
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗ.*

Γιά ναύρωμε τις πρώτες πρώτες αρχές τής δημοτικής μουσικής καί 
τής Μουσικής ώς τέχνης, θάπρεπε νά άνατρέξωμε στή λυρική φόρμα, ποΰ 
παρουσιάζει ενωμένη μουσική και ποίησι: στό Τραγούδι. Ή  λέξις Lied, 
αυτή καθ’ έαυτήν, ποϋ ίΐυμίζει τήν παληά γοτθική « liu th a re is . καί τήν 
ελληνική «κπθαριστής» δείχνει, πώς στήν έ'νωσιν αυτή τόν πρωτεύοντα 
ρόλο παίζει ή μουσική.

Γιατί .ώς τήν 1 Την εκατονταετηρίδα ή απαγγελία τών ποιημάτων 
χωρίς μουσικήν ύπόκρουσιν ή συνοδείαν, ήταν άγνωστη, ενώ άντιθέτως 
ανέκαθεν ύπήρχεν μουσική καί μελωδία χωρίς λέξεις.

Ή  καθαρότερη μορφή τοϋ τραγουδιοϋ'εΐναι ή τοϋ δημοτικοΰ. Έσω- 
τερικότης τής εκφράσεως καί άπλυτης τών μέσων είνε τά γνωρίσματά του. 
Τό δημοτικό τραγούδι έχρησίμευσε καί χρησιμεύει στή μουσική Τέχνη καί 
τήν έξέλιξί της διά μέσου τών αιώνων άφ3 ενός ώς ή πρώτη ύλη καί άφ ’ 
ετέρου ώς μέσον άναζυμώσεως ή καί έμψυχωτής.

Συνεπώς θά επρεπε εκ τούτου νά συμπερανωμεν δτι άφοΰ τά μου
σικά καλλιτεχνήματα πηγάζουν άπό τήν δημοτικήν μουσικήν, ακριβέ
στερα, αφού ή πρώτη τους παρακίνησις γίνεται άπό αυτήν, έχουν δχι 
μονον μια εΦνικη προελευσι, αλλα ακόμα και κάποιον τοπικόν χαρακτήρα 
με την πιο περιορισμενην έννοιαν. Και δμως άν ρίξωμε ενα συνοπτικό 
βλέμμα,—ποΰ νά μπαίνη δμως εις τήν εσωτερικότερη ουσία τους—στά 
καλλιτεχνικά μουσικά εργα δλων τών εποχών, ί)ά δοϋμε δτι μονάχα ή εξω
τερική έμφάνισις εξαπατά καί δτι μόνον τό εξωτερικό σχήμα, τό σώμα, τό
ντύσιμο έχουν μιά εθνικήν έπίδρασιν καί ένα τοπικό χρώμα.*

c \ *  *Η δημοτικές μελωδίες τών δημοτικών τραγουδιών καί χορών, αύτό 
τό πρώτο πρώτο υλικό καθε μουσικής, αποχωρίζονται εύκολα άπό τά 
στενώτερα εθνικά αίσθήματα καί πλανώνται άπό χώρας εις χώραν. Έ ξυ- 
πηρετοΰν ύστερα κάθε νέα χώρα, εις τήν οποίαν τυχαίως ή έκουσίως εί-

(*) (Διάλεξις τοδ κ. Λώρη Μαργαρίτη στό ίιεθνές μουσικό συνέϊριο τί)ς Βιέννης).



σδύουν καί εγκαθίστανται αμέσως ή μέ μιά μετάφρασι τών κειμένων των 
η μέ μιά υιοθέτησι ενός νέου ή καί μέ μιά οίκειοποίησι διαφόρων κειμέ
νω ν άπό περισσότερα τραγούδια σταχυολογημένων.

'Ως παράδειγμα οικειοθελοΰς έγκαθιδρύσεως θά μπορούσα νά ανα
φέρω τήν παράφρασι βαυαρικών δημοτικών τραγουδιών είς τήν ελληνικήν, 
ποΰ μπήκαν στά ελληνικά σχολεία κατά τήν βασιλείαν τοΰ Ό θω νος καί 
διατηρούν ακόμα εκεί τή θέσι τους ώς σήμερα, ενώ καθημερινώς ευρύ
νεται ή διάδοσίς τους.

Ε ινε δυνατόν νά μεταδοθούν τραγούδια άπό χώρας είς χώραν ενσυ
νείδητα. 'Ως έπί τό πλεΐστον όμως γίνεται ασυνείδητα. Τό ϊδιο συμβαίνει 
καί μέ τό κείμενον.

ΓΙρώτα, πρώτα ταξειδεύουν μέσα στον τόπο τους αλλάζοντας μελωδία, 
κάνουν ανταλλαγή, συμπληρώνουν τό ένα τό άλλο, αναπληρώνονται, με
ταξύ τους. Μερικές μάλιστα φορές κατ’ άποσπάσματα" "Ως ποϋ επιτέλους 
ξεχνάμε εντελώς τό κείμενο, ενώ μένει στήν άνάμνησί μας ή μελωδία. 
"Ενα μικρό μέρος άπό τό κείμενο ζή μέσα μας, ενώ ένα μεγαλείτεροάπό 
τή μουσική μάς εντυπώνεται.

'Π  μελωδίες, ποΰ απελευθερώθηκαν έτσι άπό τό κείμενον αναδύονται 
άπό τό όνειρο είς τό ανθρώπινον υποσυνείδητον καί εισδύουν σ5 αύτό 
διαρκώς τροποποιούμενες καί έπί τέλους εμψυχώνονται πάλι καί τις ξανα
βρίσκομε σέ μιά εντελώς νέα ζωή στήν οργανική καί φωνητική μουσική 
ώς τέχνη.

Συχνά, εν τούτοις, παραλαμβάνεται ενσυνείδητα ή δημοτική μουσική 
καί στη μουσική ως τέχνη.

Φυσικά αλλάζει εύκολα μιά μελωδία κατά τό διάστημα τής περιπλα-
νήσεως άπό τόπου εις τόπον έτσι, ποϋ δύσκολα τήν αναγνωρίζομε, κάποτε
μάλιστα εινε άδύνατο νά τήν ξαναβροΰμε.

❖* *
"Ενα χτυπητό παράδειγμα γιά όλα τά παραπάνω έχομε στους δυο 

Ε θνικούς "Υμνους: Τόν Γερμανικό καί τόν ’Αγγλικό. Καί τά δυο με
γάλα κράτη άνεγνώρισαν έπισήμως ώς εθνικό τους "Υμνο τήν ίδια μελω
δία (τήν μεταχειρίζονται άλλως τε καί άλλα κράτη πρός τόν ίδιο σκοπό). 
Δέν έ'χει σημασία άν μεταχειρίζονται έν έπιγνώσει ή τυχαίως τόν ϊδιο 
ύμνο μέ διαφορετικό κείμενο ή άν τή θεωρούν δημοτική μελωδία. (Δέν 
ε ινε μάλιστα άκόμα βέβαιον αν τήν άνεκάλυψεν δ C arey). Ουσιώδ ης εινε ή 
άκόλουθη έρώτησις:

Τό γεγονός αύτό κ ι’ άλλα παρόμοια γεννώνται άπό ύποτίμησι καί 
απροσεξίαν τοϋ κύρους τής μουσικής ιδέας σέ βαθμό, πού νά καταντά η ή 
μουσική συνοδεία απλή δύο διαφόροον κειμένων, ποΰ δέν έ'χει καί πολύ με- 
γαλείτερη σημασία άπό τις ϊδιες ή όμοιες μεταξύ τους ενδυμασίες, τις 
στρατιωτικές στολές στρατών άνομοίων καί εχθρικών, άντιπαρατασσο- 
μένων έναντι άλλήλων;’Ή :

Τό άνθρώπινον ένστικτο, ποΰ εκτιμά ορθά τή μουσική καί τήν 
τοποθετεί στή θεία βαθμίδα τής παγκόσμιας ιδέας, τή θεωρεί ένα γενικό



■κτήμα—οπως ατούς δυό προαναφερθέντας ΰμνους—-σάν μιά θρησκεία, ποΰ 
στέκει κοινός ύποστηρικτής καί στους δυό έχρικώς διακειμένους λαούς;

Καθώς βλέπετε αί έρωτήσεις έχουν δυό διαφορετικές, εκ διαμέτρου 
•αντίθετες, κατευθύνσεις. Καί δμως, δσο καί άν ακούεται σάν παραδοξο
λογία ή άπάντησις στήν έρώτησι αυτή, ασφαλώς εινε ή ακόλουθη:

Στό αίσθημά μας υπάρχουν καί τά δυό αϊτια : Καί ή ύποτίμησις καί 
ή υπεροχή τής αξίας.

Φυσικά πρόκειται εδώ περί μίας καταστάσεως άμφιγενοΰς, ποΰ δέν 
μπορεί νά συμβή σέ πράγματα κανονικά καί ομαλά. Δέ μπορεί κανείς 
συγχρόνως νά ύποβιβάζη καί νά έξυψώση στή συνείδησί του τό ίδιο 
πράγμα. Ή  αίτια τοΰ διττοΰ αύτοΰ αποτελέσματος—άν θάπρεπε νά τό 
όνομάσωμε έτσι—βρίσκεται μέσα σέ δσα προείπαμε παραπάνω καί εξηγεί
ται σαφέστερα έτσι: .·

Κάθε συνέχεια ήχων, ή κάθε σύνδεσμος ήχων έχει μέσα της δυό 
ιδιότητες.

ΙΙρώτη ίδιότης: Νά άποδίδη τό χρώμα, τό χαρακτήρα τοΰ περιβάλ
λοντος, εις τό όποιον γεννήθηκε.

Δεύτερη ίδιότης: Νά μεταβιβάζεται σ’ ένα άλλο περιβάλλον ή μέ τό 
αρχικό της χρώμα ή μέ ένα άλλο, ένα επίκτητο. Έκτος αύτοΰ κάθε σειρά 
ήχ(ϋν μπορεί νά χρησιμοποίηθή καί νά εξελιχθή πλατύτερα καί στον 
τόπο της καί σ’ ένα ξένο τόπο, δπου έχει μεταναστεύσει αύτή' λοιπόν ή τε
λευταία Ιδιότης συντελεί στήν προαναφερθείσαν άπατειλήν έντύπωσιν, ποΰ 
κατορθώνει νά μας πλανήση μέ τή γνώμην, δτι ή μελωδία αναλαμβάνει 
τό ρόλο ενός αντικειμένου, ποΰ ντύνει ή στολίζει τήν κυριαρχούσαν ιδέαν 
τοΰ κειμένου. ** X

"Ενας φοίνικας μέ τήν ’Αφρικανική του προέλευσι προσαρμόζεται 
τελείως στό κλασικό τοπεΐον τής ιδιαιτέρας πατρίδας μου, τής ’Αττικής.

"Ενα παράθυρο μέ κακτέες, ποΰ τώρα τελευταία εινε πάλι τής μόδας, 
ταιριάζει καί μας φαίνεται σάν στό σπήτι του ακόμα jtai στις γοτθικές 
τοποιθεσίες.

Γιά νά έχουμε αμέσως τήν εικόνα, δέν χρειαζόμαστε παρά νά  άναπο- 
λήσωμε ένα πίνακα τοΰ Spitzweg.

Καί δέν εινε ή κακτέα, ποΰ δίνει τήν έντύπωσι τοϋ ν τ ό π ι ο υ ,  αύτή 
δέν είνε παρά τό κυριώτερο μοτίβο.

Ή  εντύπωσις, τό συναίσιθημα αύτό, θά δοθή μέ κάποιο είδος άνέ- 
σεως καί εύπροσηγορίας, μέ κάποια μυστικήν εγκαρδιότητα μέ τό ρεμβα
σμόν εκείνο καί τήν άναπόλησι τοΰ παποΰ γιά τά περασμένα καλά χρόνια, 
ποΰ δλα θά προσπαθήσω νά τά άποδώση δ ζωγράφος.

’Αλλά νά συμπεράνωμε άπό τοΰτο δτι ή κακτέα ή ο φοίνικας παίζουν 
ένα ρόλο καθαρώς αντικειμενικό στήν εικόνα, έπάνΐο κάτω σάν τό πλαίσιο 
τής είκόνος, θά ήταν βλακεία.

’Ακριβώς ή κακτέα ώς κύριο μοτίβο δίνει τόν χαριτωμένο τόνο στό 
σύνολο.

’Ά ν  λοιπόν ή καθεμιά λεπτομέρεια ενός καλλιτεχνήματος δέν θά



μπορούσε νά άντικατασταίΐή άπό κάποιαν άλλην, τί θά μπορούσε νά γίνη 
μέ τό γενικό χαρακτήρα;

Θά ήταν ανόητο, βέβαια, νά ποΰμε πώς ό χαρακτήρας τής εικόνας, 
τοϋ Spitzw eg , ποΰ προαναφέραμε, εξαίρετα θά μποροϋσε νά δώση τή 
θέσι του σέ κάποιον άλλον, γιατ'ι δέν εινε παρά μιά συμπληρωματική 
Ιδιότης.

Ά λλά  ή μελωδία, ποΰ προσαρμόζεται σ’ έ'να κείμενο — δπως συνήθως 
λέγεται, ενώ ούσιαστικώς έπρεπε νά διατυπώνεται εντελώς αντίθετα—έχει 
μιά σχέσι προς αύτό· πολύ στενώτερη άπό τό χρωματισμό προς τό περιε- 
χόμενον μιας είκόνος.

'Ώστε τό παράδειγμα τών δυο ύμνων οδηγεί σέ εσφαλμένη εκτίμησι 
τής ιδιότητος τής μουσικής.

Ό  Μουσικός τής Αύλής, ποΰ έδιάλεγε τότε τη μελωδία, πολύ λίγο θά 
συλλογίστηκε τά εθνικά αισθήματα και τήν αξία τους, τοσούτω μάλλον, 
καθ’ δσον έπρόκειτο γιά έ'να κατ’ εξοχήν εθνικό τραγούδι.

** *
Θά μποροΰσα νά φέρω πολλά τέτοια παραδείγματα, ποΰ άποδει- 

κνύουν τήν συχνά εσφαλμένη εκτίμησι τής αξίας τής μουσικής ιδιότητος.
’Ή  εινε ή μουσική εθνικής ή εκκλησιαστικής προελεύσεως καί ώς τέτοια, 

πρέπει νά διατηρή αύστηρά τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα της, ή είνε «Τέχνη» 
και τότε εινε κοινό κτήμα.

Επειδή δέ ή δημοτική μουσική ταξειδεΰει εύκολώτερα, θάπρεπε νά 
προσπαθούμε εμείς νά διατηρούμε δσον εινε δυνατό αύστηρά τόν αρχικό 
χαρακτήρά της, δχι γιά νά παρεμποδίσωμε τήν παραπάνω έξάπλωσι, 
άλλά γιά νά διατηρήσωμε μερικά αγνά στοιχεία.

Δυστυχώς πολύ λίγα έργα, πολύ λίγα κ α λ ά  έργα άσχολούνται μέ τή 
δημοτική μουσική, είδικώς μέ τή συλλογή δημοτικών ασμάτων, χο>ρών 
κάπως άπομεμακρυσμένων, ποΰ έ'τσι ανακατεύονται μέ τά χρώματα καί τή 
μουσική άλλων χωρών.

Εινε καλλίτερο ν ’ άφήσωμε ως «μονωδία» έ'να δημοτικό κομμάτι, 
δταν δέν είμαστε άποπλειστικώς βέβαιοι, πώς θά  τοϋ διατηρήσωμε τόν 
αρχικό Χαρακτήρα του.

’Εν πάση περιπτώσει πρόκειται περί δυσκόλου προβλήματος, γιατί, ή 
δημοτική μουσική έξασκεΐ μιάν έπίδρασιν έμπνεύσεως έπί τοΰ έπεξεργα- 
ζομένου καί τόν παρασύρει εύκολα είς τό νά πρόσθεση κάτι ξένο προς 
αυτήν.

Τραγούδια, τών οποίων ή προέλευσις εινε άγνωστη ή δέν μπορεί νά 
καθορισθή ακριβώς, ή καί ακούονται κά'πως ξένα, πρέπει νά διατη- 
ρώνται άθικτα.

’Από τό ξεχώρισμα αύτό, ποΰ τούς γίνεται, δέν παραβλάπτεται καί 
δέν παρεμποδίζεται διόλου ή μεταναστευτική τους ορμή. Μένει ελεύθερος ό 
δρόμος γιά νά γίνουν αντιληπτά καί νά κατανοηθοΰν καλλίτερα καί εύκο
λώτερα νά γείνουν δεκτά σέ ξένες χώρες.

’Εκτός αύτοΰ μέ τόν αποκλεισμόν αυτόν καί τήν αυστηρή διατήρησι 
το€ άρχικοΰ χαρακτήρος τής δημοτικής μουσικής, προκαλεΐται μιά άμοι-



βαία προσέγγισις τών λαών γιατί δίδεται έτσι ή ευκαιρία νά είσδύσωμεν 
εΰκολώτερα εις τήν λαϊκήν ψυχήν και την λαϊκήν ’ιδιοσυγκρασίαν κάθε 
χώρας.

Θά έπιθυμοΰΛχ, παραδείγματος χάρι, πολύ, ναυρω μιά συλλογή τρα- 
γουδιών κινέζικων ή ινδικών, ποϋ νά άποδίδη τά εσώτερα τής ψυχής τών 
δυο αυτών λαών.

Μιά γνήσια συλλογή απαιτεί βέβαια πολυετή κοπιώδη εργασίαν. ’Ιδίως 
προκείμένου γιά μουσικό σύστημα τόσο διαφορετικό άπό τό δικό μας 
ευρωπαϊκό.

Καταγίνομαι άπό ετών στή συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγου- 
διών καί γνωρίζω εκ πείρας πόσο κοπιαστική εργασία είνε.

(Πολλές υπηρεσίες προσέφερεν δ Φέλιξ Πετύρεκ στή δημοτική μας 
μουσική. Μπορούσε μάλιστα κανείς νά άκοϋση στό Ράδιο τής Βιέννης δύο 
ελληνικά δημοτικά τραγούδια έκτελούμενα άπό τήν παιδική χορωδία τής 
Βιέννης κατ’ έπερξεργασίαν τοΰ Πετύρεκ.)

** *
Στή μουσική, ως τέχνην, ή αμοιβαία συμπλήρωσις γίνεται καλλίτερα. 

Ά λλά  μολαταύτα ό D ebussy καί ό R avel εινε πολύ λίγο γνωστοί στή Γερ
μανία καί άκόμα λιγότερο ό R eger καί ό M ah ler στή Γαλλία.

Καί ας μή μιλήσωμε γιά τή μουσική πλέον άπομεμακρυσμένων 
χωρών. Καί γιά νά πάρω ενα παράδειγμα πολύ ενδιαφέρον γιά μένα. 
Ποιος γνωρίζει τή δημοτική ελληνική μουσική καί τή σημερινή κατά- 
στασι τής μουσικής στήν Ελλάδα. ’Έχει κανείς μιάν άμυδράν ιδέα τής 
βουκολικής δροσερότητος τής δημοτικής ελληνικής μουσικής, τοΰ λεπτοΰ, 
δειλοΰ χρωματισμοΰ της, δμοιου προς τις λεπτές άποχρώσεις ενός παστέλ, 
ποϋ θυμίζει τή διάφανη άτμόσφαιρα ενός άττικοΰ τοπείου ;

Καί ή μουσική κίνησις υπό έπόψιν συναυλιών τών ’Αθηνών καί τής 
Θεσσαλονίκης μπορεί νά παραβλητή μέ τήν κίνησιν κάθε ευρωπαϊκής 
μεγαλουπόλεως. Αί ’Αθήναι έχουν τρία Ώδεΐα. Ή  Θεσσαλονίκη 2 καί 
πολλές μουσικές σχολές. Γιά τις συμφωνικές τών ’Α θηνών ώμίλησαν 
πολλοί μεγάλοι μέ τρόπο κολακευτικό, μεταξύ άλλων ό Σαίν Σαάνς, ό 
Βαϊνγκάρτνερ καί ό Πιερνέ. Πολλές φορές συμβαίνει νά συμπέσουν δυό 
μεγάλα κοντσέρτα δπως καί στή Βιέννη μέ έκτελεστάς, παραδείγματος 
χάριν, τόν Κορτώ καί τόν Ζάουερ. Ό  Μητρόπουλος, ό διευθυντής τής 
ορχήστρας είνε ένας πρώτης τάξεως μουσικός. "Ενας ιδιόρρυθμος συν
θέτης δ Καλομοίρης, ό Φαραντάτος ένας εξαίρετος πιανίστας καί άλλοι 
ακόμη.

’Έχομε δηλαδή τήν εικόνα μιας μουσικής ζωής, ποΰ δέν έχει τίποτα τό 
εξωτικό καί θά μπορούσε νά σταθή κοντά στά καλλίτερα μουσικά κέντρα.

Είμαι πεπεισμένος δτι άπό έλλειψιν επικοινωνίας, ποΰ διατηρεί εις 
άγνοιαν τής έξελίξεως τής μουσικής ζωής τήν μίαν χώραν τής άλλης 
θά ύποψιασιθήτε ίσως δτι υπερβάλλω άπό πατριωτισμόν. Σάς διαβεβαιώνω 
δμως κυρίες καί κύριοι πώς μόνον σωβινιστής δέν είμαι.X % &

Μουσική καλλιτεχνική, ποΰ νά εινε ενωμένη μέ τή δημοτική εινε



κάτι σπανιώτερο. "Ισως θά μπορούσα νά αναφέρω τόν Grieg καί τόν 
Debussy, άλλά πριν καί περισσότερο άπό δλους τόν μεγάλον μας Johann 
Straues. ’Ά ν  καί ή μουσική του εινε καθαυτό καλλιτέχνημα, κάθε νότα 
της δμως άντηχεϊ βιεννέζικα κατά τόν πιο εγχώριο τρόιΛ.

** *
Καί βλέπομε λοιπόν άπό τούς νόμους καί τις ιδιότητες τής μουσικής 

δτι υπάρχει ένας υψηλότερος παγκόσμιος νόμος, ποϋ θά μπορούσαμε νά 
πάρωμε ώς παράδειγμα, δπως ή μουσική, ποΰ άμέσως μετά τή γέννησί της 
γίνεται ένα γενικό κτήμα χωρίς μ’ αύτό νά χάνη τό άρχικό της εντόπιο 
χρώμα καί τήν πατρίδα της, έτσι θάπρεπε νά πλουτίζομε καί τά πατριω
τικά της αισθήματα μέ ένα άκόμη υψηλότερο, ποΰ νά περικλείη δλον τόν 
κόσμο χωρίς νά άπαρνοΰμεθα τόν τόπο μας μ’ αύτό.

Καί δπως ό άνθρωπος άπό μιά ορμή, ποϋ επιζητεί κάτι υψηλότερο, 
έσχημάτισε άπό τό εγώ του τήν οικογένεια καί πάλι άπό ένα σΰνολον οι
κογενειών τήν κοινότητα καί άπό ένα σΰνολον κοινοτήτων τό κράτος, έτσι 
θάπρεπε υπό τάς οδηγίας τής μουσικής, τοϋ θείου αύτοΰ νόμου τής γενι
κής όλβιότητος νά δημιουργήση τό μεγαλείτερο κράτος τής άνΑρωπότητος, 
τό κράτος τών Α νθρ ώ πω ν. Γ ι’ αύτό άξίζει ρ πιο ενθουσιώδης χαιρετισμός 
στο παγκόσμιο μουσικό συνέδριο, ποϋ μάς δίνει τήν πρώτην ώι)ησι καί τήν 
πρώτη εύκαιρία νά σκεφθοΰμε μέ τήν ανώτερη αύτή άποψι.

ΛΩΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ



ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Σέ κάποια προηγούμενα τεΰχη τών «Μουσικών Χρονικών», είχα παρα
κολουθήσει τή συζήτηση, πού είχε λάβει χώραν, αναμεταξύ ενός διακεκρι
μένου γλωσσολόγου κ ’ ενός διακεκριμένου μουσικού, περί τής έξελίξεως 
τής δημοτικής μας, καί τών κανόνων τής διαμορφώσεώς της, τόσο άπό 
άπόψεως ετυμολογικής όρί)ότητος, δσο καί άπό άπόψεως τής αισθητικής 
ψυχολογίας της. Δέν έθεώρησα δίκαιο νά παρέμβω τότε, επειδή έκρινα 
δτι ή παρέμβασή μου εκείνη, εκτός τοϋ δτι ί)ά ήταν κάπως αΰι)αίρετη, 
θά περιέπλεκεν ί'σως τά ζητήματα, αντί νά τ ’ απλοποιήσει, κ ’ έπί πλέον 
θά μέ τοποθετούσε, αναγκαστικά, σ’ ένα άπό τά δυό στρατόπεδα, προ
τού ή συζήτηση κλείσει εντελώς, καί προτού άκουσθούν δλα τά επιχειρή
ματα, κ ι’ ά π ’ τις δυό μεριές, καί καταστεί δυνατός ένας πλήρης προσα
νατολισμός τών ατομικών απόψεων μου.

Δέν άνήκω στήν κατηγορία τών ανθρώπων, πού υποστηρίζουν τις 
μονόπλευρες απόψεις, ούτε πιστεύω δτι τά πράγματα εινε πάντα τόσο 
απλά, δσο εινε ενδεχόμενο νά φαίνονται. ’Εντούτοις ή προσωπική μου 
γνώμη δέ δίστασε, άπ ’ αρχής, νά τοποθετηθεί προς τήν άποψη τοϋ όλι- 
γώτερο ειδικού—τοΰ μουσικού—καί νά τεθεί αντιμέτωπη προς τήν άποψη 
τοΰ καίΓ ολοκληρίαν είδικοΰ—τοΰ γλωσσολόγου.

Διατηροΰσα πάντα τή γνώμη, δτι τό βαθύτερο ψυχολογικό στοιχείο 
στή διάπλαση μάς νέας γλώσσας, υπήρξε πάντα τό μουσικό, καί ό'χι τό 
ετυμολογικό. ’Ά ν  τό επικρατέστερο στοιχείο ήταν τό ετυμολογικό—τό 
τυπικά όρί)ό, τό επιστημονικό—δέ θά συνέτρεχε κανένας λόγος νά συμβεΐ 
τό γεγονός τής μεταμορφώσεως μιιάς γλώσσας, πού υπάρχει ήδη, καί πού 
είναι ήδη ίκανή νά έκφράσει καθετί, σέ μιά νέα, εντελώς ξεχωριστή, καί 
μέ κανόνες εντελώς δικούς της. Θά έμενε ή ’ίδια γλώσσα, πλουτιζομένη, 
φυσικά, μέ νέες λέξεις, σύμφωνα μέ τις απαιτήσεις τοΰ καιρού—άλλ’ 
άναλλοίωτη, άκίνητη στό βάθος. Καί δμως παριστάμεθα διαρκώς σέ μιά 
ριζική γλωσσική μεταμόρφωση, σ’ ένα διαρκές σπάσιμο τών πλαισίων, σέ 
μιά πλήρη χειραφέτηση, ό'χι μόνο τής δημοτικής, άλλά καί κάθε γλώσσας 
νεωτέρας, άπ’ τή χρονικώς προγενεστέρα της.

ΓΙοιό άλλο θά μπορούσε νά ε ίνα ι τό ψυχολογικό κίνητρο, σέ μιά 
τέτοια μεταμόρφωση, άν. δχι ή αιώνια μεταλλαγή τών ακουστικών μας



απαιτήσεων ; Και  ̂ ποιος θά μπορούσε σοβαρά νά υποστηρίξει, δτι ό λαός 
που τί] δημιουργεί, δέν υπακούει σέ μελωδικές υποκινήσεις, στο διαρκώς 
μεταλλασσόμενο ακουστικό του ένστικτο, πού προσπαθεί, εντός τών δυνα
τών ορίων, να ρυθμίσει τα εκφραστικα του μέσα, πρός άπλούστερες ηχη
τικές^ μορφές,^αλλα και βασικα μελωδικες ; Ποιος θά μπορούσε νά υπο
στηρίξει, δτι ή . αυθόρμητη αυτή πρωτοβουλία', δέν αποβλέπει στήν ικα
νοποίηση τών μελωδικών του αναγκών ; Καί τί δέν επιχειρεί, τάχα, ένας 
λαός, γιά νά ικανοποιήσει αύτό τό αίσθημά του ; Διαστρέφει, άνα’γραμ- 
ματιζει λεξεις, υιοθετεί εκφράσεις ξενικές, περικόπτει ήχους περιττούς, 
περιφρονεϊ  ̂ τή  ̂ σύνταξη καί τή γραμματική—φθάνει νά συλλάβει τή 
μορφή, που θα τοϋ ε ίνα ι αρεστή στήν ακοή, καί θά τοΰ δόσει άνεση, 
ρυθμό καί μελωδία...

Δέ θέλω ν ’ αναφέρω παραδείγματα. Ε ίναι γνωστή σέ δλους μας, 
η κακομεταχείριση που υπέστη ή δημοτική μας, πεσμένη σέ χέρια ακα
λαίσθητα, επί τόσα χρόνια. Ανθρωποι αναρμόδιοι—αναρμόδιοι άπό πόσης 
άπόψεως, καί γιά κάθε ζήτημα, δπως δ μακαρίτης ό Ψυχάρης— αψυχολό
γητοι και αντιμουσικοί, τη στραπατσάρισαν κα τήν κατακουρέλιασαν, εν 
όνόματι τής αναντίρρητης, ωστόσο, επιστήμης τω ν—χωρίς νά υπολογί
σουν, δτι, χτίζοντας επιστημονικά, έχτιζαν απάνω στο κενό ! Δέν είχαν 
τη στοιχειώδη γνώση τοΰ πολύ απλού, άλλωστε, γεγονότος, δτι, προκει- 
μένοιι περί ενός εγχειρήματος, πού θά είχε τόσες απηχήσεις στή ζωή, ή 
αυθαίρετη οικειοποιηση του απο ατομα, όσοδήποτε έπιστημονικώς καταρ
τισμένα, δέ θα μπορούσε ν αποδοσει ζωντανούς καρπούς, αν δέν άντα- 
πεκρίνετο σέ μια συνολική αισθητική, μιά πηγαία λαϊκή αισθητική, πού 
δεν περιφρονεΐται τοσο εύκολα, ουτε παραμερίζεται αυθαίρετα, χωρίς 
μοιραίες αντιδράσεις ύστερώτερες.

Τό κύριο σφάλμα τοΰ Ψυχάρη, είναι, ακριβώς, δτι περιωρίσθηκε στό 
στενά επιστημονικό επίπεδο, κλείνοντας απερίσκεπτα τά μάτια στό μου
σικό κ αισθητικό στοιχείο. Δέν είχε, δηλαδή, τή στοιχειώδη πρόνοια, 
να κάμει μια «αισθητικη» πολίτικη! Κ ι’ αυτός ε ίνα ι ό λόγος, πού τό 
έ'ργο του θ  απομείνει μια άγονη επιστημονική προσπάθεια, μέ νόθους 
καί συμβατικούς καρπούς. Ενας άνθρωπος μέ μουσικό αυτί, θά μπορούσε 
να κάμει πολυ περισσότερη δουλειά, σ ’ αυτή τήν υπόθεση, άπό εκατό 
Ψυχάρηδες μαζί....

Η ιστορία είναι τόσο πρόσφατη, και οί συνέπειες της τόσον ευδιά
κριτες, σε καθε μιατι καθαρό και αμερόληπτο, πού αποφεύγω νά μιλήσω 
περισσότερο. Εκείνο, ομως, που. είμαι υποχρεωμένος, άλλη μιά φορά, 
να ξαναπώ, είναι, οτι, αν η υπόθεση τής δημοτικής είχε τήν τύχη νά 
πέσει σέ καλύτερα χέρια—σε χέρια μουσικά καί θετικώτερα—τά πράγματα 
θα ησαν,^ ασφαλώς, πολυ διαφορετικα, και ή «αρμονική» δημοτική μας 
δε θα σκόνταβε στους ηθικούς σκοπέλους, που τή βραδυπόρησαν ώς τώρα. 
Και είναι^ ευτύχημα, οτι η αναγκη τού ερχομοΰ της ήταν τόσον .αναπό
δραστη, ωστε, παρ ολα τα πολλά αυτα εμπόδια, νά επικρατήσει καί 
νά ζήσει.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ



ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΡΦΕΥΣ

I I I

"Αν άρχίσωμε τήν ερευνά μας άπό τούς σημερινούς Τσιγγάνους ή 
Γύφτους δργανοπαίκτας και τραγουδιστάς, ποϋ ε ίνα ι διάχυτοι εις δλην 
τήν Ελλάδα τήν Μικράν ’Ασίαν καί τήν Βαλκανικήν, καί δπισθοδρο- 
μοϋμεν έρευνώντες άπό τά γραπτά πλέον κείμενα, τούς μουσικούς τής 
τουρκοκρατίας, τών βυζαντινών χρόνων, τής ρωμαϊκής, τής μακεδονικής 
καί ελληνιστικής εποχής, τής ελληνικής εποχής, καί τέλος τής ομηρικής 
καί τής ταυτιζομένης μέ αυτήν μυθολογικής περιόδου, δέν θά  δυσκολευ- 
θώμεν νά εύρωμεν δτι δλοι αυτοί οί μουσικοί, ποϋ είναι συγχρόνως καί 
μάντεις καί μάγοι καί όργιασταί καί χαλκεϊς, ανήκουν εις μίαν ομοφυ
λίαν: τήν Θρ<?κοπελασγικήν ομοφυλίαν, τήν οποίαν μέ τόν σημερινόν 
δρον τήν λέγομεν Τσιγγάνικην.

Ένότης φυλής έξασκούσης τήν μουσικήν καί τήν μαγείαν άπό τών 
μυθολογικών χρόνων μέχρι σήμερον ένότης κατ’ ανάγκην καί μουσικής.

Έ κεΐ παρά τήν Γυφτοκαταιρίνην δπου έζησεν ό Ό ρφεύς, δέν ε ίνα ι 
διόλου άπίθανον νά εύρίσκωνται εις τούς σημερινούς Τσιγγάνους μουσι
κούς κατοίκους της, οί άπόγονοι τοΰ ίδιου ή τών μαθητών του.

Κανείς δέν ί)υμάται τούς Γύφτους τής Κατερίνης νά ήλθον άπό 
άλλο μέρος, καί δλοι τούς θεωρούν τούς μόνους γηγενείς καί τούς μόνους 
παλαιοτάτους κατοίκους τοΰ μέρους. Καί δ,τι συμβαίνει μέ τούς Γύφτους 
τής Κατερίνης συμβαίνει μέ δλους σχεδόν τούς γύφτικους συνοικισμούς 
τής Ελλάδος.

Παντοΰ θεωρούνται οί Γύφτοι οί παλαιότεροι καί γηγενέστεροι κάτοι
κοι τοΰ μέρους.

Εις τά Τρίκκαλα, τόν Τΰρναβον, τήν Λαμίαν, τάς Πάτρας, τό 
Αϊγιον, τό Μεσολόγγι, τήν ’Ά ρταν, τά ’Ιωάννινα, τήν Φλώριναν, τήν 
Βέρροιαν, τα Γενιτσά, τό Σιδηρόκαστρον, τάς Σέρρας, Δράμαν, Ξάνθην, 
Κομοτινήν, καί τόσα άλλα άστικά κέντρα, δπου υπάρχουν μεγάλοι συνοι
κισμοί Γύφτων, παντοΰ ήκουσα όμοιομόρφως, δτι οί Γύφτοι είναι οι 
παλαιότεροι τών κατοίκων τοϋ τόπου.



Πολλάκις μάλιστα οί ά'λλοι κάτοικοι έ'λεγαν εις σχετικήν έρω- 
τησίν μου:

—Μόνον αυτοί ε ίνα ι πραγματικοί ντόπιοι. Έ μεΐς οί άλλοι εΐμεθα 
μαζέματα.

Ά πό  τήν παλαιότητα τών γύφτικων συνοικισμών εις τά μέρη εις τά 
όποια υπάρχουν Γύφτοι, δέν είναι διόλου παράλογον νά σκεφθώμεν ότι οί 
συνοικισμοί αυτοί ανήκουν εις τούς παλαιοτέρους θρςικοπελασγικους 
πληθυσμούς τής Ελλάδος, τών οποίων απογόνους θεωρώ τούς σημερι
νούς Τσιγγάνους ή Γύφτους.

Κατά κανόνα σχεδόν άλλωστε, παρετήρησα ότι δπου οί αρχαίοι 
συγγραφείς αναφέρουν θρακοπελασγικούς πληθυσμούς, έκεΐ άφθονοϋν 
σήμερον οί Γύφτοι.

’Έχομεν λοιπόν εκτός τής συγγενείας τών εθνολογικών ονομάτων τών 
παλαιών θρακοπελασγικών φυλών μέ τάς σημερινάς φυλάς τών Γύφτων, 
καί ταυτότητα διαμονής, ταυτότητα ιδιοτήτων καί επαγγελμάτων, ταυτό
τητα όρων ζωής, ομοιότητα εξωτερικής έμφανίσεως καί φυλετικού χαρα- 
κτήρος. Τό μελαχροινόν χρώμα, τό οποίον άπό πλείστας μαρτυρίας τών 
αρχαίων συγγραφέων δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι επεκράτει εις τά 
διάφορα θρακοπελασγικά φύλα, επικρατεί καί εις τά σημερινά φύλα τών 
Γύφτων. Τό πλανητικόν, τό οργιαστικόν, τό μυστικοπαθές, τό μέθυσον 
τής θροικοπελασγικής φυλής διετηρήθη μέχρι σήμερον εις τούς Γύφτους. 
Τό μουσικομανές πλείστων θρακοπελασγικών λαών χαρακτηρίζει μέχρι 
σήμερον μέγα μέρος τών Γύφτων. Ε πίσης διετηρήθησαν αί αύταί άπα- 
σχολήσεις μέ τήν τέχντ]ν τών μετάλλων, αί αύταί ροπαί προς τό ψεύδος 
καί τήν κλοπήν.

Ά πό  τής άπωτάτης άρχαιότητος ή μουσική καί ή μαντεία ή μαγεία 
συνεβάδιζον, ορθότατα δέ λέγει ό Στράβων (330. 19) «τό παλαιόν οί 
μάντεις καί μουσικήν είργάζοντο».

Ά λλά  καί ή μεταλλευτική φαίνεται συμβαδίζουσα αρχαιότατα μέ 
τήν μουσικήν ή τήν μαντικήν.

Δι’ αύτό βλέπομεν τό άρχαιότατον πελασγικόν μαντεΐον, τό μαντεΐον 
τής Δωδώνης τό ίδρυθέν κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 'Ηροδότου (II. 57) 
άπό μίαν Α ίγυπτίαν ή Γύφτισσαν νά λέγεται «Δωδωναΐον χαλκΐον», καί 
νά δίδη τούς χρησμούς του συμβουλευόμενον τούς ήχους οί όποιοι παρή- 
γοντο άπό διάφορα χαλκώματα. Τό έν Α ίγύπτφ άρχαιότατον μαντεΐον νά 
λέγεται τοΰ Ά μμωνος, λέξις ή οποία διόλου άπίθανον νά προήλθεν άπό 
τόν άκμωνα ή τό απλοελληνικόν άμόνι. Τόν Προμηθέα κλέπτην τοΰ 
πυρός καί συγγενή τοΰ Η φαίστου—μεταλλευτικόν δηλαδή θεόν—νά εχη



εξαιρετικός προφητικός ιδιότητας. Τους Κάβειρους, Κουρήτας καί Κορΰ- 
βαντας θεωρούμενους άπό πολλούς αρχαίους συγγραφείς ως τέκνα τοϋ 
'Ηφαίστου, ασχολούμενους μέ τάς μεταλλευτικός τέχνας, μέ τήν μουσι
κήν μέ τούς δργιασμούς καί λατρευομένους μέ διαφόρους μυστικάς καί 
μυστηριώδεις τελετάς.

Καί οί Κουρήτες καί οι Κορύβαντες καί οί Κάβειροι δέν νομίζω 
δτι ήσαν άλλο τι, παρά αρχαιότατοι μεταλλευταί, οί πρώτοι είσαγα- 
γόντες τήν μεταλλευτικήν τέχνην είς τήν ελληνικήν χερσόνησον, καί 
δι’ αυτό θεοποιηθέντες άπό τούς άλλους πληθυσμούς ή άπό τούς μαθη- 
τάς των.

Ή  καταγωγή τών μυστηριωδών αυτών προσώπων μοϋ φαίνεται 
καθαρώς τσιγγάνικη. Πλήν τών άλλων γενικών στοιχείων, τά όποια 
δΰναταί τις νά παραθέση διά νά εξαγάγη τό συμπέρασμα τής εκ Τσιγγά
νων καταγωγής των, έ'χομεν διατηρηθεΐσαν καί αυτήν τήν ονομασίαν 
Γκαβιέροι—Κάβειροι δηλαδή—μέ τήν οποίαν οί ράπται εγχωρίων ενδυ
μάτων—οί ραφτάδες—τής Η πείρου καί Στερεός Ελλάδος, είς τήν μυστι
κήν των γλώσσαν ονομάζουν τούς Γύφτους.

Μέ τήν αυτήν δμως ονομασίαν Γκαβιέροι ήκουσα άποκαλουμένους 
τούς Γύφτους καί είς τήν Πελοπόννησον, είς τήν μυστικήν γλώσσαν τών 
μπαλωματήδων, καί είς τήν περιφέρειαν Άσπροποτάμου τής Θεσσαλίας, 
τούς Γύφτους είδικώς σιδηρουργούς.

Χαρακτηριστική έπίσης ε ίνα ι ή ονομασία φυλής Τσιγγάνων σιδηρουρ
γών τής Μυτιλήνης οί όποιοι λέγονται μεταξύ των Καβουραΐοι. 'Η  ονο
μασία αυτή δέν πλησιάζει όλιγώτερον προς τούς Κάβειρους άπό τήν 
ονομασίαν τών Γκαβιέρων.

Φαίνεται, επομένως, δτι άπό τής μυθολογικής εποχής μέ τόν εθνολο
γικόν δρον Κάβειρος ώνομάζετο τσιγγάνικη τις μεταλλευτική καί μουσική 
καί μαντική φυλή, ό δέ δρος αυτός διετηρήθη, ασφαλώς μαζί μέ τήν 
φυλήν, ώς μυστικός καί άπό ολίγους γνωστός, μέχρι σήμερον.

Δ ι’ αυτό δέν πρέπει νά θεωρηθη διόλου παραδοξολογία εκείνο τό 
όποιον προηγουμένως είχον ει'πη, δτι δυνάμεθα νά άναζητήσωμεν καί νά 
άνεύρωμεν σήμερον όχι μόνον άπογόνους τών Κενταύρων, καί τοΰ 
’Ορφέως, άλλά καί αύτοΰ τοϋ Η φαίστου καί τών υίών του Κάβειρων, 
καί τών Μουσών, καί τών Μαινάδων καί πλείστων άλλων Θεών καί 
ημιθέων τής θεωρούμενης ώς μυθολογικής άρχαιότητος.

'Η  μουσικότης τής φυλής αύτής, καθώς καί τό μαντικόν, τό μεταλ
λευτικόν, τό οργιαστικόν, συμβαδίσαντα ή παραλλήλως ύπάρξαντα άπο-



τελοΰν παράδοσιν τής οποίας αί, άρχαί, έξ δσον έλέχθησαν ένταΰθα, φαί
νονται άναγόμεναι εις τήν άπωτάτην τοΰ ανθρώπου ιστορίαν.

Ό  Ό ρφεύς, ένας εκ τών σημαντικωτάτων εκπροσώπων τής φυλής 
τών Κικόνων ή Τσιγγάνων, δέν συγκινεΐ μέ τήν λΰραν του μόνον, τά 
άγρια θηρία, τά δάση, τούς άψυχους λίθους καί αυτόν τον ’'^δην. Είναι 
ποιητής, φιλόσοφος^ μάγος, άστρολόγος, μέγας μύστης, ιδρυτής θρη
σκειών καί μυστηριακών τελετών. Συγχρόνως είνα ι μέγας ταξειδευτής 
δπως πας Τσιγγάνος, επισκέπτεται τήν Α ίγυπτον όπόθεν παραλαμβά- 
νει πλείστας ήθικάς καί θρησκευτικός γνώσεις, μυηιθείς καί εις αυτά τά 
μυστήρια τής Αίγυπτου, τά όποια οί συγγενείς προς τήν τσιγγάνικην 
φυλήν του Αιγύπτιοι ή Γύφτοι ιερείς δέν τοΰ άποκρΰπτουν.

Εις τήν Ά ργοναυτικήν εκστρατείαν ή οποία αποτελεί έπιχείρησιν 
κυρίως ώς φαίνεται μεταλλευτικήν, λαμβάνει καί αυτός μέρος καί συντε
λεί μέ τάς υμνωδίας του εις τήν γαλήνευσιν τής άγριεμένης θαλάσσης.

Ή  χώρα τών Κικόνων κατέχει τήν έ'ναντι τής Σαμοθράκης ί)ρ^κι- 
κήν ακτήν, άπό τοΰ ποταμοΰ Ίσμάρου μέχρι τοΰ Λίσου, καί ή εκτασις 
αύτή είνα ι καί σήμερον έ'κτασις κατοικουμένη άπό πυκνάς μάζας 
Τσιγγάνων.

Τό δνομα ’Ίσμαρος δέν ανήκει μόνον εις τόν θρςικικόν αύτόν ποτα
μόν, άλλά καί εις τόν Θράκα ήριοα ’Ίσμαρον τόν υιόν τοΰ Εύμόλπου, εις 
τόν όποιον Εύμολπον άποδίδεται ή καθίδρυσις τώς Έ λευσινίων μυστη- 
ρίαιν.

'Η μεγάλη ιερατική οικογένεια τών Εύμολπιδών, ή οποία καί έπί τής 
εποχής έτι τοΰ Θουκυδίδου (Θουκυδ. 8. 53) διετηρεΐτο εις ’Αθήνας καί 
είχε μεγίστην ίσχΰν, ε ίνα ι επομένως ιθρ^κική, είδικώτερον δέ πιίΐανώς 
Κικονική ή Τσιγγάνικη. 'Ομόφυλος άρα τοϋ Όρφ^ως, διόλου δέ άπίθα- 
νον καί συγγενής.

'Ο Διόδωρος ό Σικελιώτης όμιλών περί τών Εύμολπιδών καί τών 
Κηρΰκων—άλλης σημαντικωτάτης ιερατικής οικογενείας τών ’Α θηνών— 
λέγει :

«Τά τε περί τάς θυσίας καί τάς άρχαιότητας ώσαύτως έ'χειν ’Αθη
ναίους καί τούς Αιγυπτίους. Τούς μέν γάρ Εύμολπίδας άπό τών κατ’ 
Α ίγυπτον ιερέων μετενηνέχθαι, τούς δέ Κήρυκας άπό τών παστοφόρων. 
Τήν τε ’Ίσ ιν μόνους τών Ε λλήνων δμνΰειν, καί ταΐς ίδέαις καί ταΐς 
ήθεσι όμοιοτάτους ε ίνα ι τοϊς Α ίγυπτίοις».

Κατά τόν Διόδωρον λοιπόν τόν Σικελιώτην άκμάσαντα ολίγον προ 
τών χρόνων τοΰ Χριστοΰ, οί Εύμολπίδαι καί οί Κήρυκες, τά δυο θρη



σκευτικά γένη τών ‘Α θηνών τά επιμελούμενα τών Έ λευσινίων μυστη
ρίων, διατηρούν άκόμη πολύ μέρος τής Αιγυπτιακής έπιδράσεως, και δέν 
είνα ι μόνον ομοιότατοι μέ τούς Αιγυπτίους κατά τα ήθη, άλλά και κατά 
τάς ιδέας. Δηλαδή κατά τήν μορφήν.

Αιγύπτιοι δμως ή Γύφτοι καί Θράκες Κίκονες ή Τσιγγάνοι φαίνεται 
οτι συνεχέοντο και έταυτίζοντο κατά τήν άρχαιότητα, δπως συγχέονται 
καί ταυτίζονται μέχρι σήμερον. Εις τήν πραγματικότητα, άλλωστε, 
νομίζω δτι πρόκειται περί μιας καί τής αύτής μελαχροινής θρησκευτικής 
φυλής, ή οποία κατά τήν άρχαιότητα, δπως καί σήμερον, εύρίσκετο εις 
πυκνάς μάζας απλωμένη τόσον είς τήν Α ίγυπτον, δσον καί είς τήν Θράκην. 
Δι’ αύτό οί άρχαΐοι "Ελληνες συγγραφείς τάς αύτάς θεότητας καί τάς 
αύτάς μυστηριακας τελετάς συμβαίνει, ό'χι σπανίως, νά θεωρούν προερ- 
χομένας άλλοτε μέν άπό τήν Θράκην, οπότε χαρακτηρίζονται ώς Θρα- 
κοπελασγικαί (Τσιγγάνικαι) καί άλλοτε άπό τήν Α ίγυπτον, οπότε 
θεωρούνται Α ίγυπτιακαί (Γύφτικαι).

Φαίνεται μάλιστα δτι τα πράγματα άπλοΰστερον ετι συνέβαινον.
Οί αρχαίοι "Ελληνες συγγραφείς μεταβαίνοντες είς τήν Α ίγυπτον 

καί ερωτώντες τούς Αιγυπτίους ιερείς έλάμβανον τήν άπάντησιν.
—«Σείς οί "Ελληνες άπό ημάς τούς Αιγυπτίους έπήρατε τάς θεό

τητας σας, τάς τελετάς, τά μυστήρια κ .λ .π .» . Μεταβαίνοντες επίσης είς 
Θράκην ελάμβανον άνάλογον άπάντησιν.

« ’Από ημάς τους Θράκας έπήρατε τήν θρησκείαν σας».
Ά λλά  ή θρησκευτική φυλή, ή ταΰτα διακηρύττουσα καί εις τήν 

Αίγυπτον καί τήν Θράκην ήτο μία. Τών Θρακών ή Κικόνων ή Τσιγγά
νων, καί τών Α ιγυπτίων ή Γύφτων. Ούτε άπό τήν Α ίγυπτον, επομένως, 
ούτε άπό τήν Θράκην έπήραν οί "Ελληνες τήν θρησκείαν των καί τήν 
μουσικήν καί τά μυστήριά των καί τήν μαντικήν, καί τούς θρησκευτικούς 
όργιασμούς. Τά έπήραν άπό τούς πλανωμένους Αιγυπτίους ή Γύφτους 
μύστας καί Θράκας ή Κίκονας ή Τσιγγάνους. Αιγύπτιοι δέ καί Θράκες 
μύσται άπετέλουν προφανώς τήν αυτήν ομοφυλίαν, δπως καί σήμερον 
Γύφτοι καί Τσιγγάνοι αποτελούν τήν αύτήν φυλήν.
Διά τόν λόγον αύτόν άπό τής εποχής τοΰ 'Ηροδότου καί τοΰ Διοδά>ρου 
Σικελιώτου άποδιδόντων εις τήν Α ίγυπτον τό πλεΐστον τών τελετουργι
κών πραγμάτων τής 'Ελλάδος, μέχρι τής εποχής τού Στράβωνος τονί- 
ζοντος: «Ά πό  δέ τοΰ μέλους καί τού ρυθμοΰ καί τών οργάνων καί ή 
μουσική πάσα θρακία καί άσιάτις νενόμισται» (Στραβ. 471) καί τοΰ 
Βιζυηνοΰ φωνάζοντος δύο χιλιάδας έ'τη μετά τόν Στράβωνα:



«*Από τήν Θράκη βρε παιδιά 
Κι’ άπό τήν Πιερία 
Έβγήκεν ή θρησκεία».

Μία κυρίως παρανόησις υπάρχει:
Οί συγγραφείς δμιλοϋν περί τόπων έκ τών οποίων προήλθον τά 

πράγματα αυτά, ένφ θά επρεπε νά όμιλοΰν περί τής φυλής ή όποία τά 
έδημιοϋργησεν. Ή  δέ φυλή αύτή άπό τής Αίγυπτου μέχρι τής Θρά
κης, τής Κολχίδος, καί πέραν καί άπό τής Κολχίδος μέχρι τής Θράκης 
καί τής Αίγυπτου, εϊτε Αιγύπτια ή Γύφτικη, είτε Θρακική ή Τσιγγά- 
νικη έθεωρεΐτο, ήτο ασφαλώς μία καί ή αύτή φυλή.

'Ο Ηρόδοτος όμιλών περί τών Κόλχων τοΰ Εύξείνου λέγει δτι 
αυτοί ε ίνα ι προφανώς Αιγύπτιοι. Καί τό συμπέρασμα τοΰτο εξάγει δχι 
διότι οί Κόλχοι ήσαν μελάγχροες καί ούλότριχες, άφοΰ καί άλλοι λαοί είναι 
λέγει, τοιοΰτόι, άλλά διότι ειχον καί πλεΐστα έθιμα όμοιάζοντα με τά τών 
Α ιγυπτίων, τόν αύτόν τρόπον ζωής καί τήν αύτήν γλώσσαν (Ήροδ. 
Β. 103,. 104, 105).

Ή  Κολχίς λοιπόν, εις τήν οποίαν εύρίσκετο τό χρυσόμαλλον δέρας 
καί άπό τήν οποίαν κατήγετο ή Μήδεια, ή μάγισσα καί φαρμακεύτρια, ήτο 
καί αύτή τόπος Γύφτων, άδιάφορον αν έξ Αίγύπτου καταγομένων ώς 
νομίζει ό Ηρόδοτος, κρίνων άπό τήν ομοιότητα, ή γηγενών δπως πιστεύ- 
ομεν ημείς, κρίνοντες από τήν άπέραντον έξάπλωσιν τής γύφτικης ή 
τσιγγάνικης φυλής.

Γείτονες, άλλωστε, προς τούς Κόλχους ήσαν οί λεγόμενοι Σάπειρες ή 
Σάπφειρες, οί όποιοι διόλου άπίθανον νά ε ίνα ι οί σημερινοί Ζαπάροι, 
μεγάλη νομαδική τσιγγάνικη φυλή, καί οί λεγόμενοι Βύζηρες ή Βούσηρες, 
τούς οποίους ανωτέρω μέ τούς Τσιγγάνους Φυτσήρας έταυτίσαμεν. ’Αλλά 
καί ή φυλή τών Σαπείρων ή Σαπφείρων τών άρχαίων καί ή φυλή τών 
σημερινών Ζαπαρήδων, διόλου άπίθανον επίσης νά ήτο μία καί ή αύτή 
μέ τήν φυλήν τών Θρακών Σαπαίων ή Σαΐων ή Σ ιντών καί Σιντίων 
έκτεινομένων άπό τής Θράκης μέχρι τής Μαιώτιδος. "Ολοι αύτοί οί λαοί 
συγχεόμενοι ή ταυτιζόμενοι άπό τούς άρχαίους συγγραφείς, παρ’ δλην 
τήν ποικιλίαν τών όνομασιών των, έθεωροΰντο άπό τής εποχής ήδη τοΰ 
'Ομήρου ώς σύντροφοι καί συνεργάται τοΰ 'Ηφαίστου, τόν όποιον οί Σίν- 
τιες άνδρες περιέθαλψαν.

Βλέπετε πόσο μεγάλη ήτο ή έ'κτασις τής φυλής.
'Η  περιφέρεια Σιδηροκάστρου, αποτελούσα τήν Σιντικήν τών άρχαίων, 

καί σήμερον έχει άκόμη άφίΐονίαν Γύφτοον κατοίκων, άσχολουμένων μέ



τήν μεταλλευτικήν, τήν όργανοπαικτικήν καί τάς γεωργικάς εργασίας. 
Τελευταίως ή περιφέρεια αΰτή ώνομάσθη καί πάλιν κατόπιν·Διατάγμα
τος Σιντική, άναλαβοΰσα τό άρχαΐόν της ό'νομα.

I V
'Ολόκληρος^ ή Ε λλάς, περισσότερον δέ ολόκληρος ή λοιπή Βαλκα

νική, άποτελοΰν τόπους, είς τούς οποίους ένα μέγα μέρος τοΰ πληθυσμοΰ 
είναι οί Τσιγγάνοι, νομάδες, ήμινομάδες καί μόνιμοι κάτοικοι. Αΰτή ή 
βασιλική δυναστεία τών Καραγιώργη τής Σερβίας ανάγει τήν καταγω
γήν της εις Τσιγγάνους, έκσερβισθέντας τελείως, όχι προ πολλών γενεών.

Καί δ,τι συμβαίνει μέ τους πληθυσμούς τής Βαλκανικής, συμβαίνει 
κατά τήν αυτήν πυκνήν αναλογίαν καί μέ τους πληθυσμούς τής Ουγγαρίας, 
τής Βοημίας, ΓΙολλωνίας, τής Ρωσσίας, τής Τουρκίας, τής Περσίας, τής 
Αίγυπτου, ολοκλήρου τής Βορείου ’Αφρικής, τής 'Ισπανίας καί Πορτο- 
γαλλίας, τής ’Ιταλίας καί τόσων άλλων χωρών.

Αί μυστικαί ή συνθηματικοί γλώσσαι, τάς οποίας  έχουν τά διάφορα 
επαγγέλματα είς δλην τήν Ευρώπην, μέγα μέρος τών λέξεων των τάς 
έχουν λάβει άπό τήν τσιγγάνικην γλώσσαν. Ή  μυστική γλώσσα τών ελευ
θερίων γυναικών ε ίνα ι καί αΰτή τσιγγάνικη. Ό  νομαδισμός, ό όποιος 
χαρακτηρίζει κυρίως τούς αρχαίους γηγενείς λαοΰς, είναι μία τών κυριω- 
τέρων ιδιοτήτων τών Τσιγγάνων.

Τι δείχνουν δλα τά φαινόμενα αυτά, μέ τήν απειρίαν τών προανα- 
φερι^έντων, εκ τών οποίων ή ταυτότης εθνολογικών ονομάτων, τρόπων 
ζωής, ιδιοτήτων καί επαγγελμάτων πλείστων παλαιών φυλών μέ τούς 
σημερινούς Τσιγγάνους, δέν ε ίνα ι τά δλιγώτερον τυχαία καί ανάξια 
προσοχής;

"Οτι προφανώς μεγάλα υπολείμματα πολλών θεωρουμένων ώς άπο- 
λεσθέντων αρχαίων λαών διατηρούνται μέχρι σήμερον, καί δτι οί λαοί 
αυτοί, οί δημιουργήσαντες τούς παλαιοτάτους τής Ευρώπης τής ’Ασίας 
καί τής ’Αφρικής πολιτισμούς, άνήκον κατά μέγιστον μέρος εις τήν 
τσιγγάνικην ή γΰφτικην φυλήν. Καί αυτός, άλωστε, ό όμολογουμένως 
Κίκων Όρφεΰς, έθεωρεΐτο άπό συγγραφείς τινας ώς φοιτήσας είς 
Αιγυπτίους μάγους, πράγμα τό όποιον δείχνει διά μίαν ακόμη φοράν δτι 
άπό τής μυθολογικής άρχαιότητος μέχρι σήμερον ή φυλή τών Τσιγγάνων 
καί τών Γύφτων είχε τάς αύτάς ιδιότητας, συνεχέετο καί έθεωρεΐτο 
συγγενής φυλή.

Ή  είς τήν συμβολήν τοϋ Όλυμπου καί τοΰ ΓΙιέρου όρους κειμένη 
χώρα τοϋ Δίου, τών Λειβΰθρων, τής Πιμπλείας, είναι χώρα τής οποίας



αρχαιότεροι κάτοικοι θεωρούνται οί Τσιγγάνοι. ’Εδώ φαίνεται γεννηθείς 
αναπτυχθείς καί άποθανών ό Όρφεύς.

Τά υπολείμματα τής φυλής όμως δέν έμειναν δλα άνεξέλικτα καί 
πρωτόγονα, και φαίνεται δτι μέρος τών Θρακών τούτων άπό άρχαιοτά- 
των χρόνων άπέβαλε κα'ι τήν γλώσσαν, κα'ι τήν μνήμην τής φυλής καί 
άλλας τινας ιδιότητας, άναμιχθέν π ιθανώς μέ τούς ορεινούς πλησίον ελλη
νικούς πληθυσμούς. Εις ύψος ύπερχιλίων μέτρων έπί τοΰ Πιέρου όρους 
εύρίσκεται ή κωμόπολις τοΰ Καταφυγίου, τής οποίας τό πλεΐστον τών 
κατοίκων έ'χει άληθώ? τσιγγάνικην μελαχροινότητα. Παρά τό Καταφύγι, 
ώς πιστεύουν οί κάτοικοι, αί Πιερίδες Μοΰσαι είχον τάς κατοικίας των.

"Ολοι οί Καταφυγιώται πλήν τοΰ χαρακτηριστικού σκούρου χρώμα
τος, ε ίνα ι καί άπιστεύτως μουσικομανεϊς, άπό κανένα δέ δέν λείπει ό 
ταμπουράς, τόν όποιον οί ίδιοι συνήθως κατασκευάζουν. Μοναδικοί 
τεχνΐται υλοτόμοι οί Καταφυγιώται γυρίζουν εις δλα σχεδόν τά δάση 
τής Ελλάδος ύλοτομοΰντες αυτά, χωρίς νά άφίνουν εις τά ταξείδιά των 
ποτέ τόν πατροπαράδοτόν των ταμπουρά.

Νομίζω δτι εις τούς Καταφυγιώτας πρέπει νά άναζητηθή ό μέσος ή 
μεταβατικός τύπος, ό όποιος άπό τήν Θροικικήν φυλήν έξειλίχθη είς τήν 
ελληνικήν, Τόν μέσον δμως αυτόν τύπον θά  ήδυνάμεθα νά άναζητήσωμεν 
καί είς άλλα χωριά τών Πιερίων καί εϊς τινα επίσης χωριά τοΰ συνεχο
μένου σχεδόν Όλυμπου καί τών έ'ναντι Χασίων, είς τά όποια τό βαθύ 
μελαχροινόν χρώμα τών κατοίκων καί ά'λλαι τινές ξεχωρισταί ιδιότητες 
σάς κάνουν ιδιαιτέραν έντύπωσιν.

Ούτως είς τό χωριό Βουβάλα τών Χασίων, πλησίον τοΰ οποίου εύρί- 
σκετο τό πανάρχαιον μαντεΐον τοΰ Κύφου, οί σημερινοί κάτοικοι είναι 
βαθέως μελαχροινοί, διακρινόμενοι διά τήν μυστικοπάθειάν των, καί 
τήν προς τά ξόρκια καί τήν πρακτικήν ιατρικήν κλίσιν των.

Οί κάτοικοι τής Βουβάλας, οί Βουβαλιώται ή Βαλιώται, δπως 
λέγονται, δέν είναι άπίθανον νά ε ίνα ι καί αυτοί ό μέσος ή μεταβατικός 
Θροικοελληνικός τύπος, δπως πιθανώς είνα ι οί Καταφυγιώται, οί κάτοικοι 
τής Λωζανής καί τοΰ Λουτροΰ καί άλλοι πέριξ κάτοικοι. Χαρακτηριστι
κόν επίσης ε ίνα ι δτι καί ένταΰθα τά έπίθετον Τσιντάρης άφθονεΐ.

’Αρκεί νά προσέξη κανείς τόν ’Όλυμπον άπό τήν νοτίαν αύτοΰ πλευ
ράν, ή οποία βλέπει προς τόν Θεσσαλικόν κάμπον, καί νά συγκρίνη τήν 
πλευράν αυτήν μέ τήν βορείαν τήν έκ τής Αικατερίνης, τών Χασίων, 
τών Πιερίων καί αυτής τής Θεσσαλονίκης φαινομένην, διά νά αίσθανθή 
οτι ή θρησκεία τών ολυμπίων Θεών δέν ήλθεν έκ νότου.



'Ο ’Όλυμπος άπό τόν θεσσαλικόν κάμπον φαίνεται χαμηλός, ταπει
νός, σχεδόν ψωραλέος. Καμμιά ’ιδέα άνυψώσεως δέν δΰναται νά γεννηί>ή 
είς τόν θεατήν, δταν βλέπη τό χαμηλόν καί άσήμαντον αυτό βουνό.

Αυτός ε ίνα ι ό νότιος ’Όλυμπος, ό λεγόμενος άπό τούς Θεσσαλούς 
Παραπούλι.

Ό  πραγματικός ό'μως ’Όλυμπος, ό ’Έλυμπος, δ υπερήφανος καί 
θεϊκός είναι δταν βλέπης τό βουνό άπό βορρά. Τότε υψώνεται μέχρι τοΰ 
Ούρανοΰ καί καθώς ξεχωρίζει είς ΰψος καί είς μονοκόμματον όγκον άπό 
τά γειτονικά βουνά, άπό τά Πιέρια καί άπό τήν ’Όσσαν, σοΰ γεννά τήν 
ιδέαν καί τήν σκέψιν δτι πράγματι είναι θεϊκή κατοικία.

