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Ven6tia Cottas, Le thddlre ά Byzance. Paris, librairie orientaliste Paul
Geuthner, 1931, 8°, pp. 290.

Περί τοΰ υπό τον ανωτέρω τίτλον έργον μου εδημοσίευσε βιβλιοκρισίαν 
ό καθηγητής τοΰ εν Θεσσαλονίκη Πανεπιστημίου κ. Στίλπων Κυριακίδης 
είς τον ΙΑ', τόμον τοΰ Δελτίου τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας 
(σελ. 281 - 284). Είς την κρίσιν ταΰτην επιθυμώ νά παρατηρήσω τα εξής.

Ή περί ής πρόκειται βιβλιοκρισία παραδόξως δέν έθιξε τό θέμα τοΰ 
κριθέντος βιβλίου και τό κύριον άντικείμενον τής έρεύνης του. Διά τοΰτο 
ό αναγνώστης αυτής ματαίως θά άναζητήση συνοπτικήν άπόδοσιν τών βασι
κών απόψεων και συμπερασμάτων τοΰ βιβλίου, όπως ματαίως προ πάντων 
θά άναζητήση τά κόρια σημεία τοΰ περιεχομένου αυτού, επί τών οποίων 
ό κριτής είχε τυχόν επιφυλάξεις ή καί διεφώνει βασικώς. Είς τήν εν λόγψ 
κριτικήν, ως ειπον, δέν λαμβάνεται καθόλου νη ό'ψιν τό κυρίως θέμα τοΰ 
βιβλίου, ουδ’ αί έν αύτώ έρευναι περί θρησκευτικού θεάτρου, ΰμνογραφίας, 
υμνολογίας, εκκλησιαστικής καί έν γένει βυζαντινής φιλολογίας, άλλ’ ή κριτική 
εξαντλείται είς λεπτομερειακός παρατηρήσεις είς μερικός εισαγωγικός σελίδας 
τοΰ βιβλίου, εις τάς οποίας άναφέρονται λαϊκαί τινες έορταί καί έθιμα μέ τον 
σκοπόν άφ’ Ινός μεν νά άποδείξωσι τήν δύναμιν τής παραδόσεως κατά τούς 
βυζαντινούς χρόνους, άφ’ ετέρου δέ νά ύποδείξωσιν αυτήν ώς τον κρίκον τον 
συνδέσαντα τούς χριστιανικούς χρόνους πρός τό παρελθόν 1.

Καί κατά πόσον μεν τοιαΰτη βιβλιοκρισία, περιοριζομένη είς επί μέρους 
παρατηρήσεις — τών οποίων ά'λλωστε τήν βαρύτητα θά ίδωμεν αμέσως κατω
τέρω— επί τών σελίδων 23- 76 τού βιβλίου καί άγνοήσασα συστηματικώς 
τάς υπολοίπους ύπερδιακοσίας αυτού σελίδας, άνταποκρίνεται είς τάς αξιώσεις 
τών αναγνωστών τής «Λαογραφίας» δέν εινε βέβαιον άντιθέτως εΐνε βέβαιον 
δτι προδίδει αυτή ανεπάρκειαν περί τήν κατανόησιν, διά τήν οποίαν δμως 
δέν είνε υπεύθυνον τό κρινόμενον βιβλίον.

Καί νύν ας εξετάσωμεν τάς παρατηρήσεις τού κριτοΰ.
Ή παρατήρησίς του δτι «ή συγγραφεύς ελέγχεται έχουσα στοι

χειώδη άγνοιαν τών ελληνικών πραγμάτων», διότι λέγει δτι τά 
«Ρουσάλια συνεχωνεύθησαν μέ τήν εορτήν τοΰ Πάσχα», ενώ 
ορθόν θά ήτο νά λεχθή, κατά τον κριτήν, μέ τήν εορτήν τής Πεντηκοστής, 
επιτρέπει νά συναγάγωμεν, δτι δέν αγνοεί τόσον στοιχειωδώς τά ελληνικά 
πράγματα ή συγγραφεύς δσον ίσως διαφεύγει τον κριτήν ή ακριβής έννοια τοΰ 
γαλλικού κειμένου, είς τό όποιον αναγράφεται avec les fdtes de Paques 
καί δχι avec la fete de Paques. Διαφορά σημαντική. Καί ή άλλη παρα- 1

