι πλανώντες. Κατά ταΰτα έπαναλαμβάνομεν έν 
τόνως καί έφιστώμεν την προσοχήν τών αρμοδίων είς ταΰτα, οτι ή έμ
μονη εις την σημερινήν ίεράν μουσικήν είνε ενδειξες απειροκαλίας καί 
Απαιδεύτου μουσικού αισθήματος, έ'λλειψις δέ έθ.ικής συνειδήσεως καί 

φιλοτιμίας, τδ νά άναπέμπομεν μετά πεντηκονταετή ελεύθερον βίον, τάς 
εύχάς και δεήσεις ημών διά τουρκικών άμ,ανέδων, διά τοΰ Μακάμ Άτζέμ, 
Μακάμ Τουρκί, Μακάμ Ίσφαχάν κτλ., παντελής δέ καί Ασύγγνωστος παι
δαγωγική άγνοια, τδ νά’διδάσκωμεν τοιαύτην διακεκλασμένην καί μεθυ
στικήν και άπειρόκαλον μουσικήν έν τοϊς έκπαιδευτηρίοις, καί ουτω νά 
διαστρέφωμεν άντί νά παιδαγωγώμεν καί προάγωμεν τδ αίσθημα τοΰ 
μουσικού καλού τής νεότητος, ουδόλως τδν νοΰν προσέχοντες τοϊς ύπδ τών 
Αρχαίων είοηαένοις, καί ύπδ πάντων μέν άναγινωσκομένοις, άλλ’ ώς μή 
ώφειλε,ούχ ύπδ πάντων γινωσκομένους,καθ’Α «ηγούμενοι οί άρχαϊοι πρώτην 

«είναι τοϊς άνθρώποις τήν δι’αίσθήσεως προφερομένην επιμέλειαν, εί' τις 
καλά μέν δρώη καί σχήματα καί εΐ'δη, καλών δέ καί όρθών Ακούοι, 
μελών καί ρυθμών, τήν διά μουσικής παίδευσιν πρώτην κατεστήσαντο», 
ής τά έκ τής ορθής ή κακής χρήσεως έπιβλαβή ή ωφέλιμα Αποτελέσματα, 
έ'κδηλα μέν καί έκ τών είρημένων, δυνατόν δέ πάς τις νά μάθη ταΰτα διε- 
ξοδικώςπαρά τοΰ Πλάτωνος καί’Αριστοτέλους. Είνε αισχύνη νά εύρισκώμεθα 
είσέτι εις τηλικαύτην απάτην, οτι ή σήμερον άλόλαστος καί κακότεχνος ή 
μάλλον εΐπεϊν Ατεχνος ίερά μουσική είνε έθνική (!!!), καί μάλιςκ άρχαίκ(!!!). 
Ή διατήρησις άρα τοιαύτης μουσικής είνε Αδικαιολόγητος, ή δέ Αντίστα
σις πρδς βελτίωσιν, μάλλον δ’ εΐπεϊν έξέλασιν αύτής, καί συμπλήρωσιν διά 
τής πολύφωνου παναρμονίου φδής είνε άρνησις τής Ανυψώσεως αύτής εις 
τελείαν τέχνην, είνε άρνησις τοΰ τέλους καί τής Αποστολήςαύτής έν τή κοι
νωνία καί τή έκκλησίγ, είνε άρνησις τής έξευγενίσεως τοΰ θυμικοΰ, άρνησις 
τοΰ λογικώς σκέπτεσθαι.Ώσαύτως δέ ή έκ πείσματος ή καί γελοίου φόβου 
εκφραγγισεως προβκλλομ,ένη άλογος Αντίστασίς τινων κατά τής εισαγωγής 
πολύφωνου καί παναρμονίου μουσικής προδίδει παντελή καί παχυλωτάτην 
-άγνοιαν καί αύτών τών στοιχειωδέστατων τής μουσικής καί τής έκ.κλήσια-
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βτικής ημών ιστορίας; διότι άνευ τής παναρμονίου φδής ή μουσική τέχνη 
είνε ατελής, ώς Ανωτέρω παρετηοήσαμεν» Άφ’ οί δέ άναγνωρίζουσΐ τήν 

Ανάγκην τ,ής μουσικής έν τή έκκλησή, διατί Οέλουσιν αύτήν ημιτελή; καί 
δή Τουρκοαραβοπερσικήν; ’Εάν δέ άνθίστανται κατά τής παναρμονίου φδής, 
διότι ποιοΰσιν χρήσιν αύτής αί δύο έτεραι άδελφαί έκκλησίαι, 'Ρωμαϊκή 
'καί Ευαγγελική, αί δποϊαι δέν άρνοΰνται, δτι παρά τής 'Ελληνικής Εκ
κλησίας τήν πρώτην αύτών μ,ουσικήν έ’λαβον, δέν συμβαίνει καί ένταϋθα 
δ,τι περί τοΰ Άρτισβρυρίου καλοϋμέου ; 'Υπδ μεγίστης δέ τών πραγμάτων 
Αγνοιας κάτέχονται καί οί νομίζοντες, δτι ή σήμερον ίερά μουσική δύναται 
νά έκκαθαρθή τών ξενικών στοιχείων, ή δλως ξένη ούσα, %κί ώς τοιαύτη 
Ανάγκη έίσάΛαξ νά έξελαθή πυξ λάξ έκ τής έκκλησίας, είσάχθή δέ πάλιν 
ή γνησία ίερά καί έθνική παναρμόνϊος μουσική τών πρώτων αιώνων, ή έν 
πολλοϊς χειρογράφοις διάσωζομένη. Μόνον τοιαύτη λύσις είνε δυνατή καί 
συμφέρουσα, ή επιστροφή δηλι εις τήν μουσικήν τήν πρδ τοΰ Η' αίώνδς, 
ϊΐάί τοιαύτην πρδ 'λ περίπου ετών συνεβουλεύσαμεν τφ τότε Πατριάρχη 1
Ιωακείμ, έπί τουτφ έν τοϊς Πατριαρχείοις προσκαλεσαμένφ ημάς, ώς καί 1
Απδ τοΰ βήματος τοΰ έν Κ[πόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, περί 
βυζαντιακής μουσικής τδν λόγον ποιούμενοι τότε Απεφηνάμεθά. Ουτω δέ

,θέλομεν έπανεύρει ού μόνον τάς βάσεις τής ίερας ήμών μουσικής, Αλλά κα- >
βόλου καί τάς βάσεις τής έθνικής, καθ’δτι, ώς Ανωτέρω εΐ'πομεν, έν τοϊς 
χειρογράφοις τών μελφδιών τής έκκλησίας δέν διεσώθη μόνη ή ίερά μου
σική, άλλά καί ή κοσμική καί θυμελική.’Ε,πειδή πλήν τών έν τή έκκλησίη 
φδομένων, διασώζονται καί μέλη μουσικοϊς σημείοις παρασεσημασμένα, 
έπιγραφόμενα Δοχαί, ών τδ μέλος είσεπήδησέν είς τήν έκκλη&ίκν έκ τής 
μουσικής τοΰ*Ιπποδρόμου’ ’Οργανικά, ήτοι μέλη πρδς τδ όργανον φδό- 
μενα’ έτερα έπιγραφόμενα Κινύρα, Ααλίστρα, Ψαλτήρα, οδτω καλούμενα 
έκ τών πρδς Α γ'δοντο όργανα1 έτερα έπιγραφόμ.ενα ’Εθνικά, ήτοι μέλη 
φδόμένα διά τών άσημων φθόγγων το, τε, τα, τη, να, νε, τε, ρε, κτλ., 

Ατινα παρά τοϊς άρχαίοις κάί βυζαντινοϊς έκαλοΰντο τ^ρέτισμοί’ έτερα 
δέ Δυσικά, ή Φραγγικά, ήτοι μέλη μεμελοποιημένα κατά τούς κανό- 5 ί
νας τής Δυτικής έκκλησίας, Αναγόμενα είς τήν άπδ τής άλώσεως ύπδ ;
τών Λατίνων μέχρι τής ύπδ τών Τούρκων εποχήν’ έτερα καλούμενα |
Βουλγάρα, ’Άγαλμα, Άγιοσοφιτικόν, Άηδώνατικόν, Δοχαί Θετταλικαί, ί I

και έν Περσικόν τοΰ Αρχιεπισκόπου 'Ραιδέστοΰ Μελχισεδέκ, Αναγόμενου
είς τήν Δ συστοιχίαν τής μετά τήν άλωσιν έποχής. Πρδς τούτοις δέ ή ϊ
μεσαιωνική ίερά μουσική, ιδίως ή πρδ τοΰ Η' αίώνος μελοποιία, βασίζεται :
έπί Ακριβούς τηρήσεως τών κανόνων τής Αρχαίας μελοποιΐας καί ρυθμό- J
ποιίας, ώς τά σωζόμενα πολυάριθμα μέλη αποδεικνύουσι, ούχ ύπερβαίνουσα ’ |
ούδέ τά Απάιτούμενα όρια έν τή συνενώσει τοΰ μέλους μετά τής λέξεως.

Περί ούδενδς δέ άλλου ζητήματος έδημοσιεύθησαν μέχρι τοΰ 187-4 το- i
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σοΰτον ήμαρτημέναι δοξκσίζι έν τή δύσει, καί παρ’ ‘fyit μέχρι σήμερον 
τοσοϋτον επιπόλαιοι διατριβαί, παρασάγγας τής άληθείας άπέχουσαι' 
πέρί ούδενδς άλλου ζητήμ.κτος επικρατεί τηλικαύτη άγνοια, καί ήμαρ
τημέναι είκασίαι και φαντασιολογίαι, δσον περί τή; ιερά; μουσικής ημών. 
Ούδέν δέ ζήτημα παρεμελήθη και κατεφοονήθη τοσοϋτον ύφ’ ημών, δσον 

ή ιστορική έρευνα τή; έθνική; ημών μουσική;, έξ ής ού μόνον πολλά τών 
αρχαίων μουσικών τεχνών, τή; 'Αρμονικής,'Ρυθμικής καί Μετρικής θέλου- 
σιν διασαφισθή, τινά δέ τή; περί 'Ρυθμική; και Μετρικής νεωτέρκς θεω
ρία; θέλουσιν άποδειχθή ημαρτημένα, ού μόνον θέλει συμπληρωθή σπου- 
δαίω; ή ιστορία τη; μουσικής, πάντων όμολογούντων, δτι η δυτική έκ- 
κλησία τήν μουσικήν αύτη; παρά τής έλληνικής έ'λαβε, άλλά καί, ώσπερ 
έν περιπτώσει απώλειας πάντων τών αρχαίων συγγραμμάτων, έκ τών έρ
γων δέ τών έκκλησιαστικών συγγραφέων ήθέλομεν δυνηθή νά έξαγάγωμεν 
τού; γλωσσικούς κανόνας, νά σχημκτίσωμεν $έ αυτάρκη ιδέαν περί τής 
λεκτική; εύρυθμία; καί άρμονίας τή; αρχαία; γλώσσης, τον αύτδν τρό
πον θέλομεν δυνηθή νά έξαγάγωμεν έκ τών μελών και μελφδιών τών 
διαφόρων1 βυζαντιακών έποχών τού; κανόνας τή; μελλούση; εθνικής ημών 
μουσικής, ή'τις, 'ίνα δυνηθή’νά έκπληρώσγ τήν άποστολήν αυτή; καί προ- 
κόψγ, ύφείλει δι’ ου; έν αρχή είρήκαμεν λόγους, νά έχη τάς έαυτή; ρί
ζας έπί πατρικού έδάφους, νά εινε έθνική. Ού μόνον θέλομεν άνακτήσει 
καί είσάξει εις τήν έκκλησίαν τάς σωζομένας γνήσιας πολύφωνου; μελφ
δίας τοΰ άρχαιοτέρου συστήματος, άλλά και οί μέλλοντες εκκλησιαστικοί 

καί κοσμικοί μελοποιοί ημών θέλουσιν άρύεσθαι έκ τοϋ έθνικοϋ τούτου 
πλούτου πολλών χιλιάδων μελών καί μελφδιών δώδεκα αιώνων, ού ή 
χρησιμοποίησι; και έκμετάλλευσις δέν είνε μικρόν κέρδος. 'Ωσαύτως έκ 
τών μελών ιδίως τής προ τοΰ Η' αίώνος εποχής δυνάμεθα νά σχηματί- 
σωμεν άμυδράν, εάν ούχί σαφή, ιδέαν τής αρχαίας μελοποιίας, ώσπερ έκ 

τών συγγραμμάτων έκκλησιαστικών πατέρων έν περιπτώσει παντελούς 
καταστροφής τών άοχαίων, περί τε τής αρμονία; καί εύρυθμία; τής γλώσ
σης, τής 'Ρητορικής καί τών σχημάτων αύτής, τών κανόνων τής Μετρικής 
κτλ. Δέν δυνάμεθα μέν νά άποφανθώμεν θετικώς, εάν μελωδίαι άρχαΐαι 
έφηρμόσθησαν έπί θρησκευτικών χριστιανικών ωδών" περί τούτου ού'τε 
υπέρ, ού'τε κατά, δύναταί τι; νά φέργι αύτάρκεις άποδείξεις, ώστε τδ ζή

τημα άνάγεται είς τά άμφοτέρως ένδεχόμενα έ'χειν- δυνάμεθα όμως θε- 
τικώ; νά διισχυρισθώμεν, δτι, καθ’ά έν άρχή εί'πομεν, ή τδ πρώτον είς 
τήν έκκλησίαν είσαχθεΐσα μουσική κατά φυσικήν ανάγκην ήτο έθνική, 
έ'φερεν άρα τδν εθνικόν τής έποχής πάντοτε χαρακτήρα- άλλως ή'θελεν 
είναι άκατάληπτος, άτερπής καί άηδής,άστοχος άρατοΰ τέλους αύτής. "Οτι 
δέ ούδέν έκώλυε τούς έκκλησιαστικού; πατέρας τών πρώτων αιώνων νά μή 

χρησιμοποιήσωσι καίέκμεταλλευθώσι τήν σύγχρονον εθνικήν μουσικήν,εάν
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εύρίσκετο καλόν τι έν αύτή, εί'τε έν ταΐς θρησκευτικαΐ; μελωδίαι; τών εθνι
κών, εί'τε έν τή πολιτική αύτών μουσική, συμπεραίνομεν έκ τοϋ έκλεκτικοΰ 
αύτών τρόπου πρδς πάσαν τήν έλληκκήν παιδείαν, δν σαφώς έκδηλοΐ,πλήν 
πολλών άλλων, καί ή εξής περικοπή Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου πρδ; Σέλευκον- 
«Τοΰτον μέν όντως όντα σδν καί γνήσιον πλούτον φύλιττε, σμήχε τοΐ; 
μαθήμασι βίβλοι; ποιητών, ιστορικών συγγράμμασι καί ταΐς τρεχούσαι; 
ρητόρων εύγλωττίαι; λεπταΐ; τε μερίμναις φιλοσόφων άσκούμενο;- τούτοι; 
δ’ άπασιν έμφρόνω; έτύγχανε, σαφώς απάντων συλλέγων το χρήσιμον, 
φεύγων δ’ έκάστου τήν βλάβην κεκριμένως, σοφής μελίττης έ'ργον έκμ,ι- 
μ.ούμενος, ή'τις έφ’ άπασιν άνθεσι καθιζάνει, τρυγ^ δι’ έκάστου πανσόφως 

• το χρήσιμον, αύτήν έ'χουσα τήν φύσιν διδάσκαλον». Δυνάμεθα δέ νά άπο- 
δείξωμεν διά τών σωζομένων με λωδι ών, δτι καί έν τή μουσική έτηρήθη- 
σαν, ώ; έν ταΐς λοιπαΐς τέχναις, οί αρχαίοι κανόνες άκριβφς καί πιστώς, 
εί καί ούχί έν τφ αύτφ μέτρφ καθ’ δλας τά; έποχά; έν τοΐ; καθ’ εκα- 
στα- διότι καί έν τή μουσική συμβαίνει τδ αύτδ καί έν τή λοιπή γραμ
ματολογία τών βυζαντινών. *

Οί άφ’ ών το πρώτον, άμα γνωρίσαντε; χειρόγραφά τινα τή; συστοι
χία; Α, άφωρμήθημεν πρδς έγχείρησιν τοΰ ζητήματος πιθανοί ούτοι συλ
λογισμοί, μετά τήν έπιτυχή ύφ’ ημών άνακάλυψιν τή; σημασία; καί δυ- 
νάμεω; τών σημείων τής μεσαιωνική; παρασημαντική;, ένεκα τή; άγνοιας 
τή; οποία; άπέτυχον πάσαι αί άπόπειραι τής συγγραφή; καί έρεύνη; τή; 
ιστορία; τής ιερά; ημών μουσικής, καί είσί διαδεδομένα! τοσαΰται ημαρ
τημένα! υπολήψεις, καί πεπλανημέναι άνακριβεΐς τών σημείων έξηγήσεις 
παρά τε τοΐς έν τή ήμετέριρ ,διατριβή άναφερομένοις, καί παρά τφ Fetis, 
άπέβησαν πεποιθήσεις έξ άντικειμένου, οί δέ δΐισχυρισμοί ημών βασίζον
ται κυρίως έπί τών πραγμάτων, δηλαδή επί τών μελφδιών τή; A, Β, Γ 
καί Δ συστοιχίας. Et καί τδ δυσχερέστατου τοϋ ζητήματος μέρος, ή παοα- 
σημαντική, έλύθη ευτυχώς, δέν δυνάμεθα δμω; νά εί'πωμεν, οτι τδ ζήτημα !
έξηντλήθη, δτι δηλ. έ'χομεν γνώσιν πάντων τών χειρογράφων καί πασών ΐ
τών μελφδιών, έπομένως δέν έναπελήφθησαν έ'τι χειρόγραφα πρδς έξέτα- 
σιν, δυνάμενα νά φανερώσωσιν ήμΐν καί άλλα ί'σω; μέρη τοϋ ζητήματος* 
διότι ούτε άπασαι αί βιβλιοθήκαι έρευνήθησαν εϊσέτι καί μάλιστά τινες 
τών σπουδαιότατων, ού'τε αί τών ελληνικών μονών, δούλων τε καί έλευ- ΐ
θέρων, ουδέ'δυνάμεθα νά είπωμεν δτι άπασαι αί ύφ’ημών έν σπουδή έρευ- <
νηθεϊσαι βιβλιοθήκαι έξετάσθησαν μ.ετά τή; δεούσης έπιμελείας καί άκρι- 
βείας ένεκα έλλείψεω; αύτάρκων μέσω,ν καί τοΰ άπαιτουμένου χρόνου» Ή ί
ελπίς, δτι θέλει παρουσιασθή καιρδ; εύνοϊκδς πρδ; έπίσκεψιν καί ερευνάν 
τών τε ουπω έξετασθεισών βιβλιοθηκών, ώς καί τών έπιπολαίως έρευ- 
νηθεισφν, καί ή έ'λλειψι; τοΰ άπαιτουμένου χρόνου εί; έπασχόλησιν τοι- . ί>

ούτων πάρεργων ήμΐν τήν σήμερον ζητημάτων, πρδ; δέ τούτοι; καί ή ;
παρέμπτωσις άψυκτων κωλυμάτων, άνεξαρτήτων τής θελήσεως ήμών,έκω- 
λυσεν ήμά; μέχρι τοΰδε τής συστηματικής δημοσιεύσεως τών νεωτέρων ?
μελετών καί ανακαλύψεων ημών έπί τών καθ’ εκαστα τοΰ ζητήματος
τούτου. · ■ ■ ■ , s

I. Α. Τζέ,ζης -
• Διδάχτ. Φιλοσ. και καθηγητής τοΟ Βαρδακείον Ανκιίου.
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ΑΕΣΣΙΓΙΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ, ΣΧΙΑΑΕΡ ΚΑΙ ΚΑΕΙΣΤ.1

1 Dramaturgte der Classiker, Von Heinrich Ijulthaupt F. Band Lessing, Goethe, Schjlv 
ler, Kleist, Oldenburg, 1882.
| H^ipburgiscbe Dramaturgie in 2 BSnden,

"Οσον έξηρευνήθησαν καί τά δράματα τών έν Γερμανίγ κλασικών, έλη- 
φθη έκάστοτε ύπ’ δψει κατ’ εξοχήν ή ποιητική άμα καί αισθητική, ή ή 
τεχνική έ'ποψις καί σπανίως διέτριψαν ττερί τά είδικώς δραματουργικά 
ζητήματα οί περί τών τοιαύτων έπκ'ίοντες, Διότι διαφέρει ύπαρχον δράμα <
νά έξετάσγ) τις έν τ^ κατασκευή αυτού καί νά έπιλύση το ζήτημα έπί 
πόσον το δράμα αύτό Αντιστοιχεί πρός τούς ποιητικούς άμα και αισθητι
κούς κανόνας, ή νά έκτυλίξη καί τήν τεχνικήν της δραματουργίας συνφδά 
τ$ Αντιλή]ιει. Διαφέρει πάλιν το παραπέμπειν είς τά χωρία εκείνα δρα~- 
μχτικαϋ Αριστοτεχνήματος, άτι.να διά τήν έπί της σκηνής διδασκαλίαν 
αυτών περιβάλλονται κρίσιμο,ν σπ-ουδαιότητα, καί καθόλου τί> είδος τής 
διδασκαλίας ταύτης, τουτέστι το ποιείν υποκείμενον της έξετάσεως τήν 
μετάταξιν τού δραματικού είς ,τδ σκηνικόν, Πάντα δέ ταύτα, έάν ή λέξις 
ύποληφθή έν εύρυτέργ σημασί^, ανάγονται εις τό θέμα τής δρκματουρ-. 
γίας καί το έν ουδέποτε Αποβαίνει δλως δυνατόν άνευ τού άλλου, ’'Άνευ 
τού στοχασμού τής τυχουσης έπιδράσεως έπί τήν σκηνήν ή συζήτησις των 
ποιητικών άμα καί τεχνικών ζητημάτων Απόλλυσι τήν πραγματικήν 
αυτής σημασίαν, και τάνάπαλιν ή έςαρσις τής έν τή σκηνή έπιδράσεως 
και ή' παραπομπή ?ίς τά σκηνικά κχί μιμικά άμα καί Απαγγελματικά 
μέσα (δι’ών επιτυγχάνεται ή έπι τής σκηνής έπίδρασις) στερούνται έμ- 
βριθεστέρας Αξίας, έάν μή έδράζωνται επί ποιητική άμα καί αισθητική 
έκτιμήσει τών διδακτέων ποιημάτων. Διότι συνήθως εκείνο μόνον τα 
δράμα άξιοϋται πάντως διδασκαλίας, ού ή σύνθεσις έν μεγάλοις καί έν 

