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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
^O ¬ρος «Bυζαντινc Mουσικc» j καλύτερα «Ψαλτικc
Tέχνη» àναφέρεται στcν öκφραση διa τÉς φωνητικÉς µουσικÉς
τ΅ν \Oρθοδόξων βιωµάτων καd âµπειρι΅ν àπe τa πρ΅τα
Xριστιανικa χρόνια àδιάσπαστα µέχρι καd σήµερα. ^H µουσικc
αéτή, ποf ôρχισε νa καταγράφεται àπe τeν 8ο-9ο α¨ώνα,
διαφυλάττεται ζωντανc µέχρι καd σήµερα στcν \Aνατολικc
\Oρθόδοξη \Eκκλησία. \Aντίθετα, ™ Δυτικc \Eκκλησία àλλοίωσε
τcν àρχαία παραδοσιακc µουσική, ε¨σάγοντας στc λατρεία τcν
πολυφωνία καd τcν âνόργανη µουσική.
^H Ψαλτικc Tέχνη δbν öχει σκοπe νa διεγείρFη µb τe
µεγαλει΅δες j ποµπ΅δες ≈φος τeν συναισθηµατικe κόσµο τοÜ
àνθρώπου, àλλa µb τcν ïλοκληρωµένη κυκλικc κίνησή της νa
•πηρετήσFη τe λόγο καd νa àπευθυνθFÉ σb ¬λες τdς δυνατότητες τÉς
àνθρωπίνης •πάρξεως: στe θυµοειδbς (συναίσθηµα), µb τc
µελωδία· στe λογιστικό, µb τcν ποίηση καd τcν ôρτια
ïλοκληρωµένη µουσικc µορφc καd στe âπιθυµητικό, µb τdς
½ραιότατες καd γεµÄτες πάθος, πολλbς φορές, µελωδικbς γραµµές
της j «θέσεις», ¬πως çνοµάζονται.
Στc Bυζαντινc Mουσικc •πάρχουν τa τρία γένη: τe
διατονικό, τe χρωµατικe καd τe âναρµόνιο καθgς âπίσης καd οî
çκτg qχοι: ï πρ΅τος, ï δεύτερος, ï τρίτος, ï τέταρτος, καθgς καd
οî πλάγιοί τους, δηλαδc ï πλάγιος τοÜ πρώτου, ï πλάγιος τοÜ
δευτέρου, ï βαρfς καd ï πλάγιος τοÜ τετάρτου. Ta τρία γένη
καθgς καd οî çκτg qχοι öχουν τcν καταγωγή τους στcν
àρχαιοελληνικc µουσικc καd πιe συγκεκριµένα στa τρία γένη καd
τοfς çκτg àρχαιοελληνικοfς τρόπους.
Στe διατονικe γένος •πάγονται τέσσερεις qχοι: ï πρ΅τος,
ï τέταρτος, ï πλάγιος τοÜ πρώτου καd ï πλάγιος τοÜ τετάρτου·
στe χρωµατικe δύο: ï δεύτερος καd ï πλάγιος τοÜ δευτέρου καd
στe âναρµόνιο οî ôλλοι δύο, οî τρίτος καd βαρύς. ^O τελευταÖος
çνοµάζεται βαρfς καd ùχι πλάγιος τοÜ τρίτου, διότι öχει τc
χαµηλώτερη (βαρύτερη) βάση, τeν φθόγγο Zg (B j Σί).
^H Bυζαντινc Mουσικc ôρχισε àπe τa πρ΅τα χριστιανικa
χρόνια, παίρνοντας καd àφοµοιώνοντας πολλa στοιχεÖα, τόσο
àπe τcν ^Eλληνική, ¬πως καd âπίσης λιγώτερα καd àπe τcν
^Eβραϊκc µουσική.
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≠Eνα ôλλο σηµαντικe στοιχεÖο τÉς ΨαλτικÉς τέχνης εrναι
οî µεικτοd ®υθµοί, ποf χρησιµοποιεÖ. Σb ≤να µέλος µπορεÖ
κôποιος νa βρFÉ àνάµεικτα τa µέτρα τ΅ν δύο, τρι΅ν καd τεσσάρων
τετάρτων j καd πέντε çγδόων, ëπτa çγδόων καd âννέα çγδόων
κλπ. γι\ αéτe καd ï ®υθµeς çνοµάζεται τονικός. ^H τονιζοµένη
συλλαβc συµπίπτει πάντοτε µb τe ¨σχυρe µέρος τοÜ µέτρου
(δηλαδc τc θέση). Aéτe τe στοιχεÖο τcν κάνει νa àκούγεται πολf
ζωντανή. Πρέπει νa σηµειωθFÉ âδg ¬τι οî ®υθµικbς àλλαγbς εrναι
≤να βασικe στοιχεÖο τÉς ΔηµοτικÉς µουσικÉς, ™ ïποία καθ\ ëαυτc
θεωρεÖται µιa •περβολικa ζωντανc µορφc µουσικÉς.
