
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Νικολάου Β. Τωμαδάκη, δ. Φ., τακτικόν κα&ηγητοΰ τής Βυζαντινής 
Φιλολογίας τον Ά&ήνησι Πανεπιστημίου, Εισαγωγή είς την Βυζαντι
νήν Φιλολογίαν. Τόμος Α', τεύχος Β', εκδοαις δεύτερα. Μέρος τρίτον 
(Ή Βυζαντινή ποίηαις). Άίληναι 1958, σελ. 159- 366( 8°ν μέγα.

Ό καθηγητής τής Βυζαντινής Φιλολογίας έν τφ Πανεπιστημίφ ’Αθη
νών Νικ. Β. Τωμαδάκης, έπανεκδίδων την τφ 1952 τό πρώτον έκδοθεΐσαν 
Εισαγωγήν αυτοΰ εΐς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, έ'φερεν ήδη είς τό φώς τής 
δημοσιότητος τό δεύτερον τεΰχος τοΰ Α' τόμου, διαλαμβάνον περί τής Βυζαν
τινής Ποιήσεως. ‘Ως εν τφ προλόγφ τοΰ τεύχους τοΰτου ό συγγραφεύς σημειοΐ, 
τό σύγγραμμα αυτοΰ κυκλοφορείται « έπαρκώς συγχρονισμένον, έπηυξημένον 
και βελτιωμένον» προς χρήσιν τών ακροατών του (φοιτητών) καί κατατό- 
πισίν των επί τοΰ θέματος τής λογίας Βυζαντινής ποιήσεως. Οΰχ ήττον τό 
βιβλίον είναι χρήσιμον είς πάντα λόγιον καί δή καί κληρικόν καί περί τά 
ιερά καί εκκλησιαστικά γράμματα άσχολοΰμενον, ως εκ τής πρωτοτύπου εν 
αΰτφ διαπραγματεΰσεως πολλών επί μέρους σημείων τής Βυζαντινής Ποιή
σεως καί δή καί τής ’Εκκλησιαστικής Ύμνογραφίας καί εκ τής έν αΰτφ συνα
γωγής τής πλούσιας επί τοΰ θέματος βιβλιογραφίας, εϊ καί ό σ. δηλοϊ, δτι 
θά ήδΰνατο νά έπεκτείνη τήν ύλην διπλασιάζων τουλάχιστον αυτήν. Τό 
βιβλίον προσφωνεϊται εΐς τον καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου, διδάσκαλον καί 
συμπολίτην τοΰ σ. Ίωάννην Καλιτσουνάκην, επί τή δγδοηκονταετηρίδι αυτοΰ, 
συγκλείεται δέ διά πίνακος κυρίων ονομάτων τών είς άμφότερα τά τεΰχη τοΰ 
Α' τόμου, κεχωρισμένως δέ τών ελληνικών καί τών ξένων (σσ. 346-359), 
διά πίνακος λέξεων καί πραγμάτων ( σσ. 359 - 363 ) καί τέλος διά πίνακος 
περιεχομένων τοΰ Α' τόμου (σσ. 364-366). Τό μετά χεΐρας τεΰχος αποτε
λεί τό τρίτον Μέρος τής Εισαγωγής εΐς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, διαλαμ- 
βάνον, ως έδηλώθη, περί τής Βυζαντινής Ποιήσεως καί διαιροΰμενον εΐς τρία 
Τμήματα. Έν τφ πρώτφ Τμήματι ό σ. διαπραγματεύεται τό θέμα « Θρη
σκευτική καί λειτουργική ποίησις» εΐς έξ κεφάλαια, έν οις επί μέρους έξετά- 
ζει' α') έάν υπήρξε ποίησις εΐς τό Βυζάντιον, β’) τήν διάκρισιν έκκλησια- 
στικής καί θρησκευτικής ποιήσεως, γ') τήν θρησκευτικήν ποίησιν, δ') τό 
ιερόν έπίγραμμα, ε’) τήν ύμνογραφίαν καί ς') τούς ποιητάς καί έπιγραμ- 
ματοποιοΰς. Έν τφ δευτέρφ Τμήματι διαπραγματεύεται τό θέμα « Τό πρό
βλημα Ρωμανός» εΐς έννέα κεφάλαια, έν οΐς έπί μέρους έξετάζει" α ) γενικά
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περί Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ και τήν βιβλιογραφίαν, β') βιογραφικά περί 
Ρ. τοΰ Μ., γ’) τό έργον τοΰ Ρ. τοΰ Μ., δ') τήν τεχνικήν των ύμνων Ρ. 
τοΰ Μ., ε') θέματα, πηγάς καί θεολογίαν τοΰ έργου Ρ. τοΰ Μ., ς') τον 
Ρωμανόν καί τό Θέατρον, ζ') τον εσωτερικόν διάλογον τών ύμνων, η') 
περί τοΰ ’Ακαθίστου "Υμνου καί τοΰ Ρωμανοΰ καί θ') προβλήματα προκύ- 
πτοντα κατά τήν έκδοσιν τών έργων τοΰ Ρωμανοΰ· Τέλος έν τφ τρίτφ Τμή- 
ματι διαπραγματεύεται τό θέμα « Ή μορφή καί τό θέμα » εις τρία κεφά
λαια, έν οις επί μέρους εξετάζει' α') τό θέμα καί τήν γλώσσαν, β') τήν ρυ- 
θμοτονικήν καί τό μέλος καί γ') τό περιεχόμενον καί καταξίωσιν τής βυζαν
τινής καί δή καί τής εκκλησιαστικής λειτουργικής ποιήσεως. Έκ τών τριών 
τούτων Τμημάτων, ως φαίνεται καί έκ τής εις κεφάλαια διαιρέσεως τής ύλης, 
τό δεύτερον, άφορών εις τον Ρωμανόν καί τό έργον αΰτοΰ, είναι τό έκτενέ- 
στερον (σσ. 227 - 308 ), περιέχον νέον υλικόν, κατόπιν τής κριτικής καί 
έκδοτικής έργασίας (« Ή αθηναϊκή έκδοσις», σ. 303) τοΰ σ. καί τής περί 
αυτόν όμάδος φιλολόγων καί φοιτητών, μαθητών αΰτοΰ ι.