Ή  τοποθέτησις, επομένως, εις τόν ’Όλυμπον τής έδρας τής αρχαίας 
ελληνικής θρησκείας δέν ήδΰνατο νά προέλθη άπό τούς εκ τοΰ νότου 
κινουμένους πληθυσμούς, άλλά άπό τούς έκ βορρά κατερχομένους.

Τά μαντικά, μεταλλευτικά καί μουσικά φύλα προχωροΰντα έκ τής 
Θράκης προς τό νοτιώτερον τμήμα τής Βαλκανικής, έγκαθίδρυον τάς 
εστίας λατρείας καί πίστεως είς τά παραποτάμια μέρη, ενφ  οί κυριώτεροι 
τών Θεών των άνήρχοντο είς ύψος καί έφθασαν, ούτω, μέχρι τοϋ ύψηλο- 
τάτου τών ελληνικών βουνών.

Καί σήμερον άκόμη εις τούς περί τόν ’Όλυμπον καί τά Πιέρια 
τόπους όχι μόνον διατηρούνται πολλά υπολείμματα τών παναρχαίων 
αυτών τελετουργικών λαών τών Θρακών, Κικόνων δηλαδή ή Τσιγγάνων, 
καί τών Φρυγών ή Βρύγων ή Μπράγων, άλλά καί πλεϊσται έορταί καί 
πλεϊστα έθιμα υπάρχουν ύπενθυμίζοντα άλλας άρχαιοτάτας έορτάς.

’Από τήν περιφέρειαν τοΰ Δίου καί τής ΓΙιμπλείας, τήν σημερινήν 
περιφέρειαν τής Γυφτοκατερίνης, δπου παρέμεινε κατά τό πλεϊστον καί 
δπου έθανατώθη άπό τάς Θράκισσας γυναίκας δ Ό ρφεύς, διά νά κατέλ
θετε προς νότον δύο φυσικοί δρόμοι υπάρχουν.

Ό  δρόμος δ διά τής κοιλάδος τών Τεμπών, τόν δποΐον ακολουθεί 
σήμερον δ σιδηρόδρομος καί δ δρόμος ό προχωρών προς δυσμάς έκ τής 
Αικατερίνης—Ά γ . Γιάννη προς τήν Έλασσώνα. Έ κ τής Έλασσώνος, 
τής δμηρικής Όλοσσώνος, διά τής κοιλάδος τοΰ Τιταρυσίου ποταμού 
άνοίγεσθε είς τόν Τύρναβον. Είς τόν Θεσσαλικόν δηλαδή κάμπον.

Πολλά ήθη καί έθιμα καί πλεϊσται τελεταί τής περιφερείας αύτής 
φαίνονται, δπως ειπον, άρχαιόταται. Είς αύτάς δυνάμεθα καί τώρα άκόμη 
νά άναζητήσωμεν τούς Τσιγγάνους ώς δημιουργούς των ή κυριωτέρους 
συνεχιστάς.

'Υπάρχει μιά εορτή τελουμένη είς τόν Τύρναβον, είς τά Δελέρια, 
τήν Έλασσώνα, τήν Τσαριτδάνην, τά ’Αμπελάκια καί εις πλεϊστα



όίλλα μέρη τής έκτάσεως αυτής. Ή  εορτή ονομάζεται Μπουρανι και 
υπενθυμίζει τάς Διονυσιακός τών άρχαίων εορτάς, τών οποίων ή σΰστασις 
άπεδόθη υπό πολλών είς τόν Ό ρφέα.

Τό μπουρανι τελείται τήν τελευταίαν Κυριακήν τών Άπόκρεω ή 
τήν Καθαράν Δευτέραν καί ε ίνα ι καθαρώς οργιαστική εορτή. Λεπτομέ- 
ρειαι αυτής δέν είνα ι δυνατόν νά δοθοΰν ένταΰθα, σημειώνω μόνον δτι τό 
λέγειν «άρρητα αθέμιτα» καί τό φαλοφορεΐν αποτελούν τάς χαρακτηριστι- 
κωτέρας λεπτομερείας τής βακχικής αυτής εορτής, δπως τας άπετέλουν 
καί κατά τήν αρχαιότητα.

Είς τόν Τΰρναβον, δπου ή εορτή μετ’ εξαιρετικής ζωηρότητος γίνε
ται, οί Γύφτοι άποτελοΰντες τό άρχαιότερον στοιχεΐον τοΰ πληθυσμοΰ, 
δίδουν τόν κυριώτερον τόνον μέ τήν θορυβώδη καί ενθουσιαστικήν συμ
μετοχήν των εις αυτήν.

Εις πολλά χωριά τής Κατερίνης καί είς τά γειτονικά χωριά τής Βερ- 
ροίας, δπως είς τά Ράδιανη, Σκορλίτα, Κόκοβα, Βόσοβα, Δράτσικο, 
Μηλιά, Σκοτέρνα καί ά'λλα, διάφοροι κόραι βγαίνουν μίαν νΰκτα είς τήν 
εξοχήν, άφίνουν τά ροΰχά των είς έ'να μέρος, καί τελείως γυμναί μαζεΰουν 
χωρίς νά μιλοΰν κλαδιά καί ά'νθη, μέ τά όποια κάνουν ένα μεγάλο στεφάνι 
καί τό περνοΰν άπό τό σώμά των. Μετά τήν τελετήν αυτήν θά έλθουν 
εκεί, ποΰ άφισαν τά φορέματά των, θάένδυθοΰν καί τότε θά ομιλήσουν 
καί θά φέρουν τό στεφάνι είς τό χιοριό. Τό στεφάνι αύτό θεωρείται 
άποτελεσματικόν διά τάς γεννήσεις. Αί γυναίκες, αί όπαϊαι έτυχε νά έχουν 
δυστοκίαν τό περνοΰν άπό επάνω των καί επιτυγχάνουν εΰκολον 
τοκετόν.

Κατά τήν συλλογήν τών κλάδων καί άνθέων θεωρείται έγκλημα 
καθοσιώσεως νά τύχη κάποιος άνδρας θεατής τής σκηνής.

Νά είνα ι ή εορτή αυτή τών γυμνών κορών λείψανον άναλόγου τινός 
γυναικείας εορτής, τής οποίας τυχών θεατής ό Ό ρφεύς έθανατώθη άπό 
τάς έκμανείσας γυναίκας ;

Πο ΐος μπορεί νά γνωρίζη ;
Έ νταΰθα εκφράζω άπλώς τήν υπόνοιαν τοΰ δυνατοΰ τοΰ πράγμα

τος, παρατηρών τήν σΰμπτωσιν τής ύπάρξεως τής παραδόξου αυτής 
σημερινής εορτής εις τούς τόπους ένθα προ ύπερτρισχιλίων ετών έίΐανα- 
νατώθη ό Όρφεΰς, διότι, ώς λέγεται, παρέστη ή ήλεγξε τάς γυνακείας 
μυστικάς εορτάς.

Λείψανα, ά'λλωστε, άρχαιοτάτων γυναικείων οργιαστικών εορτών δια
τηρούνται καί εις τήν Μακεδονίαν, καί τήν Θράκην, καί είς τήν Βουλ
γαρίαν, χώρας άπάσας κάτοικο υμένας έκπαλαι υπό Θρακών.



Ούτως είς πολλά χωριά τής ‘Ανατολικής Θράκης καί Ρωμυλίας 
υπάρχει εορτή λεγομένη «ή ήμερα τής μαμής» «μπάμπωβ ντέν» βουλ- 
γαριστί.

Ή  ήμερα αΰτή είναι ή 8η Ίανουαρίου.
Κατ’ αυτήν οί μέν άνδρες κλειδώνονται είς τά σπίτια των, αί δέ 

γυναίκες έ'χουσαι έπί κεφαλής τήν μαμήν τοΰ χωριοΰ γυρίζουν μεθυσμέ- 
ναι είς τους δρόμους τελοΰσαι αληθή οργιά, τά οποία ούδείς άνήρ επι
τρέπεται νά παρακολούθηση, έστω καί άπό μακράν. Μεταξύ τών οργίων 
τών έπί τοΰ Ό ρφέως Μαινάδων, τών σημερινών γυμνών κορών τοΰ 
Όλυμπου καί τοΰ Πιέρρου κατασκευαζουσών εν καιρώ νυκτός στέφανον 
έκ κλάδων καί άνθέων, δπως καταστήσουν διά τούτου εύκολον τόν 
τοκετόν, τών γυναικών τής Θράκης καί ’Ανατολικής Ρωμυλίας άγουσών 
όργιαστικώς εορτήν προς τιμήν τής προστάτιδος τών γεννήσεων μαίας, 
πρέπει νά παρατηρήσωμεν στενήν συγγένειαν ή ομοιότητα.

Είς δλας αύτάς τάς έορτάς, άπαγορεύεται αύστηρότατα ή παρουσία 
τοΰ άνδρός, δλαι δέ φαίνονται άφιερωμέναι είς τήν μητρότητα. Ε ίναι 
μυστηριακαί τελεταί καθαρώς γαναικεΐαι, ό δέ άνήρ δ όποιος θά  εύρί- 
σκετο είς αύτάς θεωρείται βέβηλος καί τιμωρείται.

Σήμερον ή τιμωρία τοΰ άνδρός, δ δποίος θά έτόλμα νά παρουσιασθή 
είς τήν δμήγυριν τών γυναικών τών έορταζουσών τήν ημέραν τής μαμής 
είναι άγριον γιουχάισμα, προσβλητικοί εκφράσεις, σπρωξίματα, καί εξα
ναγκασμός του τέλος, διά νά άπαλλαχθή άπό τόν γυναικεΐον μαινόμενον 
κλοιόν, δπως προσφέρη είς αύτάς κάποιο κέρασμα. Παλαιότερον τά πραγ- 
ματα ήσαν άγριώτερα, καί κατά τήν μυθολογικήν εποχήν διόλου άπίθα- 
νον δ βέβηλος άνήρ νά έτιμωρεΐτο μέ θάνατον.

Ό  Ό ρφεύς ιδρυτής καί θεσμοθέτης διαφόρων μυστηριακών εορτών, 
θά άπεπειράθη νά τροποποιήση καί τάς ύπαρχούσας μυστηριακάς γυναι
κείας έορτάς καί κατεσπαράχθη άπό τάς έκμανείσας γυναίκας.

’Αλλά καί τήν άλλην έκδοχήν τήν άναφερομένην έπίσης υπό τών 
αρχαίων συγγραφέων άν δεχθώμεν, κατά τήν δποίαν ούτος έθανατώθη 
διότι συνεπείς τών διδασκαλιών του καί τής μουσικής του οί άνδρες προ- 
σελκυόμενοι άπό αύτόν, έγκατέλειπον ή παρημέλουν τάς γυναΐκάς των 
είς τό αύτό σχεδόν συμπέρασμα περί τών αιτίων τοΰ θανάτου του 
καταλήγομεν.

Ό  Όρφεύς θανατοΰται άπό τάς γυναίκας διότι είτε παραστάς είς 
τάς μυστικάς έορτάς των, είτε καταπολεμήσας αύτάς, είτε συντελέσας 
είς τήν παραμέλησιν τών γυναικών άπό τούς άνδρας των, άπεπειράθη 
διατάραξιν τής ύπαρχοΰσης καταστάσεως τής άφορώσης τόν τρόπον τής



ζωής και πίστεως τών γυναικών. Και ή απόπειρα καί ή προσπάθεια 
αυτή έ'πρεπε νά τιμωρηθή μέ θάνατον.

’Ά ν  αί φονεΰσασαι τόν Ό ρφέα Μαινάδες ή Βακχίδες ή Θράσαι 
γυναίκες ήσαν δλαι Τσιγγάναι τοΰ μαντικοΰ κα'ι ίερατικοΰ γένους, τών 
οποίων ή διδασκαλία τοΰ Ό ρφέως παρέβλαπτε τά συμφέροντα, ή μετέσ- 
χον είς τόν φόνον καί άλλαι γυναίκες, δέν δύναμαι βεβαίως νά 
συμπεράνω.

V
Γενικώς παρατηρώ δτι δπου υπάρχουν πυκνοί τσιγγάνικοι πληθυσμοί, 

αί όργιαστικα έορταί, καθώς καί αί διάφοροι άπλώς μουσικαί ή μουσι- 
κοχορευτικαί έορταί άφθονοΰν, παντοΰ δέ οί Τσιγγάνοι ή αί Τσιγγάναι δχι 
μόνον λαμβάνουν εξαιρετικόν μέρος είς αϋτάς, άλλά, έν πολλοΐς, είναι καί 
οί μοναδικοί έκτελεσταί. Οί ίδρυταί, άρα, ή συνεχισταί τών εορτών τούτοι ν.

Ούτως ή εορτή τής Περπιρίτσας ή Βερβερίτσας ή Κοσκουσούρας ή 
Ντουντουλέ ή όποια γίνεται έπί άνομβρίας εχει καί είς τήν περιφέρειαν 
Κατερίνης, καί είς τήν λοιπήν Μακεδονίαν καί Θράκην καί είς τήν 
Βαλκανικήν, γενικώς, κυριωτέρους εκτελεστάς της τούς Τσιγγάνους.

’Ιδού, έν όλίγοις, ό τρόπος τής εορτής.
"Οταν παραταθή ή άνομβρία, μία Τσιγγάνα ή έ'νας Τσιγγάνος, σκε

πάζεται μέ άφθονα χόρτα, θέτει έπί τής κεφαλής του έ'να τσένζερε, καί 
συνοδευόμενος άπό άλλους Τσιγγάνους, έκ τών οποίων φέρουν πολλάκις 
τινες καί όργανα, περιφέρεται εϊς τήν άγοράν καί τάς συνοικίας. Ό  κόσ
μος προσφέρει δώρα καί καταβρέχει τόν χορτοσκεπασμένον Τσιγγάνον, 
ευχόμενος νά πέση βροχή πυκνή σάν τό κατάβρεγμα, καί ή παρέα τών 
Τσιγγάνων τραγουδά τό γνωστόν αύτό τραγούδι τής Περπερίτσας, ένφ ή 
ΙΙερπερίτσα χορεύει.

«Περπερίτσα περπατεΐ 
τόν Θεόν παρακαλεΐ 
Θειέ μου βρέξε μιά βροχή, 
μιά βροχή βασιλική 
γιά νά γίνουν τά σπαρτά... κ .λ.π .»

Ό  κόσμος πιστεύει δτι ή τελετή αύτή φέρει πολλάκις βροχήν, καί, 
επειδή ελάχιστα έξ δσων μάς περιβάλλουν γνωρίζομεν, δέν δυνάμεθα 
ούτε νά ειρωνευθώμεν τήν πίστιν τοΰ κόσμου, ούτε νά δυσπιστήσωμεν 
άπολύτως είς τό δτι προκαλειται βροχή, άφοΰ καί αί τελούμεναι θρησκευ
τικοί λιτανεΐαι δχι όλίγας φοράς βροχήν έφεραν.

Είς τό μεγαλείτερον μέρος τής Βαλκανικής, άλλά καί είς τήν Τουρ
κίαν καί είς τήν Νότιον Ρωσσίαν τελείται ή παράδοξος αύτή εορτή της



ανομβρίας’ Τσιγγάνοι δέ κατά τό πλεϊστον ε ίνα ι οί άγοντες αυτήν. Πρό
κειται, επομένως, περί Τσιγγάνικης θρησκευτικής τελετής έχούσης άρχαιο- 
τάτας ρίζας καί δεικνυούσης τό άρχαιότατον τής ύπάρξεως τής φυλής 
αύτής είς τά μέρη, ένθα τελείται ή εορτή.

Ά λλά  καί ή εορτή τοϋ Λαζάρου είς πολλά μέρη τής βορείου ιδίως 
Ελλάδος άπό Τσιγγάνας τελείται' πλήν τοΰ ςίσματος δέ τοΰ Λαζάρου 
γίνεται πολλάκις καί χορός. Α ί Τσιγγάναι αί τραγουδοΰσαι τόν Λάζαρον 
λέγονται συνήθως Λαζαρίναι.

Έπίσης καί τό τραγοΰδι τής πρώτης τοΰ Μαΐου είς τάς Πάτρας καί 
άλλαχοΰ άπό Τσιγγάνας άνθοστολίστους λέγεται, παλαιότερον δέ ώς ανα
φέρει ό Σπ. Λάμπρος (Νεοελληνικά Ά νάλεκτα. Τ. Β '. φ. ή.) Τσιγ
γάνοι ήσαν οί έορτάζοντες διά πανηγυρικής εισόδου έκ τών αγρών είς 
τήν πόλιν τής Κέρκυρας τό έθιμον τής 1ης Μαΐου συνοδευόμενον μέ 
χορούς καί μέ τό τραγούδημα τοΰ προς τόν Μάην ποιήματος.

Πλήν τής μαντικής, τής μουσικής, τής μεταλλευτικής καί ό επαγγελ
ματικός χορός ανήκει είς πολλά μέρη τής Βαλκανικής, τής Ρωσσίας καί 
τής Ά σίας είς τούς Τσιγγάνους, υπάρχουν δέ δημοσία χορεύουσαι καί 
τραγουδοΰσαι Τσιγγάναι λεγόμεναι συνήθως Τ σ ι γ κ ί σ τ ρ ι α ι  ή Τ σ ιγ κ ί -  
κ ε ς  ή Σ ι κ ι ν τ ζ ί κ α ι  ή έχουσαι άλλα ονόματα.

Νά ύποθέσωμεν δτι αί Τσικιντζίκαι χορεύτριαι αποτελούν συνέχειαν 
τών άρχαίων χορευτών, τών όνομαζομένων Σ ι κ ι ν ι σ τ ώ ν  καί χορεύ- 
όντων τόν άρχαιότατον βακχικόν καί οργιαστικόν χορόν τής σ ι π ι ν ί δ ο ς ;

Πλήν τής συγγενείας τών δύο λέξεων, έχομεν καί τήν αύτήν φύσιν 
τών χορών, διότι αί Τσιγγάναι Σικιντζίκαι οργιαστικούς ή κορδακιστικούς 
χορούς συνήθ·ως χορεύουν, δπως οί αρχαίοι σικνισταί.

Ή  ύπόθεσίς μας, επομένως, δέν πρέπει νά θεωρηθή τολμηρά.
Ά λλά  είναι τάχα άπλή σύμπτωσις καί τό ό'νομα Καραγιάνης μέ τό γεγο

νός τής καριστί ομιλίας τοΰ μουσηγέτου καί χρησμωδοΰ Απόλλωνος ;
'Υπάρχει άπειρία γεγονότων καί φαινομένων, τά όποια μας κάνουν 

νά δεχθώμεν μέ απόλυτον πλέον βεβαιότητα καί άνευ δισταγμοΰ τίνος 
δτι οί σημερινοί Τσιγγάνοι καί αί παλαιαί ίερατικαί ι^ρακοπελασγικαί καί 
αίγυπτιακαί φυλαί, αί κατέχουσαι τό μυστικόν καί τήν έκτέλεσιν πλείστων 
τεχνών—σχεδόν ολόκληρον τήν τότε άνθρωπίνην σοφίαν—είνα ι μία καί 
ή αυτή φυλή.

Ό  εύρετής τής μεταλλευτικής τέχνης "Ηφαιστος, τόν όποιον κατά 
τήν δημοτικήν γλώσσαν θά ήδυνάμεθα νά προφέρωμεν είς Γήφαιστον 
(πρβλ. γήλιος, γαΐμα, Γερακλής κλπ.) καί βαθμηδόν εις Γύφτον, ό Ταπε- 
τός δ άρχηγέτης τής Ίαπετικής φυλής, τό όποιον έπίσης θά ήδυνάμεθα



νά προφέρωμεν ως Γιαφτόν ή Γύφτον (πρβλ. ιατρός κα'ι γιατρός, Ιω ά ν 
νης κα'ι Γιάννης πτΰω καί φτώ κ.λ.π.) ό υιός τοΰ Ίαπετοΰ Προμηθεΰς 
ό χαρίσας τό πΰρ είς τήν ανθρωπότητα, ό Διόνυσος ή Βάκχος ό δόσας τήν 
άμπελον καί μέ αυτήν τόν οίνον καί τήν ευθυμίαν, αί Μοΰσαι, οι Σάτυ- 
ροι, οί Ίδαΐο ι Δάκτυλοι, οί Κορΰβαντες, οί Κάβειροι, ή Ρέα καί ή Κυβέλη 
φρυγικαί κυρίως θεότητες, καί απειρία άλλων Θεών καί τ’ιρώων, οί Σικα- 
νοί ή Τσιγγάνοι τεχνϊται Κύκλωπες, ε ίνα ι ασφαλώς τσιγγάνικα πρόσωπα. 
Ε ίναι μεγάλοι έκπρόσωποι τής φυλής αυτής, είς τήν οποίαν δέν κατέχει 
μικροτέραν θέσιν ό Κίκων Ό ρφεΰς, ό μέγας ιεροφάντης καί μέγας μουσικός.

Κ. ΦΑΛΤΑΤΤΣ

ΤΕΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ
£ΓΝΩ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΟ. . .  ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΤΕΙ· Τό μέ τόσες τυμπανο

κρουσίες έξαγγελθέν υπό ΐδρυσιν ’Εθνικόν μας Θέατρο, δπως δείχνουν, 
τουλάχιστο τά πράγματα, μ ’ δλη την πολυτελεστάτη σύνθεσι τοϋ διευθύνον- 
τος προσωπικού του, (τών διαφόρων συμβουλίων, παρασυμβονλίων, ρεζισέρ 
κ.λ.π.) ποΰ εοχεται περισσότερό νά ικανοποίηση προσωπικά  συμφέροντα και 
φιλοδοξίες, παρά  νά Ιξνπηρετετήση τις πραγματικές ανάγκες ενός παρομο ίου  
καλλιτεχνικού οργανισμού, ανταξίου τοϋ προορ ισμού του (άφοΰ άπό τό λεγό
μενον αύτό εθνικόν θέατρο έχουν άποκλεια&ή έως τώρα πρώτης τάξεως καλλι
τεχνικοί δυνάμεις τοΰ τόπον, δπως ή Κοτοπούλη ό Βεάικης κ.λ.) τό κρατικό  
μας θέατρο καί) ’ δλα τά φαινόμενα με την κλασική μας καρκινοβασία δέν π ρό 
κειται νά λειτονργήση, κατά πάσαν πιθανότητα, ούτε τόν ερχόμενο χρόνο γιά 
λόγους σχετιζομένους μέ την αίωνίαν νεοελληνικήν ελαφρότητα τών αρμοδίων  
σέ παρόμοια  ζητήματα.

Καί ενώ το πράγμα  (άνεξαρτήτως τοΰ ζητήματος τής συγκροτήσεώς τον) 
μέ τή φασαρ ία , ποϋ εγινε γύρω σ ’ αύτό,·αρχίζει νά προσλαμβάνη καί κάποια  
ειρωνική άπόχρωσι (αφού υπάρχει μεγάλος φόβος ή λειτουργία τοΰ κρατι
κ ή 5 μας θεάτρου νά παραπεμφθή  στις περίφημες νεοελληνικές καλλένδες) 
γίνονται αν τη τη στιγμή απο ιδιωτας, μέ μ ιά  ήμιεπίσημη ένίσχυσι, σοβαρές 
και θετικες προσπάθειες στη σφα ίρα  τής σκηνικής μας ζωής, ποϋ καταλή
γουν εντός ολίγον σέ άξιολογωτάτη καλλιτεχνική δράσι.

Συγκεκριμένως έχουμε ύ π ’ δ-ψι τήν άναγγελθεϊσα σνγκρότησι άρτιον 
δραματικού θιάσου στον Πειραιά, ποϋ υπό  τήν καλλ. δ ιενθννσιν τοϋ κ. Ρώτα  
και με ενίσχνσι εκ μέρους τοϋ Λήμου Πειραιώς, θά  δίνη στό δημοτικό θέα
τρο τής γειτονικής πόλεως τακτικές καθαρώς φιλολογικές παραστάσεις—μέ 
λαϊκές τιιιές—χάριν τής αίσθητικοπνεν ματικής άναπτύξεως τοϋ κοινού.

Στο συγκρότημα αντο, καθό)ς πληροφορούμεθα, συμπράττουν άριστοι 
καλλιτέχναι, όπως οι κ. κ. Χρ. Νεζερ, Γαβριηλίδης, Δενδραμής, Παρασκενάς 
ή δις 'Ελ. ΙΙαπαδάκη κ.λ.

Εξ αφορμής αυτής πρέπει να σημειωθή δτι ή νέα αύτή φωτεινή και 
προοδευτική έκδήλωσις, ποϋ γίνεται σ ιόν Πειραιά, αποτελεί ενα έπί πλέον 
τίτλον τιμής στο φιλοπροοδο Δήμαρχο τής γείτονος κ. Τάκην ΙΤαναγιωτό- 
πονλον, ποΰ σε αρκετα πνευματικοκαλλιτεχνικά ζητήματα υπερτέρησε τούς 
συναδέλφους τον τής ελληνικής πρωτενονσης—καθό)ς καί στους λαμπρούς  
καλλιτεχνας μας, ποϋ  αποτελούν τα στελεχη τοϋ θεατρικού αύτού συγκροτή
ματος, για την v ia  ευγενική νπερ τής Τέχνης και τού κοινού προσπάθε ιά  τους.



ETNA ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ· Mk αϊα&ηαα ζωηρής ενχαριστήαεως, 
γεμάτο άπό τΙς καλύτερες προσδοκίες, έδέχ&η δ κόσμος τών καλλιτεχνών 

καϊ φιλομσύσων μας την εϊδησι γιά την ϊδρναι Μουσικής ’Ακαδημίας (ωδι
κής καϊ μελοδραματικής) τοϋ κ. Κ . Νικολάου.

’Αναμφίβολα το νέον καλλιτεχνικόν ίδρυμα—με τήν κυριαρχούσα στον 
τόπο μας  επιπολαιότητα και προχειρολογία ατά μελοδραματικά εν γένει— 
ερχεται νά πληρώση ενα α ισθητό κενόν καϊ νά Ικανοποίηση μ ιά  επιτακτική 
ανάγκη τής μουσικής μας ζωής , ιδίως δσον άφορά τήν άρτίαν προπαρασκενή  
καί συγκρότηαι νέων καλλιτεχνών, ποϋ προορίζονται γιά τήν ’Όπερα.

Κ α ϊ αυτό, διότι ό Ιδρυτής τής σχολής, ό διακεκριμένος βαθύφωνος κ. Κ .  
Νικολάου (πρώην υποδιευθυντής τοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών), 6 όποιος εα η μείωσε 
στό ’Εξωτερικό άξιολογωτάτη σταδιοδρομία ώς καλλιτέχνης τοϋ μελοδράμα
τος καϊ εδώ κατ ’ έπανάληψιν μας εδωσε δείγματα τής εξαιρετικά ευσυνεί
δητης καϊ καρποφόρου καλλιτεχνικοπαιδαγωγικής του εργασίας στον κλ.άδο 
τον, παρέχει δλες τϊς εγγυήσεις—μορφώσεα>ς δράσεως καϊ πείρας—δτι ή 
ίδρνθε ϊσα  άνωτάτη μουσική σχολή, ποϋ  τόσον εχουμε ανάγκη, με τή συμβολή 
εκλεκτών συνεργατών, θά ανταποκρ ιτή  στις βλέψεις καϊ προσδ ικ ίες  τοϋ κοινοϋ.

Στήν ώραία του δε αυτή προσπάθε ια  ό κ. Νικολάου αξίζει νά εχη, τήν 
θερμήν ένίσχυσι έκ μέρους τής εκλεκτής κοινωνίας κα ϊ τον Τύπον.

Μ Α  ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ 01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ. Με τήν εναρξι τής εφετΐΐνής 
μουσικής περιόδου τών σννανλιών κ. λ. ανακύπτει καϊ παλι το σοβαρο 

ζήτημα τών μετακαλονμένων στον τόπο μας ξένων καλλιτεχνών.
Κατά  τά τελενταία χρόνια παρετηρή&η άπό τά μουσικά μας Ιδρύματα 

καϊ αλλονς όργανωτάς συναυλιών ενας δξύτατος άνταγαινισμός στο ζήτημα 
τών ξένων κοντσερτίστ. Γίνεται δηλ. μ ία  περίεργη καϊ νοσηρή αμιλλα ποιος 
νά μετακαλέση περισσοτέρους ξένους καλλιτέχνας,ποϋ συχνά δεν παρουσιάζουν  
καμμ ιά  εξαιρετικότητα καϊ δμως προσελκύουν αρκετά τούς σνόμπ εις βάρος 
τών ’ιδ ικών μας μουσικών, όσονδήποτε και αν είναι οί τελευταίοι καλοί.

Τό πράγμα  (5s φαίνεται δ ι ι εφέτως θά προσλάβη επικίνδυνες διαστάσεις 
γιατϊ επολλαπλασιάσθησαν as μάς τελευταίως οι δ ιάφοροι πράκτορες συναυ
λιών. Κατά συνέπειαν τό κακό γιά τους δικούς μας καλλιτέχνας, οί όποιοι 
εντελώς παραγκωνίζοντα ι άπό τόν κατακλυσμόν τών ξένων, θά είναι πολν 
μεγαλύτερο εφέτως με τήν σοβαρή γενική οικονομική κρίσι τοϋ τόπου και 
τήν διάδοσι τής μηχανικής μουσικής.

Κανείς, βέβαια, δεν αμφ ισβητε ί τήν ωφελιμότητα τής άκροάσεως διάσημων 
καλλιτεχνικών κορυφών. Πρέπει δμως νά παρατηρήσου με—δπως καϊ άλλοτε 
έτονίσαμε—δτι μόνο πραγματ ικά  μεγάλοι ξένοι καλλιτέχναι πρέπει νά μετακα-  
λουνται καϊ νά άποκλείωνται οί δεντέρας καϊ τρίτης κ. λ. κατηγορίας.

Έ ξ εναντίας δε πρέπε ι—και ας τό ’έχουν νπ  ’ δψει οί δργανωται τών 
συναυλιών μας—νά υποστηρίξουμε τούς εκλεκτούς 'Ελληνας καλλιτέχνας, 
ποϋ εϊναι αρκετοί, κα ϊ νά άφήσονμε π ιά  τό γελοίο σνομπ ισμό μας: να αγγα-  
λιάζουμε καϊ θεοποιονμε κάθε ξένο τυχοδιώκτη και αγύρτη, τή στιγμή ποϋ  
στό Εξωτερικό κυρ ιαρχε ί άγριος σωβινισμός στήν τέχνη καϊ μποϋκοτά-  
ρονται ακόμα καϊ ξεχωριστές φυσιογνωμίες, δταν δεν είναι αυτόχθονες.



Ο ΠΑΝΔΑΣΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑ
Π Α ΙΔ Α ΓΩ ΓΗ Σ Η  ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Αν πιστεψουμε τά λεγόμενα των ιδρυτών τών ’ί^δείων καί Παράωδείων (οί κακές
γλώσσες μπορούν νά το πάρουν καί γιά λογοπαίγνιο) τό μουσικό αίσθημα στήν 'Ελλάδα—
χάρις σ’ αΰτά πάντοτε—έχει έ;απλο>θη καί καλλιεργηθή στόν ανώτατο βαθμό καί μέ τά 
ωραιότερα αποτελέσματα !

Π λ έ ο υ μ ε  σέ  π  ε λ ά γ η  μ ο υ σ ι κ ή ς !  ’Απ’ τήν τελευταία μπαραγκούλα ώς 
τά πολυτελέστερο μέγαρο άκούγονται ήχο: βιολιού, πιάνου, τραγουδιού κλπ. Κάθε μαθη
τής καί μαθήτρια σέ μερικά χρόνια γίνεται διπλωματούχος ’^δείου καί έπομένως...δάσκα
λος ! Π α ν δ α σ κ α λ ι σ μ ό ς  λοιπόν μπορεί νά άνομαστή αύτό, πού γίνεται στόν τόπο μας. 
Ολοι μας φιλοδοξούμε νά διδάξουμε καί θάρθη μιά μέρα—αλλοίμονο !—πού στή μαγική 

εικόνα τών ’ί^δείων θά ζητείτα ι δ μαθητής.
Σέ δλα τά μέρη τοΰ κόσμου καθηγηταί γίνονται οί απόμαχοι καλλιτέχναι. ’Εδώ

αρχίζουμε ανάποδα. "Ολα τ ’ άπειρα κοριτσάκια, μέ τή διπλή σημασία ποδχει ή λέξις
άπειρα, γ ιατί παρατηρεϊται κ ι’ αΰτά τά περιέργο νά μήν υπάρχουν σχεδόν παρά μαθή
τριες στά ’$δεια μας, μεταβάλλονται αμέσως σε δασκάλες καί ρίχνονται με μανία στήν 
εφαρμογή τής λαϊκής παροιμίας.

Πολλοί θά ρωτήσουν : γ ιατί γίνεται αύτό ;
Πρώτα, πρώτα, γ ιατί δέν ύπάρχει μουσική παράδοσις ή μάλλον ύπάρχει μιά τέτοια

πού δημιουργήθηκε άπό τά νεοϊδρυθίντα ’ξίδεία, τά όποια γιά νά μαζεύουν μαθητάς διορί
ζουν δλους τούς διπλωματούχους των.

Τί διάβολο ! σκέπτονται' κάθε δασκαλίτσα θά φίρη καί μιά δυό μαθήτριες γνωστές 
της γιά νά διατηρήση τάν περίφημο τίτλο. Κ ’ έτσι τά ιδρύματα αύτά κάνοντας τά μεγα- 
λείτερο κακό στή θεά Μουσική καμαρώνουν καί καυχώνται δτι ή πλατειά αύτή διά- 
δοσις τής μουσικής στήν Ελλάδα οφείλεται σ’ αΰτά !

Σέ δλα τά μέρη τοϋ κόσμου τή διδασκαλία αναλαμβάνουν—είπαμε πάρα πάνω—
καθηγηταί πεπειραμένοι. ’Εδώ—ξαναλέμε—γίνεται τά άντίθετο, ’Έτσ. διαστρεβλώνονται 
τά κακομοίρα τά παιδιά καί όσα μεν έχουν κάποιο ταλέντο, βρίσκουν αργότερα καί μέ 
πολλούς κόπους, τάν ίσιο δρόμο, τά άλλα δμως μεταδίδοντας άργότερα—σέ άλλους μέ 
μεγάλη ευσυνειδησία δ,τι τούς έδίδαξαν, συντελούν στή διάδοσι της διαστρεβλωτικής μουσι
κής παραδόσεως.

Καί δσο πρόκειται περί άργανικής μουσικής, τά πράγμα πάει κ ι’ έρχεται. Τί γίνεται 
δμως μέ τή φωνή, τά λεπτότατο άνθρο>πινο δργανο ; δεν ξέρουν οί κ.κ. επιχειρηματία', 
τών μουσικών σχολών δτι τά λιγώτερο, πού έχει νά πάθη Ινας μαθητής είναι ή ύπερ- 
κόπμσις, άν δχιτά τέλειο χάσιμο τής φωνής του ; ή δέν ξέρουν ή αδιαφορούν. Καί τά 
ένα καί τά άλλο άσυγχώρητα.

Τί μπορεί Ινας καλός καθηγητής νά κάνη σέ μιά φωνηπού έπί τρία χρόνια ή καί περισ
σότερα καλλιεργήθηκε (!) από μιά ανίδεη δασκαλίτσά ; νά πληρώση τά σπασμένα·
Αύτό εχει νά κάνη. ’Εμπρός λοιπόν άπ’ άρχής : ο, ο, ο  ι, ι, ι   α, α, α   Τά
στράβά τά κλήμα έχει άνάγκη άπό διόρθωμα καί είναι γνωστά δτι μόνο ή φωτιά τά 
σιάζει. Ετσι καταντάνε τά κακομοίρα τά παιδιά νά παίρνουν τά περίφημο δίπλωμά τους 
μετά δεκα καί δώδεκα χρόνια. ’Οφείλουμε νά δμολογήσουμε πώς τόσος κόπος καί έξοδα 
γιά μιά τέτοια μουσική διαστρέβλωσι είναι πολύ!



Μιλήσαμε παραπάνω γιά χά νεώτερα ’$δεϊα καί γιά τή διδασκαλία, πού παρέχεται 
άπ’ αύτά στούς μαθητάς. θά  ήτανε άραγε άσκοπο άν ρίχναμε καί μιά ματιά στή μου
σική διαπαιδαγώγησή τοϋ κοινοδ πού έχουν άναλάβει τόσον αύτά, δσο καί τό παληά ’ίίδεϊον ; 
οί συναυλίες, γιά τις δποϊες καυχώνται έπίσης, είναι εκείνες, πού θά μπορούσανε νά μορ
φώσουν ένα κοινά μουσικώς αμόρφωτο καί μέ γοΰστο χαλασμένο άπ’ τή μεγάλη δ.άδοσι τοϋ 
φωνογράφου ;—τήν π λη'ή  αΰτή τοΰ Φαραώ γιά τήν όποια θά μιλήσουμε άλλοτε—ασφα
λώς δχι ! οΰτε τά προγράμματα, οΰτε ή τιμή τών είσητηρίων (έκατό δραχ. πολλές φορές 
γιά  λαϊκές συναυλίες) είναι κατάλληλα γ ι’ αΰτό ; Τά ιδρύματα αύτά σ’ αύτή τήν περί- 
πτωσι δέν είναι τίποτ’ άλλο άπό πρακτορεία συναυλιών. Αέν θά μπορέσουν βέβαια νά μας 
πείσουν δτι μέ τά νά καλοΰν λογής λογής καλλιτέχνες άπ’ τά ’Εξωτερικά κάνουν καλά 
στάν τόπο. 'Απλούστατα—εμποδίζουν τήν ελληνική καλλιτεχν.κή έξέλιξι. Οί διάφοροι 
σνόμπς γιά τούς όποιους κυρίως δίδονται οί συναυλίες αύτές δεν καταδέχονται πιά ν ’ 
ακούσουν ρωμιό καλλιτέχνη καϊ γυρίζουν τήν πλάτη τους περιφρονητικά μπράς στά ονό
ματα τών πολύ καλλίτερων δικών μας. Δέ μιλάμε ;ιά  τίς κορυφές τοϋ εξωτερικού πού 
μας διδάσκουν μέ τίς συναυλίες τους δλους μας, καλλιτέχνες καί μή. Αύτοί άλλωστε 
είναι τόσο λίγοι ;

Είπαμε πάρα πάνω πώς τά προγράμματα τών συναυλιών αύτών είναι ακατάλληλα. 
’Ά ξ ρίξουμε μιά ματιά σ’ αύτά καί θά ϊδοδμε πώς πραγματικά δέν ύπάρχει κανένα 
σύστημα στά ρεπερτόριο αύτά πού θά ώφειλε νά εχη ώς υψηλά προορισμό τή διαπαιδαγώ- 
γησι καί μόρφωσι τοϋ ’Αθηναϊκού κοινοΰ. Στις μέν «Ααϊκές συναυλίες» δίδονται έργα 
κοινότυπα ώς έπί τά πλεϊστον, καταλληλότερα γιά αίθουσες καφενείων—'ίσως γιατί νομί
ζουν πώς τέτοια χρειάζοντα. στά μικρά λαό (!) γιά- νά τρέχη, στίς δέ συναυλίες τών 
νεόπλουτων συνδρομητών άλλοτε μέν έργα έκκεντρικά δπως δ Πασίφικ τοΰ ’Όνεγκερ, ή 
Ιστορία τοΰ Στρατιώτη, τοϋ Στραβίνσκυ κλπ. πολλές φορές δέ καί ανύπαρκτα, όρα κα  ̂
10η συμφωνία τοΰ Μπετόβεν.

Καί γιά ένα κοινά πού γνωρίζει καλά τούς κλασσικούς δλ’ αύτά άποτελοΰν συμ
πλήρωμα μπορεί νά πή κανείς τής μορφώσεώς του καί είναι καταλληλότατα γιά νά 
'ικανοποιήσουν τήν περιέργιά του, εδώ δμως σέ μας τί καλό μποροΰν νά κάνουν, δταν δέν 
ξέρουμε παρά έλάχιστα πράγματα άπ’ τή σοβαρή μουσική ; τά καλά πού μπορεί νά 
κάνουν τά πολλά ζαχαρωτά στά παιδί πού δέν τρώει τά φα ΐ του.

'Γγιεινή τροφή λοιπόν πρίν άπ’ δλα κ ι’ έχομε καιρό γ ιά   επιδόρπια.
ΣΟΦΙΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
C u r t  G o e t z :  Ο ΤΕΓΓΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΑΟΓΡΙΑ — ΑΡΓΓΡΟΠΟΓΛΟΣ—ΘΕΑΤΡΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : Ό συγ/ραφέας δέν θά μποροΰσε καθόλου νά κριθεί άπό τά έργο του αύτό, 
γιατί έτσι πού τοϋ τό παρουσιάσανε δέν ήταν βέβαια δικό του παρά τοϋ κ. ’Αργυρόπουλου, 
καθώς γίνεται στά θίασό του καί μέ πολλούς άλλους Γερμανούς, Έ γινε κ ι’ εδώ μιά διασκευή 
γιά  ν’ άρέσει περισσότερο στό κοινά κ ι’ άπό ρωμαντική κωμωδία, πού τήν έλεγε τά πρό
γραμμα, κατάντησε φάρσα.

Είναι φοβερά πράμα οί θεατρίνοι πού κάνουν φιλολογία' ξέρουν, δπως λένε, τή σκηνή, 
ξέρουν τί θέλει δ κόσμος καί τίς τίιά πολλές φορές δέν καταλαβαίνουν τίποτα καί μάλιστα 
σέ σκηνές πού τίς παίζουν ωραία. Κι’ αΰτή τήν έπαρση καί τήν παντογνωσία τήν παίρνουν 
οί θεατρίνοι, πού άποχτήσανε μιά φίρμα, ένα κοινό, ένα θίασο καί καμιά φορά καί χωρίς τ ί
ποτε άπά αύτά.

Κ ι’ & κ. ’Αργυρόπουλος είναι θεατρίνος μέ πολλήν, άλήθεια άξια, ίδιόρυθμος, πρωτότυ
πος καί μέ πολύ ταλέντο, θ ’ άξιζε νά έμπνευστεί κανείς άπό τά αξιόλογο παίξιμό του. "0-



μως, μιά φορά πού δημιούργησε τή φ ή μ η  πώς είναι κωμικός, θά ήταν κουταμάρα νά μ ή  ζη
τήσει νά τήν ένισχύσει καί κάθε ρόλο του τόν κάνει κωμικό, αν καί πάντα είνα ι ικανός νά τόν 
καταλάβει σωστά, καί αναγκάζει καί τούς ουγ,'ραφεϊς πού μεταφράζει, πολύ συχνά νά κά
νουν κι’ αυτοί τά ίδιο καί νά γίνονται κ ι’ αύτοί κωμικότεροι.

Τά έργο ήταν «ό ψ ε ύ τ η ς  κ α ί  ή κ α λ ό ;  ρ ι α». "Ομως δέν μας νοιάζει καί τόσο 
τό εργο' οΰτε ήταν τόσο σπουδαίο' δέν αξίζει νά πεί κανείς πώς ήταν γραμμένο μέ κομψό
τητα, μ’ εξυπνάδα, καί μέ μιά πρωτότυπη κάπως, τουλάχιστο γιά μας, αίσθηση—καί φτάνει.

Ό κ. Άργυρόπουλος τά έπαιξε σά φάρσα. ’Εδώ θά σταθούμε, γ ιατί αύτά είναι πού μάς 
νοιάζει' τά θέατρό μας καί οί εκδηλώσεις του.

Ό ρόλος τού Τσάρλυ ήταν πραγματικά ρόλος γιά τόν πρωταγωνιστή τοΰ «Κεντρικού»' 
τού έδωσε δμως ένα χρώμα ελαφρότερο, πότε μπούφικο καί πότε πιό χαριτωμένο καί πότε 
πιά βαρύ κι' έβγαινε !^α σύνολο γεμάτο ασάφεια κάί πλήξη. Στήν πρώτη πράξη δέν υπήρχε 
τίποτα πιά ακατανόητο, τίποτε πιά στεναχωρημένο από τή διήγηση τής ιστορίας γ ιά  τό 
μωρό' φανερά είναι ότι ή σκηνή αΰτή δέν έχει καμιά κωμικότητα, άλλά μερικές φράσεις καί 
κάτι μορφασμοί κάνανε σέ μερικά σημεία νά γελάει δ κόσμος νευρικά καί χωρίς λόγο, όχι 
γιατί τοΰ τά έφερνε τά γέλιο του τό έργο παρά γιατί ξανάβλεπε δρισμένους τρόπους τού 
άγαπητοΰ του κ. ’Αργυρόπουλου, πού τάν είχαν κάνει άλλοτε νά γελάσει. y

Στή δεύτερη πράξη βάζει στά στόμα τοΰ Τσάρλυ δ μεταφραστής—θιασάρχης μιά βρισιά, 
προορισμένη στά «Κεντρικά» νά έκπλήξει καί στά κείμενο βέβαια γιά νά ζωντανέψει τόν 
τύπο' Ιως τή στιγμή έκείνη τά παίξιμο τοΰ ρόλου δέ δικαιολογούσε καθόλου αύτή τή φράση 
πού πέρασε σάν ξένη καί θαύμασα σέ λίγο τή λέξη «βλασττιμιάρης» άντί «βλάστημος», πού 
λέμε στήν ’Αθήνα. Γλωσσοπλάστης γίνεται δ κ. Άργυρόπουλος γιά νά κάνει πνεΰμα" ή ασύ
στατη αύτή λέξη χαραχτηρίζει καλά μέ τήν ασύστατη πρωτοτυπία της τά πώς αισθάνεται 
τά κωμ.κά δ θιασάρχης—μεταφραστής ή πώς θέλει νά τό αισθάνεται. Είμαι βεβαιότατος ότι 
τό κείμενο δέ λέει οΰτε «βλαστημιάρης» λέξη δηλαδή ασυνήθιστη οΰτε ότι στήν ίδ.α πράξη 
σέ μιά σκηνή μέ τήν ’Αγγέλα υπάρχουν φράσεις μέ περιπεπλεγμένη περιπλοκή σάν τά γνω
στό «φίλος έδωσε πράς φίλον κλπ». Πλησιάζουν 6λ’ αύτά τήν Όπερέττα καί μάλιστα οΰτε 
έκεί δέν θά μπορούσε κανείς νά τά υποφέρει. Είναι βαλμένα μόνο καί μόνο γιά νά προκα- 
λέσουν τά φτηνό γέλιο' τά ίδιο καί τά ιδιαίτερα λόγια πού λέε. στήν τρίτη πράξη στάν ’Αβά 
δέν θά υπάρχουν έτσι στά βιβλίο.

Αύτάς λοιπόν δ βιασμός τού κειμένου καί τά απαραίτητο ανάλογο παίξιμο τά κωμικό
τερο, όπου δέν χρειάζεται, φανερώνει φυσ.κά ότι δ θεατρίνος τά έχει δέσει τά κοινό του, 
ότι δέν φοβάται μήπως νά χάσει, μά ϊσως νά δείχνει πώς άρχίζει κάποιος ξεπεσμός πού φα
νερώνεται καλλιτεχνικά τώρα γιά νά γίνει μιά μέρα, σύντομα, καί υλικός.

’Εννοείται, βέβαια, ότι αΰτές οί αλλαγές τών κειμένων δέν είναι ασυνήθιστες γενικά στό 
θέατρό μας' πότε γείνονται συνειδητά καί πότε ασυνείδητα σέ κάθε είδος' κ ι’ επειδή πρό
κειται γ.ά κωμωδίες, δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι χιλιάδες, γαλλικές τώρα, γινήκανε αγνώ
ριστες γιά χάρη τού κ. Λογοθετίδη' όμως δέ μιλάμε γιά τάν κ. Λογοθετίδη' καί άλλο είναι 
δ κ. Άργυρόπουλος καί άλλο ό συμπαθητικός θεατρίνος τής Μαρίκας. Ά ν  καί τά θέατρο 
έχει νά περιμένει πολύ περισσότερα άπό τάν κ. Άργυρόπουλο. 'Ύστερα τά νά χαλάνε τά 
κείμενα παίρνει καί διάφορες άλλες μορφές' μήπως όταν συναρμόζουν οί συγγραφείς τούς 
ρόλους μέ τούς θεατρίνους δέν είναι τά ϊδιο ', γενικά τά κακό, πού βέβαια δέν πρέπει νά θεω
ρηθεί πιά στά τέλος καί νόμος !....

'0 άνθρωπος, πού πληρώνει σά σκασμένος τά εισιτήριο, έχει δικαίωμα νά θέλει μαζί μέ 
τή διασκέδαση νά υψωθεί αισθητικά. Καί τό καθήκον μας στό θέατρο αύτό είναι' μαζί μέ 
τά πιά εΰθυμο γλέντι, χωρίς νά τό καταλαβει ό θεατής, νά πάρει άπλόχερα καί έναν ύψωμά 
καί μιά χαρά βαθύτερη, μίαν απολύτρωση θά έλεγα, σάν δέ ντρεπόμουνα τά νά μιλάω 
μέ συλλογισμούς ύπερβατικούς.

Κ ι’ άν επιτρέπονται καί μερικές λεπτομέρειες, θά ξεχωρίσω τάν κ. Ν. Βλαχόπουλο καί 
τάν κ. Χρ. Εύθυμίου θά· φρίξω μπροστά στά βάρβαρα σκηνικά τοΰ έργου καί θά τρομάξω 
μπροστά στάν ανήκουστο θρίαμβο τοΰ χυδαίου, πού ένσαρκώνειή καινούργια καμπαρεδίστικη 
κόκινη αυλαία τοΰ θεάτρου μέ τά «άνακαινισμένο» μαονίσιο σανίδωμα πού σχηματίζει τήν 
πρόσοψη τής σκηνής.

P a u l  F r a n k :  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΛΟΪΆΙΕΣ : Είναι ή κωμωδία, πού παίζει αύτές 
τίς μέρες δ κ. Άργυρόπουλος.



’Εδώ π ιά—καί τά έργο τό επιτρέπει—ή διάθεση τοΰ θιασάρχη, πού ζητάει ν’ αρέσει στό 
πολύ κοινό, διάθεση πλανημένη στά βάθος κ ι’ έπιζή'Ηα, βρίσκει δλ'ΐ τήν εύκαιρία καί αλω
νίζει. Τά έργο είναι μιά φάρσα χαζή καί συνηθισμένη, πού ή μόνη της άξια, πού μπορεί 
νά έχει γιά μάς, είναι πώς μάς παρηγορεί κάπως, δείχνοντας πώς τέτιοι τιποτένιοι συγγρα
φείς βρίσκονται κ ι’ άλλοΰ—(εκεί δμως υπάρχει καί σωστά θέατρο' τί νά γίνει δμως ; τούς 
μοιάζουμε τουλάχιστο στις κακές στιγμές τους' κάτι είναι καί τοΰτο !)—Κάνει, δήθεν, δτι 
θέλει νά σατυρίσει τούς Άμερικάνους, χωρίς δμως νά καταφέρνει τίποτα.

Παίχτηκε σχν οπερεττα. Πολλές φορές περίμενα τήν ορχήστρα νά. παίξει κανένα κλε- 
μένο τραγουδάκι καί δέν θά ήταν καθόλου άδικο, άν σημείωνε κανείς δτι δ πρωταγωνιστής 
βάλθηκε νά Εεπεράσει τάν κ. Μίμη Καντιώτη στά παίξιμο καί στ’ άστεϊα. Τά κοινά γελούσε 
δπως καί στά προηγούμενο έργο, μά τά γέλιο του ήταν βιασμένο καί νευρικά καί ξέσπαγε ποϋ 
καί ποϋ στις άκρες τής αίθουσας καί παράσερνε καί τοϋς άλλους, νά γελοϋν κ ι’ αυτοί, σάν 
άπά υποχρέωση κ ι’ άπό καλή άνατροφή, μιά φορά πού τούς μαζέψανε σ’ ένα θέατρο γιά νά 
τούς παίξουν φάρσα.

Βέβαια δ κ. ’Αργυρόπουλος κάνει αυτές τις υποχωρήσεις άπά σκοπιμότητα καί τά ξέρουμε 
καλά πώς είναι ικανός νά μάς ξαφνίσει πάλι μέ καμιάν αριστοτεχνικήν έχτέλεση σέ κανένα 
έργο τής προκοπής. Γι’ αΰτά καθόμαστε τώρα καί συζητούμε καί σημειώνουμε τάν κατήφορο 
τοΰτον, γιά νά τάν θυμόμαστε, άν τύχει καί προχωρήσει κάποτε τάθέατρό μας. Τότε θά δού
με μέ ντροπή, ποϋ μας έσπρωχνε ή έπιθυμία γιά τά σίγουρο κέρδος, έπιθυμία δικαιολογημένη 
χειμώνα καιρό καί μέ συνθήκες άνιπνευματικές.

"Γστερα δέν αξίζει νά ζημιώνεται κανείς καί νά χάνει τά λεφτά του γιά νά κάνει σοβαρή 
τέχνη. Ή εΰτυχία τής ζωής μετριέται μέ τήν άνεση πού μάς δίνει κάθε τόσο, πού τήν ανα
γκάζουμε νά μας δίνει, καί οί πνευματικοί θρίαμβοι δέν φτάνουν καθόλου γιά νά μάς προσ
φέρουν τή χαρά οϋτε καί νά μάς αποζημιώσουν γιά μία Ολική αποτυχία.

Οδτε καί θά μπορούσε ποτέ κανείς νά φαντασθή πι»ς καί δταν άκμάσει τό θέατρό μας 
δέν θά ύπάρχει θέατρο σάν τά τωρινό τοϋ «Κεντρικού». Μά τότε θά έχει τή θέση του, δίπλα 
στά βαριετέ.

Περνούμε χρόνους δίσεχτους, μά οί καλλιτέχνες δέν είναι άθώοι γ.ά τις αιτίες αΰτηνής 
τής δυστυχίας.

ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.— 'Ο Πειραιάς γιά νά έχει τάν πιά εκλεκτό Δήμαρχο, πού θά μπο- 
ροΰσε ν’ άποχτήσει μιά 'Ελληνική πόλη, μαζί μέ τις άλλες εκπολιτιστικές καί προοδευ
τικές προσπάθειες τοϋ κ. Τ. Παναγιωτόπουλου, τόν τελευταΐον καιρό μπόρεσε νά προσφέρει 
καλή φιλοξενία σ’ Ινα μοναδικά θίασοί·στήν «Εταιρεία τών Ελλήνων Καλλιτεχνών», πού 
αντιπροσωπεύει αΰτήν τήν έποχή τά δραματικά θέατρο στήν Ελλάδα.

“Εως τώρα ό Πειραιάς θεατρικά ήτανε πιάτσα νεκρή' δμως, τώρα διατηρεί ένα θίασ ο 
γεμάτο πρωταγωνιστές, πού δουλεύουν πειθαρχηαένοι καί πού χαρίζουν στά κοινά ξεχωρ1- 
στές στιγμές καί στόν Ιαυτό τους τή χαρά δτι κάνουν τή δουλειά τους καί τά καθήκον τους.

"Ομως τά πιά σπουδαίο είναι πώς δόθηκε στήν ’Αλίκη, πού μαζί μέ τήν κ. Μαρίκα 
Φιλιππίδου είναι ή πρωταγωνίστριες τοϋ Θιάσου, ή εΰκαιρία νά δείξει μιά έξέλιξη αφάν
ταστη καί μία ικανότητα πραγματικά περισσότερο άπό Ικανοποιητική. Τήν «’Ανάσταση» 
καί τά «Κουρέλι» τά έπαιξε μ’ Ινα τρόπο άξιοθαύμαστο καί χωρίς νά κάνω ιεροσυλία καί 
ζυγίζοντας καλά τή φράση μου, λέω πώς δέν ήταν καθόλου κατώτερη άπό τήν υπέροχη 
Κυβέλη, πού θριάμβεψε σ’ αυτούς τούς ρόλους. Καί γιά δσους λαχταρούν τις θεατρικ?ς 
δόξες καί γιά δσους έγκαρτεροΰν τώρα περιμένοντας τά καλύτερο αΰριο γιά. τή σκηνή μας, 
αΰτά τά ξεπέταγμα τής ’Αλίκης, τά ξέσπασμα τά ήφαιστειώδικο πρέπει νά είναι μιά δαθυ- 
τάτη παρηγοριά' ,Ίατί δ πλατύς δρόμος, πού ανοίγεται στήν ’Αλίκη, γιά νά τήν φέρει 
μαζί μέ τά θέατρό μας, τήν δόξα καί στήν αναγέννηση, δέν είναι παρά τά βοαβεϊο, πού 
δίνεται στά ταλέντο στήν φιλοπονία, στήν ευπρέπεια, στήν καλο)σύνη, στήν φιλοπονία,στήν 
εύπρέπεια, στήν καλωσύνη, στήν ήθική·—δηλαδή στήν ’Αλίκη.

Οϊ Πειραιώτες κάθε βράδυ τή χαίρονται αύτή τή χαρά και δ Λήμαρχός τους γιά τήν 
ύποστήριξη πού δίνει στό θίασο δχι μόνο δέν θά μετανοήση ποτέ, άλλά θά έχει κάθε δικαί
ωμα νά καυχιέται γιά τήν πνευματική πρόοδο πού δδήγησε τήν πόλη του δσο τούλάχ.στον 
θά μποροΰσε νά πή κανείς γιά τά θέατρο, πού είναι σημαντικότατος, άν δχ̂  καί άπά τούς 
πρώτους δημιουργούς τοΰ πολιτισμού.



'Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.—"Ενας βλαβερός εχθρός τοΰ θεάτρου, πού δέν είναι άξιος νά 
συγκριθεΐ" μαζί του σχετικά μέ τήν θέση του μέσα στή διανοητική ζωή, ό κινηματογράφος, 
τό ρομπότ’ περνάει κρίση · στον τόπο μας. eH ’Αθήνα /ι’ αύτό γίνεται αξιολάτρευτη.

Τά έχει δλα δ Κινηματογράφος : μοντέρνα διακόσμηση, μαρκίζες, προθαλάμους, αστέ
ρες, ρεζισέρ καί τραγουδιστάδες, μά τόν άρνιοΰνται οί ’Αθηναίοι’ ή ανάγκη τόν κάνει νά 
είναι ακριβός’ Καί πέφτουν οί τιμές του γιά  νά πάει κόσμος’ μά ίσως-ϊσως νά μήν ξαναβρεί 
ταύς πιστούς του. 'Ο βωβός κολάκευε τήν κουταμάρα τοΰ κόσμου, πού ζητούσε νά περάσει 
τήν ώρα του με κάτι τ ι πού τό καταλάβαινε. Τώρα ή δμιλία στενοχ«)ρεϊ’ δ?ν καταλαβαίνουν 
τήν ξένη γλώσσα καί αναγκάζονται νά βάλουν πιό μεγάλη προσοχή’ καί μιά φορά πού ό 
πνευματικός κόπος δέν είναι κάτι συμπαθητικό, δεν πηγαίνουν. Εύτυχώς ! Γιατί καί τή γλώσ
σα νά καταλάβαίνανε πάλ. δέν θά βρίσκανε εύχαρίστηση. Ή φωνή δέν είναι ανθρώπινη 
ούτε ή μουσική του είναι μουσική. Σέ λίγο καιρό θά διαφθαροΰμε τόσο πού ν ’ άκοΰμε τήν 
πραγματική δμιλία μέ φρίκη.

”Ας φτηνήνουν τά εισιτήρια καί ας πέσε. ό όμιλών κάτω άπό τό νά μήν μπορεί νά βγά
λει τά έξοδά του, δπως τό παθαίνουν τόσοι καί τόσοι θίασοι ζωντανοί.

Βλ έπεις μίαν δμιλοΰσα ταινία καί καταλαβαίνεις δτι πάνε νά κάνουν θέατρο* μά δέν 
κλεβεταί τόσο εύκολα τό ρόπαλο τοΰ 'Ηρακλή’ άργά-άργά άκούγονται τά λόγ.α, κουραστικά 
καί οί ήθοπσιοί πρυσπαθώντας νά «παίξουν» ενοχλούν καί κουράζουν. Στόν κινηματογράφο 
αξίζουν μόνο τά ζουρνάλ καί τά μίκι-μάους. "Ο,τι δηλαδή δέν έχει καμιά σχέση μέ τό θέα
τρο. 'Ο κινηματόγραφος γιά τό καλό του πρέπει νά πάψει νά μοιάζει μέ τό θέατρο.

’Αλλά δέν έχω φυσικά τήν άρμοδιότητα καί θά ήταν αστείο νά δίνω συμβουλές σε μιά 
εφεύρεση αξιοθαύμαστη καί τόσο προοδευμένη, άλλά λυπάμαι τόν ανθρώπινο μόχθο τών ρε- 
ζισέρ καί τών μηχανικών, πού δημιουργούν κάτι τ ι νόθο, πού δέν μπορεί νά εξυπηρετεί 
παρά τίς στ.γμές τής ανίας μας ή μερικές κοσμικές υποχρεώσεις πού μάς επιβάλλουν νά 
πάμε πότε-πότε μέ τό ζόρ. στόν κινηματογράφο.

Στις άλλες χώρες μπορεί σε κάτι νά συντελεί τό θέατρο τών σκιών, άλλά εδώ εμείς έ
χομε ανάγκη άπό θέατρο πραγματικό, ζωντανό.

Δέν τολμάω νά στέκομαι άντίθετος μέ τίς κατακτήσεις τοΰ αιώνα μας, δμ«)ς θά ήταν με
γάλη εύτυχία νή μήν ύπήρχαν στόν κόσμο αύνά τά δημόσια καί φουτουριστι-ά υπνωτήρια. 
Καί δσόι τρομάζουν μπροστά στήν κυριαρχία τής μηχανής άπέναντι στό «πνεύμα» τοΰ 
ανθρώπου αύτή τή στιγμή τουλάχιστο μοΰ γίνοντα. συμπαθητικοί* γ ιατί σήμερα δ κινημα
τογράφος δέν είναι τίποτε άλλο παρά κακή μίμηση τοΰ θεάτρου, πού ξεγελάει τόν κόσμο 
ακριβώς μέ τήν υπεροχή τής μηχανής καί μέ τίς περισσύτερες εντυπώσεις τίς γρήγορες καί 
τίς σαφεστατες, πού δέν αφήνουν καμιάν άμφιβολία δχι βέβαια άπό εσωτερική σνληρότητα  
παρά άπό κουφότητα. Μερικές τελευταίες ταινίες είνα ι τόσον ήλίθιες, πού θά μπορούσανε ν’ 
άποκουτιάνουν καί τόν ΙΙλάτωνα, πού παραγίνεται τό πράγμα κ ι’ άν ξεχάσουμε πώς δ κ ινη
ματογράφος τοΰ παίρνει θεατές τοΰ θεάτρου, έχουμε ν ’ άγωνιστοΰμε εναντίον του καί γιά  
τήν αποβλάκωση πού σκορπίζει στό μυαλό τών άνθρώπων.

Και τό πιό θλιβερό είναι πού καταλαβαίνει εύκολα κανείς πως ή κρίση τοΰ κινηματο
γράφου στ£ν τόπο μας δυστυχώς δέ σημαίνει πώς αύτή είναι δπέ’ρ τοΰ θεάτρου, θ ά  μπορού
σε δμως αύτό νά τήν εκμεταλλευθεί. Μά δέν δπάρχουν εκείνοι πού θά συλλάβουν τούς πό
θους τοΰ λαοΰ γιά ένα θέατρο κοί πού θά τούς εκπληρώσουν. Αύτή τή χαρά δέν θά τήν 
δούμε στά χρόνια μας.

Ως τόσο άν καί άγονη, είναι πολύ μεγάλη ή εύχαρίστηση νά βλέπεις τούς κινηματογρά
φους νά μή δουλεύουν.