\Aπe τa πρ΅τα Xριστιανικa χρόνια ™ \Eκκλησιαστικc
µουσικc χαρακτηρίζεται àπe êπλότητα καd λιτότητα. Στc βάση
της qταν µονοφωνική, µb τc συνοδία êπλοÜ ¨σοκρατήµατος,
µονοÜ j διπλοÜ πολλbς φορές, δηλαδc κρατώντας τe φθόγγο τÉς
τονικÉς j τÉς τονικÉς καd τÉς δεσπόζουσας. ^H ½ραία καd
πολύπλοκη πολλbς φορές κίνηση τ΅ν µελωδικ΅ν γραµµ΅ν j
«θέσεων» δbν τÉς âπέτρεψε νa µετατραπFÉ âξελικτικa σb
πολυφωνικc µουσική, àλλa παρέµεινε µονόφωνη µb τc συνοδία
êπλοÜ ¨σοκρατήµατος, γιa νa βοηθÄ καd νa στηρίζFη τdς µελωδικbς
θέσεις, ποf öψαλλε ï ψάλτης j ï χορός.
Tc σπουδαιότητα τοÜ \Iσοκρατήµατος µποροÜµε νa τc
δοÜµε àπe τe γεγονeς ¬τι öχει χρησιµοποιηθFÉ τοéλάχιστο τόσο
νωρdς ¬σο ï τέταρτος α¨ώνας. ^O ≠Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος
àναφέρεται στοfς «¨σοκράτες», αéτοfς ποf κρατοÜσαν τe €σο,
συνήθως µιa çκτάβα χαµηλώτερα, πάνω στc βάση τοÜ ¦χου.
Teν 5ο-6ο α¨ώνα àναφέρεται ¬τι στcν Kωνσταντινούπολη
•πÉρχε χορeς îεροψαλτ΅ν καd σb ôλλο δωµάτιο •πÉρχαν χωνιa
βαθύφωνα, τa ïποÖα λειτουργοÜσαν, ε€τε •δραυλικά, µb νερό, ε€τε
µb àέρα, καd παρήγαγαν βαθύφωνο ¨σοκράτηµα.
\Aρκετa νωρdς ™ χρησιµοποίηση çργάνων στc λατρεία
κατa τcν τέλεση τ΅ν îερ΅ν àκολουθι΅ν j τÉς Θείας Λειτουργίας,
àπαγορεύτηκε µb \Aποστολικbς Διατάξεις. ^H «^Aρµονία» µb τc
σύγχρονή της öννοια qταν ôγνωστη στc Bυζαντινc Mουσική,
¬πως qταν καd στcν àρχαία ^Eλληνικc µουσικc καd µόνο ™ κατa
τe «διαπασ΅ν συµφωνία» (διάστηµα 8ης πρeς τe çξf j τe βαρf)
qταν σb χρήση.
Παρ\ ¬λα αéτά, διάφορα ùργανα κοντινa στeν τρόπο, ποf
κινοÜνταν οî qχοι τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς χρησιµοποιήθηκαν
στe Bυζάντιο, âκτeς \Eκκλησίας, γιa σκοποfς διδασκαλίας j
διαφόρων τελετ΅ν κλπ. Erναι σηµαντικe ¬τι πρώτη ™ \Aνατολικc
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\Eκκλησία χρησιµοποίησε τe \Eκκλησιαστικe ‰Oργανο. Aéτe τe
ùργανο àργότερα δόθηκε σaν δ΅ρο στeν πάπα Πίο τeν B΄.
Eéθfς âξ àρχÉς, àπe τeν πρ΅το ¦δη \Aποστολικe α¨ώνα,
öψαλλαν ¬λοι µαζd στcν \Eκκλησία. \Eπειδc ¬µως δηµιουργεÖτο
πολλbς φορbς χασµωδία, δηµιουργήθηκαν οî χοροί, ï δεξιeς καd ï
àριστερός, οî ïποÖοι öψαλλαν âναλλάξ, àντιφωνικά. \Eπd
\Iγνατίου \Aντιοχείας àναφέρεται ¬τι •πÉρχε δεξιe àντρικe καd
àριστερe γυναικεÖο ™µιχώριο.
^O îστορικeς Φίλων ï \IουδαÖος àναφέρει ¬τι οî
Xριστιανοd διαιροÜνταν σb δύο χορούς, àνδρικe καd γυναικεÖο,
στe κέντρο τοÜ χώρου προσευχÉς, καd öψαλλαν, πότε ï ≤νας
χορός, πότε âναλλaξ καd οî δύο, àντιφωνικά, πότε καd οî δύο µαζd
σaν ≤νας χορός. ^H ψαλµωδία δηλαδc qταν µικτc àπe ôνδρες,
γυναÖκες καd παιδιά.
Mέχρι τeν 4ο α¨ώνα, ™ \Eκκλησιαστικc µουσικc qταν êπλc
καd συνήθως âπικρατοÜσε τe διατονικe γένος. \Eπειδc ¬µως
πολλοd αîρετικοί, κυρίως ïπαδοd τοÜ \Aρείου, χρησιµοποιοÜσαν
™δονικbς µελωδίες àπe ëλκυστικa ναυτικά, ïδοιπορικa καd
θυµελικa τραγούδια, γι\ αéτe καd ™ \Eκκλησία τονίζει νέα µέλη σb
χρωµατικa καd µεικτa γένη, τa ïποÖα εrχαν àντιαιρετικe
περιεχόµενο.