1 Τίτλοι ώς «Continuation traditionelle de ces jeux jusqu’a nos jours» καί άλλοι 
ανάλογοι ύποδεικνύουσι τήν αιτίαν ύπάρξεως τών έν λόγφ σελίδων.
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τήρησις, εις την οποίαν τόσον έπιμόνως ό κριτής επανέρχεται, δτι δηλαδή 
ή συγγραφεύς δεν έχει σαφή ιδέαν τής διαφοράς μεταξύ μίμων και παντομί
μων, μεταξύ mime καί bouffon, διότι ονομάζει άβροκόμας καί άκερσεκόμας 
τούς μίμους (mimes), ενφ είνε παντόμιμοι καί δ'χι μίμοι, δεν άποδεικνυει μεν 
βέβαια τήν υπό τοϋ κριτοΰ ύποσιηριζομένην σΰγχυσιν, πάντως δμως επιτρέπει 
τήν βάσιμον υπόνοιαν, οτι ούτος εκλαμβάνει τον δρον mime ως άποδίδοντα 
άποκλειστικώς τον άρχαΐον μίμον, ενώ δι’ αυτού εις τήν γαλλικήν γλώσσαν, 
ώς γναιστόν, αποδίδεται ό παντόμιμος 1.

Καί νϋν, αφού ήλέγχθησαν αί παρατηρήσεις αύταί τού κριτοΰ, αί όποΐαι 
όφείλονται εις ατελή ύπ’ αυτού κατανόησιν τών γαλλικών επιστημονικών 
δρων, ας ίδωμεν καί τινας άλλας δφειλομένας εις ατελή—αν μη τι άλλο— 
προσπάθειαν τού κριτού προς κατανόησιν τού γαλλικού κειμένου.

Ούτως ή παρατήρησίς του, ότι «εις τήν σελίδα 45 υπάρχει σύγχυσις 
μεταξύ τών θεατρικών παραστάσεων τών μίμων καί τών συνήθων παρά 
βυζαντινοΐς διαπομπεύσεων» άποδεικνυει δτι δ κριτής δεν άντελήφθη, δτι αί 
τελευταΐαι αΰται άναφέρονται απλώς ως μία επί πλέον έκδήλωσις τής κατά 
τήν βυζαντινήν εποχήν ίκανότητος τού αύτοσχεδιασμοΰ (improvisation).

Τήν αυτήν επίσης πηγήν τής ατελούς κατανοήσεως τού γαλλικού κειμέ
νου έχει ή παρατήρησίς τού κριτού, δτι ό ιστορικός Μένανδρος τού ζ" αίώνος 
θεωρείται παλαιότερος τού Χρυσοστόμου. Καί δμως εις τήν ύποδεικνυομένην 
ως περιέχουσαν τό σφάλμα τούτο φράσιν τής σελίδος48 αναγράφεται επί λέξει: 
«ΐΐ avait certainement (le mot τραγαιδώ) acquis du temps de Menandre 
sa nouvelle signification, puisque Choricios comme Chrysostome, 
dans leurs ecrits, emploient ce mot dans son nouveau sens», τό όποιον 
σημαίνει, δτι, έφ’ δσον ήδη ό Χορίκιος καί ακόμη καί ό Χρυσόστομος μετα
χειρίζονται τήν λέξιν «τραγφδώ» μέ τήν νέαν αυτήν σημασίαν, πρέπει φυσι- 
κώς νά δεχθώμεν δτι εις τήν εποχήν τού Μενάνδρου είχε καθιερωθή ή νέα 
αύτη σημασία της.

Τής αυτής προελεύσεως είνε καί ή άλλη παρατήρησίς τού κριτού, δτι 
«ή συγγραφεύς εις σ. 48 χαρακτηρίζει τήν παντόμιμον όρχη- 
σιν ώς προϊόν βυζαντινόν, ενφ ευθύς κατωτέρω κάμνει λόγον 
περί τού παντομίμου ώς τελειοποιηθέντος έν Ρώμη». Καί δμως 
ή τόσον επιφανειακή αυτή παρατήρησίς τού κριτοΰ θά άπεφεύγετο, εάν δεν 
παρέβλεπεν ούτος τό εις τό εν λόγω μέρος κατηγορηματικώς διατυπούμενον, 
δτι ό μεν έν Ρώμη τελειοποιηθείς παντόμιμος συνίστατο εις τήν interpre
tation du morceau par les gestes, ό δε έν Βυζαντίφ εις ίδιον

1 Άλλωστε, διά νά προλάβω πάσαν παρεξήγησιν, άφ’ ής στιγμής τό κείμενον εισέρ
χεται εις τό στάδιον τοΰ παντομίμου, παραθέτω εις τάς λέξεις mime romain, ή parties 
mimiques (όρα σ. 37 τοΰ Theatre) καί τήν έπεξήγησιν «dans le sens actuel de ce mot»·.
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τρόπον, καθ’όν 1’acteur dansait mimiquementle morceau, 
ούτως ώστε νά μή άποτελή κάμμίαν λογικήν ανακολουθίαν, ότι ό μέν παντό- 
μιμος έτελειοποιήθη εν Ρώμη — ώς τοιοϋτος—ή δε παντόμιμος όρχησις 
εν Βυζαντίφ.