Δουλεύει βέβαια 6 Κινηματόγραφος Κοτοπούλη μέ τίς χαμηλές του τιμές. Μά τώρα, πού
χαμηλώσανε κ ι’ οί άλλοι γιά λί^ον καιρό θά δουλέψουν μέτρια δλοι τους καί θά μοι

ράσουν τούς θεατάς τους.
Καί τό θέατρο τό πραγματικό, παίρνοντας άπό τόν κινηματόγραφο τ ίς  άνεσεις πού έχει, 

τίς ώρες καί τή διάρκεια τών παραστάσεών του, κ ι’ εξετάζοντας καλύτερα τό γιατί αύτός 
τραβάει περισσότερον κόσμο, θά δεί δτι καί τό ίδιο τό θέατρο φταίει* κάπως στενοχωριέ
ται δ θεατής κάπως κουράζεται, κάτι άλλο χρειάζεται* ένα ξανάνιωμα. πού νά τοΰ επιτρέ
ψει νά μεταβάλει τίς σάλες τίς βαριοστολισμένες, πού θίγουν μέ τήν ύπαρξή τους τήν άν- 
θρώπινη νοημοσύνη, σε ναούς τέχνης, δηλαδή χαράς καί προόδου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ



Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

Ευτύχημα θεωρούμε δτι έπεκράτησαν δημοκρατικώτερες αντιλήψεις στή Διεύθυνσι, 
τοδ Έθνικοΰ θεάτρου, ν ’ Ιτσι δέν εφαρμόσθηκε τό μέτρο των υπέρογκων γιά τή Δραμα- 
τική Σχολή του διδάκτρων, ποϋ, χωρίς νά βοηθήσουν καθόλου τό οικονομικά μέρος, θά τής 
ϊδιναν χαρακτήρα ψευτοαριστοκρατικοϋ ερασιτεχνισμού,

Λ ίγα ταλέντα βγαίνουν άπ’ τις πλούσιες τάξεις καί πολύ λίγοι γίναν καλλιτέχναι, 
χωρίς νά πάθουν καί νά βασανισθοΰν άπά τά τρυφερώτερά τους χρόνια. Δέ μας επιτρέ
πεται λοιπόν νά στρέψωμε τά βλέμματα στ!ς εύπορες τάξεις, γιά νά στρατολογήσωμε τούς 
καλλ ιτίχνας τοϋ μέλλοντος" μά ούτε καί νά πληγώσουμε τήν ύπερηφάνεια τοϋ φτωχού, 
υποχρεώνοντας τον νά φανερώση καί μάλιστα ν ’ άποδείξη τή φτώχεια του. Αΰτοί, ποϋ θά 
τόκαναν δέν θάταν ούτε οί πραγματικά φτωχοί, ούτε οί πραγματικοί καλλιτέχναι.

Οί ύποψήφιοι γιά τή Δραματική Σχολή, μαζί μέ τούς μαθητάς τής τέως ’Επαγγελ
ματικής Σχολής θεάτρου, έφθάσανε τούς 77. ’Απ’ αυτούς ή εξεταστική επιτροπή, άποτε- 
λούμενη άπά τούς κ. κ. Ί. Γρυπάρην διευθυντήν τοϋ ’Εθνικού Θεάτρου, θ. Συναδ.νόν, διευ
θυντήν τής Δραματικής Σχολής και τούς καθηγητάς Ν. ΙΙαπαγεωργίου, Φ. Πολίτην, Π. 
Καλογερϊκον, Κ. Νικολάου καί Μιλτ. Λιδωρίκην, έξεκαθάρισε 32, δεκάξη άντρες καί Ss- 
κ!*ξη γυναίκες και κατέταξε 25 στήν πρώτη τάξι καί 7 στή δεύτερη.

”Εται στήν πρώτη τάξι θά φοιτήσουν φέτος οί ’Αναγιάννη Τούλα, ’Ανδρονίκου Λελα, 
Βλαστού Μέλη, Εύα^γελίδου Εδα, Κουλουφάκου ’Όλγα, Καλογερά "Ελλη, Λαντα Κοκώ, 
Λεβαντή Κική, Μοσχονα Μαρία, Ξανθάκη "Ελλη, Περπινια Αυγή, Σημηριώτη Μίνα, Τζου- 
μελέα Κούλα, Γεροντέλης Παύλος, Δαφνής Κ., Καλαντζής ’Αριστ., Κίντζος ’Αθ., ΚομΛνάς 
Σπ., Λούπας Στάθης, Μαρμαρίδης ’Ά 'γ .  Μιχαλόπουλος Ίω., Νέζος Γεώργ., Οικονόμου Ήλ. 
Τριανταφυλλίδης Γ., Χριστογιανόπουλ'ος Ήλ.

Καί στή δεύτερη οί Ήσαΐα Αέλα, Μανωλίδου Βασούλα, Μυράτ Ρίτα, Ζωγραφίδη Ν., 
Ηλιάδης Εύθύφρ., Κωτσόπουλος ’Αθ. Μαρινάκης Ί.

Γά μαθήματα τής Σχολής θά γίνωνται τέσσερες ώρες κάθε μέρα άπά τις 5-9 τά 
βράδυ, καί είναι πολλά καί ποικίλα. ’Έχουμε εν τοΰτοις τή γνώμη πώς κάποια περιττή 
πολυτέλεια βασίλεψε στήν τακτοποίησι τού προγράμματος. ’Έτσι μαθήματα, πού κατ’ ού- 
σίαν είναι αχώριστα, φ.γουράρουν στά πρόγραμμα χωρισμένα’ ίσως γιά νά διατηρηθή τά 
παλιά καθεστώς τής Σχολής καί νά οίκονομηθοϋνε μερικά πρόσωπα. Τά μαθήματα λόγου 
χάριν τής ιστορίας τού θεάτρου καί τής νεολληνικής λογοτεχνίας περιέχονται στά μάθημα 
τής δραματολογίας' τά μάθημα τής υποκριτικής διδάσκεται άπά τρεις καθηγητάς κ ι’ έτσι 
κάποτε, μάλιστα τήν ίδια μέρα, περνοΰν οί μαθηταί άπά τάν ένα στόν άλλο καθηγητή' 
γιά τά ίδιο μάθημα καί πελαγώνουν άνάμεσα σέ μεθόδους, δχι βέβαια σπάνια, άντιφατικές, 
Μ’ αυτόν τάν τρόπο κομματιάζονται καί κατασπαταλοϋνται οί δυνάμεις καί τών μαθητών 
καί τών καθηγητών. Αΰτά σημαίνει έλλειψι συστήματος, άμέθοδη δουλειά, χαμένος χρόνος.

Έν τούτοις θά περιμένουμε τ ’ αποτελέσματα μέ τήν ελπίδα πώς Άνθρωποι σοφώτεροι 
άπό μάς έκανόνισαν τά προγράμματα.

’Α ς μας έπιτρέψη , δμως ή διεύθυνσις μιά τελευταία έρώτησ.ν, αν καί φοβόμαστε πώς 
θά τή φέρουμε σέ δύσκολη θέσιν: Τί ακριβώς σημαίνει τά μάθημα τής ο ρ θ ο φ ω ν ί α ς ;  
Καί ποιάς είναι δ ειδικός, πού θά τά διδάξω άν είναι έκείνο, πού έμείς φανταζόμαστε κατ’ 
αναλογίαν προς μερικές ξένες σχολές; X.

/



ΤΑ ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥ Τ ΕΡ Π Η Σ
Ή κυρία Ευτέρπη, ή λυρική μούσα, ξαναγύρισε στά λημέρια της άπό τήν έξοχή. Τά 

διάφορά της σαλόνια στής Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μισοάνοιξαν τις πόρτες τους έτοιμα νά 
δεχτούν τούς λάτρες τής μουσικής, τούς πλούσιους έρασιτέχνες μουσικοκάπηλους (είναι 
αφάνταστος δ αριθμός τους), τά ακαδημαϊκά μουσικά απολιθώματα, καί νά κλειστούν 
στούς αληθινούς δημιουργούς άμα δειχτούν ανίκανοι νά γράψουν μέ χρυσό μελάνι τόν 
τίτλο τούλάχιστον τής παρτιτούρας τους. 2 ’ αύτόν τάν αναβρασμό οί επιτήδειοι θά ξεσπα
θώσουν καί θά δράσουν έχοντες μόνο καλλιτεχνικά έφόδιο τή διαφήμιση. ΓΕτσι απάνω—
κάτω μ’ ελάχιστες παραλλαγές διοργανώνει ή κυρία Ευτέρπη παντοΟ τά σαλόνια της. Ά πά  
Μοϋσα κατάντησε τραπεζίτρια μέ τήν όργάνωση τών έργολαβείων συναυλιών, θαύμα  
πώς ή άληθηνή τέχνη έπιζή. "Ίσως πάλι όχι θαύμα, παρά λογική συνέπεια νά ξεχω- 
ρίζη ανάμεσα σέ τόσες τεχνοκαπηλικές άναξιοπρέπειες. Στά Παρίσι διαφορά δέν υπάρχει 
άπά τά Μόναχο, τή Βιέννη, τή Νέα 'ϊορκη, τή Λόντρα, τις σχετικώς μεγαλείτερες 
μουσικές έπαύλεις τής κυρίας Ευτέρπης. ** *

’Αφίνοντας κατά μέρος τή συμφωνική μουσική γιά κατοπ.νά άρθρο, ας εξετάσουμε 
σήμερα τά προεόρτια τής λυρικής θεατρικής έμφάνισης. "Ο,τι λείπει στά Παρίσι σήμερα 
είνε ή ύπαρξη τουλάχιστον ένός λυρικού θεάτρου πρωτοπορείας, ποΰ νά λειτουργή ταχτικά  
καί δχι σπασμωδικά κατά τά καπρίτσια τής Α ή Β μαικηνίδας. Τά δραματικά θέατρο 
έχει τέσσερα θέατρα πρωτοπορείας, δπου μπορεί νά βρή κανείς μιά σχετική δαση 
τέχνης έξω άπά τά έξήντα άλλα θέατρα, δπου βασιλεύει δ πειό άντικαλλιτεχνικάς βιο
μηχανισμός. Βέβαια ή καλλιτεχνική δράση τών θεάτρων πρωτοπορείας δέν είναι'πάντα άμεμ
πτη' μά τέλος πάντων, συνολικά, εδώ καί πέντ’ έξη χρόνια ποϋ λειτουργούν συστηματικά 
στά Παρίσι, πρόσφεραν κάτι δχι ασήμαντο στή γαλλική δραματουργία. Οί νέοι μπορεί 
νά γελαστούν, μά είναι χίλιες φορές προτιμότερο καί αξιοπρεπέστερο νά σκοντάψη κανείς 
προχι»ρώντας, παρά νά πιάση ρίζες ό καλοθρονιασμένος πρωκτός στήν άραχνιασμένην 
πολυθρόνα τής Παράδοσης. Σήμερα στά Παρίσι, θέατρο μουσικής πρωτοπορείας δέν 
υπάρχει. (Δέ γίνεται λόγος γιά τις συναυλίες, δπου σκαρώνουνται άλλα στρατηγικά  
τσαλίμια τής ερασιτεχνίας). Οί πρωτοπόροι μουσουργοί γιά τό θέατρο αναγκάζονται ή 
νά αύτοκαταδικαστοΰνε στήν άφάνεια, τυλιγμένο; στήν ύπερηφάνειά τους, ή νά παυσουν 
νάναι πρωτοπόροι καί νά κυλίσουν τήν έμπνευσή τους στά βόρβορο τής κοινοτοπίας 
καί τής εύκολης επιτυχίας στά γούστα ένός άμόρφωτου κοινοΰ. Διπλός θάνατος. Σκύλλα 
καί Χαρΰβδι. Δέ χρειάζεται θεοσοφία νά καταλάβη κανείς πόσο χάνε. ή γαλλική μου- 
σ.κή. Καί τ ’ αποτελέσματα ' φωνάζουν. Πέρσυ ή μεγάλη ’Όπερα, ποϋ χρεωστεΐ αμέ
τρητες λαμπάδες στούς δύο Ριχάρδους, τά Στράους καί τά Βάγκνερ, ανέβασε τάν 
Π ε ι ρ α σ μ ό  τ ο ϋ  ά γ ι ο υ  ’ Α ν τ ω ν ί ο υ .  Ώρισμένως δ διάβολος Ιβαλε σέ πειρασμό 
τή διεύθυνσιν νά ρίξη πίσω πενήντα χρόνια τήν γαλλική μουσική, ποϋ εύτυχώς έχει 
άλλα καλλιτεχνικά συστατικά. 'Η όπερά—Κωμίκ, ποΰ ανεβάζει μιά παρφδιά, μπορεί 
κανείς νά πή, τοΰ Τ ρ ι σ τ ά ν ο υ  κ α ί  τ ή ς  ’ Ι ζ ό λ δ η ς .  μέ λειψά βιολιά στήν 
ορχήστρα,, άφοΰ θέση δέν υπάρχει, Τριστάνο ποϋ φαίνεται μέ τήν ανάποδη μεριά τών 
κιαλίων, άνάμεσα σένα σωρό άνοησίες, παίζει κλεφτάτα κάθε χρόνο γιά 4 —5 φορές τήν 
’ Α ρ ι ά δ ν η  καί  τά Γ α λ α ν ο γ έ ν η  τοΰ κ. D ukas, άριστούργημα άνάμεσα στ’ άρι- 
στουργήματα. Πώς δμως τά παίζει ; άπάνω κάτω δπως καί τόν Π ε λ λ ε ά καί Μ ε λ ι- 
σ ά ν δ η τοϋ D ebussy, δπου ή ορχήστρα πέρσυ, στήν άρχή τοΰ καλοκαιριοΰ, στάθηκε 
στά καλά καθούμενα δλα κ ι’ δλα τέσσερις φορές!! Ή θέση τής ’ Α ρ ι ά δ ν η ς  είναι 
ατήν "Οπερα. Γιατί νά μήν παίζονται δ R o i  A  r t h  u s τοϋ Chausson, δ S u e r -  
c o e u r  τοΰ Μανιάρ ; "Ολοι τό ξέρουν καί κανείς δέν τολμά νά τά πή. Καί Ιτσι τά 
γαλλικά μουσικά κυβερνητικά θέατρα δίνουν τήν έντύπωσιν πώς ή σύγχρονη γαλλική  
μουσική καρκινοβατεί, ένφ στήν πραγματικότητα έχει νά επίδειξη έργα πρώτης 
γραμμμής.

Τώρα, μέ τά τέλος τών παύσεων, άρχίζει καί ή χειμωνιάτικη μουσική περίοδος 
Τιμή σέ κάθε θέατρο νά δείξη δ,τι έχει καλλίτερο. Καί δμως τί κάνει ή Όπερά—Κωμίκ ; 
Δίνει πρώτη νέου έργου, πρώτου τής νέας Περίοδος τή Γ ι α γ ι ά  διασκευή, τσαπατσού- 
λισμα, ένός έργάριου δεκάτη'ς τετάρτης τάξειυς τοΰ Ούγγώ. Ό λυμπρεττίστας θαλάσσωνε



τό ήδη μισοκακόμοιρο πάρεργο δραματούργημα καϊ δ μουσικός μάς έδειξε μεγαλοπρε
πέστατα πώς έγραφαν μο^ικές κοινοπίες στάς άρχάς τοΰ αιώνα μας μέ ανακατωμένους 
τούς φραστικούς νεωτερισμούς τοΰ κ. B ru n eau , τίς μελωδικές γλυκαντζούρες του Μασνε, 
τοϋ πειά μεγάλου μουσικού εγκληματία, πού γέννησε ή Γαλλία. Ά φ ίνω  τή σκηνοθεσία 
καϊ τά χορογραφικά. Βγαίνουν άπό τά σαλόνια τής κυρίας Εύτερπης. Ευτυχώς ποϋ
στό πρόγραμμα ήταν καί ή ’ Α μ π α ν έ ρ α  τοΰ κ. Λαπαρρά, εργο, ποϋ ανυψώνει τή
γαλλική λυρική τέχνη. Φαίνονται σάν νά έλεγε δ διευθυντής τοϋ θεάτρου : «’Από ένα 
σωρώ υποχρεώσεις άντιμουσικές, ποϋ έχω, αναγκάζομαι ν1 ανεβάσω τήν Γ ι α γ ι ά ,  γιά  
νά σάς άποδείξω δμως πώς ξέρω νά διαλέξω καί νά τιμήσω τή μουσική, δρίστε καί ή 
«’ Α μ'π α ν έ pjx ». ’Αμφιβάλλομε μόλα ταϋτα άν τέτοια σκέψη μπορούσε νά γινίβ. Γιά 
τήν ώρα λοιπόν άπό νέο έργο, Τζίφος ! "Ας περιμένουμε.

Ή μεγάλη δπερα νεωτερίζει μέ τό ξανανέβασμα ένόςι γερμανικού έργου, τών
Μ ά ί  σ τ ε ρ—ζ ί γ κ ε ρ. Καλύτερα πάλι αύτά τά γιγάντειο οικοδόμημα, ύμνος τής μουσικής, 
παρά ποιάς ξέρει τϊ καινούργ.α αναιμική σάχλα. Δέν τής φτάνει δμως δ νεωτερισμός μέ 
έργα τού περασμένου αΐώνος. ’Ακάθεκτη στήν ακαδημαϊκή της ύστεροπορεία παλαιο- 
νεωτερίζει μέ τάν Κ ά σ τ ο ρ α  καϊ  Π ο λ υ δ ε ύ κ η  τοϋ Ραμώ, έργο τού ΙΗ'. αιώνα ! 
Γιά πολλούς τά έργο είναι άγνωστο καϊ ίσως ή έπαναφορά του στή σκηνή νά δικαιολο-
γήται άπό τή σχετική του άξια. Δυστυχώς, άν κρίνω άπό τό άνεβασμα τό τελευταίο
έδώ καί έφτά ή άχτώ χρόνια, ίσως καί παραπάνω, ή περισσότερες προσπάθειες κατα
βλήθηκαν γιά τά χορογραφ.κά στοιχείο σέ τέτοιο βαθμό, ποϋ ή μουσική τοϋ Ραμώ είχε 
παραγκωνιστή κάπως. Διωρθώθηκε σήμερα αύτά τά άτοπο ; Δέν ξέρω. θά  σάς τό πώ 
ίσως αργότερα.

Στά άλλα μουσικά θέατρα τοϋ παρισινού δέ διαβλέπω καμμιά καλλιτεχνική προσπά
θεια. Ή τεμπέλ.κη παραδολογία καί τό φύλλο τών εισπράξεων είναι ή αφετηρία καϊ 
δ ρυθμιστής τής μουσικολυρικής δράσης. Ή παμπάλα.α όπερέττα κυτάζει νά πουδρα- 
ρίση τίς ρυτίδες της καί νά μας θέλξη μέ ξεθυμασμένες έρωτοτροπίες. Τίποτε τό νέο, 
κανένας παλμός πρωτοπορειακάς σ’ αύτά τά είδος. Στά θέατρο Μ ο γ κ α ν τ ό ρ, σέ μιά 
τεράστια διαφήμιση, γίνηκε προσπάθεια νά πεισθοΰμε πώς ή αμερικάνικες άνοησίες (πώς 
βαστιώνται τά  κεραμίδια ξεκάρφωτα ! Ρ ό ζ μ ε ρ ι καϊ Ν τ έ ζ ε ρ τ Σ ό ν ( κ είναι 
τ ’άριστουργήματα τών αριστουργημάτων. Τά δεύτερο πραξηκόπημα έξακολουθεί νά 
έγκληματή κάθε βράδυ είς βάρος τής καλαισθησίας διαπιστώνοντας τήν αμορφωσιά τοϋ 
μεταπολεμικού συρφετού ποΰ μορφώθηκε (;) άπό τάν άρχ.ηλίθιο κινηματογράφο. Η 
Γ κ α ι τ έ Λ υ ρ ί κ  είναι τά μόνο ϊδρυμα (καί απορίας άξιο αύτά, γιατί πέρνει δημαρ
χιακά επίδομα) δπου στήν αρχή τής μουσικής χρονιάς φάνηκε νά^έχη άπλώση τά 
χάδι του τά χαμόγελο τής Τέχνης. Άνεβάστηκε δ X έ ν σ ε λ καί ή Γ κ ρ έ τ ε λ ,  τά 
έξοχο μελοδραμάτιο τοΰ Χούμπερντ’νκ' άλλά φαίνεται πώς τά κοινά ζητ£ϊ άλλα πράγματα, 
πειά «συγχρονισμένα» (καθώς λένε αύτοί ποΰ-πιπιλίζουν τά ξεροκόκκαλ» μοδερνισμός, μέ 
τήν αμουσιά τους). Τέλος τά άλλο δημαρχιακά θέατρα τά Τ ρ ι α ν ό ν Λ υ ρ ί κ ,  έννοεί 
νά μήν άνελθη κατ’ ελάχιστο στά ψηλά στρώματα καί νά κρατήση αιώνια τάν τίτλο  
τοϋ μουσείου τής μουσικής άνοησίας.

** *
Ή ’ Α μ π α ν έ ρ α  καί  δ Κ ά σ τ ω ρ  και  Π ο λ υ δ ε ύ κ η ς  εύτυχώς τιμοΰν τή 

γαλλική μουσική. 'Η άλλες έμφανίσε.ς στά λυρικά θέατρα, ποΰ άξίζουν είναι δυστυχώς 
ξένα κόλλυβα. Ή γαλλική τέχνη μπορεί μολαταύτα νά μνημονεύση γ ι’ αποκλειστικά 
δικάτης. Γ ιατί δέν τά κάνει ; γιατί, καθώς σημειώσαμε στήν άρχή, δέν ύ π ά ρ χ ε ι 
λ υ ρ ι κ ά  θ έ α τ ρ ο  π ρ ω τ ο π ο ρ ε ί α ς  σ τ ά  Π α ρ ί σ υ  νά δώση μερικά στοιχειώδη 
μαθήματα καλαισθησίας καί τεχνικής επιλογής ατούς καταφερτζήδες, ποΰ μέ πολιτικά  
διαβουλια μιά μέρα ξεφυτρώνουν διευθυντές θεάτρων.

Παρίσι, 16—Γ'.—1930 Μ. ΒΑΛΙΑΣ



Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Ή φετεινή θεατρική περίοδο τοΰ «Νταρουλμπενταΐ» άρχεψε μέ τό τετράπρακτο εργο 

τοΰ M arcel P agnol «Τοπάζ». Ή κομεντί αύτή πού αποκαλύπτει κάπως χοντρά καί σχη
ματοποιημένα όλη τήν Ολική κατεύθυνση τής μεταπολεμικής μπουρζουαζίας στή Γαλλία, είνα1 
μεταφρασμένη άπ’ τούς I. Γκαλήπ και X. Ρασίμ, σέ γλωσσά στρωτή καί καθαρή τουρκική, 
δίχως άραβισμούς καί περσισμούς. Μονάχα αρκετά μεγάλη. Καί τά μάκρος αΰτά τάΰ έργου 
μαζί μέ τήν βραδύτητα στό παίξιμο κρατά τά θεατή στή σάλα γιά τέσσερες δλάκερες 
ώρες., θάπρεπε ίσως νά παιζόταν λί,Ό πιά γοργά. Ή βραδύτητα ήταν τά μεγάλο ελάττωμα  
στήν πρώτη παράσταση τοϋ κρατικοΰ θιάσου τής Τουρκίας.

Οί ρόλοι αποδόθηκαν μέ τέχνη κ ι’ έπιτυχημένα. Μάλιστα, ό μεταφραστής τοϋ έργσυ 
I. Γκαλίπ ώς «Τοπάζ», ό Ναζίμ στά ρόλο τοϋ διευθυντή τοΰ σχολειού κι’ ά Μπεχζάτ ώς 
«hoinme (Γ affaires», ήσαν άμεμπτοι. Δείςαν, σάν πάντα, δλη τους τήν τέχνη.

Τά «Γράμμα» τοϋ W . Som ersch  M angham , ήταν τά δεύτερο κατά σειρά εργο π’ 
ανέβασε φέτο τά «Νταρουλμπενταΐ». Είχε έπιτυχία κατά πολύ κατώτερη τοΰ «Τοπάζ» 
γιατί δέ στεκόταν στήν νοοτροπία τοΰ τουρκικοΰ κοινοΰ. Δέν ένδιαφέρει τάν πολίτην θεατήν 
ή έοωτική περιπέτεια τής γυναίκας ένός έγγλέζου αγρότη στήν Σι^καποϋρ, κ ι’ ή δολοφο
νία τοΰ άπιστου εραστή γιατί «ζοϋσε μέ μιά κινέζα γυναίκα άσχημη καί γρηά». Κ ι’ ούτε 
μαθαίνει τίποτε καινούργιο βλέποντας μιά φαινομενικά τίμια γυναίκα, νά σκοτώνει τάν 
εραστήν της, κ ι’ ένα σύζυγο άφελή, πού μόλις μαθαίνει τήν απιστία τής γυναίκας του, νά 
φεύγει άπελπ.σμένος. Είναι πράγματα ειπωμένα τόσες φορές. Τά μόνο καινούργιο γιά τή 
σκηνή τοΰ «Νταρουλμπενταΐ» είναι ή διή/ηση σάν σέ film , τής γυναίκας. Γιά νά εκθέσει 
στόν άντρα καί τά δικηγόρο της, τά πώς σκότωσε τά φίλο της, έπαναλαμβάνει ένώ ή σκηνή 
δλάκερη σκοτεινιάζει καί ςαναεμφανίζεται σιγά-σιγά, όλη η σκηνή τής δολοφονίας, πού 
στήν αρχή τοΰ έργου άκοΰμε κ ι’ δχι βλέπουμε.

Πάντως δμως, δσο κ ι’ άν τά περίστροφο εκπυρσοκρότησε στά χέρια τής γυναίκας,άφοϋ 
έπεσε ό εραστής, κ ι’ ή γυναίκα φοροϋσε διαφορετική στολή άπό κείνην τής πρώτης πράξης 
στά έπαναληπτικά Tableau, κ ι’ δσο κ ι’ άν τά κινέζικο σπίτι ήταν πολύ σκοτεινά καί 
φτωχό, δέν μποροΰμε ν ’ άρνηθοϋμε πώς οί ηθοποιοί τοΰ «Νταρουλμπενταΐ» κατόρθωσαν 
νά κάμουν τά άνοστο αύτά έργο, άρκετά ύποφερτό. Στό ρόλο τής φόνισσας γυναίκας ή 
Νεϊρέ Νεΐρ, ό ’Εμίν Μπελίγ ά σύζυγος καί κυριώτερα δ I. Γκαλίπ στό ρόλο τοϋ δικηγόρου 
κράτησαν άπ’ άρχής ώς τά τέλος τά έργο, πολύ έπιτυχημένα. Άξιοπρόσεχτος κ ι’ δ Ταλάτ, 
δ περίφημος τρελλάς στούς P echers d ’ om hes» τοϋ S arm en t, ώς Ong Chi Seitg.

Στά κρατικό μας θέατρο g rin  [δρύθηκε καί δραματική σχολή, μέ δίχρονη φοίτηση" 
Στό διάρκεμα αύτά τών $υά χρόνων, οί μαθητές, πού πρέπει άπαραίτητα νάναι τοϋρκοι πο" 
λίτες, θά πέρνουν μισθό πενήντα λίρες. Κατόπι θά προσλαμβάνονται στό θίασο τοϋ «Ντα- 
ρουλμπεταΐ» μέ 75 λίρες τό μήνα.

’Επίσης ιδρύθηκε καί θέσι δραματουργού, δ δποίος έχει εγκρίνει γιά τήν φετεινή σαι
ζόν 21 μεταφρασμένα καί 3 πρωτότυπα έργα. Σημειώνω παρακάτω μερικά άπ’ τά έργα 
πού θ’ άνεβασθοΰν στή θεατρική περίοδο 1930-1931 : «Ό ’Έμπορος τής Βενετίας» τοΰ 
Σαίξπηρ, «Μ έΐο» τοΰ B ern ste in , «John G ab rie l B orkm an» τσΰ Ibsen , «H om m e d ’ 
affaires» τοϋ O. M irbeau, «Εχθρός» τοϋ A n to in e , «Όνειρο μέσα σ’ δνειρο» τοδ 
C evdel K u d re l, «Μάγρα» τοΰ Γιακοϋπ Καδρή καί «B ir K a v u k  d ev rild i»  («Πέταξε 
Ινα καλυμαύχι») τοϋ περίφημου συγγραφέα τοΰ «Καδή τοϋ Ά γ ιο υ  Όρους» Μούχασίπ 
Ζανίτ Δζελάλ A. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Πόλη, ’Οκτώβριος 1930.



Δ'. Δ ΙΕΘ Ν ΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ
Τό Δ'. διεθνές συνέδριον τής κριτικής συνήλθεν είς τήν Πράγαν άπό 18-24 Σε

πτεμβρίου.
Είς τό Δ'. Συνέδριον τής Διεθνούς Συνομοσπονδίας τών Κριτ.νών παρευρέθησαν εκατόν 

περίπου αντιπρόσωποι τών διαφόρων Ευρωπαϊκών Κρατών. Άντιπροσωπεύθησαν έπισήμως 
δεκαεπτά Κράτη, τά όποια διά μέσου τών "Αντιπροσώπων των έςέλεςαν διά πλειονοψη
φίας τήν Εκτελεστικήν Επιτροπήν ώς Ιςής : „

Πρόεδρος D r D unton G reen  (’Αγγλία), Αντιπρόεδρο·. P ro f. D r T ille (Τσεχοσλο
βακία). D r F a k to r  (Γερμανία), S tan  G olestan  (Ρουμανία). Γραμματείς D r Stein- 
h a rd  (Τσεχοσλοβακία), D r B artos (Τσεχοσλοβακία). Έφορος D r Jen icek , Τσεχο
σλοβακία.

Τά μέλη τοϋ Λ. 2. Κ.ήσχολήθησαν κατά τάς ημέρας των εργασιών του είς τά ακό
λουθα ζητήματα :

1) Τήν σύνταξιν τοΰ καταστατικού τής Δ. Σ. Κ.
2) Τήν ανταλλαγήν γνωμών διά διαλέξεων καί συζητήσεων δσον αφορά τή μορφή καί 

τή διεθνή αποστολή τής κριτικής ώς στοιχείου παραγωγ.κοΰ πρός διαμόρφωσιν τής αισθη
τικής έν γ ίνε ι.

3) Τήν προστασίαν καί ήθικήν ύποστήριξιν τής ελευθερίας τής κριτικής.
4) Τήν υλικήν δπεράσπισιν τών συμφερόντων τοΰ κριτ.κοϋ.
Τά θέματα αύτά έξητάσθησαν άπό 4 τμήματα. Εκτός αΰτών, ποΰ ήσχολήθησαν 

κυρίως με τά ειδικά ζητήματα τοΰ άργανισμοΰ τής Δ. Σ. Κ, υπήρξε καί τμήμα διαλέξεων, 
δπου ώμίλησαν οί κάτωθι εκλεκτοί κριτικοί,

'Ο κ. II ά ο υ λ * Α ϊ  σ ν ερ μέ θέμα : 'Ο κ ρ ι τ ι κ ό ς  κ α ί  ή ’Ε π ο χ ή  μας .  
(Αί απαιτήσεις τής εποχής μας επιβάλλουν στόν κριτικόν νά ένισχόσ^ τήν αληθινή τέχνη 
μέ κρίσεις άνεπηρεχστες. "Ας κατχπολεμηθή κάθε συμφεροντολογικός έςευτελισμός).

'Ο κ, Φ. Π ο ΰ γ μ α ν θέμα : 'Η κ ρ ι τ ι κ ή  τ ή ς  μ ι μ ι κ ή ς  τ έ χ ν η  ς—Μ π α λ- 
λ έ τ τ ο. (Διά τήν κριτικήν τής μεγάλης Τέχνης τής Τερψιχόρης ποΰ είναι έπίσης σοβαρά, 
αί αντιλήψεις δέν έχουν άποκρυσταλλωθή άκριβώς).

'Ο κ. Γ. Λ ε β ε ν μ π ά χ μέ θέμα : Ή κ ρ ι τ ι κ ή  έ ν τ φ Δ ι κ α ί φ  : (’Ανα
πτύσσει τάς απόψεις του περί τοΰ δικαιώματος τής ελευθερίας τής κρ.τικνις, τής προστα
σίας τής πνευματικής ιδιοκτησίας καί υποβάλλει τήν πρίτασιν νά διορισθή διαιτητικόν δι- 
καστήρίον, τό όποιον θά αναλαμβάνω νά έξωμαλύντ^ τάς διαφοράς, πού προκύπτουν μεταξύ 
τών κριτικών καί κρινομένων ή νά δικάζη τάς εναντίον τών κριτικών αδικίας, δεδομένου 
δτι υπάρχει άρκετό; άριθμίς αυθαιρέτων διαβημάτων έναντίον κριτικών, καί κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον θά έξασφαλισθή ή ήθική προστασία τής ελευθερίας τής κριτικής).

Ό κ. Ό σ κ α ρ  Μ π ά ο υ μ θέμα : Ό τ υ φ λ ό ς  κ α ί  ή κ ρ ι τ ι κ ή. ('Ο άμιλη-
τής τυφλός έκ γενετής δμιλεΐ μέσα άπό τόν ίδικον του κόσμον. Παρουσιάζει τάν τυφλόν 
κριτικόν σάν μεσα στά στοιχείον του διά τήν κριτικήν τή ; μηχανικής μουσικής καί εϊδικώς 
τοΰ Ραδιοφώνου).

'Ο κ. Π. Σ τ έ φ α ν θέμα : Π ώ ς ά ν τ α μ ο ί β ε τ αι ό κ ρ ι τ ι κ ό ς .  Είς τό συ-
νέδριον αύτά τήν Ελλάδα άντιπροσώπευσεν ή δίς Στέλλα Πέππα, ή όποία άναφορικώς 
με τήν κριτικήν στήν Ελλάδα είπε : 'Η κριτική είς τόν τόπον μας έχει ιερότερη άπο-
στολή, είνε απαραίτητος περισσότερο άπό παντοΰ. 'Η τέχνη τοΰ θεάτρου καθώς καί ή 
μουσική είς δλας της τάς εκδηλώσεις εύρίσκονται είς τά σημεϊον τής άναγεννήσεως. Είνε ή 
προσπάθεια όλων μας νά άναδημιουργήσωμε μέσα άπά τήν παλαιάν παράδοαι τής μεγάλης 
Ε λληνικής τέχνης, τήν σύγχρονη καλλιτεχνία καί τήν αισθητικήν. Οδτω ή κριτική πρέπει 
νά είνε μορφωτική παραγωγική χωρίς νά καυτηριάζη πληγές δπου ζητούν επούλωσε κτλ. 
’Ακολούθως είσηγήθη τήν γνώμην δπως ενα άπό τά προσεχή συνέδρ.α τής Δ. Σ. Κ. συνέλθη 
στάς ’Αθήνας.

Σημειωτέον δτι τά ερχόμενον έτος τό συνέδριον θά συνέλθΐ(/ στή Βιέννη τά Ικτον συ- 
νέδριον τής Δ. Σ. Κ. τφ  1932 θά γίνη στήν Λισσαβώνα καί τό έπόμενον 1933 κατά πάσαν 
πιθανότητα στήν Ε λλάδα, οπότε θά συμπέσουν καί αί Δελφικαί εορταί.

Διάφοροι έπίσης εισηγήσεις εγένοντο καί άπό τούς κ. κ. G reen . F ritz , pn ^ el, 
G lin sk y , B inenta l. D ’Am ico, F e rro , L o th a r ά.

W



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
Μία έπιθεώρησις γαλλική Τ. S. F. είχεν οργανώσει τόν Ιξής διαγωνισμό : ήρώτησε 

ποιο μουσικόν δργανο προτιμούν στή Γαλλία. Μιά μελωδία έπαίχθη άπό μεγάλον άριθμόν 
οργάνων μπροστά στό μικρόφωνο ένός πομποϋ καί κατόπιν οί άκροαταί προσεκλήθησαν νά 
εκφέρουν γνώμην. Διεπιστώθη τοιουτοτρόπο.)ς δτι ή μεγάλη πλειονότης τών άσυρματιστών 
ήκουον κατά προτίμησιν τήν φυσαρμόνικαν* ήκολούθουν κατά σειράν τό βιολί καί τό βιο- 
λοντσέλλο. Ιίαρά πάσαν προσδοκίαν το σαςόφωνον συνεκέντρωσεν έλάχιστον μόνον άριθμόν 
ψήφων.

—Στό Αονδίνον οί διευθύνοντες τό ραδιόφωνο έσχημάτισαν ειδικήν ορχήστρα καί 
προσπαθούν νά τήν καταρτίσουν μέ τέτοιον τρόπο, που νά γίνη ή πρώτη ορχήστρα τής 
’Αγγλίας. Αύτό έβαλε σέ μεγάλη ανησυχία τούς μουσικούς κύκλους, γ ιατί έτσι θάχουν αν
ταγωνιστή τους τό Κράτος, άφοΰ άπό αύτό εξαρτάται, κατά το μάλλον ή ήττον, 6 άσύρ- 
ματος. Καί τό χειρότερο είναι πού ή ορχήστρα αύτή δε θά δίνη μόνο ραδιοφωνικές συναυ
λίες, άλλά καί άλλες μή ραδιοφωνικές, θά κάνη μάλιστα καί τουρνέ. Στούς διαμαρτυρομέ
νους δμως έδόθηκε ή άπάντησις πώς τό σπουδαίο είναι νά σχηματισθή μιά τ έ λ ε ι α  ο ρ 
χ ή σ τ ρ α .  "Ολα τάλλα είναι δευτερεύοντα ζητήματα.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
Λίαν προσεχώς θά έμφανισθη σέ ειδικήν συναυλίαν τό τρίο τού Ε λληνικού ’ίΐδείου, 

τό όποιον άποτελείται άπό τούς καθηγητάς του κ. κ. Ά λες. Τουρνάϊσσεν (πιάνο), Τόνυ 
Σοϋλτσε (βιολί) καί Ά λ . Άντωνόπουλον (βιολοντσέλλο).

Τό τρίο αύτό θά δώση επίσης άπό μίαν ή δύο συναυλίας είς τόν Βόλον, Θεσσαλονίκην, 
Κέρκυραν, Κρήτην, Κύπρον κ. λ.

—Τό προσεχές τεύχος τών «Μουσικών Χρονικών» θά κυκλοφορήση κατά τά Χριστού
γεννα πολυσέλιδον καί θά είναι άφιερωμένον, κατά τό πλεΐστον, στήν Βυζαντινήν μουσ-κήν.

—Τό Ελληνικό ’ί^δειο είχε τήν πρωτοβουλία νά συμπίςη καί ενα θίασο 'άπό στοι
χεία εκλεκτά, τά δποία υπό τήν διεύθυνσι του κ. Ν. ΓΙαπαγεωρ ,'ίου θά παίζουν έργα έλλη- 
νικά, ώς έπί τό πλεΐστον, νέων κυρίους.

Καταβάλλεται ξεχωριστή φροντίδα ώστε καί αί παραστάσεις νά είναι αξιόλογοι καί 
τά έργα νά εκλεγούν μεταξύ τών άρίστων, ποϋ θά παιχθοϋν.

ΔΙΟΡΘϋΣΙΣ. Είς τήν σελίδα 247 έκ παραδρομής έσημειώθη δτι συμμετέχει τού θιάσου 
τής Εταιρίας τών Ελλήνων Καλλιτεχνών ή δ-νίς Ιίαπαδάκη, ένώ, καθώς σημειώνει καί δ ει
δικός συνεργάτης μας, τοϋ θιάσου πρωταγωνιστούν ή ’Αλίκη καί ή κ. Μαρίκα Φιλιππίδου.

—Ό θίασος τής Εταιρείας τών 'Ελλήνων Καλλιτεχνών επίσης άνεχώρησεν διά τήν 
Κωνσταντινούπολιν δι’ όλίγας ήμέρας. 'Ύστερα άπό δέκα χρόνια οί "Ελληνες έκεί θά 
μπορέσουν νά έπιδείξουν Ινα πρώτης τάξεως θίασον πρόζας, τόν μοναδικόν, ποϋ αντιπροσω
πεύει στήν Ελλάδα τήν πρόζα.

—eH διεύθυνσις τοϋ ’Ελληνικού ’Ωδείου είχεν επίσης εφέτος τήν πρωτοβουλία νά προσ- 
θέση εις τό μάθημα τής ’Απαγγελίας, ποϋ διδάσκει ή κυρία Τζούλια—Ά μπελα—Τερρέντζιο, 
κ’ ένα κύκλο μαθημάτων είσαγο^γής στήν Νεοελληνική ποίησι, ποϋ διδάσκει δ κ. Τ. ’Άγρας. 
Τά μαθήματα αύτά τής νεοελληνικής ποιήσεως τό Ε λληνικόν ’^δείον έλαβε τήν υποχρέω
ση νά παρέχη στάς μαθήτριας καί τούς μαθητάς τής Α παγγελίας χωρίς ιδιαίτερο τίμημα, 
ώρισε δμως δικαίο)μα εισόδου γιά δσους επιθυμούν άκροατάς. ’Εξ άλλου τά μαθήματα αύτά  
είναι υποχρεωτικά γιά τάς μαθήτριας καί τούς μαθητάς, δσοι σκοπεύουν νά λάβουν δίπλωμα 
άπαγ,'ελίας, γ.ατί έκτος τής απαγγελίας, θά εξετασθοϋν καί πάνω σ’ αύτά.

Είναι, φυσικά, περιττό νά τονισθή πόσο §να τέτοιο μάθημα είναι χρήσιμο στό άκροα- 
τήριο τής άπα/γελίας δταν διδάσκεται καλά, σεμνά, άναλυτικά κ’ εμπεριστατωμένα, μέ με
τριοπάθεια καί χωρίς τήν έκζήτησι τεχνητών έθουσιασμών καί σκοτεινών ρημάτων, καθώς 
συνέβαινε σέ παλαιότερες εποχές. Καθώς μιά άπαγγελία, άρτια δοσμένη, άχρηστεύει κάθε 
άνάλυσι κ ’ έμβάθυνσι,—ή κριτική κ’ αισθητική εργασία, δταν προηγηθή άπό τήν άπαγγε
λία, τής χαρίζει άνεξαίρετα δλη τήν δημιουργικήν άσφάλεια, φωτίζοντας δλα τοϋ ποιήμα
τος τά καθέκαστα καί τά συστατικά.

Ά λ λ ά  καί ,'ενικώτερα, δσο στοιχειώδεις κ ι’ άν ύποτεθή δτι θά είναι οί γνώσεις ποϋ



θά μεταδοθούν στό ακροατήριο, όσο κ ι’ άν, ίσως τά πρόγραμμα δέν θά προφθάση νά έςαν- 
τληθή στά δυό χρόνια πού έχουν όρισθή, καί παλι μιά συστηματοποίησις καί μιά κατάταςις 
ακόμα τής νεοελληνικής ποιήσεως, καθώς φαίνεται στό παρακάτω διάγραμμα, μέ τίς απα
ραίτητες Ερμηνευτικές γραμμές, ποϋ θά δοθούν, είναι κάτι πολύτιμο γιά τούς νέους, ποΰ επι
θυμούν νά γνωρίσουν τή νεοελληνική μας φιλολογία καί πού δέν βρίσκουν σχεδόν κανένα 
ακέραιο καί άρτιο βοήθημα.

Ε ι σ α γ ω γ ή  ε ί ς  τ ή ν  Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ν  Π ο ί η σ ι ν.
A . 1 ε ν ι κ ά. 1) Πρώται εννοιαι καί ορισμοί.—Ή Ποίησις ώς εύρεϊα καί ώς στενή, 

έννοια : άλλοτε καί τώρα.—Δ.αφορά Ποιήσεως καί Πεζού λόγου : άλλοτε καί τώρα (τεχνική 
άρχιτεκτον.κή, αισθητική). Σπουδή, κριτική καί κατάταςις τών ποιητικών έργων : άνάλυ- 
σις είς μορφήν, μορφικήν σύστασιν, περιεχόμενον.—Ποιητικά κριτήρια. Ή ακαδημαϊκή ποιη
τική : ’Αριστοτέλης, Όράτιος, B o ileau .—Ή έλευθίρα Ποιητική : Παρνύ, Poe, V erla in e , 
C laudel, Παλαμάς. Διαιρεσις τών ποιητικών έργων κ α τ ά  τ ή ν  μ ο ρ φ ι κ ή ν  σ ΰ σ τ α -  
σ ι ν  : 1 Ο λυρισμός. 2 Η κυρίως μουσική ποίησις. 3 'Η διακοσμητική ποίησις.—Πολλά πα
ραδείγματα έκ τής νεοελληνικής ποιήσεως.

2) Διαίρεσις τών ποιητικών έργων κ α τ ά  τ ή ν  μ ο ρ φ ή ν :  Νεοελληνική Μετρική.— 
Διαφορά αρχαίας καί σημερινής μετρικής.—Θεμελιώδεις άρχαί τής μετρικής.—Μέτρον, ρυθ
μός, αριθμός συλλαβών. Εϊδη νεοελληνικών μέτρων, μέ πολλάς έφαρμογάς.—Άπό τού δε- 
καεπτασυλλάβου μέχρι τοΰ πεντασυλλάβου υπό μετρικήν άποψιν (έξαπλήν)—'Ο ελεύθερος 
στίχος καί αί ποικιλίαι του.—Στιχουργική τοϋ M alarm e.

3) Σύντομος Ιστορία τής νεοελληνικής ποιήσεως άπό τών Ά κριτικώ ν καί Προδρομικών 
ποιημάτων, μέχρι σήμερον : ’Επική (Ά κριτικά  ποιήματα.—Έρωτόκριτος·).—Λυρική (Κυ
πριακά ποιήματα καί δημοτικά τραγούδια).—Δραματική (’Ερωφίλη, Γύπαρης, Ηυσία τοϋ 
Αβραάμ).

Β'. Ά ν ά λ υ σ ι ς  ι σ τ ο ρ ι κ ή  κα ί  α ι σ θ η τ ι κ ή .
1) Ιό  δημοτικά τραγούδι : Ή προέλευσίς του. Στοιχεία μορφής καί περιεχομένου.
2) Επτανησιακή Σχολή : Σολωμός, Μαρκοράς, Τυπάλδος, Τερτσέτης, Πολΰλας, Κονε

μένος, Καλοσ^ούρος, Μαρτινέγγος. Μανούσος, Λασκαράτος, Ά β λ ’χος, Μαβίλης, Μαρτζώκης, 
Οί νεώτεροι.

3) ’Ι δ ι ό τ υ π ο ι  π ο ι η τ α ί :  Κάλβ,ος, Φώσκολος, Βαλαιορίτης (εϊτε δμού μέ τά 
Δημοτ.κά Τραγούδι), Κρυστάλλης (εϊτε δμοΰ μέ τό Δημοτικά Τραγούδι).

4) Ή σχολή τής καθαρευούσης : Ραγκαβήδες, Ζαμπέλιος, Ζαλοκώστας.
5) Η ρ ω μ α ν τ ι κ ή  σ χ ο λ ή :  Οί Σοϋτσοι (’Αλέξανδρος καί Πανα ιώτης), οί Πα- 

ράσχοι (Γεώργιος και Αχιλλεϋς) Βασιλειάδης, Παππαρηγόπουλος, Παππαδιαμαντόπουλος— 
Μορεάς, Καρασούτσας, Κατακουζηνός, Ά γγελος Βλάχος.

6) Η σ χ ο λ ή  τ ώ ν  Α θ η ν ώ ν :  Πολαμάς, Βιζυηνός, Προβελέγγιος, Δροσίνης, Πο- 
λεμής, Γρυπάρης, Πορφύρας. Χατζόπουλος, Χριστομάνος. Μαλακάσης, οί Νεώτεροι (Λαύρας, 
Καμπάνης, Δάφνης, Τσιριμώκος, Βουτιερίδης, Σκίπης).

7) Τ ά σ η μ ε ρ ι ν ά  ρ ε ύ μ α τ α :  Καβάφης, Σικελιανός, οί κυριώτεροι αντιπρόσω
ποι τών νέων (Λαπαθιώτης, Χαντζάρας, Κυριαζής, Φιλύρας, Καρυωτάκης, Παράσχος, Ά θά- 
νας, Καρζής, Κοκκινάκης, Κουκούλας κλπ. κλπ. κλπ. κλπ.).

’Εκλογή καί άνάλυσις εκ συγχρόνων άνθολογιών.
8) Ή Σ ά τ υ ρ α : Άπό τοΰ Λασκαράτου είς τόν Σουρήν, άπό τοΰ Παλαμά είς τάν 

Καρυωτάκην.
Στή συναυλία πράς τιμήν τοΰ Βαλκανικού συνεδρίου έπαίχθησαν έργα τοϋ περιφή- 

μου Ρουμάνου βιολϊστοΰ καί συνθέτου κ. ’Ενέσκο καί τοϋ Σέρβου Σλαβένσκι.
Η «Ρουμανική Ραψωδία» τοΰ πρώτου έθαυμάσθη γιά τήν ευγένεια τής μουσικής 

διαθεσεως καί τήν άρτιότητα τής φόρμας, ώστε νά είμπορή νά παραβληθή μέ έργα τών κα
λυτέρων συγχρόνων Ευρωπαίων συνθετών.Έπίσης ή «Βαλκανολογία» τοΰ Σλάβενσκι προδίδει 
έξαιρετικάν δημιουργικόν ταλέντο μέ τάν ΐδιάζοντα έντονον προσωπικόν της χαρακτήρα 
καί τήν κάπως τολμηρή νεωτερίζουσαν τεχνοτροπία της.

Στή συναυλία αύτή έπαίχθησαν καί έργα Έλ"λήνων συνθετών τών κ. κ. Λαυράγκα 
Καλομοίρη καί Γ. Λαμπελέτ. ’Ιδίως ήρεσεν ή σύνθεσις τού κ. Λαυράγκα καί ό «"Γμνος τής 
Ειρήνης» καθώς καί ή «Γιορτή» τοΰ κ. Λαμπελέτ.

Τήν άρχήστρα διηύθυνεν δ κ. Μητρόπουλος μέ αρκετήν έπιτυχίαν.
—’Ήρχισα,ν καί αί συναυλίαι τής συμφωνικής ορχήστρας του ’ίίδείου Αθηνών, τίς  

δποΐες στά προσεχές τεΰχος θά κρίνωμεν έκτενώς.
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Π Ρ Ο Σ 9 Π Α i

Μαγδάλω — θεία
Πέτρος — ανεψιός τής Μαγδάλως
Κατίνα — γυνα ίκα τοϋ Πέτρου
Μαστρομανώλης — τσαγγάρης
Πέρικλες — συμβολαιογράφος
Μάρτυρας Α  

Μάρτυρας Β 
Μάρτυρας Γ' 
'Υπηρέτρια

(Τό επεισόδιο συμβαίνει σ ’ εΰπορην έφτανησιακήν οικογένεια).



Π Ρ Α Ξ Η  Μ Ο Ν Η

Δυο κοντόφαρδα δωμάτια, τό £να πλάϊ στό ‘άλλο. Συγκοινο)νοΰνε μέ πόρτα πού βρίσκε
ται στό μεσότοιχο. Τό μεγάλο δωμάτιο είναι κρεββατοκάμαρη, τό μικρότερο ενα είδος χώλ· 
Ή κρεββατοκάμαρη συγκοινωνεί μέ τό εσωτερικό μέ πόρτα πού βρίσκεται στόν τοίχο τοΰ 
βάθους. Τό χώλ συγκοινωνεί μέ τό εσωτερικό έπίσης μέ πόρτα πού βρίσκεται στόν τοίχο 
τσΰ βάθους. Α πέναντι άπό τήν πόρτα τοΰ μεσότοιχου, πόρτα στό Χώλ, πού συγκοινωνεί 
μέ τό έςωτερικό. Στήν κρεββατοκάμαρη, απέναντι άπό τήν πόρτα τοΰ μεσότοιχου, παρα
θύρι σκεπασμένο μέ μεγάλες κουρτίνες. Στή μέση τοΰ Χώλ τραπεζάκι και δυό-τρείς καρέ
κλες' στή γωνία τοΰ μεσότοιχου καί τοΰ τοίχου τοΰ βάθους ντουλαπάκι. Στήν κρεββατοκά
μαρη, άνάμεσα στόν τοίχο τοΰ παραθυρ.οΰ καί τής πόρτας κρεββάτι. Σιμά, τραπεζάκι γε
μάτο μπουκαλάκια καί κουτάκια μέ φάρμακα. Κοντά στο τραπεζάκι δυο καρέκλες. Στόν 
τοίχο τοΰ βάθους, επάνω άπό τό κρεββάτι εΐκονοστάσιο μέ διάφορες ξεθωριασμένες εικόνες 
καί μπροστά άναμένο καντήλι. Στόν τοίχο τοΰ βάθους καί στά πόδια τοΰ κρεββατιοΰ νι
φτήρας.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 
Κατίνα, Μαγδάλοί κ’ έπειτα Πέτρος

ΜΑΓΔΑΛΩ. (Γρηά, σκεπασμένη ατό κρεββάτι, σχεδόν δε διακρίνεται' 
εΐν ’ ετοιμοθάνατη και σχεδόν αναίσθητη).

ΚΑΤΙΝΑ. (Μιαόκοπη γυναίκα' κοιτάζει ανήσυχη και με συγκίνηση την 
Άρρωστη. ’Ακούονται πατήματα ' ακροάζεται). Κάποιος έρχεται...Ό  Πέτρος 
μου  (Κάνει μερικά βήματα πρός τήν έξοδο).

ΠΈΤΡΟΣ. ( ’Άντρας μιαόκοπος, ανοίγει τήν εξώπορτα και μπαίνε ι στό 
χώλ).

ΚΑΤΙΝΑ. Έ σ ’ είσαι Πέτρο; (Προχωρεί πρός τό χώλ.. Στόν έαντά της] 
Δόξα σοι ό ί)έος !

ΠΕΤΡΟΣ. (Κλειώντας τήν εξώπορτα προχω ρε ί πρός τήν κρεββατοκά
μαρη). Έ γώ είμαι' τί τρέχει; Δέν ήρθε ό γιατρός ;

ΚΑΤΙΝΑ. Ή ρθε Πέτρο μου, κ ι’ έφυγε' δέν ε ίνα ι οΰτε πέντε μινοΰτα, 
καί μουπε πώς δέν είναι λόγος νά ξανάρθη πιά' μούπε, Πέτρο μου (εμπ ι-  
στεντικά), πώς ή θεια ά π ’ ώρα σ ’ ώρα ξεψυχάει—

ΠΕΤΡΟΣ. (Βγάζει τό καπέλλο τον). Ο υφ ! τό περίμενα, μά δέν ήθελα 
νά τό πιστέψω. (Πηγαίνει πρός τό κρεββάτι καί κοιτάζει περίλυπα τά γ ιατρ ι
κά, κουνώντας τό κεφάλι του ' επειτα κοιτάζει αγριεμένα τήν άρρωστη).

ΣΗΜ.—Ή πόρτα τοΰ μεσότοιχου πρέπει νάναι άκρη—άκρη στό προσκήνιο γ.ά λόγους 
σκηνικής οικονομίας. ·



ΚΑΤΙΝΑ. (Μισοκλαίοντας). Δέν κράζουμε, Πέτρο μου, καί κανέννα 
άλλο γιατρό ;

ΠΕΤΡΟΣ. (Φαρμακερά). Τί λές γυναίκα ! νά κράξουμε κι’ άλλο για
τρό ; Νά πετάξουμε κι άλλα όβολα στό γιαλό ; Δέ σώνουνέ τά δσα ξοδιά
σαμε ; Δέ βλέπεις εκεί τί γένεται ; (δείχνει τό τραπέζι μέ τά φάρμακα) σπε- 
τσαρία ολάκερη ! Χαλάσαμε τά μαλλιά τσή κεφαλής μας σέ γιατρούς καί 
σέ γιατρικά, καί τά πετάξαμε οΰλα στό γιαλό, οΰλα, κόπια, όρπίδες έ
ξοδα....

ΚΑΤΙΝΑ. ’Ά νθρωπός μας είνα ι, Πέτρο μου, αν δέν τήνε κοιτάξουμ’ 
εμείς, ποιος θά τήνε κοιτάξη ;

ΠΕΤΡΟΣ. (Φαρμακερά κα ϊ θυμωμένα). ’Ά νθρωπός μας αύτή ; (Τη 
δειχτεί). Καλός άνθρωπός μας ! Τό φέρσιμό της μας τώδειξε. ’Εμείς έπνι- 
γήκαμε στά έξοδα, τσή φέραμε καί τοΰ πουλιοΰ τό γάλα, έκουβαλήσαμε 
τή σπετσαρία τοΰ Νιόνιου ολάκερη, κ ι’ αύτή τό χαβά της. Μάλιστα! νά 
μήν άδικήση τό καμάρι της, εκείνο τό χαραμοφάη τόν άδερφοΰλη μου, πού 
περιμένει τήν κληρονομιά νά τή διαγουμίση όπως έδιαγούμισε καί τό πα
τρικό του. Τί κ ι’ αν άδικήση εμέ' τί τήνε μέλει σέ παρακαλώ ; Κ ’ έπειτα 
λές άνθρωπός μας....

ΚΑΤΙΝΑ. ί,ερω κ ’ έγώ, Πέτρο μου, έτσι τώπα γιά νά μήν έχουμε κα- 
νέναν ελεγχο στήν ψυχή μας. Άδελληώς τό πείσμα της νά μή θέλη νά ' 
σοΰ κάμη τή διαθήκη στ’ όνομά σου, δείχτει πώς ή ψυχή της εΐτανε πάντα 
μέ τόν αδερφό σου. Έ γώ αύτό έκατάλαβ’ άπό τά ύστερα.

ΠΕΤΡΟΣ. Έ σύ τό κατάλαβες από τά ύστερα, μά έγώ τό βεβαιώθηκα 
εδώ καί δυο χρόνια, άπό τότες πού μοΰ τώκοψε δρθά-κοφτά, πώς τά μισά 
της ποσέσια ε ίνα ι τοΰ αδερφού μου. Μά μοΰμενε πάντα κ’ ή όρπίδα....

ΚΑΤΙΝΑ. Τόν έψυχοπονιώτανε, βλέπεις, γιατ’ είναι φτωχός κ’ έχει 
καί παιδιά.

ΠΕΤΡΟΣ. Έ μεΐς βλέπεις έχουμε τά πλούτια τοΰ Τσιγκροΰ, κ’ έπειτα 
μας έπήρανε τά χρόνια άπό τά μούτρα κ ’ ε ίνα ι σίγουρο πώς θά μείνουμε 
άκλεροι, πού έρμιά κι’ άκλέρια νά φάη ούλους τσού οχτρούς μας.

ΚΑΤΙΝΑ. Τήν έπιανε καί τσή κλεγότανε κρουφά, κ ’ ετούτη τόν έπΐ- 
στευε. Μά έπρεπε νά τή στέρναμε σ ’ έκείνονε γιά νά τή φάνε τά σκουλού- 
κια ζωντανή, δπως έφάγανε καί τή Κοΰτρο τοΰ Ριρή, κι’ όχι έμεΐς πού τήν 
έχουμε καί τριοντίζει. Θά λείπαμ’ έτσι κ ι’ άπό τά βάσανα κ ι’ άπό τά έξοδα.

ΠΕΤΡΟΣ. Καί λές πώς δήν τό σκέφτηκα ; Αές πώς δέ μοΰ πέρασε κι’ 
αύτό άπό τό μυαλό; Μ άτι ήθελες, γυνα ίκα ; νά τοΰ δώκω έγώ μέ τά δικά 
μου τά χέρια ούλο της τό έχ ει; Τό αίμα τσή καρδίας μου ; Γιατί, ποιος 
μέ σιγουραρει πως δέ θά τού τάγραφε ούλα, τοΰ ψευτογαλουφιάνου, κ ’ έ-



κείνης τσή κόρης του τσή στραβοκάνας, ποϋ καμαρά>νει γιά κλερονόμα καί 
γαμπρίζεται από τό πρωΐ ώσαμε τό βράδυ ;

ΚΑΤΙΝΑ. Δέν τό πιστεύω, Πέτρο μου, νάφταν’ ώσαμε κει. Θα τούγρα- 
φε τά μιισά, δπως θά  τά πάρει καί τώρα, μά θά λείπαμε κ ’ έμιεΐς άπό τά 
έξοδα κι’ άπό τσί σκοτοΰρες.

ΠΕΤΡΟΣ. Νάταν έτσι! θά  τήν'δΧχα στείλει άπό τήν πρώτη μέρα- μα 
φαίνεται πώς δέν τόν έχεις καταλάβει καλά τόν άδερφοΰλη μου. Αυτός 
μιλεΐ καί στάζει τ ’ αχείλι του μέλι' βρίσκεται καί χειρότερη μαλαγάνα ; 
Καθώς μάλιστα τόν έλυπιώτανε καί γιά φτωχό, σίγουρα θά τοϋ τάγραφε 
οΰλα.

ΚΑΤΙΝΑ. Έ γώ λέω πώς αν τήν είχαμε στείλη, καθώς είναι καλομα
θημένη καί συχασιάρα, θά μάς αποθυμούσε, καί δέ θάβλεπε τήν ώρα νά 
ξαναγυρίση στό σπίτι μας. Καί τότες θάβλεπες άν μάς έκανε ο,τι κ ι ’ άν 
τσή ζητοιίσαμε. Μά τώρα, τήν έπάθαμε !...

ΠΕΤΡΟΣ. Μέ καλόν ύπνον θά κοιμούμαστε. Θάφινε ό άδερφοϋλης μου 
νά τοΰ φύγη τό κυνήγι μές άπό τά χέρια ! Μ’ αυτός θά κατέβαζε τόν ουρα
νό στή γής, κ ι’ όχι νά χάση μιά τέτοιαν ευκαιρία. Δέν βλέπεις τί όμορφα 
πού κάνει οΰλες του τσί δουλειές ! Κ’ έχει σπείρει στόν κόσμο πώς είμα
στε άδικητάδες κ ’ αίματοφάηδες, μόνο καί μόνο γιατί έχουμε τό καθημε- 
ρνό μας, πού τό βγάζουμε μέ τόν ιδρώτα τοϋ προσώπου μας ; Κι’ ούλος ό κό
σμος τόν έχει αδικημένο καί τόνε ψυχοπονιέται, κι’ έχει κάμει ακόμα κ ι ’ 
αυτή (δείχνει την ετοιμοθάνατη) νά τό πιστέψη σέ βάρος μας. ’Έ πειτα είχα 
καί τήν όρπίδα' έλεγα πώς θάβλεπε στό τέλος τά βάσανά μας καί θάκανε 
τή διαθήκη δπως τσή έλεγα κ ι’ δπως ήθελε ό θέος. ’Αντίς αυτή έπροτίμησε 
νά πάη χωρίς διαθήκη γιά νά μέ μπλέξη μέ τόν άδερφοΰλη μου. Τί τήνε 
μέλει σέ παρακαλώ ; (Δυναμώνει τη φωνή). Τί τήνε μιέλει αν θά ξατρέχομ’ 
έγώ στά δικαστήρια, κ ι’ αν θά χάσω τήν ησυχία μου μαζί μέ τά κόπια καί 
μέ τό αίμα τσή καρδίας μου ; ’Έτσι μάς έξεπλέρωσε στά στερνά της !

ΜΑΕΔΑΑΩ. ( ' Έχει επ ιθανάτιο ρόγχο που δλο κα'ι δυναμώνει).
ΚΑΤΙΝΑ. ΙΙοτέ μου δέν άπαντΰχαινα ένα τέτοιο πράμα. Μά είνα ι σί

γουρο, Πέτρο μου, πώς ό αδερφός σου δικαιούται τά μισά ; ’Έτσι θά πάνε 
τά κόπια μας καί τά έξοδά μας χαμένα ;

ΠΕΤΡΟΣ. ’Ά ν  δικαιούται τά μισά ; Δέ λές πώς θά τά μοιράσουν οι 
έχτιμητάδες, καί θά πάρει καθένας μας εκείνο πού θά τοΰ λάχει. Νά, τέ
τοιοι είναι οί νόμοι. Διαφεντεύουνε τήν αδικία καί μόνο. Έδώ στέκει ή 
παροιμία : ’Άλλος σπέρνει καί τρυγάει κι ’ άλλος πίνει καί μεθάει.

ΚΑΤΙΝΑ. Μά νά ρωτήσης καί κανένα δικηγόρο, Πέτρο μου. Πρέπει 
νά ξετάξης, γιατί μπορεί νά μήν ε ίνα ι κ’ έτσι.



IIE11 ΟΣ. Γί νά ξετάξω, γυναίκα, πού to λέει ό νόμος ρητώς. Δέν 
άφηκα δικηγόρο γιά δικηγόρο. Τίποτας δέ γένεται. Θέλοντας καί μή πρέπει 
νά δώκω τά μισώ. 'Ως καί τό δικαστή έπιακα. Τοΰταξα δ,τι έπρεπε. Μετά 
χαράς, μον είπε, αν εϊτανε γιά καμμιάν υπόθεση πού νάπαιρνε νερό. Τί 
τοϋ στοίχιζε ! Μά εδώ οί νόμοι τό γράφουνε ρητώς, καί δέ μπορεί νά γένη 
τίποτας. Μέ τό στανιό θά δωκουμε τά μισά. (Δυναμώνει δλο και π ιο  πολυ 
τή φωνή τον καϊ χειρονομεί). Κι’ εμείς άπό είκοσι τώρα χρόνια, άπό είκοσι 
ολάκερα χρόνια, άπό τότες πού πέθανε ό άντρας της καί τήν ά'φηκε άκλε- 
ρη,^άπό τότες πού τήν έπηραμε στά χέρια μας καί τήν είχαμε πρώτ’ αύτή 
κ έπειτα, τορμώ καί λέω, τήν Παναγία, άπό τότες δουλεύουμε καί συντη
ρούμε τά ποστατικά της σαν είλωτες καί τά κάμαμε κούκλες, γιά νάρθη 
νά μας τά πάρη ένας τρίτος, πού δέν άσήκωσε ποτέ ούτ’ ένα λιθάρι γιά 
τά μαΰρα μάτια. Ά  ! τέτοιο πρΰμα δέν τό θέλει ούτε ό θέος ούτε κ ι3 δ 
Διάολος, κι δμως σοΰ λένε πώς τό θέλει ό νόμος, καί τό θέλησε κ ι’ αύτή ! 
(Δειχτεί την ετοιμοθάνατη).