συνόλφ Αντιστοιχεί προς τάς ποιητικάς άμα και τεχνικάς Αξιώσεις, καί 
μόνον έπί τοιούτου δράματος ή μετάταξις έκείνή τού δραματικού είς τό 
σκηνικόν δυναται νά σκοπή διαρκή πρακτικήν επιτυχίαν. "Οτε q Αεσσίγ- 
γιος προύκήρυξε τήν έ'κδοσιν τής διτόμου Άμβουργαίας Δραματουργίας,^ 
έξηγήσατο, ώς δή γνωστόν, δτι ή δραματουργία αύτη μέλλει νάποτε- 
λέσή κριτικόν κατάλογον πάντων τών έπί τής σκηνής διδακτέων ποιη^ 
μάτων καί νά παρακολουθήσγ πάσγ προόδφ τής τέχνης καί τοϋ ποιητού 
καί τοΰ ήθοποιοϋ. Άλλ’ έν τή διατυπώσει ταύτγι τοΰ θέματος έκειτο ή 
ιστορικώς πολύ ευνόητος παραίτησις τής κριτικής εκτιμήσεις τής ένερ- 
γείας έκείνης, ήν δέον νά ένασκή ού μόνον δ μεμονωμένος ήθοποιός, Αλλά
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καί ή διευθόνσις τοΰ θεάτρου, έξ ής ήρτηται ή ολη άναβίβασις επί τής 

σκηνής. „__
Εντούτοις καί έπ’έκείνης τής κριτικής, ήν ό Αεσσίγγιος έπεχείρησε νά 

ένασκήσγ, ένεκα γνωστών λόγων ταχέως κατά τό τελευταΐον ή'μισυ ύπερ- 
κορεσθείς περιωρίσθη Αποκλειστικώς είς τάς σπουδαίας ποιητικάς άμα καί 
αίσθητικάς έξηγήσεις, αίτινες έ'τι καί νΰν συναποτελοΰσι τήν κρηπίδα τής 
παρά τοϊς νεωτέροις έκδοχής τοϋ δράματος. Και δμολογουμένως μέν οί 
μετ’αυτόν άνάριθμοι ού μόνον τήν ιδίαν δραστικότητα έπεξέτεινον έπί 
μάλλον καί μάλλον είς τό μέρος εκείνο, ού χυτός ύπ’ Ανάγκης παρημέ- 
λησεν, άλλά καί ιδιαιτέρως συμπεριέλαβον ·τά τεχνικά ζητήματα έν τή 
συζητήσει, μία δμως πλήρης πως δραματουργία, έν ή Ακριβέστερου διερευ- 

νώνται καί αί Αρχαί καί τά μέτρα τής διευθύνσεως τού θεάτρου, έγκαι- 
νίζεται πρώτον έν ταϊς ήμετέραις ήμέραις, πρόοδος δήλον δτι έν τή θεω
ρητική πραγματευτεί τής δραματικής ποιήσεως, είς ήν ή πρακτική προαί- 
ρεσις τού δουκός τοΰ Μεϊνίγγεν έδωκεν Αναμφισβητήτως τήν ίσχυροτά.την 
τών ωθήσεων, 'ίΐς έρίτιμος λοιπόν οικοδομήσιμος λίθος είς τοιαυτην δρα

ματουργίαν, ής τό μήκος καί το θέμα ύπεσημάνθη έν τοϊς 'έμπροσθένς 
είναι ή ένκγχος τά πιεστήρια Απολιποΰσα «■ δραματουργία τ&ν κ·1ασικω?ι> 
ή ύπο τού Βουλτχάουπτ έκπονηθεϊσα. Αύ'τη δέν έ'χει τήν Αξίωσιν νά ήναι 
καθολική δραματουργία, ούδ’ αποπειράται κωδικοποιήσεως δραματικών 
κανόνων. Τούς δ’ ύπέρ αυτής λόγους εύσπόχως έξελίττεί ό συγγραφεύς έν 
τώ προλόγιρ, 8 βεβαίως ύπάρχουσοι μεγάλοι και άμετάπτωΐοι κανόνές διά 

το δράμα καί διά πάν άλλο έ'ργον τής τέχνης. Τοιοΰτοι δμως, οΐτινες 
παρά πάσι τοϊς Ιθνεσιν δμοφωνοϋσι κατά τι είδος τής τέχνης, είσί πάνυ 
όλίγοι, διότι έθνότης καί άτομικότης διαφοροτρόπως μεταχειρίζονται 
αυτούς καί περικαλύπτουσιν, καθάπερ χί Ακμαίαι σάρκες τον σκελετόν. 
«Καί μάλιστα έπί τοϋ ήμ,ετέρου θέματός, προςεπάγει ό συγγραφεύς, δέν 

είςεδύσαμεν άνευ Αναφοράς είς καθ’ έκαστον ζητήματα, όπως επωφελώς 
δυνηθώμεν νά συγγράψωμεν καθολικήν δραματουργίαν. Καίτοι δέν στε- 
ρούμεθα τών δξυδερκεστάτων καί πειστικωτάτων δρισμών τοΰ δράματος 
καί τών κανόνων τής πλοκής αύτοΰ, ούδέν ήττον άλλα μέρη τοΰ δραμκ- 
τουργικοΰ (έν οίς παρά τό αισθητικόν καί τεχνικόν τοΰ δράματος περιλαμ.- 
βάνεται καί ή μετάταξις αύτοΰ εις τήν έπί τής σκηνής έμφάνειαν καί 
συμπεριέχεται καί ή γνώσις πάντων τών είς τούτο άπαιτουμένων μέσων) 
δέν έπεξειργάσαντό δλομερώς ούτως, ώςτ» νά ήδύνατό τις ν Αποχωρίση 
τούς κανόνας έκ τής καθ’ έκαστον περιπτώσεως μή διατρέχων τόν κίνδυ

νον νά καταστή Ασαφής καί μονότονος καί τυπικός».
Συνωδά τούτοις δ συγγραφεύς τάς ιδίας έρεύνας Ανάγει είς συγκεκρι

μένα παραδείγματα καί έξετάζει έν τώή'δη Αρ^ιφ^νεί τόμφ (μεθ’ 8ν έπεται 
άλλος δεύτερος περί τών τοΰ Σκιξπήρου δραμάτων), έν σειρά μεμονωμ,έί·

I
i 
I

i
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νων, έκάστοτε δ’ εν μόνον ποίημα πραγματευόμενων κεφαλαίων ταρι'στουρ- 
γήματα τών τεσσάρων έν τή έπιγραφή τοϋ πονήματος κατονομασμένων 
κλασικών, Αεσσιγγίου, Γκαΐτε, Σχίλλερ και Κλέ'ίστ, οΐτινες ,ή Ανήκουσι 
πράγματι εις την σκηνήν καί άξίζουσι νάνήκωσιν, ή και ύπδ την έπίδρασιν 
ιδιαιτέρας κλίσεως καί επιθυμίας έν πρώτοις μάλλον χάριν απόπειρας Ανε- 
βιβάσθησαν έπι τής σκηνές. Ούτως έξετάζονται ώς διδασκαλίας επάξια 
έν τή σκηνή και τάδε τά έ'ργα· «ή Μίς Σάρα Σαμψών,* ή Στέλλα,2 οί 

.’Αδελφοί,3 ή Τυρανδώτ 4 και ό Δημήτριος,5 έν λεπτομερεστέρφ όμως 
πραγματεύσει (ής τδ τελικόν πόρισμα έπερείδεται μάλλον έπι Αρνητική 
έκδοχή), ή σκηνική κατάλληλότηςτοϋ δευτέρου μέρους τοϋ Φάουστ.,

Ό ύπδ τοϋ συγγραφέώς κατά γε τοΰτο γενόμένος περιορισμός, καθ’3ν 
έκ τών τοϋ Κλέ’ίστ ποιημάτων λαμβάνονται μόνον «das Kaetchen von 
Heilbronn,6 ό Prinz Friedrich von Homburg7 καί δ Zerbrochene Krug»8 
μέλλει κατά τδν Πρόλογον, εί καί ούδαμώς απαρκιτήτως νά έπιτρέψη 
συμπέρασμα,δ έν τοϊς μή ένθάδε έζεταζομένόις δράμασι τών μεγάλων Αρι
στοτεχνών θεωρεί ούχί δραματικόν καί ούχί σκηνικόν καί διά τήν έκτυ- 
λιξιν τοϋ. δραματουργικοϋ και τοϋ εΐ'δους αύτοΰ άκαρπον. Καί Αναντιλέ- 

κτως ή·ύπ’ αύτοΰ γενομένη έκ'λογή καί ή εκδοχή, έφ’ή έπερείδεται, επαι
νούνται καθόλου, όσον ήδέως λ. χ. καί έν τή ενθάδε περί τής Hermanns- 

schlacht9 γενομένης κρίσεως έπεθυμει νά έκμάθη τις τήν Ακριβεστέραν 
αιτιολογίαν* δ δ’ άλλος ό άρτι είρημένος περιορισμός εί; τδ συγκεκριμένου 
διακόπτεται έ'κ τινων παρεκβάσεων, έν οις αί θεωρίκι άποβαίνουσί γενί- 

καί. Ούτως έπ’εύκαιρίγ τής Iphigenie in Aulis (Ίφιγζηίας της er Αΰ~ 
ΛΙΑι)1® παρεμβάλλεται ζήτησις περί τής ποιητικής γλώσσης έν τώ δρά- 
ματι καί έν τή επισκοπήσει τής «Brant von Messina,)'* τοιαότη περί 
τής έρθοτονήσεως καί τής ιδέας τοΰ τραγικοϋ». Πάντα δέ τάύπδ. τοϋ Βουλ- 
τχάουπτ έν τώ φιλοπονήματι αύτοΰ Ανάγεγρζμμένα, έφ’ όσον κρίνομεν 

καί έκ τών προγενεστέρων συγγραμματίων αύτοΰ τούτου «Dramaturgische 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Τοϋ Λεσιγγίου· ϊιει 1755 συντεθεΐσα.
2 ΤοΟ ΓχαΤτε δράμα άπδ τοϋ 1773—1774.
3 Πάλιν τοϋ ΓχαΤτε 1776.
4 Ή Τυρανδώτ πρίγχίπισσα της Σινικής ϊτ. 1801 είναι μετάφρασις και άπομ'μησις τοϋ 

Γχώτζη.
5 Ό Δημήτριος τοϋ Σχίλλερ 1804. (Miss Sara Sampsoc-Stella-Die Geschwister-Turan* 

dot und Demetrius).
6 *H Αικατερίνη ίκ Χε’ίλόρδν (τ^ς ?v Σαξονία Θυριγγίας).
7 Ό πρίγκιψ Φρειδερίκος της Χομδούργης (παρά τδ ίπι τώ Μοίνιρ Φραγχφοϋρτον),
8 Ή διαρραγεΐσα δδρία.
9 Μάχης τοϋ Άρμινίου, ον δικαίως δ Τάχιτος Επονομάζει σωτηοα τής Γερμανίας.
10 Τασσομένης εις τδ ϊτος 1789.
11 Τής Νύμφης τής Μεσσήνης (Ινδς τών δψιγενεστέρων ποιημάτων τοϋ Σχίλλερ τιθεμένοο 

κατα τδ ϊτος 1802).
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Skizzen* καί Steifzege»2 καί έκ τοϋ Bericht ueber das Miinchene Gesam- 
mtgastspiel,3 καί τδ διάφορον διεγείρουσι καί άξιοσπούδαστα είναι. Έν 
τούτοις έκ τών ή'δη μ.νημονευθεισών συγγραφών τδ έν, ή τδ έτερον μικρόν 
μέρος περιελήφθη έν τώ νέω έ'ργω καί τδ δλον έγράφη Αρτιγενές καί επα
γωγόν καί τοσοΰτον έπερείδεται έπί Ακριβούς αισθήματος μετά πασών 
τών ειδικοτήτων τοϋ δράματος καί τής σκηνικής έπιδράσεως, ώςτε οι 
κατέχοντες τήν εκτενή γραμματολογίαν, ήν ό συγγραφεύς περισυνήγειρεν 
έν τή σφαίρα ταύτη, μετά διαφερόύσης τής εύχαριστήσεως θέλουσιν έπι-· 
στήση τή^ ιδίαν προσοχήν έπί τό περί ού δ λόγος φιλοπόνημα.

Έλλόγως δ’ δ συγγραφεύς έκποδών έποιήσατο τήν πολυμαθή έκείνην 
αίγλην καί εί καί καλώς γινώσκει τάς εργασίας τών πρδ αύτοΰ, τήν εκ.— 
θεσιν αύτοΰ ούτως έτήρ.ησε διά παντός, ώςτε βα.σίμως δύναται πας πε
παιδευμένος νά διατριβή, δςτις ένίοτε θά λαμβάνη τδν κόπον νάνελίτ-■ 
τή τδν Σχίλλερ καί τδν Γκαϊτε αύτοΰ όπως έλέγχη τούς ύπδ τοΰ συγ- 
γραφέως δι’ίσχυρισμούς έν τοϊς έ'ργοις, είς & Αναφέρονται. Καί ένδεχόμε- i

νον μέν τότε έκ τοϋ τοιουταυ έλέγχου νά έςάγηται ένιαχοΰ Αλλογνωμο- ]
συνη καί νά μή έμφανίζηται πασα κοίσις Αναμφισβητήτως Αποδεκτή, ού
δέν ήττον ή έμβριθής Αξία τών ερευνών τότε μάλιστα θά πιστωθή, διότι 

Απανταχόθεν συνάγεται, ότι ό αναγνώστης έ'χει πρδ δμμάτων πραγμκ- ί
τογνώστην, προλήψεων άπηλλαγμένον, εύσυνείδητον καί κατ’ έξοχήν έν- υ
θουν διφήτορα τών Αριστουργημάτων τοΰ γερμανικού Παρνασσού, Τδ τε- 
λευταΐον τοΰτο χαρακτηριστικόν παρέχεται τη βίβλφ τοϋ Βουλτχάουπτ 
πρώτιστα Ανωτέραν άζίαν. Τδ ουτώ προςιτδν καλλιτέχνημα, δ φαίνεται ί
έγχειρίζω'ν τφ Αναγνώστη, Ανέλαβεν έν ταΐς χερσίν αύτοΰ νεαρόν καί ϊ

στιλπνόν τύπον, ώςτε τοϊς ώχριώσι καί είθισμένοις Αποστρέφεσθαι αύτδ *

θέλει φανή'νέον τι καί τέως ούχί (παξίως έκτιμηθέν, Ή παραίτησις τής ί
συστηματικής έκθέσεως,4 ήτις τηρεί πάντοτε τήν αύτήν αρχήν , καί τήν 
αύτήν αποψιν έφ’ έκάστφ : νέω ποιήματι, διαφυλάττει τδν Αναγνώστην >
Από παντός μόχθου. Καί δή δτέ μέν ορθοτονεί τδ αισθητικόν,’δτέ δέ τδ ι
τεχνικόν τοϋ δράματος καί Αλλοτε μκλλον τδ σκηνικόν, καί έντμΰθα μέν ι
Ανατέμνει τδ κυριωδέστερον δραματικόν ελατήριου, ή είκονίζει δρθώς τήν 
έκδοχήνγχαρακτήρος, έκεΐ δέ διαφωτίζει τήν δραστικότητα τής διευθύν· 
σεως (τοΰ. θεάτρου), ή περί πολλοΰ ποιείται τδν Αγώνα διαπρεπούς ηθο
ποιού, ώςτε δ άναγινώσκων Αναμένει τδν δεύτερον τόμον μετ’ έτι μαλτ 
λον έντεταμένου διαφόρου.

1 Λραματουργικά σκιαγραφήματα.
2 Και πάλι·) σχιαγράφίαι.
3 Τοΰ συνόλου τών ξεναγουμίνων ηθοποιών ’ν Μονά/ω χατά τδ έτος 1880. . <
4 ‘Ο νους «τδ μονότονου. δηλ. τδ ϊν τυμ’συστηματική ίχθίσει παρητήθη ό συγγραφεύς

χαί ίντεϋθεν δίν χούράζει τδν Αναγνώστην.· . . ’
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’Άν λοιπόν μετά τδν καθολικόν τούτον χαρακτηρισμόν τοΰ έργου, καθ’ 
3ν υνάμην νά ποιώμαι συχνοτέρκν χρήσιν τών εύστόχως δσον εΐςαγα- 
μένων στροφών τοϋ προλόγου, δεν θά ήδυνάμην, προςεπάγει δ έάικριτής, 
νά επισφραγίσω απανταχού τήν ομοφωνίαν, ή τήν διαφωνίαν τών ύπδ 
τοΰ συγγραφέως επόψεων, άλλά δέον νάρκεσθώ ολίγα τινά νά έξάρω. Έν 
πρωτοτς ώς πρδς τήν «Μις Σάραν Σάμ-ψων» τοΰ Αεσσιγγίου δ συγγραφεύς 
δικαίως έξαίρων τήν δραματικήν άμα καί σκηνικήν άξίκν τοΰ ποιήματος 

παρατηρεί μετά πολλής τή; δξυδερκείάς, οτι ή ποίησις αύτη ίσια Γσια 
διά τά σφάλματα αύτής άποδεικνύει τδν Αεσσίγγιον άληθή ποιητήν. «*Αν 

ήτο 5 άνήρ δξύνου; μόνον, δέον έν τοΐς προγενέστεροι; αύτοϋ φιλοπονή- 
μασι νά έ'γραφεν ίσως πεζολογικώς, πλήν άλλ’ δμως κατά τούς κανόνας 
τής συνθέίεως.» Έπί τοϋ ποιήματος Minna vou Barnhelm1 2 δ συγγραφεύς 
ύπολαμ.βάνει παράδοξον τδν τηλικοΰτον πατριωτισμόν τοΰ Αεσσιγγίου και 
παρατηρεί, δτι ή πρδς τήν πατρίδα άγάπη δέν ήτο διά τδν ποιητήν δια- 
φέρουσα αρετή. Καί όντως διά τήν εκδοχήν ταύτην δυνατδν νά παρκ~ 

σταθώσιν άνάριθμοι εκδηλώσεις τοΰ Αεσσιγγίου, δμως αύται μέχρι τινδς 
φαίνονται πως έπι αυταπάτης έδραζόμεναι. Έν τοΐς μυχαιτάτοις τής 
καοδίας δ λεσσίγγιο; ήσπάζετο τήν εστίαν του πατριωτισμ,οΰ, τουτέστι 
τού; Πρώσσους καί τδν μέγαν βασιλέα αύτών (ήγουν τδν Μεγαν Φρειδε
ρίκον), διότι άλλως διά τί έπανειλημμένως ύπέστρεφεν είς Βερολϊναν, διά 
τί ύπέμενε διαμένων δλην πενταετίαν παρά τινι Πρώσσω στρατηγω κα- 
τεχων θέσιν ; "Οτι δέ ή Αιμιλία Γαλώττη2 * συναισθάνεται έαυτήν ύπαίτιον, 
πολλά εύστόχως ύποδηλοΰται ώ; ή έξέχουσα, εί καί μή εύδιάγνωστο; 
έπεξειργασμένη κρίσις"(ή'τοι καταστροφή) τοϋ φερώνυμου δράματος. Του
ναντίον άδικαιολόγήτος παραμένει ή παρατήρησις τών δύο τυχαίων καί 
άπερισκέπτων στροφών τής πράξεως, δτι δηλ. δ Πύρρος,^ δστις όμως άπα- 
ναίνεται νά γείνη συνυπαίπος τοϋ κακουργήματος, φλυαρεί πρδς τδν ’Άγ
γελον * καί δτι δ Μαρινέλλη; 5 προθυμεϊται έπ’ αύτφ τφ δρφ νά έκμυ- 
στηρευθή μέρος τή; άληθείας πρδς τήν Όρσίναν, θ ήτις ήθελε νάπέλθη. 
Είναι μέν ψυχολογικώ; δρθόν, δτι δ πρφην συνέταιρος διατελεϊ ένασκών 
δαιμόνιου έπίδρασιν έπί τδν Πύρρον καί δ· κακούργο; Μαρινέλλη; καίπερ 

τοσοϋτον πονηρδ; ί'σια ί'σια εν τινι κρισίμφ στιγμή πολλά μωρώς πράτ
τει* Τά δέ περί Νάθαν τοϋ σοφού7 καί μάλιστα περί τής έν τή διηγήσει 

ασαφεία; περί τών τριών δακτυλίων (περί ου ί'δ. ήμέτερον άρθρον έν άριθ. 
1642 τής Μερίμνης τοϋ 1878) λεπτογνωμόνως εί'ρηνται. Διά δέ τήν άπό*