^H àρχαιοελληνικc παράδοση συνεχίζεται àδιάσπαστα
µέχρι σήµερα. Oî îεροπρεπεÖς συρτοd χοροί, οî κατa ζεύγη
çρχήσεις j βαλλίσµατα (µπάλοι), τa âπιφωνήµατα τ΅ν χορευτ΅ν,
τa τραγούδια τοÜ τραπεζιοÜ, τa âρωτικά, τa γαµήλια τραγούδια
τοÜ •µεναίου, τa âπιθαλάµια, τοÜ γαµηλίου δείπνου, οî
πατινάδες, τa εéχετικά, τa âργατικa κλπ. ¬λα αéτa öχουν âπιζήσει
µέχρι καd σήµερα àλλa σb µιa πιe πολύπλοκη καd περίτεχνη
µορφή. ≠Eνα παράδειγµα ëνeς τέτοιου âξαιρετικa παλαιοÜ χοροÜ,
ï ïποÖος öχει âπιζήσει µέχρι σήµερα εrναι ï «χορeς τοÜ \Hσαΐα»,
ï ïποÖος εrναι µέρος τοÜ µυστηρίου τοÜ γάµου.
^YπÉρχαν âπίσης τa µοιρολόγια πρeς τeν νεκρό. ^H
\Eκκλησία δίνοντας ≤να τόνο χαρµολύπης καd âλπίδας καθιέρωσε
στc νεκρώσιµη àκολουθία τcν χρήση τοÜ πλαγίου α΄ ¦χου, ëνeς
χαρµόσυνου ¦χου. ^YπÉρχαν âπίσης çρχÉστρες µb πνευστά,
κρουστά, öγχορδα ποf öπαιζαν µb τόξο γιa νa συνοδεύουν τdς
γαµήλιες ποµπές, τdς çρχήσεις καd âπίσης συνόδευαν τa πρόσωπα
ποf âπρόκειτο νa προσκαλέσουν τοfς ôρχοντες σb âπίσηµα
δεÖπνα.
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^O àντιφωνικeς τρόπος ëρµηνείας qταν σb χρήση καd στcν
àρχαιοελληνικc κοσµικc µουσική µας στa τραγούδια τοÜ
τραπεζιοÜ καd τa χοροστάσια.
^H àδιάσπαστη συνέχεια τÉς Παραδόσεως στcν \Oρθόδοξη
\Eκκλησία φαίνεται καd àπe τe γεγονeς ¬τι πολλοd àπe τοfς
≈µνους τ΅ν πρώτων α¨ώνων χρησιµοποιοÜνται µέχρι σήµερα.
Σ\ αéτc τcν περίοδο ï θεσµeς τοÜ «χοράρχη» j
«χορολέκτη» âµφανίζεται καd στcν \Eκκλησιαστικc Mουσικc àλλa
συγχρόνως ™ \Eκκλησία προτρέπει τοfς ψάλτες νa ψάλλουν
àπέριττα, µb προσοχc καd κατάνυξη.
^O \Aµβρόσιος Mεδιολάνων (Mιλάνου) •πÉρξε µεγάλος
θεωρητικeς καd âπενόησε ¨διαίτερη µουσικc µέθοδο βασισµένη
στcν àρχαιοελληνικc µουσική. Xρησιµοποίησε τοfς διατονικοfς
¦χους, ¬πως µαρτυρεÖται στe µουσικό του «\Aντιφωνάριο», τe
ïποÖο χρησίµευσε σaν βάση γιa τcν περαιτέρω àνάπτυξη τÉς
\EκκλησιαστικÉς MουσικÉς στc Δύση. ^YπÉρξε ¬µως πάντοτε
λάτρης τÉς àνατολικÉς \EκκλησιαστικÉς µουσικÉς παραδόσεως.
Oî πρ΅τοι µελωδοd j •µνωδοd qσαν àνώτατοι κρατικοd καd
\Eκκλησιαστικοd λειτουργοί, ¬πως ^Iεράρχες j Aéτοκράτορες,
¬πως ï Λέων Στ΄ ï Σοφeς καd ï γιός του KωνσταντÖνος.
Mέχρι περίπου τeν ≤βδοµο j ùγδοο α¨΅να οî συνθέτες
çνοµάζονταν ποιητbς καd µελωδοί, διότι τe €διο πρόσωπο öγραφε
τόσο τa λόγια ¬σο καd τc µουσική. \Aπe τeν ùγδοο α¨ώνα ï
ποιητcς çνοµάζεται •µνογράφος καd ï συνθέτης µελοποιός. ^H
µουσικc γραφc µέχρι τeν ≤βδοµο α¨ώνα çνοµάζεται
«àλφαβητική».
