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Signurn σημαίνει βεβαίως καί άνάγλυφον εικόνα, πλήν ή διά τοιούτων εικονιδίων άναπαράστασις. όλης τής ιστορίας τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου είναι αδύνατος, έχαράχθη δ’_αυτή επί τής φιάλης δια σημειογρα
φικών σημείων, των έν Ριόμη υπό Τήρωνος διαδοθέντων, ως μαρτυροΰσιν αυταί αυται αί λέξεις τοϋ Τρεβελλίου Πωλλίωνος signis brevibus et
minutulis, αί άποδίδουσαι, όπως δρθώς υποδεικνύει ό κ. Θ., τάς τοΰ
Πλουτάρχου «έν μικροις καί βραχέσι τύποις».
Φ.

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Έμμ. Γ. Βαμβονδάκη, Συμβολή εις την σπουδήν της παρααημαντικης
των Βυζαντινών Μουσικών, τύμ. Α', μέρος γενικόν σ. 126 μετά 18
πινάκων, Σάμος 1938.

Μεταξύ των νέων επιστημών, δσαι άνεφάνησαν καί έπεβλήθησαν
επί τών ημερών μας, είναι καί ή Βυζαντινή μουσική παλαιογραφία, νεωτάτη επιστήμη ραγδαίως εξελιχθεϊσα κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας,
αί μεγάλαι πρόοδοι τής οποίας προκαλοϋν την στιγμήν αυτήν εΰλόγως την
προσοχήν καί τό ενδιαφέρον ολοκλήρου τοϋ επιστημονικού καί καλλιτε
χνικού κόσμου. Κύριος σκοπός τής Β. Μ. Παλαιογραφίας είναι ή λύσις
τοΰ προβλήματος τής άναγνώσεως τών κωδίκοιν τής προ τής άλώσεως
Βυζαντινής Μουσικής.
Τήν ανάγκην τής λύσεως τοϋ προβλήματος τούτου άντελήφθησαν
προ πολλών ετών οί άσχοληθέντες με τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής Μου
σικής Ευρωπαίοι Μουσικολόγοι καί ομογενείς λόγιοι, δσοι έπεδόθησαν
εις τήν διευκρίνισιν καί μελέτην τής εν τή Εκκλησία ’Εθνικής ήμών μου
σικής. Πολλαί κατά τό μάλλον ή ήττον ευφυείς είκασίαι, ώς παρετηρήθη
έπροτάθησαν, άλλ’ αυται ούτε προς άλλήλας συνεφώνουν, ούτε επί ιστο
ρικών ενδείξεων έστηρίζοντο. Ό πολύς W. Christ, καθηγητής τής
Ελληνικής καί Λατινικής φιλολογίας έν τφ ΙΙανεπιστημίω τοΰ Μονάχου,
πραγματευόμενος περί τοΰ ζητήματρς τούτου τφ 1870, γράφει: «Άλλ’
ού'τε τό άναγκαιότατον υλικόν περί τοιαύτης ιστορίας τής ίεράς Ελληνι
κής μουσικής συνελέγη μέχρι τοΰδε καί διά τοΰ τύπου προσιτού εγένετο
τοίς έρευνηταΐς...» καί αλλαχού ό αυτός εύλόγως παρατηρεί, δτι «σήμερον
δτε μεγάλη καταβάλλεται σπουδή περί τάς τέχνας καί έπιστήμας, ή ιστο
ρία τής ίεράς'Ελληνικής μουσικής είναι δλως ήμελημένη, ουδέ έφρόντισέ