ΜΑ1 ΔΑΛΩ. /’Εξακολουθεί έντονα τόν επιθανάτιο ρόγχο).
ΚΑΤΙΝΑ. (Κοιτάζει ανήσυχη καί ονγ.κινημένη τήν ετοιμοθάνατη καϊ γυ

ρίζει προς τον ΤΙετρο). Πάμε στήν άλλη κάμαρα, Πέτρο μου, πάμε στήν 
άλλη κάμαρα, γιατί μάς άκούει καί θυμώνει. Δέ βλέπεις πώς μουγκρίζει 
και στραβώνει τό στόμα της, σά νάθελε νά σ’ άποκριθή ; Πάμε γιατί δέν 
πρέπει νά χολοσκάζη τώρα πού θά τσή βγή ή ψυχή, κ ι’ ο θέος άς 
τσή τό ανταμοιδέψει αύτό πού μάς έκαμε.

ΠΕΙΡΟΣ. (Βγαίνει χωρίς αντίρρηση μ '  άπό την πόρτα του χώλ γυρίζει 
και φωνάζει)  Ά ,  τσάτσα, τσάτσα, καί τί μούκαμες!

ΚΑ1ΙΝΑ. (Μπαίνει κατόπι άπό  τόν Πέτρο στό χώλ καϊ κλείνει την 
πόρτα π ίσω  της). Καί τώρα Πέτρο μου, αφού θά κλερονομήσει, νά κράξης 
καί τόν άδερφό σου νά βάλη τά μισά έξοδα τσή κηδείας.

ΠΕΓΡΟΣ. Αύτό ν ’ ακούεται πώς θά τόνε κράξω, μά θά βάλει; Σά 
νά τόν ακόυα· θά  μοΰ πει νά κάμουμ’ έμεΐς τήν κηδεία πού τρώγαμε τόσα 
χρόνια καί τά εισοδήματα της. Μέ καλό αγγείο μας έμπλεξε στά στερνά 
της. (Μικρή πάψη). Α χ! γιά έχε τό νοΰ σου, γυναίκα, μήν πάει καί ξε
ψυχήσει καί μείνει μέ γουρλωμένα μάτια. Λίγο τώχει εκείνο τό παλιόσκυ- 
λο, ο αδερφούλης μου, νά σπείρη στόν κόσμο πώς τήν άφήκαμε.νά πεθάνη 
σάν τό σκυλί.

ΚΑΙΙΝ Α. (  Ανοίγει τήν πόρτα καϊ τήν άφίνει δ ιάπλατη ' έπειτα προχω 
ρε ί  λίγο στήν κρεββατοκάμαρη και ακροάζεται. Μέ τρόμο). Δέν άκούω τίπο
τας.... Μοϋ φαίνεται πώς αποκοιμήθηκε. (Πλησιάζει τήν ετοιμοθάνατη). 
\έν ανασαίνει πιά.



ΠΕΤΡΟΣ. (Πλησιάζει ανήσυχος στήν πόρτα και κοιτάζει).
ΚΑΤΙΝΑ. (Γκίζειτή Μαγδάλω με τό χέρ ιτης ) . Τσάτσα, τσάτσα,..αϊ τσά

τσα ! δέ μ’ άκοΰς ; ('Απομακρύνεται άπό τό κρ?ββάτι μ ’ άναφυλλητά, καί κράζει 
κλαμένα). Πέτρο! Πέτρο μου! Τρέχα ! ’Έλα γρήγορα! ή θειά ....ή  θειά ξε
ψυχάει....μοΰ φαίνεται πώς έπαράδωκε__

ΠΕΤΡΟΣ. (Μπαίνει στήν κρεββατοκάμαρη ταραγμένος). Πώς ; ξεψυ
χάει ; (Κοιτάζει τή Μαγδάλω καί ξεσπάει σε νευρικά κλάματα). Π ά πά......
πανε τά' έξοδά μας....

ΚΑΤΙΝΑ. (Κλαίει συγκινημένη). Πέθανες θειά κα'ι μάς άπαράτησες....
ΠΕΤΡΟΣ. ('Εξακολουθεί νά κοιτάζη τήν πεθαμένη περίεργα, σάν κάτι 

νά περνάη άπό τό von τον. Ξαφνικά, με τρόπο αινιγματικό). Τάκουσε κανένας 
πώς άπέθανε ;

ΚΑΤΙΝΑ (Κλαίοντας). ’Όχι ΙΙέτρο μου, λείπουν δλοι σήμερ’ άπό τό 
σπίτι, σάν επίτηδες' μά νά τρέξο) νά κ,ράξω τσί γειτόνισσες. (Κάνει νά ξε- 
κινήση).

ΠΕΤΡΟΣ. (Τή σταματάει). Στάσου. Ποΰ πας ; Μήν πεις σέ κανένανε 
τίποτας. Πάψε τά κλάματα καί βάσταχτο μυστικό. Κι’ όποιος σέ ρωτήσει, 
πες του πώς πάει καλύτερα, πες του πώς αναπαύεται. Κατάλαβες ; Περί- 
μενέ με κι’ εφτακα.

ΚΑΤΙΝΑ. (Σαστισμένη καί μ ισοτρομαγ μένη κοιτάζει τόν Πέτρο της). Νά 
πώ πώς πάει καλύτερα; Νά σέ περιμένο.) κ ’ έφτακες !

ΠΕΤΡΟΣ. ’Έτσι δπως σοΰ λέω κ ’ έγνοια σου. Γιά κοίταξε; δέ μοιά
ζει τοΰ Μαστρομανώλη τοΰ τσαγκάρη ;

ΚΑΤΙΝΑ. Μπά θέ μου ! ’Ίδια κ ι’ άπαράλλαχτη ! Καθώς είναι μάλιστα 
καί σπανός...Μά πώς σοΰρθε νά μετορίζεσαι, θέ μου, μέ τό λείψανο !

ΠΕΤΡΟΣ. Δέν κάνω καθόλου μέτορα' έ'χε τό νοΰ σου κ ’ έγνοια σου. 
(Πάει προς τήν εξώπορτα και ξαναγνρίζει). Ά κουσε ! δσο νάρθω ετοίμασε 
άσπρόρουχα καί σεντόνια καθαρά γιά τό κρεββάτι. (Φεύγει, κλείοντας π ίσω  
τον τήν εξώπορτα).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Κατίνα καί Πεθαμένη.

ΚΑΤΙΝΑ. (Μόνη καί κΛαψιάρικα). Νά πώ πώς πάει καλύτερα' νά ετοι
μάσου σεντόνια κ ι’ άσπρόρουχα καθαρά τσή μακαρίτισσας !...Τ ί νά τά κά- 
μης, Πέτρο μου, τί νά τά κάμης πιά ; Τό πουλί πάει πέταξε' δέ ζει γιά νά 
τήν καλοπιάκουμε μέ τήν περιποίηση, καί νά μάς κάμη τή διαθήκη καθώς 
θέλουμε. (Ξεσπάει σέ κλάματα). Πέθανε, Πέτρο μου, πέθανε. "Ο,τι καί νά 
τσή κάμουμε, πέθανε πιά. Σάββανα πρέπει νά τσή ετοιμάσω καί όχι σεντό
νια κι’ άσπρόρουχα καθαρά....Σέ ζάλισε, άμοιρε, ή στενοχώρια σοα> καί δέν



ήξέρεις τι κάνεις καί τίλές. (Πρός τήν πεθαμένη). Ά χ  ! κ’ εσύ τσάτσα, μέ τό 
πείσμα σου καί u  κακό μάς έκαμες. Ά σκημα πού μάς ά'φηκες I Έσύ ανα
παύτηκες... ,καλα μουπε κι ο Πέτρος μο\> να λέω πώς αναπαύεσαι' ανα
παύεσαι κι ° αναπαύεσαι! κ ι’ αφηκες εμάς νά δερνόμαστε μέ τά δικά σου 
βάσανα, ^υπνα νά ιδης τον Πέτρο σου πώς δέρνεται; Τί συφορές μάς ά- 
φηκες , Κι ως τόσο εκείνος δε θελει νά σ ’ άφήκη νά πας άπεριποίητη. 
Θέλει νά π ά ς  σά νύφη, μήν πάει καί πει κανένας πώς εκακοπέρασες.... 
(Πηγαινοέρχεται ατό εσωτερικό καϊ φέρνει ενα-ενα τ ’ ασπρόρουχα καϊ τά 
σεντόνια *α2 τά τοποθετε ί σε μ ιά  καρέκλα). Τώρα θάρθ’ ή στολίστρα νά 
σε ντυση, νά σέ πλύνη, νά σέ μοσκοβολήση (έξακολον&εΐ νά πηγαινοέρχεται 
στο εσωτερικό). Και το κρεββάτι θάναι τετρακάθαρο !... (Σταματάει και 
ακροάζεται).  ̂Πατήματα στή σκάλα...κάποιος έρχεται ....(Πηγαίνει ατό χώλ 
και κλείνει την πόρτα π ίσω  της. ’Ακούει χτυπήματα, ανοίγει).

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 
Κατίνα, Πεθαμένη καί Μαστρομανωλης

ΜΑΣΊ I ΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Γέρος, φαλακρός καϊ σπανός, σά γρηά' φορεϊ 
τα φορέματα τής εργασίας, κ ’ εχει μαζεμένη τήν ποδιά  στή μέση τον. Μπαί
νοντας σνλλνπεϊτα ι τήν Κατίνα). Ζωή σέ λόγου σας, σιόρα.

ΚΑΤΙΝΑ. (Σαστισμένη). Μά τί μοΰ λές! Ποιος σ’ έστειλε;
^[^ΤΡΟ Μ ΑΝ Ω ΛΗ Σ. Έ νο ια  σου, σιόρα Κατίνα, ό σιορ Πέτρος μ’ 

εστειλε ξέρω καλά την υπόθεση, δπου νάν έφτακε καί Λόγου του.
ΚΑΠΝΑ. (Σά νά μονολογη). Μά τί μούπε τότες νά λέω πώς πάει κα

λύτερα__
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. ’Όχι γιά μένα, γιά τόν κόσμο, σιόρα.
ΚΑΙΙΝΑ. Δεν καταλαβαίνω τίποτας!
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Μά δέ σούπε τίποτας, σιόρα, πριν έρθει ό σιορ 

Πέτρος νά μέ κράξη ;
/ ΚΑ ΠΧΑ (ΛΓ υποψία καϊ έπιφυλαχτικότητα). Φαίνεται ό καημένος ό 

Πέτρος μου πώς έσάστισε.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Μηδά είναι μικρό πράμα, σιόρα, νά χάση κα

νένας τόν άνθρωπό του, κ ’ έπειτα νά χάση καί τό έχει του.
ΚΑΤΙΝΑ. Μά ποιος σοΰπε, Μαστρομανώλη μου, πώς ή θειά Μαγδάλω 

πέθανε.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Μέ κάνεις καί θιαμένομαι. Ό  σιορ Πέτρος, 

σιόρα, μοϋ μίλησε σάν άνθρωπος πώχει τά λογικά του. Ή  αφεντιά σου μέ 
κάνεις νά υποψιάζομαι. ( ’Ακροάζεται σά ν ’ άκούη πατήματα στή σκάλα).

ΚΑΤΙΝΑ. (ΛΓ ανακούφιση). Δόξα σοι ό θέος, έρχεται.



ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Οί έπάνω κ ι’ ό Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ (Ανοίγει καί μπα ίνε ι· είναι Ιδρωμένος απο τό τρέξιμο). Έ δώ 
είσαι, Μαστρομανώλη ; Βλέπω πώς ήρθες πρώτος μου.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Κάλλιο, είπα, νά περιμένω εγώ, παρά νά μέ 
περιμένουν οί άλλοι.

ΠΕΤΡΟΣ. Πολύ σωστά, δέν έχουμε καιρό γιά χάσιμο.
ΚΑΤΙΝΑ. Μά δέ μοΰπες, Πέτρο μου, νά λέω πώς πάει καλύτερα ;
ΠΕΤΡΟΣ. "Εχεις δίκιο, γυναίκα, μά ξέχασα νά σοΰλεγα, πώς μπο

ρούσε ν ’ άρχότανε πρώτος μου ό Μαστρομανώλης. Τώρα, τ ί στεκόμαστ’ 
έδώ ; Πές μου, γυναίκα, ετοίμασες σεντόνια κ ι’ άσπρόρουχα ;

ΚΑΤΙΝΑ. Εί ναι δλα έτοιμα.
ΙΙΕΓΡΟΣ Ελα Μαστρομανώλη (Μπαίνει στίρ> κρεββατοκάμαρα).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ (Μπαίνει κ ι ’ αυτός καί πάει καί φ ιλεΐ τό λείψανο).
ΠΕΤΡΟΣ. ’Ά κου γυναίκα, έχε τό νοΰ σου μήν .έρθει κανένας, νά μέ 

κράξης, καί πρόσεξε μή μπει εδώ μέσα, γιά τ ’ όνομα τοϋ θέου.
ΚΑΤΙΝΑ. Μά δέν ήρθε νά ντΰστ) τό λείψανο ;
ΠΕΙΡΟΣ. Καμε ο,τι σοΰ λεω κ ενοια σου (Κλείνει την πόρτα της 

κρεββατοκάμαρας καί καθίζει σε μ ια  καρέκΛα).
ΚΑΤΙΝΑ. (Μόνη στό χώλ). Δέν καταλαβαίνω τίποτας. Ό  Πέτρος μου 

κάνει πράματα τρελλοΰ μέ φερσίματα γνωστικού (Φεύγει στό βάθος άπό την  
πόρτα τοϋ χώλ).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΤΗ 
Οί έπάνω χωρίς τήν Κατίνα.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Κάθεται κοντά στόν Πέτρο).
ΠΕ ΓΡΟΣ. Λοιπόν, Μαστρομανώλη, είμαστε σύμφωνο ι;
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Έ γώ , σιορ Πέτρο, σοΰπα πώς αναλαβαίνω, μά 

τό πράμα είναι σοβαρό, έχει'κίντυνο. Κι’ δσο ναμαι σίγουρος πώς δέ θά  
πάρει χαμπάρι κανένας, κάτι κ’ εγώ πρέπει ν ’ άπολάψω.

ΠΕΤΡΟΣ. Μο τί πιλιώτερο άπό τριάντα τάλαρα. Μηγάρις θά χασομε- 
ρέσεις τό πολΰ, ή θά κάμεις κανένα μεγάλον κόπο. Ξαπλωμένος θά κάτσεις 
μισήν ώρα, καί θά πάρτ)ς τριάντα τάλαρα.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Δέ λέω, σιορ Πέτρο', μά οί δουλειές δέν πλε- 
ρωνονται σύμφωνα με τον κόπο ; μα σύμφωνα μέ τό κέρδος π ’ άφίνουνε.

ΠΕΤΡΟΣ. Πολυ ωραία. Τότες έγω δέν πρέπει νά σοΰ δώκω 
τιποτας. I ιατι, σε παρακαλώ, μηδά θά κερδέξω έγώ τίποτας παραπανι- 
στό ; Έ γώ, τό μόνο που γυρεΰω, είναι νά διαφεντέψω τό δικό μου άπό 
έναν άρπαγα κ ι’ άπό τόν άδικο τό νόμο.



ΜΑΣ 1 ΡΟΜΑΝΩΑΗΣ. Μά χωρίς εμέ δέ -θά τό χάνατε ; Αυτό δέν είναι 
κέρδος ;

ΠΕΤΡΟΣ. 'Ωραία πού τό λες ! Πάει νά πη, δταν πνίγεται κανένας, 
εκείνος πού πάει νά τόνε γλυτρώση παζαρεύει τί θά πάρει, ή χύνεται χω
ρίς νά λογαριάστ] τίποτας; Καί τί διαφέρει, σέ παρακαλώ, ή θέση μου άπό 
κείνονε πού πνίγεται ; Κ’ έσύ, άντίς νά τρέξης νά μέ γλυτρώσης, γυ
ρεύεις νά μέ βγάλης άπό τή θάλασσα καί νά μέ πνίξης στή στεριά ;

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Μά πάλε, σιορ Πέτρο, γιά νά γλυτρώσω τά 
ποστατικά τσί] αφεντιάς σου. νά βάλω θηλιά στό δικό μου τό λαιμό, καί 
μάλιστα γιά ενα τίποτας, άς λείπεται. Γιά σκεφτήτε το καλά. Δέ λέω πώς 
θά φανερωθή, μά τί γίνηκε καί δέν έφανερώθηκε. Ά ς  πούμε πώς μέ τόν 
καιρό, ειτ έτσι, είτε άλληώς, βγαίνει ό λόγος καί τό μαθαίνει ό αδερφός 
σας. Στό δικαστήριο, σίγουρα, δέ θά μπορεί ν ’ απόδειξη τό παραμικρό, 
μά έμέ, λέτε. πως δέ θά μέ κυνηγήσει, καί δέ θά γυρέψει νά μ ’ έγδικηθή ; 
Ψέμματα Λέω ;

ΠΕΙΡΟΣ. Αι>τα Μαστρομανώλη μου, είναι φόβοι τσή φαντασίας σου.
Οταν τελειώσει μέ τό καλό ή δουλειά, τέλειωσε πιά. Ποιος θά τό σπιγου- 

νάρει, έγώ ή έσύ ; Τό λοιπόν, τριάντα τάλαρα δίνω. Ά ν  μοΰ κάμης τή 
διαθηκη στ όνομά μου, πώς μ’ άφίνει ή θειά  Μαγδάλω κύριο καί νοικο
κύρη σ όλα της τά ποστατικά, θά  σοΰ μετρήσω τριάντα τάλαρα. Περσό- 
τερα δε με συφερει. I ιατί, άν .πρόκειται νά σοΰ δώκω εσέ, πού είσαι ξένος, 
όλο το μοιράδι τού άδερψοΰ μου, κάλλιο νά τό πάρη εκείνος, ποΰ είναι 
κ ι’ αδερφός μου.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Μένει γιά λίγο σά νά συλλογίζεται ' Επειτα σά 
νά τοϋ πέρασε κητι άπό τό νοΰ). Πάει καλά, σιορ Πέτρο, δέ θέλω νά σάς 
χαλασω τό χατήρι, σύφωνοΓ Μά γιά πές μου, κάνε, έκραξες καλό νοδάρο 
καί μαρτύρους;

ΠΕΤΡΟΣ. Μά δέ σούπα πώς άπ’ αύτή τή μεριά νασαι ήσυχος ;
ΣΚΗΝΗ ΕΧΤΗ 

Οί έπάνω, Κατίνα κ’ έπειτα 'Υπηρέτρια.
ΚΑ 1 ΙΝΑ. (Μπαίνει βιαστική στό χώλ κα'ι ανοίγει την πόρτα τής κρεβ- 

βατοκάμαρης). 'Η δούλα έρχεται.
ΠΕΤΡΟΣ. Πάρτη νε στήν κουζίνα, κ’ έ'φθακα. Κλείσε !
ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ. (Μπαίνει φορτωμένη με τά ψώνιά).
ΠΕΤΡΟΣ. Στασου, Μαστρομανώλη ^ά ξεφορτωθώ τή δούλα μου.(σ//- 

κώνεται και πάει προς τό χώλ).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Κάμε τή δουλειά σου.
ΚΑΤΙΝΑ. ( Στην υπηρέτρια) Τά ψώνησες όλα;



ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ. Μάλιστα κυρία.
ΚΑΤΙΝΑ. Φέρτα στήν κουζίνα. (Πηγαίνει πρός τό βά&ος).
ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ. (Πηγαίνει κατόπι της με τά ψώνια).
ΠΕ ΓΡΟΣ. (Ά φοΰ  άκροαστε ϊ π ίσω  άπό την πόρτα λιγάκι, καί καταλάβει 

πώς πάνε γιά τό μαγειριό, ανοίγει, βγαίνει στό χώλ, ξανακλείνει την πόρτα  π ί 
σω τον καί πάει κι ’ αυτός πρός  τό βά&ος).

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ 
Μαστρομανώλης καί πεθαμένη.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Σηκώνεται καί πάε ι επάνω άπό τήν πεϋαμενη. 
την κοιτάζει καλά, έπειτα πηγαίνει στόν καθρέφτη τοϋ νιφτήρα καί κοιτάζε
ται· παίρνει τόν κα&ρέφτη και πάε ι επάνω άπό τήν πεθαμένη και μ ιά  κο ιτά
ζει το λείψανο, μ ιά  τόν εαυτό τον στόν καθρέφτη' κάνει διάφορους μορφασμούς  
απο τη χαρά τον). Λόξα σοι ό Θέος ! (ΙΙάει καί τοπο&ετεΐ τόν κα&ρέφτη 
στη θέση τον). Έ κεΐ ποϋ βρίσκεται ό άνθρωπος άπορπισμένος, τουρχεΐαι 
τό καλό άπό αναπάντεχη πάντα,"Ετσι εΐτανε γραφτό: ή Μαγδάλω νά μήν 
καμη διαθήκη τοϋ Πέτρου, ο Πέτρος νά μή χωνεύη τόν άδερφό του, γιά νά 
γλυτρώσω έγώ. Δοξασμένο νάναι τ ’ όνομά σου, θεούλη μον .(Κάνε ι τόστανρό  
τον κοιτάζοντας προς το εικονοστάσι). Νά, πού καί τό ελάττωμα τσή μούρης 
μου ειτανε για καλό μου. Και σοϋ λένε δέν υπάρχει θέου πρόνοια. Οΰλα, 
θέ μου, οΰλα εν σοφίι^ έποίησες. Δοξασμένο νάναι τ ’ όνομά σου.,..

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 
Οί έπάνω, Πέτρος, Κατίνα, 'Υπηρέτρια.

( Ο Πέτρος, ή Κατίνα καϊ ή ' Υπηρέτρ ια  μπαίνοννε στό χ(όλ).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. ( ’Ακούοντας πατήματα τρέχει κα ι κάθεται στή 

§έση του).
ΠΕ ΓΡΟΣ. ’Έλα γειά σου, κοπέλα μου, κάμε κ ’· εσύ λίγο πουλιώτερον 

κόπο σήμερα, κ ’ έγώ θά σοϋ δώκω έ'να ρεγάλο,
ΥΙΙΗΡΗΤΡΙΑ. Κ ι’ άν τάχει άπλητα τά σεντόνια !
ΠΕΤΡΟΣ. Μά γ ι’ αύτό σέ στέρνουμε, νά τή βοηθήσης. Δέ βιαζόμαστε 

νά γυρίσης. Ά ν  είναι ογρά, άς τά στεγνώσει καί μέ τό σίδερο. Κατάλαβες;
ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ. Έκατάλαβ’ αφέντη.
ΠΕΤΡΟΣ. Γειά σου, πήγαινε.
ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ. (Φεύγει)
ΠΕΤΡΟΣ. ’Έχε τό νοϋ σου, γυναίκα, γιατί, δπου νάναι θάρθει ό. νο

δάρος μέ τσού μαρτΰρους.
ΚΑΤΙΝΑ. Ό  νοδάρος; Καί τί νά κάμη ,
ΠΕΤΡΟΣ. Διαθήκη· τσιμουδιά καί θά  ίδεΐς. Κοίταξε, τόμου τσού ίδεις 

άπό τή στράτα, νά μέ ειδοποιήσης άμέσως. (Μπαίνει στήν κρεββατοκάμαρη ),



κλειώντας π ίσω  τον την πόρτα καλά).
ΚΑΤΙΝΑ. Μά τί κάνει μέσα ό Πέτρος μου ; Πώς θά κάμει διαθήκη ; 

Δεν απέΟανε ή Μαγδάλω; Θά τή βρυκολακιάσει; Ιίώ ς τρέμω, ΙΙαναγίτσα μου! 
(Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ 
Μαστρομανώλης, Πέτρος, Πεθαμένη.

ΠΕΊΡΟΣ. Γώρα είμαστε ήσυχοι. (Κά&εταί στη &έση τον). Τί λέγαμε;
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ· Γιά τό νοδάρο καί γιά τσού μαρτύρους. Δέ 

μούπες ποιανοί'ς έκραξες.
ΠΕΤΡΟΣ. Ά ,  ναι' νοδάρο έκραξα τό σιορ ΓΙέρικλε, μέ ιά  μπαρμπετό- 

νια, καί μαρτΰρους τρεις μές άπό τοΰ Παναγάκια τήν ταβέρνα.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Ποιόν ; εκείνο πού φορεΐ τέσσερα ζευγάρια 

ματουάλια, κι άμα γράφει σοΰ φαίνεται πώς γράφει μέ τό μΰτο του ; Χά, 
'/ά, χά, χά ! Καί σοΰπε πώς θά ρ θε ι!

ΠΕΙΡΟΣ. Καί θέλει κ ’ ερώτημα ; Αυτός άμα μυριστεί όβολα πάει καί 
στήν άλλην άκρη τοΰ κόσμου. ’Έπειτα τοΰγγιξα καί τό φιλότιμο, τοΰπα 
πώς τόν έζήτησε ή ίδ ια  ή Μαγδάλω. Ά μ ε !

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Τετραπέρατος είσαι, σιορ,Πέτρο μου, δεύτερος 
Λομπάρδος.

ΙΙΕ ΓΡΟΣ. Μείνε ξένοιαστος" δ νοδάρος δέ θά βλέπει τή μύτη του άπό 
τη στραβομάρα, κ ’ οί μαρτύροι άπό τό κρασί. Μά έλα νά ετοιμάσουμε γλή- 
γορα, γιά νά πέσης στό κρεββάτι κ’ έσύ, γιατί δπου ν ά ν ’ έφτάκανε.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Έ γώ  σ ένα μινοΰτο είμ ’ έτοιμος, μά πρέπει νά 
ίδοΰμε ποΰ θά βάλουμε τό λείψανο.

ΠΕΤΡΟΣ. Θά τό πάρουμε μέσα. Μά στάσου νά τό τυλίξουμε μέ τά 
σκεπάσματα. ( ’Αρχίζει νά τνλίγη τήν πεθαμένη).

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Καλάλές, καί νά τό πάρουμε μ’ δλα τά ροΰχα. 
(Βοη&άει στό τύλιγμα). "Ετοιμο!

ΠΕΤΡΟΣ. Τ ώρα σήκωνε! (Κινάει μπροστά, π ίσω ό Μαστρομανώλης καί 
παίρνουνε στό βάϋ·νς τήν πεθαμένη).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ 
Πέτρος, Μαστρομανώλης και έπειτα Κατίνα

ΠΕΤΡΟΣ, (ξαναμπαίνει).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Ξαναμπαίνει π ίσω  άπό τόν Πέτρο).
ΠΕΤΡΟΣ. Ετοιμάσου τώρα γλήγορα, ώς ποΰ ή Κατίνα νά σιάξη τό 

κρεββάτι. (Κράζει πηγαίνοντας προς τό χώλ.). Κατίνα! Κατίνα!
ΚΑΤΓΝΑ. (Παρουσιάζεται). Θέλεις τίποτας;
ΠΕΤΡΟΣ. Νά στρώσης γλήγορα τό κρεββάτι μέ σεντόνια καθαρά.



M A I I ΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Περιεργάζεται τ ’ άσπρόρρόνχα τής Μαγδάλως).
ΚΑΤΙΝΑ. (Μπαίνει στήν κρεββατοκάμαρη καϊ κοιτάζει κατάπληχτή νά 

λεί,π/} ή πεθαμένη). Καί το λείψΐϊνο;
ΠΕΤΡΟΣ. Ί'ό πήραμε μέσα, άφηκ? τά λόγια καί στρώσε γλήγορα γιά 

νά πέση ό Μαστρομανώλης.
ΚΑΤΙΝΑ. ( Κ οι,τάζει σαστισμένη πότε τον I Ιέτρο, πότε τό Μαστρομανιόλη).
ΙΙΚΤΡΟΣ. ’Ακόμα χασομεράς;
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. I Ίά πες μου, σιόρα, πιό ί)ά πρωτοφορέσω; 

Γιατί άν μ’ έκαμ’ ό θέος σάγρηά, δέν έβαλα δμως καί ποτέ μοιι φουστάνια.
ΚΑΤΙΝΑ. Οά φορέσεις έπί> τ’ ασπρόρουχα τσή Μαγδάλως;!
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Καί ί)ά πέσω στό κρεββάτι νά σας κάμω τή δια

θήκη. Δέν τό κατάλαβες;
ΚΑΤΙΝΑ. Ί> ]λα Χριστέ καί ΙΙαναγιά. ’Ετούτο εϊ ν ’ άπό τ ’ άδήγητα!
ΠΕΤΡΟΣ. ’Αφήστε τά λόγια και κάνετε, γλήγορα! (Πηγαίνει βιαστικά 

στό χώλ, παίρνει, τό τραπέζι γ,αϊ τό φέρνει στήν κρεββατοκάμαρη, και τό το
ποθετε ί κοντά στήν πόρτα ).

ΚΑΤΙΝΑ. (.Ιείχτει τον Μαστρομανιόλη ποιό θά φορέσει πρώτο, ποι,ό δεύ
τερο κ ’ έπειτα στρώνει στό κρεββάτι καθαρά  σεντόνια.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Βγάζει τήν ποδ ιά  τον, έπειτα τό γελέχ,ο του, 
έπειτα τό πονκάμισό τον, κ ’ έπειτα σηκώνει μέ. περιέργεια γιά νά φορέσει τό 
πουκάμισο τής πεθαμένης). Ή  πουκαμίσα τσή σιόρα Μαγδάλως. (Τή φορε ΐ  
κ ’ έπειτα σηκώνει με  περιέργεια τό ϊδιο και φορε ΐ τό τ ζιπούνι).

ΠΕΤΡΟΣ. (Φέρνει μέσα μ ιά  καρέκλ ’ άκόμη από τό χώλ καί τή βάζει, 
κοντά στό τραπέζι).

ΚΑΤΙΝΑ. (ΓΙου έχει στρώσει τό κρεββάτι). Καί. τί μαξιλάρι νά βάλω;
ΠΕΤΡΟΣ. Φέρε άπό μέσα ένα, καί πάρε/τό βρωμερό που τό ξεχάσαμε.
ΚΑΤΙΝΑ. Παίρνει τό βρωμερό μαξ ιλάρ ι και πάει στό βάΐϊος άπό τήν 

πόρτα τής κρεββατοκάμαρης).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Παίρνει τό μεαοφονατανο και τό φορεΐ), "Ας 

βάλουμε καί τί] σοτοβέστα τσή σιόρα Μαγδάλως ! Τοΰτο μονάχα δέν έπερΐ- 
μενα, νά κάμω στά γερατιά μου καί τή γυναίκα ! Καί τώρα, γιά νά ίδοΰμε 
πώς φαινόμαστε. (Πάει στόν καθρέφτη καϊ κοιτάζεται μέ Ικανοποίηση. Ε
πειτα βγάζει και τό πανταλόνι του).

ΠΕΤΡΟΣ. (Τοποθετεί κοντά στό τραπέζι τις άλλες τρεις καρέκλες που  
βρίσκονται στήν κρεββατοκάμαρη).

ΚΑΤΙΝΑ. (Ξαναμπαίνει άπό την ίδια πόρτα μ* ένα νέο μαξ ιλάρ ι στά 
χέρια, και τό τοποθετεί στο κρεββάτι) .—Τώρα τό κρεββάτι ε ΐν ’ έτοιμο.



ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Σιόρα Κατίνα, σιόρα Κατίνα, πώς σοΰ φαί
νομαι ;

ΚΑΤΙΝΑ. Γ ια κοίτα ΙΙέτρο μου ; Λές καί βλέπω τή μακαρίτισσα" σά 
νάτανε δίδυμη αδερφή της ! ’Έλα Χριστέ καί Παναγία !

ΠΕΤΡΟΣ. Είσαι δμοιος κ ι’ άπαράλλαχτος. Πέσε γλήγορα στό κρεβ
βάτι, γιατί μοΰ φαίνεται πώς έρχονται. ’Ά , Κατίνα, σάλτα καί φέρε τή 
λάμπα τοΰ τοίχου' ξέρεις ποια ; Ε κείνη  ποίίχει άπό πίσω καθρέφτη. Γλή
γορα !

ΚΑΤΙΝΑ. (Πηγαίνει vn φέρη τή λάμπα).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Ξαπλώνεται στο κρεββάτι, μά ξανασηκώνεται 

κα ί δένει τά φοοέματά τον μέσα στήν ποδιά  τον).—Σιορ Πέτρο, έτοΰτα, κοίτα, 
ε ίνα ι καλά νά τά κροΰψω κάτω άπό τό κρεββάτι ;

ΠΕΤΡΟΣ. ’Ά . στάσου, στάσου, νά τά πάρω μέσα, γιά κάθε καλύτερο. 
(Τά πα ίρνε ι και τά βάζει μέσα στο ντονλαπάκι που βρίσκεται στό χώλ).

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Ξαναπλα γιάζει καί σκεπάζεται μέ τό σεντόνι).
ΚΑΤΙΝΑ. (Φέρνει τή λάμπα  και τή βάζει έπάνο) στό τραπέζι). Έτοΰτη 

δέ μουπες, Πέτρο μου ;
ΠΕΤΡΟΣ. 'Ωραία ! Κλείσε τώρα τό παραθίίρι νά γένη σκοτάδι, καί 

τρέχα νά ίδής άν έρχονται.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. ’Άκου, σιόρα- κοίταξε νά ίδής πώς θά βολέ

ψουμε καί τή φαλάκρα μου, ποΰ ε ίνα ι σά μισοφέγγαρο τή γιόμηση.
ΚΑΤΙΝΑ. Καλά ποΰ μοΰ τό θύμισες, στάσου, εΐναι τό περουκίνο τσή 

μακαρίτισσας.
ΠΕΤΡΟΣ. Τρέχα φέρετο γλήγορα.
ΚΑΤΙΝΑ. (Πηγαίνει β ιαστ ικ ιάκα ί πα ίρνε ι άπό  τό ντονλαπάκι τον χώλ 

τό περουκίνο και τό φέρνει).—’Έλα νά στό φορέσω.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Σηκώνεται λιγάκι).
ΚΑΤΙΝΑ. (Τον q-ιορεΐ τό περουκίνο. Ακούονται πατήματα ατή σκάλα 

και χτύποι στήν έξόπορτα) .—Πέτρο μου, ήρθανε !
ΠΕΤΡΟΣ. Κλείσε γλήγορα τό παραθύρι καλά'Μαστρομανιόλη, τό νοΰ 

σου! (Πηγαίνει β ιαστικός κ ι ’ ανοίγει).
ΚΑΤΙΝΑ. (Κλείνει τό π αραθύρ ι και γίνεται σκοτάδι, κ ’ επειτα πάει πρός  

τό χώλ).
ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

Οί έπάνω κ ι ’ ό Πέρικλες.
ΠΕΤΡΟΣ. 'Ορίστε, σιορ Πέρικλε.
ΙΙΕΡΙΚΑΕΣ. (Μπαίνει' γέρος, με μπαρμπετόν ια  μεγάλα που σμίγουνε us 

τά μουστάκια του' φορε ϊ βελάδα, καπέλλο -ψηλό, ματογυάλια, κ ’ είναι κοντό-



■ φ θ α λ μ ο ς )Α ς  είνα ι μέ τήν καλή τήν ώρα κ ι’ ο θέος νά κάμτ] ναναι περαστικά.
ΠΕΤΡΟΣ. Ά πό  τό στόμα σου, σιορ .Πέρικλε, καί στοΰ θέου τ ’ α υ τ ί! 

Μέσα είναι (Τον δειχτεί την κρεββατοκάμαρη).
ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. (Προχωρεί, μά σταματα στο κατώφλι της μεσόπορτας). 

Μά έδώ, σιορ Πέτρο, felvai σκοτάδι, αν καλά κ ι’ όξω είναι μέρα μεσημέρι. 
Πρέπει ν ’ ανάψετε φώς, αν καλά μπορείτε ν ’ ανοίξετε καί κανένα παρα
θύρι.

ΠΕΤΡΟΣ. Μά δέ σάς είπα, σιορ Πέρικλε, πώς τό φώς μάς τ ’ απαγό
ρεψε ό γιατρός ;

ΠΕΡΙΚΛΕΣ. Τό παραδέχομαι, τό παραδέχομαι, μά διαθήκη στό σκο
τάδι δέ γένεται. 'Εξόν κ ι’ αν μάς δείξη ό γιατρός πώς νά βλέπουμε σάν 
τσί γάτες.

ΠΕΤΡΟΣ. Μά φώς θ ’ ανάψουμε, σιορ Πέρικλε. Μισό μινοϋτο κ ι’ 
ε ιν ’ έτοιμο. (Μπαίνει στήν κρεββατοκάμαρη κ ι ’ ανάβει τή λάμπα  και γυρίζει 
το π ίσω μέρος της με τον καθρέφτη προς  τό μέρος τον κρεββατιοϋ, σε τρόπο  
που νά ρίχτΐ] τό φώς έπάνω στό τραπέζ ι καί π ίσω  της ν ’ άφίνη σκοτάδι). 'Έ 
τοιμο καί τό φώς, ορίστε, σιορ Πέρικλε.

ΠΕΡΙΚΛΕΣ. (Μπαίνει στήν κρεββατοκάμαρη). Τ ώρα κάτι πάει κ’ έρχε
ται, αν καλά κ ι’ ακόμα δέ βλέπω ποϋ νά βάλω τό πόδι μου.

ΚΑΤΙΝΑ. Καλώς ορίσατε, σιορ Πέρικλε, καλημέρα σας.
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. Καλώς σάς εύρηκα' καλημέρα σας, άν καλά κ ’ έδώ μέσα 

θάπρεπε νά πώ καλησπέρα.
ΚΑΤΙΝΑ. Δίκιο έχετε, μά ή ανάγκη βλέπετε' ορίστε, καθίστε.
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. Ευχαριστώ. (Κάθετα ι στό επάνω μέρος τοϋ τραπέζιου, 

βάζει τό ψηλό του καπέλλο έπάνω ατό τραπέζι, ανοίγει τά χαρτιά τον, βγάζε ι 
άπό τή μ ιά  τσέπη τον ενα μ ικρό  μελανοδοχείο, βγάζει άπό τήν αλλη τήν 
πέννα του και τά τοποθετε ί μπροστά  τον). Κ’ ή σιόρα ποΰ ε ίνα ι' δέν ακούε
ται. Καλησπέρα, σιόρα Μαγδαλινή. Περαστικά, κουράγιο, αν καλά και δέν 
έχετε τίποτας.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Με φωνή τάχα μισοσβνσμένη). Καλώς ορίσατε, 
σιορ Πέρικλε. Έκάλεσα τήν αφεντιά σας, γιατί ήθελα ν ’ άφήκω δυό αρά
δες γράμματα σιοστές, και σάς ευχαριστώ πολύ ποϋ ήρθατε.

ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. Χρέος μου, σιόρα Μαγδαλινή, χρέος μου- σάς ευχαριστώ 
κα'ι γιά τήν καλή σας τή γνώμη, άν καλά μόνο γιά χάρη σας ήρθα. Ποΰ 
ε ιν ’ οι μαρτΰροι δέν τσού βλέπω.

ΠΕΤΡΟΣ. Μά δέν έμπήκανε μέσα; Κατόπι σας ερχόντανε. (Πάει κ ι* 
άγοίγει τήν εξώπορτα). Α ΐ, τί κάνετ’ αύτοΰ ; Στή σκάλα κάτσατε; Ε λάτε 
μέσα πού περιμένει ό νοδάρος καί βιάζεται.



ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ 
Οί ε π ά νω  κ ’ οί τρ ε ίς  Μ άρτυρες.

Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Α '. (Μπαίνει' τριαντάρης εργατικής, μισο/ιεθνσ/ιένος). Μά 
περιμέναμε, αφέντη, νά μας κράξετε.

Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Β'. (Μπαίνει κατόπι το? Α'. Τό ϊδιο, εργατικός και μιαο- 
μεθυσ μένος) . '

ΜΑΡΤΥΡΑΣ Γ . (Μπαίνει στ χριζόμενος στό !>'. Μάρτυρα).
ΠΕΤΡΟΣ. Μωρέ, στουπί γινήκατε ;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ Α'. Αί γο στό κέφι, άφέντη, πες τίποτας.
ΠΕΤΡΟΣ Πιστεύω νά κάτσετε φρόνιμα. Ξέρετε γιατί σας έκραξα;
Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Α'. Ξένοιαστος, άφέντη ξένοιαστος. .
ΠΕΤΡΟΣ. (Τους όδηγεΐ σχεδόν άπό τό χέρι: εναν—εν α καϊ τους βάζει νά 

καθίσουνε γύρο) στό τραπέζι. Πρός τον Πέρικλε). ’Εδώ είναι κ ’ οι μαρτύροι.
ΠΕΡΙΚΑΕΣ. Τ ρεΐς ; Ε ίναι τρεις ; (Κοιτάζει με τά γυαλιά του σκυφτά).
ΠΕΤΡΟΣ.Τρεις, τρεις, σιορ Πέρικλε. Τώρα, γιά πέστε μου, έμεΐς μπο

ρούμε νά κάτσουμε η πρέπει νά φύγουμε ;
ΠΕΡΙΚΑΕΣ. Ά ,  νά φύγετε. Ά ν  καλά κ’ έγώ ήθελα νά κάτσετε καί 

νά παρακάτσετε, μά ό νόμος τό άρνιέται ρητώς.
ΙΙΕΤΡΟΣ. Πολύ καλά, σιορ Πέρικλε. ( Έμηιατεντικά). "Εχετε όμως τό 

άμέντι σας νά μή μάς γένη καμμιά συφορά.
ΠΕΡΙΚΑΕΣ. "Οσο έξαρτιέται άπό μάς νάσαστε ήσυχος, σιορ Πέτρο, 

άν καλά μήν πάτε καί πολύ μακ.Γ.υά, γιά κάθε καλό-καλύτερο.
ΠΕΤΡΟΣ. Τότες έμεΐς πηγαίνουμε, έλα Κατίνα, πάμε. Ή  ώρα ή καλή. 

(Μπαίνει στό χώλ),
ΚΑΤΙΝΑ. Ή  ώρα ή καλή ('Ακολουθεί τόν Πέτρο).
ΠΕΡΙΚΑΕΣ. Στήν εύκή τοΰ θέου.
ΠΕΤΡΟΣ. (Κλείνει τήν πόρτα καϊ κάθεται με τήν Κατίνα ατό χώλ).
ΠΕΡΙΚΑΕΣ. (Πρός τούς μάρτυρες). Τή σιόρα Μαγδαλινή τή γνωρί- 

ζετε ; Σάς ρωτάω γιατ’ έτσι ορίζει ό νόμος, αν καλά καί τό ξέρα) πώς δέν 
υπάρχει άνθρωπος στόν τόπο μας πού νά μήν τη γνωρίζη.

Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Α ’. ’Εγώ τήν ξέρω δπως καί τή μάννα μου.
Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Β'. Κ’ έγώ τό ϊδιο.
Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Γ '. Κ’ έγώ, σά μάννα μου.
ΠΕΤΡΟΣ. (Παραμονεύει π  ίσο) άπό τήν πόρτα).
ΚΑΤΙΝΑ. (Στέκεται π λ ά ι  του).
ΠΕΡΙΚΑΕΣ. (Βγάζει άπό  τήν τσέπη του ενα μ ικρό  Ευαγγέλιο καϊ σηκώ

νεται ορθός). Σηκωθήτε ορθοί.
ΜΑΡΤΥΡΕΣ A ', Β' καί Γ . (Σηκώνονται ορθοί).



ΜΑΡΤΥΡΑΣ Γ'. (Βαστιέται απο την καρέκλα).
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. Νάλέτε ο,τι Όά λέω κ ’ έγώ. Βάλετε τό χέρι σας στό αγίαν 

Ευαγγέλιο ν, αν καλά καί ψηλά νά τό σηκά>σετε δπως ατό στρατό, τό ίδιο 
κάνει.

ΜΑΡΤΥΡΑΣ Α'. Βάζει το χέρι τον στό Ευαγγέλιο).
ΜΑΡΤΥΡΑΣ Β'. (Σηκώνει τό χέρι τον ψηλά).
ΜΑΡΤΥΡΑΣ I” . (Πλησιάζει στό τραπέζι τρεκλίζοντας καί βάζει τό χέρι 

του στό ψηλό καπέλλο τον ΙΙέρικλε).
ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. 'Ορκίζομαι πώς θά τηρήσω μυστικά.
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ("Ολοι ααζϊ λιγάκι ακανόνιστα). 'Ορκίζομαι πώς θά κρα

τήσω μυστικά.
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. "Ολα όσα Μά παραγγείλει ή σιόρα Μαγδαλινή.
ΜΑΡΤΥΡΕΣ. ('Όλοι μαζ ι λιγάκι ακανόνιστα). 'Όλα όσα θά παραγγεί- 

λει ή σιόρα Μαγδαλινή.
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. 'Έ ως δτου νά δημσσιευτή ή διαθήκη.
ΜΑΡΤΥΡΕΣ, (Τό ξαναλεν όλοι μαζ ί λιγάκι ακανόνιστα).
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. Καί δέ θά φανερώσω σέ κανένανε τό παραμικρό.
ΜΑΡΤΥΡΕΣ. (Τό ξαναλεν ακανόνιστα δλοι μαζί).
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. Κάτσετε.
ΜΑΡΤΥΡΕΣ Α' καί Β '. (Κάθονται).
ΜΑΡΤΥΡΑΣ Γ'. (Σχεδόν σωριάζεται).
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. (Κάθεται' φορε ϊ ενα δεύτερο ζευγάρι γυαλιά- ξεδιπλώνει 

τά χαρτιά τον και κάτι γράφει βιαστικά. ’Έπειτα προς τη Μαγδάλω).—Τώρα, 
σιόρα Μαγδαλινή, είμαι όλος αυτιά.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Πάντα με μισοσβνμένη φωνή).— Νά γράψετε, 
σιόρ Πέρικλε, πώς άφίνω  τό σπίτι πον ναι στήν αγορά, κοντά στό αρχον
τικό τοΰ κόντε . Καροΰσου, νά γράψετε πώς τ’ άφίνω  τοΰ Πέτρου μου 
τ’ άνεψιοΰ· μου, γιά τσί χάρες που τοΰ γνώρισα.

ΠΕΡΙΚΛΕΣ. (Γράφει).
ΠΕΤΡΟΣ. (Πίσω άπό τήν πόρτα μ ' ενθουσιασμό).—Τ’ ακόυσες ; Γιά 

τό σπίτι πούναι κοντά στοΰ κόντε Καροΰσου, λέει. Πάει, τά κατάφερε! 
Τετραπέρατος είναι. ’Έτσι μοΰρχεται νά τρέξω νά τόνε φιλήσω.

ΚΑΤΙΝΑ. (Χαρούμενη).— Και νά μοΰ τό λέγανε, θά μοΰ φαινότανε 
παραμύθι.

ΠΕΤΡΟΣ. ’ Αμέ ; Αυτό θά π ή μυαλό. ’Όχι, ίΐάφ ινα έγώ νά μοΰ πά
ρουνε τά ποστατικά μου μες άπό τά χέρια μου.

ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. 'Έτοιμος, σιόρα, σάς άκοΰω.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Ά φ ίνω  καί τό σπίτι τό τρίπατο......



ΠΕΤΡΟΣ. Ξανάρχισε- στάσου ν ’ ακούσω. (Σκύβει καί παραμονεύει άπό- 
ήν κλειδαριά).

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Συνεχίζει).— πού είναι κοντά στό σπίτι τοϋ 
κουμπάρου μου τοΰ Στρατή, τ ’ άφ ίνω  τοΰ Πέτρου μου....

ΠΕΡΙΚΛΕΣ. (Γράφει).
MAP ΓΥΡΑΣ 1 '. (Μετανίζει στήν καρέκλα του απο τή νύστα).
ΠΕΤΡΟΣ. (Μ ’ ενθουσιασμό).—Γειά σου, Μαστρομανώλη, χαλάλι σου 

τά τριάντα τάλαρα !
ΚΑΤΙΝΑ. (Με κατάπληξη). ΓΙοιά τριάντα τάλαρα ;
ΠΕΤΡΟΣ. (Με στενοχώρια).—Αυτά που θά δώκουμε τοΰ Μαστρομα

νώλη.
ΚΑΤΙΝΑ. Καί θά  πλερωθεϊ καί τοΰ λόγου του, πάει νά π η ; Καί θά 

τοΰ δώκουμε καί τριάντα τάληρα ; Δέν τό περίμενα !
ΠΕΤΡΟΣ. Δέ λές πώς ήθελε καί πιλιιότερα.
ΚΑΤΙΝΑ. Δέν τώρπιζα. Καί τοϋ τάδωκες ;
ΠΕΤΡΟΣ. ’Αστειεύεσαι; νά τοϋ τά δώκω καί μπροστά ήθελες; Στά- 

σου πρώτα να τελείωση με το καλό, κ ’ έπειτα βλέπουμε πόσα θά τοϋ δώκω..
ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. "Ετοιμος, σιόρα, σάς ακούω....
ΠΕΤΡΟΣ. Τσώπα, τσώπα, γιατί ξανάρχισε. (Σκύβει κα ί κρυφακούει).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. ’Α φίνω  καί τό ποστατικό πουν’ άπάνου άπό 

τον Αη—Θιόχτιστο μέ τό λητρουβιό, τ ’ άφίνω  τοϋ Πέτρου μου, μά μέ 
τήν παραγγελία....

ΠΕΤΡΟΣ. (2 ’ά νά τον έδάγκασε σκόρπιός). ΙΙοιά παραγγελία ;
ΚΑΊ ΙΝΑ. (Κοιτάζει τόν ΙΙέτρο ανήσυχη κ ’ ερωτηματικά).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Συνεχίζει) νά δίνη κάθε σοδιά μιά μπουκάλα 

λάδι στό ρημοκλήσι, γιά τό καντήλι τοΰ Χριστοϋ.
ΠΕΙΡΟΣ. (Η συχάζε ι) .  Α ΐ, πράμα μικρό. (Χωρίς ενθουσιασμό). Τό πο

στατικό πουναι στόν Ά η —Θιόχτιστο μας άφηκε.
ΚΑΤΙΝΑ. Μηδά εΐτανε δικό του καί μάς τάφηκε ! Δέ μοΰ βγαίνει άπό 

τό νοΰ πώς θά πάρει δ παλιομπαλωματής τριάντα τάλαρα .
ΠΕΤΡΟΣ. Μά τοΰ τάδωκα.;
ΚΑΙ ΙΝΑ. Καί λές νά μήν τοϋ τά δίόκης ; Αυτό τοΰ πρέπεται, μά 

έγώ τό σπανούλιακα τόνε σκιάζομαι.
ΠΕΤΡΟΣ. ΓΙραμα ποϋ σκαρφίζεται ό Πέτρος, νά μήν τό σκιάζεσαι. 

Τί, θά τορμήση νά πή πώς έκαμα ψεύτικη διαθήκη -y ’Ά ς  κοτήσει, γιά νά 
ψωφήση στή φυλακή.

ΚΑΊ ΙΝΑ. Καμε οπως καταλαβαίνεις, Πέτρο μου, γιατί σωστά όβολα 
δέν τοϋ πρέπονται.



ΠΕΡΙΚΑΕΣ. "Ετοιμος, σάς άκούω, σιόρα.
ΠΕΤΡΟΣ. Ξανάρχισε. (Σκύβει ν ’ άχούση).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Δεν απαντάει).
ΠΕΡΙΚΑΕΣ. (Με κάποιαν ανησυχία, σά νά μονολογ ϊ}). ’Αποκοιμήθηκε;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ Α '. (Κοιτάζει προς τό κρεββάτι., χωρίς νά σηκώνεται).
ΠΕΤΡΟΣ. (Ανήσυχος). Μα γιατί σταμάτησε!
ΚΑΤΙΝΑ. Μήν αλησμόνησε τίποτας ;
ΠΕΤΡΟΣ. Αυτός ; Αυτός ε ίνα ι τό ζωντανό Άρκίβιο τοΰ Τόπου, κάτι 

άλλο συμβαίνει. Κοιτάζει επίμονα άπό τήν κλειδαριά). Μεσα ε ΐν ’ όλοι στη 
■θέση τους.

ΠΕΡΙΚΑΕΣ (Μέ δυνατώτερη φωνή). Σιόρα Μαγδαλινή, περιμένω, μ’ 
άκονσατε;

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Λεν απαντάει).
ΠΕΤΡΟΣ. Μά τί επαΟε κ ’ έσταμάτησε! Γιατί τά  λέει ενα-ενα καί δε 

λέει πώς μ ’ άφίνει κΰριο καί νοικοκύρη νά ξενοιάσουμε!
ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. Κοιτάζει πρός τό κρεββάτι, ανήσυχος). Ντούνκουε, σιόρα 

Μαγδαλινή, γιατί σταμάτησες ;
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. "Ενα μομέντο, σιορ Πέρικλε, νά ξανασάνω 

καί νά σκεφτώ, γιά νά μήν άδικήσω κανένανε.
ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. Ά ,  καλά-καλά, μέ τό τέμπο σας, σκίρα, δέ μάς βιάζει 

κανένας, άν καλά κ ’ έχω άφήκει ένα σωρό δουλειά πού μέ περιμένει (Ξα- 
νακαθ ίζε ι ήσυχος).

ΜΑΡΤΥΡΑΣ Γ '. (’ Εχει άποκοιμη&εϊ, άκουμπ<ΰντας στήν καρέκλα τον 
άλλον Μάρτυρα).

ΠΕΤΡΟΣ. Τόν έξυπνο κάνει δ σπανοΰλιακας, παίζει μέ τή φωτιά.
ΚΑΤΙΝΑ. Ε ίναι παμπόνηρος. Κ’ έπειτα λές νά μήν τοΰ διόκης τά  τά

λαρα.
ΠΕΤΡΟΣ. Έπειδής παίζει τό μέρος του καλά, μπορεί νά τοΰ δά>κα> 

κάτι.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Νά γράψετε, σιορ Πέρικλε,...
ΠΕΤΡΟΣ. Ξανάρχισε, ξανάρχισε. (Κρυφακούει),
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Συνεχίζει), πώς άφίνω  τό σπίτι πού είναι στήν 

απάνω Ρούγα, καί γειτονεύει μέ τό σπίτι τοΰ Σπετσιέρη, τ ’ άφίνω  τοΰΜα- 
στρομανώλη τοΰ τσαγκάρη....

ΠΕΤΡΟΣ. (Ξαφνίζεται, τεντώνει τ ’ αυτί τον, σά νά μήν πίστευα εκείνο 
π ’ ακούσε).

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Συνεχίζει), γ ια τ ’ εΐτανε δικό του καί τοΰ τό 
πήρε δ μακαρίτης ό άντρας μου γιά ένα παραμικρό χρέος.



ΠΕΡΙΚΛΕΣ. (Γράφει).
IIEJ ΡΟΣ. (Χτυπάει τά χέρια τον στά γόνατά τον απελπισμένα).’Ώχ τόν 

άτιμο ! Γά ποστατικά μου, ώϊμέ τά ποστατικά μου, τόν άτιμο !
ΚΑΤΙΝΑ. (Τρομαγμένη). Τόν επιάκανε ; ’Ώ συφορά μας, ΙΙέτρο μου, 

κα'ι τί πάθαμε !
ΠΕΤΡΟΣ. ΙΙοιόν επιάκανε, γυναίκα, ώϊμένα, ποιόν επιάκανε, τόν ά

τιμο ! Α, νά μπορούσα νά τοΰ φράξω τό στόμα.... νά χουγιάζω πώς λέει 
ψεμματα ! νά τόν αρπάξω άπό τό λαρνγκι, τόν άτιμο, νά τόνε φουρκίσω, 
ε τσ ι! (αρπάζει τό λαρνγκι τον καί πάει νά πνίγη).

ΚΑΙ ΙΝΑ. (Περίτρομη). Μή, Πέτρο μου, τί επα θες ;
ΠΕΤΡΟΣ. Νά τόνε φουρκίσω !...
ΚΑΤΙΝΑ. Μά τί συμβαίνει ΙΙέτρο μου ;
ΠΕΙ ΡΟΣ. Γι να συμβαίνει, γυναίκα, «όϊμέ, τί νά συμβαίνη! Τά πο- 

στατικα μας, ό προδότης, τά ποστατικά μας τά γράφει στ’ όνομά του. ’Ώ, 
συφορά πού μας έκαμε, ό στασοΰνος !

ΚΑΤΙΝΑ. (Μένει σάν άπολιϋωμένη).
ΜΑΣIΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Ά φ ίνω  και τό ποστατικό...;
ΠΕΤΡΟΣ. Ξανάρχισε 6 κανάγιας, ξανάρχισε. (Σκύβει ν '  άκονση).
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Συνεχίζει). πού βρίσκεται πέρ’ άπό τό ποστα- 

τικο τοϋ Ναχαμοΰλη, τ ’ άφ ίνω  τοΰ Μαστρομανώλη τοΰ τσαγγάρη, γιατ’ 
εΐτανε τοΰ πάπου του κα'ι τοΰ τό πήρε ό μακαρίτης ό πατέρας μου γιά ενα 
κομμάτι ψωμί. Τοΰ τ’ άφίνω  γιά νά μάς σνγχωράτ), ό καλός άνθρωπος.

ΠΕΡΙΚΛΕΣ. (Γράφει).
ΠΕΤΡΟΣ (Δαγκάνει τά χέρια τον άπό τό κακό τον). Ά χ , τ! νά κάμω;

I ε ιν  ετοΰτο πώπαθα ;! Ω συφορέλια μου ! Τά ποστατικά μου, μωρέ, τά 
ποστατικά μου μοΰ τά παίρνουνε μες άπό τά χέρια μου καί δέ μπορώ μήτε 
νά  μιλήσω ! Μωρέ, τ ’ ε ίν ’ ετοΰτο πώ παθα ;

ΚΑΤΙΝΑ. Μά τί κάθεσαι καί χτυπιέσαι; Πάμε μέσα, Πέτρο μου" ά- 
νοιξε την πόρτα, να χουγιάξουμε πώς ή διαθήκη είναι ψεύτικη__

ΠΕΤΡΟΣ. Θά τρελλαθώ, γυναίκα, θά τρελλαθώ ! Τίποτας δέ γένεται...
ΚΑΤΙΝΑ. Μά νά παρακαλέσουμε τόν Πέρικλε...
ΠΕΤΡΟΣ. Τσώπα γυναίκα, μήν τό ξαναπής. Ά ν  καταλάβη τίποτας ό 

Περικλες, παει μάς έκρέμασε. Ω ανάθεμα τό νόμο κ ’ εκείνον πού τόν ε- 
καμε ! Αεν ήςέρει άπό μ»τάνοιωση.

ΜΑΣ I ΡΟΜΑΝΩΛΗΣ.. Ά φ ίνω  καί τό μαγαζί πον ναι στό στενό σοκ- 
κάκ ι....

ΠΕΊΡΟΣ. Ξανάρχισε ο στασοΰνος, ό θεομπαίχτης ξανάρχισε. (Σκύβει 
κα ι κρυφακούει, μά  χιορίς όρεξη).



ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΏΛΗΣ. (Συνεχίζει), τ ’ άφίνω  τοΰ Μαστρομανώλη τοΰ 
Τσαγκάρη, γιατ’ εϊτανε τοΰ σΰγαμπρου τοΰ πεθεροΰ του καί τοΰ τό πήρε 
ό μακαρίτης ό άντρας μου γιά ένα κομματάκι ψωμί. Τοΰ τ ' άφ ίνω  γιά νά 
μας συχωράει.

ΠΕΤΡΟΣ (“Εξαλλος). Θά ρίξω τή διαθήκη!
ΚΑΤΙΝΑ. Τώρα λές σωστά.
ΠΕΡΙΚΑΕΣ (Γράφει).
ΠΕΤΡΟΣ. Θά πώ πώς εΐταν Ιτοιμοθάνατη καί δέν ήξερε τί έλεγε.
ΚΑΤΙΝΑ. ’Έτσι νά κάμης, Πέτρο μου, νά τοϋ μείνη ή πονηριά του κ’ 

ή κακία του.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Ά φ ίν ω  καί τά ύποδέλοιπα...
ΠΕΤΡΟΣ. Ξανάρχισε, ποΰ νά τοΰ πιανόταν ή μιλιά.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. (Συνεχίζει) στον άλλο τό ν ανεψιό μου, τό Γ ιάν

νη γιά νά μή βαριγκομάη, άν καί ποτέ του δέν έγνοιάστηκε νά δώκη μια μα
τιά στά ποστατικά μου, κ έφέρθηκε σάν ξένος.

ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. (Γράψει).
ΠΕΤΡΟΣ. (Με ακραν απελπισία). ’Ά φηκε κ ’ έκεινοΰ! ΓΙάει, τελείωσε, 

"Ενα σκάνιο, γυναίκα, ένα κάθισμα.
ΚΑΤΙΝΑ. (Τοϋ δίνει τ 1/ν καρέκλα). Ποιανού άφηκε ;
ΠΕΤΡΟΣ. Τοΰ Γιάννη, τοΰ άδελφοΰλη μου τοΰ Γιάννη, γιά νά σι- 

γουράρη τή διαθήκη; 6 παμπόνηρος.
ΚΑΤΙΝΑ. Μά νά τή ρίξης, Πέτρο μου, δέν είπες πώς θά  τή ρίξεις;
ΠΕΤΡΟΣ. Νά τή ρίξο), γυναίκα, μά πάντα έγώ θά μείνω ό ζημιω

μένος.
ΚΑΤΙΝΑ. Σέ θιαμαίνομαι, ΙΙέτρο μου, τί λές ; Νά πάρουμε πίσω τό 

έχει μας άπό τά χέρια τοΰ στασοΰνου, θά ναι σέ ζημία μας ;
ΠΕΤΡΟΣ. Μάς άφηκε ό προδότης τά καλύτερα και τά πιλιώτερα.
ΚΑΤΙΝΑ. Καί τϊ μ ’ αυτό ; .
ΠΕΤΡΟΣ. Αν ρίξω τή διαθήκη, θά κάμω καινούρια μοιρασιά μέ τόν 

άδερφοΰλη μου, καί πάντα Οά μοΰ λάχουνε λιγά)τερα. (Βαστάει, το κεφάλι 
του μέ άκραν απελπισία).

ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. "Ε χετε, σιόρα, τίποτας άλλο νά προστέσετε ;
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Τήν εΰκή μου, σιορ Πέρικλε, καί πώς τώρα 

θά πάω τέλεια ευχαριστημένη.
ΠΕΤΡΟΣ. Μάς έφαε τό έχει μας, τό αίμα τσή καρδιάς μας μεσ’ άπό 

τά χέρια μας!
ΚΑΤΙΝΑ. (Με μανία). Ποΰ νά τόνε φάη, Παναγία μου, κι’ αΰτόνε ή 

μαΰρη γης!



ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. Ά κ  ουσε, σιόρα, λ'ά σας διαβάσω τί| διαθήκη, αν καλά \
καί τά'γραψα δπως μοΰ τά είπατε. (Διαβάζει). « ’Εν Έλλάδι σήμερον 
κ.τ.λ. κ.τ.λ. ενώπιον έμοΰ τοΰ συμβολαιογράφου Περικλή Σεντσαμέντε, κα
τοίκου Ελλάδος κ.τ.λ. κ.τ.λ. καί τών μαρτύρων κ.κ. Νικολή Μεθυσμένου, 
φοΰλη Ποτηράκια καί Νιόνιου ΓΙροκομένου, κ.τ.λ. κ .τ.λ. ένεφανίσθη ή 
γνωστή πρός εμέ καί τούς μάρτυρας Μαγδαλινή ΙΙετρομένου, κτλ. κτλ. καί 
ητήσατο νά σύνταξη τήν διαθήκην της.

ΚΑΤΙΝΑ. (Έ νφ  διαβάζει ύ Πέρικλες τη διαθήκη). Μά τί κάνουνε μέσα ;
ΠΕΤΡΟΣ. Διαβάζει ό νοδάρος τή διαθήκη, πού νά τσού διαβάση ούλους 

ο παππάς στ’ αυτί. (Σηκώνεται άπό την καρέκλα και παίρνει από τη γωνιά  
ενα χοντρομπάστοννο).