\Aπe τeν ùγδοο µέχρι τeν δωδέκατο α¨ώνα öχοµε τcν
«âκφωνητικc γραφή», στcν ïποία σηµειώνεται τe ≈ψος τÉς φωνÉς
µb τόνους καd πνεύµατα πάνω στdς παρτιτοÜρες ποf προωρίζοντο
γιa âµµελc àπαγγελία (¬πως στcν προσωδιακc ^Eλληνικc
γλ΅σσα). ^YπÉρχαν âπίσης àκόµη πιe âξελιγµένοι τύποι
σηµειογραφίας γιa τcν ψαλµώδηση µελ΅ν, µb περιληπτικe πάντα
χαρακτήρα σηµειογραφίας, δηλαδc ≤να σηµάδι µόνο γιa µιa
«θέση» j µουσικc φράση.
^O ≠Aγιος \Iωάννης ï Δαµασκηνeς πρ΅τος συνέταξε τcν
çκτώηχο, κατέταξε τοfς διαφόρους ¦χους σb çκτώ, ¬πως τοfς
öχοµε σήµερα, καd ïµαδοποίησε τοfς ¦χους σb τρία γένη.
\Aναφέρεται àκόµη καd ™ Kυπριακc çκτώηχος τοÜ 7ου α¨ώνα, ποf
βρίσκεται στc βιβλιοθήκη τοÜ BρεττανικοÜ Mουσείου.
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Kατa τeν πέµπτο α¨΅να, âπd αéτοκράτορος \IουστινιανοÜ,
•πÉρχαν στcν ^Aγία Σοφία ε€κοσι πέντε ψάλτες καd ëκατeν
àναγν΅στες. Στeν îππόδροµο καd στe παλάτιο qταν σb χρήση τe
àερόφωνο
«‰Oργανο»,
âξέλιξη
τÉς
«≈δραυλις»
τ΅ν
\Aλεξανδριν΅ν χρόνων. Te ùργανο συνόδευε τdς âπευφηµίες πρeς
τοfς βασιλεÖς. Mερικa àπe αéτa τa µέλη öχουµε καd στcν
\Eκκλησιαστικc λατρεία, ¬πως τa µεγαλυνάρια τÉς ^YπαπαντÉς.
Συχνa στdς φατρίες τοÜ îπποδρόµου διάφοροι ψάλτες
öψαλλαν τa «βασιλίκια» àλλa καd τa «àπελατίκια» ôσµατα,
τραγούδια ποf •µνοÜσαν τοfς àπελάτες. \Aντίστοιχα τραγούδια
εrναι σήµερα τa κλέφτικα.
Ta φθογγόσηµα τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης προέρχονται àπe τa
πρ΅τα ëπτa γράµµατα τοÜ ^EλληνικοÜ àλφαβήτου: A B Γ Δ E Z.
Στa πρ΅τα χριστιανικa χρόνια χρησιµοποιήθηκαν ½ς ≈µνοι οî
ψαλµοd τοÜ Δαυΐδ, οî âννέα βιβλικbς èδ bς καθgς καd οî
âπιφωνήσεις: «\Aλληλούια», «Kύριε âλέησον» καd «Δόξα σοι
Kύριε, δόξα σοι».
Tcν πρώτη \Eκκλησιαστικc µουσικc χαρακτήριζε ™
êπλότητα καd ™ λιτότητα τÉς δοµÉς, πρÄγµα ποf •παγόρευαν ùχι
µόνο οî δύσκολες συνθÉκες στdς ïποÖες διαβιοÜσαν οî Xριστιανοd
τ΅ν τρι΅ν πρώτων α¨ώνων àλλa καd τe πνεÜµα τÉς νέας âξ
\Aποκαλύψεως θρησκείας.
^H γλ΅σσα τόσο τ΅ν Xριστιανικ΅ν κειµένων, ¬σο καd τÉς
\EκκλησιαστικÉς ποιήσεως qταν àπe τcν àρχc ™ ^Eλληνική, καd
öτσι ™ µουσικc σaν φυσικe âπακόλουθο öπρεπε νa ταιριάζFη στcν
προσωδία τÉς ^EλληνικÉς γλώσσας.
Δύο àπe τa στοιχεÖα ποf âδανείσθηκε καd àφοµοίωσε
çργανικa ™ \Eκκλησιαστικc µουσικc àπe τcν àρχαία ^Eλλάδα
qταν ™ êπλότητα, σύµφωνα µb τcν πλατωνικc àντίληψη περd
¦θους τÉς µουσικÉς καd ™ •ποταγc τÉς µελωδίας στe λόγο, ποf
âπεκράτησε µάλιστα στcν πιe αéστηρή της µορφή, τcν καθαρa
φωνητικc µουσική.
Te µόνο σωζόµενο µουσικe χειρόγραφο àπe τοfς πρώτους
τρεÖς α¨΅νες εrναι ï ≈µνος στcν ^Aγία Tριάδα. Bρέθηκε σb
πάπυρο στcν \Oξύρυγχο τÉς A¨γύπτου (τρίτος α¨ώνας) καd παρ\
¬λο ποf δbν àνήκει στcν \Oρθόδοξη \Eκκλησία, àλλa σb µιa
α¥ρεση, τοfς Γνωστικοfς, εrναι γραµµένο στcν àρχαία ^Eλληνικc
παρασηµαντικc σηµειογραφία, σb τρόπο λύδιο καd ®υθµe
σπόνδειο. ^H µελωδία •ποτάσσεται καd âξυπηρετεÖ τe λόγο,
στοιχεÖο καθαρa ^Eλληνικό.