Ταΰτα ως προς τό περιεχόμενον τοΰ μετά χεΐρας τεύχους, έν τφ όποίφ 
βλέπει ό αναγνώστης τήν πληθΰν καί τήν σπουδαιότητα τών ζητημάτων, τά 
όποια έξετάζει ό σ. κινούμενος έντός περιοχής, ήτις παρά τήν πλουσίαν 
βιβλιογραφίαν, από ελληνικής έπιστημονικής πλευράς καί έκκλησιαστικής λει
τουργικής τοποθετήσεως μάλλον πρέπει νά θεωρήται έν πολλοϊς άνερεΰνητος. 
Φυσικόν είναι ότι οι ξένοι καί δή καί οι κλασσικοί φιλόλογοι δεν διαθέτουν 
τάς αναγκαίας καί απαραιτήτους προϋποθέσεις διά μίαν τοιαΰτην έργασίαν, 
έφ’ όσον κινοΰνται έξω τής ορθοδόξου έκκλησιαστικής παραδόσεως, ήτις όσφ 
καί άν είναι ασαφής καί δεν δΰναται πάντοτε νά τεθή ως ασφαλής βάσις 
έπιστημονικής έργασίας, έν τοΰτοις ως μακρυνή λειτουργική, αγιολογική καί 
συναξαριακή άπήχησις διανοίγει πολλάκις δρόμον εις τον έμφοροΰμενον υπό 
τοΰ πνεύματος τής ορθοδόξου λατρείας μελετητήν. Διότι ό μέγας όγκος τής 
Βυζαντινής Ποιήσεως είναι ποίησις όχι απλώς θρησκευτική ούτε καν εκκλη
σιαστική, αλλά λειτουργική, Κοντάκια, Κανόνες, ’Ιδιόμελα, Προσόμοιο, τά 
όποια έψάλλοντο έν τή Έκκλησίφ, όσα δέ έκ τούτων συμπεριελήφθησαν εις 
τάς έντυπους έκδόσεις τών λειτουργικών βιβλίων έξακολουθοΰν νά ψάλλων- 
ται. 'Ως χαρακτηριστικώς λέγει ό σ. έν κατακλεΐδι τοΰ βιβλίου ( σσ. 340 - 341), 
τά Ιερά κείμενα, άποτελοΰντα έκκλησιαστικήν καί έθνικήν κληρονομιάν μας 
είναι « τόσον ίδικά μας, όσον καί τό αίμα μας ». Έντός λοιπόν τής περιοχής 
ταύτης, τοΰ κόσμου τής ορθοδόξου πίστεως καί τής εκκλησιαστικής λειτουρ
γικής τάξεως, ό σ. κινείται εΰχερώς, όχι μόνον ως Έλλην φιλόλογος αλλά καί 
ως χριστιανός ορθόδοξος. Παρά τήν εν σ. 331 τοΰ μετά χεΐρας τεύχους 1