ΚΑΤΙΝΑ. (Σκύβει καί κρυφακούει).
ΠΕΤΡΟΣ. (Πηγαινοέρχεται νευρικά). Νά ίδοΰμε τώρα, πώς θά  φύγη 

άπό δώ μέσα, τό βροομόσκυλο !
ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. (Συνεχίζει τό διάβασμα). Ό ρκισθέντων τών μαρτύρων 

κ.τ.λ. κ .τ.λ. Δέ βλέπω ! σήκωσε λιγάκι τό φώς !
Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Α '. (Σηκώνει τη λάμπα  στά χέρια καϊ τοϋ φέγγει κοντά).
ΠΕΡΙΚΑΕΣ. (Συνεχίζει), ή ρηθεϊσα Μαγδαλινή Πετρωμένου έδήλω- 

σεν ενώπιον έμοΰ καί τών μαρτύρων προφορικώς τά τής διαθήκης της, ώς 
εξης : Ά φ ίνω  τό σπίτι κ .τ.λ. κ .τ.λ. τοΰ Πέτρου μου. Ά φ ίν ω  τό τρίπατο 
σπίτι κ.τ.λ. κ.τ.λ. τοΰ Πέτρου μου. Ά φ ίν ω  τό ποστατικό μέ τό λητρουβιό 
κ.τ.λ. κ.τ.λ. τοΰ Πέτρου μου. Ά φ ίν ω  τό σπίτι κ.τ.λ. κ.τ.λ. τοΰ Μαστρο
μανώλη τοΰ τσαγκάρη. Ά φ ίν ω  τό ποστατικό κ.τ.λ. κ.τ.λ. τοϋ Μαστρομα- 
νωλη τοϋ τσαγκάρη. Ά φ ίν ω  καί τά υπόλοιπα κ.τ.λ. κ.τ.λ. τοϋ Γιάννη, γιά 
νά μή βαριγκομάη». ’Έχετε καμμιάν αντίρρηση, σιόρα; Μήπως έπαραλεί- 
ψατε τίποτας ;

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. ’Όχι, σιορ ΙΙέρικλε' πολύ ώραΐα είνα ι, καί 
σας ευχαριστώ.

ΚΑΤΙΝΑ. Έτελείωσε.
ΠΕΤΡΟΣ. Έτελείωσε ο σπανούλιακας, μά τά>ρα θ ’ άρχινήσω έγώ.

(Κουνάει νευρικά τό μπαστούνι).
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. (Στους μαρ τνρονς ) . 'Υπογράψτε.
Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Α '. (Παίρνει την πέννα  κ ’ υπογράφει).

Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Β '. (Παίρνει την πέννα άπό  τόν Α '. καϊ υπογράφει. Τη δίνε 
στόν Γ'. μά  εκείνος κοιμάται).

Μ ΑΡΤΥΡΑΣ Α' (Α ρπά ζε ι  την πέννα με τρόπο, περνάει τό χέρι του 
κάτω άπό τη μασκάλη τοϋ κοιμισμένου, καϊ υπογράφει γιά κείνοι’. ’Έπειτα 
δίνει την πέννα πάλι τοϋ Πέρικλε). 'Υπογράψαμε.



ΠΕΡΙΚΛΕΣ. (Κοιτάζει τις υπογραφές). Λαμπρά ! ("Επειτα μαζεύει τά 
χαρτιά του κ* ετοιμάζεται νά φνγη).

ΠΕΤΡΟΣ. Διορθ(όσου, γυναίκα, νά συνεβγάλης το νοδάρο καί τσού 
μάρτυρες, για νά κρουφτώ έγώ, μήν πάει καί μας ξεφΰγει τδ βρωμόσκυλο. 
Κάμε τήν ανήξερη.

ΚΑΤΙΝΑ (Σφονγκίζε ι τά μάτια  της και διορθώνεται). Έ νο ια  σου.
ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. ("Ετοιμος γ ι ’ αναχώρηση). Σιόρα Κατίνα, σιόρα Κ ατίνα !
ΚΑΤΙΝΑ. (Μπαίνει στήν κρεββατοκάμαρη). Στόν ορισμό σας.
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. Τδ εργο μας έτελείωσε καί σάς άφΐνουμε γειές. Περα

στικά, σιόρα Μαγδαλινή αν καλά δέν έχετε καί τίποτας. 'Ο σιδρ Πέτρος 
ποϋ ε ίν α ι ;

ΚΑΤΙΝΑ. Έβγήκε μιά στιγμή γιατ’ είχε δουλειά καί θά περάσει άπό 
τδ γραφείο.

ΙΙΕΡΙΚΛΕΣ. [Προχωρεί νά φνγη]. Νά τοϋ δώκετε τά σέβη μου. 
“Έχετε γειά.

ΚΑΤΙΝΑ. Στήν εΰκή τοϋ θέου.
ΠΕΡΙΚΛΕΣ. [Φεύγει].
ΜΑΡΤΥΡΑΣ Α' [Κουνάει τόν Γ\ νά ξνπνήσΐ]].
ΚΑΤΙΝΑ. Έ λάτ’ έλάτε' 6 σιδρ Πέτρος θά σάς βρει στήν ταβέρνα. 

Δέν ε ιν ’ ανάγκη νά τόνε περιμένετ’ έδώ.
ΜΑΡΤΥΡΕΣ. [Φεύγουνε μ ιαοτρνκλ ίζον ιας και παίρνοντας βασταχτά τόν 

Γ'. ΓΙρΙν φύγουνε χαιρετάνε]. Προσκυνούμε, σιόρα.
ΚΑΤΙΝΑ. Στήν ευκ ή τοϋ θέου. [Μόλις βγουν άπό τήν εξώπορτα, τήν 

κλείνει κα ί κλειδώνει με τό κλειδί], Πέτρο μου! Πέτρο, τρέχα γλήγορα !
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. [Σηκώνεται ορθός έπάνω στό κρεββάτι, βγάζεt 

τό περουκίνο καί παίρνει στάση άμνντική]. Τώρα νά ιδοϋμε πώς θά τσού 
σκαπουλάρουμε!

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 
Μαστρομανώλης, Κατίνα, Πέτρος.

ΠΕΤΡΟΣ. [Φιάνει τρέχοντας με τό μπαστούνι στό χέρι],
ΚΑΤΙΝΑ. II άνε στόν τζακισμό, φύγανε.
ΠΕΤΡΟΣ. [Μπαίνει στην κρεββατοκάμαρη]. Κόπιασε τώρα νά σοϋ με

τρήσω καί τά τάλαρα !
ΚΑΤΙΝΑ. [ΓΙίβω άπό τόν Πέτρο, μανιασμένη]. Τά χρόνια νά τοϋ με- 

τρήσης, τοϋ άτιμου.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Μή μέ γγίξετε, γιατί θά βάλω τά χουγιατά καί 

θά μαζώξω ούλο τά ντουνιά όξω από τδ σπίτι σας. Δόστε μου τά σκουτιά μου-
ΠΕΤΡΟΣ. Κ όπιασε, βρωμόσκυλο, νά τά πάρης,



M A I 1 ΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. ’Ά ν  μέ γγίξης, ου λα θά  τά χουγιάξω.
ΠΕΙΡΟΣ. Αν βγαλης, κακομοίρη μοι>, τσιμουδιά θά ψοιφ ήσεις πττ ί| 

■φυλακή.
ΜΑΣ 1ΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Καλύτερα- έκεϊ (Ια τροόω καί, ί)ά κάθομαι" μά 

-ifu ψωφησεις κ ’ έσίι μ ούλα σου τά πλοΰτια.
ΚΑΤΙΝΑ. ’Ά κου τό βρωμόσκυλο πού φοβερίζει κ ι’ όλας ! Στάσου νά 

τοΰ βγάλω τά ματια, τοΰ σπανοΰλιακα. /'Ορμάει ενάντιο τον μανιασμένη],
ΜΑΣ J ΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. [Πηδάει άπό το κρεββάτι και τρέχει π ίσω  άπό  

τό τραπέζι]. Βοήθεια !
ΠΕΤΡΟΣ. Μή σκούζεις, γιατί θά σοΰ τό βουλώσω τό στόμα, βρωμό

σκυλο. [Τον δίνει μ ιά μπαστουν ιά .[
ΚΑΤΙΝΑ. ’Ή  θά μας ξαναδώκης τά ποστατικά μας, ή δέ θά ξαναφΰ- 

γεις άπό δώ μέσα.
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ./' 5 περασπίζεται τρέχοντας γύρα) άπό τά τραπέζι]. 

Μη χτυπάτε γιατί θά μποΰμε οΰλοι στή φυλακή. Δόστε μου τά σκουτιά μου.
ΠΕΙΡΟΣ. [Τον καταφέρνει μ ιά  δεύτερη μπαατοννιά  στη ράχη], Νά τά 

«κουτιά σου, άτιμε !
ΜΑΣ 1 ΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. Βοήθεια ! Βοήθεια ! Στασοΰνοι, μέ σκοτώνουνε!
ΠΕΤΡΟΣ. Μή σκούζεις γιατί σέ ξέκαμα !
ΜΑΣ I ΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. [Τρέχει στό παραθύρ ι,  τό άνοίγει, στό δωμάτ ιο  

γίνεται φως, κ»’ ανεβαίνει σέ μ ιά  καρέκλα πον  βρίσκεται σιμά], Μήν έρθει κα~ 
νενας κοντά  μου, γιατί θά  μαζώξω ούλο τόν κόσμο εδώ άπό κάτω.

ΚΑΤΙΝΑ. Κλε ίσε τό παραθύρι, προδότη !
ΠΕΙΡΟΣ. ’ Αν βγάλης τσιμουδιά θά σέ πετάξω άπό κάτω.
ΜΑΣ I ΡΟΜΑΝΩΛΗΣ.’Ή  τά. σκουτιά μου, ή τά χουγιάζοι οΰλα στόν 

κοσμο. [Βάζει τό πόδ ι τον επάνω στό π α ραθύ ρ ι] . ’Εγώ φτωχός είμαι πο1' 
•είμαι- τή φυλακή δέν τή σκιάζομαι.

ΚΑΙ ΙΝΑ. [Τρομαγμένη].Α6αε του, Πέτρο μοϋ, τά σκουτιά τοι>, κ ι’ άπό 
τό θέο νά τώβρη.

ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. ’Ή  τά σκουτιά μου, ή οΰλυι στή φυλακή.
ΠΕΤΡΟΣ. .’Έμπα μέσα, κακοΰργε, καί θά στά δώκ«ι. Φέρε του, Κα

τίνα , τα ροΰχα του, κ ’ έχω γώ ράμματα γιά τή γοΰνα του.
ΚΑΤΙΝΑ. [Πάει και τά φέρνει],
ΠΕΙ ΡΟΣ. [Τά παίρνει καί τά πετάει κατάμουτρα τον Μαατρομανώλη] 

ΙΙάρτα, προδότη, καί θά  τά ξεράσεις.
ΜΑΣI ΡΟΜΑΝΩΛΗΣ. [7” άρπάζε ι χαρούμενοςJ, Φέρτα τώρα νά 

■φύγω, κ ’ έπειτα κουββντιάζουμε......

Α Υ Λ Α Ι Α



ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΙΔ ΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩ Ν

άδΗλληώς 
άμέντι (εχο.) το) 
άρκφι,ο . 
Όιαμένομαι . 
μετορίζομαι 
μινουτο . 
νοδάρος . 
όβολα 
ή πάντα . 
πιλιώτερο 
ποσέσια . 
ποστατικά . 
ράματα . 
ρεγάλο 
σάλτα.
σιγουράρω . 
σκαπουλάρο) 
σκάνιο 
σκουτιά . 
σπιγουνάρο) . 
σίΤετσαρία 
στασοΰνος 
τέμπο . 
τόμου . 
τριοντίζω 
τσάτσα 
τσο'>πα 
χουγιάζω.

αλλιώς
εχο> το νου μου (a mente)
< /. ρ χ ε ι ο φ u λ α κ ε Τ ο ν
θαυμά£θ)
αστεΐζομα ι
λεπτό
σ υ μβ ο λ α ι ο γ ρ ά <ρ ο ς 
χρ Γ|ματα
τό μέρος (καί μ πάντα
περισσότερο
βλέπε ποστατικά
χτήματα
κλωστές
χάρισμα
πήδα, τρέχα
εξασφαλίζο)
ξεφεύγω
καρέκλα
φορέματα
προδίνο)
φαρμακείο
κ α κ ο ν ργο ς, ληστής
καιρός
δταν
ευωδιάζω 
θεία, γιαγιά 
σώπα 
φωνάζω.



Β ΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦΙΑ :

(Αναγράφεται κάθε βιβλίο, περιοδικόν ή μουσική εκδοσις, ποϋ στελλεται στή 
διεύθυνσιν τοϋ περιοδικού « Μ ο υ σ ι κ ά  X ρ ο ν ι κ ά», Γραμματοθυρίδα 230 ’Αθήνας).

ΜΟΥΣΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

R. M o n l e u i l l a r d ;  cZarai'l» (1/ e to ile  ensevelie) Λυρικόν δραμα εις 4 
πράξεις καί πρόλογον, έπί ποιήματος τοδ συνθέτου, μετά Γερμανικής μεταφράσεως.

T i b  o r  Η a r  s a n y  i : Σουίτα γιά μεγάλη ορχήστρα.
J e a n  C r a s :  Jo u rn a l de B o rd . Συμφωνική σουίταγιά μεγάλη ορχήστρα. 
A l e j a n d r o  G a r c i a  C a t u r l a .  T ro is D anses Cubaines i) D anza  

d el la m b o r  II) M otivos de D anzas III) D anza L ucunii, γιά μεγάλη ορχήστρα. 
J e a n  C r a s :  am es d ’ en fan ts, i) P u res , 2) Nai'ves, 3 ) M usterieuses

γιά  μεγάλη άρχήστρα.
P i e r o  C o p p o l a :  In te rlu d e  D ra m atiq u e . Ιντερμέτζο δραματικό, γιά  

μεγάλη ορχήστρα.
M a n u e l  B l a n c a f o r t :  M ati de festa a p u ig -G racios. Ταμπλώ συμφω- 

νικά γιά  μεγάλη ορχήστρα.
A l f r e d .  Κ  u 11 m a  n n : Poenie co n certan t, γιά π.άνο και μεγάλη ορχήστρα. 
A l f o n s o  C a j a ; Id illi  S iracu san i i) N ove lle tta  d iN a ta le z )  V illan e lla  

γιά ορχήστρα.
"Ολα τά παραπάνω έρ(α είναι εκδόσεις τοϋ οίκου M aurice Sen art, 20 Rue d ll 

D ra g o n — P a ris . M ate rie l d ’ O rchestre  en location .
P r o s p e r o  B i s q u e r t t :  T ro is  E squisses p o u r p iano. 1 ) A ir  Chilien  

2 ) M arin e , 3 ) Pa\'sage, γιά πιάνο.
Iv u  c i ε  n  II a u d c l e r t :  Ee c a liie r  d 'eve , γιά πιάνο.
J e a n  C r a s :  Eegende, γιά βολοντσέλλο καί άρχήστρα.
P a s c a l  F o r t l i u n y :  C inq M elodies γιά τραγούδι καί πιάνο.
J e a n  R i v i e r :  T ro is Poenie, γ ιά  τραγούδι καί πιάνο.
C a r l o s  P e d r e l l :  S u r  I ’eau, γιά τραγούδι καί πιάνο.
T h e o d o r o  V a l c a r c e l :  T aliw a in k a ’ j  T a k ’ y —nam  (4 χαρακτηριστι

κές περουβιανές καντσονέτες).
Εκδόσεις τοϋ οϊκου M au rice  S en a rt, 20 , rue du D ragon , P a r i s .
Γ. Ρ ο β ε ρ τ ά κ η :  Γλυκειά Τσιγγάνα μου (Ταγκά).
Ί  α κ. 2  κ υ λ ά κ η : Κοκκινιώτισα καί ’Αλανιάρα μου (Λαϊκά Τραγούδια). 
C h o p i n :  Sonates  (Op. 35 και 58) E d ition  de t ra v a il  p a r A l f r e d  

C o  r t o  t.
C li a r  1 e s H o n d r e t : «P avan e» γιά πιάνο.
M a x  i m e D u 111 o i l  1 i n : A lle g ro  G iocoso (E x tra it de la «Son ate op , 1 ») 

γιά πιάνο.
V i n c e n z o  T o m m a s i n i :  T rio  γιά βιολί, βιόλα καί βιολοντσέλλο.
’Εκδόσεις M a u r i c e  S e n a r t :  20 Rue du D rag o n —Paris.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

« L i b r e »  Γαλλόφωνον περιοδικόν. Διευθ. ό κ. L . R oussel. M ontp ellier.
« Έ λ λ η ν ι ς » Μην. περιοδ. τοϋ εθν.κοδ συμβουλίου των Έλληνίδων. 
« Π ρ ω τ ο π ο ρ ί α »  Μην. περιοδικό. Διευθ» Φώτο; Γιοφύλλης, ’Αθήναι. 
« ' Ε λ λ η ν ι κ ή  ’ Ε π ιθ ε ώ ρ η σ ι ς » Μην. περιοδικόν. Διευθ. Εΰγ. Ζωγράφου. 
« ' No  υ μ ά ς »  Μην. λογοτεχνική έπιθεώρησις Διευθ. Δ. Ταγκόπουλος. 
« ’ Ε κ δ ρ ο μ . κ ά »  Μην. εκδρομική έπιθεώρησις, ’Αθήναι.
« Ά  π ό λ λ <0 ν » Έφημερίς θεατρική καί φιλολογ.κή. Διευθ. Α. Βερροιόπουλος. 
« Ε π τ ά ν η σ ο ς »  Μηνιαία Πανεπτανησιακή φιλολογική έπιθεώρησις. Διευθ. Πίπης 

Μαρτίνης. Κέρκυρα.
« ’ Ι α τ ρ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά »  Μην. ΐατρ. περιοδ. Διευθ. Δρ. Βαλέριος Μαρσέλλος. 
« Τ ό  ' Ε λ λ η ν ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν »  Έφημ. έκδιδ. υπό τοΰ σωματείου "Ηθοποιών 
« ' ϊ ’ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ό ς  Κ ό σ μ ο ς »  Εβδομαδιαία έφημερίς, ’Αθήναι. 
« Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ό ς  ά σ τ ή ρ »  Έβδομ. έπιθεώρησις. Διευθ. Ήρ. Οικονόμου. 
« ’ Ι ό ν ι ο ς  ’ Α ν θ ο λ ο γ ί α »  Μην. φιλ. περιοδ. Διευθ. ή κ. Μαρ. Μινώτου, Ζάκυνθος 
« Φ ι λ ο τ έ λ ε ι α »  Μην. περιοδ. όργανον τής 'Ελλην. Φιλοτελικής Εταιρίας. 
« Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή  Ζ ω ή »  Μην. περιοδ. τής Ινώσειος σοσιαλιστικών σπουδών. 
« Ν έ ο ι  Κ α ι ρ ο ί »  'Εβδομαδιαία κοινωνική καί φιλολογική έφημερίς. Έκδίδ. στόν 

Πειοαιά. Διευθ. δ κ. Δημ. Ζ. Πιτσάκης.
« L c M onde m usica l » Μην. καλλ. επιθεώρησις. Διευθ. A . M angeot, P aris.
«Le M enestrel» Έβδομ. έπιθεώρ. γιά Θέατρο καί Μουσική. Διευθ. J .  H eugel, P a r is .
« A n b ru ch  * Μην. περιοδ. γ ιά  την μοντέρνα μουσική. Διευθ. P . S tefan , W ien . 
« T h e  M u s i c a l  Q u a r t e r l y »  Μου οικολογικόν περιοδικόν, έκδίδ. κάθε 

δύο μήνες στήν Νέα 'Γόρκη.
« L e s  B a l k a n s »  Μην. έπιθεώρησις, ’Αθήναι.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ.—Καταρτισμός ρεπερτορίου, προπαρασκευή διά διπλωμα
τικές έςετάσεις κτλ., υπό τής καθηγητρίας Σ ο φ ί α ς  Κ ε ν τ α ύ ρ ο υ  Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ ο υ  
έκπαιδευθείσης εϊς ’Ιταλίαν, Παρισίους καί Γερμανίαν. 'Οδός Φερρών 37—’Αθήνας.

Ξ Α Β Ε Ρ Ι Ο Σ  Σ Π -  Σ Τ Ε Λ Λ Α Σ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Α Γ Γ Λ Ι Κ Α

8,  Π Λ Α Τ Ε Ι Α  
j ΚΑΠΓΗΙΚΑΡΕΑΣ

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Ν  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν
ΑΝΤΩΝ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ

( Μ 0 Γ Σ I Κ 0 Υ ) 4 
ΟΔ. Κ0ΓΝΤ0ΓΡΙ2ΤΗ 150 -ΠΕΙΡΑΙΑ

’Αναλαμβάνει την χάραξιν καί λι
θογραφικήν έκτνπωοιν μουσικών  
τεμαχίων. ΤιμαΙ λογικαί

287



-  *■

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  J

S TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α . .

1 Γ. Λ αμπελέτ: Τό δραματικόν θέατρον, (Τό -θέατρον τοΰ 
1 Γαβριήλ Ν τΆννοΰντσιο ή άντίθεσίς του μέ τό Ιψενικό ).

1 Ά λεξ. Τουρνάϊσσεν: Ουγκο Βόλφ (1-S(i0— 15103,
| Β. Ρ ώ τα: Νά ζεΐ τό Μεσολόγγι (δραματική σκηνή) μετά

μουσικου κειμένου. ..............................................................

1 Β. Ρώτα : ’Οδηγός γιά σχολικές παραστάσεις.
1 Βάσσου Χανιώτη : Τό βιβλίο τής αγάπης (Λυρικοί στίχοι)

1 A l f r e d  L o r d  T e n n y s o n · .  Ένόχ ’Ά ρντεν (Δραματικό 
| ποίημα). Μεταφρασμένο άπό τόν κ. Γ. I. Μποΰρλον,
| εικονογραφημένο άπό τόν ζωγράφον κ. Βασ. Γερμενή.

j Γεράσ. Σ παταλά : Α ντίλαλο ι (Στίχοι).....................................

| Κ. Φαλτάϊτς : Τσιγγάνοι και Ό ρφεΰς.....................................

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ

| Φάνη Μ ιχαλόπουλου : Τό. μουσικό συναίσθημα στην
πρωτόγονη μορφή του........................................................

I Ναπολ. Λαπαΰιώτη : Μιά νΰχτα μέ φεγγάρι (συμφωνία)
1 μέ σχέδια τοΰ ζωγράφου κ. Κ'λ. Κλώνη.........................

1 Γεωργ. Λ αμπ ελέτ : Παληοί καί νέοι ρυθμοί» (Στίχοι).
1 I. Οίκονομίδη: ΙΙικροί λογισμοί (στίχοι) μέ ξυλογραφίες

τοΰ κ. Γ. Οίκονομίδη..............................................................

Ο Ι0Σ ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ‘‘ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΩΝ,,  Δ Ε Μ Ε Ν Ο Σ  ΔΡΧ. 100

Δρχ. Γ>.— |
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35.— 1 
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» 50.— 1
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Η ΙΟ Κ Χ  ί X C  I XC^IC I HĈ  ( _ y K K \ ΗC JX -  

C 'r iK H C  K  lo y C IK H C

Η Α. Θ. M A K A P I O T H  Σ  
Ο Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν

κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

χρείας καί έφ’ δσον 
Εκκλησία έ'παυσέ ποτε

Η  Ορθόδοξος Ελληνική ’Εκκλη
σία διασώζει μετά τών Εκκλησιαστικών 
ΰμνων καί τής Θείας Λατρείας, έν γένει, 
τήν ανέκαθεν έν χρήσει αυτής οΰσαν Ε κ 
κλησιαστικήν Μουσικήν, ήτίς είναι γνω
στή υπο το ονομα 13 ι> u α ν τ ι ν ή 
Μ ο υ σ ι κ ή. ’Ασχέτως προς τάς διεξαχ- 
θείσας καί διεξαγομένας θεωρητικάς συ
ζητήσεις περί τής Μουσικής ταυτης, έν 
είναι βέβαιον, δτι διασώζεται κατά παρά- 
δοσιν φωνητικήν ή μουσική αυτή, ύπο- 
στάσα ϊσως καί επιδράσεις τινάς κατά 
τήν διαδρομήν τών αιώνων, άλλ’ άναμ- 
φιβολως διατηρούσα τήν άρχικώς παρα- 
δοθεϊσαν είς τήν Εκκλησίαν βάσιν αυτής.

Εψ  δσον ή Μουσική είναι άνα- 
πόσπαστον στοιχεΐον τής Θείας Λα- 
δέν είναι δυνατόν νά νοηθή δτι ή 
ά δ ο υ σ α κ α ί  ψ ά λ λ ο υ σ α τ ω



Κ  υ ρ ί ω», δέον νά δεχθώμεν, λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ δψιν καί 
τοϋ συντηρητικοί) πνεύματος τής Εκκλησίας ημών, δτι διατηρεί
ται έν αύτή ή αρχαία Εκκλησιαστική Μουσική. Επομένως τό ζή
τημα καθ’ ήμας σήμερον εΐναι πώς ή μουσική αΰτη παράδοσις δύ- 
ναται νά άναζωογονηθή καί πώς ή ’Εκκλησιαστική Μουσική θά 
έπανεύρη τήν δΰνα[ΐιν καί τήν γοητείαν αυτής, ινα έκπληροΐ τόν 
ιερόν καί υψηλόν αυτής προορισμόν. Προ παντός απαιτείται άπο- 
κατάστασις τών ’Εκκλησιαστικών μελών διά τίνος κωδικοποιή- 
σεως— οΰτως είπεΐν— δι’ ής θά καθορισθή έπισήμως τό πώς 
πρέπει νά έκφέρηται ή νά ψάλληται τοΰτο ή εκείνο τό μέλος. Ε φ ε 
ξής απαιτείται ή ϊδρυσις Σχολής τής ’Εκκλησιαστικής Μουσικής 
καί ή ύποχρέωσις παντός ιεροψάλτου, όπως διέλθη δι’ αυτής, έστω 
καί διά μετεκπαιδεύσεως, καί δπως ψάλλη πάντοτε «ά π ό δ ι- 
φ θ έ ρ α ς», κατά τήν εκφρασιν τών 'Ιερών Κανόνων, άπαγο- 
ρευομένης οίασδήποτε αυθαιρεσίας, έκφωνήσεως καί μουσικής 
απαγγελίας τών άπαξ καθορισθησομένων ’Εκκλησιαστικών με
λών. Διότι φρονοΰμεν, δτι, ώς δέν επιτρέπεται ή μεταβολή τοϋ 
κειμένου ίεροϋ τίνος άσματος, τοιουτοτρόπως δέν πρέπει νά έπι- 
τρέπηται καί είς τούς τυχόντος διά φωνασκιών καί άτοπων κρό
των νά τροποποιώσι καί νά μεταβάλλωσι τήν ίεράν μελωδίαν, ιδία 
τά προσόμοια, έξαποστειλάρια, καί λοιπά ειρμαλογικά μέλη' δταν 
δέ αΰτη κατά τόν αυτόν πάντοτε έκτελήται τρόπον, θά παρακο- 
λουθήται υπό τοϋ λαοΰ καί θά έμποιή μεγάλην είς αυτόν κα- 
τάνυξιν.

. "Ινα  γίνωσι ταΰτα πάντα καί διασωθή ό πολύτιμος ούτος 
Εκκλησιαστικός καί Εθνικός ημών θησαυρός, άπαιτεΐται, δπως 
πρώτιστοι πάντων οί μουσικοδιδάσκαλοι καί οι ίεροψάλται συνερ- 
γασθώσι καί βοηθήσωσι τό έργον τής ’Εκκλησίας' ευχαρίστως δέ 
άπό τίνος χρόνου παρατηροΰμεν ζωηρύτερον τό ενδιαφέρον προς 
τήν Εκκλησιαστικήν Βυζαντινήν Μουσικήν καί εύελπιστοΰμεν, 
δτι θά έπιτευχθή τό ποθούμενον.

t cO ’ Α θ η ν ώ ν  Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ



I Ο Z H T H M X  T'HC S y Z X M T I N H C  M o y -  
CIKHC

Ε κ ε ίν ο , τό όποιον άποκαλοϋμεν σήμερον: β υ ζ α ν τ ι ν ή  μ ο ν 
ά ι κ  ή —ασχέτως Άν ε ϊν ε  ή τελευτα ία  ή δέν ε ϊν ε  αξία  διάδοχος κα ϊ κ λη 
ρονόμος της παλα ιά ς καλής β υζα ντ ινή ς  μουσ ικής—α ποτελε ί δ ι’ έμέ, 
δ π ω ς ε ϊν ε  κα ί εύρ ίακετα ι, μ ίαν μεγίστης καλλ ιτεχνικής κα ι έ& νικής ση
μασίας κληρονομίαν.

Μ ία μερίς μελετητών τής β υζα ντ ινή ς μουσ ικής παραδόσεως, συνο- 
ψ ίζο υσ α  σχεδόν δ'λον τό  ζ ή τ η μ α  τ ή ; ελλη νικής θρ η σ κευτ ική ς  μου- 
σικής, είς τό &ν ή ψαλλομένη  σήμερον είς τάς έ>ικλησίας μουσ ική  ε ϊν ε  
συνέχεια  κα ϊ έξέλ ιξ ις  τής παλαι&ς β υ ζα ντ ινή ς  ή κα ι τής αρχαίας άκόμη 
μουσικής, ά ποδ εικνύε ι χω ρ ίς  πολλήν δυσκολίαν δτι ή αρχαία έλληνική  
μουσική, ή παλα ιά  β υζα ντ ινή , κα ί ή νεωτέρα, αποτελούν Ζνα έν ια ϊο ν  
κα ι αδιαίρετον σύνολον. Κ αϊ Ά^μέν θ ά  ήτο εϋκολον νά  άπεδεικνύετο  
Ιοτορικώς κα ι έπ ιστημ ονικώ ς ορθή ή άρχή αύτή , θ ά  άπετέλει τούτο 
άναντιρρήτως μ ίαν ένδ ιαφέρουσαν λεπτομέρειαν τοϋ δλου ζητήματος 
τής έλληνικής μουσικής, δυσ τυχώ ς δμως ή θ ετ ική , ή επ ιστημονική  άπό- 
δειξις τής γνώ μ ης αύτής ε ϊν ε  π ο λύ  δύσκολον &ν δχι αδύνατον, νά  εύ -  
ρε&ή· είς τοϋτο δέ σ υμ φ ω νο ύν  διάσημοι ξένοι μελετηταϊ τής αρχαίας 
έλληνικής μουσ ικής, ώ ς ό Γκεβάρ π .χ ., ό όποιος ε ίς  τήν σοφήν του 
μελέτην περ ϊ τής Ιστορίας κα ϊ τής θ εω ρ ία ς  τής αρχαίας έλλη νικής μου
σ ικής, καταλήγει είς τό συμπέρασιια , δ τ ι «π α ν  δ ,τι είμποροϋμεν νά  
γ νω ρ ίζω  μεν άπό αύτήν ε ϊν ε  μηδαμινόν, παοαβαλλόμενον μέ εκε ίνο , τό 
οποίον είμεϋ'α  καταδικασμένοι νά  άγνοώ μεν διά παντός, κα ϊ δέν Ικα
νο π ο ιε ί τήν περ ιέργειάν μας παρά μόνον είς Ζνα έλάχιστον σημεϊον». Ό



δε καθηγητής τής μουσικολογίας τοϋ Π ανεπιστημ ίου τοϋ Βερολίνου 
Σλάϊχερ μελετών τα ελάχιστα λ ε ίψ α να , π ο ϋ  δ let ώ θη σ α ν  της αρχαίας 
έλλήνιπης μ ο νσ ιιή ς , υποστήριζε', δτι «ολαι α ί α ναγνώ σεις άρχαίων Ελ
λη ν ικ ώ ν  μ ελώ ν έχουν το σφάλμα, δτι, παρέχουν μόνον τον σκελετόν τοϋ 
μέλους άντί 2να ζω ντανόν σώμα με σάρ ια -καί α ίμα. Τά μουσικά  
σημεία, τά  όποια  ήσαν ήδη έλλε ιπή  ε ί ;  τήν άοχαίαν εποχήν κατά τή ν  
γραφήν τοϋ μέλους (έ ξα  ιο λο υ^ ε ϊ νά λέγη ό Σ Ιά ϊχ ερ ) κα ί έγ ινα ν  έλλει- 
πέστερα :ιατά τήν μεταγραφήν ε ίς  τά νεότερα  φθογγόσημα, ε ίνα ι κ α 
κός κα ί αναξιόπ ιστος άγωγός τοϋ μέλους. Και κατά τήν πρ ώ την γρα
φ ή ν  τοϋ μέλους κα ι κατά τήν δευτέραν ά νά γνω σ ιν  κα ι άπόδοα·'.ν του, 
παρεισέδυσαν, κα τ’ α νάγκην, υποκειμ εν ικά  στοιχεία, τα. όποια , φ υσ ικά , 
τόσον όλιγώτερον σ υμ φ ω νο ϋν  μεταξύ τω ν , δσον τό ιιουσ ικδν συνα ίσθημα  
έν τω  μεταξύ μετεβλήθη. Atv είμποροϋμεν νά γ νω ρ ίζω μ εν : π ώ ς  κα ί μέ 
π ο ια  προθέματα τά μέλη αΰτά έφέροντο εις τή ν ακοήν, ώστε νά ε ϊπ ω μ εν  
πόσον διάφορα έγένοντο αντιληπτά  άπό τό αύτ(, πα ρ ’ δσον δ ε ικ νύουν τά 
σημεία, π ο ϋ  περ ιεα  ώ θη σ α ν  >.

Έ ν  πάση π ερ ιπ τύ σ ε ι κα ί πα ρ ’ δλα αύτά  αν θ ά  ήτο δυνατόν νά άπο- 
δ ε ιιν ύα μ εν  μ ίαν ημέραν τό ένια ΐο ν  τή ; αρχαίας, τής β υζα ντ ινή ς κα ι τής 
νεωτέρας ελληνικής μονσ·, :ής, τοΰτο ε ίνε  εύνόητον δτι θ ά  άπετέλει μ ίαν 
ένδ ιαφέρουσαν λύα ιν  μ ιας πλευράς τοϋ δλου ζητήματος τής έλληνικής 
μουσικής, τής θρ ησκευτική ς κα ί τ ή ; 'κοσμικής. Τό ά κανθώ δ ες αύτό ζή 
τημα δμως α ; τό μελετήσουν δσοι έχουν τήν π επ ο ί^ η σ ιν , δτι ε ιν ε  δ υνα 
τόν νά λ υ ’θή  τοϋτο κατά ’θ ε τ ι ιό ν  τρόπον. Τό κα τ’ έ^ε νομ ίζω  δτι εκείνο , 
τό όποιον π ρ έπ ε ; κ υρ ίω ς  νά  ένΒ',αφέρη σήμερον τούς μελετητάς τής έλ
λη νική ς θρ η σ ;;εντ ι:ιή ς  μουσ ικής είνε, τό αν ή β υζα ντ ινή  μουσι,ιή , ή σή
μερον έ ιτελο υμ ένη  εις τάς εκκλησίας, δ π ω ς  ε ϊ ν ε  κ α ί  ε ύ ρ ί σ κ ε -  
τ α ι ,  εχει μ ίαν πραγμ άτΐ'ΐή ν α ίσ θη τ ι ;ή ν  αξίαν, άσχέτως αν κατάγεται 
η δεν κατάγετα·, από τήν παλα ιά ν  β υζα ντ ινή ν  :ια ί άπό τήν άρχαίαν ελ- 
λη νικη ν  μουσ ικήν. Τό δτι εχει δε τήν αΙσθητ·,:ιήν αύτή ν άξίαν ε ϊνε  άναμ- 
φ ισβητητον, ω ς κα ι ανω τέρω  ανέφερα, τοϋτο δε ή δ υνή θη ν  νά ά ντ ιλη φ θώ  
παρα 'ίολουθησας ε π ι τεσσαρα ετη με Ιδιαίτερον ενδ ιαφέρον τήν λειτουρ
γ ία ν  τής ύπ ό  τήν επ ίτ ιμον προε5ρείαν τοϋ Μ ητροπολίτου ’Α θ η νώ ν , β υ 
ζα ντ ινή ς σχολής τήν όποιαν ε ΐχ εν  ιδρύσει ε ις τό παρελθόν τό Π ειραϊκόν 
ί2δεϊον, το οποίον δ ιη υ θ ν ν α 1 ε ίς  τήν οποίαν σχολήν έδίδασκαν έγκρ ι

τοι ε ιδ ικο ί κα θηγητα ί. (* )

( ) τήν νεαράν μου ήλ'.κ'.αν με είχε κάμε', νά προσίξο) καί νά αγαπήσω τήν



Ε ϊνε  φ υσ ικό ν  τώρα δτι μεταξύ τώ ν μ ελώ ν τής β υζα ντ ινή ς  μουσ ικής  
ϋ·ά παρεισέφρυσαν, άπό κα ιροϋ είς  καιρόν, κα ϊ μερικά μ ικρας, ή κα ι άση- 
μάντου καλλ ιτεχνικής αξίας, κα ϊ άλλα άμφιβόλου έλληνικότητος, κ α ϋ ώ ς  
έπ ίσης ε ϊν ε  φ υσ ικό ν  δτι μερικά άπό τά μέλη αύτά  μεταφερόμενα άπό  
στόματος είς στόμα άπό άδεξίους άοιδούς διά μέσου τώ ν  α ιώ νω ν , ϋ'ά 
ύπέστησαν το ιαύτας άλλο ιώσεις, ώστε νά  έχουν χάσει έντεΧώς κάϋ·ε 
άξίαν. Τ ώ ν μ ελώ ν α ύτώ ν , ε ϊν ε  εύνόητον, δτι ε ϊν ε  α νάγκη  νά γίντ] ε ίς  τό 
μέλλον υπό  ε ίδ ικ ώ ν  μ ο υσ ικώ ν μία έκκαϋάρ ισ ις .

Π οιοι δμως ϋ ά  ή σαν οί καταλληλότεροι, κα ί οί είδί.κώτεροι, οί όποιο ι 
ϋ ά  άπρεπε νά  άναλάβουν τήν έκκα ϋά ρ ισ ιν  αυτή ν ; ’ Ιδού 2να άλλο σοβα
ρόν ζήτημα, π ο ϋ  προβάλλε1·.

Κατά τήν γνώ μ η ν μου οί ε ίδ ικώτερο ι κα ί οί καταλληλότεροι διά νά  
πρ αγμ α τευτούν γ εν ικώ ς π α ν  ζήτημα άφορώ ν τήν β υ ζα ντ ινή ν  μουσ ικήν, 
ϋ'ά επρεπεν , άπαρα ’τήτω ς, βέβαια, νά  ε ϊχα ν  είδ ικές γ νώ σ ε ις , προ π α ν 
τός δμως ·9·ά επρ επ ε νά  ήσαν άξιο ι νά α ντ ιμ ετω π ίσ ουν , ώ ς  μουσί',ΐολόγοι, 
τό ζήτημα τής 'Ε λλη ν ική ς ϋ-ρησκευτικής μουσ ικής με ϋ ετ ικ ό ν  κα ί ε π ι
στημονικόν πνεύμ α , έλεύ&ερον πάσης σχολαστικότητος, κα ί ϋ'ά επρεπε  
νά έλάμβαναν ύ π ’ δ ψ ιν  δτι, κ α ϋ ώ ς  πο λύ  σωστά λέγει ό Κ ω νστ. Σ άϋας  
είς  τό περ ί τοϋ ϋεάτρου κα ί τής μουσ ικής τώ ν  β υ ζα ν τ ινώ ν  δόκιμόν του: 
«ή β υζα ντ ινή  μουσική άνήκει. πλέον ε ίς  τήν ιστορίαν, οϋτε δύνα τα ι νά  
συνδυασ ϋή  με έ& νικάς ?ιαί ϋρ ησ κευτικά ς μ ικρ οφ ιλο τ ιμ ία ς» .

Μ έ τό έλεύϋερον κα ί ϋ εζ ικ ό ν  αύτό π νεϋμ α  τά « Μ ουσικά  Χ ρονι
κά» -κατά τό παρελϋ'όν ετος ε ίχ α ν  τήν τιμήν νά ερευνήσουν τά σχετικά  
μέ τήν β υζα ντ ινή ν  μουσ ικήν ζητήματα, με τόσην δε έπ ιστημονικότητα , 
πο ϋ ποτέ £ως τώρα δέν εγ ινε  σχετικώ ς μέ α ύτή ν ε ίς  τόν τόπον μας. 
Περί τούτου δέ δύναντα ι νά π ιστοπο ιήσουν α ί πραγματεία ι κα ί τά 
άρϋρα, π ο ϋ  έδημοσ ιεύϋησαν εις αύτά  τοϋ α ΐδα ιο ιμω τάτου Ο ικονόμου 
Θεοδώρου I. Θ ω ΐδη, τοϋ κ . ’Ε λισα ίου Γ ιαννίδη , τοϋ μουσουργού κ. 
Π. I . Πετρίδη κα ί τοϋ ύπο φ α ινο μ ένο ν .

Μ έ τό ίδ ιο ν  π νεϋμ α  τά « Μ ουσικά Χ ρονικά» συνεχ ίζο υν  κα ί κατά  
τό παρόν ετος τήν ερευνάν έ π ί τής β υζα ντ ινή ς  μουσ ικής, μέ τήν ελπ ίδα  
δτι ϋ ά  ε ϊνε  ίσ ω ς  δυνατόν δ ι αύτής νά  χ υ ϋ ή  φ ω ς  ε ίς  %να πολύπλοκον  
μέν κα ί δύσκολον, μεγίστης δμως καλλ ιτεχνικής σπουδαιότητος ζήτημα

καλήν βυζαντινήν μουσικήν δ μακαρίτης δ πατέρας μου. τοΰ δποίου παρακολούθησα έπί ετη 
τήν εναρμονιστικήν εργασίαν, ποΰ είχε κάμει επί τής Όκταήχου τοΰ’Ιωάννου Δαμασκηνοΰ 
τήν δποίαν εγραφεν δλόκληρον εΙς-ΛΓέτραφωνίαν.



κα ι με την π επ ο ίϋ η σ ιν  ακόμα οχι όίά της έρεύνης αύτής ϋ ά  γ ίνο υν  ίσω ς  
*α Μ .Χ . αφορμή ό πω ς, προς τόν πολύτ ιμ ον καλλ ιτεχνικόν ϋη σα νρ όν , 
π ο ϋ  α ντ ιπ ρ ο σω πεύε ι ή β υζα ντ ινή  μουσ ική , στραφή είς τό μέλλον ή 
προσοχή κα ί ή αγάπη  τώ ν  νεο ελλήνω ν μουσουργών, οί όποιο ι στηρι- 
ζομενοι ε ίς  α υτόν ϋ α  δ υ νη ϋ ο ύ ν  ίσ ω ς  μ ία ν  ημέραν, βοηϋούμ ενο ι άπό  
τήν Ιδ ιο φ υ ία ν  τω ν , νά  δημ ιουργήσουν μ ία ν  άνω τέραν κα ϊ μεγάλης έ&νί
κης σημασίας τέχνην.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ



ψ

B y Z X N T J N C D N  K X X X IC O H C JX

Τοΰ λαμπρού τούτου "θέματος τήν έξέτασιν άνέλαβον άλλοτε 
άπό τοΰ βήματος τοΰ Ε λληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, άλλά, 
καί διά φόβον λογοκρισίας, ϊσως άνυπόστατον, καί διά τό ώρισμέ- 
νον τοϋ χρόνου, πολλά παρελείφθησαν έκ τής άξιοσπουδάστου 
ταύτης ύποθέσεως. Θεμέλιον αυτής υπήρξε μικρά τις ύπόμνησις 
είς τήν μουσικήν άναφερομένη, τήν όποιαν (ύπόμνησιν) ύπέβαλον 
προ 30 έτών ώς πρόλογον εϊς τινα συναυλίαν, διδομένην έν Κων- 
σταντινοπόλει, χάριν ιδιώτου τινός μουσικού. Συγκροτώ δ' εν
ταύθα συνάΦροισιν ειδήσεων δηλοϋσαν τόν παρά βυζαντινοΐς, ούχί 
καί τοϊς μετά τήν άλωσιν, ήμετέροις προγόνοις έρωτα καί άγάπην 
προς τά προϊόντα τής πατρίου τέχνης, ίεράς τε καί κοσμικής, τής 
άρχιτεκτονικής δήλα δή καί γλυπτικής, τής μουσικής καί ζωγρα
φικής, τά κατά τήν διάρκειαν τής έλληνικής αυτονομίας έμφανι- 
σ&έντα, καί τά μετά τόν μέγαν Κωνσταντίνον, όσα μετεκομίσθησαν 
κατά καιρούς, έκ παλαιών έλληνικών πόλεων, είς Κωνσταντινό- 
πολιν.

Έάν άπό τών θαυμασίων προϊόντων τής άρχιτεκτονικής θέ- 
σωμεν τήν άρχήν τής παρούσης διατριβής, θά  εϊμεθα συντομώτα- 
τοι. Πάντες άνέγνωσαν μακράς ή μικράς κρίσεις καί μελετάς, καί 
διθυράμβους παλαιούς τε καί νέους περί τού μεγαλουργήματος 
τής έλληνικής τέχνης, τού μεγάλου ναού τής τοϋ Θεού Σοφίας, 
έργου τών άρχιτεκτόνων ’Ανθεμίου καί ’Ισιδώρου. Προς αύτόν 
έτάττετο όμοιος ό τών 'Αγίων Α ποστόλων ναός, ου έπ ί τών ερει
πίων καί έκ τών λειψάνω ν άνηγέρθη τό μέγα τζαμί Μεχμέτ τοϋ 
Πορθητοϋ (Φατήχ). Κωνσταντίνος Μανασσής ό στιχουργός τόν 
ναόν τούτον άποθαυμάζει :



λαμπρόφωτον αν ειποι τις έν τοίς ναοϊς σελήνην 
είς κάλλος δευτερεύοντα τοϋ λαμπραυγοΰς ήλίου* 

δήλά γε δή τής μέν'Α γίας Σοφίας ό ναός ήν ήλιος, σελήνη δ’ ό 
τών Αγίων Αποστολών. Και τούτου μέν έκφρασιν έ'γραψεν ό 
Κωνσταντίνος Ρόδιος, εκείνου δέ πολλοί’ καί νέοι, άλλά καί πα
λαιοί’ λατρεύοντες και θαυμάζοντες τό καλόν. Εί δέ δμοιοι τού- 
τ φ  ήγέρθησαν καί άλλοι ναοί έπ ί βυζαντινών, τοΰτο προσμαρτυ
ρεί την λατρείαν ταύτην, περί τής όποιας ούδέν άλλο λέγομεν. 
Εγκώμια είς τά μνημεία ταΰτα τής πατρίου χριστιανικής τέχνης 

συνέταξαν πολλοί" θαυμαστή δ’ ή καλαισθησία τών βυζαντινών 
ήμών πατέρων ού μονον είς τήν οικοδομήν καταφαινομένη 
νέων ναών, άλλά καί είς τήν άλλαξοπιστίαν τών παλαιών έλ- 
ληνικών, δήλα δή τών είδωλολατρικών, διότι μετέβαλλον άρχήθεν 
τούς έπιφανεστέρους, σώζοντες αυτούς, είς ναούς χριστιανικούς, 
ενώ πολλούς έξηφάνιζον. ’Έχομεν ενταύθα παράδειγμα τής έκτι- 
μήσεως καί προτιμήσεως ταύτης τόν Παρθενώνα καί τό Θησείον.

Αλλ ή πρός τά προϊόντα τής πάλαι γλυπτικής αγάπη τών 
βυζαντινών διαρκεΐ καθ δλον τόν χρόνον τής ελληνικής αυτονο
μίας. Από τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου αύτοκράτορος έως τοΰ 
Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, τά θαυμάσια μνημεία τής άρ- 
χαίας ήμών γλτιπτικής έθαυμάζοντο, έτιμώντο, διά τοΰτο δέ καί 
διεφυλάττοντο, συντελεσάντων, εις ταύτην τήν άσινή διατήρησιν, 
τής τε καλαισθησίας τών πεπαιδευμενων καί τοΰ θρησκευτικού 
φανατισμού τών άπαιδεύτων. Ό  κτίτωρ τής τών πόλεων βασιλίδος 
συνέλεξε καί μετεκόμισεν είς τήν έπώνυμον αύτώ πόλιν, κατά 
τινα χρονογράφον, τά καλλιστεύοντα τών γλυπτώ ν- δ έστι μεθερ- 
μηνευόμενον, διέκρινον οι παρ’ αύτοΰ πρός συγκομιδήν αύτών ά- 
ποστελλόμενοι τά καλλιστεύοντα. Θεοτήτων δ’ είδωλολατρικών 
άγάλματα μετακομίσας πρός στολισμόν τής Κων)πόλεως, εν έξ 
αύτών ϊσως καί έτερα—διεσκεύασεν άλλοιώσας αύτά κατά τινα 
τρόπον εύκολύνοντα τήν λησμοσύνην τής παλαιός πολυθεϊκής 
θρησκείας. Είπον αλλαχού (*) περί τοΰ άγάλματος τής μητρός τών 
Θεών Ρέας, δπερ «διά τήν περί τό θειον ραθυμίαν» ό Κωνσταν
τίνος έλωβήσατο, κατά τόν εθνικόν χρονογράφον Ζώσιμον' διότι, 
είς την άγοραν την Τετράστοον άναστηλώσας, έμπροσθεν ναού 
τινός, τής Θεοτόκου, τό τής θεάς άγαλμα, τό μετακομισθέν άπό

(*) Μ. I. Γεδεών Λίθοι καί Κεράμια* σελ. ρλα'—ρλβ'



τής Κυζίκου, μετέβαλεν αύτοΰ τό σχήμα' διότι άφήρεσε μέν τούς 
έκ δεξιών καί έξ αριστερών δύο λέοντας, διέταξε δέ ’να μετατρέ- 
ψωσι τήν διάθεσιν τών χειρών τού αγάλματος’ διότι πρότερον μέν 
αί χεΐρες τής 'Ρέας έστηρίζοντο έπί τών λεόντων, άφοΰ δ’ άφηρέ- 
θησαν οί λέοντες, αί χεΐρες τής θεάς, μητρός τών θεώ ν τό πρότε
ρον, μητρός τού Θεανθρώπου τούντεύθεν, μετεστράφησαν είς ευ
χόμενης σχήμα" έ'πρεπεν ή θεομήτωρ ’να έπιβλέπη τήν πόλιν καί 
’να δέηται προς τόν Υιόν αύτής ύπέρ τής πρωτευούσης τού νέου 
χριστιανικού κράτους.

Πρέπει ν ’ άκούσωμεν τού Ζωσίμου (*) καί πάλιν' «’Αγοράν δέ.... 
οίκοδομήσας κ υ κ λ ο τ ε ρ ή ,  κ α ί  σ τ ο α ϊ ς  δ ι σ τ ε γ έ σ ι  τ α ύ -  
τ η ν  π ε ρ ι λ α β ώ ν ,  αψίδας δύο μαρμάρου προικοννησίου, μεγί- 
στας, άλλήλων άντίας, άπετύπωσε, δι’ ών ένεστιν είσιέναι είς τάς 
Σεβήρου στοάς, καί τής πάλαι πόλεως έξιέναι». Είς τάς άκρας δέ 
τής μεγίστης άγοράς τής Τετραστόου «ναούς ωκοδομήσατο δύο,
έγκαθιδρύσας άγάλματα, θατέρω μέν μητρός θεώ ν 'Ρέας έν
δέ θατέρφ 'Ρώμης ίδρύσατο τύχην». Εις τόν Κωνσταντίνον άνα- 
φέρονται ταύτα, δστις 'ίσως μετεκόμισεν είς τήν ΚΠολιν τά άγάλ
ματα τού Δωδωναίου Διός καί τής Λυνδίας Ά θηνάς' ταύτα δέ 
μέχρι τού Ζωσίμου τάς θύρας έκόσμουν τού τής γερουσίας οϊκου 
«έπί τινων βάσεων λ ίθ ινω ν έστώτα καθ’ δ καί νύν έστίν αύτά  
θεάσασθαι σχήμα». Ά γνοούμεν δμως άκριβώς τόν άριθμόν τών 
ύπό τού Κωνσταντίνου μετακομισθέντων άγαλμάτων. Έρμείας ό 
Σωζόμενος, μετά τόν Ζώσιμον, γράφει (**) δτι, καταλυομένων τών 
είδωλολατρικών ναών, τά μέν έκ τιμίας ύλης ξόανα έχρησιμο- 
ποιούντο είς τήν κατασκευήν νομισμάτων' «τά δέ έν χαλκώ θαυμα- 
σίως είργασμένα πάντοθεν είς τήν έπώνυμον πόλιν τού αύτοκρά- 
τορος μετεκομίσθη προς κόσμον' καί είσέτι νύν 'ίδρυνται δημο- 
σίςρ' ύπ ’ αύτού δέ μετηνέχθησαν είς ΚΠολιν καί Μουσών έλικω- 
νιάδων άγάλματα, καί τρίπους ό έν Δελφοΐς, καί Πάν ό βοώμε- 
νος, «δν Παυσανίας ό Λακεδαιμόνιος καί αί έλληνίδες πόλεις άνέ- 
θεντο μετά τόν προς Μήδους πόλεμον».

"Ισως ό κατάλογος τών άγαλμάτων ό μάλλον άκριβής εύρίσκε- 
ται παρά τώ χρονογράφφ Νικήτα Χωνιάτη, δστις έρωτα δεικνύει 
προς τά μνημεία τής παλαιάς τέχνης, καί γράφει περιπαθώς ώς

Ο  σελ 96-97 καί 281.
(**) Έκκλ. 'Ιστ. 6ι6λ. Β', 5.



ήθελε γράψει χρονογράφος ειδωλολάτρης. Έσώζοντο μέχρι τής 
12 άπριλίου 1204, 'Ήρα ή έκ χαλκού έν τφ  Κ ωνσταντινιανφ  
φόρφ, τής όποιας τήν κεφαλήν τέσσαρες έσυρον βόες—καί ό Πάρις 
συνεστώς ’Αφροδίτη και δίδων είς αυτήν χρυσούν τό μήλον τής έρι- 
δος. Οί τοΰ καλοΰ ανέραστοι κηρεσιφόρητοι βάρβαροι, κατά Χωνιά- 
την,παρέδωκαν είς τό πΰρ καί έχώνευσαν,Ή ραν καί Πάριν,’Αφροδί- 
την και τον χάλκινον άνδριάντα τοΰ Βελλερεφόντου καθημένου 
έπί τοΰ Πηγάσου—καί τόν τριέσπερον Ηρακλή «μέγαν μεγαλωστί 
κοφίνφ  ένιδρυμένον, τής λεοντής ύπεστρωμένης άνωθεν» έν τφ  
Ταΰρφ (άγορφ δηλ.) κείμενον—καί τόν έπί στήλης άετόν, όν, κατά 
παράδοσιν, ’Απολλώνιος έστησεν ό Τυανεύς—καί πολλούς άν- 
δριάντας άρματηλατών, άνεστηλωμένους είς τό ρούσιον μέρος τοΰ 
Ιπποδρόμου. Μέχρι τής ΰπό τών λατίνων άλώσεως τής ΓΙόλεως, 

είς τό λεγόμενον ’Ανεμοδοΰλιον έσώζοντο οί μηλοβολοΰντες άλ- 
λήλους έρωτες, ολόγυμνοι. Είς τό ’Ανεμοδοΰλιον έγίνετο, κατά 
τά τέλη τής Ε' έκατονταετηρίδος, ή άγορά τών άλεΰρων. (*)

’Αλλά, καί τινες τών έλλήνων έπηρέαζον τά μνημεία τής πα- 
λαιάς ελληνικής τέχνης" οΰτω, κατά τό 1198, καθώς υπολογίζω, 
τοΰ έως τότε σώου μένοντος καλυδωνίου συός τό ρύγχος άπέκο- 
■ψεν Ευφρόσυνη ή σΰζυγος ’Αλεξίου τοΰ ’Αγγέλου, είς ήν θά συγ- 
χωρήσωμεν τό έγκλημα, μανθάνοντες άπό τοΰ Χωνιάτου οτι «δο- 
ράν χρυσόπαστον έγχείριον έχουσα διεσχισμένην ές δάκτυλον, κυ- 
νηγετίναν είχεν όρνιθα, καί έξιοΰσα πρός θήραν έπέκλωζέ τε καί 
έπεθώΰζε, καί τους περί τήν θεραπείαν τούτων καί κομιδήν ικα
νούς είχεν έφεπομένους» δεικνΰουσα διά τούτων πάντων πώς έν- 
νόησε τήν λεγομένην γυναικείαν χειραφέτησιν. Ό  καλυδώνιος αύ- 
τός κάπρος έσώζετο έν τφ  Ίππ ικφ .

Ό φείλομεν ’να όμολογήσωμεν δτι, μεθ’ όλην τήν ίσως παρα- 
μέλησιν τών γλυπτών μνημείων τής παλαιάς τέχνης, εύρέθη καί 
τις άνθρωπος συλλέξας αύτά καί σώσας. ’Ανδρόνικος ό ’Άγγελος, 
τάς εύωρίας μεταδιώκων, πολυτελή κατά τήν Προποντίδα άνή- 
γειρεν οικήματα, καί λουτρά, καί πολυτελείς αίθούσας εντός τοΰ 
μεγάλου άνακτόρου καί τοΰ τών Βλαχερνών φκοδόμησε. Δυστυ
χώς, πάντας τούς άνεπιμελήτους μένοντας έως τότε ναούς, άπό 
Βλαχερνών καί άνω, κατέστρεψε, καί τινας είς άλλα μέρη τής Πό- 
λεως κειμένους. Θέλων δέ ν ’ άνακαινίση τόν έν ’Α νάπλφ ναόν

(*) Βίος ’AvSpIου σάλου- M igne Πατρολ. έλλην. τ. ΡΙΑ', στ. 749, pi.



τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ, τόν λεγόμενον Νέαν Λαύραν «ό σ α ι 
σ τ ή λ α ι  ά ρ χ α γ γ ε λ ι κ α ί  διά χρωμάτων καί ψηφίδω ν άριστων, 
ή έν τή ΙΙόλει ήσαν, ή εϊς φυλακήν καί ασφάλειαν έτέρων εικόνες 
άρχαίαι είς κάλλος έζωγραφήθησαν, καί ταΰτας συνήξε περί τόν 
τοιοΰτον ναόν». ’Επιτρέπεται ’να φρονώμεν άρά γε, ότι, εϊπερ αί 
«στήλαι άρχαγγελικαί» δηλοΰσιν άγάλματα, ταΰτα παρίστων τήν 
πτερωτήν Νίκην; Ταΰτα άρυόμεθα άπό τοΰ Χωνιάτου (*) θρηνούν- 
τος τήν έξαφάνισιν θαυμασίων γλυπτών κοσμημάτων τής Κων- 
σταντινοπόλεως. Ταΰτα δέ ήσαν πάμπολλα, άφοΰ μόνον είς τόν 
Ζεύξιππον, τό μέγιστον εκείνο λουτρόν, ήριθμήθησαν άνδριάντες 
άρχαΐοι θεών καί ήμιθέων, φιλοσόφων καί στρατηγών, ποιητών 
καί πεζογράφων όγδοήκοντα τρεις. Πάντα ταΰτα κατά τήν περι- 
βόητον στάσιν τοΰ Νίκα, τώ 532 (ίανουαρίου 13-19) κατεστράφη- 
σαν, τά τοΰ Ζευξίππου, ϊσως καί άλλα.

Ά λ λ ’ άνδριάντες καί στήλαι άνηγείροντο είς αΰτοκράτορας, 
είς έπ ιφανεΐς άνδρας καί γυναίκας, είς ήνιόχους διακριθέντας είς 
τόν 'Ιππόδρομον, καί τέλος είς άγιους. Είς αύτό τό κεφάλαιον ή 
’Εκκλησία τών πιστών, ή τε διοικουμένη καί ή διοικούσα, ούδε- 
μίαν άντιλογίαν προέβαλεν, ούδεμίαν έξήνεγκε καταδίκην. Ά π ό  
τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, τό άγαλμα τής 'Ρέας έγένετο άγαλμα τής 
Θεοτόκου, βεβαίως δέ τοιοΰτον ήτο καί τό έν τή Χώροι τών Γανο- 
χώρων μέχρι προ δεκαετίας σωξόμενον—ϊσω ς καί σήμερον—μέγα 
άνάγλυφον τής Μάνας. ’Ανήγγειλα άλλοτε (**) ότι καί τά άνάγλυφα  
τά παριστάνοντα τόν ’Ασκληπιόν έσώθησαν πιστευόμενα ώς άνά
γλυφα τοΰ άγίου Σπυρίδωνος- καθώς καί τά παριστώντα τήν 'Ρέαν. 
Έσώθη τό άγαλμα τού έφιππου Βελλερεφόντου, διότι έπιστεύετο  
ότι παριστά τόν Ίησούν τού Ναυή. Προϊόντος δέ τοϋ χρόνου, συν- 
εθίζετο ή έν άναγλύφοις παράστασις άγγέλων καί άγίων μαρτύ
ρων" δυστυχώς, θά  έπιμείνω είς τήν ΙΔ’ έκατονταετηρίδα, διότι 
χρήζομεν τής μαρτυρίας τοΰ στιχουργού Μανουήλ Φιλή τού έξ ’Ε
φέσου. Άναγινώσκομεν επιγράμματα αύτού είς άγιον Γεώργιον έκ 
λίθου πεποιημένον =ϊσως έπί λ ίθου= κα ί είς άλλην παράστασιν 
τού αύτοΰ μάρτυρος έγγλύφου είς άμίαντον. Έ πί τοΰ Φιλή έσώ- 
ζετο εΐκών παριστώσα «τόν άγιον Γεώργιον λελατομημένον έκ

(*) 6λ. περί πάντων τούτων, ών έμνήσθημεν, Χωνιάτου σελ. 432, 580-81, 687-8,856 
861 κ. έξης.

(**) Λίθοι καί Κεράμια σ. ρλ' καί οπου παραπέμπω.



λίθου λευκού» έσώζετο δέ έν τή μονή τών Μαγγάνων’ άλλ’ έγί- 
νωσκον τότε και άλλην «λιθίνην εικόνα τού μεγάλου Γεωργίου».
Ισως έπιστευον την παραστασιν τοΰ γνωστού θρακός ίππέως ώς 

εικόνα τοΰ τροπαιοφορου άγιου τουτου (Γεωργίου). Έχομεν δμως 
άλλην εικόνα έν Βλαχέρναις, έκ λίθου, παριστώσαν τήν θυσίαν 
τοΰ Αβρααμ, ως και άλλην έν λ ίθ φ  πεποιημένην (τήν) φιλοξε
νίαν τοΰ Αβρααμ παριστώσαν’ άλλ’ οΰδέν έξάγομεν έκ τής άνα- 
γνώσεως και μελετης τών επιγραμμάτων περί τής ήλικίας τών 
γλυπτών τούτων άπεικονίσεων, οΰτε καί έξ άλλου τινός έπιγράμ- 
ματος «είς τήν άπό μαρμάρου σορόν τοΰ αγίου προφήτου Δανιήλ 
ίσταμένην έπάνω λεόντων, έχουσαν δέ καί άγγέλους έν σχήματι 
βρεφών κοιμωμένους». ’Αλλά δυο έπιγράμματα, άτινα προσθέτο- 
μεν κορωνίδα τής άναγραφής ταΰτης δεικνΰουσιν δτι καί τής Θεο
τόκου παράστασις υπήρχε φρουρουμένης, ή υπηρετούμενης ύπ ’ 
άγγέλων έκ λίθου πεποιημε'νων, καί αύτοΰ τοΰ Σωτήρος ή γέννη- 
σις είς άμίαντον λίθον έγγεγλυμμένη (*) Ώς έπί τό πλεΐστον δέ 
κατήντησαν τά γνωστά νεκρόδειπνα ’να πιστεΰωνται ώς άγιων πα- 
ραστασεις, και είς τα έξω τής Κ)πολεως θρακικά χωρία, καί άλλα- 
χ°ΰ, καθώς καί άναθηματικά εις θεότητας άνάγλυφα, ώς τό τοΰ 
Τειμοθέου το έν Προκοννήσω (Μαρμαρά), έξ ου έπλάσθη άνθιστο- 
ρικόν συναξάριον. ’Αναγνώσατε δσα τώ 18«7 έγραψε Ζωσιμάς ό 
Καμπυλακης, μονάχος τής τοΰ Εσφιγμενου μονής, ό καί ποτε κατη- 
γορηθείς ώς έλευθερόφρων. «’Ό πισθεν τοΰ ίεροΰ βήματος (**) υπάρ
χει άναγλυφον έπι εντετειχισμενου μαρμάρου, παριστάνον τήν 
Θεοτόκον άγουσαν διά τής δεξιάς αυτής χειρός τόν Ίησοΰν Χρι 
στόν πρός τόν Συμεώνα καθήμενον έπί θρόνου’ ό δεξιός ποΰς τοΰ 
Χριστοΰ άφηρέθη φέρει δε καί δυο έπιγραφάς, τήν μέν οΰσαν ύπερά- 
νω τών κεφαλών τών αναγλύφων, τήν δέ μεταξύ τοΰ Χριστοΰ καί 
τής Θεοτοκου....ενεκα ομως τοΰ υψους, δεν ήδυνήθην νά άναγνώ- 
σω αύτάς», Ά λ λ ’ ό φιλόπονος συλλέκτης τής «Φήμης» καί τού 
«Προμηθέως» ϊστατο ενώπιον νεκροδείπνου. Καί ταΰτα καί τινα  
άγάλματα ό μέν φανατισμός τών άμαθών χριστιανών έσωζε ν, ή δέ 
καλαισθησία τών πεπαιδευμένων έτίμα, συμπληροΰσα τό σωτή
ριον έργον τοΰ λαού.

