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λογοτεχνικήν πτωχείαν, προσπαθεί νά πείση ότι καί τοϋ Δημοσθένους εύγλωτ
το τερος εινε καί μονονουχί τοϋ πανεπιστημίου απόφοιτος (σ. 461-462), έτι 
δε εξ ών γράφει προς τον Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, κρίνων αυτόν φιλο- 
σοφώτερον τοϋ Πλήθωνος καί κάλλιον τούτου εννοοϋντα τον ’Αριστοτέλη. 
Ό τοιοϋτος χαρακτήρ εξηγεί την αποτυχίαν τοϋ Σχολαρίου ως πατριάρχου 
κατά την κρισιμωτάτην στιγμήν τής ιστορίας τοϋ έθνους, ό'τε δεν κατώρθωσε 
νά επιτυχή τήν ενότητα των διά τό θρησκευτικόν ζήτημα διηρημένων από 
τοϋ 1440 κληρικών τής Κ/πόλεως, οϊτινες, διά τήν θανάτωσιν ή τήν διασπο- 
ράν τής λαϊκής αριστοκρατίας καί διευθυνούσης τάξεως, συνεκέντρωσαν εις 
τάς χεΐρας αυτών δλην τήν δύναμιν τής εθνικής συνειδήσεως, καί μέχρι τής 
μετά ήμισυν αιώνα άνασυντάξεως έν Γαλατά: τών επανελθόντων λαϊκών φυγά- 
δων τής Άλώσεως ήγον καί έφερον τά τοϋ Πατριαρχείου, τοϋ επισήμου 
κέντρου τής Ιθνικήςζωής. Έν τώ κατά τής γενικής ασυνταξίας καί ταλαιπω
ρίας άγώνι άνελαβε μέν άκαρπον αγώνα, κατέλιπεν δμως εις ημάς ζοφεράν 
εικόνα τής δλης καταστάσεως τής τε Εκκλησίας καί τής κοινωνίας, ήτις πολύ 
συμβάλλεται εις τήν δρθοτέραν άποκατάστασιν τής περί τούς πρώτους χρό
νους τής ’Αλώσεως πραγματικότητος έν τή οίκτρώς δοκιμασθείση εθνική ζωή.

’Αλλά καί περί τάς λεπτομέρειας τών τραγικών τής Άλώσεως ημερών 
τό δημοσιευόμενον υλικόν ρίπτει νέον φώς προς συμπλήρωσιν μέν τών ά'λλο- 
θεν γνωστών γεγονότων, προς δικαιοτέραν δ’έκτίμησιν τής δράσεωςτών 
κυριωτάτων τοϋ δράματος εκείνου παραγόντων. Διά ταϋτα πάντα ημείς οί 
"Ελληνες όφείλομεν ευγνωμοσύνην προς τούς διακεκριμένους έκδότας τής 
λαμπράς συλλογής τών έργων τοϋ Σχολαρίου, σοφούς Άσομψιονιστάς, οϊτινες 
συμπληροϋντες τό προς τον αυτόν σκοπόν έπιχειρηθέν πολυμερές έργον τοϋ 
αειμνήστου Σπυρ. Λάμπρου, ιδία διά τών «Παλαιολογείων καί ΙΊελοποννη- 
σιακών» καί τοϋ «Νέου Έλληνομνήμονος», κατέστησαν διά τον νεώτερον 
Έλληνα ιστορικόν εύχερεστέραν τήν άποκατάστασιν τής αλήθειας εν τή εξιστο
ρήσει τών περί τήν πτώσιν τής ελληνικής αυτοκρατορίας τής Κ/πόλεως χρόνων.

Καθ. ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Carsten Hoeg-H.J. W. Tillyard - Egon Wellesz, Ακαδημαϊκών, Monu- 
menta Musicae Byzantinae. I Sticherarium. Copenhague. 1935. 
Σχ. 4ov. a. 66 + φ. κώδ. 325.