1 Έξεδόθησαν ήδη τρεις ογκώδεις τόμοι καί ετοιμάζεται ό τέταρτος, εν οΐς 
καί ύμνοι τοΰ Ρωμανοΰ τό πρώτον έκδιδόμενοι. Βλ. σ. 306, ύποσ.
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αυστηρόν αύτού περί των μοναχών κρίσιν, εχει μίαν ΰγιά μοναστικήν διάθε- 
σιν καί είναι αΰτη ακριβώς, ήτις δ'χι απλώς γεννά εις τον επιστήμονα φιλό
λογον διαφέρον προς το άντικείμενον τής μελέτης του, αλλά καί εμπνέει 
εΰλ,αβή αγάπην προς την κληρονομιάν τής φυλής του καί τής Εκκλησίας του. 
Οί ξένοι πολύ ολίγα δΰνανται να εννοήσουν καί καταλάβουν περί τής ελλη
νικής εκκλησιαστικής ποιήσεως καί ύμνογραφίας, άναλυοντες το γράμμα τών 
κειμένων καί συλλέγοντες ψήγματα μαρτυριών έξω τής Εκκλησίας καί τής 
θείας Λατρείας, πολλάκις δέ πολύ δλιγώτερα εξ δσων δΰναται να γνωρίζη 
εις απλούς μοναχός καί εις ψάλτης. Διά τούτο παρά την άξιέπαινον καί 
σεβαστήν εργασίαν των οί ξένοι περιπίπτουν καί εις μεγάλα σφάλματα, είτε 
εκ προκαταλήψεως είτε έκ κακής μεθόδου τήν οποίαν ακολουθούν εν τή έργα- 
σίςτ των καί πάντως διότι δεν ζοΰν τον κόσμον τής ορθοδόξου εκκλησιαστι
κής παραδόσεως. Δεν είναι άνευ σημασίας, δτι έκ τών περί τήν Βυζαντινήν 
Φιλολογίαν καί Εκκλησιαστικήν Ύμνογραφίαν εν Ευρώπη ειδικώς άσχολη- 
θέντων καί άσχολουμένων ξένων φιλολόγων καί μουσικολόγων ούδείς είναι 
ορθόδοξος, άλλ’ είτε ρωμαιοκαθολικοί είτε προτεστάνται, δύο δέ έκ τούτων 
ουδέ καν χριστιανοί, αλλά εβραΐοι ( Maas, Wellesz ) 1. 1