τις ποτέ, ινα έκδοόση διά τοΰ τύπου έ'στω καί τάς στοιχειωδεστάτας τών
κειμένων πηγών», εκφράζει όμως τήν ελπίδα, «δτι οί "Ελληνες θά θεω-
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ρήσωσιν ώς εθνικήν τιμήν νά έκδώσωσι τάς σφζομένας πηγάς τής Εκ
κλησιαστικής αυτών μουσικής, κα'ι θά καταβάλωσιν οϋτω τον πρώτον καί
σημαντικώτατον θεμέλιον λίθον εις συγγραφήν τής ιστορίας μιας τέχνης
ήν αυτοί κάλλιον τών άλλ ων έπίστανται καί εφ’ ή δέον νά σεμνύνωνται,
ώς άποτελοΰση εν τών λαμπρότατων δημιουργημάτων τοϋ Ελληνικού
πνεύματος».
Εις τάνωτέρω προσθέτει δ Christ καί ταϋτα' «Δεν άρκεΐ ν’ άν
τληση τις τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής μουσικής εκ τών θεωρητικών βι
βλίων, δέον προσέτι — τοΰτο δε είναι κυριώτατον — νά αναδίφηση καί
τούς κώδικας ένθα ύπάρχουσιν άποτεθησαυρισμέναι πολλαί άξιολογώτατ'αι μελφδίαι, δι’ ών καί μόνον καθίσταται δυνατή ή διευκρίνισις τών
κατά καιρούς γενομένιον μεταβολών εις τά μουσικά σημεία καί ή ιστο
ρική έξακρίβωσις τών διαφόρων μουσικών συστημάτων». Εφόσον δέ ελλείπουσιν αί πηγαί αΰται, εφόσον δεν προπαρασκευάζεται προσηκόντως
τό άπαντώμενον υλικόν, μάταιον τό έλπίζειν, δτι είναι δυνατόν νά συνταχθή πλήρης ιστορία τής Βυζ. μουσικής καί νά έξετασθώσιν αί βαθμη
δόν έπιτευχθεϊσαημεταπτώσεις εις τό αρχικόν σύστημα».
Τήν ορθήν γνιυμην τοΰ σοφού Christ άπαντώμεν καί εις τάς μελέτας τοϋ 'Έλληνος αρχαιοδίφου Άθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέοις. «Ερευ
νών — γράφει — τάς έν Λέσβφ Βιβλιοθήκας δεν ήμέλησα νά λαμβάνω
καί σημειώσεις περί χειρογράφων εκκλησιαστικής μουσικής, φρονών, δτι
καί τον σκοπόν τής Μαυροκορδατείου Βιβλιοθήκης συμπληρώ καί εις τάς
απαιτήσεις έξαρκώ τών παρ’ ήμΐν περί τήν ιστορίαν καί τάς περιπετείας
τής εκκλησιαατικής μουσικής άσχολουμένιον, ών οί πλεϊστοι, μετά ματαίας θεωρητικός συζητήσεις, φαίνονται ήδη παραδεχόμενοι, δτι ή τοϋ
θέματος τούτου λύσις μόνον διά τής ιστορικής ερεύνης καί τής κατ’ έποχάς μελέτης τών κειμένων Κωδίκων δύναται νά έπιτευχθή».
Προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην εστράφησαν έκτοτε, ιδίως δμως κατά
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας, οί σοφοί διαφόρων Εθνών, άναλαβόντες