Άλλ’ εάν αί μέχρι τοΰδε έλεγχθεΐσαι παρατηρήσεις τοϋ κριτοΰ ώφεί- 
λοντο εις ατελή ύπ’ αϋτοΰ κατανόησιν τών γαλλικών επιστημονικών όρων 
καί τοΰ γαλλικού κειμένου, ύπάρχουσι καί ά'λλαι, αί όποΐαι δεν Ιπιτρέπουσιν 
άτυχώς την εκδοχήν, ότι προέρχονται εξ άκουσίως εσφαλμένης άντιλήψεως 
αύτοϋ. Τοιαΰτη εινε ή συλλογική παρατήρησίς του, ότι «ή συγγραφεύς 
άφήκεν ανεκμετάλλευτους ουχί άγνωστους, σαφείς καί άναν- 
τιρρήτους περί θεάτρου ειδήσεις», ταΰτας μάλιστα δέν διστάζει 
καί νά παραθέση. "Εκπληκτος όμως θά διαπίστωση ό καλόπιστος ανα
γνώστης, ότι αί υπό τοϋ κριτοΰ υποδεικνυόμενοι καί παρατιθέμενοι πηγαί 
έχουσι χρησιμοποιηθή υπό τής συγγραφέως καί κατά περίεργον αληθώς σΰμ- 
πτωσιν παρετέθησαν καί έν άποσπάσματι εις γαλλικήν μετάφρασιν, εντός εισα
γωγικών, εις αυτό τούτο τό κείμενον τοϋ κρινομένου βιβλίου (σελ. 40-41), τό 
όποιον υποτίθεται ότι άνέγνωσεν ό κριτής, όπως επίσης έμελετήθησαν καί 
έξητάσθησαν ά'παντες οί κανόνες τής εν Τροΰλλφ συνόδου καί πολλών Άλλων 
συνόδων, οί σχετιζόμενοι προς τό θέατρον, ως δεικνύουσι καί αί σχετικοί 
παραπομπαί λ

Όσον αφορά εις τά περί τοϋ θρήνου ή άσματος τής Μεγάλης 
Πα ρασκευής λεγάμενα υπό τοϋ ίδιου κριτοΰ (Λαογραφίας σελ. 253), 
εχομεν νά άπαντήσωμεν, ότι ολίγη παρακολούθησις τής ξένης φιλολογίας θά 
έ'πειθεν αυτόν περί τής σπουδαιότητος τών αποτελεσμάτων τής ύφ’ ημών 
άνακοινώσεως καί ύποδείξεως τής πηγής τών εν λόγφ ασμάτων, ήτις πηγή 
τυγχάνει κοινή τόσον διά τά έν τή ελληνική, όσον καί διά τά έν τή λατινική 
καί ιταλική τοιαΰτα δημώδη τεμάχια2.

’Από τον προηγηθέντα έλεγχον τών παρατηρήσεων τοΰ κριτοΰ έπιτρέ- 
πεται άβίαστον τό συμπέρασμα, ότι δέν είναι άξιον νά ένδιατρίψωμεν καί εις 
τήν γενικήν μομφήν, τήν οποίαν ούτος, ευρισκόμενος εις παντελή αδυναμίαν 
νά παρακολουθήση καί συζητήση τό κύριον θέμα τοϋ βιβλίου, προσάπτει, 
ότι δηλαδή τά πάντα, άσματα, χοροί, θρησκευτικά! εορταί, τελεταΐ καί μοιρο- 
λόγια συγχέονται προς θεατρικάς παραστάσεις, ενώ άλλος είναι ό σκοπός τής 
έκθέσεως τών τοιούτου είδους τελετών, σκοπός, δν διεΐδον καί καθώρισαν 1

1 Σελ. 14 ερμηνεία Βαλσαμώνος είς τόν 62ον κανόνα τής έν Τροΰλλφ συνόδου. Σελ. 
16, έπίσης ερμηνεία τοϋ ίδιου είς τόν ίδιον κανόνα. Είς σελ. 27, Βαλσαμώνος είς τόν 
74°ν κανόνα. Σελ 41, Ζωναρά είς τόν 51ον κανόνα. Σελ. 111, Βαλσαμώνος είς τόν 82°ν 
κανόνα. Έπίσης βλέπε σελίδας 21, 86 καί άλλ.