1 Βλ. π.ε. σ. 305. Μανδηλαρά Β., Βιβλιοκρισία. ΕΕΒΣ ΚΖ’ (1957), σσ. 
410 - 416. Καί ήμετέραν ανέκδοτον άνακοίνωσιν επί της μουσικής τοϋ ’Ακαθίστου 
"Υμνου, κατά τήν έκδοσιν Ε. Wellesz, γενομένην έν τή σειρφ τών επιστημονικών 
ανακοινώσεων τοϋ έτους 1957 ( 22 Μαΐου ) τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας. Έκ τής άνακοινώσεως ταύτης άποσπώμεν τά εξής" « Δέν ή θέλησα απλώς νά 
σάς παρουσιάσω τήν άρχαίαν μουσικήν τοϋ ’Ακαθίστου "Υμνου, άλλ’ έκ ταύτης 
λαβών αφορμήν νά ομιλήσω περί τής επιστημονικής εργασίας καί τής αξίας τών 
πορισμάτων είς τά όποια καταλήγουν οί ξένοι έρευνηταί τών περί τήν Βυζαντινήν 
Μουσικήν προβλημάτων. Τά έπιχειρήματα, τά όποια προσεπάθησα νά διατυπώσω 
κατά τής έπιστημονικής κυρίως μεθόδου τήν όποιαν ακολουθούν οί ξένοι, άντλών 
ταΰτα έκ τών ιδίων αυτών λόγων, έχουν βεβαίως αξίαν μόνον αρνητικήν καί πόρρω 
απέχουν νά θέλουν καί νά δΰνανται νά αποδείξουν παντελώς έσφαλμένην καί άχρη
στον τήν πολυετή συστηματικήν έργασίαν τών ξένων, πολύ δέ περισσότερον νά απο
τελόσουν γνώμονα καί στερεάν κρηπίδα πρός θεμελίωσιν ελληνικής σχολής. Αισθά
νομαι δέ τήν ανάγκην νά πιστεύω, ότι ακριβώς είς τόν τομέα τούτον πρέπει νά 
ίδρυθή ελληνική σχολή, έπιστημονική δηλαδή κίνησις έν Έλλάδι καί ύπό Ελλήνων, 
έπί τή βάσει ελληνικών ορθοδόξων προϋποθέσεων, όχι έκ πνεύματος μισαλλοδοξίας 
καί σωβινισμού, αλλά διότι ακριβώς πρόκειται περί πεδίου έρεύνης, κειμένου έντός 
τής ορθοδόξου ελληνικής πραγματικότητος... Είς τήν άρχαίαν ’Ακαδημίαν δέν 
είσήρχοντο οί αγεωμέτρητοι' είς τόν κόσμον τής παραδόσεώς μας πώς δύνανται νά 
είσέλθουν οί αμύητοι ; "Οταν είσέρχωνται, παραμένουν ξένοι έν μέσφ ξένου δι’ αύ- 
τους κόσμου' θεαταί απλώς καί όχι θεωροί, πολύ δέ όλιγώτερον μύσται. "Οταν δέν 
λογίζωνται ψυχρώς, θαυμάζουν ίσως, αλλά δέν έννοοϋν καί δέν ζοΰν τόν κόσμον 
αυτόν, όταν δέ έπιχειρήσουν νά μάς τόν περιγράψουν καί τόν αναλύσουν, τότε τόν 
παρουσιάζουν είς ημάς άγνώριστον. Είναι ένας κόσμος είς τά μέτρα τά ίδικά των 
λατινικός ή προτεσταντικός, άλλ’ όχι ορθόδοξος, βυζαντινός, ελληνικός ».
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Άπό τής πλευράς ταύτης ή εργασία τοΰ καθηγητοΰ Ν. Τωμαδάκη, 
εκτός τής ειδικής φιλολογικής σημασίας αυτής, έχει αξίαν γενικωτέραν εξ έπό- 
ψεως εκκλησιαστικής καί λειτουργιολογικής, δσον άφορφ είδικώτερον εις τήν 
Ύμνογραφίαν. Έχων τις ύπ’ δψει τήν ελληνικήν βιβλιογραφίαν επί τοΰ 
■θέματος, βλέπει δ'τι μετά τούς Άθαν. Παπαδόπουλον - Κεραμέα, Σωφρ. 
Εύστρατιάδην, Άδαμ. Διαμαντόπουλον καί Έμμ. Παντελάκην ό προαγαγών 
εν Έλλάδι τάς περί τήν Εκκλησιαστικήν Ύμνογραφίαν σπουδάς είναι δ συγ- 
γραφεύς τοΰ υπό κρίσιν έργου 1. Είναι αληθές δτι ή εργασία τοΰ περί τον 
σ. Φροντιστηρίου έπεκρίθη 1 2 3, άλλ’ είναι άξια σημειώσεως δσα δ σ. γράφει 
εν σσ. 305 § ζ', 306, 307 περί τής εργασίας ταΰτης, δτι δηλαδή αυτή βαίνει 
βελτιουμένη καί δτι ήδη άπεφασίσθη δπως άναθεωρηθή δ πρώτος τόμος, 
« διά νά συγχρονισθή προς δλην τήν χειρόγραφον παράδοσιν». Τό άπό τής 
σ. 227 μέχρι σ. 308 τμήμα τοΰ μετά χεϊρας τεύχους είναι εργασία στηριζομένη 
κυρίως εις τήν άπό τοΰ 1951 άρξαμένην έκδοσιν τών ρωμανικών ύμνων. 
’Άλλως τε πολλά εν τφ βιβλίφ θέματα δ σ. έχει εξετάσει εν ίδιαιτέραις μελέ- 
ταις καί έχει δημοσιεύσει προγενεστέρως8. Τό δέ τελευταΐον κεφάλαιον τοΰ 
βιβλίου ( « Τό περιεχόμενον » ), ως φαίνεται καί έκ τής έλλείψεως υποσημειώ
σεων καί βιβλιογραφίας, άποτελεΐ πρωτότυπον μελέτην, ήν δ συγγραφεύς ως 
φιλόλογος, ποιητής4 5 * καί κριτικός8 επιχειρεί λίαν έπιτυχώς.