Ύπό τής Διεθνοϋς ’Ακαδημαϊκής Ένώσεως έχει επιχειρηθή από τίνος 
ή διερεύνησις τής παλαιάς Βυζαντινής Μουσικής, μάλιστα δέ τής Μεσοβυ- 
ζαντινής λεγομένης γραφής (1200 - 1400).
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Είναι γνωστόν δτι μέχρι τοϋ ΙΘ' αίώνος ή ’Ανατολική ’Ορθόδοξος 
Εκκλησία μετεχειρίζετο μουσικόν γραφικόν σύστημα μέ πλείονα τών σήμε
ρον εν χρήσει σημεία, τον μηχανισμόν καί την δύναμιν τών οποίων καλύπτει 
νϋν πυκνός πέπλος. Τό σύστημα τοΰτο μη έ'χον γνωστήν εις ημάς και άπη- 
κριβωμένην ιστορικήν προέλευσιν καί αρχήν διήκει διά διαφόρων σταθμών 
καί αναλύσεων μέχρι τοϋ ΙΘ' αΐ., δτε, επί τή βάσει τών τελευταίων αύτοΰ 
φάσεων, έτολμήθη καί κατηρτίσθη τό νϋν έν τή ήμετέρα ’Εκκλησία κρατοϋν. 
Διά τοϋ νέου τούτου συστήματος ήρμηνεύθησαν καί μετεγράφησαν τά πλεΐστα 
τών εν τή εκκλησιαστική χρήσει παλαιών έργων. Ή εύκολος έκμάθησις καί 
διάδοσις τοϋ νέου συστήματος κατέστησε βαθμηδόν παντελώς ανωφελή τήν 
γνώσιν τοϋ παλαιοϋ άπαιτοϋντος άλλως χρόνον μήκιστον μαθητείας, καί οϋτω 
μετ’ δλίγας δεκαετηρίδας έξέλιπον πάντες, δσοι έγνώριζον τοϋτο.

’Όχι ευάριθμοι, παλαιότεροι καί νεώτεροι, ικανοί καί μή, αρμόδιοι και 
μή, σοβαροί καί αφελείς, επιστήμονες καί ίδιώται, άποκλειστικώς ή παρέργως 
άψάμενοι τοϋ έργου, έπεχείρησαν αείποτε τήν έρευναν καί μελέτην αύτοΰ επί 
τώ τέλει τής γνώσεως τής ερμηνευτικής τών σημείων δυνάμεως καί τής 
δι’ αύτών άποδόσεως τών εκκλ. μουσικών γραμμών. Άλλ’ οϊ μέν ωμολόγη- 
σαν τό δυσχερές ή τό αδύνατον τοϋ εγχειρήματος, οί δε έρριψαν τούς οπα
δούς καί θιασώτας αύτών εις νέον λαβύρινθον εκλαβόντες καί εμφανίζοντες 
τό έν λόγω σύστημα ώς πολύ γριφωδέστερον καί περιεργότερον ή δσον 
πράγματι είναι.

’Αποτέλεσμα τών άκάρπων τούτων Ιργασιών καί προσπαθειών ύπήρξεν 
ή εκδοχή τοϋ έν λόγφ συστήματος ως μυστηρίου σκοτεινοϋ, δηλίου αυτό
χρημα προβλήματος. Είρήσθω δέ, δτι καί αύτοί οί τολμήσαντες τήν τελευ- 
ταίαν αύτοΰ άνάλυσιν καί μεταρρύθμισιν Χρύσανθος, Γρηγόριος καί Χουρ- 
μούζιος δεν ήσαν βαθύτεροι τούτου γνώσται. Διό ό γράφων ούχί άπαξ έθεώ- 
ρησα τούτους «πταίσαντας» καίτοι απ’ άγαθοϋ τοϋ συνειδότος καί άπ’άκρας 
φιλογενείας κινουμένους. Ειπον τοϋτο”και έγραψα.