τήν σπουδήν τής μουσικής τής κλασσικής περιόδου τών μελφδών καί
ύμνογράφων με τό δνειρον νά ερμηνεύσωσι τάς μυστηριώδεις μελφδίας
τάς περιεχομένας εις τά χειρόγραφα τής εποχής εκείνης.
Πρωτοπόροι εις τον αγώνα τοϋτον υπήρξαν οί γνωστοί έρευνηταί :
Thibaut, Gaisser, Gastoue, Riemann, Fleischer κ. ά.
Ή προσπάθεια αϋτη ένετάθη επί τών ημερών μας, χάρις εις τά Βυζαντινολογικά συνέδρια, ιδίως δμως χάρις εις τάς εργασίας τριών σπου
δαίων έπιστημόνιον τών κ. κ. YVellez, Tillyard καί Hoeg, οΐτινες άνέλαβον τήν έκδοσή τών «Μνημείων Βυζαντινής μουσικής» (Monumenta
Musicae Byzantinae), υπό τήν προστασίαν τής Διεθνούς Ένώσεως τών
Άκαδημιών, εν Κοπεγχάγη.
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’Ανεξαρτήτως, άλλ’ έναμίλλως προς αυτούς, δρώσιν καί δυο οίλλοι δια
κεκριμένοι Μουσικολόγοι, ό Ί. Πετρέσκου τοΰ Βουκουρεστίου καί δ L.
Tardo τής Ρώμης, τοΰ οποίου έδημοσιεύθη κατ’ αύτάς σπουδαιότατον
έργον υπό τον τίτλον «L’Antica Melurgia Bizantina».
Οί ανωτέρω επιστήμονες, διαθέτοντες αφθονα επιστημονικά καί οι
κονομικά μέσα έδωσαν εις τό ζήτημα τής Βυζ. Μουσικής την απολύτως
επιστημονικήν κατεΰθυνσιν. Έμελέτησαν πρώτον δλα τά χειρόγραφα, τά
ευρισκόμενα εις τάς Βιβλιοθήκας τής Ευρώπης καί τής ’Ανατολής, συμπληρώσαντες τούς υπάρχοντας Καταλόγους καί άνασυντάξαντες αυτούς' κα
τέταξαν τά χειρόγραφα εις έποχας, άναλόγως τοΰ είδους τής γραφής, προς
διευκόλυνσιν τοϋ έργου τής συγκριτικής αυτών μελέτης.’Ανέλαβον την έκδοσιν έν φωτοτυπίφ τών καλυτέρων χειρογράφων τής Μεσοβυζαντινής
εποχής τοϋ τόπου τοϋ Στιχηραρίου, Είρμολογίου, Κοντακίου. Ετοιμάζουν
σώμα (corpus) όλων τών θεωρητικών συγγραμμάτων τής Βυζ. Μουσικής
μέχρι τής συγχρόνου εποχής, μεταξύ τών οποίων θά είναι καί τό σύγ
γραμμα τό καλούμενον «'Αγιοπολίτης» τά συγγράμματα τοϋ ψευδο-Δαμασκηνοϋ, τοΰ Χρυσάφου καί τό μικρόν έγχειρίδιον τών Σημαδίων, ούτινος θέλει δοθή κριτική έκδοσις μετά σχολίων καί Γαλλικής μεταφράσεως τώ>ν σπουδαιοτέρων κεφαλαίων.
Ό L. Tardo, ακολουθών παρομοίαν με τούς έκδότας τών «Monumenta» μέθοδον, περιέλαβεν εις τό Βλ μέρος τοΰ προαναφερθέντος έρ
γον του «L’Antica Melurgia Bizantina» τά σπουδαιότερα θεωρητικά,
ως α') τό περιεχόμενον εις τον Βαρβερ. Κώδ. Άριθ. 300 «αρχή τών αημαδίαιν τής ’ψαλτικής τέχνης»