Χωρίς νά θέλωμεν νά μειώσωμεν τήν άξίαν τοΰ έργου, θά έπρεπε νά 
εΐπωμεν περί τίνος έλλείψεως συμμετρίας εις τά μέρη τής συγγραφής, τήν 
δποίαν άλλως τε δμολογει καί δ σ. είς τον πρόλογον τοΰ μετά χεϊρας τεύχους. 
Φρονοΰμεν δτι καλώς έπεξέτεινε τά εις τον Ρωμανόν άφορώντα, έφειδωλεύθη 
δέ υπέρ τό δέον εις τά άλλα καί δή καί τά πρότερα τοΰ περί Ρωμανοΰ μέρη. 
Ουτω φοβούμεθα μήπως, παρά τον σκοπόν τοΰ σ., οι άκροαταί αύτοΰ (φοι- 
τηταί) καί άναγνώσται δέν κατατοπίζωνται πλήρως επί τοΰ θέματος τής 
« παραμεληθείσης » λογίας ποιήσεως τοΰ Βυζαντίου. Ή μεγάλη άγνοια, ήτις 
κρατεί περί τήν βυζαντινήν καί δή καί τήν εκκλησιαστικήν λειτουργικήν 
ποίησιν καί τά συναφή προς ταύτην ζητήματα, ού μόνον μεταξύ τών είς

1 Μέ τήν ύμνογραφίαν ήσχολήθησαν ot καθηγηταί τής Θεολογικής Σχολής Π. 
Τρεμπέλας καί Ά. Φυτράκης. Δέν γίνεται λόγος περί τών Έμμ. Πεζοπούλου, I. Λ. 
Γιαννούτσου καί εΐ τίνος άλλου, οϊτινες παρέργως άσχοληθέντες επί τοΰ θέματος 
τούτου, ήκολούθ-ησαν πεπλανημένην οδόν έν τή έρεύνη των. Βλ. κριν. έργον, σ. 324, 
ύποσ. 2. ‘Εβδομηκονταπενταετηρίς τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ( 1920), 
σσ. 499 - 516.

2 Βλ. σσ. 306, 307 ύποσ.
3 Βλ. σ. 308 ύποσ. 1, σ. 311 ύποσ. 1, σ. 338 ύποσ. 3 κτλ.
4 Άποστολίδη Ή. Ν., ’Ανθολογία, έκδ. τρίτη, σσ. 523, 524.
5 Δημαρά Κ. Θ., Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, έκδ. πρώτη, τόμ.

Β', σ. 204.
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άλλους κύκλους επιστημονικών και φιλολογικών διαφερόντων άνηκόντων, 
άλλ’ ούχί σπανίως και μεταξύ αυτών τών εν τφ ιερφ κλήρφ καταλεγομένων 
καί εύμοιρούντων παιδείας τινός, γεννά τήν ανάγκην λεπτομερούς καί διεξο
δικής έξετάσεως καί εκ θέσε ως τής ύλης καί δη καί εν βιβλίφ, δπερ θηρεύει 
σκοπούς διδακτικούς. Βεβαίως δεν παραβλέπεται ή εκ τής πενίας αδήριτος 
ανάγκη, εις την οποίαν ύπείκουν οί "Ελληνες επιστήμονες καί συγγραφείς, 
οΐτινες ύποχρεοΰνται να μετρώσι τήν έκτασιν τών συγγραφών των ό'χι προς 
τον πήχυν τής επιστημοσύνης των, αλλά προς τδ πενιχρόν των βαλάντιον, 
προ οφθαλμών έχοντες τήν απροθυμίαν τού αναγνωστικού κοινού σήμερον 
περί τήν άπόκτησιν καί μελέτην τών καλών βιβλίων.