Τήν άποκάλυψιν τοϋ μυστηρίου τούτου υίοθετήσασα ή Δ. A. Ε. άνέθη- 
κεν εις τήν ’Ακαδημίαν τής Δανίας, ήτις έπεφόρτισε τούς όπωσοϋν είδικωτέ- 
ρους ακαδημαϊκούς κ.κ. Carsten Hoeg (Δανίας), Η. J. W. Tillyard (’Αγγλίας) 
καί Egon Wellesz (Βιέννης), δπως δι’ ειδικής επί τούτφ εργασίας καί 
δι’ έκδόσεως σειράς παλαιών κωδίκων υπό τον γενικόν τίτλον Monumenta 
Musicae Byzantinae, έπιτύχωσι τό κατ’ αύτούς τήν διαλεύκανσιν αύτοΰ. Έπί 
δέ τή προϋποθέσει δτι καί άλλαι έκδηλώσεις καί κεφάλαια τοϋ Βυζ. πολιτι- 
σμοϋ σχετίζονται καί δύνανται νά ρίψωσιν Ικανόν φώς έπί τοϋ έν λόγφ προ
βλήματος κατηρτίσθη ιδιαιτέρα έπιτροπή έξ έξοχων Βυζαντινολόγων διαφό
ρων έθνικοτήτων, ήτις έχουσα συμβουλευτικόν απλώς χαρακτήρα μέλλει διά 
τής είδικότητος καί τοϋ κύρους ενός έκάστου νά συνδράμη άξιολόγως τό 
έργον. Οί κ. έκδόται μάλιστα, άναγνωρίζοντες τον δγκον καί τό έργώδες τοϋ
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έργου καί πόσον αναγκαία καί απαραίτητος είναι ή κατανομή τής σχετικής 
εργασίας, προσκαλοΰσι δι’ιδιαιτέρας εγκυκλίου τούς βουλομένους, δπως έπΐ τή 
βάσει (ορισμένης βιβλιογραφίας έκδεδομένης καί έκδοθησομένης λάβωσιν 
ενεργόν μέρος ώς συνεργάται και άναδιφηταί έν τώ υπό εκσκαφήν άγρώ, 
διότι τό έ'ργον, ώς οί ίδιοι όμολογοΰσιν, υπερβαίνει τάς δυνάμεις τής ιδιω

τικής ένεργείας.
Τό τελευταΐον τοϋτο μέτρον, τά μάλιστα ένδεικνΰμενον καί δυνάμενον 

νά άποδώση ομαδικήν καί ώργανωμένην ενέργειαν μετά μεθοδικότητος έπιτε- 
λουμένην, είναι τό άριστον, τοΰθ’ δπερ πολλάκις έτονίσαμεν ώς εκ τών ών 
οΰκ άνευ.

08τως ειδεν ήδη τό φώς ό πρώτος τόμος υπό τον εϊδικώτερον τίτλον 
ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ [= ειδικόν μουσικόν βιβλίον, έν φ περιέχονται πάντες οί ύμνοι, 
ών ψαλλομένων προτάσσεται ώς επί τό πλεΐστον στίχος τις], τό όποιον δεν 
είναι πρωτότυπός τις εργασία, άλλ’ άνατύπωσις διά φωτοτυπίας χειρογράφου 
κωδικός τής Έθν. Βιβλιοθήκης τής Βιέννης (Codex Vindobonensis Tlieol. 
graec. 181), γεγραμμένου υπό τίνος Τωάννου Δαλασσηνοΰ κατά τάς άρχάς 
τού ΙΓ' αί. (1217-1221).

Τοΰ μουσικού κειμένου άποτελοΰντος τό κυριώτερον σώμα τού τόμου, 
προτάσσεται Πρόλογος, έν φ οί έκδόται διαγράφουσι τον σκοπόν τοΰ έργου, 
ίστοροΰντες άμα καί τά άφορώντα εις πάσαν τήν έπί τοότφ γενομένην έν 
Κοπεγχάγη κίνησιν. Μετά ακολουθεί ποικίλη καί άρτια παλαιογραφική άνά- 
λυσις τοΰ Στιχηραρίου.