(***) Μανουήλ Φιλή Ποιήματα- έκδόσεως Έμμ. Μίλλερ, τόμος Α' σελ. 43—45 131 
133, 210, 433. Β' σελ. 237.

(* *) τής (έν Βόλψ) λεγομένης επισκοπής- Φήμη- ήμερολόγιον τοδ 1887 εν Βόλψ, σ. 130'



Διημερεύοντες δέ οί βυζαντινοί πρόγονοι ήμών, ή διανυκτε- 
ρεύοντες έν άγοραΐς και στοαϊς καί έν λουτροΐς, έζων, οίον ειπεΐν, 
έν μέσω τής έλληνικής άρχαιότητος. "Οσοι άνεχώρουν άπό τοϋ 
Ζευξίππου, τοϋ θαυμασίου άρχαιολογικού τούτου μουσείου, πριν 
τής φοβεράς έκείνης στάσεως τοϋ Νίκα, καί μετέβαινον είς τάς 
Θεοδοσιανάς θέρμας τό λουτρόν—παρίσταντο είς άλλο μουσεϊον, 
έχον άγάλματα καί τούτο, έξ ών γινώσκομεν τής ’Ανδρομέδας καί 
τού Περσέως' οί μεταβαίνοντες είς τόν Κωνσταντινιανόν φόρον 
άγοράν έβλεπον τό τής 'Ρέας Θεοτόκου .Οί δυνάμενοι ’να με- 
ταβώσιν είς τό Λαυσιακόν παλάτιον εύρίσκοντο ένώπιον τών θα υ 
μασίων άγαλμάτων τής Λινδίας ’Αθηνάς, έκ σμαράγδου, δπερ ήτο 
προϊόν τής έξοχου γλυφΐδος τού Σκύλλιδος καί τοϋ Διποίνου* καί 
τής Κνιδίας ’Αφροδίτης, έργου Πραξιτέλους τοϋ έκ Κνίδου" καί 
τής Σαμίας ’Ήρας, έργου τοΰ έκ Χίου γλύπτου Βουπάλου. Οί δέ 
τό Σενάτον έπισκεπτόμενοι έθαύμαζον τό μέγα τοΰ Δωδωναίου 
Διός άγαλμα, καί οί είς άλλους φόρους καί πλατείας καί λουτρά 
μεταβαίνοντες έτέρποντο είς τήν θέαν τοσούτων άλλων, όσα Νι
κήτας ό Χωνιάτης άναφέρει. Οίανδήποτε χρονικήν περίοδον λά- 
βωμεν κατά νοΰν, πρέπει ’να πιστεύσωμεν δτι τό αίσθημα τού κα
λού διετηρεΐτο ζών. ’Έχομεν ύπ ’ όψιν τόν δόκιμον έπιγραμματο* 
ποιόν Παλλαδάν, ξήσαντα μετά τά μέσα τής Δ' έκατονταετηρίδος, 
άλλ’ εύρίσκομεν καί άλλους είς τήν γνωστήν ’Ανθολογίαν, τούς 
άκμάσαντας μεχρις ’Ιουστινιανού τού Α\ γράψαντας έπιγράμματα 
είς έπαινον, είς «έκφρασιν» άρχαίων άγαλμάτων, καί θαυμάζομεν 
τόν προς τό ιδανικόν έρωτα τόν έμπνέοντα καί θερμαίνοντα αύ- 
τούς, άδιαφορούντας έάν τό θαυμαζόμενον ύπ ’ αύτών άγαλμα πα- 
ριστά θεόν τής ειδωλολατρικής Ελλάδος, ή παλαιόν ήρωα, στρα
τηγόν, ρήτορα, σοφιστήν, ήμίθεον, μάντιν, ή φιλόσοφον. Ή έν 
μέσω τών προϊόντων τής τών παλαιών έλλήνων γλυπτικής δια
τριβή, πανημέριος, ή παννύχιος, έδίδασκεν έμπνέουσα διαρκώς’ 
παννύχιον δέ λέγω, διότι γινώσκομεν δτι, άπό τών μέσων τής Ε' 
έκατονταετηρίδος, έπινοία Κύρου τού έπάρ~ου, κατά τάς νύκτας 
άγοραί καί πλατεϊαι καί έμβολοι, δπου ύπήρχον έργαστήρια, καί ό 
μέγας τών λαμπτήρων οικος, ή Λαμπτήρ—δπου π ιθανώς τό σημε
ρινόν Μπεζεστένι—έφωτίζοντο.

Αλλ έμπνεομενοι, ανεστηλουν καί αύτοί καί κατεσκεύαζον 
άνδριάντας, άνηγειρον οικοδομήματα περικαλλή, ιδιωτικά ή δημό
σια, έγκωμιαζόμενα καί θαυμαζόμενα. Είς τόν οίκον ’Αναστασίου



«τυραννοφονου βασιλήος» τοΰ Δικόρου δήλα δή,—είς «οίκον υψη
λόν κείμενον έν Β υζαντίφ»— «είς οίκον Ά γα θ ίο υ  σχολαστικοί έν 
Βυζαντίφ» — «είς οίκον έν ύψ ε ι κείμενον έν Βυζαντίφ» —είς τά 
παλατια Σοφιανών μάλιστα δέ «είς τήν Μαξιμίνου οικίαν»—το- 
σαΰτα σώζονται είς τήν ’Ανθολογίαν έπιγράμματα, ώστε ’να πι- 
στεύσωμεν οτι έν έπιγνώσει έκριναν τήν αγλαΐαν τών οικοδομών 
τούτων οί ταύτας έγκωμιάζοντες. Συνέρρεον δέ οικοδόμοι καί 
λεπτουργοί, και οί τών διακοσμητικών ποικιλμάτων έργάται πρός 
τον ώραϊσμον τών οικοδομημάτων. Δίκαιον ένταΰθα ’να σημειώσω- 
μεν ότι παλαιοτεροι μεν αρχιτέκτονες έλληνες χριστιανοί άναφέ- 
ρονται Ζηνόβιος (*), ό τόν ναόν τής ’Αναστάσεως οίκοδομήσας έν 
Ίεροσολύμοις, έπί Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, καί Τρύφων, ό 
κατά τό μέσον τής Ε' έκατονταετηρίδος άκμάσας, ούχί βεβαίως έν 
Κ)πόλει, φίλος τοΰόσίου Νείλου, (**) γράψαντος πρός αυτόν έπιστο- 
λάς. Χάρις είς τόν αυτόν άσκητήν, (***) μανθάνομεν καί έ'να έ γ- 
κ α ύ σ τ η ν ,  Τελεσφόρον καλοΰμενον, τώ Νείλφ σύγχρονον, πλού
σιον, ώς έοικε, πολλά έξ άδικίας θησαυρίζοντα. Τούτους ευρίσκω 
χριστιανούς τεχνίτας, τούς άναφερομένους άρχαιότερον τών άλλων, 
άλλά καί χ ρ υ σ ο γ ρ ά φ ο ν  ένα, τόν παλαιότερον όνομαζόμενον, 
ζωγραφούντα διά χρυσού ϊσως έπί μεμβράνης, ϊσως καί έπί σανί
δων· έγένετο δ’ ό δυστυχής, Θεοδόσιος ούτος, παράδοξον τής τύ
χης παίγνιον' έργάτης, αύτοκράτωρ (715—25 μαρτίου 717) καί μη
τροπολίτης ’Εφέσου (****)

Αί κρίσεις τών έπιγραμματογράφων, τών άλλων λογίων, τών 
χρονογράφων έδήλωσαν τό παρ ’ αύτής αίσθημα τοΰ καλού. Βλέ- 
πομεν μετά πόσου πόνου ψυχής όμιλεϊ ό Χωνιάτης" πριν αύτού 
Γεώργιος Κεδρηνός, περί τών παλαιών άγαλμάτων τών έν ΚΠόλει 
γράφων, ιδία τών έν τώ λουτρφ τοΰ Ζευξίππου, λέγει δτι «ποικίλη 
τις ήν θεωρία καί λαμπρότης τεχνών, τών τε μαρμάρων καί λίθων  
καί εικόνων, διά χαλκού πεποιημένων, τών άπ’ αίώνος άνδρών 
έργα, μόνον τό μή παρεΐναι αύτοΐς ψυχάς τών είς οΰς έγένοντο».

. (****;") Έν φ  δέ παλαιάς τέχνης προϊόντα μετεκόμιζον είς ΚΠολιν

(*) Θεοφάνους Α', σ. 158.
(*) Νείλου Έπιστ. 193, 197, 198 Α' βιβλίου.
(***) τοΰ αύτοΰ 192 Β' βιβλ. έν τόμψ 79 Έ λλην. Πατρολογίας Migne.
(****) Ίώήλ χρονογραφίας σ. 51.

( '*) Ιΰνοψις ιστοριών τ. Α' Αί παραπομπαϊ εις τούς βυζαντινούς χρονογράφους
κατά τήν εκδοσιν Βόννης.



προς στολισμόν αύτής, αφού «αί φόρους ώρισεν ό Μ.ΚωνσταντΐνοςΟ  
ϊνα  γίνωνται άπ ’ αύτών αί δαπάναι προς καλλωπισμόν τής ΚΠό- 
λεως,διά οικοδομών καί άγαλμάτων, καί διατήρησιν αιιτών, άρ- 
χιτέκτονες καί γλύπται, μετά τόν Κωνσταντίνον κατεσκεύαζον εις 
τιμήν επιφανών άνδρών άνδριάντας. Εμμανουήλ ό Χρυσολωράς, 
ιδού τι γράφει κατά τήν ΙΕ' εκατονταετηρίδα" «'Ότι δέ καί άλλοι 
πλεΐστοι ανδριάντες τοιούτοι έπ ί τής πόλεως ήσαν, δείκνυται άπό 
τών φαινομένων βάσεων αύτών καί τών έν αύτοΐς έπιγραμμάτων’ 
ών άλλοι μέν άλλαχοϋ, πλεΐστοι δέ ήσαν έν Ίπποδρόμφ. Καί άλ
λους, καί πλείστους ειδον αύτός πρότερον.... άς νύν ειδα άφαιρε- 
•θείσας»' άλλ’ ήσαν παρημελημένοι, καταστραφέντες ϊσως ύπό τών 
τού 1204 σταυροφόρων" «καί πολλούς τών άνδριάντων έκείνων 
τών μακαρίων νικητών καί εύδαιμόνων, αύτοΐς τροπαίοις καί στε- 
φάνοις, έστιν ίδεΐν έν βορβόρφ καί πηλώ καλινδουμένους καί έρ-
ριμμένους" άλλους δέ ήκρωτηριασμένους καί διεσπασμένους.....
δσοι δέ βελτίονος τύχης έ'τυχον, 'ίππου ύπόβαθρον προς άνάβα- 
σιν, ή κρηπίδα τοίχου, ή φάτνην όνου». Εϊδεν ό Χρυσολωράς, τε- 
μάχη καί λείψανα άνδριάντων δχι παλαιών, άλλά τών ύπό τών 
έλλήνων τεχνιτών τών μετά τόν Μ. Κωνσταντίνον κατασκευασθέν- 
των καί στηθέντων είς τιμήν αύτοκρατόρων καί στρατηγών θριαμ- 
βευόντων, καί πολλών επ ιφανώ ν άνδρών. Ά λ λ ά  τούτων οί έργά- 
ται άπό τών μνημείων τής πάλαι γλυπτικής, τής είδωλολατρικής, 
ένεπνέοντο, κατά τήν τού Χρυσολωρά κρίσιν" «έπεί καί ε ϊ τι τοι- 
ούτον ένταύθα, ή άλλαχού, δείκνυται, έκεΐθεν τήν ύλην έσχε καί 
τήν τέχνην’ δ νομίζω καί έπί τής άνδριαντοποιΐας συμβήναι’ άρ- 
ξασθαι μέν καί έλθεΐν  τήν τέχνην έκεΓθεν, έπιδοϋναι δέ θαυμα- 
σίως καί ένταύθα» έν τή ελληνική δήλα δή αυτοκρατορία, έν ή 
«έποίησαν καί έξεύρον τά διά τών πινάκων καί εικόνων καί γρα
φών καί διά ψηφίδων, λέγω, τέχνης όντως λαμπροτάτης καί μονι- 
μωτάτης' α καί διά τών ψηςοίδων δήπου σπάνια ένταύθα, καί άλη- 
•θώς μόνης τής Ελλάδος».

Μετέφερον δ’ είς τήν πρωτεύουσαν τού κράτους ούχί άνευ 
σκοποΰ τά μνημεία τής πάλαι γλυπτικής, ά καί έλάτρευον ούτως 
ειπεΐν. Άκούσωμεν καί πάλιν τού Χρυσολωρά, γράφοντος έν άρ- 
χαΐς τής ΙΕ έκατονταετηρίδος’ «Έγώ γάρ ού ζώντων σωμάτων 
κάλλη έν έκείνοις ζητών.... άλλά λίθω ν καί μαρμάρων, καί όμοιω-

(*) Σωζομένου β. Β’, 3.



μάτων..., Τί δή ποτε Εππον μέν, ή κΰνα, ή λέοντα καθ’ ήμέραν 
όρώντες ζώντα, ού προς θαΰμα έγειρόμεθα, ούτε τοσοΰτον αύτά 
άγάμεθα τού κάλλους..,.ταύτό δέ καί έπ ’ άνθρώπων' ϊππου δέ 
εικόνα όρώντες, ή βοός, ή όρνιθος, ή άνθρώπου, τούτων όρώντες 
τάς εικόνας περί πολλοΰ ποιούμεθα. Ταύτα μέν καί τά τούτων 
κάλλη παρατρέχομεν παρόντα, ταΐς δέ εκείνων είκόσιν έκπληττό- 
μεθα' καί τού μέν ζώντος όρνιθος ρύγχος, ή τήν όπλήν τού ζών- 
τος ϊππου ού πολυπραγμονούμεν, τήν δέ χαίτην τοΰ χαλκού λέον- 
τος, εί καλώς ήπλωται, ή τήν τού άνδριάντος κνήμην, εΐ τά νεύρα 
καί τάς φλέβας ύποδείκνυσιν έπί τοΰ λίθου, τούτο τούς άνθρώπους 
τερπει καί πολλοί πολλούς άν ίππους ζώντας καί άκεραίους άσμέ* 
νως έδωκαν, ώστε ένα λίθινον τού Φειδίου, ή τού Πραξιτέλους, 
καί τούτον, εί τύχοι διερρωγότα καίλελωβημένον, έχειν....δτι ο ύ 
σ ώ μ α τ ο ς  κ ά λ λ η  θ α υ μ ά ζ ο μ ε ν έ ν  τ ο ύ τ ο ι  ς, ά λ λ ά  ν ο ΰ  
κ ά λ λ ο ς  τ ο ΰ  π ε π ο ι η κ ό τ ο ς .  Ούτω τήν τοΰ λίθου φύσιν ού
τως άντίτυπον καί σκληράν, ή τού χαλκού, ή τών χρωμάτων, τήν 
τών άλλοτρίων τε καί έξω διά τής όμοιότητος καί τέχνης διατίθη- 
σιν, ώστε έν τούτοις τά πάθη τής ψυχής όράσθαι.... καί τοΰτο ά- 
ληθώς έστί τό φιλοσοφεΐν, κ α ί  ή τ ο ι α ύ τ η  θ ε ω ρ ί α ,  κ α ί ό  
τ ο ι ο ύ τ ο ς  έ ρ ω ς ,  π ρ ο ς  τ ώ ε ί ν α ι  σ ε μ ν ό ς  κ α ί  σ ώ - 
φρων, έπέκεινά έστι πάσης ηδονής». (*) Είς τήν άπόδειξιν ταύτην 
τής τών βυζαντινών καλαισθησίας ούδέν έχομεν ’να προσ&έσωμεν.

Επειδή δέ βλέπομεν τιμώντας τά μνημεία τής πάλαι γλυπτι
κής, δέον ’να εϊπω  ότι, και τής άρχαίας ζωγραφικής έτίμων τά 
προϊόντα. Κατά τόν χρόνον, καθ ’ ον ήκμαζεν ό Φιλής, ή μικρφ 
προ αύτοΰ, κατά τήν ΙΓ' εκατονταετηρίδα, Μανουήλ ό Μελισση- 
νός έγραψε τεσσαράκοντα στίχους «εις τήν έν τοϊς άνακτόροις τού 
Απελλού γραφήν, ήν, ώς ό λόγος έχει, καί τράπεζαν είνα ι τοΰ 
Αλεξάνδρου*’ έξού δηλούται δτι, έσώζετο είς τό άνάκτορον καί 

κατά τήν ΙΔ έκατονταετηρίδα παλαιά τις είκών, νομιζομένη έρ- 
γον τοΰ ’Απελλοΰ (**) Ύπήρχον δέ ζωγράφοι σώζοντες εικόνας 
όχι μαρτύρων άγιων καί ομολογητών, καί όσίων, άλλά καί επ ιφα
νή πρόσωπα τής ιστορίας, καί πράξεις, ήρωϊκάς, καί διδακτικάς 
ύποθέσεις' εύρίσκω, παραδείγματος χάριν, πάλιν, εις τά έργα τοΰ 
Φιλή. σύλληψιν ούχί τυχαίαν βυζαντινού ζωγράφου, «είς τήν εί-

( ) Χρυσολωρά. ϋυγκρισις παλα'.άς καί ν ίας Ρώμης, καί επιστολή Δημητρίψ τφ  
άδελφψ* M igne τ. 156 στ. 45, 48, 52, 57, 60.

(**) Έκδόσ. Μίλλερ τ. Β' σ. 267.



κόνα τοΰ βίου, ήτις ειχε δένδρον, έν ώ ήν άνθρωπος χαίνων άνω  
καί, μέλι άνωθεν έπισπώμενος, κάτωθεν δέ υπό μυών τάς βάσεις 
τρωγόμενος». ’Ιδού τό είς την εικόνα έπίγραμμα

Τόν τύπον ίδών τής σκηνής τών πραγμάτων, 
άνθρωπε, διδάχθητι λανθάνον τέλος'
Σύ μέν γάρ έστώς ήδονής τρυγάς μέλι,
σοϋ δέ φθορεύς κέχηνε τή πτώσει δράκων. ( )

Δυστυχώς άγνοούμεν τόν ζωγράφον' άγνοούμεν καί τούς ζω- 
γραφήσαντας πράξεις στρατηγών καί βασιλέων, ώς άγνοούμεν 
καί τόσους άγιογράφους—προ τής άλώσεως ΚΠόλεως ζήσαντας. 
Ευχής έργον δτι Συμεών ό Μεταφραστής, έσωσε, κατά τήν παρά- 
δοσιν, τό όνομα τοϋ άρχαιοτέρου τών χριστιανών άγιογράφα>ν* ήν 
ούτος ό τήν εικόνα τοϋ άγιου μάρτυρος Κορνηλίου τού έκατον- 
τάρχου ζωγραφήσας Ε ύ κ ρ ά τ ι ο ς ,  ϊσως έλλην, κατά τήν Α τών 
άπό Χριστού Σωτήρος έκατονταετηρίδων βεβαίως ζήσας (**)

"Ισως μίαν ήμέραν έπιβληθή ή δημιουργία κλάδου τινός τών 
μεσαιωνολογικών ένασχολήσεων Ιστορίας τών εικόνων έν γένει, 
καί τότε θ ’ άναπτυχθώσιν εύμορφα θέματα' διότι, άν τό περί γλυ
πτών θέμα δύναται να έξετάση τις, έν όλίγοις, τό τών ζωγραφιών 
άπαιτεΐ έτη ζωής. Ά λλά  καί τούτο, καί τό τής έξετάσεως τής ίεράς 
ποιήσεως θ ’ άποδείξη τόν έρωτα πρός τό καλόν, δν ύπέθαλπον  
έν έαυτοΐς οί βυζαντινοί ήμών πατέρες. Ά ναφέρομαι δέ είς τήν 
ίεράν ποίησιν, διότι αύτη ύπέθαλπε τό θειον πύρ τό ζωογονήσαν 
καί διαπαιδαγωγήσαν καί πάσαν τήν έλληνικήν φυλήν, καί διότι 
τής θύραθεν ποιήσεως ήμών ή ιστορία είς τήν έλληνικήν περι
λαμβάνεται γραμματολογίαν.

Οί βυζαντινοί καθεκάστην έτέρποντο ύπό τών καλλονών τής 
ίεράς ήμών ποιήσεως, κατεκηλοϋντο ύπό τής μελωδίας αύτών. Ού 
μόνον «πανημέριοι μολπή Θεόν ίλάσκοντο», άλλά συνέστησαν καί 
τόν μοναχικόν θεσμόν τών Ακοίμητων, ϊνα  καί παννύχιοι Θεόν 
ίλάσκωνται, προσκεκολλημένοι εις τήν μελέτην τών πρός ήμάς 
σχέσεων τού Δημιουργού, καί τήν κατόρθωσιν τής έν ήμΐν ήθικής 
τελειότητος, μετά τήν μελέτην ταύτην. Ά λ λ ’ ή περί μουσικής, έν 
γένει ιδέα αύτών έν άναφορά πρός τήν ελληνοπρεπή καί κατά 
Χριστόν άγωγήν καί παίδευσιν, άνερμήνευτός μοι φαίνεται" Κων
σταντίνος ό Πορφυρογέννητος, έν «'Εκθέσει βασιλείου τάξεως»

(*) Φ·.λή τ. Α' σ. 127, 128.
(**) Κορνήλίου ίθλησις' $ ιη' στίλης 1309 τοϋ Ρ1Α' τόμου τής Έλλ. Πατρολ. M i g n e .



περί τοΰ μαγίστρου Κατάκυλα, τοϋ ζήσαντος έπί Λέοντος τοϋ Σο- 
φοϋ, γρ άφ ε ι: «έπεί μουσικής ελληνικής αμέτοχος ήν, πολλά βάρ
βαρα καί σόλοικα, καί ασυνταξίας ή τούτου συγγραφή περιεΐχεν, 
εί καί ό άνθρωπος θεοσεβής ήν άνήρ». (*) Λοιπόν, ό θεοσεβής 
έπρεπε ’να γινώσκη καί τήν μουσικήν, τήν όποιαν έγίνωσκον, ώς 
φρονώ, πάντες οί είς τήν άριστοκρατίαν τών τότε χρόνων άνή- 
κοντες, οΐ τά κοινά πράττοντες, οί υιαχειριζόμενοι σπουδαίαν δη
μοσίαν αρχήν' άλλως τό τοιοϋτον έπρεπε να πράττωσιν ούτοι κατά 
μίμησιν τών παλαιών. Ό  σοφιστής Α ίλιανός διηγείται (**) περί τού 
τυράννου τής Σικελίας Ίέρωνος, ότι έλεγον αύτόν «ιδιώτην είνα ι 
τά πρώτα, καί ανθρώπων άμουσότατον, καί τήν άγροικίαν μηδέ 
κατ’ ολίγον τού αδελφού διαφέρειν τού Γέλωνος' έπεί δέ αύτφ  
συνηνέχθη νοσήσαι, μουσικώτατος άνθρώπων έγένετο, τήν σχο
λήν τήν έκ τής αρρώστιας είς ακούσματα πεπαιδευμένα καταθέμε- 
νος. 'Ρωσθείς ούν Ίέρων συνήν Σιμωνίδη τφ  κείφ, καί Πινδάρω 
τφ  θηβαίω, καί Βακχυλίδη τφ  ίουλιήτη. Ό  δέ Γέλων άνθρωπός 
άμουσος». Έκμαθών λοιπόν ό Ίέρων τήν μουσικήν, ικανός έγέ
νετο ’να συνομιλήκαί συζητή μετά πεπαιδευμένων έλλήνων έπισι'*- 
μων' διότι ή σπουδή τής μουσικής άπαραίτητον ήτο μέρος τήςάγω- 
γής. Τόσον δ’ αύτής οί παλαιοί κρήτες έπεμελοϋντο, ώστε ν ’ άναγ- 
κάζωσι, κατά τόν αύτόν Αΐλιανόν, τούς παΐδας «τούς ελευθέρους 
μανθάνειν τόύς νόμους μετά τίνος μελωδίας, ϊνα  έκ τής μουσικής 
■ψυχαγωγώνται, καί εύκολώτερον αύτούς τή μνήμη διαλαμβάνωσι. 
καί ινα  μή τι τών κεκωλυμένων πράξαντες, άγνοια πεποιημέναι 
άπολογίαν έχωσι. Δεύτερον δέ μάθημα έταξαν τούς τών θεών  
ύμνους μανθάνειν». Καί τούτων τήν έκμάθησιν ύπεβοήθει, ώς 
φρονώ, ή μελωδία, διότι καί τούτων ή γνώσις έπρεπε ’να διατηρή- 
ται έν τή μνήμη, καί διότι ούδείς εννοεί θείω ν ύμνων γνώσιν καί 
χρήσιν άνευ τής μελφδίας αύτών.

Βεβαίως ούδείς ήμών άνήκει είς τήν χορείαν τού Κατακύλα' 
Εϊμεθα δέ απόγονοι εκείνων, ο ϊτινες άπό τής Δ έκατονταετηρί 
δος τήν μουσικήν έπίστευον άποτελοϋσαν μέρος τής φιλοσοφίας 
καί μετ’ αύτής συναπαρτίζουσαν τήν άνωτέραν παίδευσιν' καί 
κατά τήν IB διά τού Τζέτζη έδίδασκον, καί πολλφ πρότερον διά

(* ) ΈκΘεσις' σ. 167. ΙΙιθανως 6 Κατάκυλας ούτος, ή Κατακοίλας, ήν 6 Λέων, 6 Φω
τίου τοϋ πατριάρχου συγγενής, ό γενίμενος καί δρουγγάριος. "Ιϊε Βίον Ευθυμίου πατριάρ- 
χου, έπιμελεί^ De B o or, σ. 3 (21), καί 14  (8).

(*k) Ποικίλης 'Ιστορίας 39 κφ. Β' βιβλίου.



Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, καί κατά τήν ΙΑ , διά τοΰ πολυμαθέ
στατου Μιχαήλ τοΰ Ψελλοΰ, ταύτά- άλλ’ αυτός ε ΐπεν δτι καί οί τό
νοι τής γραμματικής «όξεΐα καί βαρεία διάφορον έν τοΐς γένεσι 
τήν ήχώ δέχονται, καί χαλώσης έστί τής φωνής, καί τή μέν άνεσις 
άρχή, τή δέ έπίτασις». (*) Εκείνοι ειχον καί τήν τόλμην να διατυ-

/ \ » r  » \ \ \ \ » Λ rπωσοισι τήν απορίαν ( ) «ει και τα κατα τον ουρανον κινούμενα  
καί άντικινοΰμενα μέλους ε ίεν έργαστικά».

Διά τοιούτων τινών θεωριών καί δογμάτων έδειξαν έκεϊνοι 
πόσον μεγάλην τή μουσική σημασίαν άπέδιδον, πόσην άγάπην 
προς αυτήν έτρεφον, πόσην λατρείαν. Οί μελετώντες τήν πάτριον 
ιστορίαν, έν ταΐς πηγαΐς ταΐς έλληνικαΐς, άνευρίσκουσι μετ’ ευκο
λίας δτι, πάσα συνάθροισις παρά βυζαντινοϊς έφέστιον είχε θεό
τητα τήν τής μουσικής έφορον, καί έκτος τών ναών' έπεξηγώ  
ταΰτα δηλών δτι, λαϊκάς καί κοσμικάς, οΰτως ειπεΐν, ΰπ' όψιν  
έχω πανηγύρεις καί συνάξεις. "Οταν μελετώμεν τάς παρά βυζαν- 
τινοϊς συνεχώς εις τό ίπποδρόμιον άγομένας πανηγύρεις καί συ
νάξεις, καί βλέπωμεν έν τοΐς έπισήμοις τυπ ικο ϊς άναφερομένους 
ήχους «άπελατικούς» καί «δρομικούς», (***) καί βαρύν άπελατικόν, 
ύπό χορευτών κατά περιστάσεις χρησιμοποιούμενΟν σύν’Ιχαδίοις 
ήχαδίοις—καί τριλεξίοις' δταν βλέπωμεν κατά τάς κοσμικάς δο- 
χάς καί τάς κοσμικής φύσεως πανηγύρεις χορευτικούς ήχους, καί 
μελωδικάς έκφωνήσεις, καί «κελεύσεις» έμμελεΐς, καί «όργανον 
λαλούν, προ τού άπελατικού καί μετ’ αύτόν, καί «τρισαγιάζον» 
δήλα δή τόν τρισάγιον ύμνον άνακρούον' δταν βλέπωμεν άσματα 
«αύγουστιακά» καί χορευτικά άναφερόμενα, καί τά «χρυσά όργανα» 
—τάτής αύλής καί «άργυρά» τ ά τ ώ ν έ ν τ ώ  Ίπποδρόμω φατριών 
θά συμπεράνωμεν δτι δεικνύουσι ταύτα τήν μουσικήν,καθ’ δλην τήν  
μακράν χιλίων έκατόν έτών περίοδον, μέρος σπουδαιότατον άπο- 
τελούσαν καί κοσμικών πανηγύρεων, καί συνάξεων βεβαίως ιερών, 
ιδιωτικών καί επισήμων- καί έάν δέ γινώσκωμεν, άλλά καί έάν

(*) *τή δέ έπίτασις, καί ώς άλλως μέν έν τοΐς καθοιστοίς όργάνοις ταΰτα νοοϊντο 
καί γίγνοιντο, άλλως δέ έν τοΐς μελψδικοΕς καί λογικοΐς διηγήμασι’ καί ώς όξϋτητος καί 
βαρύτητος μέσον τι δ τρίτος τόνος, οθεν καί τδνομα έσχηκε μεριζόμενος καί περισπώμενος 
έφ’ έκάτερα». ’Επιτάφιος είς Νικήταν μαίστορα κλπ. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Κ. Ν. Σάθα' 
τ. Ε' σ. 90 καί 93.

(**) βλ. περίληψιν ανεκδότων βιο/ραφιών τοΰ δσίου Αύξεντίου τοΰ έν τφ.βουνψ’ 
παρά Μ. I. Γεδεών' Βυζαντινού Εορτολογίου σ. 282, στήλην &'■

(***) Έκθ. βασιλ. τάςεως' σ. 2Β3, 266, 267, 279, 282, 294, 824, 380.



δέ γινώσκωμεν, άλλά καί έάν άγνοώμεν τήν πάλαι βυζαντινήν 
■ψαλμωδίαν, καί γνώσις καί άγνοια οΰδαμώς επιτρέπει κατάκρισιν 
τής ύπό βυζαντινών καταχρήσεως τής ίεράς μουσικής, έπικαίρως τε 
καί άκαίρως, έν δεόντι καί έν ού δεόντι γινόμενης. Επαναλαμ
βάνω δέ τήν λέξιν ταύτην ίεράν μουσικήν διότι φρονώ δτι καί 
έν δημοσίοις κώμοις καί πότοις, ώς καί έν ίεραϊς πανηγύρεσι καί 
,συνάξεσι, μίαν έχρησιμοποίουν μελφδίαν.

Σπατάλην ειδήσεων ώνόμασα άλλοτε (*) τά παρά Πορφυρο- 
γεννήτω φερόμενα περί τών έν τή βασιλική αύλή καί άλλαχοϋ διε
ξαγόμενων πανηγύρεων καί τελετών, είς δσας ό αύτοκράτωρ, ή 
πρίγκηπες καί μεγιστάνες τής αύλής, ή ό δήμαρχος τής πόλεως 
άνηγορεύοντο, ή έγκαύιδρύοντο, ή μόνον παρευρίσκοντο. Προσέ- 
ξωμεν είς τά τής «Έκθέσεως». Εις τόν άπελατικόν τε'ταρτον ήχον, 
έπ ί παραδείγματι, φαίνονται μοι ύποκαλυπτόμενα ϊχνη πολιτικού 
μέτρου" διακρίνομεν είς τούς ήχους τούτους καί βαρύν άπελατι
κόν, δν έ'ψαλλον χορεύοντες, καί πρώτον, καί πλάγιον τέταρτον 
άπελατικόν" είς τόν πρώτον τούτον ήρμόζοντο οκτασύλλαβοι στί
χοι, ψαλλόμενοι, καθώς άμούσως ύπολογίζω, πρός τό γνωστόν 
τώ λαώ «Χρυσοπλοκώτατε πύργε»" ’Απόσπασμα τού πρώτου άπε- 
λατικού ήχου

'Ό θεν ό κόσμος προςπίπτει 
τώ σκήπτρω τής δεξιάς σου, 
εύχαριστών τώ Κυρίφ, 
τώ εύδοκήσαντι ούτω" 
σέ γάρ έχων έπεπόθει 
τόν εύσεβή βασιλέα, κτλ. 

άλλά καί άπόσπασμα έκ τού πλαγίου τετάρτου άπελατικού νομίζω 
δμοιον τώ άνω γραφέντι"

καί εύτυχούσι τά σκήπτρα, 
σκηπτούχον σέ κεκτημένα" 
κατακοσμεΐς γάρ τόν θρόνον 
τής πατρφας βασιλείας, 
σύν τή αύγούστη προπέμπων 
μαρμαρυγάς"εύταξίας κτλ.

Τούτο νοώ κατά τό πλεΐστον, διότι ε’ίς τινα μέρη άδύνατον 
αποβαίνει να διακρίνωμεν τό μέτρον" λόγου χάριν, είς τόν χορευ
τικόν βαρύν άπελατικόν

(’ ) Έκκλησ. ΆληΘϊίας τ. Λθ' σ. 138.



Χαίρετε δεσπόται τών ρωμαίων 
Χαίρεται ό πόθος τής όλης οικουμένης 
Χαίρετε άνακτες (ό δείνα καί ό δείνα) 
οΰς ή Τριάς άνηγόρευσε νικήτας
καί κόσμου εΰεργέτας (*)

Εϊς τόν χορευτικόν τούτον άπελατικόν ή κατά στίχους ταξινό- 
μησις αποβαίνει δύσκολος, άφού εύρίσκονται συμφυρμοί όκτωσυλ 
λάβων, δεκασυλλάβων, δωδεκασυλλάβων, καί τρισκαιδεκασυλλά  
βων, πάντως, ώς φρονώ, προσαρμοζομένων προς τόν άριθμόν καί 
τόν ρυθμόν τών βημάτων τών χορευτών. Ό  τέταρτος δρομικός, 
έάν ή πολιτικός στίχος, παρεφθάρη καί αύτός, ώς συνέβη τούτο 
καί εις τούς στίχους «Εις τήν τού δημάρχου καλημέριν τή τρίτη 
τής Γαλιλαίας» τής διακαινησίμου

Ό  άναστάς Θεός ήμών ζωήν υγείαν δώσει σοΓ 
τού δεσπότου γνήσιε, τό θειον περισώσει σε 
καί πλείονα δωρήσεται Θεός ό έπουράνιος, 
ί'να εύτυχούντός σου όρώμεν καί χαιρώμεθα, κλπ. 

Περί τών τριλεξίων, άτινα έψάλλοντο είς ήχον πρώτον, άγ
νοια κρατεί τίνα ποτ’ είχον τήν έξήγησιν καί τήν μελφδίαν, ούχί 
δέ τήν προέλευσιν’ διότι ταύτα προήλθον έκ Συρίας, έργα όντα 
Ασινά τού σύρου μελωδού, άξιοθρηνήτω πτώσει περιπεσόντος(**) 

άξιοθαυμάστου δέ προ ταύτης. Τρία διέσωσεν ό Πορφυρογέννητος 
τριλέξια, ούδέν ίχνος άποσώζοντα τριλεξίου’ έκ τού πρώτου 

Ό  Θεός ό δεσπόζων 
αοράτων καί όρωμένων 
αξιώσει ύμάς, δεσπόται, 
εκατόν έν ειρήνη χρόνους 
βασιλεύειν ρωμαίων κλπ.

Έκ τού δευτέρου τριλεξίου
Α σύγκριτοι στρατιώται,
οικουμένης οί πρόμαχοι
στεφηφόροι,
οί έκ Θεού ύψω θέντες
έπί θρόνου τής βασιλείας
διασκορπίσατε έθνη
όπλοις ένθέοις τής εύσεβείας, κλπ.

( ) αί σχετικά: παραπομπαί είς τήν σημείωαιν τής σελ. 812.
( '* )  Ά σίνάς 4 μελφδίς' 5πό Μ. I. Γεδεύ)ν έν «Niqi Φόρμιγγι» τοΰ κ. Κ. Φ’άχου.



Έκ τοΰ τρίτου
Παρά Θεοΰ φιλανθρώπως 
ύμεΐς έστέφθητε, αύγοΰσται, 
τώ νοητφ δέ έλαίω  
έπηυλογήθητε ούρανόθεν 
είς χαρμοσύνην τοΰ λαοΰ ύμών, κλπ.

Βεβαίως ή πρώτη μορφή τοΰ τριλεξίου παρεμορφώθη είς τά 
τριλέξια τά παρά Πορφυρογέννητα). Τά παλαιά τριλέξια τοΰ άτυ- 
χοΰς Ά σ ινά , άν ύποτεθώσι γραφέντα τό πρώτον είς συριακήν διά
λεκτον, είσήχθησαν παρ’ ήμΐν άπό τής Ε' έκατονταετηρίδος, άφοΰ 
τής συριακής μελωδίας ό παρ’ ήμΐν εισηγητής ό όσιος Αυξέντιος 
ό έν τώ βουνώ (τώ βαρβαρωνύμω σήμερον Καής-μπουνάρ-ντάγ), 
κατά τά μέσα τής Ε' έκατονταετηρίδος, πολλής άπήλαυεν εύλα- 
βείας έν Κωνσταντινοπόλει, και πολλοΰ σεβασμοΰ. Τριλεξίου α
κραιφνούς ϊχνη σώζονται είς δυο παλαιάς εύχάς, ή δεήσεις, πολ- 
λάκις είς τήν Ίεράν Σύνοψιν άνατυπωθείσας, ών ή μέν είς τό 
άγιον Πνεϋμα, ή δέ πρός τόν Σωτήρα' ή τελευταία αύ'τη άρχεται 
ώς άναγινώσκεται,

Ά π ό  ρυπαρών χειλέων 
άπό βδελυράς καρδίας 
άπό άκαθάρτου γλώσσης 
καί ψυχής ρερυπωμένης.... 

ή δευτέρα, λησμονηθεΐσα, πιθανώς, ύπό τών έλληνοπαίδων τής 
σήμερον, άρχεται

Έ λθέ, Πνεύμα άγιον, 
καί πέμψον ούράνιον 
σοΰ φωτός άπαύγασμα'
Έ λθέ, Πάτερ πενιχρών,
έλθέ δότερ δωρεών.....

"Οταν προχωρώμεν, άπαντώμεν μέν τέσσαρας, ένίοτε, λέξεις, 
άλλ’ αύται είσίν άντωνυμίαι, ή άρθρα' δεύτερον' παρατηρητέον 
δτι, ό στιχουργός προσέχει όχι ε ις άριθμόν λέξεων, άλλ’ είς άριθ- 
μόν συλλαβών. Τίς ή μελωδία τών τριλεξίων ϊσως θά  γνωσθή 
ήμέραν τινά, ίνα  μάθωμεν πώς έψαλλον είς τόν 'Ιππόδρομον, ή 
είς ναόν τό έπτασύλλαβον τούτο τριλέξιον, καί πώς τό οκτασύλ
λαβον' Είς τόν γάμον τού αύτοκράτορος τό άσμα τού δήμου, τρι- 
λέξιον καί αύτό, κοσμικόν ήτο βεβαίως (*)



Πνεύμα τό πανάγιον 
τζς αογούστας σκέπασαν'
Κύριε, ζωήν αύτοΐς, 
διά τήν ζωήν ήμών, κλπ.

Κατά τ5 «μακελλαρικόν» ίπποδρόμιον «όψικεύοντες οί δημώ- 
ται τήν πολιτικήν, λέγουσί τόν χορευτικόν ήχ. α  . Λέγουσιν οί 
κράκται, καί αποκρίνεται ό λαός' (*)

’Ίδε τό έαρ τό γλυκύ πάλιν έπανατέλλει 
φέρον ύγείαν καί χαράν, καί τήν εύημερίαν' 
ανδραγαθίαν έκ Θεοΰ τοΐς βασιλεύσι (**) ρωμαίων 
καί νίκην θεοδώρητον κατά τών πολεμίων.

01 ψάλλοντες τά τοϋ Σοφού Δέοντος έξαποστειλάρια, λόγου 
χάριν τό γνωστόν «Τοΐς μαθηταΐς συνέλθωμεν», δύναντα1, ’να ψάλ- 
λωσιν οΰτω καί τούτο, καί ’να συμφωνήσωσιν έμοί φρονοΰντι δτι, 
τοιουτοτρόπως έψάλλλοντο καί ταύτα, μικράς τίνος άλλοιώσεως 
ίσως είσαγομένης είς τήν «Καλημέριν τής τρίτης τής Γαλιλαίας» 
καί είς την εγκαθίδρυσήν, ή τήν επέτειον, τού δημάρχου. Είς πά
σας δέ σχεδόν τάς κοσμικής χροιάς εορτάς ιερά είνα ι κ α ίτά  άσματα 
καί αί μελφδίαι" άλλά καί ψάλτα ι άναφέρονται κατά τι ίπποδρό- 
μιον, έπί Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, άγιοσοφΐται, καί άγια- 
ποστολΐται ( ) μόνον, οί δύο δ’ ούτοι χοροί «συνήσαν τοΐς δήμοις
έν ταΐς δοχαϊς (είς τόν Κωνσταντινιανόν, ώς φαίνεται, φόρον) εύ- 
φημοΰντες.» "Οτι έψαλλον όμοΰ καί είς ίεράς πανηγύρεις καί είς 
κοσμικάς, έπί βυζαντινών, διαρκώς όμού πάντες οί ψάλται, ώς τ ι -  

νες είπον, φαίνεται μοι σφαλερόν. Έ πί παραδείγματΓ κατά τελε
τήν θριάμβου, γενομένην έν τώ Φόρω μετά λιτής «οί ψάλτα ι άνω
θεν ψάλλουσιν έν τφ  άμβωνι θεοτοκία πρόςφορα καί τή ύποθέ- 
σει τών έπινικίων άρμόζοντα, οίον τό «Προστασία φοβερά»—καί 
τό «Έπί σοί χαίρει»—καί τό «Τείχος άπροσμάχητον»—καί τό «Τή 
ύπερμάχφ στρατηγώ«....καί εύθύς άρχεται ό ψάλτης μ ε τ ά  μ έ 
λ ο υ ς  τήν έπινίκιον άδειν ωδήν «Ά σω μεν τφ  Κυρίφ. ένδόξως 
γάρ δεδόξασται. "Ιππον καί άναβάτην έρριψεν είς θάλασσαν».(****) 
Τ ώ ν  δέ λ ο ι π ώ ν  ψ α λ τ ώ ν  κ α ί  τ ο ϋ  λ α ο ύ  π α ν τ ό ς  ά πο-  
κ ρ ι ν ο μ έ ν ο υ ,  καί τής φδής πάσης άποπληρουμένης» κλπ. Λοι

(*) Έκθ. 6. τά ;. αελ. 167.
(*') πρβοφυέατερον «βασ'.λεϊ».
(***) Έκθ. σ. 588, 591.
{****) Έκθ. β. τάς. σ. 609—10.



πόν" έψαλλον οί έπί τοΰ άμβωνος, ή εις ψάλτης, καί μετ’ αύτόν 
οί λοιποί ψάλτα ι έψαλλον ή άνά είς ένα στίχον, ή μελωδικώς έπα- 
νελάμβανον τό ψ αλθέν ύπό τών έπί τοΰ άμβωνος ψαλτών. Εϊπερ 
έν ναφ  τινί τοΰ Φάρου έγίνετο τοΰτο, καθώς φρονώ, πρόκειται 
περί ψαλμφδίας έν ναοΐς’ άλλ’ έχομεν καί τυπικόν ψαλμωδίας έν 
κοσμική πανηγύρει, ή μάλλον ίερο-κοσμική, δπου κοινής ψαλμω
δίας άνακαλΰπτομεν ’ίχνη’ Λόγου χάριν' κατά τήν έν τώ παλατίω  
έστίασιν τών Φώτων, προσεκαλοΰντο καί ψάλτα ι είκοσι τε'σσαρες. 
Είσήγοντο κατά τήν ώραν τοΰ δουλκίου, δήλα δή καθ’ ήν ώραν 
προσεφέρετο τό παρ’ ήμΐν έν χρήσει «γλυκό», οί δύο «λαμπροί» τής 
"Αγίας Σοφίας δομέστικοι μετά τών ψαλτών καί. τών ορφανών, 
περιβεβλημένοι τά οικεία φελώνια, καί διηρημένοι εις δύο στίχους" 
είς τόν δεξιόν έξήρχεν ό εις μετά τών ψαλτών" εις δέ τόν άριστε- 
ρόν ό έτερος τών δομεστίκων μετά τών ορφανών «χοροστατεΐν 
άπαντας πρός άντίφωνον μελωδίαν» — καί τοΰτο μέχρι Λέοντος 
τοΰ Σοφού" αύτός δέ διέταξεν ίνα  τέσσαρες είσάγίονται δομέστικοι 
«μετά τήν περάτωσιν τής λεχθείσης τών άντιφωνών άρχαιοπαρα- 
δότου κοινής μελωδίας....ήμφιεσμένοι τά οικεία αύτών καμίσια
καί φελώ νια  καί συν τή εύλογία τού άγιωτάτου ήμών πατριάρ-
χου άπάρχεσθαι αύτούς τήν τιμίαν καί θεάρεστον αϊνεσιν, τήν έξ 
οικείων χειλέων τοΰ σοφωτάτου καί θεοπροβλήτου βασιλέως ήμών 
Λέοντος έξυφανθεΐσαν, και άμα τή αύτής εκφωνήσει καί πολυ- 
τέχνω τής χειρονομίας κινήσει, ό μ ο θ  υ μ α δ ό ν ά π α ν τ α ς  τ ο ύ ς  
ά ν α κ ε ι μ έ ν ο υ ς  ά δ ε ι ν κ α ί  σ υ μ ψ ά λ λ ε ι ν  τό ρηθέν ιερόν 
άσμα». Φαίνεται δ’ ότι δομέστικοι τέσσαρες έξήρχον τού χορού 
κατά πάσαν έβδομάδα 0)

Κεφάλαιον πρώτιστον πρός έξαρσιν πάσης τελετής καί πανη- 
γύρεως, ίεράς καί κοσμικής, ήν ή εκκλησιαστική ήμών μουσική, π ι
θανώ ς έχουσά τινας άλλοιώσεις, ώς έπιτρέπεται ’να συμπεράνω- 
μεν δι’ ύποδοχάς τινας καί δεξιώσεις ώρισμένας- συνεπές δέ ήτο 
καί πάντα τά κατά τάς τελετάς καί τά προ τών μελωδιών παρα- 
κελεύσματα ’να άκούωνται, διότι καί έγένοντο, εύαρέστως. Κατά 
τινας έορτάς, ό πραιπόσιτος, δίδων διαταγάς, έλεγε τό πάντοτε 
άπαιτούμενον «Κελεύσατε» η ύ ή χ ω ς  π ω ς  κ α ί  έ ν α ρ μ ο ν ί ω ς "  
όμοίως καί ό «φωνοβόλος τοΰ κουβουκλείου» έλεγε τό «Καλώς»

(*) ’ΈκΘ. β. τ. α*λ. 29 καί 30, καί 755-57.



εύήχως πως καί έναρμονίως καί αυτός, άντηχών βεβαίως καί, έμ- 
μελώς άνταποκρινόμενος προς τήν τοΰ πραιποσίτου κέλευσιν (*).

Ό τι ταΐς ίεραΐς ένναο ΐς μελωδίαις ουδέποτε, κατ’ εμέ, συνώ- 
δευεν όργανον, περιττόν ’να γράψω' παραπέμπω τούς αμφιβάλ
λοντας είς τόν Πορφυρογέννητον, ού τήν μαρτυρίαν έπεκαλέσύη- 
σαν ημιμαθείς τινές καί νεωτερισταί άλλοτέ ποτέ' «παύσαντος τοΰ
οργάνου, ό δήμος άρχεται τόν άπελατικόν. τελεσθέντων τών
άπελατικών, αύλεΐ τό όργανον  καί παύσαντος αύτοΰ, λέγου-
σιν οί τοΰ μέρους» κτλ. Πρόκειται δέ ένταΰθα περί τών έν τ φ  Ι π 
ποδρόμιο τελετών, κοσμικόν χαρακτήρα φερουσών. Ούδείς σω- 
φρονών δόναται ‘να είπη, οτι, δήμοι, καί φατρίαι, καί δήμαρχοι, 
καί πραιπόσιτοι, καί φωνοβόλοι παρεισδύοντες έψαλλον έν τοΐς 
τών βυζαντινών ναοϊς. Τό όργανον άναφέρεται έν τινι δοχή τή 
δεύτερα τής διακαινησίμου' άλλ’ ή τυπική διάταξις αΰτη «δτε 
άκουμβήσωσιν οί δεσπόται έπί τραπέζης, αύλεΐ τό όργανον τών 
βενέτων, καί ότε παύση τό όργανον, λέγουσιν οί κράκται» κλπ. 
καθιστά καί τυφλο ΐς—διατί όχι καί κωφο ΐ ς ; — δήλον ότι, τό όργα
νον ηυλει κατά κοσμικήν τελετήν, έν αύτοκρατορικώ γεύματι. "Αλ
λοτε πάλιν «αύλεΐ τό όργανον τό χρυσοΰν, μελλόντων έξιέναι(τών  
νεόνυμφων αΰτοκρατόρων) τάς άργυράς τού Χρυσοτρικλίνου πύ- 
λας», ό έστι μεθερμηνευόμενον' τελουμένου γάμου έν τώ παλα- 
τία), τό όργανον ηυλει καθ ’ ήν ώραν οί νεόγαμοι έξήρχοντο ούχί 
άπό τών θυρών τοΰ ναού, άλλ. άπό τοΰ Χρυσοτρικλίνου, μέρους 
δήλα δή τοΰ παλατιού’ Τό δ’ άλλαχοΰ πάλιν γραφόμενον «αύλοΰν- 
τος τοΰ οργάνου, ώς καί έπί τών λοιπών τριών δοχών» διδάσκει 
ήμάς ότι τό όργανον ηυλει κατά κοσμικήν έξω τών ναών δεξίωσιν 
καί τελετήν. Ή σαν δέ τό μέν τής αυλής όργανον χρυσούν, άρ- 
γυρά δέ τά τών φατριών, ώς εϊδομεν, διότι φατριών ούχί δέ ναών 
όργανα άναφέρονται, καί ταΰτα έμπνευστά" τοΰτο δέ γίνεται φανε
ρόν έκ τίνος κοσμικής τελετής, καθ’ ήν τήν εργασίαν ’να φυσώσι 
τά όργανα διε~ήγαγον οί σκλάβοι, (**) ούχί δήλα δή οί κατά σημε
ρινήν έννοιαν δοΰλοι, άλλά σλαΰοι. Κατόπιν έρεύνης καί έξετά- 
σεως έσχημάτισα τήν ιδέαν ότι ή δημώδης τών φατριών τοϋ 'Ιππο
δρόμου καί τού λαού μουσική ήν αύτή ή έν τοΐς ναοΐς.

Ταύτα φρονώ μόλις παρά λύδιον άρμα τρέχων, ή καί παρά  
μιξολύδιον, ε’ίπερ άνεκαλύφθη τοιοΰτον. Προ τών χρόνων, ούς

(*) Έκθ. α. 10, 21, 25.
(**) Έκθ. α. 47, 168, 202, 287, 291, 315, 363 καί 680.



ν π  όψ ιν έχει ό Πορφυρογέννητος, δυνατόν ’να εϋρωμεν καί κιθα- 
ριστρίας καί άοιδούς, ή μάλλον χοραϊδούς, τούτων δέ τήν τέχνην 
διακονίζουσι τά έν τή 'Ανθολογία έπιγράμματα. Ά γα θ ία ς  ό χρο
νογράφος, ό ζήσας έπί τοϋ Μ. ’Ιουστινιανού, έγραψεν έπίγραμμα 
είς τήν άδελφήν αύτού Εύγενίαν, παριστά δ’ αύτήν «άνθήσασαν έν 
άγλαΐα καί άοιδά» καί ότι, έπ ί τφ  θανάτω  αύτής «κείραντο πλοκά
μους Μούσα, Θέμις, Παφίη». Δηλούται λοιπόν έκ τούτου ότι, μάλ
λον ερασιτέχνης άοιδός ήτο, περισσότερον δέ, ή έξίσου, νομομα
θής. "£ως ου μάθωμεν άλλης τινός τό όνομα, θά άριθμήσωμεν 
Εύγενίαν τήν έκ Μυρίνης, τήν άρχαιοτέραν τών είς ήμάς όνομα- 
στί γνωστών έλληνίδων τών είς τήν μουσικήν άσχοληθεισών'διότι, 
άρχαιότεροι τής Ευγενίας ύπήρξαν αί έκ Συρίας μουσικοψάλτριαι 
αί εις τόν βουνόν καί τήν μονήν τού Αύξεντίου. Ό  δ’ αύτός Αγα- 
θ ίας φαίνεται παριστών ύπερτέραν τής Εύγενίας ’Ιωάνναν τήν κι
θαρωδόν, τήν ύπ ’ αύτού καλουμένην έν ίδίω έπιγράμματι «δεκά- 
την έλκιωνίδα, τήν λυραοιδόν 'Ρώμης καί Φαρίης». Ά ρ α ' διεκρίθη 
ή ’Ιωάννα έν ’Αλεξανδρεία καί 'Ρώμη, κατά δέ τόν έπιγραμματο- 
ποιόν, αί έννέα Μούσαι τόν τάφον αύτής άνεκήρυξαν νέον Έλι- 
κώνα' ήτο δέ λυραοιδός καί κιθαρίστρια. Τρίτην κατ’ όνομα γινώ- 
σκομεν Μαρίαν τιγά κιθαριοδόν καί αύτήν, φήμην έχουσαν έξίσου 
διά τε τέχνην καί καλλονήν' διότι ούτως έξηγώ τούτους τούς δύο 
στίχους, Ο

Πλήκτρον έχει φόρμιγγος' έχει καί πλήκτρον έρωτος'
κρούει δ’ άμφοτέροις καί φρένα καί κραδίην.

Έ πέμεινα είς τήν μουσικήν, διότι περί πολλού ταύτην έπιούν- 
το οί βυζαντινοί, ρυθμίζοντες, ώς φρονώ, τά κοσμικά άσματα έπί 
τών ιερών. 'Εάν λάβωμεν ύ π ’ όψ ιν ότι τών μεγάλων ναών οί ψάλται 
ήσαν πολλοί, άδύνατον ήτο, ψάλλοντες όμού, ’να μή έσκέφθησαν 
’ν ’ άποτελώσιν άρμονίαν. Ά λ λ ’ δταν βλέπομεν αύτούς θαυμάζοντας 
τά έργα τών διάσημων άρχιτεκτόνων, ιδιωτικά τε καί δημόσια, κο
σμικά τε καί ιερά, θαυμάζοντας καί λατρεύοντας τά προϊόντα τής

(*) άπολέσας τάς έν τφ  μερει τούτψ σημε.ώσεις μου αδυνατώ ’να παραπέμψω εις τάς 
πηγάς. Τά τοϋ Ά  ψαθιού βλέπε έν ’Άνθολογί^' β'.βλ. επιτύμβιων άριθμ. 593 καί. 612. Παρα- 
βλήθην βλ. Πατούσα ’Εγκυκλοπαίδειαν, έν 2-41 καί 241 σελίδι Λ' τόμου, κατά τήν εκδοσιν 
τοΰ 1839, επιμελείς Πολυχρονίου Φιλιππίδου' αυτόθι εύρον οτι ή Ευγενία ήν αδελφή τοΰ 
Άγαθίου' Είς τήν ές ’Αλεξάνδρειάς (τής Αίγυπτου) Μαρίαν ταύτην έν τή κατά ΙΙλανούδην 
’Ανθολογίά (άρ.Β.277 καί 278) άναγινώακοντα; επιγράμματα Παύλου Σιλεντιαρίου θαυμά- 
ζοντα τήν τέχνην καί τήν καλλονήν τής Μαρίας, άκμασάσης έπί Ίουστινιανοΰ Α', ή μικρω 
πριν αύτοΰ. Οί κοινσταντινοπολΐται έστησαν εις τήν Μαρίαν εικόνα δημόσιός.



τών παλαιών έλλήνων γλυπτικής, και της κοσμηματογραφίας, καί 
κατασκευάζοντας άνδριάντας είς αύτοκράτορας καί στρατηγούς καί 
σοφούς τών βυζαντινών αιώνων, καί τά μνημεία ταΰτα τής τέχνης 
εγκωμιάζοντας' "Οταν μανθάνωμεν αυτούς σεβομένους τά προϊόντα 
τής ίεράς ποιήσεως, άλλά καί τής ζωγραφικής, αναγκαζόμενα 'να 
συμπεράνωμεν δτι είχον τό α ίσ θη μ α  τοΰ καλού ζών έπί μακρόν 
χρόνον, έως ού έσκοτίσθη τής καθ' ήμάς ’Ανατολής ό όρίζων. Ά π ω - 
λέσαμεν ιπποδρόμια τότε καί φόρους, άγοράς καί έμβόλους, θέρ- 
μας καί νυμφαία, μεγάλας καί μικράς έκκλησίας, καί είς τά μεί- 
ναντα εκείνων ερείπια τόν Θεόν τών πατέρων έξιλεούμενοι, έκ 
πλουτούντων πενόμενοι, είς σχολεία πτωχά καί ναούς πτωχοτέ- 
ρους σπουδάζοντες καί βλέποντες τών βιωτικών πραγμάτων τό 
έπίκηρον άπογυμνούμενον, άνεπτύσσομεν τόν νοΰν, διεπαιδαγοΰ- 
μεν τό αϊσθημα τοΰ καλοΰ καί τοΰ υψηλού, πιστεύοντες δτι καί 
μόνη ή προς τά μνημεία τής ίεράς τέχνης ένασχόλησις άγιάζει καί 
νοΰν καί καρδίαν, καί στόμα καί άκοήν καί γλώσσαν, έως ού κατε- 
σττίτο μέν κατ’ ολίγον ή έπηρμένη τών κατακτητών όφρύς, χάρις 
είς τόν άπό βορρά φόβον, άνεπτύσσετο δέ τό πνεΰμα καί ή γνώσις 
τοΰ καλοΰ διά τών έν Ευρώπη σπουδαζόντων καί είς τήν γενέτει
ραν έπιστρεφόντων έλλήνιον. Πάντες ούτοι ουδέποτε έλησμό- 
νουν τήν πάλαι έν έργοις ειρήνης ευεξίαν, ώς έγραψεν ό μέγας 
διδάσκαλος Ευγένιος ό Βούλγαρις είς τήν Λογικήν αύτοΰ, καί σύν 
αύτί) καί μ ετ’ αύτοΰ διετέλεσαν π ιστεύοντες—αυτολεξεί—ούδ' 
άπελπίζοντες έπανελεύσεσθαι έπ ί τήν πρώην εύετηρίαν «εϊποτε 
τοΐς καΐΚ ήμάς εύμενώς ή Πρόνοια έπιβλέψειεν».

*0 μέγας χαρτοφύλας Μ. I. ΓΕΔΕΩΝ

ΣΗΜ .— ’Are-coiv1)ϋηβιν τά γραφόμενα ταΰτα εϊς τήν Α' και Β '  χε ιμε
ρινήν μεααΐ'ονολογιχήν αυγκένιρωσιν τοΰ Κ ' έτους τοΰ Συλλόγου τών μεσα ιω -  
νολογικών γραμμάτων, μ ε ιά  την λήξιν τής 96 και της 97 ουνεδριάσεως. Έ -  
ζήτησα έ:< Χύσεως αν/γρΊμμ ιζα  περι τών h ’ ί.τ.ιο 5ρο ιίοις μελωδιών, άλλ ’ 
ούδείς ¥τιεμψ3 μ  οί τι.
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Οτι η μουσική τής Εκκλησίας μας έβασίσΟη έπί τής αρχαίας Έ λλην. 
μουσικής, τοΰτο ε ίνα ι δι’ ήμας έκτος πάσης αμφιβολίας. Μία αντιπαραβολή 
της άεοίριας τοu Χρύσανθού προς τους αρχαίους αρμονικόύς συγγοαφεΐς· 
υποδεικνύει σαφώς, οτι ο κανών το.ϋ Εΰκλείδου ανευρίσκεται αύτοΰσιος 
εις τήν Κλίμακα τοϋ Λ ' ήχου (μέ τήν παλαιάν βάσιν Κε) και δτι ό τρίτος 
ήχος, δ έναρμόνιος, είνα ι Πυθαγόρειον άκρατον, ώς απέδειξε καί ή Πα
τριαρχική επιτροπή τοϋ 1881, τελευταίως δέ καί ό ακαδημαϊκός Κ. Μαλ- 
τεζος. Ή  αύτή όμοιότης παρατηρείται καί εις άλλα σημεία, όπως, έπί πα- 
ραδείγματι, είς τούς μουσικούς ορούς καί είς τήν ουσίαν τών σπουδαιότε
ρων κεφαλαίων της θεωρίας, δηλαδή τών τετραχόρδων, τών διαστημάτων, 
τών γενών, τών τρόπων, τών συστημάτων, τών συμφωνιών, τής μελο- 
ποιΐ'ας, τοΰ ήθους, τοΰ ρυθμού, τής αγωγής, τών χροών κ.τ.λ. Διά τούς 
λόγους τούτους οί αρχαίοι θεωρητικοί, ποΰ ε ίνα ι δυσνόητοι είς τούς 
πολλούς, ευκόλως εννοούνται άπό τούς γνωρίζοντας καλώς τήν Οειορίαν 
της Βυζαντινής μουσικής.

Παρ δλας τάς επιδράσεις, ας ύπέστη ή μουσική μας, τάς οποίας δυ
στυχώς έμεγαλοποίησαν ξένοι Μουσικολόγοι καί έκ τών συγχρόνων ό Α 
G a s t o n e ,  ο E g o n  W e l l e s z  κ. α., διατηρεί αυτή καί σήμερον τήν συγγένειαν 
της προς τήν άρχαίαν, ώς απέδειξαν καί αί. παρ ’ έμοΰ έν τώ Παρνασσφ 
γενομρ.ναι διαλέξεις, κατά τάς οποίας έξετελέσΟησαν άσματα διαφόρων 
εποχών (αρχαίας—Βυζαντινής καί δημώδους) τοΰ αύτοΰ ήχου, τοΰ αύτοΰ 
ή θους, τής αύτής μορφής καί τής αύτής περίπου έκτάσεως. Ά πό τά σπου
δαιότερα στοιχεία τής συγγενείας ταύτης ε ίνα ι ή διατήρησις-τής ύποδω- 
«ρείου κλίμακος, τής γνωστής ύπό τό όνομα Αιολικής, ήτις σώζεται έν τή



νεοελληνική μουσική μέ τήν 7ην βαθμίδα άπέχουσαν τής 8ης κατά τόνον 
ακέραιον, άντιίΐέτως προς τήν ελασσόνα τής Εΰρίοπαϊκής, εχουσαν τήν Την 
βαθμίδα ΰψωμένην άλλα καί όλος, εν γένει, ό τρόπος τής κατασκευής τών 
λαϊκών μας ασμάτων υπενθυμίζει τήν άρχαίαν μελοποιΐαν καί άποδει- 
κ νΰ ίΐ ότι ταΰτα καί αν δέν ε ίνα ι πολύ παλαιά, πάντως ε ίνα ι γραμμένα 
επάνω εϊς τάς αρχαίας βάσεις- πλήν δέ τής τυπικής όμοιότητος παρουσιά
ζουν καί βάθυτέραν τοιαΰτην, διότι έχουν τό άρωμα τοϋ Έλικώνος κα'ι 
τήν διαύγειαν μιάς καί τής αυτής πηγής, ποΰ ε ίνα ι ή ψυχή τοΰ ελληνικού 
λαοΰ.