’Ορθώς ό σ. δεν αποδέχεται οτι εν τή βυζαντινή εκκλησιαστική ποιή
σει ισχύει ή αρχή τής δήθεν ισοσυλλαβίας καί όμοτονίας (τούτο, ως πληρο- 
φορούμεθα εν τή εσχατιά ημών, έγένετο επί τέλους δεκτόν καί εν τφ τελευ- 
ταίφ Βυζαντινολογικφ Συνεδρίφ έν Μονάχφ) καί δρθώς σχετίζει τήν στιχο
μετρίαν τών εκκλησιαστικών ύμνων (Κοντακίων, Κανόνων, ’Ιδιομέλων, 
Αύτομέλων καί τών τούτοις Προσομοίων) προς τήν μουσικήν αυτών ι. ’Αλλά 
ή μουσική — « πρόβλημα έκφεΰγον τής εξετάσεως τής παρούσης εισαγωγής » 
( σ. 322), διό καί ελλείπει ή πλούσια επί τού θέματος τούτου ελληνική καί 
ξένη βιβλιογραφία — είναι πρόβλημα γενικώτερον τών βυζαντινολογικών 
σπουδών, κατ’ ά'λλους μέν λελυμένον, κατ’ ά'λλους δέ μή δεόμενον λύσεως, 
καθ’ ήμάς δέ ούτε υπό τών ξένων ούτε υπό τών ήμετέρων λυθέν, παρά τήν 
εκ μέρους εκείνων επιστημονικήν δήθεν βεβαιότητα, εκ μέρους δέ τούτων 
αφελή καυχησιολογίαν, δτι δήθεν δέν υπάρχει πρόβλημα καί δτι πάντα δσα 
καί ως ψάλλονται σήμερον έν τή ’Εκκλησία έψάλλοντο τά αυτά άπαραλλάκτως 
καί έν τοϊς χρόνοις τού Δαμασκηνού καί πρότερον τούτου. 'Ο τρόπος διά τού 
οποίου έξετάζεται το ζήτημα από πλευράς ελληνικής είναι ως έπί τό πολύ 
ρητορικός καί έμπειρικός καί άρα ήκιστα έπιστημονικός καί κριτικός. Πρέ
πει νά ε’ίμεθα πολύ έπιφυλακτικοί σήμερον δταν όμιλώμεν περί βυζαντινής 
μουσικής έν τή Λατρείφ τών ελληνοφώνων ορθοδόξων Εκκλησιών, παρεκτός 
τών μελών έκείνων, περί ών σώζεται δ χαρακτηρισμός « μέλος άρχαϊον » καί 
τών έν τή Είρμολογία διασωζομένων κατά τό μάλλον ή ήττον παλαιών μελφ- 
διών. Αυτό τούτο τό ζήτημα τών οκτώ ήχων καί τής σχέσεως αυτών καί τής 
αναγωγής προς τούς τρόπους τής αρχαίας ελληνικής μουσικής είναι έν έπί 
μέρους άλυτον ζήτημα, γενικώς μέν άποδιδομένου τού καθορισμού αυτών εις 
τήν κατά τήν παράδοσιν μουσικήν μεταρρύθμισιν Ίωάννου τού Δαμασκηνού, 
ένδείξεων δμως τούτων ύπαρχουσών έπί έκκλησιαστικών ύμνων παλαιοτέρας 
έποχής, ως έπί παραδείγματι έπί τών Κοντακίων τού Ρωμανού 2.