’ "Ορα τά μαθήματα τοΰ καθηγητοΰ Henri Focillon έν Σορβώνη κατά Νοέμβριον 
τοΰ 1932 καί Μάρτιον τοΰ 1933·
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σαφώς ύπερτριάκοντα απροκατάληπτοι κριτικαι τοϋ διεθνούς Ιπιστημονικοΰ 
κόσμου χ. Κατά πόσον δε «ή έλλειψις επιστημονικής μεθόδου μειώνει σημαν- 
τικώτατα την χρησιμότητα τού βιβλίου» —όπως ό κριτής τής Λαογραφίας 
θέλει νά πιστεύση — δύναται νά συναχθή εύχερώς, δταν ληφθή ύπ’ ό'ψιν δτι 
τό βιβλίον Ιτιμήθη δι’ ενός εκ τών καλυτέρων βραβείων τής παρά τή Σορ- 
βώνη Εταιρείας Ελληνικών σπουδών2.

ΒΕΝΕΤΙΑ Λ. ΚΩΤΤΑ

Dr Sitsa Karaiskakis, Das Lehrgediclit Λόγοι διδακτικοί τοϋ πατρδς προς 
τον νίδν von Markos Depharanas 1543. (Λαογραφία τόμ. ΙΑ', ο. 1-66).

Τοϋ ανωτέρω διδακτικού ποιήματος (στίχ. 788), δπερ επανεκδίδεται ήδη 
επί τή βάσει κωδικός τού Μονάχου ύπό τής έκδότιδος, προτάσσονται μακρά 
γερμανιστί προλεγόμενα, έν οϊς αϋτη πραγματεύεται περί τοϋ ύπ’ αυτής χρη- 
σιμοποιηθέντος κωδικός, ως καί περί τού βίου καί τών έργων τοϋ ποιητού, 
συγκρίνουσα στίχους τοϋ εκδίδομένου ποιήματος προς άλλα συγγενή κείμενα. 
Μετά τον πρόλογον καταχωρίζεται κατάλογος τών έργων, άτινα συνεβουλεύθη, 
έν τέλει δε τοϋ κειμένου πίναξ τών έν τώ ύπομνήματι συζητουμένων λέξεων.

Τό κείμενον, δπερ συνοδεύουν πλούσιαι υποσημειώσεις γραμματικαί, 
κριτικαι καί ερμηνευτικοί, έπίσης γερμανιστί, έχει μετά προσοχής έκδοθή, 
καίτοι δ αναγνώστης θ’ άπήτει προσοχήν μεγαλυτέραν ώς προς τόν τονισμόν 
καί καθόλου τήν ορθογραφίαν πολλών λέξεων. 'Γούτο, έννοεΐται, δεν μειώνει 
τόν δίκαιον έπαινον διά τήν ενσυνείδητον έκδοσιν, διά τήν οποίαν οφείλον
ται χάριτες είς τόν διδάκτορα Καραϊσκάκι.

Καί έχει μεν καθόλου έπιτύχει κατά τήν έκδοσιν ή έκδότις, διέλαθον 
δμως τήν προσοχήν της καί τινα, εις μερικά δ’ έξ αυτών ας έπιτραπή νά έπι- 1

1 Τών καθηγητών Πανεπιστημίου: L. Brehier Revue des Etudes anciennes, 
Paris, τόμ. 34,3, σελ. 339 κέ. Έπίσης τοϋ ίδιου, Journal des Savants 8, σελ. 249-260. 
Ν. J ο r g a, Revue historique du sud-est europeen, Bucarest, Juill. - Sept. 1932. G. 
Cohen, Nouvelles Litteraires, 4 Juin 1932, Paris. J. Ebersolt, Revue des Etudes 
grecques , Paris 1932, σελ. 425-426. N. Banescu, Revue de l’Est et du Sud-est, 
Paris N° 3-4 1933. L. Cataudella, Athenaeum Pavia, Janvier 1932. Pierre 
Waltz, L’Acropole, Paris 1932, σελ. 234-237. A. Salac', Archiv orientalni, Prague, 
τεΰχ. VI, 1, σελ. 311-312. R. Cantarella, prof. Napoli, D i onys o Siracusa III, 
5-6 1933. R. Draguet, Revue beige de philosophie et d’histoire XII1/2, και άλλων.

! Πρβλ. τα πρακτικά της απονομής τοΰ βραβείου έν Revue des Etudes grecques, 
τόμ. 46 (1933).
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