Καί τούς μέν πρωτεργάτας τοΰ έργου τιμά έξόχως ή άνάληψις καί προώ- 
θησις τοΰ ιδιαζόντως σπουδαίου τούτου κεφαλαίου, ημείς δέ οί “Ελληνες 
έχομεν δλως ιδιαίτερον καί έπιβεβλημένον καθήκον νά εύγνωμονώμεν αυτούς, 
άποδίδοντες τήν ευγνωμοσύνην ταύτην αντί πάσης άλλης συμβολής, έν ή 
δεν υστέρησαν διάφοροι χώραι, Άκαδημίαι, 'Ιδρύματα καί ’Οργανισμού 
μεταξύ τών οποίων περιφανώς δεν διακρίνεται έπίσημόν τι Ελληνικόν. Οί 
κ. Hoeg, Tillyard καί Wellesz είναι άξιοι έξαιρετικών συγχαρητηρίων διά τε 
τό ρηξικέλευθον αύτών καί διότι, τυχόντες έξαιρετικώς ευνοϊκών συνθηκών 
καί αντιλήψεων, μέλλουσι νά θέσωσιν εις κίνησιν αργόν μέχρι τοΰδε, ώς μή 
ώφελε, θησαυρόν πνευματικής δημιουργίας τών πατέρων ημών, έφ’ ου δια- 
νοίγεται εύρύτατον στάδιον έρεύνης καί καρποφόρου πλέον έργασίας μελλού- 
σης προ πάντων νά γνωρίση ήμΐν τό περιεχόμενον τών πολυαρίθμων κωδίκων 
τών έγκεκλεισμένων καί άδρανούντων έν ταΐς διαφόροις βιβλιοθήκαις, ίδιω- 
τικαις καί κοιναΐς, ήμετέραις καί ξέναις. Είναι δέ πρώτη φορά, καθ’ ήν τό 
ζήτημα αναλαμβάνεται μετ’ άποφασιστικότητος καί τής δεούσης σοβαρότη- 
τος, διότι, προς τοΐς άλλοις, κατενοήθη έπί τέλους, δτι καί άλλοι παράγοντες 
συναφείς προς τό υποκείμενον θέμα κατ’ άνάλογον προς αυτό συσχετισμόν 
όφείλουσι νά έρευνηθώσι προς άπηρτιωμένην τοΰ κεφαλαίου έμφάνισιν.
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Παρά ταΰτα τά δρώντα πρόσωπα καί ιδίως ή σεβαστή τριάς των εκδοτών 
έγγυώνται άνάλογον προαγωγήν τοΰ ζητήματος.

Ή σπουδαιότης τής διερευνήσεως τοΰ προκειμένου κεφαλαίου δικαιολο
γείται καί εκ τοΰ άνομολογουμενού γεγονότος, δτι ή εν λόγω μουσική ήσκησε 
μεγάλην ροπήν καί έπίδρασιν εφ’ δλων των ειδών Μουσικής τής καθόλου 
χριστ. Εκκλησίας, καί εκ τής λίαν ένδιαφερούσης δέσεως, ήν έσχε τό εκκλη
σιαστικόν άσμα εν τφ πολιτισμώ τής Βυζ. Αυτοκρατορίας. ’Αλλά καί κατα
γωγή τής Μουσικής ταΰτης καί δή τής Πρωτοχριστιανικής, ει'τε Ελληνικής 
εΐτεΈβραϊκής μέλλει νά απασχόληση σοβαρώς τούς άναλαβόντας τό εγχείρημα.