ι Βλ. σα. 302, 303, 304 § γ', ε', 325 -327, 329.
2 Βλ. τοϋ μετά χεΐρας τεύχους οο. 198, 206, 298, 323. Αι επι τών Κοντακίων
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Συναφές προς το πρόβλημα τής αγνοουμένης βυζαντινής Μουσικής είναι 
τό πρόβλημα τής εν τή Έκκλησίφ έκτελέσεως (εάν άρμόζη ό δρος, προκει- 
μένου περί θείας Λατρείας) τών ρωμανικών ύμνων, τό όποιον θίγει ό σ., 
όρθώς άπορρίπτων διαρρήδην την γνώμην περί δήθεν θεατρικού χαρακτή
ρας των Κοντακίων, ήτις μόνον εις άγνοιαν τής πράξεως τής ανατολικής 
Εκκλησίας δΰναται νά στηρίζηται καί παραθεώρησιν τού γεγονότος, δτι τα 
Κοντάκια είναι αγιολογικά κείμενα ( σ. 303). Έν τουτοις τό πρόβλημα μένει 
καί ούτως ου μόνον την μουσικήν τών Κοντακίων άγνοοϋμεν, αλλά καί περί 
τοϋ τρόπου καθ’ δν έψάλλοντο εν τή Έκκλησίςχ δεν δυνάμεθα νά έ'χωμεν 
ακριβή γνώσιν *. 'Ο τρόπος καθ’ δν ψάλλεται σήμερον έν τή Έκκλησίφ τό 
άγνωστου πατρότητος Κοντάκιον τοϋ ’Ακαθίστου “Υμνου δένδϋναται βεβαίως 
νά άποτελέση βάσιν προς λΰσιν τοϋ προβλήματος, δταν μάλιστα υπάρχουν 
μουσικοί κώδικες εις τους οποίους εύρίσκεται τονισμένον ολόκληρον τό Κον
τάκιον 2. Νομίζομεν δτι εάν τεθή ως βάσις, δπερ διά πολλών έξωθεν καί 
έσωθεν μαρτυριών πιστοϋται, δτι τό Βυζαντινόν εκκλησιαστικόν φσμα είναι 
κυρίως χορικόν, τής εκκλησίας « έν ένί στόματι καί μιφ καρδίςι» υμνούσης 
τον Θεόν, παρέχεται άμυδρά τις άκτίς φωτός προς διερεΰνησιν τοϋ σκοτεινοϋ 
τουτου θέματος, δπερ κοινώς απασχολεί τήν τε έκκλησιαστικήν Ύμνογρα- 
φίαν καί τήν Βυζαντινήν Μουσικήν3.

Εις τον δτρηρόν έρευνητήν τής Βυζαντινής Φιλολογίας καί είδικώτερον 
τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής καί λειτουργικής ποιήσεως έν τφ Πανεπιστη- 
μίφ ’Αθηνών, δημιουργήσαντα Σχολήν περί εαυτόν κατά τήν παράδοσιν 
παλαιοτέρων ακαδημαϊκών διδασκάλων, ήμέτερον δέ έντιμον φίλον καί συνερ
γάτην4 Νικόλαον Τωμαδάκην οφείλεται δίκαιος έπαινος καί έκ μέρους τής * 1

ενδείξεις δεν δόνανται νά έχουν πάντοτε σημασίαν διά τήν Ιστορίαν τής βυζαντινής 
εκκλησιαστικής Μουσικής, έφ’ δσον είναι δυνατόν νά έτέθησαν έκ τών υστέρων.

1 Βλ. σσ. 200 ύποσ. 6, 205, 242, 266 ύποσ. 5, 6, 267, 294, 300 ΰποσ. 1, 323.
2 Βλ. σσ. 292 ύποσ. 360, 7. Καί σελ. 471, σημ. 1 τοϋ παρόντος.
3 Περί τών έπί μέρους θεμάτων, τά όποια συγκροτούν πλήρη έπιστημονικόν 

κλάδον έρεύνης καί μελέτης τής βυζαντινής έκκλησιαστικής Μουσικής βλ. ’Επισκό
που Ρωγών Διονυσίου Ψαριανού, Συμβολή εις τό ζήτημα τής ελληνικής 
έκκλησιαστικής ή βυζαντινής Μουσικής (θέσις τού ζητήματος), έν «Δίπτυχα τής 
’Ορθοδοξίας», τόμοι Α' καί Β', Άθήναι 1957, σσ. 154- 160, ένθα προσπαθοΰμεν 
νά θέσωμεν έπί έπιστημονικών βάσεων τό όλον ζήτημα καί νά όρίσωμεν τήν άκο- 
λουθητέαν οδόν έν τή από ελληνικής πλευράς καί κατά τάς ορθοδόξους έκκλησια- 
στικάς προϋποθέσεις σπουδή τής λεγομένης Βυζαντινής Μουσικής έν τή θείςι. Λα
τρεία τών ελληνοφώνων κυρίως ορθοδόξων Εκκλησιών.