1 Μίνν» φόν Βαρνχίλμ (όνομα ο’χογενείας).
2 Τό δρίμα τοδτο τοϋ Αεσσιγγίου τίθεται εΐ; τό ϊτος 1772, ήτοι όμοχρίνως τη Στέλλα.
3-5 Πρόσωπα έν τή Αιμιλία Γαλώττη.
6 Όςαύτως πρόςωπον τοΟ αότοΟ δράματος ή γνωστή κόμησοα.
7 Τασσομίνου κατα ιό έτος 1779.
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κρισιν του τελεολογικοί» ζητήματος δ συγγραφεύς ή δυνατό, ίσως νά έπι- 
στήστ) τήν προσοχήν τών αναγνωστών έπί τής έν άλλη συναφή ειρημέ- 
νης λέξεως. του μονάχου τής δε «Νάθαν ! Ύμεϊς είσθε χριστιανός !» έν αί; 
λέξεσι περιέχεται σημασία μείζων, ή κατά τήν σκηνήν. Πρδς τάς δραμα
τικά; ποιήσεις τοΰ Γκαΐτε δ συγγραφεύς, ώς είκός, διάκειται ούχί άλλως, 
ή ώ; τά νυν πας άπροςωπόληπτος ποιεί- εύγνωμονικδν όμως είναι, δτι δρί- 
ζει τήν καθολικήν αύτοϋ κρίσιν διά τής έξάρσεως του ιΚΛαβιγκΐουν^ ώς 
έπιτηδείου ποιήματος τής σκηνής', πρδς 8 κατά γε-τοΰτο ούδέν άλλο δρά
μα τοΰ Γκάΐτε έξισοϋται, Καί περί τών αντιρρήσεων τών έν τή Α'. σκηνή 
τής τετάρτης πράξεως, αί τινες παρά τδν τρόπον τοϋ Κάρλου γίνονται 
κατά τοϋ Κλαβιγκίου, ισχύει τι παραπλήσιον, ώς έπί τών προειρημένων 
παρατηρήσεων περί Πύρρου καί Μαρινέλλη. Τδν δέ Σχίλλερ θεωρεί δ συγ
γραφεύς, ώς αύτόδηλον, ού μόνον τδν μέγιστον τών δραματικών ποιητών, 
άλλά παραχωρεί δικαίως τφ πνεύματι αύτοϋ πολύ μείζονα χώραν. "Εν 
τινι διαφερόντω; έπάγωγφ εξηγήσει, ήτις άναγινώσκετάι έν τφ περί τοϋ 
Δδ/ Κάρλου άρθρφ, σημ.ειοϋταιτάδε «ή Μαρία Στυάρτη, ή Αύρηλιανή 
Παρθένο; καί δ Γουλιέλμος Τελλος είναι αξιοθαύμαστα προϊόντα' τής Μού- 
ση; τοϋ Σχίλλερ.Άλλά διά τί τά νεανικά δράματα ώς σκηνικά έ'ργα, ήτοι 
οΐ Λρστα!, δ Φιέσκος (Γενουκΐος) καί ή γνωστή έν μέν τφ ήμετέρφ θεά· 
τρφ ύπδ τήνέπωνυμίαν Αουί’ζα Μίλλερ, παρά δέ τοΐ; Γερμανοΐς Cabale und 
Liebe (^ραδιουργία καί έρως), ύπερτεροϋσι τών αγνότατων καί διαυγε» 
στάτων τούτων ποιήσεων (τ. έ. Μαρίας Στυάρτης καί λοιπών); ’Ή άπε- 
ταμιεύθη ή συνένωσις πάντων τών προτερημάτων δι’ έπιγενεστέρους και
ρούς, ών ώρφάνισεν ήμάς δ άπηνής θάνατος.2 Τδ πράγμα φαίνεται ούτως 
έ'χον- δ Γουλιέλμος<Π?έλλο; δήλα δή καί τδ άσυντελές Δράμα ζ/γ/η)ιγ>ι<χ3 

έξανοίγουσι νέαν περιφανή προοπτικήν^ άπόψεις εί; τέχνην άνωτέραν τή; 
τοϋ Σαιξσπήρου, συνδυασμόν δήλον ότι τοϋ άρχαίου διϋλισμοϋ τοΰ υλικοί! 
μετά νεωτέρας δυνάμεως, όπως αύτη θαυμασίως άπέβη έπιτυχής τφ ποιη

τή έπανειλημμένω; καί εις τούς χαρακτήρας καί είς μικρότερα καί με- 
γαλείτερα μέρη τών είς ίαμβου; γεγραμμένων τραγφδιών'αύτοϋ. !Η δ’ α
κριβέστερα έ'κθεσις τών πολλών λ;πτογνφμόνων έπισκοπήσεων, δι’ ών δ 
συγγραφεύς έκτίνει τφ ποιητή τδν δφειλόμενον φόρον τοϋ θαυμασμού, πα* 
ραλειπγέα κρίν;ται ένταυθα. "Οτι πάλιν δ θαυμασμός δέν ύπερβαίνει τδ 
προςήκον μέτρον, .καί παρ’ αύτφ ή σώφρων κριτική διαφυλάττει άπαρα- 
μξίωτα τά δίκαια αύτής, ούδ’ είναι χρεία τδ παράπαν νά ρήθή. Καί μό
νον κεφαλαίου τινδς μνημονεύει δ συγγραφεύς, δπου τδ άνωτέρφ δέν έφαργ

| Κατ’» τό έτος 1773—1774.
2 Ό Σχίλλτρ γεννηθείς τή 11η Νοεμβρίου 1759 δεκαοκτάέτης συνίθεσε πρώτον κατ'» τό 

|τσς 1777 τούς Ληστάς, Ιτελεύτησε δέ τή 9ρ Μαίου 1805.
3 ε’ς τό ΐτος 1894.



564 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

^.όζΐτχι έθτελώς. 'Ο Βουλτχάουπτ δήλον οτι π:ιρκτζι όπως δικαιολογή- 
σηται τδν φόνον τοϋ Γέσλερ' έν τφ Γουλιέλμφ Τέλλφ, καί όπως ιδία τδν 
μονόλογον τοϋ Τελλου καί τήν πρΖξιν εκείνην παραστήση καί ώς τήν δρα- 
ματικώς μόνον δυνατήν λύσιν. Πλήν άλλ’ δμως πρδς'την εκδοχήν ταύτην 
δεν δύναται νά μεθαρμοσθή δ· επικριτής* διότι δέν ήτο δυνατόν (έκ τοϋ 
μύθου, ώς είκός, έπρεπε νάποκλίνγι ό Σχίλλερ) τδν Γουλιέλμον Τέλλον, 
τδν άπαλλαγέντα τής φυλακής νά έμφανίση στασιάρχην ;

Ο τελευταίος ποιητής, ού τά έ'ργα έξετάζει δ συγγραφεύς, είναι δ ’£/?- 

ρΐχος g>0r Κ.Ιεϊστ.^ Της εύμενοΰς γνώμης, ην περί αύτοϋ έχει δ συγγρα
φέας, συμμετεχων μόνον δ επικριτής κατά γε τδ ποίημα, ού η επιγραφή 
«des Zerbrochene Krug,3» παρασιωπγ τήν λεπτομερεστέραν αιτιολογίαν 
τνίς διαφόρου Θεσεως ώς πρδς τά άλλα τοϋ ποιητοϋ* επειδή δ επικριτής 

έκ πολλοΰ χρόνου δέν είδε τά ποιήματα διδασκόμενα έν τφ θεάτρφ καί 
άγνοεΐ κατά πόσον επιτήδεια ά/αβίβασις είς τήν σκηνήν δύναται νά ποιή- 
σηται έκποδων άτερπεΐς τινας έν τή άναγνώσει εντυπώσεις. Εΐδικαι δρα- 
ματουργικαί παρατηρήσεις δτε μέν μείζονος, δτέ.δέ μικρότερα; έκτάσεως 
και άζικς εγκατασπειρονται άπανταχοΰ, καί οπού συμ.βαίνει τοδτο, έχει 
ύπ’ έψει’πάντοτε τήν σκηνήν τοϋ έν Μείνιγγεν^ θεάτρου και τοϋ καίπερ. 
ούχί έκάστοτε άπαραιτήτώς διδακτικού παραδείγματος πρδς μίμησιν. Δια* 
φερόντως χαρακτηριστικά καί κατά τδν επικριτήν παντελοΰς δρθότητος 
έχονται ύπδ τήν έποψιν ταύτην τά ύπδ τοϋ συγγραφέως έν τφ περί τών 
«λγστών» άρθρφ λεγάμενα. Ή είς τήν σκηνήν άναβίβασις τών ληστών 

μ,ικροΰ δεΐν έν πάσγ τοΐς γερμανικοί; θεάτροις νοσεί κατά τήν ένδειαν, είς 
ήν ένασμενίζει ή απάθεια νά έγκαταλείπρ τους κλασικούς (Σχίλλερ, Γκαϊ- 
τε καί λοιπού;) έν τή πεποιθήσει, ότι πάντοτε έχουσ»τήν ιδίαν δράσιν.5

Οί λόγοι τοΰ Φραγκίσκου (ούτος είναι δ κοινός δαίμων τοΰ άδ.ελφοΰ τοΰ 
λοστού Κάρλου έν τοΐς Λγσταΐς) ουδέ τδ παράπκν έπιδεονται τών μεγα
λοπρεπών έζωγραφημένων έν τοΐς όποσθοδόμοις της σκηνής ταπήτων τών 
Μεϊνιγγίων,θ ούτε τών πολυτίμητων κιβωτίων ώς επιβοηθήματος αύτών.

1 Οντος ήτο δ αδστριαχός έν Έλβετί^ στασιάρχης.Τό όλον όμως, καθ’α άνε’γνωμεν έν πει- 
στικαΤς περί τούτου διατριβαΐς, συναποτελεϊ ώραϊον μύθον της άπελευθερώσεως τών ‘Ελβετών.

2 Γεννηθείς έν Φραγκφούρτη τώ παρά τόν Ούίαδον ηδτοχτόνησε τώ 1801 παρά την πόλιν 
Ποτσδάμην.

• 3 ‘Η διαρρχγεΐσα ύδρία.
4 διότι ή σκηνή τοΟ Μεϊνίγγεν διαπρέπει καλό αδτόθι θίασος καταλέγεται εις τούς πρωί· 

τίστους δπό τήν διεύθυνσιν του πρίγγιπος αότου.
5 ‘Ο νοδς οσον άνεπιτοχώς καί άν διδαχθώσι τοιαΰτα αριστοτεχνήματα, θα γείνη κατά

δηλος ή άξια αύτών. Διό χαριέντως πάνυ λέγουσιν ο* Γερμανοί Schiller ist nicht todt zu 
piachen, λόγων άληθεΰον έπι πάντων τών έξόχων ποιήσεων έν Γερμανίες, ό Σχίλλερ δηλ. 
δίν σκο τώ νε ται (ΐνα χυδαϊχώτερον μεθερμηνεύσωμεν).

6 Οί τάπητες ούτοι δπό τήν ίπωνυμίαν Gobelen οί έκ μετάξης ήσαν έν χρήσει κατά τόν 
μεσαιώνα, και μόνον οί Γάλλοι χατεΐχον τήν τέχνην τοΟ ύφαίνειν αότούς, ώς σώζονται τοι· 
δλτρι ΐτι καί vtiy ?ν τοΐς Μρυσείοις Γαλλίας και Φλωρεντίας.
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Άλλά τδ σύνολδν ένδς δράματος άναλαμβάνει πάσαν αύτοϋ τήν τελειό
τητα έκ τής νοήμονος διευθετήσεως τής γραφικής καί ίστορικώς λεπτής, 

ή'τις ιδιάζει τφ διαπρεπεΐ θιάσφ τών Μεϊνιγγίων. Καί ένιοι τών συνδυα
σμών δημιουργοϋνται ύπδ τών Με'ίνιγγίων συμφώνως πρδς έκεΐνο, 8 ό ποιη
τής εΐχεν έν τή καρδίιγ και έν τφ vtj*1. Ό πραγματισμός σπανίως εξέρ
χεται τώνδρίων. Τδ πλήθος τών έν τή σκηνή προςώπων τηρεί τδ μέτρον. 
Τδ έξόχως λεπτόν αίσθημα τοϋ άνωτάτου ηγέτου (ή'γουν τοΰ πρίγγιπος, 
τοΰ και τοϋ θιάσου διευθυντοϋ) διά τδ κατά συνθήκην όρθδν άνέωξε τή 
σκηνή πλησμονήν έπιχαρίτων χαρακτήρων, ούς ούδείς άνθρωπος πρότερον 
έσχεν έν νφ . . . Ούτώ δή ή τάσις τών Μεϊνιγγίων είναι τοιαύτη, ήτις, 

έν ώ τάς κλασικας ποιήσεις άπαλλάττει τών ρακών τοϋ άγοραίου θεάτρου, 
μέλλει άναγκαίως νά πκράσχη ωφέλειαν τή άναπτύξει τοϋ όλου γερμα- 

νικοΰ θεάτρου.
Τελευτών δ επικριτής στρέφει τήν προςοχήνείς τήν περί τονδρισμοΰ τής 

τ^άγωδ/ας προμνημ.ονέυθεΐσαν πραγματείαν. Ό συγγραφεύς καταπολεμεί 
έν αυτή κυρίως τδν δρισμδν τοΰ υπαιτίου. Ό τοΰ ύπαιτίου δρισμδς 'είναι ή 
κυριωδεστέρα πλάνη έν τφ συνήθει δρισμώ τής τραγφδίας, διότι εί καί 
άπαντες οί αισθητικοί έμόχθ-ησαν όπως άποσπάσωσιν άπ’αύτοΰ τδ ήθικδν 
στοιχείου, πάντοτε όμως αύτδ συναναμίγνυται καί συνφδά τή γλωσσική 
συνηθείγ δ τοΰ ύπευθύνου δρισμδς είναι παντελώς άχώριστος άπδ τοΰ 
ύπαιτίου. Καί έν. τφ βίφ κατονομάζεται σειρά τραγικών φαινομένων (olov 
δ τοΰ Βιλγκελμάννου θάνατος, ή ή καταστροφή έξόχου εύφυίας έν τοΐς 
δεσμοϊς τής πενίας, τής μή έπιτρεπούσης αύτφ τήν άνάπτυξιν τών πτε

ρύγων, ή ή ειμαρμένη τοΰ Σάν&, ^ ή ή τοΰ 'Po&tyxov ΒΛοΰμ^ κ. έ·), άτινα 
κατά τδ κρίσιμον τής έλευθερίας καί δουλείας, τοΰ άγαθοϋ, καί τοΰ κακοΰ 
παντελώς μέν άλλήλων άπέχουσιν, εν τούτφ δμως δμοφωνοΰσιν, δτι με
γάλη δύναμις έκδηλοΰτκι ή. ώς δραστικότης, ή παντάπασιν ώς ίδιότης 

(έστω δηλ. ένεργός, ή παθητική), ή'τις τέλος ναυαγεί εις τά όρια τοΰ 
τελευτητοΰ. Πάσαι αυτάι αί περιπτώσεις θά έλάμβανον τήν τραγικήν 
χροιάν έκ τής έναντίότήτΟς τής δυνάμεώς, ήτοι έκ τής καταφάσεως τής 
ζωής (ώς φιλοσοφικώς δύναται νά είπγ τις) πρδς τήν φθοράν, ήτοι τήν 
άρνησιν τής ζωής, ήτις ούδαμώς έ'χει χρείαν νά έμφανίζηται άπότομος

1 Ό νοδς!·οί Μεϊνίγγιοι είναι τόσον νοήμονες, ώςτε καί ο,τε άμυβρώς έξέφρασεν δ ποίη
σης σαφώς πάνυ εΐκονίζουσιν.»

2 Ό Σά νδ είναι δ άρίγνωτος φονεύς τοΟ ρώσου μυθιστοριογράφου Κοτσεπου τοδ 5μα καί 
κωμωδιών ποιητοδ, οςτις ΐτει 1820 ήτο απεσταλμένος κατάσκοπος της Ρωσίας έν Δαρμ,στά- 
δη, ή έν Φραγκφούρτω. Ένθους λοιπόν ποιητής ό Σάνδ καί τραγικόν πρόςωπον έξετέλεσε 
τήν είμαρμένην.

3 Ό Ροβέρτος Βλούμ έκ Λειψίας ΐπεσε και ούτος ΐτει ΐ848 θΰμα τής έλευθερίας φονευθε'ις 
ύπο Αυστριακών. Και παρά τόν τόπον, ό'ν ή δεισιδαιμονία τοθ λαο5 ύπελάμβανεν ϊπ ά ρ α- 
τ ο ν, ώς έ'χομεν ακούσει, έκτίσθη έπι απατσΐοις ο’ωνοΤς τό άρτίως χατακαέν έν Βιένη θέα
τρου Ρήγ.
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(ήγουν έν τή μομφή τοΰ θανάτου). 'Η άντίθεσις απαιτείται τελεον πρδ^ 

δικαιολογίαν τ·7& σημασία; τοΰ τραγικού. Τδ τραγικόν ί'σια Γσια διαπρέ- 
πει έπι τούτω, δτι κατά της αύτοσυντηοησία; διενεργεΐται άντίδρασις δ? 
ισχυρότερα; πολέμια; δυ/άμεως,,ώςτε εκείνη δέν συνιρδει προ; ταύτην» 
Του ’Ερρίκου φδν Κλείστ ή ζωή, ούχι δέ καί δ θάνατο; παρίσταται τρα
γικός. Καί οσας μορφάς καί άν προςλάβη τδ τραγικόν, είναι πάντοτε τδ 

ύπομένειν. θά αδύνατο νά ύποσημανθή έν ένεργφ φύσει, έν ήρω’ί τοΰ είδους 
τοΰ ΜακβέθΙ καί τοΰ Ριχάρδου, άλλ’ έκδηλοϋται πρώτον έν τή κατα

στροφή αύτοΰ (φυσική, η ηθική). Έφ’δσονδ ή'ρως νικ^, δέν είναι τραγι
κός, πρώτον τδ ίδιον πάθημα καθίστησιν αύτδν τόιοΰτον. Τδ τραγικδν 
τοΰ έν τφ δράματι πρωταγωνιστοΰ δέν είναι κατ’ άρχήν διάφορον τη; 

τραγικής περιπετεία; τών λοιπών προςώπων, άλλ’ έν ω έπί τών άλλων 
προςώπων ή ειμαρμένη έρχεται έξωθεν, δ ή'ρως δημιουργεί αυτήν έαυτφ. 
"Ενεκα τούτου η ειμαρμένη αυτή άπόλλυσι δι’αύτδν και δι’ημάς τι τοΰ 
άποτόμου και άπροςδοκήτου, κ’ εντεύθεν τοΰ στυγεροΰ και καθαοώ; πα
θητικού τραγικού. Το παθητικόν της ειμαρμένη; τοΰ ηρώο; συνίσταται 
εις τοϋτο, ότι έκ τών νημάτων, άτίνα νήθουσι τδν έαυτοΰ βίον, ύφαίνει 
το σκβανον αύτοΰ άκουσίως κα’ι μη έπιδιώκων αύτδ ώς σκοπόν. Και οσ<ρ 
μάλλον η ειμαρμένη είναι δραματική, τόσω δλιγώτερον είναι τραγική, 
Παρα- τα; κυρία; (τρέιςκαιδεκα σελίδα; πληρούσα;) ταύτα; έξηγήσεις, άς 
έν τούτοι;, ώ; δη είκδς έπί τοιούτου δυςχερεστάτου καί τά μκλιστ"άπάν- 
των άμφισβητησίμου ζητήματος, δ συγγραφεύς υπολαμβάνει δίκην σκια
γραφία; της αναπτόξεως της ίδεα; τοΰ τραγικού (die Umrisse zu einer 
Entwicklung der Idee des Tragischen), δέον νά έξαρθή ένθάδε ή εξής πα
ρατήρησή, δτι τι; ούχι ορθώ; τού; νόμους, ούς. πιστεύει ευρών περί τη; ' 
τραγική; ένοχες τοΰ ηρώο; τοΰ δράματος, συνέιθίζει νά έφαρμόζη και είς 
τά λοιπά πρό;ωπα καί εμπίπτει εΐ; παράδοξον πλοκήν περ'ι τή; ένοχες 
της Κορδηλίας, της Δεσδεμόνης, της Αιμιλίας Γαλώττη και τη; Αουίζας 
Μίλλερ. Kaj τή προτάσει ταύτν; πρώτιστα μέν δμοφωνών δ έπικριτης 
δεν έμπορε! ομω; μετά τοΰ συγγραφεως, νά εύρη τραγικόν τι έν τή ειμαρ
μένη τ^; Κορδηλίας και τών άλλων κατειλεγμένων προςώπων (ώς πρδς 

την Αιμιλίαν Γαλλωττη τδ πράγμα έχει τι άλλως), άλλ’ έπί το.ιούτων 
περιπτώσεων ένορή εν τή ποιητική έκθέσει την δέδικαιωμενην έκείνην, 
μάλιστα απαραίτητον χρήσιν τοΰ άνιαροΰ, περί ής.δ έπικριτης ,προήγα- 
γεν εις φως τα δέοντα ποτέ έπί τή κοινώσει τοΰ μυθογραφήματος τοΰ

1 Ο Μαχβέ9 Εω; ού διβπράξ-ij τον φόνον τού Ριχάρδου 3εν πάσχει τραγικόν, καθίσταται 
όμως τραγικός μετίπειτα ?κ τών παθημάτων, διότι βλέπει τα φαντάσματα καί πάσχει τρο
μερά. ΤαΟτα πρός διαφώτισιν τής έννοιας.
, ί θ ήρως είναι δραματικός, οέχί δέ, τραγικός, ο'ιον δ Άχιλλεύς καί δ "Εκτωρ δέν είναι 
τραγικοί, ■ ' -
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^Spielhagen, ου η έπιγραφή Quisisana (έν τφ έβδομαδιαίφ περιοδικφ aim 

Neuen Reich» «1880 II. ρ. 400 κ. έ.) Διότι έκ τοΰ δρισμοΰ τοϋ τραγι
κού δ έπικριτης δέν δύναται ν’ άποχωρίση τδν τοΰ ύπαιτίου, ή κάν τοΰ 
υπευθύνου καί διϊσχυρίζεται, δτι και δ συγγραφεύς αύτδς δέν έμπορε! νά- 
παρνηθή τούτο, ώς δη τεκμαίρεται έκεϊνος έκ τών ύπο τούτου προει
ρημένων προτάσεων, αΐ τινες πάντως έν τήδε τή έκ’θεσει δεν είναι δλω; 
άναντίλεκτοι. ’Εν τούτοι; δ, έπικριτης καθομολογεί, δτι άποβάίνει αύτφ 
άδύνατον έπι τήνΰν εύκαιρίιη νά είςδύση είς άμφισβήτησιν, η πολεμικήν 
κατά τήν κυριολογικήν τοΰ δρου έ'ννοιαν, δπερ, άν καθόλου .είναι δυνα
τόν, δύναται νά κριθη έκ μακράς έξερευνητικη; τεκμηριώσεως, ή τις έπε- 
ρείδεται έπί άπειρων βοηθημάτων. ’Εντεύθεν περιορίζεται ένθεν μέν ίνα 
παράσχη τώ συγγραφε! τδ διά τδ ύπεσχημένον συμπέρασμα τοσού τον άση- 
μαντον υλικόν, ένθεν δέ ίνα έφελκύσηται τήν προσοχήν τόΰ αναγνώστου 
τών δλίγων τούτων, ποΰ κυρίως ή άντίληψις τού Βουλτχάουπτ κατά γε 
αύτδν παρίσταται άμφισβητητέα, ήτοι νάντιτάξη είς τάς θέσεις αυτού 
,συνωρίδα έναντίων θέσεων, ένθα τότε καί τά κεφάλαια έ κείνα, έν οίς δμο- 
φωνεΐ πρδς αύτδν μάλλον ή ήττον θέλουσιν έπιλυθη.