β') τον 'Αγιοπολίτην εκ τοΰ Έλλην. κώδικος τοΰ Βατικανοΰ No 872
ού ή αρχή: «Πόσοι ήχοι ψάλλονται εις τον 'Αγιοπολίτην»
γ') τους
νοΰ 791

πίνακας τών

δ') την έξήγησιν τον
ρας τοΰ 'Αγίου ’Όρους
ε') τάς

σημαδίων

Γαβριήλ

έκ τοΰ Έλλην. Κώδ. τοΰ Βατικα-

έκ τοΰ Κώδ. 010 τής Μεγίστης Λαύ

εις τον Δαμασκηνόν άποδιδομένας ερωταποκρίσεις τής πα-

παδικής τέχνης, περί σημαδίων καί τόνων καί φωνών καί πνευμάτων καί
κρατημάτων καί παραλλαγών καί δσα έν τή παπαδική τέχνη διαλαιιβάν>νσιν.

Έκ τοΰ κώδικος 1056 τής Μεγίστης Λαύρας τοΰ 'Αγ. ’Όρους

στ')
ζ')

την πραγματείαν Κυρ. Εμμανουήλ τον Χρυσάφου περί φϋορών
'Ερμηνείαν Μανουήλ τοϋ Χρνσάφη περί τοΰ τι έστι φϋορά καί

διατί τίϋεται καί είς ποιον ήχον καταλήγει μία έκάατη τών φϋορών.
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Έκ τοΰ ΰπ’ άριθ. 332 τοΰ XVII αίώνος τής Πατρ. 'Ιεροσολ. Βι
βλιοθήκης
η') ’Ερμηνείαν Μιχαήλ του Βλεμμνδον (κατ’ έρωταπόκρισιν).
Έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 310 Κώδικος τής Σιναϊτικής Βιβλιοθήκης.
'Π δημοσίευσις των θεωρητικών, ήτις θά είναι πληρέστερα εις τό
Corpus των Monumenta τής Κοπεγχάγης, ήτο απαραίτητος, διότι επ’
αυτών στηρίζεται τό έργον τής άναγνώσεως των Κωδίκων.
Την αυτήν ακριβώς μέθοδον ήκολουθησε καί ό ήμέτερος κ. Εμμ.
Γ. Βαμβονδάκης, ώς φαίνεται έκ τοΰ Αλ τόμου τής Συμβολής του εις την
σπουδήν τής παρασημαντικής τών Βυζαντινών μουσικών.'*Ητο δέ ό σ.
απολύτως ένδεδειγμένος διά τοιοΰτον σοβαρόν έργον, λόγομ τής διπλής αΰτοϋ ίδιότητος, τοΰ φιλολόγου καί μουσΐκοΰ, σοβαρώς από ετών άσχοληθέντος περί τήν μελέτην τα>ν προβλημάτων τής'Βυζαντινής μουσικής, καί
δλως ιδιαιτέρως τών άφορώντων είς τήν αρχήν καί γένεσιν τοΰ Βυζ. έκκλησ. μέλους καί εις τήν εξέλιξιν τής παρασημαντικής, περί τής οποίας
προ αυτοΰ ήσχολήθη σοβαρώς 6 κ. Κ. Α. Ψάχος.
Ό κ. Βαμβουδάκης, μετά τήν από πάσης άπόψεως άξιόλογον εισαγω
γήν του (έκ τής οποίας θά είχε τις νά συζητήση μόνον τήν περίεργον
θεωρίαν δτι οι πρώτοι Χριστιανοί δεν έμελφδουν) καί τήν επί τής Βι
βλιογραφίας κριτικήν, δημοσιεύει τά σπουδαιότερα έκ τών σφζομένων
θεωρητικών τής παλαιάς Βυζαντινής μουσικής, έπί τών οποίων, μετά τήν
άναγκαίαν διευκρίνισιν πολλών συγκεχυμένων σημείων, θέλει στηρίξη
τήν θεωρίαν του περί τής Βυζ. παρασημαντικής.
Τά δημοσιευόμενα γνωστά θεωρητικά είναι τά ακόλουθα'
α') Ή έξηγηοτς τοϋ Γαβριήλ, έπί τή βάσει τοΰ ΰπ’ άριθ. 332 χειρο
γράφου τής Πατρ. Τεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης, τοϋ υπ’ άριθ. 811 χει
ρογράφου τοΰ έν Κ/πόλει ‘Αγιοταφικοΰ Μετοχιού δημοσιευθέντος υπό
Ίακ. Άρχατζικάκη, καί άποσπάσματος δημοσιευθέντος υπό Γ. Βιολάκη.
β')

Τό ϋεωρητικόν Μανουήλ τον Λαμπαδαρίον κα'ι Χρνοάφον περί

τών ίνΦεωρονμένων τη ψαλτική τέχνη κα'ι περ'ι ών φρονονοι κακώς τιν'ες
περί αυτών.

Έπί τή βάσει δυο κειμένων τοΰ υπ’ άριθ. 322 Τεροσολυμιτικοΰ χει
ρογράφου (φ. 96α ) καί τοΰ έν τή «Φόρμιγγι» (περ. Α'. έτ. Β'., άρ. 5 έ.)
υπό Κ. Α. Ψάχου δημοσιευθέντος έκ τής Βιβλιοθήκης τής έν 'Αγίφ ’Όρει
μονής τών Τβήρων άρ. 1120, καί τοΰ έν τφ «Σχεδιάσματι περί Μουσι
κής» τοΰ Β. Στεφανίδου αποσπάσματος* (τεΰχος Ελ τοϋ Έκκλ. Μουσ. Συλλ.
Κων/πόλεα>ς).
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‘Ερμηνεία εις την Μουσικήν Παχύ)βίου Ρονσάνον.