4 ’Ακολουθία καί βίος τής Όσιομάρτυρος τού Χριστού Μητρός ημών Φιλοθέης 
τής ’Αθηναίας, ψαλλόμενη τή 19ΐΙ Φεβρουάριου. Άνασυνταχθεΐσα καί διορθωθείσα 
υπό τού ’Επισκόπου Ρωγών Διονυσίου Ψαριανού, μετ’ Εισαγωγής Νικ. Β. Τωμα- 
δάκη, τακτ, καθηγητοϋ τού Πανεπιστημίου. Έν Άθήναις 1953.
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φιλολογικής Επιστήμης και έκ μέρους τής Εκκλησίας διά τό έργον αυτού 
και τήν συμβολήν εις τάς περί τα « ιερά γράμματα » σπουδάς, άμα δέ εκ 
μέρους τής δευτέρας καί τις υλική ένίσχυσις προς άπρόσκοπον συνέχισιν τής 
αθηναϊκής έκδόσεως τού Ρωμανού καί των άλλων έν τφ μέλλοντι μελετημά- 
των τού Φροντιστηρίου. Ημείς εύχόμεθα, ΐνα ταχέως’ίδη τό φως τής δημο- 
σιότητος και ό δεύτερος τόμος τής Εισαγωγής εις τήν Βυζαντινήν Φιλολο
γίαν εις δλοκλήρωσιν συγγραφής χρησιμωτάτης ού μόνον εις τούς « άκροα- 
τάς» τού σ., αλλά καί εις πάντα λόγιον καί δή καί περί τά εκκλησιαστικά 
διατρίβοντα καί έν τή τάξει τού ιερού Κλήρου καταλεγόμενον.

Έν τφ ίερφ Έπισκοπείφ Κοζάνης τή 15υ Δεκεμβρίου 1958.

t Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Alberto Μ. Am m ann S.J., La pittura sacra bizantina. Saggi.
Roma, 1957 (Pontificium Institutum Orientalium Studiorum), οελ.
216 μετά 41 εικόνων εκτός κείμενον.

Τό βιβλίον τούτο τού πατρός Ammann προορίζεται, αν δεν άπατώμαι, 
διά τούς σπουδαστάς τού ’Ινστιτούτου, δπου οΰτος διδάσκει. Τό έργον του 
ό συγγρ. χαρακτηρίζει με τον υπότιτλον Δοκίμια (Saggi), σκοπός των 
οποίων είναι, ώς λέγει εις τον πρόλογόν του, νά εξηγήσουν « τήν καλλιτεχνι
κήν καί ιδεολογικήν εξέλιξιν τής θρησκευτικής βυζαντινής ζωγραφικής».

Τήν δλην ιστορίαν τής θρησκευτικής ζωγραφικής διαιρεί ό σ. εις τρεις 
μεγάλας περιόδους, μεταξύ των οποίων ευρίσκουν θέσιν δύο παρεμβολαί 
(intermezzi) ως εξής : Περίοδος Α\ ’Από τής ίδρύσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως μέχρι τής Είκονομαχίας (325 - 727 ), Παρεμβολή Α': Είκονομα- 
χία, Περίοδος Β' : ’Εποχή των Μακεδόνων καί των Κομνηνών ( 867 -1204), 
Παρεμβολή Β': Ή εποχή τής λατινικής αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπό
λεως (1204 -1261), Περίοδος Γ': ’Εποχή τών Παλαιολόγων (1261 -1453 )·

Ή πρωτοτυπία τού διαγράμματος αυτού έγκειται κυρίως εις τάς μεταξύ 
των τριών μεγάλων περιόδων δύο παρεμβολάς, αι δποΐαι δμως πρέπει νά 
όμολογηθή δτι, κατά τήν γνώμην μου τουλάχιστον, ούδένα πρακτικόν σκο
πόν εκπληρώνουν. Είναι βεβαίως αληθές δτι τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν, 
λήγουσαν ούσιαστικώς μέ τον θάνατον τού ’Ιουστινιανού (565), καί τήν 
κυρίως βυζαντινήν, άρχομένην μέ τήν άνοδον εις τον θρόνον τού Βασι
λείου Α' τού ίδρυτοΰ τής Μακεδονικής δυναστείας (867), χωρίζει μία περίο
δος, τής οποίας ή τέχνη δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ού'τε ώς παλαιοχρι
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