Επιχειρών τις νά έκφέρη κρίσιν περί τοΰ δλου έκδοδέντος έργου, οφεί
λει νά όμολογήση δτι ό τόμος, εκτός τής άρτιας, από παλαιογραφικής άπό- 
ψεως, εμφανίσεως καί τοΰ πρακτικοΰ αποτελέσματος, δπερ συνίσταται εις τό 
δτι τό τέως μοναδικόν καί δυσπρόσιτον κείμενον τίδεται πλέον υπό τά δμματα 
καί εις τήν διάδεσιν πλειόνων τοΰ ενός, δεν παρέχει ευρύ έδαφος προς έκδε- 
σιν απόψεων άφορωσών εις τό φλέγον ζήτημα, δπερ είναι ή ερμηνεία αΰτοΰ. 
'Ένεκα τοΰιου δά έκινδΰνευέ τις μηκΰνων τον λόγον νά εξέλδη τοΰ εν αύτώ 
διαγραφομένου πλαισίου καί νά προβή εις πρόωρον κριτικήν μελλοντικής 
εργασίας, τής οποίας προς τό παρόν δεν έχει κοινοποιηδή ή βαδυτέρα δεωρία, 
ήτις δά άποτελέση τήν δλην βάσιν τής έναργεστέρας ένεργείας. Άλλως δεν 
δύναταί τις νά μαντεύση τί εκπλήξεις έπιφυλάσσουσιν ήμΐν οί κ. κ. έκδόται 
καί οι συνεργάται τούτων έκ τινων έν τούτοις σημείων τών Προλεγομένων 
τοΰ έν λόγφ τόμου διαφαίνεται εις τον έχοντα ποιαν τινα πείραν τοΰ ζητή
ματος δτι πλεΐσται κύκλιοι κινήσεις καί ελιγμοί μέλλουσι νά σημειωδώσι μετα- 
τοπίζοντες άπωτέρω τό έφετόν τέλος.

Τό έργον αληθώς είναι μέγα, πολυσχιδές καί δυσχερές. Δέον δέ νά 
όμολογηδή, δτι παρά τάς φιλολογικάς απόψεις, προέχει καί επιπροσδει ή έξέ- 
τασις καί γνώσις τοΰ γραφικοΰ συστήματος τής Μουσικής ταύτης, καί δή τοΰ 
ενδοτέρου αύτοΰ μηχανισμοΰ, ου άνευ είναι αδύνατος πάσα πρακτική πρό
οδος καί άπηρτιωμένη γνωμοδότησις. Ύπό τήν εκδοχήν καί τήν άγκυραν τής 
πιστής τών παλαιοτέρων ύπό τών νεωτέρων άποδόσεως ύφέρπει πολλάκις 
κίνδυνος άπελπίδων αποπλανήσεων. Είναι τόσα τά μυστικά, τά όποια ζηλο- 
τύπως καί πεισμόνως κρύπτει τό γραφικόν τοΰτο σύστημα, ώστε πας τις εξει- 
δικευθείς όπωσοΰν εκ μακρών καί έπισταμένων μελετών νά κινήση δύσπισταν 
καί αμφίβολον κεφαλήν τηρών πάσαν σχετικήν έπιφύλαξιν. Τά όμολογουμέ- 
νως όγκηρά ονόματα τών πρωτεργατών τής εύοιώνως σημειωδείσης κινή- 
σεως άποτελοΰσι κεφάλαια έγγυώμενα πάσαν ζωηράν ελπίδα. Άλλ’ είναι εξ 
ίσου αληθές δτι συμβαίνει πολλάκις ενια ζητήματα νά έκφεύγωσι τήν δεδο- 
κιμασμένην φιλολογικήν ικανότητα τών άπεκδυομένων εις ταΰτα. Δια τοΰτο
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θεωρούμεν απαραίτητον πολλά! πολλών έργασίαι να μή παροραθώσι χρησι
μοποιούμενοι ώς αρνητικόν αναδρομικόν φως διά την κατανόησιν τοΰ λαν- 
θάνοντος έν τφ προκειμένφ ενδοτέρου πνεύματος, τής ενδότερας τεχνικής καί 
τοΰ δλου αΰτοΰ μηχανισμού. Έπί τούτοις φρονοϋμεν, δτι, έφ’ δσον δέν τεθή 
ή ορδή βάσις, πάσα αξιέπαινος σχετική προσπάθεια, μένουσα έπί πολύ ώς 
προσπάθεια, θά διέλθη πολλούς σταθμούς καί στάδια, έ'ως οΰ άποδώση τούς 
πραγματικούς καρπούς. Έφ’ω, εάν μικρά ή μεγάλη δόσις πυρρωνισμού ένδεί- 
κνυται ώς ασφαλής και βέβαιος οΐαξ εις έρευνας έπί δαιδαλωδών πεδίων 
έλλείψει τού σωτηρίου μίτου, έπί τοΰ προκειμένου τό τοιοΰτον πνεύμα, εΐπέρ 
ποτέ, τά μάλιστα έπιβάλλεται.