Έν φ δ’δ . ύπδ τοΰ συγγραφέως ύποτυπούμενος δρισμδς τη; τραγφδίας 
τήν στρόφιγγα τίθησιν έπι τη; κρίσεως τη; άντιθέσεως, άντιστοιχεϊ μάλλον 
πρδς τήν άρχαίαν έκδοχήν τοΰ δρισμοΰ της τραγφδίας, ή πρδς τήν νεωτε- 
ρικήν, καθάπερ αυτή εύρεν οίονεί τήν ιδίαν ένσάρκωσιν διά τοΰ Σαιξπήρου. 
Περί της ένταΰθα γλωσσική; χρήσεως ούδέν μέλει ήμϊν, έπειδή αυτή έπί 
τοιουτοτρόπων τεχνικών δρων συνειθίζει πολλά νά μεταχειρίζηται αύθαι- 
ρέτως. Διά τδν αισθητικόν έκεϊνο μόνον δύναται νά ήναι τδ τραγικόν, δπερ 
εξάγεται ω; συνεπές τών άξιώσεων, άς ήμεΐς έκ τη; νΰν άπόψεως δφεί- 
λομεν νάναμένωμεν άπδ ποιητικού αριστουργήματος. Πάσα άρα ποίησις 
δέον νά έπιδιώκη όπως μεταξύ τη; ύπ’ αύτη; παρασταθείσης δράσεως τοΰ 
άνθρώπου καί τών έκ ταύτη; προκληθεισών- ένεργειών άποκαθιστ^ τήν 
έσωτερικήν συνάφειαν καί έμφανίζη τάς ένεργείας ταύτας ώς τφ ήθικφ 
αίσθήματι άναγκαϊον πόρισμα τη; δράσεως έκείνης, Έάν δμως πάρέχη 
ψιλόν άπεςκόνισμα της άληθινης ζωής, ώς συνήθως αύτη διέρχεται άνά 
μέσον τών έαυτης άποτόμων καί δυςαρμονιών καί ώμότητος, ή ευδαιμο
νίας παντελώς άποφατικών πρδς τδν πόθον τη; δικαιοσύνης, τότε δέν έκ- 
πληροΐ τήν ύπδ -τοΰ Άριστοτέλου; είδικώς διά τήν τράγφδίκν άπαιτου- 
μένην έκείνην κάθαρσιν, καί δή ή είναι περιττή, ή διεγείρει άηδίαν καί 
φρίκην, διό πρόσωπον, ώς δ Οίδίπους Τύραννος τοΰ Σοφοκλέους, προςκρούει 

είς τδ νεωτερικδν αΐ'σθημα καί μόλις καί μ’ δλον τδ μεγαλεϊον τού 
προςώπου καταλέγεται είς τήν σφαίραν της ποιήσεως. "Οπου δ ποιητής 
ειςάγει άνθρώπου; ύπδ συμφορών χειμαζόμενου; χωρίς νά κατκλογίζηται 
αύτοϊς τδ ύπεύθυνον, ή ή καταστροφή νά έμφανίζηται ώς δίκαιον έπακο-
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λούθημκ του ίδιου τρόπου, είκονίζει λυπηρόν τι, ούχί τραγιάδν καί πρόξ- 

κρούει έκ τούτου; άν ό πάσχων τυγχάνει ο επικός ή δραματικός ήρως, 
πρός τδ νεωτερικδν αί'σθημα, δ έν τή ποιήσει δέν άξιοι νά ί'δη τδ έκ τύ
χης, άλλά τδ έξ ανάγκης,· ούχί τ.δ έν τη άληθινή ζωή ύπδ τοΰ ©εοΰ έπι- 
τρεπόρ.ενον, άλλά τδ εις τδ ύστατόν τέλος ύπδ τοϋ Θεοΰ προωρισμ,ένον, 
ένι λόγω θέλει νά ΐ'δν) τήν ^sydlr\r γιγαττιαίατ ειμαρμένην, «ή'τις κατα- 
θραύσασα τδν άνθρωπον (τουτέστι τδν ήρωα τοΰ δράματος) άνυψοϊ αυτόν». 
Ή ψιλή κατά τύπους καλλονή δέν είναι πλήρης καλλονή- δ άληθής ποιη
τής όφείλει. νά έγκαταβιοϊ έν τή αίσθήσει, έν τή ίδέφ, ώςτε τδ ύπδ τοΰ 
•©εοΰ προωρισμένον (τδ έν τή ζωή τοΰ κοινού άνθρώπου κρύφιον παραμένον), 
πρώτον θεάται αύτδς διά τοϋ ιδανικού όφθαλμοΰ καί μετά ταΰτα έκφράζει. 
’Εντεύθεν αδύνατον αποβαίνει κατά τδ καθολικόν τοΰτο κΰρος νάπαρνη- 
θώμεν τή ποιήσει ήθικδν χαρακτήρα, δέον όμως αύτη τδν τρόπον τής 
θείας αποφάσεως νά μή άπαγγέλλή ήθικώς έπιδεικτιώσα, άλλά νά αισθη
τοποιώ εις συγκεκριμένα παραδείγματα μετά τοιαύτης σαφήνειας καί 
έπειγούσης ανάγκης, ώς διαγινώσκονται μόνον ύπδ τών τφ Θεφ άφιερω- 
μένων οφθαλμών τοΰ ποιητικού μάντεως. *Η τραγφδία έ'χει διαφερόντως 
νά παραστήση τά επακόλουθα, ατινα ή άκρα άδιακρισία έξ υποκειμένου 
αυθαιρεσίας συνεπιφέρεται είς άνθρωπον άρχήθεν εύγενώς διαπεπλασμένον. 
*0 τοιαύτην έξ ύποκειμένου αύθαιρεσίαν διαπράττων είναι δ τραγικός ήρως 

καί ή έν τελεί ήττα αύτοΰ είναι ή τήν ποίησιν τραγικήν ποιούσα. Ό ή'οως 
όφείλει άπανταχοϋ νά ύπέχη λόγον τών ιδίων πράξεων, άλλ’ ή έξ υποκει
μένου αυθαίρετος πρ2ξις τοΰ ή'ρωος ούδεμία χρεία νά ήναι ή έ'κχυσις άκα- 
θάρτου καί ,άμαρτωλοΰ πάθουί (ώς δ Μακβέθ), δυνατόν νά ήναι πολλάκις 
ή συνέπεια απλής πλάνης (ώς δ βασιλεύς Αήρ),1 μάλιστα τής αγνότατης 
καί εύγενεστάτη; προκιρέσεως (καθάπερ ή ’Αντιγόνη) καί μόνον τούτου 
ένεκα ύποκύπτει, επειδή έν τή υποκειμενική ορμή κατέχει αύτδν θρασύτης 
τις, καθ’ ήν παραβαίνει τά ύποκειμενικώς αναγκαία καί έν τη καταβολή 
τοΰ κόσμου ύπδ τοΰ Θεοΰ τφ άνθρώπφ τεθέντα δρια. Ούχί ώς κακούργος, 
άλλ’ ώς αμαρτωλός άνθρωπος άπόλλυται, ού ή θέλησις μή υπαρχόντων 
τών φραγμών εκείνων, ή'θελε καταστρέψη τδν κόσμον. Και τότε μόνον, 
δπόταν δ ποιητής έννοή νά καθιστή καταληπτήν τήν άνάγκην τής κατα
στροφής, έπιτυγχάνει τραγικής έπιδράσεως και ή άναγκαιότης αυτή είναι 
πάλιν πρόχειρος, δπόταν δ ύποκύπτων τοΰτο μέν διά τήν ιδίαν πράξιν 
είναι υπεύθυνος, τοΰτο δέ δ κόσμος θά έξελύετο,άν τυχόν τδ παράδειγμα 
αύτοΰ εύρισκεν απανταχού μιμητάς. Έν ούδεμιή τών τραγφδιών δ Σοφο

ί Ού την εΰστοχον μιθερμήνενσιν τών άλλων το·3 Χαιξαπήροο δραμάτων όφείλομεν τώ 
πεπαιδευμίνω χ. Βιχέλα, όν έπαινετώς έζ^λωσε και ό Ιλλόγιμος κ.Μ. Ν. Δαμιράλης μεται- 
φράσας τδν’Αντώνιον χαί τήν Κλεοπάτραν τοΰ αύτοΰ δαιμόνιου ποιητοΰ χαί ςήν ..με.τάφρααιν 
δημοάί0ο«.ίΑν τώ τεύχει τοϋ «Παρνασσού» του ΙΟόρίου 1881.
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κλής έχει τηλικοΰτον καί έν νεωτερική έννοίφ τραγικόν, καθάπερ έν τή 
’Αντιγόνη. Άλλά τίς θά έτόλμα νά όμιλή έν τφ δράματι αύτφ περί ηθικού 
υπαιτίου τής ήρωίδος, καί τίς άναγκαίως δέν θά συνήνει, δτι δ Κρέων 
κατέναντι αύτής καί τοι έν πάση ύπερβολή ούδέν ήττον τό γ’ έπ’ αύτφ 
εκπροσωπεί άνωτέραν καί συντηρητικήν άρχήν ύπέρ τοΰ κόσμου;1 Καί 
αύτή ή τοΰ Άμλέτου μορφή, ή άλλως δυςκατάτακτος εις θεωρίαν έμ- 
φαίνεται ύπδ τήν έποψιν ταύτην παντελώς τραγική. ΤΙ έξ ύποκειμένου 
αύθαιρεσία, ήτις παρ’ αύτώ πειράτκι μάλιστα δπως καλύπτηται ύπδ τήν 
ασπίδα τής συνειδήσεως, παρορμή αύτδν νά έκλέγη αντί τή;’έγγυτάτης 
§δοΰ, τής άντιστοιχούσης.πρδς τδ φυσικόν αίσθημα καί πρδς τούς νόμους 
τής τιμής (ήτοι έν φανερή έχθρότητι νάντεπεξέρχηται πρδς τδν ύπ’ αύτοΰ 
νομιζόμενον φονέα τού ίδιου πατρός), τοσοϋτον περίπλοκους καί τεχνικάς 
λοξοδρομίας, ώςτε έκ τής επίπλαστου μανίας προςπελάζει είς τήν πραγ

ματικήν καί αύτδς έαντω υφαίνει τδ Udior adSaror. «Ή καταστροφή έν 
τούτοις έξόχου ταλάντου έν τοϊς δεσμοϊς τή; άνάγκης, τής μή έπιτρε- 
πούσης αύτίρ τήν έκτύλιξίν τών. πτερύγων ίνα μνημονεύσωμεν έν έκτων 
δαψιλών έν τώ βιβλιογραφουμένφ συγγράμματι έξήριθμημένων παραδειγ

μάτων τού έν zfj ζωξ) τραγικοί', δύναται μόνον νά θεωρήται ώς τραγική, 
δπόταν τδ τάλαντον διά τήν έ'λειψςν αγαθής έπιδόσεως καθίσταται αύτδ 
υπεύθυνον. Τής συνθήκης ταύτης έλλειπούσης ή ειμαρμένη αύτοΰ είναι 
μόνον άλγεινή, είναι μία τών ωμοτήτων εκείνων τής πραγματικής ζωής, 
τής ζωής, περί ής τήν πιστήν περιγραφήν δέν διατρίβει παντάπασιν ή 
ποίησις καί πρδς άς ωμότητας συναλλάσσεται μόνον τδ θρησκευτικόν αί
σθημα, διότι ύπάρχουσιν άντικείμενκ (καί τοιαΰτα, ώς αύτόδηλον, έκ τής 

σφαίρας τής θρησκείας), ών ή ποίησις μ.’ δλην τήν μεγαλειότητα καί 
θειότητα αύτής άδυνατον δπως έφίκηται. Καί έν κεφαλαίφ εΐπεϊν Θέλομδν 
τδν ή'οωα ποιητικής δημιουργίας, και τοΰτο αύθις όρθοτονητέον, θέλομεν 
νά γνωρίζωμεν υπεύθυνον, καί ταύτην τήν σημασίαν δέον νά έ'χη ή λέξις 

ύπαίτιοο. ΤΙ απλή κρίσις τής άντιθέσεως δέν έξαρκεϊ ημϊν τοϊς νεωτέροις, 
καί πάνυ έρθώς ό W. Hertzberg έν τφ άναγνώσματι αύτοΰ Schakespeare 

und seine Vorlaufer^ Jahrbuch der Schakespeare Gesellschaft τόμ. XV) 
έπέστησε τήν προςοχήν έπί τοΰ πώς είναι δ χριστιανικός ορισμός τής 
αμαρτίας, έφ’ού έποικοδομ,εϊται ή ύπό τοϋ Σαιξσπήρου άρχομένη διαφορά 
τής άρχαίας καί ν.εωτερικής έκδοχής τοΰ τραγικού. Άσμενοι ταΰτα στα- 
χυολογήσαντες έκ τών ύφ’ ήμών άνεγνωσμένων περί τοΰ άρτιφανοΰς συγ
γράμματος τοΰ Βουλτχάουπτ προάγομεν είς φως μετά τών άπαραιτήτων 
διαφωτίσεων έν τφ παρ’ ήμ.ϊν έγκρίτφ τρύτφ περιοδική, έν καί δραμα-

1 Πρδ. ήμετϊραν περί «’Αντιγόνης» διατριβήν δημοσιευΟεΐσαν Ιν Τφ «ΙΤαρνασσφ» τοΰϊτους 
1880 σελ. 337—346.

2 'Ο Σειξσπήρος xii οί πρό αβτοΰ. . . ..
Τόμος ST' 7.—’Ιούλιος 1882 37
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τικαί. ποιήσεις δημοσιεύονται καί κρίσεις περί αύτών, καί έλλόγως, διότι 
και ή παρ’ ήμϊν δραματική κίνησις αξιομνημόνευτο; καθίσταται.

Έν ΆΟήναι;,. Φ·βρουαρίφ-ϊλβυτώντι, 1882.’

Κ. Πετρής γυμνχβιάρχης

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΪ ΓΚΟΥΡΑ

Ό Ιωάννης Γκόύρκ; κχτήγετο άπό τήν επαρχίαν Σάλωνων (νΰν Φωκί- 
δος).. Μολονότι .δέ τδν βίον αύτοΰ καί άλλοι άνέφερον λεπτομερώς, έκρινα 
καλόν νά εί'πω καί εγώ τινά, τά όποια γνωρίζω άφ’ ότου τό ληστρικόν 
σώμα τοϋ γέρου Πανουριά ύπετάχΓη προ τοϋ 'Ιερού Άγώνο; είς τον Όδυσ
σέα Άνδροΰτσον, είς τό όποιον συμ περιλαμβάνεται και αυτός καθώς καί 
ό Θεόδωρος Γρίβας, ώς μ’ ειχεν είπε? τελευταίου ό ίδιος Θ. Γρίβας. Άλλά 

μετά τήν προσέλευσιν τοϋ ληστρικού τούτου σώματος, συνισταμένου έκ 
λγστών 80 και πλέον, ό γέρο Πανουριά;, ώς άλλοτε ειπον άπεσύρθη μεταξύ 
τών δρίών Θηβών και Λεβκδείας καί ώς άλλοτε άνέφερον συνελήφθη παρά' 
τοΰ Όδυσσέως μόνον μέ τον υιόν του δνόματι Νάκον. ’Επειδή δέ ή πρώτη 
γυνή τοϋ γέρο Πανουριά ειχεν άποβιώσει, άφόΰ ό Όδυσσεύς τον έςαπέ- 
στειλεν είς τον Άλή παστά είς ’Ιωάννινα, ένυμφεύθη έκεϊ μίαν νέαν βλα- 
χοπούλαν δυσανάλογον τής ηλικίας του καί τρυφεράν καί αρκετήν έχουσα 
καλλονήν. Τότε δέ ό Θ. Γρίβας εύθύς ώς προσήλθεν τό σώμα τοϋ Πανουριά 
πρός τδν Όδυσσέα άμέσως άνεχώρησεν εις τήν πατρίδα του τήν επαρχίαν 

Βόνιτσαν.
Δύο ή τρις φοράς μετά τή) έπανάστασιν τοϋ 1821 έ'τυχεν ό Όδυσσεύς 

νά μεταβγ είς τά Σάλωνα ό δέ γέρο Πανουριά; αρχηγός τότε τών όπλων 
τής επαρχίας Φωκίδο; έκράτει τόν Όδυσσέα εντός τής κατοικίας του' 
οίτος δέ είς τό διάστημα τής διαμονής του έκεϊ όσάκις έτυγχανε νά όμι- 
λήση μέ τήν σύζυγον τοϋ Πκνουργιά πάντοτε τήν έ'κραζε μέ τό όνομα 
Βλάχαν καί ούχι μέ τό κύριον όνομά τής.

Έπανερχόμεθα τώρα είς τόν Ίωά?νην Γκούραν. Ώ; δ ί'διος μοΰ ειχεν 
έξηγηθή τά τής παιδικής του ηλικίας, τά όποια αποφεύγω χάριν συντό- 
μίας ν’άναφέρω, έχρημάτισε ποιμήν έπί Τουρκοκρατία; βάσκων τάς αίγας 
Όθωμκνοϋ τίνος άπδ τήν πόλιν Σαλώνων. Μοΰ ειχεν είπεϊ καί τήν αιτίαν 

ή δποϊα τον έ'κάμε νά προσέλθγ είς τόν ληστρικόν βίόν τοΰ γέρο Πανουριά 
τόν όποιον είχε μακρυνόν συγγενή, άλλά μου διέφυγε «τήν μ.νήμην μου.

Είς το σώμα τό ληστρικόν τοϋ Πανουριά ό μόνος διακρινόμενος, ήτο δ πρός 
θυγατρός γαμβρός του δνόματι ’Αθανάσιος Μανίκας' διά τοΰτο καί είς τό 
τραγοΰδι τοϋ γέρο Πανουριά μόνον τό όνομα τοΰ ΜανίκΧ συμπεριλαμβάνέτάι.

Κάπου βροντούν μώρ’ Πανουρια,. 
κάπου βροντούν τ’άσημικα 
γιάσου καπεταν Μ«ν'κ«,

. κάπου βροντούν τ’ άσήμι®.