Τήν γνώμην αυτήν υποστηρίζουν καί ξένοι Μουσικολόγοι, όπως ό  

W e s t p h a l ,  ό W e i t z m a n n ,  ό  D u c o u d r a y ,  ό Μ .  E m m a n u e l ,  ό A .  M a r s i c k  ό  

F.  C h o i s y  κ. ά. Ά λλά  καί άλλα στοιχεία τής άρχαίας μουσικής σώζονται 
εις τά σημερινά μας άσματα, τά Βυζαντινά καί τά δημώδη έκ τής θεω 
ρίας καί τοΰ μέλους τών άρχαίων (άτινα διευκρινίζονται όλονέν παρά τών 
ειδικών) ώς καί τών πλουσιωτάτων εκείνων ρυθμών, λείψανα τών οποίων 
διατηροΰνται εν τή χριστιανική ποιήσει, ώς απέδειξαν σπουδαίοι ερευνη- 
ταί, όπως ό Βοΰλγαρης, ό Κ. Οικονόμου ό εξ Οικονόμων, ό Φιλόξενης, ό 
Ραγκαβής, ό Παρανίκας, ό Κουπιτώρης, ό Παλαιολόγος, 6 Ζαμπέλιος και 
έκ τών συγχρόνων ό Καθηγητής κ. Ε. Πεζόπουλος καί άλλοι. Ά λ λ ’ όταν 
εύρίσκομεν είς τά άσματα τής ’Εκκλησίας απομιμήσεις άρχαίων ποιημά
των τοΰ Πινδάρου καί τοΰ Εύριπίδου, ωσάν σπονδΰλους άπό κολώνες τοϋ 
γνησιωτέρου Έ λλην. ρυθμοΰ, επιτρέπεται νά άμφιβάλλωμεν ότι οί ρυθμοί, 
εκείνοι είσήρχοντο εις τήν Εκκλησίαν, μετά τής άναλόγου μουσικής, άφοΰ 

■ αΰτη ήτο άρρήκτως συνδεδεμένη μετά τής ποιήσεως; ’Έπειτα, είναι δυνα
τόν νά πιστεΰσωμεν ότι ένας λαός συντηρητικός, όπως ό Ελληνικός θά  
άπεφάσιζε νά έγκαταλείψη άποτόμως τήν μουσικήν του ή νά παΰση νά 
ψάλλη, άφοΰ είνα ι γνωστόν ότι παντοΰ καί πάντοτε άνεμίγνυε τήν μου
σικήν του, καί κανένα άξιοσημείωτον γεγονός τής ιδιωτικής καί κοινωνι
κής ζωής δέν έγένετο χωρίς αυτήν; (*) Τό ερώτημα τοΰτο δέν επιδέχεται ευ
κόλως, νομίζω, αρνητικήν άπάντησιν, διότι ε ίνα ι ίστορικώς γνωστόν, ότι 
«σματα ιδιαιτέρως προσφιλή, τά όποια, είναι, πιστή έκδήλωσις τοϋ χαρα
κτήρας τών λαών, δέν χάνονται συνήθως, άλλά διατηρούνται έκ παραδό- 
σεως είς τήν μνήμην τοΰ κόσμου. Κ ατ’ αυτόν τόν τρόπον διεσώθησαν τά 
δημοτικά μας τραγούδια' κατά τόν αυτόν τρόπον διεσώθη καί ή παρά- 
δοσις τοΰ Βυζαντινού άσματος ό χ ι  μόνον έν Έλλάδι, άλλά καί εκτός αυ
τής είς, τούς Βαλκανικούς λαούς, όσοι εύρέθησαν υπό τήν επίδρασιν τοϋ

(*) Ο 5 χ ο ο » £ ν ε σ τ ι π p α £ ι ς έ ν i  ν ί  ρ »  π β ! ς, ή τ : ς α ν ε υ μ ο υ σ ι κ ή ς ;  
τ ε λ ε ί τ α ι ·  (Άριστ. Κουϊντιλιανός).



Βυζαντίου. Κάτι παρόμοιον συνέβη και μέ τούς Χριστιανούς τών πρώ
των α ιώνων, οί όποιοι έθεσαν είς τήν υπηρεσίαν τής λατρείας τήν τότε 
κα ί)’ άπαντα τον 'Ελληνικόν καί Ρωμαϊκόν κόσμον διαδεδομένην ελληνι
κήν μουσικήν. Τοΰτο άποδεικνύουν, πλήν τών παλαιών μαρτυριών, καί νε- 
ώτεραι έρευναι σοβαρών μουσικολόγων τής Δύσεως καί ό έσχάτ<ος (1923) 
άνευρεθείς χριστιανικός ύμνος τής Όξυρΰγχου, (*) αρχαίας αιγυπτιακής πό- 
λεως. 'Ο ύμνος ούτος, όστις ανάγεται είς τά τέλη τοΰ III αίώνος μ. X., 
χύνει περισσότερον φώς είς τήν σκοτεινήν εκείνην εποχήν, καθ’ ήν γνω- 
σταί μελφδίαι έκ τών σοβαροτέρων τοΰ διατονικού, κυρίως, γένους προσηρ- 
μόζοντο είς χριστιανικά ποιήματα καί άπετέλουν τό πρώτον άσματολόγιον 
τής χριστιανικής ’Εκκλησίας. 'Υπάρχουν, βεβαίως, καί οί ύποστηρίζοντες 
τήν γνώμην δτι εις τήν διαμόρφωσιν τής πρώτης μουσικής συνέβαλον καί 
άλλα στοιχεία ('Εβραϊκόν, Άραμαϊκόν,) καί δτι ή δλη έξέλιξις τής Βυ
ζαντινής μουσικής έχει έπηρεασθή έκ τής διασταυρώσεως διαφόρων πολι
τ ισμ ώ ν οί βαθΰτερον δμως έξετάζοντες τό ζήτημα τοΰτο πείθονται δτι ή 
συμβολή τών ξένων τούτων στοιχείων δια μέν τήν πρώτην περίοδον ύπήρ- 
ξεν εντελώς έπουσιώδης, διά δέ τούς μετέπειτα χρόνους αισθητή μέν, άλλ’ 
εντελώς εξωτερική, μή δυνηθεισα, ώς ένομίσθη, ν ’ άλλοιώση τάς αρχαίας 
βάσεις. Σχετικώς μέ τήν πρώτην περίοδον θεωρώ άξιοσημέίωτον τήν γνώ
μην τοΰ Ντόκτωρος M a c l i a b e y ,  (**) συγγραφέως ενός περισπούδαστου έρ
γου, μόλις προ διετίας έκδοθέντος, περί τής εξελίξεως τών μουσικών τύ
πων κατά τούς 15 πρώτους αιώνας τοΰ χ)σμοΰ, δστις όρθώς λέγει δ τ ι : 
ή Ά  ν α τ ο λή, κ ο ι τ ί ς  τ ώ ν  π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν  θ ρ η σ κ ε ι ώ ν ,  ι δ ί ω ς  
δ έ  τ ή ς  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς ,  μ ε τ έ δ ω κ ε ν  ε ί ς  ο λ ό κ λ η ρ ο ν  τ ή ν  
Δ ύ σ ι ν  τ ά ς  μ ο υ σ ι κ ά  ς τ η ς  σ υ ν ή θ ε ι α ς ,  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  θ  σ α ι 
ή σ α ν  σ υ ν υ φ α σ μ έ ν α ι  μέ  τ ή ν  ά σ κ η σ ι ν τ ή ς  λ α τ ρ ε ί α ς .

Κ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(*) Περί τοΰ ΰμνου της Όςιιρύγχου ΐ ϊε  καί αρθρον μου είς τά «Μουσικά Χρονικά>. Έτος 
Β' χ. 1 (13) Ίανουαρίου Ϊ ί 3 ) ,  σελ. 8—12.

( * * )  H i s t o i r e  e t  e v o l u t i o n  d e s  f o r m u l e s  i n u s i c a l e s  d u  i e r  a u  X V e  s i e c l e  d e  

I *  e r e  c h r e t i e n n e ,  P a r i s  1 9 2 8 ,
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Μέγα, άλη&ώς, δώρον ει νε ή Μουσική, ήτις παρά τοίς άρχαίοις "Ελ- 
λησιν έθεωρϊϊτο θεόσδοτος' «Ή  γάρ μουσική θεώ ν μέν ε ίνα ι δώρον όμο- 
λογεΐται». (Πλοιίτ. εκ τοϋ Πλάτ. περί Δεισιδαιμονίας ΣΤ'. 13Κ και Ά θ ή ν . 
ΙΔ') και ής τίνος κύριον προσόν είνε ή ηδονή, τήν οποίαν παράγει ή θε- 
σπεσία αύτη τέχνη θέλγουσα τήν ακοήν, ύψούσα τό φρόνημα, γοητεΰουσα 
τήν καρδίαν, τέρπουσα, έν γένει, και ωφελούσα. “Εχουσα, δέ πρός τοίς άλ- 
λοις, τήν δύναμιν να μεταρσιοΐ και άνυψοί τόν νοϋν καί τήν καρδίαν εις 
τόν ουρανόν, είνε ή μόνη γλώσσα, τήν οποίαν δΰναται να μεταχειρισΟή ό 
άνθρωπος είς τάς προσευχάς αύτοΰ.’ Διά τοΰτο και τό άσμα ϋπήρξεν ανέ
καθεν πανταχοΰ άχώριστον άπό τής θείας λατρείας καί διά τούτο καί ή’Εκ- 
κλησία τοΰ Χριστού έ'χει αύτό έν χρήσει άπό τής συστάσεως αύτής έν τοίς 
Άκολουθίαις αυτής.

Ή  έν τή ήμετέρα Εκκλησία έν χρήσει μουσική, ήτις Βυζαντινή κα
λείται, ειχε λάβει τοσαντην άνάπτυξιν καί ακμήν κατά τήν Βυζαντινήν 
εποχήν διά τής σθεναράς ύποστηρίξεως καί ένισχΰσεώς τών Βυζαντινών 
Αύτοκρατόρων, ώστε προεκαλει τόν θαυμασμόν πάντων τών τότε λαών, 
οΐτινες συνέρρεον πανταχόθεν είς τήν Κωνσταντινοϋπολιν πρός τόν σκο
πόν ν ’ άκοΰσωσι καί θαυμάσωσιν αύτήν έκτελουμένην μετά τέχνης πολλής 
έν τώ ίερώ Ναφ τής 'Αγίας Σοφίας ύπό τών δύο αυτής χορών (δεξιού καί 
αριστερού), άποτελουμένων ύπό καλλιφώνων καί πολυαρίθμων ίεροψαλ-



τών. Μετά τήν κατάλυσιν δμως τής βυζαντινής Αυτοκρατορίας έμειώθη, 
<ος ήτο επόμενον, ή ακμή αυτής, αλλά δέν άπωλέσθη, ώς δέν άπωλέσθη 
και ή αγία ημών θρησκεία, διότι ουδέποτε επαυσε νά ήνε αΰτη έν χρήσει 
έν ταΐς Έκκλησίαις ημών και κατ’ αΰτά τά ζοφερά έ'τη τής δουλείας τοϋ 
έΊΚ'ους μας. Έ άν δέ μ ,̂τά τήν σύστασιν τοΰ Ελληνικού Κράτους έκαλ- 
λιεργεΐτο αΰτη υποστηρίζομεvt) καί ενισχυομένη ΰπ’ αύτοΰ, θά ήτο δυνατόν 
νά άνακτήση βαθμηδόν τήν προτέράν αΰτής άνάπτυξιν καί ακμήν αντί νά 
περιέλθη, ώς μή ώφειλεν, είς τήν σημερινήν αυτής κατάστασιν καί παρακ
μήν. ΓΙλήν δυστυχώς τό ήμέτερον Κράτος έπεδείξατο άπό τής συστάσεως 
αΰτοΰ μεγίστην καί άσύγγνωστον αδιαφορίαν πρός τήν εκκλησιαστικήν 
ημών Μουσικήν, ουδέποτε μεριμνήσαν περί αυτής' καί ώς έκ τοΰτου άφε- 
θεΐσα  αΰτη ε ίς .τή ν  τύχην αυτής καί ακαλλιέργητος, κινδυνεύει ν ’ άπο- 
λεσθή.

Ινα λοιπόν άποσοβηθή ό έπαπειλών τήν Εκκλησιαστικήν μας Μου
σικήν κίνδυνος, εινε απόλυτος ανάγκη νά καλλιεργηθή αΰτη τεχνικώς τε 
καί έπιστημονικώς. Ή  δέ επιστημονική καλλιέργεια αυτής είνε άναγκαιο- 
τέρα καί έπιτακτικωτέρα τής τεχνικής, διότι, έάν ,λάβωμεν ύπ ’ δψιν δτι ή 
Εκκλησιαστική ημών μελωδία διεσώθη μέχρι σήμερον κυρίως διά τής 
φωνητικής παραδόσεως, σωζομένη ήδη είς τόν λάρυγγα δλιγίστων μόνον 
άτυχώς ιεροψαλτών, τών δοκιμωτέρων, καί δτι κινδυνεύει νά έκλίπη τε
λείως ή ουσία, ήτοι ό χαρακτήρ αυτής, συγχεομένου τοΰ μείζονος τόνου 
μετά τοΰ έλάσσονος καί τοΰ ελάχιστου μετά τοΰ ημιτονίου ώς έκ τής έπ’ 
αυτής έπιδράσεως τοΰ πανταχοΰ νΰν έπικρατοϋντος ευρωπαϊκό® μέλους, 
θά άντιληφθώμεν πόσον έπιτακτική καί έπιβεβλημένη εινε ή ανάγκη τής 
κατασκευής καί χρήσεως παρ’ ήμΐν τεχνικού μέσου—φθογγομέτρου ή ορ
γάνου πνευστοΰ ή έντατοΰ—αποδίδοντας πιστότατα τά τονιαΐα διαστήματα 
τής καθ’ ημάς μουσικής, διότι μόνον τοιουτοτρόπως είνε δυνατόν ν ά π ρ ο- 
φ  υ λ α χ θ  ή κ α ί έ ξ.α σ φ α λ ι σ θ  ή ή Έ  κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ή μ ώ ν 
μ ε λ φ  δ ί α ά π ό  π ά σ η ς έ ν τ φ  μ έ λ λ ο ν τ ι ά λ λ ο ι  ώ σ ε ως κ α ί 
ά π ο.) λ ε ί α ς.

"Ινα δμως κατασκευαστή τοιοΰτον τεχνικόν μέσον (όργανον ή ψθογ- 
γόμετρον), είς τό οποίον νά έχωσιν άποκρυσταλλωθή τά τονιαΐα διαστή
ματα τής εθνικής ημών μουσικής καί αύτά άκόμη τά έλάχιστα καί λεπτε
πίλεπτα, καί τό όποιον νά δύναται νά έξυπηρετή πληρέστατα τόν σκοπόν, 
ί ιά  τόν όποιον κατεσκευάσθη, εινε άνάγκη, καί άνάγκη έπιτακτική, νά 
λυθή προηγουμένως τό περί τών τονιαίων διαστημάτων τής ήμετέρας μου
σικής ζήτημα, ώς έτόνισα τοΰτο καί άλλοτε είς τήν είς τό τρίτον τεΰχος

—  im  —



τοΰ Α έτους τών «Μουσικών Χρονικών » δημοσιευΟεΐσαν πραγματείαν μου
παραστησας καί τά λαμπρά αποτελέσματα, τά όποια θά έχη ή λΰσις τοΰ
σπουδαιοτάτου καί ζωτικωτάτου τούτου ζητήματος καί ή εκδοσις σοβαράς
και επιστημονικής περί τών διαστημάτων τούτων εργασίας' διότι εφόσον
το ζητημα τοΰτο μενει άλυτον, αν επιχείρηση τ ι ς  νά κατασκευάση δργανον
της εθνικής ήμών μουσικής, είνε αδύνατον νά five τοΰτο τ έ λ ε ι ο ν  καί
π α ρ ο υ σ ι ά σ ι μ 0 ν διά τούς επιστημονικούς λόγους, τούς οποίους θά 
αναπτύξω προσεχώς.

Τήν μ η  λυσιν τοΰ ζητήματος τούτου μετά ψυχικού άλγους βλέπων,
απεφασισα ν ’ ασχοληθώ καί περί, αύτοΰ καί λύσω αυτό, καί δή έργασθείς
οσον ου εις άλλος, καθωρισα τά τονιαϊα διαστήματα τών μικρότερων τοΰ
ημιτονίου υφέσεων καί διέσεων ή έ'λξεων τής ήμετέρας μουσικής διά τών
επι της χορδής αριθμητικών αυτών λόγων συμφώνως πρός τήν φωνητικήν
παρα οσιν τη  ̂ εκκλησιαστικής ήμών μουσικής καί τάς φυσικομαθηματικός 
επιστημας.

 ̂ Τήν^επιστημονικήν ταύτην εργασίαν μου, τήν οποίαν ποό δεκαετίας 
περίπου εξεπονησα έν Κωνσταντινουπόλει καί τής οποίας δείγμα ελάχιστον 
ειδον οι αναγνωσται τών «Μουσικών Χρονικών» διά τών είς τά τεύχη τοΰ 
Α έτους του λαμπρού τούτον περιοδικού δημοσιευθεισών μουσικοεπιστη- 
μονικων πραγματειών μου, ώς καί τών παρατεΟέντων διαγραμμάτων μου,

“ 10ΐ1 ° χ ο ϊ κ ό ς  καί επιστημονικός κόσμος δημοσιευομένην εν πάση λε- 
πτομερεια και σαφηνεία μετά πολλών διαγραμμάτων καί πλείστων ύποση- 
1 σ ,̂ων εις το ύπ έμοΰ καί την διεύθυνσιν μου εκδιδόμενον μούσικο- 
φιλολογικο-επιστημονικόν περιοδικόν «Μουσικός Κ ό σ μ Ο ς» ,  τοΰ οποίου 
προορισμος εινε η επιστημονική καλλιέργεια, ά ν ό ρ θ ω σ ι ς  καί διάσωσις τής

μουσικής εκκλησιαστικής τε καί δημώδους καί τοΰ οποίου τά 
τεύχη περιεχουσι πλουσίαν, σοβαοάν καί, ώς έπί τό πλεΐστον, επιστημονικήν 
υλην, διανοιγουσαν πάντοτε νέους μουσικούς ορίζοντας πρός «κριβεστέραν 
έρευναν και σπουδήν τών ανεξερεύνητων, ετι, πολλαπλών τής εθνικής ήμών 
μουσικής κεφαλαίων καί λύουσαν πάντα τά εϊσέτι άλυτα αύτής ζητήματα.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα περί το ΰ προορισμού τοΰ «Μουσικού Κό
σμου», του οποίου τ« τεύχη περιέχουσι. πλήν τής επιστημονικής ύλης, καί 
ιδιαίτερον ασματικον μέρος, περιλαμβάνον έν εκκλησιαστική παοασημαν- 
τικη εκκλησιαστικά, σχολικά καί δημώδη άσματα, έκαστος αντιλαμβάνε
ται τας πολυτίμους υπηρεσίας, τάς οποίας παρέχει οΰτος είς τήν ήμετέραν 
μουσικήν απο _ επιστημονικής καί τεχνικής άπόψεως. Δυστυχώς δμως τό 
περιοδικον ημων δεν ηδυνήθη νά εξακολούθηση εκδιδόμενον άπροσκό- 
πτως, διότι μετα την εκδοσιν τού έκτου τεύχους ήναγκάσθημεν νά άνα-



στείλωμεν την εκδοσιν αΰτοΰ, ελλείψει στοιχείων της Βυζαντινής παρα- 
σημαντικής έν τοΐς τυπογραφείοις "Αθηνών. Θά συνεχίσωμεν δέ έκδί- 
δοντες αυτό ωρισμένως, δταν άποκτήσωμεν μουσικά στοιχεία, τελεσφο- 
ροΰντων τών προς τοΰτο ενεργειών ημών δπου δει.

t  ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο Ω Ί'ΛΗ Σ 
πρφην καθηγητής της θεωρίας τής ήμετέρας μουσικής εν Κωνσταντι- 
νουπόλει καί νϋν διευθυντής τοΰ περιοδικού «Μουσικός Κόσμος*.
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Ή  χριστιανική θρησκεία, ή οποία είναι κατ’ εξοχήν θρησκεία, ποΰ 
γέννα συναισθήματα, δέν ήτο δυνατόν να μή κεντήση συναισθηματικούς 
ανθρώπους γιά νά έκφράσουν ψυχικές διαθέσεις.

Ή  ευσέβεια, ό φόβος, ή αγάπη προς τούς άλλους, ό σεβασμός πρός τούς 
θρησκευτικούς ήρωας, τούς μάρτυρας δηλαδή, ή άναπαράστασις τής μέλ

ι λούσης ζωής καί ή τύχη τοΰ ατόμου, ό έ'ρως πρός τόν Νυμφίον Χριστόν 
τών καθαρώς ευγενικών ψυχών, δέν ήμποροΰσαν νά σβύσουν ενθουσία
ζαν τούς κατεχομένους άπό ολά αύτά καί σέ στιγμές έπικρατήσεως πά
θους, έξέθετον ο,τι συνησθάνοντο.

Ή  θρησκεία ανέκαθεν έγέννησε βίαια συναισθήματα στήν ψυχή τοΰ 
ευσεβοΰς. Τοΰτο μαρτυρεί ή ιστορία τής λογοτεχνίας" σ’ όλους τούς αιώνας 
παρουσίασεν αντιπροσώπους ή θρησκευτικότης. Τά έργα τών μεγάλων 
τραγικών καί τοΰ μεγάλου λυρικού Πινδάρου μαρτυρούν γιά τήν αλήθεια 
αύτή.

Καί μέ τήν κατάλυσιν τής αρχαίας θρησκείας καί την έμφάνισιν τής 
νέας, αρχίζει πάλιν ή άνθρωπότης τήν ίδια της τακτική.

Οι πρώτοι χριστιανοί, αναφέρουν αί πράξεις τών αποστόλων, έμαζεύ- 
οντο σέ ιδιωτικά σπίτια καί έκεΐ, έκτός τών άλλων, ποΰ έκαμνον, κυρίως 
προσηΰχοντο. Καί γιά τήν προσευχήν, βέβαια, μετεχειρίζοντο τούς υπέρο
χους ψαλμούς τοΰ Δαυΐδ, τοΰ μεγάλου αύτοΰ Εβραίου λυρικοΰ ποιητοΰ. 
Ά λλά  θά άρκοΰσαν αρά γε οί ψαλμοί; Βεβαίως όχι ! 'Ο μεγάλος των εν
θουσιασμός θά έξεδηλώνετο καί τότε σπουδαίοι καί άρτιώτατοι θρησκευ
τικοί ύμνοι θά έγράφησαν.

Ό  ΙΙαΰλος στήν επιστολή του πρός ΚολοσσαεΤς λέγει, οτι οί χριστια
νοί έψαλλον ύμνους καί φδάς πνευματικάς. Βεβαίως δλοι αυτοί οι ύμνοι 
θά  ήσαν ελεύθεροι συνθέσεις τών χριστιανών. Αί συνθέσεις αύταί θά 
έ'φερον έπικόν καί λυρικόν χαρακτήρα. Δέν ήμποροΰμεν νά ξεχωρίσω- 
μεν καλά τούς αρχαίους αυτούς ύμνους. ’Ίσως αρχαιότατος νά ε ίνα ι ένας 
ωραίος ύμνος, ποϋ ψάλλεται στόν Εσπερινόν. Αύτός αρχίζει «φώς ιλαρόν



αγίας δόξης αθανάτου πατρός, ουρανίου αγίου μάκαρος, Ίησοΰ Χρίστε, 
έλθόντες εις τήν ήλίου δΰσιν, ίδόντες φώς εσπερινόν κ.λ.π.»

Αυτός αποδίδεται είς τόν Ά θηναγόραν, απολογητήν, άκμασαντα εις 
τόν Β '. μ. χ. αιώνα. ’Ίσως ακόμη καί ό ΰμνος «Σέ υμνοϋμεν, Σε ευλογου
μεν ΣοΙ εΰχαριστοΰμεν Κΰριε κ .λ.π .» νά προερχεται από τους πρώτους 
αιώνας, ’Ίσως καί ή δοξολογία, ή όποια αρχίζει μέ τον αγγελικόν ύμνον, 
«Δόξα σοι τφ  δείξαντι τό φώς, δόξα έν ύψίστοις^ Οεω και επι γης ειρηνη 
έν άνθρώποις ευδοκία» να είναι τής αυτής εποχής. _

Ε κείνο , ποϋ ήμπορεί νά είπή κανείς, είναι τοϋτο, οτι οι ύμνοι,, που 
είναι έξω άπό τήν δογματικήν, είναι οι πολύ αρχαίοι.

’Αργότερα, δταν αί αιρέσεις ήθέλησαν νά μεταβάλουν το περιεχόμενο ν 
τοΰ Χριστιανισμού, ποιηταί εκκλησιαστικοί καί ζωγράφοι, περνούν τα θέ
ματά τους άπό τήν ορθήν πίστιν, τήν οποίαν καί υποστηρίζουν, ίουτο καμ- 
νουν, γιατί τά ποιήματα μέ τήν ώραίαν των μουσικήν γίνονται κτήματα του 
λαοϋ'καί αί ύψηλαί άλήθειαι άπλουστεΰονται, εκλαϊκεύονται και δια τούτο 
κυριαρχοΰν στήν συνείδησιν τών πιστών' θαυμάζει δέ βέβαια ο μελετητής 
τών ύμνων, πώς άπό τόσον ξηρά θέματα, δπως είναι τά δογματικά, κατορ
θώνουν οί ποιηταί νά βγάζουν τέτοια δροσιά! Πώς ευρίσκουν τέτοιον εν
θουσιασμόν καί πώς τά αποκρυσταλλώνουν μέ ωραίες αισθητικές 
εικόνες, τις οποίες πέρνουν, ώς θέματα καί οί ζωγράφοι κι ετσι. τροφοδο
τοΰν καί την χριστιανική τέχνη.

Δέν εργάζονται μόνον οί πιστεύοντες ορθόδοξα να μεταδώσουν τας 
ιδέας τω ν μέ ποιήματα, άλλά καί οί αιρετικοί κάμνουν τά ίδια. Ο Αρειος 
ήταν άριστος ποιητής κι’ ολόκληρη τή δοξασία του τήν υπεστηριζε και με 
ποιήματα, δπως π. χ. είναι ή Θάλεια. Γιά τοΰτο εγινετο αγων οχι με πεζόν
λόγον, αλλά καί μέ ποιητικόν, » - η\

Δυστυχώς δμως ή ποίησις στήν έποχη αυτη δεν εχει ελευθερία. 
ποιητής πρέπει νά δουλεΰση τά ποιήματά του έπάνω στα αρχαία μέτρα. 
Ε ίναι υποχρεωμένος οί στίχοι νά παρουσιάζωνται |ΐέ αρχαιοπρεπή μορ
φήν. Πόσοι α ίφνης, ενώ είχαν δλην την εσωτερική φλόγα να γράψουν και 
νά ρητοοεΰσουν, νά συγκινήσουν μ έ τ ά  ποιήματα τους δεν τα εξωτε- 
ρίκευσαν, γιατί δέν ήξευραν τις αρχαίες φόρμες. Αλλα, κι αν τις 
ήξευραν κι’ άν έγραφαν, κανένα δέν συνεκίνουν. , c c ,

Τό μεγάλο ξάπλωμα τής Έλληνικής γλωσσης και η απλοποιησις αυ
τής συνετέλεσαν, ώστε νά χαθή ή μουσική αυτής έκφωνησις, η προσωδία 
της Δέν είνα ι αντιληπτόν τό βραχύ καί τό μακρον. Εκείνο που επικρα 
τε ΐ καί καταλαβαίνει ό κόσμος, είναι ό τονισμός. Αι συλλαβαι, που έχουν 
τόνους, προφέρονται πολΰ βαρεία. Οί συνθέται πλέον, μονον τον τονι
σμόν προσέχουν, δταν τονίζουν τά διάφορα άσματα. , , Α ,

’Αλλά ή παράδοσις δέν αφίνει. Πρέπει να υπηρετηθη ακόμη. Δύ
σκολα ανοίγονται οί νέοι δρόμοι είς δλας τάς πνευματικας κατευθύνσεις.

’Εκείνος, ποΰ έσπασε τά δεσμά τής παραδόσεως και ηνοιξε νέους ορί
ζοντας, είναι δ Ρωμανός ό μεγάλος ποιητής τών κοντακίων.

Β ί ο ς  τ ο ΰ  Ρ ω  μα ν οΰ .  Ό  ' Ρ ω μ α ν ό ς  ο μελφδος εγεννηθη στην 
Έ μεσα τής Συοίας. Γιά τήν εποχή ποΰ ήκμασε έγιναν πολλαι συζητησεις. 
Στήν αρχή καί αυτός ό Κρουμβάχερ έπίστευε, δτι ήκμασε τον ε .  αιώνα.



Τόν έ νόμιζαν, ότι ήκμασε στά 491 έπί ’Αναστασίου' αργότερα όμως σπου
δαία επιχειρήματα πηγαζοντα απ α ι' τ α τα εργα του, πείθουν, ότι ήκμασε 
στά 713 έπί ’Αναστασίου τοΰ Β '.

Εκεί ποΰ στηρίζεται ή γνώμη αΰτή είναι τό έξης ποίημα του. 
Ά σ α ύρ ιο ι
κα ϊ προ α ύτώ ν  Ίσ μ α η λ ϊτα ι 
ήχμαλώτιααν ή μας 
κα ϊ ούκ έκλαύσαμεν ούδε 
βοώμεν ανο ιξον.

Μέ τάς φράσεις Άσσυρίους και ’Ισμαηλίτας εννοεί τούς ’Άραβας, 
διότι ετσι ωνομαζοντο από τους βυζαντινούς. Ά λλά  αί συγκρούσεις καί αί 
ητται τών Βυζαντινών υπο των Αράβων, κυρίιος αρχίζουν άπό τόν έβδο
μον αιώνα. Ωστε αυτη εί ναι η εποχή του. Εγινε διάκονος στήν Βηρυττόν.
Επειτα ηλθεν είς την Κων)πολιν. Η εκκλησία τόν κατατάσσει μεταξύ 

τών αγίων καί εορτάζει τήν μνήμην του τήν 1 ’Οκτωβρίου. Ή  βιογραφία 
του εκτίθεται είς τό Συναξάριον καί εκεί άναφέρεται, ότι κατά θαυμαστόν 
τροπον έμυήθη είς τήν ίεράν ύμνογραφίαν.

'Ο ’Ιωάννης ό Γεωμέτρης, ό χαρατηκρίζων τόν Τωμανόν λέγει περί 
αύτοΰ,

«Ό συγχορευτής ούρανοϋ τώ ν  αγγέλω ν  
κα ϊ γήΰ·εν αδει τάς έ κ ε ΐ α ελω δ ία ς.»

Ο Ρωμανός είναι ψυχή ενθουσιώδης, πνεϋμα ύψηλόφρον καί καρ
διά γεμάτη συναίσθησιν. 'Ολόκληρος ή Α γ ία  Γραφή μέ όλας της τάς λε- 
πτομερείας,^ μέ όλα τά επεισόδια ζωντανεύει μέσα του καί ύστερα όλον τό 
περιεχομενόν της αναγλύφως αποδίδεται. Γά πρόσωπα, τά άναφερόμενα 
ζωντανευουν και μαζι μέ αυτα και αί ύψηλαί ίδέαι τοΰ χριστιανισμού.'Όλα 
δραματοποιοΰνται, τα πρόσωπα εκδηλώνουν όλην των τήν έσωτερικότητα, 
κινούμενα άπό κάποιον μύχιον ενθουσιασμόν. Πλαστικότης μοναδική είς 
τήν ποίησίν του παρατηρείται. 'Ο Μπαβύ λέγει περί αύτοΰ, δτι είναι ό με- 
γαλείτερος εκκλησιαστικός ποιητής τοΰ χριστιανισμού καί ό P itra  μετά τοΰ 
Κρουμβάχερ τόν άποκαλοΰν Πίνδαρον τής εκκλησίας. Είναι ό κατ’ εξοχήν 
ποιητής τών κοντακίων. Είς ταΰτα λαμβάνεται ώς ύπόθεσις κάποιο ιστό
ρημα τής Α γ ία ς Γραφής, κάτι άπό τόν βίον τών Α γ ίω ν  καί μέ δραματι- 
κοτητα εκτίθεται τοΰτο εις 24 στροφας. Μια τών στροφών τούτων περιέχει 
με συντομίαν τα οσα ολοκληρον το κοντακιον, γ ι’ αύτό ή στροφή αύτή ε ί
ναι τό κοντακιον τοΰ κοντακίου. 'Όπως εκτίθενται στούς ύμνους όλα 
αύτά, είναι διά τό άκροατήριον ένα έ μ με λ έ ς  κ ή ρ υ γ μ α .  Τό κή
ρυγμα τούτο κατασυγκινεϊ, διότι ή μουσική του έ'χει τήν δύναμιν νά ά- 
νοιξτι τήν ψυχήν τοΰ ακρόατοΰ καί νά τήν προπαρασκευάσω νά έννοήση 
το περιεχομενον. Αυτός είναι άλλως τε ό σκοπός τής εκκλησιαστικής μου
σικής.

Ποιος δέν έχει ακούσει τό ύπέροχον κοντάκιον τής γεννήσεως τοΰ 
Χριστού.



Ή  παρϋ'ένος σήμερον 
τον υπερούσ ιον τίκτει 
κα ί ή γή  τό σπήλα ιον  
τώ  άπροσίτω  προσάγει 
Αγγελοι μετά π ο ιμ ένω ν  

δοξολογοϋοι 
Μ άγοι δέ μετά άστέρος 
όδοιποροΰσι 
Δι ή μας γάρ έγεννή&η  
πα ιδ ίο ν  νέον  
ό προ α Ιώ νω ν  ϋ'εός.

Εις τό κοντακιον τοΰτο, τό οποίον έπεκτείνεται είς 24 στροφάς, 
ζωντανεύουν δλα τά περιστατικά τής γεννήσεως τοϋ χριστοΰ. Εις τήν 
σκηνήν παρουσιάζεται, δ ουρανός ή γή, οί άγγελοι, ή Παρθένος, οι μά
γοι, οί ποιμένες, δ άστήρ. 'Ύστερα στήν άλλη στροφή ζωντανεύει τήν 
φάτνη, τό έδαφος, τό πηγάδι τοϋ Δαυΐδ κλπ. Αΰτή είναι ή δεύτερα 
στροφή.

Την Έ δ έμ  Βηϋ'λεέμ  
ήνο ιξε, δεϋτε ίδω μ εν  
τήν τρ υφ ή ν  έν κρ υφ ή  
εϋραμεν, δεϋτε λάβωμεν  
τά τοϋ παραδείσου  
ένδον τό σπήλα ιον  
εκ ε ί έφ ά νη  ρίζα άπότιστος 
βλαστάνουσα ά φ εσ ιν ’
Έ κ ε ΐ  εϋρέϋ·η φρέαρ άνόρυκτον,
ου π ιε ΐν  Δαυΐδ
π ρ ίν  έ π ε ΰ ν μ η σ ε ν
Έ κ ε ΐ  Παρϋ'ένος
τεκοϋσα βρέφος,
τήν δ ίψ α ν  επαυσεν  εύ& ύς,
τοϋ Ά δ ά μ  κα ι τοϋ Δαυΐδ.
Διά τοϋτο προς τόπον  
έπειχ& ώμεν, πο ϋ  έτέχϋ'η 
πα ιδ ίο ν  ό προ α ιώ νω ν  
Θεός.

Εις,τήν σταΰρωσιν τοΰ Χριστοΰ εχει αφιερώσει υπέροχους στροφάς 
π. χ. τήν εξής.

’Έ κσ τη ϋΊ  σήμερον ουρανέ!
δϋνον ε ίς  χάος ώ  γ ή !
μή τολμήσης ήλιε,
τόν Δεσπότην κα τιδ ε ϊν
έ π ί τοϋ ξύλου  βονλήσει κρεμάμενον
Ρ αγήτω σαν πέτραί"
ή γάρ πέτρα τής ζω ή ς αύτής
ήλοις τιτρώ σκετα ι.



Ε πίσης υπέροχοι είναι of, ύμνοι οί άναφ.ερόμενοι είς την κηδείαν τοΰ 
μονάχου' όπως ό ακολουθών

Τοΐς τον β ίου τερπνο ΐς ένητένιζον  
λογισμώ θ εω ρ ώ ν  τά γ ινόμενα  
κα ί σκοπήσας α ύ τώ ν  τό έπ ώ δ υνο ν  
την ζω ή ν  τώ ν  βροτών έταλάνιζον  
υμάς δέ μόνους έμακάρισα  
τούς την καλήν έπ ιλεξαμένους μερίδα  
τοΰ π ο ϋ 'ε ΐν  χριστόν κα ί συμμένειν α ύτώ  
κα ί σ υμ ψ ά λλε ιν  τερ πνώ ς τώ  προφήτη  
Δ αυΐδ αλληλούια .

Ε πίσης υπέροχος ε ίνα ι ό ΰμνος ό άναφερόμενος εις τήν μέλλουσαν 
κρίσιν.

"Οταν ελϋ'η ό &εός
επ ί γης μετά δόξης
κα ί τρέμουσι τά αύμπαντα
ποταμός δε πυρός
προ τοΰ βήματος &λκη
κα ί β ίβλο ι δ ιανο ιγήσω ντα ι
κα ί τά κρ υπτά  δημοαιεύσω ντα ι
τότε ρΰσα ί με
έκ τοϋ πυρός τοϋ ασβέστου 
κα ί ά ξίω σον  
έκ δ εξ ιώ ν  σου με οτηναι 
κριτά , Δ ικαιότατε.

Επίσης άφθαστοι σέ εκφρασι ε ίνα ι αί στροφαί τοΰ ποιητοΰ αί άνα- 
φερόμεναι στά συναισθήματα καί στόν πόνο, καί στήν έκπληξη, και στή 
μεγάλη αγωνία, ποϋ εδοκίμαζε ή Παναγία, δταν δ Χριστός ήταν έπάνω 
στό σταυρό. Τότε ή πονεμένη εκείνη μάνα είπε λόγια συγκινητικά" εξε- 
φρασε αισθήματα τά όποια μόνον τό ποιητικόν δαιμόνιον τοϋ 'Ρωμανοΰ 
ήμποροΰσε νά εκφράση.

Ή  θεοτόκος έριοτά στήν αρχή τόν Τησοΰν ποΰ υπάγει.
Π οϋ πορεύη , τέκνον ; 
τίνος χάρ ιν τόν ταχύν  
ν ΰ ν  τελείς δρόμον ;
Μ ή §τερος γάμος 
π ά λ ιν  έστ ίν  έν Κ ανά, 
κ α κ ε ΐ ν ΰ ν  σπεύδεις ,
Sva έξ ϋδατος αύτο ΐς  
ο ίνον πο ιήσεις ; 
δός μοι λόγον, Λόγε, 
μή α ιγώ ν  παρέλ&ης 
ώ σαννά  
εύλογημένος ! 
ακμήν γάρ β α ΐω ν



πεπλασμ ένη  ή όδός 
π ώ ς  τό φ ω ς  μου σβ έννυτα ι, 
π ώ ς  σταυρώ προσπήγνυτα ι 
ό υ ίο ς  κα ί Ό·εός μου.

Καί δ ’ Ιησούς αποκρίνεται.
Τί οϋν κλα ίε ις , μήτερ ; 
π ικρ ά ν  τήν ημέραν 
τοϋ π ά γ ο υ ς  μη δόξτ]ς' 
δ ι’ α ύτή ν γάρ ό γλυκ ύ ς  
ούρανό&εν κατήλϋΌν, 
ώ ς μάννα  
ούκ έν δρει Σ ινα  
άλλ’ έν γασ τρ ίσ ου .

Έ ρωτά πάλιν ή θεοτόκος'
Τ ί μοι λέγεις, απλάγχνον ’ ΕΙ μή πάϋ·ω , ό Ά δάμ  
ούκ υγ ια ίν ε ι ; κα ί μήν αν ευ  πά& ους 
έ& εράπευσας πολλούς' λεπρόν γάρ καϋ'αρίσας, 
συ ούκ ήλγισας ούδέν, άλλ’ ήβουλήϋ'ης.
Π αράλυτον αφ ίγξα ς, ού κατεπονήϋ·ης’ 
πηρόν π ά λ ιν  λόγω , όμματώσας, άγα&έ, 
άπα& ής δ ιέμεινας, ό υίό ς κα ί ϋ-εός μου.

Καί δ ’Ιησούς πάλιν.
Ό  Ά δ ά μ  ό ταπεινός, ό άρρωατήσας, 
ού μόνον τό σώ μ α ,—άλλά μάλλον τήν ψ υ χ ή ν , 
ένόσησε ϋ 'έ λ ω ν  ού γάρ ήκουσεν έμοϋ, 
κα ί κ ιν δ υ ν εύ ε ι' Γ νω ρ ίζε ις  & λέγω , 
μή κλαύσης. ώ  μήτερ, μάλλον οϋτω  κ ρ ά ξο ν  
τόν Ά δ ά μ  έλέησον, τήν Ε ϋαν οϊκτιρον, 
ό υ ίό ς κα ί ϋ'εός μου.

Ό  ΰμνος αυτός απαρτίζεται άπό 18 στροφάς. Στους στίχους τούτους 
αναπτύσσεται μία ολόκληρος συναισθηματική ύπόθεσις. Ή  ί'πόθεσις αύτη 
γενικώς άναφέρεται στήν Α γ ία  Γραφή. ’Απαντάται ένας υπέροχος λυρι
σμός, δ δποϊος πηγάζει άπό τήν θερμήν πίστιν τοϋ ύμνογράφου. Στόν 
ύμνον τούτον δ 'Ρωμανός είναι δραματικός θεολόγος. T o  Stabat mater, 
τό οποίον σχεδόν εχει τήν αυτήν ύπόθεσιν, είνα ι πολύ κατώτερον. Τωρα 
ά'ς εΐπωμεν καί κάτι εγω ιστικόν μόνον νοΰς Ελληνικός, μόνον συναισθη- 
ματολογία Ε λληνική ήμποροϋσε νά φθάστ) είς τοιοϋτον ύψος. Καί κατα
λήγω καί εγώ μέ εναν αφθαστον θαυμασμόν πρός τό αθάνατον Ε λληνι
κόν πνεύμα, τό δποΐον είτε υπό τήν είδωλολατρείαν, εϊτε υπό τόν χρι
στιανισμόν, έκινεΐτο έλευθέρω.ς, δπως ελεύθερος κινείται εις. τόν Ε λληνι
κόν ορίζοντα δ ήλιος.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ



O  | < o y K o y z e x H c  - f\ j ix  e j x i p e i  ik h

M o y c i K H  c b y c jo r N Q ) M ix  ι ο γ  g y -

Z X N 'n o y

Στό ευλογημένο καί ήρεμο Περιβόλι τής Παναγίας δλα ε ίνα ι θαυ
μαστά ! Τό Άγιονόρος άλάκερο ζή ό'ξω άπό τόν ξερό καί πεζό κΰκλο, ποϋ 
βαζουν οι θετικες επιστήμες. "Ολ’ ή περικυκλωσιά μας πιστειιει πώς βρί
σκεται περα απ αυτόν. Βγαίνει θαρραλέα άπό τό σκληρό κΰκλο, χωρίς 
νά νιώθη καθόλου τό σαράκι τοΰ σκεπτικισμού. Ή  ακλόνητη Πίστη, ή 
υπερβολές τοΰ ’Ασκητισμού, τά υπερφυσικά θαΰματα δέν κάναν καμμιά 
έκπληξη σ ολο τό Ορος. Αυτα είνα ι τά φυσικά καί αύτά σχηματίζανε 
τήν ατράνταχτη συνέπεια τής παράδοσης καί τής αλήθειας !

Χίλιων χρόνων κ ι ’ απάνω παράδοση έκαμε συνειθισμένα επεισόδια 
τής καθημερινής ζωής τά υπερφυσικά θαύματα. Δέν μπορεί νά καταλάβη 
κανένας τήν ομαλή ζωή στ’ Άγιονόρος χωρίς αΰτά. Δέν μπορεί νά νιώση 
τή σύνθεση τής ζωής στό ’Όρος, χωρίς νά θεώρηση φυσικά τά φαινόμενα 
τ’ αντίθετα μέ τούς φυσικούς νόμους.

Οταν, τώρα τελευταία, τό Βατοπαΐδι ένεωτέρισε καί μονάχο αΰτό 
από τά είκοσι μοναστήρια τοϋ ’Όρους, έπήρε τό Φράγκικο νέο ημερολό
γιο, ή Παναγία άγανάχτησε τόσο, ποΰ έκαμεν ενα θαΰμα. Αυτή ή ιστορία 
ε ίνα ι πολύ φρέσκια. Καί μοΰ τή διηγήθηκε σεβαστός καλόγηρος ε τσ ι:

— Οταν οι κατηραμένοι παρά Κυρίου Βατοπαιδινοί έπήραν τό αιρε
τικόν Καθολικόν ήμερολόγιον, ή Παναγία έπήρε τών δμματιών της καί 
τούς άφισε. Ή  άγια εικόνα της έφυγε μιά νΰχτα άπό τό Βατοπαΐδι,. 
πέρασε δάση καί βουνά κ έφτασε στήν πόρτα τής Μονής Ξεροποτάμου, 
κ ’ εκεί στάθηκε. Καί τό πρωί, ποΰ άνοιξε ή πόρτα, τήν βρήκανε, κατά



λαβαν αμέσως τό θαΰμα καί τήν πήρανε μέ λιτανεία μέσα στήν ’Εκκλη
σία .... Οί άπιστοι όμως Βατοπαιδινοί δέν ήθελαν νά παραδεχτούν τό 

: θαΰμα κα'Γ καταγγείλανε στήν αστυνομία, πώς τούς κλέψανε τήν εικόνα...
Χαμογέλασα.
—"Ινα τί είσαι ολιγόπιστος ; μοΰ είπεν ό καλόγερος.
- Γιατί έζησα σέ ά'πιστες πολιτείες...
—Και δμως, τέκνον μου, πιστεύουμε τά θαύματα τοΰ Ευαγγελίου. 

Πιστεύουμε ακόμα, γιατί τό βρήκαμε γραμμένο, πώς μιά νύχτα, εδώ καί 
χίλια χρόνια, ή εικόνα τής Παναγίας τής Γλυκοφιλούσας τής Μονής Φιλο- 
θέου ήρθε από τήν Πόλη μονάχη της μιά νύχτα χειμωνιάτικη. ’Έκανε 
μιά μεγάλη φουρτούνα μέ βροντές καί άστραψιές. Ά πό  τή θάλασσα ώς τόν 
ουρανό μιά λάμψη μεγάλη γιόμισε τό διάστημα ! Καί μέσα άπό τή λάμψη, 
φάνηκε κείνη τήν ώρα νάρχειαι άπό τήν Πόλη ή εικόνα. ’Έφτασε στό 
τέλος στό μοναστήρι τοΰ Φιλοθέου κ ’ έμεινε κεί ώς τά σήμερα. Γιατί αύτό 
τό πιστεύουμε, πού γίνηκε εδώ καί χίλια χρόνια καί γιατί δέν πιστεύεις 
αύτό τό θ ιϋμ α , ποΰ γίνηκε τώρα ; Τάχα ό Θεός καί ή Παναγία έκαναν 
τότες θαύματα καί δέν μπορούν νά κάμουν σήμερα ; Καί γιατί τάχα νά 
πάψουν, άφοΰ πάντα είνα ι παντοδύναμοι;

Μέσα σέ μιά τέτοια περικυκλωσιά γιομάτη πίστη, ασκητισμό καί θαύ
ματα, ακόυσα καί ακούω συχνά-πυκνά νά μνημονεύεται μέ μεγάλο σεβα
σμό, σάν κάτι θειο, τ ’ όνομα ενός καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη-άγιου, καλλιτέ- 
χνη-άσκητή, καλλιτέχνη-θαυματουργοϋ. Πρόκειται γιά τόν ’Ιωάννη τόν 
Κουκουζέλη.

'Ολοζώντανη ζή ή μνήμη σ’ όλο τό Άγιονόρος. Ζή ή μνήμη του σάν 
Προφήτη καί μεγάλου δασκάλου τής Μουσικής σ’ όλο τό όρος, μά καί 
στό Βυζάντιο καί σ’ όλον τόν Χριστιανικό κόσμο μαζί. Οί γέροι ασκητές, 
πού ένήστεψαν μισόν αιώνα, χωρίς ούτε μιά μέρα νά πάψουν νά ψάλλουν, 
τόν τιμούν σάν "Αγιο καί σάν ημίθεο. Καί μεταδίδουν αύτήν τήν τιμή καί 
τήν πίστη στους νεωτέρους. Α κόμα κ ’ οί δόκιμοι, ποΰ τώρα μαθαίνουν 
τά πρώτα μυστικά τοΰ «πά-βού-γά-δή-κέ-ζώ-νή-πά», ποΰ, τώρα αρχίζουν 
νά μπαίνουν στήν ιερή τέχνη τής Μουσικής, προφέρουν μέ μυστικιστική 
εύλάβεια τό μεγάλο όνομα: Ινουκουζέλης!

Μά ποιος ήτανε ό ’Ιωάννης Κουκουζέλης ; Τώρα, πού συλλογίζομαι 
νά βάλω απάνω στό χαρτί κάτι άπό τήν ιστορία αύτοΰ τού ανθρώπου, δέν 
ε ιν ’ εύκολο νά ψάξω βιβλιοθήκες. Μπορεί νάναι κ ι’ άσέβεια νά τό κάμω. 
’Έτσι μέ διαβεβαίωσαν κ’ οί πιο ασκητικοί καλόγηροι.

Μ αθαίνω πώς μέσα σέ παλιά χειρόγραφα το ΰ ’Όρους υπάρχουν πολ
λές πληροφορίες γ ι’ αύτόν καί γιά τό έργο του. Μάλιστα στή μεγάλη βιβλίο-



θήκη της Μεγίστης Λαύρας, τά ντοκουμέντα θάναι άφθονα. Σέ μιά σε 
λίδα τοΰ κώδικα ύπ’ άριθ. 17^ τής βιβλιοθήκης αυτής εί ναι ιστορημένη 
και ή ζωγραφιά τής μορφής του.

Μά δλ’ αύτά ε ίνα ι στοιχεία νεκρά. Έδώ ί)ά σας γράψω δ,τι ζή γ ι’ αυ
τόν ζωντανό, δ,τι γυρίζει μέ σεβασμό άπό στόμια σέ στόμα, δ,τι. παραδίδει 
ό γέροντας καλόγηρος στόν αμούστακο δόκιμο, δ,τι κ’ εκείνος θά παρα- 
δώση στά γεράματά του στόν δόκιμο κείνου τοΰ καιροΰ... Θά περιγράψω 
δ,τι άκοΰγεται γιά τόν αγιο-μουσικό μέσα στά δάση, στά βουνά καί στ’ 
άκροθαλάσσια τοΰ ’Όρους, όσα ακόυσα άπό γέρους καλογέρους στά δάση 
τής Μονής Φιλοθέου, στά γύρω τής μεγίστης Λαύρας, στόν ελαιώνα τής 
Μονής Καρανιά, καί δσα μοΰ διηγηθήκανε νεαροί καλογέροι στό γιαλό 
τής Μονής τών Ίβήρων κοιτάζοντας άπό τόν Ά ρσανά νοσταλγικά τή θά
λασσα τής Θάσου αντίκρυ...

*  *

Ό  ’Ιωάννης ό Κουκουζέλης, τό λοιπόν, γεννήθηκε στό Ντουράτσο, 
πέρα στήν ’Αρβανιτιά, έκεΤ, άπ’ δπου χιλιάδες εργάτες φτάνουν στό Ά γ ιο 
νόρος γιά νά δουλέψουν στά ξύλα. Φαίνεται πώς μικρός δόκιμος ήρτε στό 
Ά γιώνυμον δρος κ ι’ άπό τότες έδειξε κάποια χαρίσματα μυαλού καί φω 
νής. Μπορεί δμως ναχε κ ι’ άλλες καλές φροντίδες. Κ’ εϊτε έτσι, εϊτε αλ
λιώς άπό νωρίς, μικρό παιδάκι ακόμα, μπήκε μαθητής στήν Αύτοκρατο- 
ρική Σχολή τής Πόλης. ’Ή τανε τό δύστυχο ορφανό άπό Πατέρα άπό πολύ 
μικρό, κ ’ ή Χριστιανική φιλανθρωπία δέν τάφισε νά χαθή.

Πολλά θέλουνε νά ποΰνε γιά τήν εξυπνάδα καί τήν προκοπή του. Κ ’ 
έτσι γρήγορα πήγε μπροστά. Μέσα στή Σχολήν αύτή έδειξε εξαιρετικά χα
ρίσματα φωνής, μά καί μουσικοΰ ταλέντου. Τέτοια ξεχωριστά πράμματα 
δέν έπρεπε νά πάνε χαμένα. Οί άνθρωποι τοΰ ΙΙαλατιοΰ τά καταλάβανε 
καί βάλανε τόν ’Ιωάννη στή Μουσική Σχολή. Έ κεΐ έκαμε θαύματα! Γλή
γορα γίνηκε ένας μουσικός ξεχωριστός. Κανένας δέν τούβγαινε μπροστά 
ούτε στή φωνή, ούτε στή θεωρία.

Τάμαθεν αύτά κι’ ό Αύτοκράτορας Α λέξιος Α '. ό Κομνηνός. Γιατί 
αύτά γινήκανε στόν καιρό τής βασιλείας του : 1081-1118 μ. Χρ. Καί σέ 
λίγο ό Κουκουζέλης βρέθηκε κάτω άπό τήν άγια προστασία τοΰ Α λέξιου. 
Πήρε τότες τόν διορισμό του γιά Μαγίστοορ, δηλαδή αρχιμουσικός τών 
Βασιλικών ψαλτών. Γρήγορα γιόμισε μέ δόξες καί μέ πλούτη. Ό  Βασι
λιάς τόν έντυσε στά ολόχρυσα καί τόν έβαλε στό πλάι του πάντα νά τοΰ 
ψάλλη. ’Ά λλη φωνή πιά δ Ά λέξης δέν μπορούσε ν ’ άκούση. Ό  μουσικός 
Κουκουζέλης τούχε πάρητό νοΰ !

Έβουλήθηκε τό λοιπόν δ Βασιλιάς, επειδή καί τόσο τόν αγαπούσε



κα'ι τον έθαύμαζε, νά τόν παντρέψη μέσα στό Παλάτι καί νά τοΰ δώστ) 
την ωραία θυγατέρα ενός μεγάλου Αΰλικοΰ του. Μά ό Κουκουζέλης δέν 
ήθελε νά παντρευτή. ’Ά ξιο  καί παράξιο τό κορίτσι, μά ό ’Ιωάννης δέν 
ήθελε νά άσχοληθή περί πολλά. «Ε νός έστί χρεία!» Μονάχα τήν Τέχνη 
εί'ξερε ό Κουκουζέλης. Τάλλα μακριά! Μά τί νάκανε ό δύστυχος σ’ αΰτή 
τ ήν περίσταση ; Νά μή δεχτή τό γάμο καί νά πικράνη τό Βασιλιά καί προ
στάτη του ; ’Ή  νά παντρευτή χωςίς τή θέλησή του καί νά γίνουν δυστυ
χισμένοι κ ι’ αυτός καί το κορίτσι προδίνοντας μαζί καί τήν τέχνη του ; Βάριό 
τό διπλό ρώτημα. Τί νάκανε ; Νύχτες άλάκερες μάτι δέν έκλεισε καί λΰση 
δέν εΰρισκε. Στό τέλος πήρε τήν απόφαση : Νά φυγή, άπό τό Παλάτι κρυ
φά καί νά πάη άγνωστος καί μεταμορφωμένος στό Άγιονόρος.

** *
Τό'πε καί τό'καμε. ’Έ φυγε κρυφά άπό τήν Πόλη καί πήγε στό Ά γ ιο 

νόρος κακοντυμένος, αλλαγμένος, αγνώριστος... Είπε, πώς θέλει νά μο- 
νάση καί ό ηγούμενος τής Μεγίστης Λαύρας τόν πήρε στό μοναστήρι 
του. Κι’ επειδή ήτανε νέος ακόμα, τόν βάλανε νά βόσκη τούς τράγους τής 
Μονής. Καί τότες, δπως καί σήμερα, κατσίκες καί θηλικά ζώα δέν υπαρ- 
χαν στό ’Όρος. Για δαϋτο κ ι’ δ Κουκουζέλτ^ς έ'βοσκε μονάχα τραγιά...

Μά πώς νά ξεχάση τήν ωραίο, τέχνη του; Καί κεΐ λοιπόν, ποΰ έβοσκε 
τούς τράγους έψαλλε. Μά τί ψάλσιμο ήτανε κείνο ! Τόσο μαγευτικά έψαλ
λε, ποϋ τά ζφα τοΰ κοπαδιοΰ τόν πλησιάζανε καί μαγνητισμένα στεκόν
τουσαν γΰρω-γΰρω του καί τόν άκούγανε ! Οί τράγοι σηκωνόντανε ορθοί 
στά πισινά τους πόδια καί τόν άφουγκράζονταν μαγεμένοι! Αΰτό τό θαυ
μάσιο πράμμα κάποτε τό είδανε καί καλόγηροι τής Μονής καί τό πρό- 
φτασαν στόν άγιο ηγούμενο.

Μά κ ι’ άλλες φορές γίνανε άλλα πιό θαυμαστά. Ακόμα καί τ ’ αγρί
μια τοΰ βουνοΰ, τ ’ άλάφια, τά ζαρκάδια καί τ ’ αγριογούρουνα μαζευόν- 
τουσαν γύρω του καί, χωρίς νά τόν πειράζουνε, άκούγανε σά μαγεμένα... 
Καί τά πουλιά ακόμα σταματούσανε τό κελαϊδισμό τους καί τόν άκού
γανε... Τ’ αηδόνια γύρω-γύρω στή Μεγίστη Λαύρα χάσανε τή φωνή τους...

Σιγά-σιγά δλα τάμαθεν δ άγιος ήγούμενος. Καί συλλογίστηκε πώς δ 
τσομπάνης εκείνος ήτανε μεγάλος μουσικός, κάτι εξαιρετικό. Κι’ δταν τόν 
ακούσε κ ι’ ό ’ίδιος δ ήγούμενος, τότες πιά έγραψε στήν Πόλη γιά κείνο τό 
μοναδικό θαΰμα τής μουσικής τέχνης. Τάγραψε δλα : τής καί τής καί τής..

Βούιξε ή ΙΙόλη άλάκερη άπό τό θαΰμα !...
Τδμαθε τό. λοιπόν κ ι’ ,ό Αΰτοκράτορας Α λέξιος καί κατάλαβε πώς 

αΰτός θάνα ι δ Κουκουζέλης, ποϋ τόν ειχε χαμένο. Α μέσως διάταξε τόν 
ηγούμενο νά πιάσουν τόν τσομπάνη καί νά τοΰ τόν φέρουν στό Παλάτι.



’Έτσι και γίνηκε. Ά φ ο ΰ  πια προδόθηκε ό Κουκουζέλης δέχτηκε να πάη 
πάλι στήν ΙΙόλη. Εί'ξερε πώς ό Α λέξιος τόν αγαπούσε καί τόν εκτιμούσε 
καί κακό δέν θά τοΰκανε. Τόν πήγανε τό λοιμόν στήν II όλη καί τόν πα
ρουσίασαν στόν Αΰτοκράτορα. Κείνος πάλε διέταξε καί τοΰ βγάλανε τά 
τσομπάνικα ροΰχα καί τοϋ βάλανε χρυσά. ’Έ πειτα του ε ίπ ε :

—Ευλογημένε μου, γιατί νά φύγης ; Έ γώ  δέν ήθελα νά έπιμείνω 
γιά τό γάμο. Μά δέν μπορώ νά στερηθώ τή Μουσική σου. Κάθισε κοντά 
μου νά ψάλλης στό Παλάτι καί θάχης δ,τι θέλεις...

Μά ό Κουκουζέλης δέν ήθελε νά μείνη στήν Πόλη. ΙΙαρακάλεσε τον 
Αΰτοκράτορα νά μονάση. Στήν αρχή ό ’Αλέξιος δέν ήθελε νά τόν άπο- 

. χωριστή. Μά ή επιμονή τοΰ Κουκουζέλη τόν έκαμε στό τέλος νά στέρξη.
** *

’Έτσι 6 Κουκουζέλης τάφισεν δλα γιά τήν αγάπη τής Παναγίας καί 
τής τέχνης του καί ξαναγϋρισε στή Μεγίστη Λαϋρα, τιμημένος πιά κ ι’ όχι 
αγνώριστος τσομπάνης. Κι’ ό άγιος ήγούμενος τοϋδωσε τήν πιό καλή καΰ- 
για καί τοΰ άνοιξε καί τή βιβλιοθήκη τοϋ μοναστηριοΰ στή διάθεσή του.

Έ κεϊ πιά ό Κουκουζέλης έμεινε ώς τό τέλος τής ζωής του, μελετιόν- 
τας τά παλιά μουσικά κείμενα καί συνθέτοντας νέα. Μά δέν έγραφε μο
νάχα μουσικά συνθέματα. Έσιίγγραφε καί θεωρητικές μελέτες γιά μου
σική. Καί δέν έπαψε νά ψάλλη στις άκολουθεΐες τής Μεγίστης Λαύρας.

Κόσμος καί κοσμάκης άπό δλη τήν Αυτοκρατορία πήγαινε επίτηδες 
στό Άγιονόρος γιά νά τόν άκοϋση. Ή  φήμη του ειχε φτάση ώς τους Δαλ- 
ματούς, ώς τούς Ίσαϋρους κα ώς τόν Τίγρη καί τόν Ευφράτη...

'Π αγάπη του στήν Ύ περαγϊα Παρθένα καί στήν Τέχνη του ήτανε 
τέτοια, ποΰ, δταν πιά έφτασε στό κορι'ίφωμα τής ωριμότητας τής Τέχνης 
του, στάθηκε ορθός μπροστά στήν εικόνα τής Παναχράντου κ’ έψαλλε μέ 
τήν ωραία του φωνή, έψαλλε ώρες καί καιρούς... Μαγεύτηκε κ ι’ ό ίδιος άπό 
τή φωνή του, αρπάχτηκε τελειωτικά άπό τήν Πίστι του καί πιά δέν έπαυε. 
Κ’ έψαλλε μέρες καί μήνες καί χρόνια άλάκαιρα, χωρίς νά π ά ψ η !..., Καί 
κανένας καλόγηρος νά τόν βγάλη άπό κεΐ δέν μποροΰσε !

Τόσον καιρό στάθηκε κεΐ ακίνητος ό Κουκουζέλης, ώστε τά πόδια 
του άποκάτω στις πατούσες πιάσανε σκουλήκια! "Οταν ή Παναγία ή Παρ
θένα κατάλαβε πώς ό Κουκουζέλης έσκουλήκιασε, ύμνοόντας την ακίνητος, 
τόν έγιάτρεψε μέ Θαΰμα της καί τόν έκαμε “Αγιο.

Ά πό τό θαΰμα αυτό ή εικόνα τής Παναγίας τής Μεγίστης Λαύρας, 
ή ίδια ή εικόνα, που μπροστά της ό Κουκουζέλης καιρούς καί χρόνια α
διάκοπα έψαλλε, πήρε τό'νομα·: Παναγία ή Κουκουζελίτσα. Καί σήμερ’



ακόμα βρίσκεται και σέ ιδιαίτερο παρεκκλήσι, κοντά στήν Πύλη τής Μονής, 
δπου τήν προσκυνάει δλη ή ’Ορθοδοξία.

«Μετέστη δέ πρός Κύριον πλήρης ήμερων» ό Κουκουζέλης μιά 1η 
’Οκτωβρίου καί ή Εκκλησία κείνη τήν ημέρα γιορτάζει τή μνήμη τοΰ 
Α γίου Ίωάννου Κουκουζέλη μαζί μέ τόν Γρηγόριο Δομεστίνο, ποΰ καί 
κείνος ήτανε μουσικός..Ό  τάφος τοΰ Α γίου Κουκουζέλη είναι στήν Ε κ 
κλησία τών ’Αρχαγγέλων.

*❖ *
Αύτή είνα ι σύντομα ή ζωή τοΰ Ιω ά ννη  τοΰ Κουκουζέλη, ποΰ τό 

έργο του τό Μουσικό στάθηκε αληθινά σπουδαίος σταθμός στήν ιστορία 
τής Βυζαντινής Μουσικής. Αυτός άνοιξε, δπως τό θέλουν οί ιστορικοί τής 
τέχνης, τήν τρίτη περίοδο τής Βυζαντινής μουσικής.

’Όχι μονάχα έμελοποίησε άπειρα εκκλησιαστικά μουσικά συνθέματα 
δλων τών ειδών, μά κ ’ έγραψε διάφορα έργα γιά τή μουσική. ’Έφερε στήν 
Μουσική μεγάλη πρόοδο γιατί έδωσε ανάπτυξη σέ παλιά παραδομένα μου
σικά σχήμιατα καί ακόμα αυτός έφεΰρηκε καί μεταχειρίστηκε νέα αγκι
στροειδή σημαδόφωνα, γιά νά πλουτίση τήν μιελοιδία γνωστών παλιών 
μουσικών. Τά σημαδόφωνα αΰτά έσημείωναν νέες «θέσεις». Καί τά βλέ
πουμε στά παλιά χειρόγραφα Βυζαντινής μουσικής, χαραγμένα μιέ κόκκινο 
μελάνι, κάτω άπό τά μαΰρα σημαδόφωνα τοΰ Δαμασκηνοΰ. Αΰτά τά νέα 
μελφδικά σημεία τοΰ Κουκουζέλη είνα ι οι «μεγάλες υποστάσεις», ποΰ 
έτράβηξαν κατόπι σέ μεγάλη εξέλιξη. Δέν έμειναν νεκρές «θέσεις» μά στήν 
εκτέλεση ή φωνή πήρε νέες μελφδίες. Αύτή ή εκτέλεση τών σημαδιών 
μιέ φωνή έδιδάχτηκε άπό διαφόρους Βυζαντινούς δασκάλους τής Μουσι
κής καί έλέγετο «έξήγησις».