Έπί rfj βάσει τοϋ ύπ’ άριθ. 1000 χειρογράφου της έν Άγίφ ’Όρει
Μονής των Ίβήρων ως άντέγραψεν δ κ. Ψάχος περ'ι τδ 1900 καί έδημοσίευσε διά τής «Φόρμιγγος» (Περ. Α'. έ'τ. Β'. άρ, 8, 108) καί τίνος ολιγό
στιχου αποσπάσματος εκ τοϋ 'Ιεροσολ, χειρογρ. 332 (φ. 122β ) έπιγραφομένου «Ερμηνεία Παχωμίου 'ίερομονάχου περί φθορών».
δ') 'Ερμηνεία

της παραλλαγής τον κυρ Ίωάννου τον Κονκονζέλ.ονς

περί τοϋ Τροχού.

Έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 129 χειρογράφου τής έν 'Ιεροσολύμοις Μονής τοϋ
’Αβραάμ καί έκ τής λεγομένης Γραμματικής τοϋ Δαμασκηνοϋ τοϋ 'Ιεροσολυμ. χειρογρ. 332.
Μετά την άποκατάστασιν τοϋ κειμένου, ήν επιτυγχάνει παραβάλλων
διάφορα χειρόγραφα, δσα ήτο δυνατόν νά έχη ύπ’ όψιν, διά διορθώσεων
εύστοχων, ό σ. προβαίνει εις κριτικήν των -θεωρητικών κειμένων, προσπαθών γά διάλυση τάς παρανοήσεις καί παρερμηνείας, δσαι ύπεισήλθον
από αμάθειαν, δημιουργήσασαι κυκεώνα πραγμάτων καί δρων. Αί παρα
τηρήσεις του έπί των ονομασιών καί τής έννοιας των δρων τροχός, χειρο
νομία καί ιδίως μετροφωνία καί παραλλαγή, αί περιεχόμεναι εις τάς σελ.
56 —120 παρατηρήσεις σοβαραί, δεικνΰουσαι την πολυμάθειαν τοϋ σ. καί
την κριτικήν του δύναμιν, μας άφίνουν νά ελπίσω μεν, δτι εις τον Βλ τό
μον, τον ειδικόν, θ’ αντιμετώπιση τό πρόβλημα τής άναγνώσεως τών Κω
δίκων κατά τρόπον ίκανοποιητικώτερον έκείνου, τον όποιον έφήρμοσαν
οι έπιστήμονες τής Κοπεγχάγης εις τάς μεταγραφάς των (transcripta),
αϊτινες, παρ’ δλον τον δγκον καί την πολυτέλειαν τών έκδόσεων, μάς
κρατούν έπιφυλακτικούς. Ή έπιφύλαξίς μας είναι δεδικαιολογημένη,
διότι αί έκ τών μεταγραφών τοϋ Wellez καί Till yard έξαγομέναι μελωδίαι δεν είναι Βυζαντινοί, δεν είναι ’Ανατολικοί, καί ως έπί τό πλεϊστον,
δεν είναι μελφδίαι" έλλείπει εξ αυτιών ή μορφολογική ή ειδολογική υφή
(structure), τό χρώμα τής ’Ανατολικής μελφδίας, ή ευστροφία τών ρυθ
μών, ένώ έξ άλλου συγκρούεται κατά τρόπον πρωτοφανή δ τονισμός τών
λέξεων προς τον τόνον τής μουσικής, τό δέ κείμενον αντί νά συμβαδίζη
άνέτως μετά τής μελφδίας παραπαίει ασυμβιβάστους με αποτέλεσμα αίσθητικώς άνυπόφορον.
Ό συγγραφεύς Έμμ. Βαμβουδάκης είναι άξιος συγχαρητηρίων, διότι
έξ έπιστημονικοΰ ένδιαφέροντος καί ακραιφνούς ζήλου προς τήν μουσι
κήν κινούμενος, κατώρθωσε με τά πενιχρά μέσα μιας έπαρχιακής πόλεως,
καί άνευ ούδεμιάς ύποστηρίξεως, νά παρουσιάση τόσον σημαντικήν έργασίαν' δΓ αυτής εντείνεται ή έκ μέρους τών έλαχίστων Ελλήνων Βυζαντινολόγων μουσικών καταβαλλομένη σήμερον προσπάθεια, δπο)ς άπένανΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤ.

ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'
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τι των εσφαλμένων μεταγραφών τών ξένιον άντιτάξωμεν μετάγραφάς
άποδιδούσας τό αληθές νόημα τών παλαιών μελφδιών, υπό τό φώς πάν
τοτε τής επιστήμης, άλλα και τής παραδόσεως (γλωσσικής μουσικής), την
οποίαν εκείνοι ύπετίμησαν ή ούδαμώς ύπελόγισαν εις τάς έρευνας των.
Κ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α. Ξυγγοηούλου, Μουσεΐον Μπενάκη. Κατάλογος τών εικόνων, Άϋηναι
1936. Σελ. 88 μετά 13 εικόνων εντός τον κείμενον και 53 Πινάκων.

Τό Μουσεΐον Μπενάκη εις τάς πλούσιας καί ποικίλας εις εϊδη
συλλογάς του συγκαταριθμεί καί έκλεκτάς βυζαντινός φορητός εικόνας
καί άξιόλογον σειράν κατά τό πλεΐστον χρονολογημένων καί υπογεγραμ
μένων μεταβυζαντινών, ό Κατάλογος τών οποίων έξεδόθη υπό τοϋ κ.
Ξυγγοποΰλου, πρώτος εις τήν συνεχιζομένην εις ίδιους τόμους, κατά είδη,
έ'κδοσιν τών συλλογών τοΰ Μουσείου.
Ό Κατάλογος τοϋ κ. Ξυγγοπούλοϋ, σαφής καί μεθοδικός, κατατάσσων χρονολογικώς τάς εικόνας, αί απεικονίσεις τών οποίων παρατίθεν
ται εις λαμπρούς πίνακας, είναι πολύτιμος διά τον θέλοντα νά μελετήση
τήν εξέλιξιν τής τέχνης τών εικόνων τών ελληνικών χωρών από τής ΓΙαλαιολογείου εποχής μέχρι σχεδόν τής έπαναστάσεως.
Ή υπό εύρύτερον πνεύμα γινομένη ερμηνεία τών εικόνων δίδει εις
τό βιβλίον τον χαρακτήρα ού μόνον επιστημονικού Καταλόγου, άλλα καί
συμβολής εις τήν ιστορίαν τής μεταβυζαντινής εικονογραφίας. Κυρίως δ’
εις τούτο συντείνει άφ’ ενός μέν ή πλούσια εις παρατηρήσεις καί ή εύρεΐα — τήν δλην σύγχρονον βιβλιογραφίαν λαμβάνουσα ύπ’ δψιν—έρευνα
τοϋ θέματος, εκτεινομένη μάλιστα ενίοτε καί εις συγγενή θέματα, μέ
συσχέτισιν προς Συναξάρια, ’Απόκρυφα, τήν Ερμηνείαν τών ζωγράφων
τοΰ ’Άθω κλπ. καί άφ’ ετέρου αί είσαγωγικαί πληροφορίαι, αί άναφερόμεναι εις τήν έξακρίβωσιν τοΰ πρώτου καί τελευταίου χρονολογημένου
έργου έκάστου τών μεταβυζαντινών ζωγράφων, τών όποιων έργα κατέ
χει τό Μουσεΐον Μπενάκη.
Μικρόν μόνον θέσιν καταλαμβάνουν εις τήν περιγραφήν καί έρμημείαν τών εικόνων ή άνάλυσις τής τεχνοτροπίας καί παρατηρήσεις περί
τοϋ καλλιτεχνικού αυτών χαρακτήρος. Ή έλλειψις αυτή καθίσταται ιδίο>ς
αντιληπτή εις τάς άρχαιοτέρας εικόνας, διότι εις αύτάς τά κριτήρια κυ
ρίως τής τεχνοτροπίας θά βοηθήσουν τήν συγκριτικήν έρευναν προς κα-
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