Ό Μανίκας ούτος, μετά τήν προσέλευσιν τοϋ ληστρικού σώματος τοϋ 
Πανουριά έθεωρέΐτο ώς άνώτερος τοϋ σώματος αύτοΰ καί τούτον μετεχει- 
ρίσθ-ή ό Όδυσσεύς ώς άρχηγόν είς δύο περιστάσεις διότι είς τόν ληστρικόν 
βίον ήτο έπιτηδειότατος* κατά τήν έπανάστασιν ομω; δέν άνεδείχθη 
παντάπασι. Καί έν πρώτοι; δ Όδυσσεύς έςαπέστειλε τόν ρηθέντα Μανίκαν 
είς τήν κωμόπολιν τής νήσου Εύβοία; μετά εξήκοντα άρματωλών. .Μετά- 
βάς δ Μανίκας άπό τήν ’Αταλάντην μέ πλοιάρια διά θαλασσής έλεηλά- 
τησεν αύτήν, διότι δ Άλή πασσά; έθεώρέι τό μέσον τοϋτο εύκολου διά’ 
νά δοθη καί ή νήσος αύτη χάρΐν άσφαλείας είς τόν ρηθέντα σατράπην, 
ο στις είχε καί ιδιόκτητα κτήματά έκεϊ εις τήν νήσον έκείνην, συμπερι

λαμβανομένου καί τοΰ Ηήροχωρίού τά δποϊα μ.ετά τόν θάνατον τοϋ Άλή 
πάσσά έδήμευσεν ή ’Οθωμανική κυβέρνησές πρός όφέλός της. Μετά τήν 
πράξιν αύτήν τήν δποίαν δ Μανίκας έξετέλεσε πληρέστατα, έπέστρεψεν 
είς τόν Όδυσσέα, τότε δ Όδυσσεύς διά τόν αύτόν σκοπόν, ώς καί άλλοτε 
άνέφερον, τυχών εις Λεβαδείαν δ Βοϊβόυτας Θηβών διά νά μετάβή είς τήν 
έδραν του δ Όδυσσεύς Άνδρούτσου είχέν έπιφορτίσει τόν ρηθέντα Μανίκαν 

μέ τριάκοντα δπλοφόρους έν οίς συμπεριλαμβάνέτο καί δ ’Ιωάννης Τκούράς 
και μετέβη δ Μανίκας είς τήν Πέτραν είς τήν διάβκσιν τοΰ ρηθέντος Βοϊ- 
βόντα νά φονεύσγ αύτόν μεθ’όλης τή; άκολουθίάς του.Έπί Τουρκοκρατίας 
είς τήν δδόν άπό Αεβαδεία; εις Θήβα; εύθύ;μετά τήν θέσιν Πέτρας έ’κειντο 
δύο χώρία τά-νϋν δνόματι Βρασταμίταιξ καί Σάχου'εϊς τά δροθέσια λοιπόν 
τών δύο τούτων χωρίων έπρεπε νά φονευθώ δ Βοϊβόντας Θηβών. Άλλά 
πριν τοποθέτηθή μέ τούς ύπ’ αύτών δ Άθάν. Μανίκας, δ Βοϊβόντας είχέ 
διέλθει έκεΐθεν, δ δέ Μανίκας άγνοών τοϋτο καί έκεϊ άκριβώς συναντήσας 
Τατάραγά τινα μέ έξ ή επτά οπαδούς τόυ άνήκοντα; άπ’ εύθείκς είς το 
κέντρον τή; τουρκικής κυβερνήσέως, οί δποϊοι είχον σταλή διά σ’πουδαίαν 
ύπηρεσίαν έκ Κωνσταντ.νουπόλεως πρός τόν βαλλήν καί βεζίρην τής Πε 
λοπόννησου, καί έκλαβών αύτούς άντί τοϋ Βοϊβόντκ τών Θηβών τούς 
έκτύπησε καί τούς εφόνέυσεν όλους ούδ’ενός σωθέντος. Μαθών δέ δ Σουλτάν 
Μαχμούτ τδ πράγμα καί βεβαιωθείς ότι οί φονεϊς άνήκον εις τδ σώμα τοΰ 
Όδυσσέως, πολύ δυσηρεστήθη καί ούτω πω; έπήλθεν ή πρώτη δυσαρέ

σκεια αύτοΰ κατά τοϋ Άλή πασσά. '■
Είς αύτήν τήν περίστκσιν ήκούσθη κατά πρώτην φοράν τδ όνομα του 

Γκούρά,’ διότι αύτδ; έφάνή δ πλέον δραστήριος έκεϊ, φονεύσας μόνος τού 
τόν αρχηγόν τών ρηθέντών Τατάρων καί λαφυραγωγήσας αύτόν. Εύθύς 
μετά τδ συμβάν τοΰτο ήνώθησαν πάλιν άπαντε; οδτοι μετά τοΰ Μανίκά
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καί έπεστρεψαν είς τδ. σώμα τοϋ Όδυσσέως. Ό ’Ιωάννης -Γκούρας έλαφυ- 
ραγώγησεν έκ τοϋ ρηθέντος Τατάραγα έν έγχειρίδιον ονομαζόμενου τουρ
κιστί «μπέλ χατζάρι», δηλ. ώραϊον, κοπτερόν, τδ δποϊον όλοι οί επίσημοι 
’Οθωμανοί έφόρουν είς την μέσην των και αύτδ; άκόμη δ Σουλτάνος· αύτδ 
τδ «μπέλ χατζάρι» τδ δποϊον είχε λαφυραγωγήσει δ Γκούρας είχε πεποι- 
κιλμένην δλην την θήκην αύτοϋ καθώς καί την λαβήν άπδ ώραϊα, δνόματι 

.τουρκιστί //#/)Γσά»νσ, είς δέ την γλώσσαν μας xopa.lta. Τυχών δέ δ Όδυσ- 
σεύ; νά έλθη εις την πόλιν Αεβχδείας έφερε μαζύ του καί τδν Γκουραν, 
δ δέ Όδυσσευς τδν πρώτον δπου έσέβετο έκεϊ καί έσύχναζεν είς την οικίαν 
.του ήτο πρώτον δ Νικόλαος Νάκος καί κατκ δεύτερον λόγον ύπολήπτετο 
τδν Ίωάννην Φίλωνα. Κατά την τότε επικρατούσαν συνήθειαν μέχρι τής 
έλεύσεως τοϋ βασιλέως Όθωνος, τούς καπετανέους έπί Τουρκοκρατίας καί 
τούς δπλαοχηγούς κατκ τήν έπανάστασιν, «όταν έξήρχοντο της κατοικίας 
των τούς παρηκολούθει ούρα, δηλαδή οπλοφόροι έκ τοϋ σώματός των» "Οτε 
λοιπόν ήλθεν δ Όδυσσεύς είς τήν οικίαν τοϋ Νικολάου Νάκου πρδς χαι
ρετισμόν συμπεριελαμβάνετο καί δ ρηθείς Γκούρας είς τήν ούράν αύτήν. 
.’Εγώ δέ ώς στενό; συγγενής τής συζύγου τοΰ Ν. Νάκου ένομκζομένης 'Ε
λένης, διακρινομένης τότε διά τήν άκραν αγαθότητά της καί άρετήν, πολ
λάκις εύρισκόμην έκεϊ καί πολλάκις συνέτρωγον. Έτυχε δέ νά εύρεθώ 
κατ’ εκείνην τήν ώραν εκεί δπου ήλθε καί δ Όδυσσευς καί ήκούσθη έξωθεν 
τοϋ θαλάμου δτι εύρίσκετο καί δ Γκούρας φορών τδ «μπέλ χατζάρι» είς 
τήν μέσην του, έξήλθον καί εγώ ώς νέος νά ίδώ τήν μάχαιραν αυτήν, ή 
δποία πραγματικώς είχε καλήν θεωρίαν. Τότε δέ κατά πρώτην φοράν 

έγνωρίσθην μέ τδν Γκουραν, τδν δποϊον ήρώτησα ποϋ τδ επέτυχε, τδ «μπέλ 
χατζάρι» του, καί μοί έξηγήθη τδ άνωτέρω συμβάν τή; Πέτρας. Ό άν
θρωπος αύτδ; ήτο καλής φυσιογνωμίας καί εύπροσήγορος καί έκτοτε έγεί- 
ναμεν φίλοι, καί δσάκις έπειτα συνηντώμεθα, έδείκνυεν δ εις πρδς τδν 
άλλον πολλήν συμπάθειαν, ήτο δμως δ Γκούρας κατά τήν ηλικίαν μεγα- 
λήτερός μου υπέρ τά δέκα έτη.

"Οτε δέ δ Όδυσσεύς κατ’ εντολήν,τοϋ Άλή πασσά, ώς άλλοτε έγραψα; 
ένέκρινε κατάλληλον τδν Ίωάννην Γκουραν μέ τήν συναίνεσιν αύτοϋ νά 
μέταβίί είς ’Αθήνα; καί φονεύση ένα Τουρκαλβανδν δ δποϊος είχε κατα
φύγει έκεϊ, καί μετά τήν επιτυχίαν τής πράξεως συνελήφθη δ Γκουρας ύπδ 
τής τουρκικής έπιτοπίου άρχής, τότε άμα δ Όδυσσευς βεβαιωθείς τήν 
σύλληψίν του άμ,έσως άνεστάτωσε πρώτον τήν επαρχίαν Λεβαδείας καί 
έθεσεν ύπδ κράτησιν τούς τυχαίως εύρεθέντας έν Αεβαδεί^ άνωτέρους 
αξιωματικούς τοϋ βαλή (διοικητοΰ) τής Εύβοιας, τδν πάσαγα (αυλάρχην) 
καί τδν συλιχτάραγα (υπασπιστήν) έπιστρέφοντας έκ περιοδείας. Έκήρυξε 
δέ συγχρόνως καί δπλοφορίαν έκ πάσης φυλής καί τόπου, ύποσχεθείς τεσ
σαράκοντα γρόσια μηνιαίαν . πληρωμήν, καί έγραψεν είς τούς κατοίκους 

τών Θηβώ'ν ’Οθωμανούς καί λοιπού; νά τοΰ ετοιμάσουν δυο χιλιάδας στρα- 
τιώτας, καί νά μεταβώσιν οί πρόκριτοι είς ’Αθήνας διά νά τοϋ δώσουν- οί 
Άθηναϊοι τδ παλληκάρι του τδν Ίωάννην Γκουραν (διότι έπί τουρκοκρατίας 
τοϋτο τδ όνομα έδιδον είς τούς ύπδ τούς καπετανέους δπλοφόρους, δηλαδή 
«οί άρματωλοί τόϋ δείνα καπετάνου» ή «τά παλληκάρια τοΰ δείνα καπέ-

ις καπετανέους δπλοφόρους, δηλαδή

τάνου»), έάν δέ όί ’Αθηναίοι δέν συγκατατεθοΰν νά παραδώσουν τδν Ίωάν-

νην Γκούραν, τότε θά λεηλατήση τάς ’Αθήνας καί θά τάς πυρπόληση. Οί 
Οηβαϊοι άμα λαβόντες τήν επιστολήν τοΰ Όδυσσέως έξαπέστειλαν αύτήν 
είς τάς ’Αθήνα; καί συνεν.νοηθέντε; έτρεξαν οί προκριτώτεροι τών δύο
τούτων επαρχιών είς τήν Χαλκίδα είς τδν έκεϊ βεζύρην, διότι δ Ιωάννης 
Γκούρας άμα συλληφθ.ίς είχε σταλή έκεϊ, καί δ πασσά; τδν είχε ρίψη είς 
τάς φυλακάς καί είς τά; άλύσους* είχε δέ διατάξη δ πασσάς τήν επιούσαν 
νά τδν άποκεφαλίσουν, οί δέ πρόκριτοι Θηβών καί Αεβκδείας προλαβόντές, 
ήλθον πρδς τδν βκλήν καί τδν πκρεκάλεσαν μετά δακρύων νά λυπηθή 
τάς δύο ρηθείσας έ.παρχίας, καί νά άπολύση τδ παλληκάρι του Όδυσσέως, 
άλλως θέλουν καταστρζφή παρά τοΰ Όδυσσέως άπαντε'ς οί κάτοικοι τών 
δύο τούτων έπαρχιών. Ό βεζύρης ίδών ότι ούκ ήν άλλως γενέσθαι, τόσον 
διά τάς δύο αύτάς έπαρχίζς καθώς καί τούς δυο άνωτέρους άξιωματικούς 
τής αυλής του κρατουμένους είς Αεβχδείκν παρά τοϋ Όδυσσέως, ήλευθέ- 
ρωσε τδν Ίωάννην Γκούραν, παραδόσα; αύτδν εις χεϊρας τών μεταβάντων ρωσε τδν Ίωάννην Γκουραν, παραδόσα;
έκεϊ προκρίτων Οθωμανών καί χριστιανών,οίτινες άμέσως τδν έξαπέστειλαν 
είς Αέβαδείαν άσφαλώς εί; χεϊρας τοΰ Όδυσσέως, δστις καί αυτός άπέ- 
λυσε τούς δύο άνωτέρους άξιωμζτικούς τής αύλής τοϋ πασσά τής Εύ
βοιάς. 'Η πράξις αυτή έκαμε μέγαν κρότον παντοΰ καί πρδ πάντων κατά 
τήν άνκτολικήν Ελλάδα καί ήκούσθη τδ όνομα τοϋ Ίωάννου Γκούρα ώς 
γενναίου παλληκαριοϋ.

Ιδού δέ πώς κατώρθωσεν δ ’Ιωάννης Γκουρας νά έκπληρώση τήν εν
τολήν τοϋ Άλή πασσΚ, ής ένεκα καί συνελήφθη ώς άνωτέρω εί'πομεν. 
Ό Γκούρας είχε μεταβή είς ’Αθήνας ύπδ τδ πρόσχημα ότι συνοδεύει τδν 
έμπορον Σποντήν καταγόμενου έκ της’Ηπείρου καί μεταβαίνοντα -είς ’Α- 

ούτος νά γινώσκν) τήν έν-θήνας δι’ αγοράν ελαίου, χωρίς όμως δ έμπορος
τολήν ή'τις είχε δοθή εις τδν Ίωάννην Γκουραν. Ό Γκουρας έφρόντισε καί 
έμαθε τήν κατοικίαν τοΰ Τουρκαλβανοΰ, έπίσής έμαθε καί είς ποιον μέρος 
έσυνείθιζε νά μεταβαίνν;. Είς τδ καφενεϊον λοιπόν εί; τδ δποϊον έσύχναζε 
δ Τουρκαλβανδς μετέβαινε καί δ Γκούρας, παρατηρών τάς ώρας τής’δια
μονή; καί τής άναχωρήσεώς του, και βαθμηδόν τδν έπλησίασε καί πολ
λάκις έλαβε καφέδες παρ’ αύτοϋ. 'Ημέραν τινά είχεν άναχωρήσρ δ ’Αλ
βανός ούτος περί λύχνων άφάς, καί ά Γκουρας τδν ήκολούθησε όπισθεν 

χωρίς δ ’Οθωμανός νά έννοήση τοϋτο, καί άφοΰ έπλησίασε είς τήν θύραν 
τοΰ οίκου του καί έκτυπησε ya τοϋ άνοίξουν, δ Γκουρας υπήγε πολύ πλη
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σίον του καί άσφζλώς έκένωσε τδ πιστόλιόν του χωρίς νά τον οφθαλ
μός ανθρώπου, καί άταράχως μετέβη είς την κατοικίαν τοΰ εμπόρου 
Σποντή. Άλλά έφάνη απρονόητος, διότι ώς χρηματίσας λγ,στής, έ'πρεπεν. 
αμέσως νά καθαρίσγ τδ πιστόλιόν του καί .νά τδ γεμίσρ πάλιν, εύθύς δέ 
έπρεπε νά δώση προσοχήν καί εις τήν τα.τατσάκ,άλβανικήν δνομασίαν, τδ 
καθ’ ημάς. δηλαδή είς την φωτιάν τή; πιστόλας, διότι αυτή ώ; είνε γνω
στόν ειχεν ένα ύνομαζόμενον κόκορον η πετεινόν, είς τοϋ όποιου τδ στό- 
μιον ετίθετο ή τούφεκόπετρα, δ δποϊος κόκορος διά σκανδάλου έπιπτεν είς 
τδν τζίτζικα, καί κτυπώσα ή του ,εκόπβνρα αύτδν έσηκώνετο καί μετέ- 
βαινεν η φωτιά είς τδν τόπον της πυρίτιδος η δποίκ ήναπτ®, καί έκενώ- 
νετο τδ όπλον’ λοιπόν όταν πίπτν) δ πετεινός είς τδν τζίτζικα,τδ κτύπημα 
της τούφεκόπετρα; κάμνει ρήγματα, τά όποια διακρίνονται δτι έ'γειναν 
εκείνην την στιγμήν καί έπρεπε δ Γκουρας διά της μπαρούτης ή διά κάρ
βουνου νά ειχεν έξαλείψγ αυτά' άλλά, φαίνεται, άφοϋ δέν τδν είδε κανείς 
επίστευσε δτι δέν θά τοϋ γείνγ καί έρευνα. Ή τοπική άρχή δμως έξήτασε 
είς τδ καφενεΐον είς τδ οποίον έσύχναζεν ό ’Αλβανός καί έβεβαιώθη παρά 
τοϋ καφεπώλου τήν ώραν καθ’ ήν άνεχώρησε διά τδν οίκον του, καί δτι 

ήτο κ?ά δ Γκουρας εκεί καί άατόπιν άνεχώρησε καί αυτός’ η άρχή τότε 
έλαβεν υποψίας κατά τοϋ Γκούρα καί μεταβάσα εκεί είς την κατοικίαν 
του άμέσω; τοϋ έζήτησε τδ πιστόλώντου καί είδον ότι είχε κενωθώ αυτήν 
την ώραν’ ώστε ήτον η πράξις του καταφανής,άλλως έδύνκτο καινά σωθγ. 
■ "Οταν άπδ τάς ’Αθήνας έξαπέστειλαν τδν Γκούραν σιδηροδέσμιον είς 
Χαλκίδα, ώς μοϋ ειχεν είπεϊ δ ί'διος, καθ’ δδύν ®ίς τδ μέρος οπού διενυ- 
κτέρευσαν, κατόρθωσε νά απαλλαγή τών δεσμών, καί μικρόν μέρος ειχεν 
μείν’ρ άκόμη πρδς έκτέλεσιν τή; δραπετεύσεώς του άπδ τάς χεϊρας τών 
φυλαττόντων αυτόν, άλλά ένοήθη η πράξις του καί τδν έπρόλαβον.
- Μετά την πράξιν αύτήν δέν έτυχεν νά συμβή άλλο τι παρά δταν δ 
Σουλτάνος άπεκήρυξεν τδν Άλή πασσά καί άφηρεσε άπ’ αύτοΰ πάσαν έ- 
ξουσίαν καί βαθμόν, έπωνομάσα; αύτδν Καρά Άλή (δηλ. μαΰρον Άλή), 
καί ήρχισαν τά Σουλτανικά στρατεύματα νά διέρχωνται έκ τών επαρ
χιών των υποκειμένων τότε είς τδν Άλη πασά, δ Όδυσσεύς συναθροίσας 
άπαντα τά άποσπάσματά του έτοποθετήθη είς τδ Λιβάδιον καλούμενου, 
άνήκον είς την κωμόπολιν Άράχωβαν, είς τδν Παρνασσόν, καί συνεννοήθη 
μέ τδν καπετάνον τών Σάλωνων δνόματι Λάμπρον Κοσμάν, καταγόμε- 
νον άπδ τδ Σούλιον τδ ένδοξον τή; Ήπείοου. Οί δυο ουτοι καπετανέοι 
δηλ. δ Όδυσσεύς καί δ Λάμπρος είχον σσαλή άλλοτε δ μέν είς την Λε- 
βαδείαν δ δέ- είς τά Σάλωνα άπ’ ευθείας άπο τδν Άλή πασσά έκ τών 
σωματοφυλάκων του, πρδ τούτων δέ τών δύο τόσον είς την Αεβαδείαν 
καθώς καί .είς τά Σάλωνα καί είς άπ.ασαν την Στερεάν 'Ελλάδα άπαν- 
«;ες οί καπετανέοι ^σαν έντόπιοι, τούς δποίου; δ τόπος ώνόμαζεν τοιού- 
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τους κατά τάς περιστάσεις είς τάς άνάγκας, ώς πολλοί έκ τούτων δία- 
δοχικώς έμενον, δ δέ Άλη πκσσΧς ώς έπιφορτισμένος τήν άσφάλειαν άνε- 
γνώριζεν τού; τοιούτους, καί επειδή δ Όδυσσεύς καί δ Κοσμάς έθεω- 
ροΰντο ώς Άλήπασαλίδες, δέν ήδύναντο νά διατηρηθούν είς τάς επαρχίας 
των άφοϋ ή εξουσία τοϋ Άλή πασά έπαυσε, διά τοΰτο ενωθείς δ Όδυσ- 
σεύ; μέ τδν Λάμπρον Κοσμά καί μέ όσους ήθέλησαν νά τού; άκολοϋθή- 
σουν, άνεχώρησαν άπδ τάς επαρχίας των καί μετέβησαν εί; τδ'Μακρυ- 
κάμπι τή; Δωρίδος, όπου έμειναν έστρατοπεδευμένοι εκεί καί άκολόύθως 
άνεχώρησαν είς τήν Δυτικήν Ελλάδα.

Τότέ είς τήν Αεβαδείαν διωρίσθη καπετάνος τής Λεβαδείκς άπδ τούς 
προύχοντας τής πόλεως αύτής δ Αθανάσιος Διάκος, έμενε δέ μετ’αύτοΰ 
καί δ ύπδ τδν ΌΪυσσέά έλθών καί είς τού; σωματοφύλακα; τοϋ Άλή πασ
τά άνήκων Βασίλειος Μπούτεγο; και άπαντες σχεδόν οί έκ τοΰ ληστρι
κού σώματος τοΰ γέρο Πκνουργιά* άλλά ταχέως έφθκσεν άπδ τήν’Άρτα 
καί δ γέρο Πανουργίας καί διωρίσθη καπετάνος Σαλώνων. Κατά τήν πέ- 
ριστασιν ταύτην άνεχώρησαν άπδ τδν Διάκον όί έκ τοΰ σώριατος· τοΰ γέρο 
Πανουργιά Άθαν. Μανίκας μετά πολλών άλλων καί μετέβησαν' είς τά Σά
λωνα ένωθέντες μέ τδν πρώτον λήσταρχον αρχηγόν των καί έπειτα κα
πετάνον καί άρχηγδν τών όπλων τής επαρχία; Σαλώνων. ’Έμειναν δέ μέ 
τόν Άθαν. Διάκον οί Μοσκαντωνέοι καί Μπακογιαννέοι καλούμενοι πολλοί 
άδελφοί άπαντες άτρόμητοι άνδρες, καθώς καί-'δ Καπλάνης. :

. Δέν παρήλθε πολύς καιρός όταν οί μεμυημένοι προύχοντες καί καπενά
νοι των τριών επαρχιών Αεβαδείας, Φωκίδος καί Δωρίδος κατά τά τέλη 
Μαρτίου έπαναστάτισαν είς τδν άγώνα τοΰ 1821. Είς τά Σάλωνα τότε 
πάλιν δ ’Ιωάννη; Γκουρας έδείχθη ζωηρός* μετά τήν πτώσιν τών τριών 
τούτων επαρχιών καί μετά τδν φόνον τοΰ Διάκου συνέπεσέ νά γείνγι έκείν'η 
■ή σωτήριος μάχη τής Γραβιά; καί εκεί δ Γκουρας διεκρίθη’ διότι δ Όδυσ- 
σεύς είχε θέσή τοϋτον εις τήν πλέον κινδυνωδεστέραν θέσιν, δηλαδή είς 
φύλαξιν τής μεγάλη; θύρα; τοΰ χανιού, όπισθεν τή; δπόίας είχον σω
ρεύει πολλά; πέτρας πρδς άσφάλειαν. Ό Όδυσσεύς περιφερόμενος είς δλάς 
τάς θέσεις καί δίδων βοήθειαν καί πολεμοφόδια, έμαθεν ότι είς τήν με- 
γάλην θυραν είχαν έπισωρευθή πολλοί ’Οθωμανοί μετά σημαιών καί πε- 
λέκεών διά νά συντρίψουν τήν θυραν καί νά είσέλθόυν έντδς τοΰ χανιού. 

Μάλιστα είχον έμπήξή καί μίαν σημαίαν οί ’Οθωμανοί άνωθεν τοΰ τοίχου 
τή; Ούρα;' δ δέ Όδυσσεύς φθάσας έκεϊ ευρέ τδν Γκούραν άγωνιώντα καί 

άνθιστάμενον γεναίως κατά τών εχθρών. Τότε προστεθείς καί δ Όδυσσεύς 
κατώρθωσαν οί δύο έν πρώτοι; νά άοπάσουν τήν τουρκικήν σημαίαν άπδ 
τήν θέσιν τών καί νά τήν άποσύρουν έντδς τοΰ χάνίου, έπειτα εύρόντες 
εύκαιρίαν άπδ μίαν γωνίαν τής θύρας κατακερμάτισαν τούς έξωθεν ’Οθω
μανού; καί τού; διεσκόρπισαν κακήν κακώς. Άλλά μετά τοΰτο έπαοου- 
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σιάσθη άλλος κίνδυνος. Εις τήν θέσιν όπου είχε τοποθετήσγ τδν Μουστάφα 
Γκέκαν τδν δποΐον είχεν δ Όδυσσεύς μετ’ αύτοΰ και δ όποιος δέν ειχεν 

άπομακουνθή άπδ πλησίον του τδ 1816, έπέπεσαν οί ’Οθωμανοί κατ’ 
αύτοΰ του ’Οθωμανού Μουσταφά Γκέκα ώς σκύλοι ,^λυσσώ ντε ς και τοΰ 
έφραξαν την πολεμίστραν μέ πέτραν, αύτδς δέ σπρώχνων την πέτραν μέ 
τήν'μποϋκαζ δηλαδή μέ τδ στόμα τοΰ τουφεκιού του έπυροβόλει κατ’ 

αυτών· Άλλά οί ’Οθωμανοί συνέλαβον την έξερχομένην μπούκαν, μέ τάς 
χεΐοάς των και την έβάστηξαν, αύτδς δέ έκένωσε τδ εν πιστόλιον και τδ 
δεύτερον πρδς άπαλλαγήν τοΰ τουφεκίου του, άλλά δέν ήδυνήθη νά έλευ- 
θερώση αύτδ καί εύρέθη είς μέγιστον. κίνδυνον. Τότε έφθασεν έκεϊ δ Ό
δυσσεύς, δστις παντοΰ και πάντοτε έ προλάμβανε τούς τοιούτους κινδύ
νους, και προστεθείς μέ τδ τουφέκιόν του εις την πολεμίστραν είς την 
οποίαν έκινδύνευε δ Μουσταφά Γκέκας, κατώρθωσε νά ελευθερωθώ τδ 
δπλον τοϋ Μουσταφά Γκέκα άπδ τάς χεϊρας τών Τούρκων, και επομένως 
κτυπήσαντες οί δύο δμοΰ έπιτυχώς τούς ’Οθωμανούς τούς διεσκόρπισαν. 

. Ό Ιωάννης Γκούρας άκολούθως εύρεθεις κατά την Οί'την μέ ύπερδια- 
κοσίο.υς δπλοφόρους τής επαρχίας Άμφίσσης, συναπηντήθη εκεί μέ τόν 
Γελεχάμ-πεη Φείζώ έχοντα ύπ’αύτδν περισσοτέρους τών χιλίων πεντακα- 
σίων ’Οθωμανών,, και μή δυνάμενος νά.άνθέξν] άπεσύρθη είς την κορυφήν 
του όρους τούτου τδ δποΐον εύρίσκετο περί τάς τρεις, ώρας άνωθεν της 
Υπάτης δνόματι ’Αετός, και ώχυρώθη είς την κορυφήν, όπου δ ρηθείς 
τουρκάλβάνδς Γελεχάμπεης μέ τούς ύπ’ αύτδν τδν έπολιόρκησεν" δ δέ 
Γκούρας άνθιστάμενος έπολέμησεν δλην την ημέραν μέ γενναιότητα, 
άλλ? άφοΰ ένύκτωσεν, οί ’Οθωμανοί δέν άπεσύρθησαν καί ήθελαν νά μεί
νουν και την δευτέραν ημέραν μέ την ιδέαν νά κατορθώσουν καί επιτύ
χουν την λείαν των, άλλά κατά την νύκτα έφθασεν εκεί δ Σαφάκας μέ 
έκατδν πεντήκοντα περίπου δπλοφόρους "Ελληνας, καί κτυπησας τούς 
’Οθωμανούς έκ τών όπισθεν, κατώρθωσε καί ήνάγκασεν αυτούς νά άπο- 
συρθοϋν άπδ μίαν θέσιν, καί ούτως δ ’Ιωάννης Γκούρας εύρών καιρόν διήλθεν 
έξ αύτής καί ήνώθη μέ τδν Σαφάκα, δ δέ Γελεχάμπεης έμεινε μόνον μέ 

τδ όνείρόν του είς τά κρύα τοϋ λουτρού.
. Μετά την μάχην ταύτην έπαρουσιάσθη ή μάχη είς τά Βασιλικά, άνή- 
κοντα είς την έπαρχίαν Μενδενίτσης μέ τδν Μπαϊράμ πασσά τοΰ όποιου ή 
•ήττα έστάθη ένδοξος καί πολύ χρήσιμος είς την 'Ελλάδα κατά την 
εποχήν έκείνην. Είς την έπαρχίαν έκείνην ήτο τότε καπετάνος ,δ Γέρο 
Διοβουνιώτης δνόματι ’Ιωάννης καί είς την μάχην αυτήν έξετέλεσε πολύ 
έπιτυχώς τά καθήκοντά του.'Γπήρχον δέ καί άπδ την έπαρχίαν τών Σα- 
λώνων δ ’Ιωάννης Γκούρας, δ Παπανδρέας, άνθρωπος έχων μεγίστην φι
λοπατρίαν καί γενναιότητα, δ Κομνας Τράκας έπίσης, δ. Νάκο Πανουριας, 
δ υιός-τοϋ γέρο Πανουριά, δ Κόντος, δ Χαλμούκης καί δ Καρά ΙΙουλής, 

είχε δέ φθάσν) εκεί καί δ ’Αντώνιος Κοντοσόπόυλος δ επονομαζόμενος
Γεράντωνος, τδν όποιον δ Όδυσσεύς είχε διορίσν) άρχηγδν τών όπλων τής
επαρχίας ’Αταλάντης μέ άρκετούς δπλοφόρους έκ τής έπαρχίας έκέίνηςς. 
Την προτεραίαν οί Τούρκοι ηθέλησαν νά δοκιμάσουν άν ή·δδδς ήτον έλευ- 
Λ / * &·. a - ■ » »  Ox r .. ~ ' *θερα πρδς διάβασιν,. άλλά δ Παπανδρέας δστις είχε τήν εμπροσθοφυλακήν/ 

.καί δτες εκείνου καίέκοψε δένδρα έκ τοΰ δάσους εκείνου καί έρριψεν είς την οδόν 
έφθασεν ή εμπροσθοφυλακή τοΰ δθωμανικοΰ ’στρατού μέχρι τής θέσεως 
αυτής, δ Παπανδρέας τούς έκτύπησεν:έπιτυχώς καί ιέμειναν ,φονευμένοι 
είς τδ πεδίον τής μάχης ύπέρ τούς εξήκοντα δθωμανούς. Τήν έπομένην>ς εξήκοντα όθωμανοός. Τήν έπομ,ένην 
ήμ.εραν οί Τούρκοι έξεστράτευσαν πανστρατι^. καί έπροχώρησαν. αρκετά,
άνθισταμένων τών Ελλήνων μέ μεγάλην γενναιότητα" άλλά κατώρθωσαν 
οί ’Οθωμανοί ,νά σπρώξουν τδν Γκούραν μέ τούς ύπ’ άύτδν άπδ την θέσιν 

η δπισθοδρόμησίς 
του αύτή τοΰ έπαρουσιάσθη πολύ έπικίνδυνος, ;διότι τδν έβλαπταν τά 
φύλλα τών δένδρων τά όποια είχον πι

του, καί ώς μοΰ είχεν είπεϊ ό ίδιος ’Ιωάννης Γκούρας,

■έση ε,ίς τδ έδαφος-, καί τά δποΐα 
έγλιστροΰσαν τρομερά. Κατά τήν: στιγμήν αύτήν ίέφθασε τδ :σώμα τοΰ 
Όδυσσέως διοικούμενον ύπδ τοΰ Ίωάννου Αάππα, πατρδς τοΰ κ. Γεωργίου 

Αάππα συνταγματάρχου, Ίωάννου 'Ρούκη καί Βασιλείου Μπούζγού άνωθεν 
τής κορυφής ε,ίς ήν εύρίσκετο θέσιν δ ’Ιωάννης Γκούρας, καί φωνάξαντες 
καί άλαλάξαντες καί τουφεκίσαντες συγχρόνως αυτοί έκ τής κορυφής 

αυτής, άμέσως οί πολεμοΰντες "Ελληνες έφώνα-ξαν «έφθασεν δ Όδυσσεύς», 
καί ούτοι μέν άνδρειώθησαν, όί δέ εχθροί άκούσαντες τδ όνομα τοΰ Ό*
δυσσέως έδειλίασαν, οί δέ τρεις άρχηγοί τοϋ σώματος τοΰ Όδυσσέως τρε-> 
ξάντες καί ένωθέντες μέ τδν Γκούραν έφερον εκείνην.τήν μεγάλη ν κα τα* 
στροφήν κατά τοΰ όθωμανικοΰ εκείνου στρατού ώς ή.ιστορία άναφέρει. '

Τήν επιούσαν τής μάχης έφθασεν καί δ Όδυσσεύς, καί ούτος άγαπών 
πολύ τδν Γκούραν έπεφόρτισε τδν ΓεργαντΧ καί έτοίμασεν έπιστολάς πρδς 
τδν Ύψηλάντην είς τήν Πελοπόννησον καί προς τδν Κολ.οκοτρώνην καί είς 

■ όσους άλλους έκεϊ πολιτικούς καί στρατιωτικούς-είχε γνωρίμους, καθώς 
καί πρός τόν Μάρκον Βότσκρην είς τήν Δυτικήν'Ελλάδα καί λοιπούς, καπε-

Μελέτης, είς τών τριών

τανέους φίλους του,, άποδώσας τήν νίκην τής περίφημου αυτής μάχης είς 
τδν ’Ιωάννην Γκούραν ώς πολύ εύνοούμενον τ.οΰ Όδυσσέως.

Μετά τοϋτο κατά τά τέλη ’Ιουλίου έστάλη άπδ τήν φρουράν τής Ά* 
κροπόλεως. ’Αθηνών (ώς περί τούτου έκαμα λόγον καί πρότερον) δ καπετάν 

■τοϋ φρουραρχείου Ά-θηνών, πρδς τδν Όδυσσέα 
φέρων καί επιστολήν πρδς τούτον, άπδ τούς άλλους δύο συντρόφους του 
Δημητρών Αέκα καί Νικόλαον Σζρρήν, λέγοντες ότι είχον άποβάλη τήν 
πρώτην φρουράν τήν. οποίαν είχον τοποθετήσει .άμα- παρεδόθη τδ φρούριο.ν, 
κατεχόμενον ύπδ τών- ’Οθωμανών’ ή φρουρά έτοποθετήθη παρά τών πρθ’ 
κριτών τών Αθηνών,· άλλά c ί τρεις, ο.ύτοι δπλαρχηγοί. ένόμισαν καλόν καί
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χατέλαβον την Άκρόπολίν ομοΰ μέ τού; οπαδούς των άποβάλόντες την 
πρώτην φρουράν’ οί δέ πρόκριτοι της πόλεώς ’Αθηνών συνεννοηθέντες μέ τον 
ΔημήτριονΎψηλάντην έχοντα μαζύ του καί τδν Νικήταν Σταν.κτελόπουλον, 
παρεκάλεσαν τίΛι Δ. Ύψηλάντην ευρισκόμενον έστρατοπεδευμένον είς Μέ
γαρα καί ήλθεν είς ’Αθήνας μεθ’ όλου τοΰ στρατοπέδου του καί άπήτησε 
νά παραλάβν) την Άκρόπολίν. Άλλ’ ουτοι προτιμούν νά πκραδώσουν τδ 
φρούριον ώς ρουμελιώται είς* τδν Όδυσσέα, όντα ραυμελιώτην καί ούχί είς 
τδν Ύψηλάντην καί είς τούς ΙΙελοποννησίους, την επιστολήν δέ αυτήν 
έφερεν δ καπετάν Μελέτης είς τδν Όδυσσέα ευρισκόμενον τότε είς την 
Βελίτσκν (την σήμερον πρωτεύουσαν τ·?ίς Έλατείας). 'Ω; έλαβεν δ Όδυσ- 
σεύς την επιστολήν αυτήν, έχων πλήρη εμπιστοσύνην είς τδν Ίωάννην 
Γκούραν, ένέκρινε νά τοποθέτηση τούτον ώς φρούραρχον της περικλεούς 
αυτής Άκροπόλεως καί διοικητήν στρατιωτικόν άπάσης τις ’Αττικές. 
Άμέσως λοιπδν έγραψεν είς τά Σάλωνα τοΰ Ίωάυνου Γκούρα άναφέρων 
την άπόφασίν του αύτήν καί λέγων είς αύτδν οτι έξεκίνησε διά την μονήν 
τοΰ Όσιου Αουκά έχων μαζύ του καί τδν καπετάν Μελέτην, καί τδν περι
μένει νά φθάσει έκεϊ διά νά μετκβοΰν δμοΰ είς ’Αθήνας, όπερ καί έγέ- · 
νέτο. Άλλά τδν Γκουραν μόλις τδν παρηκολούθησαν δέκα επτά άπδ τά 
Σάλωνα, έν οις καί δ πρώτος έξάδελφός του δνόματι ’Ιωάννης Μαμούρης’ 
άλλά μετά τδν θάνατον τοΰ Ίωάννου Γκούρα εύρέθη η χειρόγραφος δια
θήκη του και άφινεν είς τδν Μαμούρην άπασαν την περιουσίαν του, καί 
τδν ύπεχρέωνεν νά γράφεται ’Ιωάννης τοϋ Γκούρα. Τότε δ’Οδυσσεύς παρα-

. λαβών άπδ τούς ύπ’ αύτδν στρατιώτας καί συμπλήρωσα; τδ, σώμά του 

είς 250 περίπου, τούς άλλους ύπδ άρχηγδν τδν Ίωάννην Κομποταρίτην, 
άφησε πρδς έκεϊνα τά μέρη καί άνεχώρησε διά τάς ’Αθήνας. Φθάσας είς 
’Αθήνας εύρε την φρουράν συγκοουομένην μέ τδν Ύψηλάντην’ άμέσως οί 
φρούραρχοι της Άκροπόλεως παρέδωκαν είς τδν Όδυσσέα την Άκρόπολιν, 
καί μεταβάς δ ίδιος ’Οδυσσεύς είς τδ φρούριον παρέλαβεν αύτδ καί διώρισε 
τδν ’ίωάννην Γκουραν φρούραρχον, άφήσας καί κατάλληλον καί άρκετδν 

στρατιωτικόν προσωπικόν έντδς τοϋ φρουρίου, πρδ πάντων τούς Κεφαλ- 
ληνας Φωκάδας δνομαζομένους έχοντας ύπ’αυτούς καί άλλους Έπτανη- 
σίους, ώς ικανούς δια τά πυροβόλα τά εύρεθέντα έντδς τοΰ φρουρίου. ’Έκ
τοτε δέ μέχρι τοΰ 1824 δέν συνέβη τίποτε σπουδαϊον είς τάς Αθήνας, 
άλλά τότε φθάσας δ τουρκικός στόλος είς την Χαλκίδα καί φέρων μαζύ 
του άρκετούς. Γιανιτσάρους καί Ταγκαλάκια έκ της ’Ανατολής, ήθέλησεν 
έξ αύτών νά στείλη διά τοΰ Μαραθώνος υπέρ τάς τέσσαρας χιλιάδας νά 

εκπορθήσουν τάς Αθήνας. Ό Γκουρας τότε παραλαβών όσους ήδυνήθη 
άπδ τούς ύπ’ αύτόν, έπήγεν είς τδν Μαραθώνα άντικρύ τοΰ έχθροΰ καί 
ώχυρώθη έκεϊ. Οί δέ εχθροί τοϋ έπετέθησαν, άλλά δ Γκούρας καρτερικώς 
άντέστη καί κατά καλήν τύχην έφάνη κατ’ εκείνην τήν στιγμήν μέ
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τριακοσίους περίπου δπλοφόρους δ Διονύσιος Εύμορφόπουλος ώς ,άρχηγ.δς 
τότε τών Δερβενοχωρίων, ή παρουσία τοΰ δποίου έφερεν αίσιον αποτέλε
σμα, καί νικηθέντες οί ’Οθωμανοί έτρεξαν κακήν κακώς έντδς τώνπλ.οίων, 
παθόντες τδν κακόν τους τον τάραχον και άφήσαντε; πολλούς νεκρούς είς 
τδ πεδίον τής μάχης.

Μετά ταϋτα διορισθείς κατά τδ 1 8 2 5 δ Γκουρας αρχηγός τής Άνα- ' 
πολικής 'Ελλάδος, εύρέθη [ί,έν εΐ'ς τινας άψιμναχίας τουρκικάς, άλλά μόνον 
μάχην έκαμ-εν είς τήν μονήν τοΰ προφήτου ΊΙλία’ πολιορκηθείς άπδ τδν 
στρατόν τοΰ Κεχαγίχμπεη τοΰ Κάουταχή έντδς της μονής^ άλλά πολε- 
μησας άπασαν τήν ημέραν, τήν εσπέραν διέφυγε τήν προσοχήν τών Τούο- 
κων καί άνεχώρησεν έκεϊθεν.

Μετά τήν μάχην ταύτην έκλείσθη είς τδ φρούριον τών Αθηνών όπου 
καί έφονεύθη τυχαίως πολεμών.
. Κατά τήν Ανατολικήν Ελλάδα δύο τοιαΰτα άνέλπιστα. γνωρίζω, τδ 
πρώτον · αύτοϋ τοϋ Γκούρα τδν θάνατον, διότι ήτον. όπισθεν πολεμίστρας 
οπού είναι άπδ τά πολύ σπάνια νά φρνευθγί τις ’άπδ.όφ.αϊραν;τρυφεκιοΰ)κρεί 
τδ δεύτερον είς τήν μάχην τοϋ Διστόμου ένώπιον τοΰ άρχηγοΰ Κκραϊ- 

σκάκη έκτυπήθη εις καταγόμενος έκ τοΰ Σουλίου τής ’Ηπείρου κατ’αύτδν « 
τδν τρόπον χτυπηθείς κάτωθεν τοΰ δεξιοΰ δφθαλμοΰ" άλλά δέν άπεβίω- 
σεν, ύποφέρων δέ έθεραπεύθη μετά πολύν χρόνον, έμεινε δέ . είς τδ πρό- 
σωπόν του διακεκριμένου στίγμα. .. . . , * .. .

. Ό Γκούρας όταν έφονεύθη ήτο τριακοντούτης περίπου, καλοκαμωμένος 
καί ρωμαλέος, έχων φυσικήν ανδρείαν, ήτο εύπροσήγορος καί όταν ή'θελε 
καμ.μίαν φοράν νά έκτελέσν) τίποτε δυσάρεστου καί εύρίσκετο πλησίον τρυ 
κανείς άνθρωπος καθώς πρέπει καί τδν δποϊον νά ύπολήπτετο, ήκουε τήν 
συμβουλήν του καί άπεϊχεν άπδ πάν δυσάρεστου’ άλλ’όταν έτύγχανε.νά 
εύρίσκοντο μ.αζύ του πονηροί άνθρωποι καί μοχθηροί νά τδν παρακινούν 
είς.άποτρόπαια πράγμ.ατα, τ<?τε έπιπτε είς δυσάρεστου σφάλμα..ώς εκείνο 
τοΰ νά άπατηθή καί νά άνεχθή τδν θάνατον, τοΰ Όδυσσέως, πράξις.ή 
όποια πολύ τδν έδυσφήμησεν καί ήμαύρωσε τήν ύπόληψίν του, καί άς 
έχουν τδ άνάθεμα,. διότι σήμερον ή είκών τοϋ. Γκούρα ή'θελε στολίζγ) τήν 
αίθουσαν τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών, ένδς έκ τών σπουδαίων καί

* ι 

γενναιότερων στρατιωτικών, 
,· Τυχών νά είμαι μαζύ μέ τδν Γκούραν, δίς έσωσα τοΰτον άπδ τοιαύτας 
πράξεις καί μίαν άλλην τοιαύτην έματαίωσα εύρισκόμενος είς Μέγαρα.,... 

. Ή πρώτη τοιαύτη άποτρόπαιος πραξις ήτο κατά τά μέσα τοΰ. 1,823. 
’Αποφάσισε καί είχε διατάξει τήν έκτέλεσιν τοΰ θανάτου τοΰ.είς ’Αθήνας 
ίύρισκομένου διοικητοΰ.τής ’Αττικής Δρόσου Μανσόλα ώς περί τούτου άν.έτ 

φερΟν λεπτομερώς είς προτεραίας μου άναμνήσεις, έπίσης καί κατά τδ 
J825 τδν ιατρόν Π. Σοφιανόπουλον. Καί ώς μοΰ είπεν δ Γκούρας είχε δί-
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κάιον, διότι άφοϋ έν πρώτοι; κατώρθωσε νά τδν πείση ό Σοφιανόπουλος καί 
νά άποσπάση αύτδν άπδ τδν Όδυσσέα, τδ αύτδ ήρχισε νά πράττνρκαί 
κατά τοϋ Γκούρα, ραδιούργων, καί ήθέλησε νά κάμη συμμετόχους τοϋ 
τούς δύο πλησιεστέρο.υς συγγενείς τοϋ Γκούρα, τδν Ίωάννην 'Ρούκην και 
Ευστάθιον Κατσικογιάννην, ούτοι δέ καθυπέβαλον είς τδν Γκούραν τά 
τοιαΰτα έργα τοϋ Σοφιανοπούλου καί είχε διατάξει νά ρίψουν τδν Σοφια- 
νόπουλον είς έν ξηροπήγαδον καί τδν θάψουν μ.έ πέτρας ζώντα" καί κατά 
τοΰτο τδ κατ’ έμέ δ Γκούρας είχε δίκαιον, διότι έγώ τδν. Σοφικνόπουλον 
αύτδν τετράκις έσωσα τήν ζωήν του άπδ τοικύτας πράξεις ένεκεν της 
άπερισκεψίκς του.

’Επίσης καί κατά τδ 1820 ευρισκόμενος ό Γκούρας είς την νήσον Σαλα* 
μίνα, είχε διατάξει την σύλληψιν καί άφώπλισιν τοϋ Μητρου Τριαντά
φυλλου, καί φαίνεται δτι καί ούτος τοιαύτην ραδιουργίαν καί πλεκτάνην 
έκαμνε κατά τοΰ Γκούρα, άλλά τυχών ό Νάκος Πανουργίας πλησίον του, 
άνθρωπος άγαθδς καί άμεμπτου διαγωγής είς τδν βίον του, κατόρθωσε 
νά έμποδίση τδν Γκούραν άπδ τά περαιτέρω. Ό Γκούρας συγχρόνως άπδ 
την Σαλαμίνα έξαπέστειλεν είς τά Μέγαρα τδν περιβόητου Μάνδαλον κα
λούμενου, μέ 20 περίπου στρατιώτας διά υά συλλάβουυ τδν Λάμπρον Ό
δυσσέα (άγνοώ διά ποιαν άφορμήν ούτε ήδυνήθην πλέον νά μ,άθω την 
αιτίαν, διότι τδν Ίωάννην Γκούραν δέν ξαναί’δον μεταβάντα άπδ την Σα

λαμίνα είς τάς’Αθήνας καί άκολούθως πολιορκηθέντα παρά τοΰ Οθωμανού 
στρατάρχου Κιουταχή καλούμενου). Ό ρηθείς Μάνδαλος φθάσας είς τά 
Μέγαρα λίαΐΓ πρωί, μέ εύρεν έτοιμον νά ιππεύσω καί νά μεταβω είς την 
Μάνδραν καί ’Ελευσίνα’ μέ έπλησίασε λοιπού καί μοΰ άνήγγειλε την 

άποστολην του, είπών.μοι κατ’εντολήν τού Γκούρα νά τοΰ δώσω την άνη- 
κουσαν συνδρομήν. ’Εγώ τοΰ άπήντησα οτι βλέπεις την θέσιν είς ήν εύρί- 
σκομαι, καί δέν δύναμαι νά έμποδισθώ άπδ τδν δρόμον μου, καί φοόντισε 
νά έκτελεσης την εντολήν σου. Τότε μέ ήρώτησεν είς ποίκν οικίαν κατοι
κεί δ Λάμπρος Όδυσσεύς, έγώ τοϋ άπήντησα δτι ημην είς άγνοιαν, άλλά 

άμ,εσως προσεκάλεσα ένα έκ τών έμπεπιστευμένων μου στρατιωτών, τδν 
δποϊον έπεφόρτισα νά τρέξη είς την κατοικίαν τοΰ Λάμπρου Όδυσσέως, ή 
δποία ήτο γνωστή είς τούτον τδν στρατιώτην, καινά τοϋ είπη οτι έφθασεν 
δ Μάνδαλος διά νά τδν συλλάβη, καί νά τρέξη- νά καταφυγή είς τδ κατά

λυμα τοΰ Κιτέα, πρώτου έξαδέλφου τοΰ Νάκου Πανουργιά τδν δποϊον, 
αύτδς δ Ν. Πανουργίας είχεν άφήσει έκεΐ μέ τδ ύπ’ αύτδν σώμά του έκ 
διακοσίων πεντήκοντα περίπου στρατιωτών, νά εΐ'πη είς τδν Κιτέα δτι 
μετέβη έκεϊ κατά παραγγελίαν μου ΐνα ζητήση τήν συνδρομήν του κάί 
νά μήν άφήση τδν Μάνδαλον νά έκτελέση τήν εντολήν του. Ουτω καί 
έγενετο* Κατέφυγεν δ Λάμπρος' είς τοϋ Κιτέα, δστις ήτο νέος καλός, 

γενναίος καί φιλότιμος, έγώ δέ έτράβηξα τδν δρόμον μου καί μετέβην 

δπου άνωτέρω άνέφερον. Ό δέ Μάνδαλος μεταβάς εί, τήν κατοικίαν τόϋ 
Λάμπρου Όδυσσέως καί μή ευρών τοΰτον, παρά μόνον τήν μητέρα τοϋ 
Λάμπρου Όδυσσέως Ειρήνην καλουμένην καί τήν κόρην της, διήρπασεν 
ο τι εύρεν έν τή κατοικίη εκείνη καί παραλαβών τούς ύπ’ αύτδν στρατιώ
τας μετέβη είς τήν κατοικίαν τοϋ Κιτέα' καί φαίνεται είχεν δ Μάνδαλος 
μάθει τήν μετάβασίν του έκεϊ. Ό δέ Κιτέας γνωρίζων τδν Μάνδαλον είχε 
φροντίση τά περί άσφαλείκς τοΰ Λάμπρου Όδυσσέως. Μεταβάς ,λοιπδν δ 
Μάνδαλος εύρεν έκεϊ τδν Λάμπρον Όδυσσέα καθήμενον, άλλά υπήρχε καί 
δ Κιτέας παρών μέ άρκετούς στρατιώτας. Τότε δ Μάνδαλος έζήτησεν άπδ 
τδν Κιτέα νά συλλάβη τδν Λάμπρον Όδυσσέα, άλλ’ ούτος ήρνήθη τήν 
παράδοσίν του, καί τότε δ Μάνδαλος έ πυροβόλησε κατά τοΰ Λάμπρου 
Όδυσσέως. Άλλά ή σφαίρα έφόνευσεν έναν στρατιώτην άπδ τούς έκεϊ 
χωρίς νά βλαφθη παντάπασιν δ Λάμπρος Όδυσσεύς. Είς τήν περίστασιν 

αύτήν έπυροβόλησαν καί οί στρατιώται τοΰ Κιτέα καί τοΰ έφόνευσαν καί 
αύτοΰ ένα στρατιώτην. Τότε άπεσύρθη δ Μάνδαλος άπρακτος καί άντί 
κατά τήν εντολήν τοΰ Μανδάλου νά φονευθή -είς, έφονέύθησριν δύο καί 

ούτως έτελείωσεν αύτη ή σκηνή.
Ό ’Ιωάννης Γκούρας έγνώριζε νά μεταχειρίζηται μετ’ έντελείας καί τδν 

ποιμενικδν αύλδν δηλ. τήν φλογέραν καλουμένην, τήν δποίαν καί είς τά 
στρατόπεδα εύρισκόμενος έφερε μαζύ του καί πριν χαράξει, τήν μετε- 
χειρίζετο, δ κτύπος τής οποίας πολύ εύχαριστοϋσε τούς ευρισκομένους 
δπλαρχηγούς καί στρατιώτας, οΐτινες πάντοτε κατά. τά χαράγματα 
έ ξυπνούσαν, ■/

Έν Άθηναις τη 8 θβρίόυ 4881.
’Αντώνιος Γεωργαντ&ς υποστράτηγος

ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΠΌΪ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΤΑ ΣΙΧΝ Α ■

Έάν τδ γράφειν τά έθιμα τόπου τινδς σημαίνη τδ είκονίζειν έν αύτοΐς 
καί τήν ηθικήν αξίαν και μόρφωσή ήτοι αύτδ τοΰτο τδ ήθος, διότι ήθος 
έστίν έθος, τουτέστιν, ή έν έξωτερικαϊς σχέσεσι καί ποικιλίαις έκφαινο- 
μένη εσωτερική κατάστασις καί δύναμις τοϋ άνθρώπου, δέν διστάζομεν 
νά δυ,ολογήσωμεν, δτι καί ένταϋθα μέλλομεν νά προβάλωμεν μίαν έξ 

εκείνων τών στιγμών τοϋ ηθικού βίου τοΰ άνθρώπίνου πλάσματος, αΐτινες 
ήλιου φαεινότερον καθορίζουσί πως τήν σχέσιν τοΰ δ'ντος δρθοδοξοϋντος 
πρδς τδν λεγόμενον Χριστιανόν, τοϋ ηθικού άνθρώπου πρδς τδν έπί σαθρά; 
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βάτεω; καθεστώτα καί έπί σεσαλευμένή; νοητικής δυνάμεως κινούμενο·^ 
καί διακρίνουσι παντδ; έτεροφεροϋς καί άλλοτρίου τδ δίπουν ζώον και είς 
τέλειον άνθρωπον, ώσπερ ύπδ τή; πανσθε £ιχς τοΰ Δημιουργού προώοισται 
μεταβάλλουσι* διότι ποΰ άλλοθι διαπορών τι; δύναται νά ζητήσ·ρ καί νά 
εύργ άληθή καί αγνήν τή; άπορία; του λύσιν, ή έν τή τάξει εκείνη τή; 
κοινωνίας, ή'τις άδιαφοροΰσα πάντως πρδς τήν τών άλλων διακοιτικήν 
Ιδιότητα περί έν μόνον στρέφει τήν έαυτής μέριμναν, καί ενέργειαν, τήν 
τών κοινών δήλον δτι άσφάλειαν καί τών ιδίων δυνατήν πρόάσπισιν, έν 
αΐς μορφοΰταΐ/δ χαρακτήρ καί προάγετζι τδ κοινδν συμφέρον; Ύπάρ* 
χουσιν άναμφηρίστως έν ταΐς μικρκϊς κοινωνίαις, ών δ κύκλος τής ένερ- 
γειας τυγχάνει πολύ στενός και περιωρισμένος, καί περιστάσεις καθ’άς 
ούδέν ισχύει, δπως παρακώλυση όρμήν τινα έλέγχουσαν προφανώς αμέ
λειαν καί ραθυμίαν τών κοινών συμφερόντων καί παράλογον ιδιωτισμόν 
άτομικότητος παραδίδουσαν* άλλ’είσί τοσούτφ μικραί καί σπάνιαι, ώστε 
αίρόμένης τής άφορμή; καί τή; αιτίας, συναίρεται πάσα άντίξοο; καί άν- 
τίθετο; κίνησις, σκοπούσα τδν άτομικισμδν καί τήν ιδιοτέλειαν. Έκεϊ τά 
πάθη έξάπτονται καί κακαί τινε; έ'ξει; κορυφοϋνται άκαπανοήτω; καίει; 
τδ Απεριόριστον πολλάκις, άλλ’ΐστανται είς τέλος καί διατέμνονται, ώ; 

πολλάκις καταπονοΰσαι άργοΰσιν αί πτέρυγες άετοΰ έν στενώ κλωβώ κε* 
κλεισμένου, ή ώς έξασθενίζουσιν οί ό'νυχες καί τά στήθη λέοντος έν δι- 
φράκτοις σίδηροί; μεμονομένου. Έκεϊ ή άντεκδίκησις έπί μακρδν ί'σως, ώς 
άλλη φαγέδαινα, καταβιβρώσκει τά σπλάγχνα καί καταναλίσκει τήν δύ- 

ναμιν, άλλά μόλις άστήρ σύμπνοιας καί αδελφότητος Αναφαίνεται τώ 
φωτί τής θείας άγάπης καί τής εύσεβεία; διαλαμπόμενος, καί εκμηδενί
ζεται καί καταπίπτει πτώσιν ’Ικάρου τδ πέρίπυστον καί ειδεχθές τής 
κακίας οικοδόμημα* άνακυκα τότε καί κατασπαράσσεται αύτδ δή τοΰτο 
τής ιδιοτέλειας τδ λαομίσητου φάσμα καί μία μόνη σύμπτωσις* θρησκευ
τικής έντεύξεως ή εύσεβοϋς έπικλήσέως κοινής διαλευκαίνϊι τδν ζόφον, 
διασκορπίζει τά σκάνδαλα, άποκαθαίρει καί καταρρίπτει τά ζιζάνέια καί 
άποκαθίσταται δμαλότητος καί βμονοίας ίερδν έδαφος καί στερεδν εύδαι- 
μονίκς άλτήριον.

Τά Σίχτα (Signa) έν Λυτοχώρω άποτελοΰσι μίαν τών κυριωτάτωνθρη
σκευτικών τελετών καί πανηγύρειον συνάμα, αίτινες ού μόνον τδν νοΰν 
ιςαί τήν καρδίαν είς τδ Πκνυπερτέλειον "Ον άνυψοΰσιν, άλλά καί τδ αί
σθημα άναζωπυοοϋσι καί τάς ελπίδας άναπτεροϋσι καί σελαγίζόυσι.

Δόραία υψηλά 10 — 15 μέτρων θεώνται ύψούμενα καί οίονεί αύτο- 
μάτω; -παλλόμενα τήν ημέραν τών Φώτων, οτε ή βάπτισις τοΰ Θεανθρώ
που Σωτήρος τελείται. Σταυρδς έπί τής κορυφής αύτών έστημένος, χρυσοΰς 
ή άργυροΰς, εύσεβοϋς - χειρδς εύλαβέστατον δώρον χαιρετίζει τήν γρυσί- 
ζουσαν τής ημέράς εκείνης άνατολήν καί κυανόλευκος καί ερυθρά σημαία 

καί άλλοις ηχηροί* χρυσοί; ποικίλμκσιν καί πεποικιλμένη έξ αύτοΰ κατα
φαίνεται, κυματίζουσα έν τφ αίθέρι, δλην τήν προσοχήν, συνέχουσα τών 
θεατών, πΧν πάθος διασπώσα καί είς βκθύτατον συγκινοΰσα άλγος καί, 
ώς δή λέγεται «κόπτουσα τά ή'παταν φιλέόρτων άλλά φιλελευθέρων 
ό'ντων, τυρκνουμένων άλλά μ.ή δεσποζομένων πνευμ.άτων.

Πάντα ταΰτα τδν άριθμδν τοσαΰτα, δσαι καί τών 'Αγίων αί ίερκί, 
μικραί τε καί μεγάλαι έκκλησίκι, εύκγή τών ορθοδόξων έντευκτήρια εντός 
τε καί έκτδ; τής πόλεως κείμενα, κομίζονται περί βκθύτατον δρθον εις 
τούς δύο κεντρικού; καί εσωτερικούς ναούς, ών δ μέν πρδς Ανατολάς είς 
μνήμην τοΰ αγίου Νικολάου, δ δέ πρδς δυσμάς, είς τήν τοΰ αγίου Δημη- 
τρίου έπωνόμαστκι. Κατά τήν εσπέραν ταύτην, ή'τοι τήν παραμονήν τής 
μεγάλη; τών Θεοφανείων εορτή;, πάντες σχεδδν άγρυπνοΰσιν Αναμένοντες 
τήν λαμπράν τελετήν, άκούοντε; τήν κατανυκτικήν τών ojwpvr 
φωνήν έν τάξει πολλή καί άρμονίη άδόντων τδ « Κύριε έλέησον» κκί κα- 
ραδοκοϋντε; (οί θεοσεβέστεροι) τήν πολοπόθητον καί μακαρίαν έκείνην 
στιγμήν, καθ’ήν Ανοίγονται τά Οΐγάπα καί καταβζίνει έπί τήν άκήρατον 
τοϋ Χρίστου κεφαλήν τδ Πνεΰμκ τδ άγιον' τότε τών άγαθών καί ένα- 
ρέτων έπιθυμίαι είς άκρον κορέννυνται,, ούδέν πλέον έπιζητοΰσαι τοϋ 
βίου των ολβιώτερον ούδέν άλλως ύπολαμβάνοντες τής θείας, άλλ’άο- 
ράτου ταύτης έμφανίσεως άξιομακκριστότερον, τότε καί τών πλεονε- 
κτούντων αί μωραί καί φαντασιόπληκτοι αιτήσεις πρδς τδν Παντοδότην 
άναπέμπονται, άλλ’ ουδέποτε, ώς είκός, έκτελοΰνται. Ένταϋθα ζητείται 
τι άκατάληπτον μέν ί'σως, άλλ’έν τή φκντασίγ τοΰ ύπο τδν παγετώδη 
καί ψυχρότατου ούρανδν άγραυλοΰντος πιστοϋ, άναμφιλέκτως καί άνεν- 
δοιάστως τδ προσδοκώμενον μέγα έ'σεται άγαθόν,εΐ'τε παρδν εί'τε μέλλον, 
εί'τε πρόσκαιρου, εί'τε αιώνιον, συνομολογοϋμεν, δτι τούτου πάντοτε πάν
τως γίνεται Αγαθόν τι, πρόσκαιρον μέν, έάν ή έκ τής Ατμοσφαιρικής επιρ
ροή; έπίδρασις ή μικρά, αιώνιον δέ καί μέγα, έάν ή τής χειμερινής νυ- 
κτδς έπενέργεια ή ισχυρά καί μεγάλη. "Οσον λυπηρά φαίνεται καί διορ- 
θωτέα ή κατάστασι; αυτή παρά τοϊς εύαρίθμοις τών ένθουσιώντων τοΰ 
Εύαγγελίου οπαδών, διότι παρερμηνεύεται δλως τδ θεϊον ρήμα τοΰ Ίησοΰ 
είπόντος' «S Αν αίτήσητε έν τφ ένόμκτί μου παρά τοΰ πκτρός μου, δώσει 

ύμϊν», τοσοΰτον οίκτρά καί Αξιογέλαστός έστιν ή Ακατανόητος περί υλι
κών άγαθών, πλούτου καί πάση’ς άλλης εύμκρεία; πρδς τδ θειον γιγνο- 
μένη αίτησις, καθ’ οσον πιστεύεται δτι πάντα ταΰτα δοθήσονται ύπδ τοΰ 
©εοΰ τφ έγκαρτερήσοντι είς τής φοβερά; έκείνης νυκτδς τήν ύπαιθρον 
καί νεκρικήν δέησιν; άνθρώπου ήρεμοΰντος ύπδ τοϋ Ούράνοϋ τδν πεπη- 
γότα θόλον καί τής οικίας τά πολυμήκη καί λογχοειδή κρύσταλλα. Τδ 
εύχάριστον έν τούτοις είνε, δτι ούδέν το^ΰτον γί^ται, καθ’ οσον ούδείς 

’διακινδυνεύει τήν δπαρξιν αύτοΰ, έπ’ έλπίδι τοιαύτης άβεβαίου καί δυ-
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σκόλου τύχης, ή'τις τόσον μοιραία καί άποτρόπαιος φαίνεται, πριν ή ζατα- 
φθάση τις είς τ$ εύλίμενον αύτη; τέρμα’ περί τών Βουλγάρων όμως, 
καθ’ όσον ημείς γνωρίζομε», λέγεται επικρατούσα τοιαύτη τις. γνώμη 
συνφδουσα και πρός τήν παρ’ αύτοϊς παροιμίαν, ότι προκύψαντός τίνος 
(Βουλγάρου) άπδ τών κιγκλίδων τοΰ εξώστου τή; οικία; κατά τήν εσπέ
ραν ταύτην, καί αντί ενός μέτρου χρημάτων ζητήσαντος (άκουσίως καί 
τής γλώσση; βεβαίως παραδρομή) ενός μέτρου κεφαλήν κατά τήν αυτο

λεξεί φρασιν:
«ντάϊ μοι, μπόζ’ε, κοίλο γκλάβα»

• . ·. Λ. * · ■
αντί

• ντάϊμοι, μτιόζιε, κοίλο πάρε»

. . ήτοι

«δός μοι, Χρίστε, κοιλόν κεφάλι»

' αντί ■

«Δός μοι, Χριστέ, κοιλδν χρημάτων».

Έγένετο τοσοϋτον μεγάλη καί χονδρή ή κεφαλή αύτοϋ, ώστε κατέστη 
άδύνατον ν’ άποσύρη αυτήν,'μέχρι; ού καταστραφείσης τής κιγκλίδος 

κατόρθωσε νά' επίδειξη τήν κεφαλήν, οΐα τφ οντι παρίσταται μεγάλη καί 
χονδρή ωσάν τσίούμα 1 στρογγυλή καί έκτοτε έφάνη, οΐο; λέγεταε, ότι 
είνε: χονΰροχέιραλοο xal άκάλατος συνγρόκωο, διότι τό άλας, ώς γνω
στόν, συσφίγγει τά μόρια* τών σωμάτων, κάί δη καί τήν κεφαλήν, ή'τις 
άπδ τή; πρώτης αυτής είς τδν έξω κόσμον έμφανίσεως δέον προσήκοντος 
νά αλατίζονται κατά τά; κόσμοπολιτικάς καί προοδευτικά; θεωρίας τών 

αύτοχειρότονήτων μαιών;

1 Τδ χοιλδν ή μίτραν, λέγεται πολλαχοΰ χαι τ σ ι ο ύ μ α σχέσιν έ'χον πρδ; τδ γπούμας 
seytoXi χονδρός χαι στρογγυλό;, έπίΟετον ?πί τών Ιπΐ σώμαιος ό'γχιρ χαί άοιξιότητι νοδί 
δ.ιάκρινομένων* Jtapifsxai πιβ. Ιχ το5 γιμω’ όΟεν=χατάγομος.

Τών φιλόθρησκων τις, δρθρου βχθέος, ώ; εΓρηται, λαμβάνει άπό τινος 
άλλης ’Εκκλησίας, ή Έξωκλησίου τδ Σΐχνον καί ύπδ πληθύος παίδων τε 
κάί άνδρών παρακολουθούμενος κρατεί ύψούμενον τδ τής εύσεβείας σύμ- 
βολον κάί σχεδόν είπεϊν αίωρούμενον καί καταθέτει τδ άλάνθαστον τής 
Χριστολατρείας τοϋτο γνώρισμα έν τή έτέρφ τών δύο καθολικών (κεντρι
κών, έντδς κειμένων) Εκκλησιών’ τήν έν τφ μέσφ τής νυκτδς θρησκευ
τικήν σιχνόφορίαν ουτω κανονικώς καί έν κάτανύξει τελούμενης, ούδείς 

ίδών ή άκούσας δύναται νά κράτηση τά έξ ,ούράνίου χαράς καί έθνικοϋ 
■θρησκευτικού βίου άποστάζοντα δάκρυα’ έκαστος τών παρισταμενων 
αισθάνεται εαυτόν πρός τδ Θειον συγκοινωνοϋντα, δτε τά γλυκόφθογκα 
στόματα τών άκάκων παιδιών, άνκπέμπουσι μελφδικώς τήν θεάρεστου 

καί απλήν δέησίν τοϋ «Κύριε έλέησον.
Μετ’ ού πολύ άρχεται ή ιερουργία καί άθρόον τδ Χριστεπώνυμου πλή- 

ρ’ώμα σπεύδει έί’ς τδν ναόν αίνέσον τώ Κυρίφ· τδ 
δ ^ρθρος, καί τοΰτον διαδέχεται ή λειτουργία, 
ήμέρας: δι κώδωνες άντιλαλοϋσι τότε άπδ τή; 
τής μεγάλη; τελετή; τήν προσέγγισιν, οτέ, ψάλλομένου τοϋ κανόνος τής 
ήμέρας καταλλήλως, σύμπάντέ; εξέρχονται άμφοτέρων τών ναών’ τά 
ιερά τής θρησκείας σημεία, τά Σίχνα, τχ έκφράστικώτατα τής παλιγ
γενεσίας εμβλήματα,- τά τής ένότητος ..καί ισχύος dsXx. λάβαρα, προη- 
γοϋνται διευθυνόμενα-είς τδ κοινόν τής συναντήσεω; κέ.ντρόν, τήν μεγά- 
λην πλατείαν τής, αγοράς·1 οι μακράν τής ετέρας τών εκκλησιών τοΰ 
αγίου Νικολάου, έΐς τδν: τόπον ^οϋ ελέους, Λδ χαίρι, κατά τήν εγχώριον 
εκφράσιν-:οΐ έκ ταύτή; πρώτ'όΛ κατάφθάνοντες άνάμέναυσι καί τους άνω
θεν, τού; έκ τοϋ άγίου Δημήτρίου κατερχομένους, έχοντας καί εκείνου; 
πρδ αύτών τάς,.ίεράςτής. πίστέως άσπίδας,ύψηλάς κάί κυμάτιζούσας καί 
φέροντας τάς μεγάλα; εικόνας τών έκάστοτε έορταζομ.ένων ’Αγίων, &ς 
μετά θρησκευτικής άπεριγράπτου φιλοτιμίας συναρπάζουσι καί βάστά- 
ζουσιν £ν χερσί.καΐ έπ’ ώμων οΐ' τέ .νέοι ά’αί"οί-πρεσβυτεροιχτ·ήν ηλι%ίάν·’

%

Μεσογυχτιχοχ ακολουθεί 
ύποφωσκουσης. ήδη τή; 
ύψηλή; αυτών σκοπιάς

■κατέρχονται καί ούται καί ϊστανται’ άλλά δέον νά σταθώσιν· ή άγορά 
κεΐται είς τδ άρκτικώτατον άκρον τοϋ Λυτοχώρου άπολήγουσά είς 
άκρα’τών υψηλών Αχθών τοϋ Ένίπέως; έπί τής επιπέδου Τούμπασ, καί 
άντιμετωπίζουσα πρδ άύίής τά; χιονοσκεπεί’ς κορυφάς τοϋ πολυδειράδός 
Όλύμπου, ψυχρόν καί πικρόν λειβούσα; τδ δάκρυ τής έπαράτου. καί βα
ρείας δουλείας’ μαγευτικώτα.τος δ όρίζων ενταύθα λαμπρύνει τδ μέρος 

τοϋτο έτι μάλλον, άποθαμβοϊ τήν.δρασιν κάίάνυ:ψοΐ τήν διάνοιαν’ μα
γευτικόν τφ δντι θέαμά! ένθεν μέν οί, ώς Συμπληγάδες, άπότομοι βρά

χοι τής Ζηλεν^ζς καί ϊϊαπποϋ τοϋ Καλύβι του μετά :τ·ών χάραδρών τών 
νεροτριβών, ένθα φυσικοί καί τεχνητοί , κάταρράκτάι κατεργάζονται κάί 
στερεοποιοϋσι τά άδιάτρητκ ύφάσματα τών εμπόρων καί τδ κομψόν τών 
Λατοίκων σπιτοαάίλύμα, καί τών σκοτεινών κοιλάδων τοϋ Νησιού^ διή-

1 ’Λπο άρχαιοτάτω» χρόνων δ τόπος ούτσ; ήτο’προωρισμένο; πρδς διάγνωσιν τών δυ;- 
τ»χών Χάι διανομήν κοινοϋ πρδ; αϊτούς έλέου;· I» τη 3γορ| Ελέγχονται και ν6ν Fti οί ΪΘ 
ληδιί; Ινδετΐ; Απδ τών .δολίων χαι ίζ Επαγγέλματα; Επαιτών, οίτινες χαί ήλεαΰντο ύπδ πάν* 
ίων ιθ.:φ και καινή Ετρέφοντο χαι Εξενίζοντο Λς ΐδιαιτίρ'ου; παρά τά Εξωχλήσια ξενώνας και 
νΟνμίν έ'τι σωζομένου;,' μαρτυρουμένου; δ'ε και ύπδ τη; 'σωζομίνη; τών Επαιτών ίιαραδό- 
βεως, χαβ’ήν Εν συναντήσει προτρέπονται άμοιβα’ως οδτοι ε!; τήν τοϋ Λυτοχώρου έίΕσχεψϊν·’ 
«πάμελε ίκεϊλε στδ Λτόχωρο· εΐνελε κόσμος λελιήμονο;, λιλέημονοδνλε.»

2 Νησίον ή Ντσίον καί τδ Καλύβι τοΰ Παπποδ τοποΟισίαι γραφιζαΐ και ώς κρύπται πολλάκις 
χρήσιμεύσασαι Απίχουσι τοΰ Λυτοχώρου 15 περίπου λεπτά της ώρας, κείμεναι Ανωθεν καί 
Ιγγύς τών νεροτρ.βών ή ντριστελών, κειμένων κατά μήκος τοΰ ποταμού Βύβου ’Ενμπέώς, 
βστις πηγάζων άπδ τοΰ ΒΰΟου καί παραρρέων τδ Λυτάχωρον εξαφανίζεται είς Απόβΐάσιν 
ήμισείας ώρας πρδς τήν θάλασσαν κατά τήν βέσιν «Τσέντσιφα μανδρίά.» Έν Καιρφ’ δέ βρο
χής και μεγάλης πλημμύρας ένούμενος κατά τήν γέφυραν Καμάρας Παπβ (ή ΙΙάπάς-κιοπρι) 
μετά τοΰ άπδ τοϋ Λίου (Μαλαθρία;) πηγάζοντο; Χελοποτάμου, Εκβάλλει εις τδν Οερμαϊκδν 
κόλπον 1)2 ώραν βορειότερο» τοϋ Αγίου ©εσδώρου, Επινείου ή σκάλάς Λυτοχώρου (Π·,·
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κοντές μ,έχρε τοΰ βυθοϋ, ένθα αί πηγαί. τοΰ ποταμού, τοΰ 'Βΰθον, τοΰ 
of/r καί. τοΰ ΜαυροΛόγγον, επιθυμητού των αιγάγρων διαθερισμοΰ, Αντι
κατοπτριζόμενοι ύπο τής Τιψνωρείας (Γκόλνας) και τοΰ Λειθαδακίου, κα- 
τασκευαζόμενοι δέ ύπο τής ύψηλοτάτης τών κορυφών, τοΰ Παλγαηλια, 
όπου έτελεϊτο κατά τάς σωζομένας παραδόσεις ύπο τών Αρχαίων τδ πέν- 
ταθλον 1 παρά τδν βωμδν τοΰ ’Απόλλωνος, νΰν ναόν, ή μάλλον εικονο
στασίου έκ χαλκού τοϋ Προφήτου Ήλιου, έτέρωθεν δέ ή γραφική θέα 
τής θαλάσσης, ή τών, ώσεί ταχόπτερα πτηνά, διαπορθμευομένων τδν 
Θερμαϊκόν πλοίων κίνησις καί η άποψις τής έρίμετάλλρυ χαλκιδικής καί 
η κανονική έμφάνισις τής πόλεως τών φιλοκόμων καί ευπρεπών Θεσσα- 
λονικέων, . έμφαίνουσί τδ εξαίσιου τνίς θείας τέχνης καί διατρανοΰσι τδ' 
ΰψος καί τδ μεγαλείον τής πανσοφίας παρεχούσης ανάπαυλαν είς την 
φαντασίαν τοΰ ποιητοΰ και ίσχύν καί λεπτότητα είς την γραφίδα τών 
μαθητών τοΰ'Ραφαήλου.

Έκεϊ ύπδ τδν ήχον τών κωδώνων καί τδν περιβομβοϋντα θροΰν τής 
πλατάνου καί τοΰ εύθυτενοΰς λεύκου τοΰ γέροντος Παραμύθα 1 ϊθτανται 
καί λιτανεύουσιν ύπδ τά δμματα καί τής Αρχής καί, ηγουμένων τών 27- 

•χνων κά'ι πάντων τών άλλων ιερών έν τάξει, σύμπαντος τοΰ κλήρου έν 
στολί! καί τοΰ χοροΰ τών ψαλτών, καταβαίνουτιν εϊτα πρδς τδν ποταμόν, 
Λάκκον έκεϊ καλούμενου, καί καταλλήλως παρεσκευασμένον είς ύπο- 
δοχήν τοΰ βαπτιζομένου ή ριπτομένου κατά την έπικοατοΰσαν λέξιν 
Σταυροΰ. Τά υπερήφανα καί ύψηλά έκεϊνα ξύλα τοποθετοΰνται καί παρα
τάσσονται παραλλήλως έπί τής όχθης ως καί άπασα ή φιλέορτος συνο- 
δία έπιφωνοϋσα καί αδθις την έναρμόνιον έκείνην δέησιν «Κύριε έλέη- 
σον»’ ύπδ τδ φύλλωμα γηραιός πλατάνου ή παρά την βάσιν ποταμίου 

---βράχου, έ'νθα παρεσκευασται δ τοΰ 'Αγίασμοΰ χώρος, τδ τοΰ Σταυροΰ δο
χείου, ΐστανται οί ιερείς καί οί συναποτελοΰντες την λοιπήν χορείαν ψάλ- 
τ.αι, γέροντες καί οί ,έγκριτότεροι καί σεβαστοί πολϊ;αι'—ημίγυμνοι καί 
θερμοί, πυρρώδεις καί Αθλητικοί έν τή καρδία τοΰ χειμώνος περικυκλοΰσι 
τδν χώρον τούτον χερσαϊοί τε καί ναΰται λεοντιδεϊς τής θαλάσσης, οί 
μέλλοντες δύται, οί πρδς Ανεύρεσιν τοΰ ριφθησομένου Σταυροΰ συναγωνι- 
σθησόμενοι"—πάντα τά ύψώματα καί αυτά τά δένδρα πληροΰνται πο-

xt.oitpl ή ‘Πρχχλει'ου)" πίσχι δέ αι λοιπαί τοποθισ'αι ε’σί γνωστά!, καδ’ όσον αί πλεί- 
ονε; αϊτών κεΐνται ?πι τής·όροθετιχής γρ«μμ?,ς τη? Βερρλινείου Συνόιασκίψεως, κολοόω- 
βείσης, ώ; γνωστόν, κακή μοίρςε και περισταλείσης μίχρι και έκεΐδεν άκόμη τοΟ Πλαταρώνος.

2. ΈλΙ τής δψηλότέτηί ταύτης τόΟ Όλϋμποο κορυφής ούδέν μνημεϊον δρχαιότητός τίνος 
εϋρίσκεται, κλήν τής κατα τό 1877, ώς περι^ϊβτβι, άνανεωθείσκ,ς χάλκινης εικό,νος τοΟ Προ
φήτου Ήλιοδ. Έκι τής όπίναντι όμως Γυμνωρείας ή το5 Λειδαδακίον, κεΐνται που οωζό- 

„μενα ίρείπια πύργου τινός τών μεταγενεστέρων.
3 Ό γέρων ούτος ΠαραμύΟας, ό καλλύνας τήν τε άγοραν δια πλατάνων και τοϋ Λεύκου 

και τόν ναόν τοΰ προσφιλούς αύ'φ Αγίου Νικολάου, και τό χοροστασίου δια δυάδος παρο
μοίων φυτών, άπέδανεν ιΐ; βαΟυτατον γήρας πρό 6 περίπου ίτών.
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λιτών αί οικίαι άφίενται έ'ρήμοι σχεδόν καί αυτά τά κτήνη καί τά φορ
τηγά προετοιμάζονται, όπως ποτισθώσι μετ’ όλίγον έκ τοϋ ηγιασμένου 
υδατος" η οικοδέσποινα, ή γραϊα μητηρ, ή ευσεβής κόρη καί τδ φιλόστορ
γου τέκνου κρατοϋσιυ άνά χεϊρας περιπεποιημένηυ τοΰ Παντοκράτορος ει
κόνα η' τίνος τών εφεστίων καί προστατών $ πολιούχων αγίων, ΐνα πλύ- 
νωσι καί φωτίσωσιν αύτήν τφ άγίω ύδατι τών Φώτων.

Εινε ή'δη πρωία" δ ήλιος Ανέτειλε' καί δ Αγρότης βροτός, ό κατάκοπος 

γεωργός, η ΑπόμονΟς ποιμήν, δ τοΰ ηλίου τούς κύκΑ,ους καί τή; σελήνής 
τά θεμέΛια άναμετρών πρεσβύτης καί ό φιλοπράγμων νεανίας έχει στρέ
ψει ήδη τού; οφθαλμούς αύτοΰ καί εκτείνει τά όμματα τφ ήλίω άμα 

■ άνίσχοντι, θεώμενος καί έξετάζων τδν.μεγαλοπρεπή δίσκον αύτοΰ καί τήν 

λαμπρότητα και τήν δλως εξαιρετικήν κατά τήν ήμ.έραν έκείνην καί έκ
τακτον αύτοΰ κίνησιν καί περιστροφήν.

Τής ημέρας τδ φως λαμπρύνει καί ύρθοποιεϊ τάς πράξεις, ταύτην ώ- 
φισεν δ τών πάντων Δεσπότης είς έκπλήρωσιν τών πολλαπλών τοΰ άν
θρώπου αναγκών καί είς έπίγνωσιν καταφανεστέραν τής Δόξης καί Μεγα- 
λωσυνης αύτοΰ, ως ένδείκνυται καί έκ τών επομένων άνά τά στόματα 

τοΰ λαοΰ «γσματος:

• "Αγ’ο Γ’άννη, Άφεντή καί Προδρομί;
Λύνεσαι βάφτισης Θεόν-Πάιδί; .

■ Δύναμαι και σώνω κα'ι προθυμώ"
■ * Καρ-έρεσε, Θέ ’μου, ώς τό πουρνό" ,:

Για να λάμψ’ ό “Ήλιος καί να δίαβή, 
Να φανούν ιό χίον’ά είς τα βουνά 
Να ίδη κ;’ ο Κόσμός τόν Κυργίο του.»

-, Σιγή βαθεϊά ή'δη επέρχεται κάί τδ μέγα τοΰ ποτάμοΰ πανόραμα κα
τευνάζει πάσαν κίνησιν τών τε έν αύτφ καί τών έπί τών βράχών καί δέν

δρων άναβαντων καί έτι άναρρυχωμένων. ’Άρχεται δ Μέρας ’Αγιασμός 
καί; Ασκεπής καί μεγαλοπρεπέστατα ένδεδυμένος δ θεράπων τοΰ Ύψίστου 

Απαγγέλλει μεγαλοφώνως τήν μεγάλην τούτου εύχήν, ύψηλήν τής Παν
τοδυναμίας καί ’Αγαθότητας περιέχουσαν έννοιαν'" δ πλοϋτος τών θείων 
δωρημάτων Ακούεται καί έξυμνεϊται ύπδ τοΰ Αναγινώσκοντος τδ άπειρον 
τοΰ Παντάνακ'τος θέλημα" θησαυροί δειγμάτων θεοσεβείας καί άγνότητος 
αισθημάτων διαδέχονται τήν μεγάλην έπίελησιν τοΰ ίεροτελεστόΰντος" 
«Μέγας εΐ Κύριε, καί θαυμαστά τά έ'ργα Σου! καί ούδείς λόγος έξαρκέσει 
πρδς ύμ»ον τών θαυμασίων Σου! ® --—τών πάντων ή δεξιά διατυποϊ έπί 
τοϋ στήθους καί τοΰ μετώπου τδ τοΰ Σταυροΰ σημεϊον, δείγμα τής άθω- 

ότητος Ακραιφνές καί τής πρδς τδν. ένανθρωπήσαντα Αφοσιώσεως’ καί τά 
Σ’όχυ'α! ά! ναί, καί ταΰτα δέν ύστεροΰσι πάντελώς τών άλλων" τρίςκλί- 

νουσι τά ύψαύχενα τής 'Ορθοδοξίας δείγματα καί βυθίζουσι τήν άργυρό*
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χρυσόν αύτών κορυφήν έντδς του υδατος, καί τρίς εναέριον αυθις άνυψο®· 
αύτήν κατά μίμησιν τών παρόχθιων δένδρων τοϋ Ίορδάνου* ώ, της επι
είκειάς και τοϋ ελέους τοϋ Ιίανοικτίρμονος καί χορηγού τών πάντων* έλή- 
λυθεν ήδη ή στιγμή, καθ’ ήν ΐρρίφθη b Σταυρός, τδ τίμιον ξύλον τής τών 
άνθρώπων σωτηρίας ! οί δύται άγωνισταί άθρόοι ρίπτονται έντδς τοϋ ύδα- 
τος, ταράττουσι καί θολοΰσιν αύτδ καί μετ’ άγωνίας άναζητοΰσι τδν βα- 
πτισθέντα Σταυρόν* συγκίνησις κατέχει πάντας καί σταυροκοπεΐται έν- 
δάκρυ τδ χριστεπώνυμου τοϋ Χρίστου πλήρωμα’ προβαίνουσι καί ετεροχ. 
επίκουροι καί σνσπειροϋνταε συνωθούμενοι έντδς τοϋ άγιασθέντος ύγροϋ’ 
■άλλ’ δ άγων έληξε πλέον' ύπεξέρχεταί τις καί προβάλλει τδν Σταύρον 
άνά χεΐρας κρατών καί κατασπκζόμενος αποδίδει αύτδν είς τδν f>li/rarta‘ 
ιερουργόν* οί ίερεΐς. καί οί παριστάμενοι συγχαίρουσι καί εύχονται αύτφ. 
ουτος δέ άντικαθιστάμενος ύπό τίνος τών φιλτάτων αύτώ απέρχεται δρο
μαίος, άπεκδύεται τά πρώτα της ύδροβιότητός του ενδύματα καί έτέ- 
ραν άμφιέννυται στολήν, μεθ’ής έπιφαίνεται καί αύθις -είς τδν Σταυρόν 
του, 8ν πάντες άσπάζονται καί δωροϋνται τφ νικητή ιδίαν ήν
■Ουτος, ώς καί πάσαν τήν λοιπήν, ήν μετέπειτα καρποϋται έπισκεπτό- 
μενος κατ’ οίκον πάντας μετά τοϋ Σταύρον, διανέμεται μετά τοϋ συ/ά- 

γωνιστοϋ κκί φίλου του,
Ή τελετή συνεχίζεται καί πάντες άπτοντκι καί πίνουσιν έκ τοϋ ύδα- 

τος τοϋ αγιάσματος, Τά Σίχνα δδηγοϋσι τούς πανηγυρίζοντας κατά την 
αύτήν τάξιν είς τδν ναόν, έν φ λήγει καί η κατά τούς κανόνας καί.τάς 
παραδόσεις τών ’Αποστόλων άκολουθία, ής τέρμα έστί-ν η άπύάυσις.

Πλήν άλλ’ όμως δέν λήγει καί τδ θέμα ημών ένταϋθα* τήν έπιοϋσαν 
μετά την θείαν ιερουργίαν οί λατρευταί τών ©είων σιγαο<ρόροι έν ττ| 
αύτή ιερατική λιτή καί τάξει παραλαμβάνοντες τά-2':(|·Γα-έκ τών Καθο 
•Λικων κομίζουσι καί καταθέτουσιν αύτά είς τήν οίκείαν τών έξω.’Εκκλη
σιών θέσιν, ένθα έξασφαλίζονται προσηκόντως τοποθετούμενα, όπως ώσιν 
έτοιμα μετά τήν πάροδον ολοκλήρου τοϋ ένιαυτοϋ.

Ούτώ λήγει έν δλίγοις ή έορτή τών 2’(|-T6>r, τά Σιχνο^όρια, ούδαμοϋ 
άλλοθι τελούμενα, ένέχοντα δέ ούχί άπολαύσεως καί ματαιότητος τρο
φήν, άλλ’ έγκλείοντα έφεσιν ού τήν τυχοϋσκν είς τά καλά καί τά θεία, 
Χαί διδασκαλίαν τοιαυτην Εθνικής στοργής καί φιλοπατρίας, ής δέν ά- 
μ,οιρεϊ ή κατά τδ 1878 εις σωρόν έρειπίων μεταβληθεϊσα καί νϋν αύτή 
δι’ έαυτής άνακύπτουσα, άνθηροτάτη κωμόπολις Λυ-τοχώρου.

Έν Άθηναις τή 30 ’Ιουνίου 1878.
Άθαν. 4. Αασκδκονλός. -