Εύχόμεθα όλοψυχως απόλυτον έπιτυχίαν καί εύχαριστοΰμεν εύγνωμό- 
νως τούς κ. κ. Hoeg, Tillyard καί Wellesz, θά έπαναλάβωμεν δε ένθου- 
σιωδώς τάς ευχαριστίας ημών έπί τή άποτελέσει τού ΰπ’αυτών άναληφθέντος 
έργου, ήτις υπήρξε πάντοτε διακαής ημών καί όχι δευτέρας μοίρας πόθος 
καί ιδεώδες.

Σάμος - Βαθύ.
ΕΜΜ. ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ

’Αρχιμανδρίτου Καλλίστον Μηλιαρα, ΟΙ "Αγιοι Τόποι εν Παλαιστίνη και 
τά επ αυτών δίκαια του ελληνικόν έθνους. Τόμος A' 1928, οελ. 534.— 
Τόμος Β', 1933, οελ. ι6’+903. Έν 'Ιεροσολύμοις, τύποις I. Κοινού, 
τοΰ Π. Τάφον.

Ό καί έξ άλλων έργων γνωστός έγκριτος άγιοταφίτης Άρχιμ. Κάλλι- 
στος, από πολλών έτών διευθυντής τής «Νέας Σιών», διά τοΰ δίτομου του 
τούτου έργου άνέλαβε λίαν έργώδη άθλον: νά έκθέση τήν ιστορίαν τών 
'Αγίων Τόπων τής Παλαιστίνης, έπί τή βάσει τών πηγών καί τής σχετικής 
άπεράντου φιλολογίας, διά νά άποδειχθή έκ τής αντικειμενικής τών διαφό
ρων αυτής φάσεων έρεύνης πρώτον μεν πόσον μεμαρτυρημένα εΐνε τά έπί 
τών ιερών προσκυνημάτων τοΰ Χριστιανισμού δίκαια τού ελληνικού Γένους, 
δεύτερον δε δτι άνευ τών υπέρ τής σωτηρίας αυτών αγώνων ουδέ ίχνος 
ορθοδοξίας θά έσφζετο σήμερον έν Παλαιστίνη. Διότι ή ιστορία τών 'Αγίων 
τόπων εινε αυτό τούτο έξιστόρησις τών άτρύτων μόχθων τής 'Αγιοταφικής 
'Αδελφότητος καί τής Σιωνίτιδος Εκκλησίας υπέρ τής σωτηρίας το>ν ιερών 
προσκυνημάτων τής 'Αγίας Γής. Καί ό μεν Α' τόμος περιλαμβάνει εΐς κεφά
λαια έξ τήν ιστορίαν τών 'Αγίων Τόπων από τής έν Παλαιστίνη ίδρύσεως 
τών πρώτων έκκλησιών προ τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι τής ύπό τού 
σουλτάνου Σελήμ καταλήψεως τής 'Ιερουσαλήμ, έν δέ τώ δευτέρψ εις δέκα
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