’Έτσι ό "Αγιος Κουκουζέλης άνοιξε νέους δρόμους στή Βυζαντινή 
Μουσική.

Τοΰτα είνα ι τά δσα ξέραμε καί παραδοθήκαμε. 'Ωστόσο ό σοφός κα
θηγητής κ. Γ. Σωτηρίου υποστηρίζει, πώς δ Κουκουζέλης αυτός τής Με
γίστης Λαΰρας δέν έ'ζησε στόν καιρό τοΰ ’Αλεξίου Α '. Κομνηνοΰ, μά 
πολύ αργότερα, στόν 15ον αιώνα. Μά αυτό θά βεβαιωθή ή θά τό πετά- 
ξουμε δταν μιλήσουνε οί βιβλιοθήκες. Γιά τήν ώρα κρατούμε τήν παρά
δοση. 'Ωστόσο πρέπει νά ξέρουμε πώς Μουσικοί μέ τό δνομα Κουκουζέλης 
φάνηκαν πολλοί έπειτ ’ άπό τόν "Αγιο, γιατί καί μεταξύ τοΰ 1700 καί 
1750 φαίνεται πώς ζοΰσε ένας Βυζαντινός μουσικοσυνθέτης μιέ τό δνομα 
Ίω άσαφ Κουκουζέλης, ποΰ έσΰνθεσεν είρμολόγιο καί άλλα διαλεχτά με- 
λφδήματα.

Αύτά τά λίγα ξεδιαλέξαμε άπό τήν παράδοση καί άπό τήν ιστορία, 
σχετικά μέ τή ζωή καί μέ τό έργο τοΰ μεγάλου Μουσικοΰ καί 'Αγίου.

’Έγραφον έν τΐΑ 'Ιερ? Μονή τοϋ Βχτοπαιδίου). ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ



χ ·  rp e ic  x n o > p e ic  τ ο γ  Ζ η ί  h m x  i o c  

Ί  HC β Κ Κ Χ Η C JX C 'T JK H  C  M X C  M O y C I K H C  .

"Ενα άπό τα σοβαρώτερα καλλιτεχνικά καί ταυτοχρόνως πνευματικο- 
κοινωνικά ζητήματα τής νεωτέρας Ελλάδος ε ίνα ι άναμφίβολα τό ζήτημα 
τής εκκλησιαστικής μας μουσικής, έπί τοΰ οποίου ή διεΰθυνσις τών Μ. 
X. μοΰ έ'καμε τήν τιμήν νά άναθέση καί είς εμέ, αν καί μή ειδικόν δσον 
αφορά τήν βυζαντινήν ιδίως μουσικήν, νά έκφράσω τάς απόψεις μου στό 
πανηγυρικόν αυτό καί άφιερωμένον κατά τό πλεΐστον στή Βυζαντινή μου
σική τεΰχος τοΰ περιοδικοΰ.

Θα προσπαθήσω λοιπόν στό άρθρο μου αυτό χωρίς νά είσέλθω εϊς 
οίανδήποτε μερικήν έξέτασιν καί έπεκταθώ σέ τεχνικάς λεπτομιερείας, νά 
θέσω άπό γενικής άπόψεως καί περιωπής ενώπιον τών αναγνωστών τών 
■ Μουσικών Χρονικών» τό ακανθώδες καί πολύπλοκον ζήτημα τής 
εκκλησιαστικής μας μουσικής είς τάςγενικάς καί κυριωτέρας του γραμμάς.

Είναι γνωστόν δτι από τής άπελευθερώσεως τής Ελλάδος ή Πολι
τεία μιας, δπως έλάχιστον καί δλως έπιπόλαιον ενδιαφέρον έδειξεν γιά τά 
γενικά πνευματικοκαλλιτεχνικά μιας πράγματα,ιδίως δέ δσον αφορά τόν μου- 
κόν κλάδον, (άφοΰ δλη ή άναπτυχθεΐσα μουσικοκαλλιτεχνική μας ζωή 
είναι άποκλειστικώς απόρροια τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας)—έτσι καί τήν 
εκκλησιαστική μας μουσική παρημέλησεν εντελώς.

Καί ή τέχνη αυτή, κατά φυσικήν συνέπειαν, ποΰ έχει τόσον υψηλόν 
ήθικοθρησκευτικό προορισμό καί ποΰ άνεπτΰχθη είς μιέγιστον βαθμόν εϊς 
δλα τά προηγμένα μιέρη τοΰ Κόσμου, είς τό Βυζάντιον δέ έ'φθασε εϊς 
περίλαμιπρον ακμήν, παρ ’ ήμιΐν έγκατελείφθη τελείως είς τήν τΰχην της, κυ- 
ριολεκτικώτερον, άφέθη στϊ| διάκρισιν τών διαφόρων, ώς έπί τό πλεΐστον, 
άκαλαισθήτων καί αμαθών, μουσικώς, λειτουργών τοΰ Ύ ψ ίστου καί επι
τρόπων, ποΰ οΰσιαστικώς διευθΰνουν, έν γένει, τάς άνά τό Κράτος εκ
κλησίας.

Έ ξ αιτίας αΰτοΰ δέν είναι καθόλου άξιον απορίας το κατάντημα τής 
εκκλησιαστικής μας μουσικής, ή κατά τό πλεΐστον προχειρολογία, ή άντι-



έπιστημονικότης καί άντιαισθητικότης εις τήν δλην έκδήλωσιν τής τέχνης 
αύτής. Διότι δυστυχώς κατά μέγιστον μέρος άφ ’ ενός ή καλλιεργούμενη 
είς τάς εκκλησίας μας μονόφωνος μουσική, ή επικαλούμενη «βυζαντινή» 
δέν είναι πολλάκις τίποτε άλλο, παρά μιά κακόφωνος ρινοφωνία άνθρώ- 
άγνοούντων τήν θεωρίαν καί τήν ορθήν παράδοσιν τής βυζαντινής μουσι
κής καί ώς έκ τούτου αύτοσχεδιαζόντων αύθαιρέτως καί άντιαισθητικώς, 
πράγμα, ποϋ συμβαίνει πρΰ πάντων μέ τούς έξ ’Ανατολής (ιδίως έκ Μι- 
κράς ’Ασίας) ψάλτας, ποΰ αναμιγνύουν σ’ αύτήν' καί μεγάλην δόσιν αμανέ !

’Α φ ’ ετέρου αί άραιαί άπόπειραι εισαγωγής και έκτελέσεως έκκλησια- 
στικής τετραφωνίας (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων) δέν είναι τίποτε άλλο, 
παρά μιά επιπόλαια κανταόοποίησις τής εκκλησιαστικής μουσικής, άλλοτε 
μέν διά τής τελείας παραφθοράς τών βυζαντινών θεμάτων, καί άλλοτε διά 
τής άναμίξεως ελαφρών καί άντιϊερουργικών, σχεδόν όπερεττικών, μελω
διών διά λόγους μόνον καί μόνον εμπορικής σκοπιμότητος διά τήν αισθη
σιακήν ίκανοποίησιν τών ανθρώπων κατωτέρου γούστου καί διανοητι
κότητας.

Αί σποραδικαί δέ προσπάθειαι έναρμονίσεως τής βυζαντινής μουσικής 
πρέπει νά τονισθή, κατά κανόνα δέν είναι ικανοποιητικοί, ώς μή αποδί- 
δουσαι πιστώς τόν χαρακτήρα καί τό ϊδιάζον χρώμα, καθώς καί τήν ποι
κιλίαν τών βυζαντινών τρόπων καί κλιμάτων μέ τήν μεταγραφήν τών εκ
κλησιαστικών μελωδιών, εις τήν ευρωπαϊκήν σημειογραφίαν καί μέ τήν 
προσαρμογήν έντελώς ακαταλλήλου εύρωπαϊκής αρμονίας, αντί μιας ειδι
κής, έλληνιζούσης.

Παραλείπω πλέον τάς κακοτέχνους απόπειρας άπλοποιήσεως δήθεν τής 
βυζαντινής μελωδίας καί έφαρμογής έρμαφροδίτου μουσικής μορφής μέ μίαν 
πρακτικήν, ένίοτε, αρμονίαν, μέ τριφωνίες, τέρτσα κλ., ποΰ αρέσουν μόνο 
σ’ ένα άδιαπαιδαγώγητον α’ισθητικώς κοινό.

Αί έλάχισται περιπτώσεις αριστοτεχνικού καί ταύτοχρόνως αύστηρώς 
έκκλησιαστικοΰ χαρακτήρος συνθέσεων καί έκτελέσεων εις τήν Πρωτεύ
ουσαν ιδίως τής Ελλάδος (δπως λ.χ. δ χορός τοΰ αειμνήστου ΙΙολυκράτους 
κλ.) δέν έχ ουν άλλην σημασίαν, παρά ώς σπάνιαι εξαιρέσεις έπιβεβαιώνου- 
σαι μάλιστα τόν γενικόν κανόνα τής άσυστηματοποιήτου προχειρολογίας 
καί έλαφρότητος, μέ τήν όποιαν καλλιεργείται ή έκκλησιαστική μας μου
σική, είναι έξαιρετικαί, φωτειναί άναλαμπαί είς τήν γενικήν ζοφεράν αντι-
καλλιτεχνικήν έκδήλωσιν τής έκκλησιαστικής μας μουσικής.❖

Τό ζήτημα λοιπόν τής διευθετήσεως καί αποκαταστασεως της εκκλη
σιαστικής μας μουσικής έχει τριπλήν άποψιν.

Α'.) Τής αυθεντικής κωδικοποιήσεως τών βυζαντινών έκκλησιαστι- 
κών μελωδιών διά τής επιλογής καί καθιερώσεως τής γνησίας βυζαντινής 
μουσικής, τής βασιζόμενης ε’ις τήν ορθήν παράδοσιν καί άπηλλαγμένης 
κάθε άλλου στοιχείου προερχομένου άπό ξενικάς επιδράσεις.

Τό ζήτημα αύτό εύρίσκεται είς άμεσον σχέσιν μέ τήν λύσιν τοΰ προβλή
ματος τών διαστημάτων τών τόνων, τό δποϊον, παρά τάς σοβαράς πολυετείς 
έπ’ αύτοΰ έπιστημονικάς έργασίας ειδικών, κατά τινας δέν έλύθη ακόμα 
όριστικώς.



Όμοίως υπάρχουν σοβαραί αντιρρήσεις περί τής γνησιότητος, ώς πρός 
τήν προέλευσιν, τής νέας παρασημαντικής καί τής αύθεντικότητός της 
είς τήν απόδοσιν τής αρχαίας βυζαντινής μουσικής. (*)

Β'.) Ή  δεύτερα άποψις είναι ή σοβαρά μελέτη καί λΰσις τοΰ ζητήμα
τος τής έναρμονίσεως τής βυζαντινής μουσικής, δηλ. νά έξετασΟή έάν καί 
μέχρι ποίου σημείου είμπορεΐ νά έναρμονισθή ή βυζαντινή εκκλησια
στική μουσική, χωρίς νά άλλοιωθή ό ιδιαίτερος χαρακτήρ, χωρίς νά χαθή 
τό ϊδιάζον χρώμα καί ή έκφραστικότης της. καί

I .) Γό ζητημα τής ελευθέρας δημιουργίας νέας εκκλησιαστικής μου
σικής, ή οποία είμπορεΐ καί νά έμπνευσθή άπό τάς βυζαντινός μελωδίας, 
πάντως δμως άνωτέρας πνοής καί συνθέσεως κατ’ αναλογίαν μέ δ,τι εγινε 
είς άλλας ορθοδόξους εκκλησίας, καθώς καί νά έξετασθή, αν θά ήτο εποι
κοδομητικόν είς τήν μ ο υ σ ι κ ο ε κ κ λ η σ ι α στ ι κ ή ν μας άνάπλασιν ή έκτέλεσις, εστω 
και σποραδικώς, εις τας εκκλησίας μιας και ευρωπαϊκών αριστοτεχνικών 
έργων τής ορθοδόξου εκκλησίας.

Διά τάς τρεις αΰτάς θεμελιά>δεις απόψεις μέ τάς οποίας εμφανίζεται τό 
ακανθώδες ζήτημα τής εκκλησιαστικής μας μουσικής είμπορεΐ νά λεχθή δτι 
προφανώς πρέπει νά λυθοΰν κατά σειράν, λυομένου πρώτον τοΰ ζητήμα
τος τής πιστής καί αυθεντικής άποδόσεως τών βυζαντινών μελωδιών κα
τόπιν νά λυθή τό πρόβλημα τής έναρμονίσεως καί φυσικά αυτομάτως, θά 
προέλθη καί ή έλευθέρα δημιουργία εκκλησιαστικών έργων, ποϋ είναι ζή
τημα έπιδόσεως καί ίκανότητος τών Ε λλήνων συνθετών.

Επίσης τό -ζήτημα τής εισαγωγής τετραφώνου μουσικής εις τήν εκ
κλησίαν μας έν γένει δέν είναι δΰσκολον νά λυθή έ'στω, καί μερικώς, μέ μίαν 
άνωτέραν καλλιτεχνικήν κατεύθυνσιν, έφ ’ δσον κατ’ αρχήν δεχθώμεν τήν 
ανάγκην τής προοδευτικής έξελίξεως άπό αισθητικής άπόψεως είς τήν εκ
κλησιαστικήν μας τελετουργίαν.

Διά τό πρώτον ζήτημα τής αυθεντικής άποδόσεως καί κωδικοποιή- 
σε(ος τών βυζαντινών εκκλησιαστικών ασμάτων κ. λ. μιεγάλην προσέφερε 
συμβολήν πλήν τών μελετών τοΰ Τζέτζη, Πολυκράτη κ. λ. ή άξιολογωτάτη 
μουσικοεπιστημονική εργασία τοΰ διακεκριμένου βυζαντινολόγου καθη- 
γητοΰ κ. Κ. Ψάχου, ό όποιος καί τήν γνησίαν φωνητικήν παράδοσιν κα
τέχει καί σοβαράν μουσικοθεωρητικήν εργασίαν, έκτιμηθεΐσαν καί είς τό 
Εξωτερικόν, εχει κάμει διά μελετών κ.λ. (δπως τό περί βυζαντινής παρα

σημαντικής σύγγραμμά του) καί τό σπουδαιότερον, μέ τό Παναρμόνιον, 
είς τό όποιον άπεκρυστάλλωσε τάς θεωρητικάς του απόψεις έπί τής βυ
ζαντινής μουσικής καί διά τοΰ οποίου έπετεϋχθη νά άποδοθοΰν αί 
λεπτεπίλεπτοι διαστηματικαί αποχρώσεις (υποδιαιρέσεις) τής Βυζαντινής 
μουσικής, ποΰ δέν είμποροϋν νά άποδοθοΰν μιέ τό ευρωπαϊκόν συγκε- 
κραμένο σύστημα.

 ̂Έκτος τοΰ κ. Ψάχου καί άλλοι, δπως ό συνεργάτης τών Μ. X. αίδε- 
σιμώτατος κ. Θωΐδης, (μέ τάς μελέτας του έπί τών διαστημάτων τής βυ

(*) Ο Ι· Γζ=τζης εις τό περί της βυζαντινής παρασημαντικής σύγγραμά τδυ σελ. 27, 
ενώ ές εναντίας δ κ. Τάχος δέχεται δτι ή ν ίχ  πχρασημαντική, ή άναλυτικωτίρα αποδίδει 
πιστά τά κείμενα τής παλαιάς στενογραφικής.



ζαντινής μουσικής) ό κ. Κ. Παπαδημητρίου (μέ τό βυζαντινόν σολφέζ πού 
έξέδωκε πρό τίνος κ. λ.) και άλλοι προσέφεραν αξιόλογη συμβολή εις τήν 
λύσιν τοΰ πριοτου, ώς προεΐπα, σοβαρού ζητηματος τής κωδικοποιησεως 
κ. λ. τής βυζαντινής μουσικής.

Τό δεύτερον ζήτημα τής έναρμονίσεως τών βυζαντινών μελωδιών, 
κατά τήν γνώμην· μου ίσης σπουδαιότητος, είναι δυσκολώτατον, ίσως δυ- 
σκολώτερον και άπό τό πρώτον, διά λόγους ούσι αστικούς, ποΰ θά εκθέσω 
έν συντόμφ παρακάτω.

Καί έν πρώτοις άς μοΰ έπιτραπή νά πιστεύω, δτι ανεξαρτήτως τοΰ 
ζητήματος τής έναρμονίσεως τής βυζαντινής μουσικής, -υπάρχει πάντοτε 
έ'να ερωτηματικόν, κάτι τό αμφισβητούμενος μία τέλος άβεβαιότης ως 
πρός τό εάν και κατά πόσον ύπήρχεν αρμονικόν τι πλαίσιον, έστω και εις 
υποτυπώδη μορφήν, είς τήν βυζαντινήν μας μουσικήν, δπως^ υπάρχουν 
σοβαραί άμφιβολίαι και περί τ ής αρμονικής τεχνοτροπίας τής αρχαίας ελ
ληνικής μουσικής διά τήν οποίαν πιστεύουν μερικοί δτι δίς τήν ένόργανον, 
Ιδίως, έφ ’ δσον, ώς αναφέρει καί ό Γκεβάρ, είχε σοβαρόν ρόλον, κατα μέγα 
μέρος ύποκρούσεως εις τήν άρχαίαν έλλην. τραγωδίαν, καί υπήρχαν ά φ ’ ε
τέρου εις τήν άρχαιότητα καί όργανα, ώς έκ τής φυσεώς των πολυφωνι- 
κά, δ π ω ς  ή λύρα"κ".λ. συμπεραίνουν δτι ήτο αδύνατον ή αρχαία μουσική νά 
μήν είχε καί ποιαν τινα αρμονίαν καί άκόμη καί κινήσεις άντιστικτικάς.

ΙΙερί τού δτι ή βυζαντινή μουσική δέν ήτο, καί δεν πρέπει συνεπώς 
να είνα ι, απολύτως μονόφωνος νομίζω δτι δέν εΐ ναι δυνατόν να υπάρξη 
καμμία άμφιβολία, αφού καί εις τήν παράδοσιν με τούς βαστάκτας καί δο- 
μεστίκους τών βυζαντινών χορών σώζεται μία, υποτυπώδης, αρμονία 
τήν οποίαν έφαρμόζουν έν μέρει σήμερον μερικοί βυζαντινίζοντες ψάλται.

'Ο διαπρεπής μάλιστα ιστοριοδίφης καί λόγιος Σάί)ας είς τό περίφη- 
μον συγγραμά του «Ιστορικόν δοκοίμιον περί τοΰ θεάτρου καί τής 
μουσικής τών βυζαντινών» (σελ. σνη) ρητώς άποφαίνεται δτι >-ή μου
σική τών Βυζαντινών ήν πολύφωνος καί πολύτονος ». Υποστηρίζει δε την 
γνώμην του αύτήν μέ τό έπίχείρημα τού πολυμελούς τών εκκλησιαστικών 
χορών σημειώσας δτι έπί αύτοκράτορσς 'Ηρακλείου (<>14) ο χορος τής 
Α γ ί α ς  Σ ο φ ία ς  άπετελεΐτο άπό 18Γ> ψάλτας, ο ί όποιοι ήτο αδύνατον να 
έκβάλλωσι έ'να καί τόν αύτόν τόνον».

’Άλλο επιχείρημα υπέρ τής γνώμης του ο Σάθας προβάλλει την υπαρ- 
ξιν εις τήν Βυζαντινήν έκκλ. μουσικήν οργάνου, ύπογραμμίζων δτι «κατά 
πάσαν πιθανότητα καί αύτή ή ύπό τής έν Τρούλλφ συνόδου έκδιωχθεισα 
τ ώ ν  έ κ κ λ η σ ιώ ν  οργανική μουσική έπανήλθεν έν τφ  ναφ» κ. λ. καί προσθετει 
μάλιστα δτι «εις τών είκονομάχων βασιλέων ό Κωνσταντίνος F/ εδωρη- 
σεν (757) είς τόν αΰτοκράτορα ΓΙεπΤνον (Pepin le Bref) τό πρώτον μουσι
κόν δργανον, τό μέχρι τοΰδε επικρατούν έν ταϊς Λατινικαΐς^έκκλησίαι?-.

'Ως γνωστόν άλλοι άντικρούοντες τήν γνώμην  ̂αύτήν, υποστηρίζουν 
δτι τό δργανον είσήγαγον οί αιρετικοί άρειανοί καί δτι μόνον εις τον Ιπ



πόδρομον  ̂ έχρησιμοποιεϊτο καί δχι είς τήν ορθόδοξον εκκλησίαν. (*)
Ιας απόψεις αυτάς έπί τής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής άνέ- 

φερα άπλώς χρονογραφικώς διά νά καταδειχθή πόσον ε ίνα ι σκοτεινόν καί 
πολύπλοκον έν γένει τό ζήτημα τής ΰπάρξεως αρμονίας είς τήν βυζαντι
νήν μουσικήν,εκ τοΰ οποίου προκύπτει έπιτακτική ή άνάγκη γιά δλους τούς 
εν δ ι α φ ε ρ ο μ ε ν ο υ ς δια την εκκλησιαστικήν μας μουσικήν ν ’ άφήσουν τους 
αυθαιρέτους καί εκ φανατισμού καί ήμιμαθείας δογματισμούς καί νά έπι- 
δοθοΰν εί,ς σοβαράν μελέτην καί ερευνάν επιστημονικήν έπί τών σπου
δαίων αύτών καί άλύτων, μέχρι τοϋδε, προβλημάτων.

'Ως πρός τό ζήτημα τώρα τής ένοφμονίσεως τής σωζομένης βυζαντι
νής μουσικής (ύπό την έννοιαν πλήρους αρμονίας κατ’ αναλογίαν μέ τήν 
ευρωπαϊκήν) υπαρχουν δυο άκρως αντίθετοι γνωμαι σοβαροί καί άξιαι 
μελέτης.

II γνώμη τών συντηρητικωτερων, επι κεφαλής τών οποίων ε ίνα ι ο κ. 
Ψαχος δεν δέχεται την δυνατότητα τής μεταγραφής καί έναρμονίσεως τής 
βυζαντινής μουσικής με το ευρωπαϊκόν, κατα μάλλον η ήττον σύστημα, 
με την αιτιολογίαν οτι εί ναι αδύνατον να αποδοθούν αί λεπτεπίλεπτοι δια- 
στηματικαι αποχρώσεις τής βυζαντινής μουσικής είς τήν ευρωπαϊκήν σημειο
γραφίαν, αλλ ούτε καί είναι δυνατή ή έναρμόνισις, διότι δι’αύτής χάνεται τό 
χρώμα καί νοθεύεται ό ίδιάζων χαρακτήρ τής βυζαντινής μελωδίας κατ’ 
εξοχήν μονοφώνου. Την αντίθετον, έξ άλλου, ά'ποψιν υποστηρίζουν οί ριζο- 
σπαστικωτεροι μεταξύ τών ojtoicov ο  διακεκριμένος μ ο ί ’ο ικ ο λόγος καί λό- 
γιος κ. κ̂ . Ελισαίος Γιαννίδης πρός τήν άντίληψιν τοΰ οποίου συντάσσον- 
ται καί αρκετοί έκ τών νεοελλήνων συνθετών όπως οί κ. κ. Γ. Λαμπελέτ, 
ΓΚ-,τρίδης κ. λ., ποΰ ανέπτυξαν με μερικά αρί)ρα των τάς νειοτεριστικάς 
αντιλήψεις τών έπί τοΰ ζητήματος, ύποστηρίζοντες δτι ή ύπόθεσις τών 
τεταρτημόριων κ. λ. έθεωρήθη καί είς τήν Εΰροίπην ώς αναχρονιστική τά
σι ς καί ότι έγκατελείφθησάν έκεΐ δλαι αί άπόπειραι έφαρμογής συστημά
των περιεχοντων διαστήματα μικρότερα τοΰ ημιτονίου, ποΰ έχάθησαν πλέον 
είς τήν άίσθησιν τών συγχρόνων εξελιγμένων μούσικοκαλλιτεχνικώς αν
θρώπων.

'Ο κ.^Γιαννίδης (Σταμάτιάδης) είς τό άξιολογώτατον βιβλίον του «Ή 
βυζαντινή μουσική καί ή έναρμόνισις της» άποφαίνεται κατηγορημα- 
τικως δτι : «Ή βυζαντινή μουσική έχει αξίαν και πρέπει νά διατη- 
ρηθή. Και έπειδή σήμερα ψάλλεται στη φυσική κλίμακα, μπορεί 
να έναρμονισθή σ’ δλους τούς ήχους της». Τήν βάσιν αυτήν άνα- 
πτί'σσων ο κ. I ιαννιδης αντικρουει τήν γνώμην τών συντηρητικών, εύρί- 
σκ(ον, ότι όπως θέτει τό ζήτημα, δέν υπάρχει εμπόδιο στήν έναρμόνισι τής

(*) Ό ΣάΘας δμως θεωρών τά ζήτημα έν γένει τής Βυζαντινής μουσικής πολΰπλοκον 
αινιγματώδες και μή δυναμενον νά λυθή, αν δέν έλθουν εϊς φώς καί δέν μελετηθούν «αί’ 
πολυάριθμοι μουσ:καί, γραμματικαί ΙΙαπαδικαί καί τά μουσικά ευρήματα το3 'Αγιοπολίτου 
του Πτωχοπροδρόμου, τοΰ Κουκουζέλη, τοΰ Χρυσάφη καί άλλων δπως τέλος μάθωμεν πώ' 
εννοούν την επιστήμην αυτοί οί πρακτικοί μουσικοδιδάσκαλοι(μαΐστορες)»δένεται δτι «ή εκ
κλησιαστική αΰτή^ μουσική, γνήσιον τέκνον τοΰ παλαιού θεάτρου, έπί πολύ αδελφικώς συνέ- 
ςησε μετά τής τοΰ ίπποδρόμου διότι, ώς καλώς γινώσκομεν, οί βυζαντινοί ούδεμίαν έπο'ουν 
διακρισιν μεταςύ εκκλησιαστικής καί πολιτικής μουσικής» κλ.



βυζαντινής μουσικής, άφοΰ εις τήν εκκλησίαν ψάλλεται αυτή στήν φυ
σικήν κλίμακα και όχι μέ τήν συγκεκραμένην.

Αξιοσημείωτος, δμως ιδιαιτέρως ε ίνα ι ή γνώμη τοΰ ^προόρως^έκλι- 
πόντος θαυμασίου μουσικοσυνθέτου καθηγητοΰ Πολυκράτη, ό όποιος,αν καί 
συνέθεσε πολλά έργα αληθώς αριστοτεχνικά, εκκλησιαστικής μουσικής είς 
τήν Ευρωπαϊκήν τετραφωνίαν, κηρύσσεται μ’ ολα ταΰτα εις τό πολύ εν
διαφέρον βιβλίον τού «Ή τετράφωνος μουσική έν τή έπκλησία» κατά 
τής ιδέας τής έναρμονίσεως τών βυζαντινών μελωδιών (*)

Τό ζήτημα λοιπόν τής έναρμονίσεως τής Βυζαντινής μουσικής, κα
θώς βλέπουμε, είναι δυσκολώτατον και μέχρι σήμερον άλυτον. Ό  ύποφαι- 
νόμένος δέν πρόκειται νοιέκψερω επ αυτοί) την προσωπικήν μου γνώμην. 
Θά παρατηρήσω μόνον δτι αύτό ϊσως θά μπορούσε νά λυθή εις τό μέλλον 
εύνοϊκώς άπό τήν μουσικοθεωρητικήν δεινότητα και τήν εξαιρετικήν συν
θετικήν αξίαν μερικών μουσουργών μας, που θά ενδιαφερθούν μέ αγαπη 
γιά τήν εκκλησιαστική μας μουσική. ’Ίσως πάλι θά  είμπορούσε πρός τό 
παρόν νά λυθή μερικώς δια τής επιλογής ωρισμενων μελωδιών (ηχων^, ποϋ 
εύκολώτερα είναι έπιδεκτικαί έναρμονίσεως, ύπό τήν πλήρη έννοιαν, με 
έλληνικήν εννοείται τεχνοτροπίαν, καθώς και να έξετασθή κατα πόσον θα 
εΐμποροϋσε νά έφαρμοσθή μία ειδική αρμονική υποκρουσις ως συνοδεία εις 
μερικά μονόφωνα, κατ’ έξοχήν, με πολλά ποικίλματα κ. λ., βυζαντινα 
άσματα.

’Έτσι εμφανίζεται, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, τό ζήτημα τής 
έναρμονίσεως τής βυζαντινής μουσικής.

* *
'Ως πρός τό τρίτον ζήτημα τής έλευθέρας δημιουργίας εκκλησιαστι

κών ακολουθιών κ.λ. μέ πηγάς έμπνεύσεως βυζαντινάς, η καί to τής ει
σαγωγής είς τάς εκκλησίας μας ευρωπαϊκών συνθέσεων είς τετράφωνον, 
ποΰ έκτελούνται είς άλλας ορθοδόξους εκκλησίας τοΰ Εξωτερικού, μοϋ 
φαίνεται δτι έξαρτάται νά λυ{}ή άφ ’ ενός άπό τόν χρόνον καί αφ έτέρου

(*) Είς τήν μελέτην του αύτήν δ Πολυκράτης, μεταςύ τών άλλων, λέγει καί τά  
έξής άξια προσοχής: «Ή Β υ ζ α ν τ ι ν ή  ή μ ώ ν  μ ο υ σ ι κ ή  π ρ έ π ε ι  ν ά μ ε
ν η ά θ ι κ τ ο ς ·  π ρ ώ τ ο ν  μ έ ν  ώ ς  ι σ τ ο ρ ι κ ό ν  κ ε ι μ ή λ ι ον ,  δ ε ύ 
τ ε ρ ο ν  δ έ  δ ι ό τ ι  δ έ ν  ε ν α ρ μ ο ν ί ζ ε τ α ι .  Ά λ λ ά  κ α ί  έ ά ν έ ν α  ρ- 
μ ο ν ι σ θ η  δ έ ν  δ ύ ν α τ α ι ν ά  ά π ο δ ώ σ η τ ή ν  κ α θ ’ έ α υ τ ό  έ ν ν ο ι α ν  
τ ο ΰ  μ έ λ ο υ ς .  Οί λέγοντες ή γράφοντες δποσχέσεις δτι θά έποικοδομήσωσι ν ε ο ν 
ε θ ν ι κ ό ν  σ ύ σ τ η μ α  έναρμονίζοντες τά βυζαντινά μέλη ώς έχουσιν, ή άγνοοΰσι τά  
πράγματα καί έπομένως ματαιολογοΰσ.ν, ή ρεκλαμαρίζονται καί ούτως έγυρτεύουσιν. _ 
Διάφοροι οί κανόνες τής ά ρ μ ο ν ι κ ή ς  σ υ ν θ έ σ ε ω ς  τών μερών τής νεωτερας 
μουσικής, διάφοροι δέ αί συνθήκαι τ ής μ ε λ ω δ ι κ ή ς  π ο ι ή σ ε ω ς .  Ο μέν μελω- 
δός 'έχε. απεριόριστον έλευθερίαν, δ δέ άρμονιστής ύπόκειται είς δεσμούς καί ουνθηκας ω ν 
ο ύ δ α μ ώ ς  δ ύ ν α τ α ι ν ά  π α ρ ε κ κ λ ί ν ω -

Ή Βυζαντινή λο.πάν μουσική δέν δύνα τα ινά  ύποταχθη είς τούς κανόνας τής πολυ- 
φώνου, διότι διάφορος ή διαίρεσ.ς τής κλίμακος τής μιας, άλλοία δέ ή τής άλλης. Το πραγ- 
„α εΰε-ή-'ητον ή μέν βυζαντιακή, Ιλκουσα τήν καταγωγήν άπό παλαιοτατων χρόνων, 
διασώζει τούς κανόνας τής τότε μελικής πόιήσεως, ή δέ πολύφωνος γέννημα τών νεωτέρων 
χρόνων ούσα,δπως καί αί λοιπαί τέχναι καί φυσικαί έπιστήμαι, άκολουθεΓ ταΓς συνθηκαις της 
νεωτίρας κοινωνικής άναπτύξεως καί τα'ίς άπαιτήσεσι τών νεωτέρων χρόνων. Ο υ δ ε μ . α 
λ δ ι π ό ν  σ χ έ σ ι ς τ ή ς  μ ι α ς  π ρ ό ς  τ ή ν  ά λ λ η ν . »



άπό τήν καλήν θέλησιν και τήν προοδευτικότητα τών αρμοδίων μας σχε
τικά μέ την εν γενει θέσιν καί τήν καλλιέργειαν τής εκκλησιαστικής μιας 
μιουσικής.

Δια το ζητημα τής ελευθερας δημιουργίας έργων εκκλησιαστικής 
μουσικής εις τετραφοονον, πρεπει να σημειοοσοο, δτι έφ3 δσον έχουν εκκλη
σιαστικόν, μυστικιστικόν χαρακτήρα καί αρτιότητα τεχνικήν, και συνεπώς 
υποβάλλουν συναισθήματα κατανύξεως καί ψυχικής έξάρσεως, είνα ι άπεί- 
ρως προτιμοτερα, απο τας προχειρολόγους καί κακοτέχνους εναρμονίσεις 
βυζαντινά)ν μελωδιών, ποΰ μόνον τας παρωδούν διά τής έλαφράς καντα- 
δοποιήσεως.

Επί τοΰ επιπέδου αύτοΰ νομίζω ότι είμπορεΐ νά θεωρηθή ώς λαμπρά 
αφετηρία, εν πολλοις αξιομίμητος, ή εργασία τοϋ υπέροχου καλλιτέχνου καί 
ανθρώπου Α.Κατακουζηνοΰ, τοΰ Πολυκράτη, Ν. Λαμπελέτ,Σπάθη κ.λ.,ποΰ 
εδημιούργησαν αριστοτεχνικά έργα εκκλησιαστικού ύφους μέ ελληνικόν, 
κατά τό πλεΐστον, χρώμα, κατ’ αναλογίαν μέ γενομένας ά'λλας τοΰ είδους 
αυτοϋ εργασίας είς ξένας ορθοδόξους εκκλησίας (Ρωσσικήν, Ρουμανικήν 
Σερβικήν κ.λ.)

^Επίσης νομίζω οτι θα επρεπε νά μελετηθή καί λυθή καί τό ζήτημα 
τής εισαγωγής είς τάς εκκλησίας μας, έστω είς ώρισμένην κλίμακα, καί 
μικτού χοροΰ (διά τήν  ̂β ιδίως λειτουργίαν) όπως έ'γινε προ πολλοΰ πλέον 
εις τας περισσοτερας ελληνικας εκκλησίας του Εξοοτερικου. Έ άν έφηρ- 
μόζετο ή προοδευτική αύτή μεταρρύίίμισις, ή οποία, άλλωστε, δέν άντίκει- 
ται είς καμμίαν δογματικήν δΐ-άταξιν τής εκκλησίας μας, ούτε καί άποτε 
λεΐ ουσιώδη παρατυπίαν, {ία ητο δυνατόν τοτε νά έκτελοΰνται ύπό μίαν 
ικανήν διεύθυνσιν από καιρού είς καιρόν—όπως καί στάς έλληνικάς εκκλη
σίας τή̂ ς Ρωσσίας καί αριστουργηματικαί συνθέσεις τής ρωσσικής ιδίως 
μουσικής, (λ. χ. Γκλίνκα, Λβώφ, Τσαϊκόφσκη, Άρχάγγελσκη κ.λ.) ώς λίαν 
εποικοδομητικαί διά τήν δημιουργίαν προτύπων διά τούς νέους ελληνας 
φιλομούσους καί καλλιτέχνας, άφοΰ, κατ’ αναλογίαν μέτό έργον τοΰ Παλ- 
λαιστρίνα καί τών άλλων μεγάλων μουσουργών τής Δύσεως, ή Ρωσσική 
μουσική εχει να επίδειξη μνημειώδη έργα αύστηρώς εκκλησιαστικού ύφους. 
Ε ίναι δε έκτος καΦε αμφιβολίας, οτι οι Ροχτσοι, οί όποιοι είς τήν έν γέ- 
νει των ζωήν 'καί τήν πνευματικοκαλλιτεχνικήν των έκδήλωσιν ύπέστη- 
σαν, διά λόγους ιστορικούς, εις μεγάλον βαθμόν τήν έπίδρασιν τοΰ βυζαν
τινού πολιτισμού, ιδίως είς τήν προ τοΰ μεγάλου Πέτρου εποχήν, καί εξ 
ιδιοσυγκρασίας έχουν μεγάλην δόσιν ανθρωπιστικού αισθήματος καί θρη
σκευτικού μυστικισμοϋ, τόν οποίον καί σήμερον ακόμα εκδηλώνουν έμπρά- 
κτως,^έχουν όχι όλιγώτερον άπό οίουσδήποτε άλλους αρμοδιότητα νά δώσουν 
μίαν ανωτέραν κατευθυνσιν εις το σοβαροίτατον ζήτημα τής εκκλησιαστι
κής μουσικής.

Α« αι ^ να ι, εν γενικαΐς γραμμαΐς, αι τρεις κυριώτεραι απόψεις τοϋ 
πολυπλοκου ζ^ητηματος τής εκκλησιαστικής μας μουσικής, τό όποιον χρήζει 
σοβαράς καί εμπεριστατωμένης μελέτης.

Ιδίως ομιως, κατα τήν γνώμην μου, θά έπρεπε προ πάντων νά άπο- 
τελέση αντικείμενον διεξοδικών ερευνών καί εύρείας διαφοοτιστικής συζη-



τήσεως το ζήτημα τής κωδικοποιήσεως τών βυζαντινών εκκλησιαστικών μας 
μελωδιών, καθώς καί τό τής έναρμονίσεως τής βυζαντινής μουσικής.

Καί ασφαλώς γιά τόν ευγενικόν αυτόν σκοπόν, διά τόν οποίον τα 
«Μουσικά Χρονικά» προσέφεραν σημαντικήν συμβολήν, Θά έπρεπε νά 
συγκληθή μεγάλο βυζαντινολογικόν μουσικόν συνέδριον, τό όποιον εις 
σειράν ειδικών συνεδριάσεων, αντί διαφόρων πολυποικίλιον ανακοινώ
σεων, νά έπιληφθή τής συζητήσεως καί κατά τό δυνατόν λΰσεως τών 
ζητημάτων αυτών καί τών συναφών μέ αΰτά.

Μία παρομία θετική καί έπιστημονική εργασία θά ειχεν εϋεργετικώ- 
τατα, άπό πνευματικοκαλλιτεχνικής άπόψεως, αποτελέσματα καί θά  έδιδε 
μίαν αισθητήν προοδευτικήν ώθησιν εις τήν εκκλησιαστικήν μας μουσικήν, 
ποϋ κάθε άλλο παρά ε’ις ικανοποιητικήν κατάστασιν εΰρίσκεται, καί 
διά. τήν οποίαν έχομεν έπιτακτικήν ύποχρέωσιν, καί αξίζει, νά δείξοιμεν ένα 
σοβαρόν ενδιαφέρον.

Ν. ΒΕΡΓΠΤΗΣ



Q e x  i ρ ι κ χ  N e x  β χ χ Η Ν ί κ χ  e p r x  M e  y n o -

e e c H  R y x x N 'r iN H

"Οταν αρχίσανε οί δικοί μας νά γράφουνε θεατρικά έργα, δηλαδή πριν 
από εκατό χρόνια και περισσότερο, τις υποθέσεις τους τις πήρανε άπό τήν 
ιστορία, γιατί τά ξένα έργα, που πρωτοπαίξανέ μεταφρασμένα, τοϋ Βολ- 
ταίρου, τοΰ Ά λφ ιέρ ι, τοϋ Μόντι, τοΰ Μεταστάσιου, ήτανε δράματα ιστο
ρικά.

Ο ελληνισμός, ύ κλασικισμός, πού κυριαρχούσε ακόμη τότε τούς έκανε 
τό ιστορικό δράμα πιο συμπαθητικό καί γιατί οί αρχαίες τραγωδίες είχανε 
κι αυτές μυθικό, σάν ιστορικό, θέμα καί γιατί έτσι βρίσκανε μιά βολικό
τερη ευκολία νά φανερώσουνε κι’ αυτοί, σύμφωνα μέ τούς καθαρευουσιά
νικους ποθους τής εποχής, τά εθνικά τους καί τ ’ άλλα τους, τα τέτια, 
ιδανικά.

Υστερα τό ιστορικό έργο φέρνει στό συγγραφέα καί μερικές βοήθειες 
μ όνο του γιά νά τό γράψει.

Ετσι γραφτήκανε ή καί, σπανιώτερα, παιχτήκανε πολλά έργα, πού τά 
Θέματά τους τά παίρνανε άπό τήν άρχαίαν εποχή καί, λίγο αργότερα, άπό 
τήν ’Επανάσταση τού 2 1 .

Αΰτά όμως γινόντουσαν χωρίς κ'άπια γενικώτερη καί όμολογημένην 
ιδεολογία, ώς πού ό σημαντικώτατος Δ. Βερναρδάκης έβαλε μιά τάξη κ ι’ 
εκανε κι άλλους νά σκεφτοϋνε τό ζήτημα.

Σέ τοΰτο τό σύντομο σημείωμα πρόκειται νά μιλήσουμε γιά τά έργα, 
που λέει ή επιγραφή μας, πιο πολύ βιβλιογραφικά παρά κριτικά, μιά καί 
μάς έκανε τήν τιμήν ή Διεύθυνση τοΰ περιοδικοΰ νά μάς άναθέση κάτι 
τέτοιο στό σημερνό totj φύλλο.

Πρόκειται λοιπόν γιά έργα μέ υπόθεση Βυζαντινή καί Θά μάς έπι- 
τραπή, ελπίζουμε, να πούμε τί έννοοΰμε μέ τή λ. Βυζαντινή τώρα. Ά φ ο ΰ



έχουμε νά κάνουμε μέ θέατρο, θ 3 ακολουθήσουμε μιά μεγάλη κ ι’ απλή 
οδηγία, νόμο, τής θεατρικής Τέχνης, πού επιβάλλει νά δοθή στό θεατή 
κάθε συγκίνηση θεατρική μέ μέσα πολύ γενικευμένα και απλά, δηλαδή τά 
πιό μύχιά μας συναισθήματα νά τοϋ προσφερθοΰνε σάν κοινά καί εύκολα 
γεγονότα, πού φανερά νά μήν εχουνε τίποτα υποκειμενικό καί νά πηγαί
νουν μαζί μέ τήν κοινή συνήθεια.

Ό  πολύς κόσμος δταν λέη Βυζαντινή εποχή, εννοεί τήν 
εποχή, πού αρχίζει μέ τό Μ. Κωνσταντίνο έως τόν Παλαιολόγο καί σβύ- 
νει άπό τή συνείδησή του τήν εποχή τής Φραγκοκρατίας όχι γιατί δέν έχει 
ζωντανές μπροστά του τίς επιδράσεις της, άλλά γιατί τοϋ έρχεται κάποος 
στό κανονικό νά τελειώνει τή Βυζαντινή περίοδο μέ τούς δύο Κωνσταν
τίνους καί μέ τούς Τούρκους, πού ήτανε ό εχθρός, πού μάς βασάνισε .400 
χρόνια καί πού τώρα ευτυχώς μακάρι νά ήτανε νά γινόμαστε καί αληθι
νοί φίλοι.

’Έτσι θά ξεχάσουμε καί μεις δσα έ'ργα γραφτήκανε μέ υπόθεση άπο 
τή Φραγκοκρατία—αν καί δέν ε ίνα ι καί λίγα—-καί θά περιοριστούμε σέ 
δσα μας υποχρεώνει δ προηγούμενος παράγραφος. Φανερό λοιπόν είναι 
πώς αύτός δ σεβασμός πρός τήν κοινή αντίληψη γιά τά δρια τής Βυζαν
τινής εποχής μας κάνει νά πάρουμε μαζί καί τόν «"Αγιο Δημήτριο», αν 
καί ή υπόθεσή του ε ίνα ι στόν καιρό τοϋ Διοκλητιανοϋ.

Ε ννοείτα ι πώς δλα τοϋτα τά σημειώσαμε χωρίς καμιά πρόθεση νά 
κάνουμε τόν ειδικό ι σ τ ο ρ ι κ ό '  δ θεός νά φυλάη τόν άνθρωπο άπό τό 
ν ’ άσχοληθή καί νά κάνει τό σοφό μέ πράματα, πού δέν έχει άφιερώσει 
σ’ αύτά τή ζωή του.

Ό  Δ. Βερναρδάκης στόν πρόλογο τής «Μαρίας Δοζαπατρή» (Μό
ναχο 1858) ψάχνει νά βρή ποιος θά έ'πρεπε νά ε ίνα ι δ δρόμος, πού θά 
ήτανε πιό χρήσιμο νά πάρη ή νέα ελληνική δραματογραφία. Νομίζει πώς ή 
Θρησκεία ε ίνα ι απαραίτητο γνώρισμα τής Τέχνης (σ. θ ')  καί άναγκαστικά 
καί τό νέο ελληνικό δράμα θά  ζητήση τις εμπνεύσεις του μέσα στήν Βυ
ζαντινήν εποχή καί θά ε ίνα ι ρωμαντικό καί όχι κλασσικό" τίποτα δέν έ'χει 
νά ώφεληθή, αν καταφΰγει στούς αρχαίους ή στήν εντελώς νέα εποχή 
(1821). Σχεδόν αποκλείει τά έ'ργα τής φαντασίας, πού φυσικά θά ήτανε 
κοινωνικά (σ. κβ') καί μέ τό δίκιο του, γιατί τότε δέν υπήρχανε τέτοια ζη
τήματα. Στά χρόνια του δμως εϋρισκε πώς τό κυρίαρχο αίσθημα ήτανε 
τό πατριωτικό’ αφού δμως Τέχνη χωρίς θρησκεία δέν γίνεται—γνώμη τοϋ 
Βερν.— θά γυρίσουμε στό Βυζάντιο γιά νά ενώσουμε τό θρησκευτικό, 
πού ε ίνα ι τό κυριώτερο γνώρισμα τοΰ Βυζαντίου, μέ τό τωρινό, πού.είναι 
πατριωτικό: «δστις σήμερον κατορθώσχι νά έμφυσήση τήν πνοήν



τοϋ παρόντος είς τό θρησκευτικόν παρελθόν, δστις κατορθώση, 
άναθάψας άπό τοΰ τάφου καί ζωογονήσας τόν πελώριον νεκρόν 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας νά παραστήση ζώσας καί κινούμε
νος τάς σοβαράς σκιάς τών παρελθόντων χρόνων... ουτος έκέρδισε 
τήν δάφνην τής ποιήσεως, εξήγησε τό παρελθόν καί προεφήτευσε 
τό μέλλον» (σ. μ').

’Αργότερα ό δημοτικισμός, πού δέν ήτανε τίποτα πιο καινούργιο παρά 
μονάχα στούς γραμματικούς τύπους, θά πή τά ϊδια μέ τις «Φλογέρες» 
και μέ τά παρεπόμενα.

Ά πό  τότε ριχτήκανε δλοι στό ιστορικό δράμα, οδηγημένοι από τό 
παράδειγμα τοΰ Βερν. πού δμως αργότερα τό άφησε γιά νά ζητήση τις 
υποθέσεις του στούς αρχαίους—τό γιατί δέν είναι τής ώρας αυτής—. Καί 
άφοΰ ή «Μαρία Δοξαπατρή» ήτανε τής Φραγκοκρατίας γεμίσανε οί δια
γωνισμοί μέ φραγκικές υποθέσεις.

ΙΙρίν άπό τό Βερν. έχουμε κ ι’ άλλα έργα μέ Βυζαντινήν υπόθεση, τόν 
«Κωνσταντίνον Παλαιολόγον» τοΰ I. Ζαμπέλιου (βρίσκεται μαζί μέ 
τις άλλες του τραγωδίες : Τραγωδίαι Ίωάννου Ζαμπελίου τοΰ Λευκαδίου. 
Έκδοσις Σ :ργίου Ραφτάνη, τόμοι 2. Έ ν  Ζακΰνθφ I860)' τό έργο αύτό 
είναι άπό τά πρώτα, πού παιχτήκανε στήν Α θή να , καθώς καί ένα άλλο έργο 
μέ τόν τίτλο «ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως» τοΰ Σ. Καρόδη· 
έχουμε ακόμη καί τόν «Κωνσταντίνον Παλαιολόγον», (Τραγωδίαν είς 
πράξεις πέντε ύπό Ν. Τ. Β. (Κερκυραίου) έν Ά θ ή να ις  1847, πού μιμείται 
τόν Ζαμπέλιο.

Ε ννοείτα ι πώς δσο προχωροΰσε ό καιρός καί δσο οί δραματικοί δια
γωνισμοί ζητούσαν έργα, δέν αφήνανε καί τούς άλλους λαούς κ ι’ έτσι μάς 
μείνανε καί έργα ή επιγραφές έργων μέσα στις κρίσεις τών διαγωνισμών 
μέ εβραϊκές π. χ. υποθέσεις : (Σαμψών καί Δαλιδά, τραγωδία είς πρ. Β 
ύπό Κων. X. Βερσή. Έ ν Ά θήνα ις  1875. — Ό  Σιρόης, δράμα είς πρ. 3 
μετά προλόγου καί επιλόγου ύπό Ν. Α. Μελαγχροινοΰ. Έ ν  Ά θή να ις  1888) 
καί άλλα μέ υποθέσεις αρχαίες περσικές: (Στάτειρα, αποτυχημένο έργο 
τοΰ Βουτσιναίου 1875, οί Μάγοι, τό ίδιο 1876). Καί στούς άλλους δραμα
τικούς διαγωνισμούς παρουσιαζόντουσαν έργα μέ υπόθεση Βυζαντινή καί 
μάλιστα στό Λασσάνειο τοΰ 1905 υποβληθήκανε : Ή Αίλία Ευδοκία (ή 
ίδια υπόθεση μέ τήν «Ά θηναΐδα» τοΰ I. Καλοστύπη, Δυο Αΰγοΰσται, 
δ\)ο έργα μέ θέμα τή Θεοφανώ καί άλλα δΰο μέ θέμα τό Νικηφόρο Φω
κά, δλα τους αποτυχημένα).

Καί στήν περίστασή μας βλέπουμε ενα φαινόμενο, πού ήτανε πολύ 
συνειθισμένο στήν παλαιότερη έποχή, δηλαδή τυπώνανε πρόθυμα έργα,



που δέν παιχτήκανε, ούτε που ί)ά παιζόντουσαν ποτέ ή δταν δέν τους τά 
βραβεύανε ο! διαγωνισμοί, γιά νά διαμαρτυρηθοϋν?.

Πάρα κάτω σημειώνουμε τά έ'ργα, που μάς ενδιαφέρουν τώρα καί, που 
καί σ ’ αυτά δέν λείπει τό φαινόμενο τοΰτο.

Γιά ευκολία τά έ'ργα τά κατατάξαμε κάπως εξωτερικά μέ αλφαβητική 
σειρά, μέ τήν ελπίδα πώς τό φλύαρο καί τό ξερό αυτό σημείωμά μας δέν 
ί)ά ε ίνα ι καί ή μοναδική μας εργασία σχετικά μέ τό νέο ελληνικό ιστορικό 
δράμα :

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩ. ΑΝΤΩΝ. Κ p ϊ α π ο ς, 6 συκοφαντηθείς υίός τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, 
τραγωδία σέ 5 μέρη' 'ίαμβο;, ’Αθήνα'. 1870 (παινέθηκε ατό ΒουτσιναΓο τοϋ περασμένου 
χρόνου).

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ 1ΚΑΣΙΑ, τραγωδία σέ 4 μέρη' 'ίαμβος (σ’ Ινχ τόμο μέ άλλες τρεις 
τραγωδίες τοΰ συγγραφέα, μ’ ένα δραμα καί μέ κάτι ώδές) ’Αθήνα·. 1903.

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ Ν. ΔΗΜ1ΙΤΡΙΟΣ. Φ α ΰ σ τ α, τραγψδία σέ 5 μέρη’ 'ίαμβος. ’Αθήνα’. 
1894. Πρωτοπαίχτηκε στό θ. 'Ομονοίας (Αικατερίνη Βερώνη, Δ. Τα3ουλάρης, ’Εδ. Φύρστ) 
στις 22 τοΰ Σεπτέμβρη 1893 καί τήν άλλη μέρα παίχτηκε πάλ. στό θ .  ’Ολύμπια (Ευαγ
γελία Παρασκευοπούλου, Δ. Κοτοπούλης). ’Εξακολούθησε νά παίζεται συνέχεια στό . 
'Ομονοίας ώ; τίς 10  τοΰ Όχτώβρη, κλείνοντας τή θερινή περίοδο, θεωρήθηκε ξεχωριστή 
επιτυχία, πού θά είχε μεγάλη επίδραση γιά τό μϊλλον, καθώς τό φανταζόντουσαν οί σύγ
χρονοι καί θά έλυνε άκόμα καί τό γλωσσικό. Βρεθήκανε μάλιστα καί άνθρωποι, πού νομί
σανε τή «Φ α ΰ σ τ α» καλύτερη άπό έργο τοΰ Σαίςπηρ. Μεταφράσθηκε Γερμανικά (L,udvig 
vo n  Z epharouich) καί παίχτηκε ρωσσικά στήν Πετρούπολη.

—ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, τραγωδία σέ 2 μέρη' 'ίαμβος' πρωτοπαίχτηκε σιό Βασιλικό 
θέατρο (Φραγκοπούλου,. Μ. Κοτοπούλη) στις 13  τοΰ Μάρτη 1905. Ό καιρός πιά είχε πε
ράσει, ή αίσθηση είχε αλλάξει, ή γλώσσα, πού δέν είχε κανονιστή μέ τή « Φα ΰ σ τ α »  δέν 
ήτανε πιά καθαρευουσιάνικη καί τά έργο έπεσε άδοξα σχεδόν, ύστερα άπό πολλά επεισόδια.

ΓΑΛΑΝΟΓ ΑΛΕΞ.—ΜΠΕΛΛΟΓ ΑΝΤ. Δ ι γ ε ν ή ς  ’Α κ ρ ί τ α ς .  Έμμετρον δραμα 
(Ιόσύλλαβο δίστιχο) είς πρ. 3. Α' Βραβείον Καλοκαιρινείου. Έν Ά θήναις 1928.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΓΛΟΣ ΠΟΑ. Ε ι ρ ή ν η  ή ’ Α θ η ν α ί α ,  τραγο)δία σέ δ μέρη' 
ίαμβος' πρωτοπαίχτηκε στό θ. Πολυθέαμα (Περαία;) στις 12 τοΰ ’Ιούλη 1896 καί στις 19 
τοΰ ίδιου μήνα στό θ. Τσόχα τής ’Αθήνας άπό τόν ϊδιο θίασο («Μένανδρος», Δ. Ταβουλά- 
ρης). Είχε βραβευτή στό Λασσάνειο.

‘Ο Τε  λ υ) τ ο π ο ι ό ς  τ ο ΰ  Β α σ ι λ έ ω ς, τραγωδία σέ 4 μέρη' ίαμβο;' πρωτοπαί
χτηκε στό θ. Τσόχα (θίασος Παντοπούλου—Ε. Βονασερας) στις 21 τοΰ ’Ιούλη 1898. Είχε 
βραβευτεί στό Λασσάνειο.

ΖΑΔΕΣ. Ή π τ ώ σ ι ς τ ο ΰ Β υ ζ α ν τ ί ο υ ,  τραγωδία σέ 5 μέρη μέ πρόλογο' 'ίαμ
βος. Ά θήνα ι 1870. Τποβλήθηκε στό ΒουτσιναΓο καί θεωρήθηκε « α ν ά ξ ι ο ν  π ρ ο σ ο χ ή ς ,  
έ ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ο υ  τ ο ΰ  τ ί τ λ ο υ  τ ο ΰ  δ ρ ά μ α τ ο ς ,  δ σ τ ι ς  π ά ν τ ο τ ε  μ ε τ ά  
τ ή ν  λ έ ξ ι ν  θ ε ό ς  θ έ λ ε ι  σ υ γ κ ι ν ε ϊ  τ ή ν  κ α ρ δ ί α ν  τ ο ΰ  Έ  λ λ η ν ο ς». (Κρί- 
σις τοΰ Βουτσιναίου ποιητικοΰ άγώνος έν έτει ΑΟΟ ! σ. 15. Έν Ά θήναις 1870. [Εισηγητής 
θ . Όρφανίδης]).

ΖΑΝΟΣ Δ. Π. Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Φω κ ά ς ,  αΰτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου, τραγωδία σέ 5 
μέρη' ίαμβος, θεατρική βιβλιοθήκη Φέξη. Ε πιμελείς Ν. Ιι Λάσκαρη άριθ. 47, Άθήναι 1904.



ΚΑΛΟΣΤΠΙΗΣ I. ’Α θ ή ν α  t ς, τρχγωδία as Β μέρη’ ίαμβος. Πρωτοπαίχτηκε στά 
Η. Παράδεισος (’Αρτεμίσια Ζάμπου, Άρνιωτάκης) στις 9 τοϋ AOj·. 1895.

ΚίΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. Κ α σ σ ι α ν ή ,  δοάμα σέ 4 μέρη' πεζό' πρωτοπαίχτηκε στό θ. Συν
τάγματος (Μ. Κοτοπούλη) στις 26 τοϋ Ίαυλ. 1907. Διασκευή άπό τ ’ δμώνυμο μυθιστόρημα 
τοΰ ίδιου. (’Αθήναι στις 25 ’Ιουλίου 1907 εχει μία φωτογραφία τής Μαρίκας στά ρόλο).

ΠΟΛΕΜΗΣ I. Τ ά Ε ί κ ό ν ι σ μ α, δράμα σέ μία πράςη. 15σύλλαβο δίστιχο' είναι τυ
πωμένο στά «ΙΙαναθήναια» (τόμος Α' σ. 121-136) μέ φωτογραφίες των ηθοποιών στούς ρό
λους. Πρωτοπαίχτηκε στά θ. Ποικιλιών (Αικατερίνη Βερώνη, Γ. ΙΙετρίδης. Γ. Γεννάδης) 
στις 27 τοΰ Νοέμβρη 1900.

—Π τ ω  χ ο π ρ ό δ ρ ο μ ο ς ,  δραματική κωμωδία σέ 3 μέρηΊοσύλλαβο δίστιχο" πρωτο
παίχτηκε στό Βασιλικό Θέατρο (Μ. Κοτοπούλη, Βασ. Στεφάνου, Ά ννα  Βώκου, Ν. Ζάνος) 
στις 22 τοΰ Γενάρη 1908.

ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΟΣ. Τ σ ι μ ι σ κ ή ς ,  τραγωδία" ΙΙσύλλαβος, μέ χορικά" τύπος αρ
χαίας τραγωδίας. «Νέα Ζωή». ’Αλεξάνδρεια. Τόμος X σ. 49-100.

ΙΙΡΟΒΕΛΕΓΠΟΣ ΑΡΙΣΤ. Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Φ ω κ ά ς, τραγωδία σέ 5 μέρη' ΙΟσύλλα- 
6ος, ΙΙσύλλαβος, Ιόσύλλαβος. ’Αθήναι (Β'. έκδοση, σχολική) Βιβλιοπωλείο «'Εστίας». 1725. 
Πρωτοπαίχτηκε στά Βασιλικά θέατρο (θίασος Κυβέλης, Κυβέλη, Στ. Γαλάτη, Γαβριηλίδης, 
Ροζάν) στις 28 τοΰ Δεκέμβρη 1911. "Εχει βραβευτεί στά Άβερώφειο 1913.

ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΚΛΕΩΝ. Ί ο υ  λ ι α ν ό ς  δ Π α ρ α β ά τ η ς ,  ποίημα δραματικόν είς 5 
μέρη. ’Αθήνησιν 1877. Πεζά καί σέ ίαμβο' « κ α τ ά  τ ά ν  τ ο ΰ  Σ α ι ς π ή ρ ο υ  τ ρ ό π ο ν  
π ο ι η θ έ ν » ,  καθάις λέει 6 εισηγητής τοΰ διαγωνισμού τοΰ 1865 (Ράλλειος). ’Έχει 54 πρό
σωπα καί πολλούς κομπάρσους.Ό πρόλογός του πιάνει σ. 39,τά εργο 495 καί οί σημειώσεις 61.

—θ ε ο δ ώ ρ α, ποίημα δραματικόν εις μέρη πέντε μετά σημειώσεων. ’Εν Λε'.ψίςρ 
1884. ’Ίαμβος" τά έργο πιάνει σ. 251, οί σημειώσεις 24 καί δ πρόλογος 8 .

—Ή ρ ά κ λ ε ι ο ς, «δράμα επίσης μετά προλεγομένων καί σημειώσεων, δπερ παρά 
πολλών έκρίθη καί αύτής τής θεοδώρας άνώτερον» (’Α λγη, σ. V III). ’Αντίτυπο τοΰ έργου 
αύτοΰ δέν ύπάρχει ο5τε στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη, οδτε στής Βουλής, ούτε στή Δημοτική 
τοΰ Περαία.

—’Ί σ α υ ρ ο ι, τραγωδία σέ 3 μέρη" (τά γ' μέρος σέ 3 εικόνες)" ίαμβος. Πρωτοπαί
χτηκε στό Βασιλικά θέατρο (Μ. Κοτοπούλη, Μέγγουλας, Α. Ιίερίδης, Α. Νίκας. ’Εδ. Φύρστ, 
Λ. Λούης) στις 4 τοΰ Μάρτη 1904. Τά «Παναθήναια» δημοσιεύουν μιά φωτογραφία τής Μ. 
Κοτοπούλη στά ρόλο τής θεοδότης (σ. 346) καί μιά δλοσέλιδη τής θαυμαστής σκηνογρα
φίας τοΰ πρώτου μέρους (σ. 337) ]τόμος Ζ'].

—Ε ί κ ο ν ο κ λ ά ο τ  α ί  Άναφέρεται στόν πρόλογο τών «’Αλγών».
"Ολες οί εκδόσεις τοΰ Κλ. Ραγκαβή είναι πολυτελέστατες, σέ μεγάλο σχήμα καί με 

εικόνες.
ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑ. Ό Ά  γ ι ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς, μυστήριον είς πράξεις τρεϊς. 

’Αθήναι. Βιβλιοπωλεϊον «Εστίας» 1922. ’Ελεύθερος στίχος, ΙΙσύλλαβος, Ιδσύλλαβος. Πρω
τοπαίχτηκε στά θ. Κοτοπούλη (Μ. Κοτοπούλη, Ν. Ροζάν) στις 21 τοΰ Αύγούστου 1917.

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ Γ. Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Φ ο) κ α ς, τραγωδία σέ 4 μέρη' ίαμβος, (μέσα 
στά βιβλίο : " Ολ η  ή ζ ω ή  μ ο υ ,  τόμος Α', δράματα. ’Εν Ά θήναις 1910.

ΤΣΟΚΟΙΙΟΓΛΟΣ Γ. θ ε ο δ ώ ρ α ,  δράμα σέ 3 μέρη' πεζό' (Ξανατύπωμα άπά τά 
«Μην. Φιλολογ. Παράρτ. «’Αθηνών» 1908». Πρωτοπαίχτηκε στά Βασιλικά θέατρο (Μ. Κο
τοπούλη, Στ. Γαλάτη, Ά ννα  Βώκου, ’Εδ. Φύρστ, Ροζάν, Βενιέρης, Σάββας) στις 8 τοΰ 
Μάρτη 1908.



Υπάρχουν άκόμη κ ι5 άλλα τρία έ'ργα ; ό Β ε λ ι σ ά ρ ι ο ς τοΰ Π. Δη- 
μητρακοπούλου, ό Β α σ ί λ ε ι ο ς  ό Β ο υ λ γ α ρ ο κ τ ό ν ο ς  τοΰ I. Καλο- 
στΰπη και ό Β α σ ί λ ε ι ο ς  ό Β ο υ λ γ α ρ ο κ τ ό ν ο ς  τοΰ Γ. Στρατηγη, 
πού γ ι’ αυτόν δέν σημειώσαμε τά σχετικά τους- τοΰ Δημητρακόπουλου καί 
τοΰ Στρατήγη έχουν παιχτεί, τοΰ Καλοστΰπη έ'χει τυπωθεί στά 1903 (στις 
δημόσιες βιβλιοθήκες, δέν υπάρχει αντίτυπο) κι’ έχει παιχτεί, μά ό πολύ 
λίγος καιρός, πού μάς είχε δώσει ή Διεύθυνση τοΰ περιοδικού δέν μάς 
έκανε ικανούς νά συμπληρώσουμε καί γ ι’ αύτά τίς πληροφορίες μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ