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^O Nίκος Σκαλκώτας •πÉρξε ≤νας àπe τοfς λίγους
≠Eλληνες συνθέτες, ποf διέπρεψαν στeν τοµέα τÉς κλασσικÉς
µουσικÉς. ^H συνεισφορά του στc µουσικc qταν παρόµοια µb αéτc
τ΅ν Mπέλλα Mπάρτοκ καd τοÜ ‰Aντον Nτβόρζακ. ^YπÉρξε
µαθητcς τοÜ Bέϊλ, τοÜ Zαρνάχ καd Σέµπερκ. Στcν ^Eλλάδα öζησε
στcν àφάνεια. Συνέλεξε ^Eλληνικc παραδοσιακc µουσικc καd
συνέθεσε πολλa öργα γιa çρχήστρα, µουσικc δωµατίου καd ôλλα
βασισµένα πάνω στe δωδεκάφθογγο σύστηµα καd τcν ^Eλληνικc
Παραδοσιακc Mουσική.
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THE EVOLUTION OF GREEK FOLK
AND ECCLESIASTICAL MUSIC AND ITS IMPACT
ON WESTERN MUSIC
The term “Byzantine Music” or better “chanting music”
refers to the expression of Orthodox experience through vocal
music from the very first Christian years incessantly to the present.
This music, which started being registered since the 8th or 9th
century is preserved alive up to day in the Eastern Orthodox
Church. On the contrary, the Western Church changed the ancient
Traditional Music, introducing in worship polyphony and
instrumental music.
The chanting art is not purporting to arouse with the
grandiose or bombastic style the emotional world of man, but with
its complete circular motion to serve speech and address to all
potentialities of human being: to emotion, with melody; to intellect
with poetry and its entirely complete musical form, and to volition
with its beautiful and, many times, full of passion melodic lines or
«thesis», as they are usually called.
In Byzantine Music there are three Genera: the diatonic, the
chromatic and the enharmonic and also the eight Modes: The first,
the second, the third, the forth as well as their plagal, that is, plagal
first, plagal second, varis and plagal forth. The three genera as well
as the eight modes have their origin in the ancient Greek Music and
more specifically in the three Genera and the eight ancient Greek
Modes.
There are four Sounds in the diatonic Genus: the first, the
forth, the plagal first and the plagal forth; in the chromatic, two: the
second and the plagal second; and in the enharmonic, also two: the
third and varis. The last one is called varis and not plagal third
because it has the lowest (deepest) basis, the note Zo, (B, Si).
Byzantine Music started since the early Christians years,
taking and assimilating a lot of elements from the Greek as well as
some minor elements from the Jewish Music.
Another significant item in Chanting Art is mixed rhythms,
which it uses. In a Melody one can find mixed the rhythms of two,
three and four-four or five-eights and nine-eights and so on and so
forth. That is why the rhythm is called tonal. The accented syllable
always coincides with the strong beat of the bar, that is, the thesis.
This element makes it sound very lively. It should here be noted that
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rhythmic changes are also a basic element of folk music which is it
self considered an extremely lively form of music.
Since the early Christians years ecclesiastical music is
characterized by simplicity and plainness. Basically, it was
monophonic accompanied by pedal single or, in many cases double,
that is, holding the note of the tonic or the tonic and dominant. The
beautiful and, at times, intricate move of melodic lines or Thesis
didn’t allow it to evolve into a polyphonic music, but it remained
monophonic with the accompaniment of a simple pedal in order to
help and support the melodic lines, which the chanter or the choir
sang.
The importance of Isocratima can be seen from the fact that
it has been used at least as early as the 4th century. Saint John
Chrysostom mentions the pedal-holders who held the basis usually
an octave lower on the tonic note of the mode.
It is said that in the 5th or 6th century in Constantinople the
chanting-choir used to stand right before the temple and in a
different room there used to be bass voice funnels which worked
either hydraulically, with water, or with air and produced a very low
pedal.
Quite early the use of musical instruments in worship, during
holy services and liturgies, was forbidden with Apostolic Decrees.
Harmony, in its contemporary connotation was unknown in
byzantine music as it was in the ancient Greek music, and only the
diapason Symphony was in use (8ve to sharp or to bass).
In spite of this, different instruments close to the way that
the Byzantine Modes were moving were used outside church for
teaching purposes or for different rituals etc. It is significant that the
Eastern Church used the Church organ first. That organ was later
donated later to Pope Pious B’.
Already as early as the first century all the congregation used
to chant together in Church. Because, there was a hiatus more often
than not, the right and left choirs were formed which sang
antiphonally (interchangeably). It is mentioned that during the time
of Saint Ignatius the Antiochean there was a right male church semichoir and a left female church semi-choir.
The historian and philosopher Philo the Jew mentions that
the Christians were divided into two choruses, male and female in
the center of the place of prayer, and at times one choir would sing
and at times both of them antiphonically (interchangeably) and still
14

at other times both of them simultaneously as one choir. Psalmody,
in other words, was executed combinely by men women and
children.
Up to the 4th century Church music was simple and the
diatonic Genus was prevalent. Due to the fact that a lot of heretics,
especially followers of Areius, used to use hedonistic melodies from
attractive sailor's, travelogue, and altar songs the church composes
new melodies in chromatic and mixed genera, whose content was
antiheretical.
The Ancient Greek Tradition carries on uninterruptedly to
present, the priestly round dances, the in pair dancing or ballism
(mbalos), the exclamations of the dancers, the songs sung during
feasts, the love songs, the wedding songs, the chamber songs, the
serenades, the wishing songs, the labor songs etc. all have survived
to present but in a more complex and elaborate form. An example
of such an extremely old dance which has survived to present, is the
“dance of Isaiah”, which is part of the marriage ritual.
There were also the lamentations for the dead. The church
giving a tone of sadness intertwined with joy and hope, established
in funeral services the use of plagal A’ mode, which is joyful key.
There were also orchestras with wind, percussion and string
instruments which played with the fiddlestick in order to accompany
the wedding processions, to accompany the dances and they also
accompanied the persons who were going to invite dignitaries to
official dinners.
The antiphonal way of interpretation was also used in the
ancient Greek secular music, in the feasts songs and chorostasia
(ballrooms).
The incessant continuity of the Tradition in the Greek
Orthodox Church can also be seen from the fact that a lot of hymns
from the first centuries are still in use today.
At this period of time in church music, also appears the
institution of choirmaster or «chorolectis» but at the same time
church admonishes the chanters to chant plainly, with attention and
devoutness.
Saint Ambrose Mediolanon (of Milan) was a great
theoretician and devised a special music method based on ancient
Greek music. He used the diatonic modes, as can be seen from his
Musical «Antiphonary», which was used as a basis for further
development of ecclesiastical music in the west. He always
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remained, however, a devotee of the eastern Ecclesiastical Music
Tradition.
The first composers or hymnographers were supreme state
or church dignitaries, like Hierarchs or Emperors, as Leon the 6th
the wise and his son Constantine.
Until about the 7th or 8th century the composers were called
both poets and hymnographers, mainly because the same person
used to write both the melody and the verse. From the 8th century
the poet is called hymnographer and the composer Melodist.
Musical notation up to the 7th century is called «alphabetical».
From the 8th to the 12th century we have the “ecphonetical”
notation, in which the pitch of the voice is marked with aspiration
signs and accents on the parts which were designated for melodical
recitation (like prosodic Greek language). There were also even
more developed forms of notation for chanting, having always a
comprehensive style of semeography, i.e., a single sign
corresponded to a whole phrase or «thesis».
Saint John of Damascus was the first to write the octoechos,
and to arrange the modes into eight tones, as we have them today,
and then he grouped them into three genera. There is also a
reference to the Cypriot Octoechos of the 7th century, which is at
the library of the Brithish Museum.
In the 5th century, during the emperor Justinian, there were
twenty-five chanters and a hundred readers. In the racetrack and in
the palace the pneumatic Organ was in use, which was an evolution
of «hydraulis» of the Alexandrean era. The organ accompanied the
acclamations to the kings. Some of these melodies we have in
Eucharistic liturgies, such as the Megalynarion (Magnificat) of the
Candlemas.
Very frequently in the fractions of the racetrack chanters
used to sing the «Vasilikia» and «Apelatikia» hymns, which were
praising the «Apelats». Similar songs are nowadays the klephts.
The notes of the chanting Art originated in the first seven
letters of the Greek Alphabet. πA, Bου, Γα, Δι, κE, Zω, Nη, πA
(pA, Bou, Ga, Di, kE, Zo, nI, pA). In the first Christian years the
psalms of David, the nine biblical odes, as well as the exclamations
«Hallelujah», «Lord, have mercy on us» and «Thank God, Thank
God» were used as hymns.
The first Christian Music was characterized by simplicity and
plainness of structure, something which was dictated not only by the
16

difficult conditions in which the Christians of the first three centuries
used to live, but also by the spirit of the new revelational religion.
The language both of the Christian texts and the
Ecclesiastical poetry was from the very beginning the Greek
language. The music, therefore, as a natural consequence, should fit
the prosody of the Greek language.
Two of the elements which the ecclesiastical music loaned
from ancient Greece and assimilated organically was the simplicity
according to the platonic ideal concerning the morality of music and
the submission of melody to speech, which prevailed in its strictest
form, the vocal music.
The only surviving musical manuscript from around the first
three centuries is a hymn to the Holy Trinity. It was found on a
papyrus Oxyrhichus from Egypt (3rd century AD), and, even
though, it doesn’t belong to the Orthodox Church, but to a heresy,
the Gnostics, it is written in the ancient Greek notation in a lydian
mode and a spondaic rhythm. Melody is submitted to and serves
speech, something which is clearly Greek.
Nikos Scalkotas was one of the few Greek composers who
excelled in the sector of classical Music. His contribution to music
was similar to that of Bella Bartok and Anton Dvorak. He was a
student of Veil, Zarnah and especially Schoenberc. In Greece he
lived in oblivion. He collected Greek traditional Music and
composed a lot of pieces for orchestra, chamber music and other
kinds of music, based on the twelve-note system, and the Greek
traditional music.
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OI XPOEΣ ΣTHN ΨAΛTIKH TEXNH
ΣYMΦΩNA ME ΔYO KYΠPIAKA ΘEΩPHTIKA
(ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου καd ο¨κονόµου Xαραλάµπους)
^Ως γνωστό, στc βυζαντινc µουσική, µb βάσει τa πιe
àντιπροσωπευτικa σύγχρονα θεωρητικά, •πάρχουν τρεÖς χρόες, ï
ζυγός, τe κλιτeν καd ™ σπάθη1. ^O Xρύσανθος âν Mαδύτων
συγκαταλέγει τdς χρόες µέσα στe κεφάλαιο περd φθορ΅ν, àφοÜ
καd αéτbς εrναι φθορικa σηµεÖα, τa ïποÖα àλλοιώνουν τc ροc τοÜ
µέλους2. ^O Xρύσανθος •πολογίζει ¬λες τdς Xρόες συνολικa σb
7403. Ta φθορικa αéτa σηµεÖα çνοµάστηκαν Xρόες àπe τcν
Mουσικc \Eπιτροπή, τcν ïποία συνέστησε τe O¨κουµενικe
ΠατριαρχεÖο τe 1881-834.
α) Zυγeς
Σύµφωνα µb τa σύγχρονα θεωρητικa τÉς µουσικÉς ï ζυγeς
j διπλÉ δίεση, ¬πως çνοµάζεται, εrναι φθορά, ™ ïποία àνήκει στe
χρωµατικe γένος5, τίθεται âπd τοÜ φθόγγου Δι, καd ζητεÖ τeν Γα µb
δίεση, τeν Bου στc θέση του καd τeν Πα µb δίεση6. Ta διαστήµατα,
τa ïποÖα σχηµατίζονται µb τcν χρήση τοÜ ζυγοÜ, σύµφωνα πάντα
µb τa σύγχρονα θεωρητικά, εrναι τa àκόλουθα: Δι-Γα=4 µόρια
(™µιτόνιο j τριτηµόριο µείζονα τόνου), Γα-Bου=16 µόρια
1

Bλ. \Aβραaµ Eéθυµιάδη, Mαθήµατα βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς,
¦τοι θεωρία καd πλήρης µέθοδος µελωδικ΅ν àσκήσεων, öκδ. B΄, Θεσσαλονίκη
1972, σσ. 238-244. Γεώργιος N. Kωνσταντίνου, Θεωρία καd πράξη τÉς
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, \Aθήνα 1997, σσ. 219-220. Δ. Γ. Παναγιωτοπούλου,
Θεωρία καd πρÄξις τÉς βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς MουσικÉς, \Aδελφότης
θεολόγων «^O Σωτήρ», \AθÉναι 61997, σσ. 107-110. Nίκου Παπασάββα,
Mεθοδικc διδασκαλία τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς, Λεµεσός 2000, σ. 97.
2
Bλ. Xρυσάνθου τοÜ âκ Mαδύτων, Θεωρητικeν µέγα τÉς µουσικÉς, τe
àνέκδοτο αéτόγραφο τοÜ 1816, τe öντυπο τοÜ 1832, (Kριτικc öκδοση •πe
Γεωργίου N. Kωνσταντίνου), ^Iερa Mεγίστη Mονc Bατοπαιδίου 2007, σσ. 450463.
3
Bλ. Xρυσάνθου, Θεωρητικόν, ¬π.π., σσ. 368-369. Eéθυµιάδη, Mαθήµατα,
¬π.π., 244. Παναγιωτοπούλου, Θεωρία, ¬π.π., σ. 108, •ποσηµ. 11.
4
Bλ. Kωνσταντίνου, Θεωρία, ¬π.π., σ. 219.
5
Bλ. KΩNΣTANTINOY, Θεωρία, ¬π.π., σ. 219.
6
Bλ. EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα, ¬π.π., σσ. 238-239. KΩNΣTANTINOY,
Θεωρία, ¬π.π., σ. 219. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY, Θεωρία, ¬π.π., σσ. 108-109.
ΠAΠAΣABBA, Διδασκαλία, ¬π.π., σ. 97.
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(τριηµιτόνιο), Bου-Πα=4 µόρια (™µιτόνιο j τριτηµόριο µείζονα
τόνου), Πα-Nη=18 µόρια (τριηµιτόνιο)7.
^O Στυλιανeς Xουρµούζιος, ï ïποÖος λανθασµένα
çνοµάζει τeν ζυγe «^Hµίφθορο»8, καd ï ο¨κονόµος Xαράλαµπος,
θεωροÜν ¬τι τa διαστήµατα, τa ïποÖα σχηµατίζονται àπe τc
χρήση τοÜ ζυγοÜ, εrναι τa àκόλουθα: Δι-Γα=6 µόρια, Γα-Bου=15
µόρια, Bου-Πα=6 µόρια, Πα-Nη=15 µόρια9.
^H προσωπική µας âκτίµηση, ¬σον àφορÄ τa διαστήµατα,
τa ïποÖα σχηµατίζονται àπe τc χρήση τοÜ ζυγοÜ, βρίσκεται πιe
κοντa στοfς δύο Kύπριους θεωρητικούς. Kατa τc γνώµη µας, τa
διαστήµατα, τa ïποÖα προέρχονται àπe τc χρήση τοÜ ζυγοÜ καd
τa ïποÖα χρησιµοποιοÜνται σήµερα àπe τcν πλειονότητα τ΅ν
îεροψαλτ΅ν, εrναι τa àκόλουθα: Δι-Γα=6 µόρια, Γα-Bου=12
µόρια, Bου-Πα=6 µόρια, Πα-Nη=18 µόρια.
β) Kλιτeν
Σύµφωνα πάλιν µb τa σύγχρονα θεωρητικa τÉς µουσικÉς
τe κλιτeν j ™µίφθορον, ¬πως çνοµάζεται, εrναι φθορά, ™ ïποία
àνήκει στe σκληρe διάτονο10, τίθεται âπd τοÜ φθόγγου Δι, καd
ζητεÖ τeν Γα µb δίεση, τeν Bου µb δίεση καd τeν Πα στc θέση του11.
Ta διαστήµατα, τa ïποÖα σχηµατίζονται µb τcν χρήση τοÜ κλιτοÜ,
σύµφωνα πάντα µb τa σύγχροναα θεωρητικά, εrναι τa àκόλουθα:
Δι-Γα=4 µόρια (™µιτόνιο j τριτηµόριο µείζονα τόνου), ΓαBου=12 µόρια (τόνο µείζονα), Bου-Πα=14 µόρια (τριηµιτόνιο)12.
7

Bλ. EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα, ¬π.π., σ. 239. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY,
Θεωρία, ¬π.π., σ. 108. ^O NÖκος Παπασάββας θεωρεÖ ¬τι ï ζυγeς öχει τa
àκόλουθα διαστήµατα. Δι-Γα=4 µόρια, Γα-Bου=16 µόρια, Bου-Πα=6 µόρια,
Πα-Nη=16 µόρια. Bλ. ΠAΠAΣABBA, Διδασκαλία, ¬π.π., σ. 97.
8
^H Tουρκικc çνοµασία τοÜ ζυγοÜ εrναι Mουσταάρ.
9
Bλ. ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου, ^O Δαµασκηνός, ¦τοι θεωρητικeν πλÉρες τÉς
βυζαντινÉς µουσικÉς µετa γυµνασµάτων πρeς πρακτικcν διδασκαλίαν âν τ΅
τέλει, âν Λευκωσί÷α (Kύπρου) 1934, σσ. 72-73. O¨κονόµου Xαραλάµπους,
\Eφηµερίου ^Aγίου Θεοδώρου, BυζαντινÉς MουσικÉς Xορδή, Θεωρητικόν, \Eν
^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου-Kύπρου, Tύποις K. Δ. Xαµπιαούρη-Πάφος 1940, σ.
48.
10
Bλ. KΩNΣTANTINOY, Θεωρία, ¬π.π., σ. 219.
11
Bλ. EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα, ¬π.π., σσ. 240-241. KΩNΣTANTINOY,
Θεωρία, ¬π.π., σσ. 219-220. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY, Θεωρία, ¬π.π., σ. 109.
ΠAΠAΣABBA, Διδασκαλία, ¬π.π., σ. 97.
12
Bλ. EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα, ¬π.π., σσ. 240-241. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY,
Θεωρία, ¬π.π., σ. 109. ΠAΠAΣABBA, Διδασκαλία, ¬π.π., σ. 97.
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^O Στυλιανeς Xουρµούζιος, ï ïποÖος πάλιν λανθασµένα
çνοµάζει τe κλιτe «ΔιπλÉ Δίεση»13, θεωρεÖ ¬τι τa διαστήµατα, τa
ïποÖα σχηµατίζονται àπe τc χρήση τοÜ κλιτοÜ, εrναι τa
àκόλουθα: Δι-Γα=6 µόρια, Γα-Bου=9 µόρια, Bου-Πα=15 µόρια,
Πα-Nη=12 µόρια14. ^O ο¨κονόµος Xαράλαµπος διαφοροποιεÖ τc
θέση του, ¬σον àφορÄ τa διαστήµατα, τa ïποÖα δηµιουργοÜνται
àπe τc χρήση τοÜ κλιτοÜ, ½ς ëξÉς: Δι-Γα=6 µόρια, Γα-Bου=12
µόρια, Bου-Πα=12 µόρια, Πα-Nη=12 µόρια15.
Στc συνάφεια αéτc θa θέλαµε νa προσθέσουµε ¬τι τe
κλιτeν àρχικa γραφόταν στe ôνω NH16. ≠Oπως àναφέρει ï
Γι΅ργος Kωνσταντίνου, «στάση τÉς µελωδίας στe Γα öχει τe
διάστηµα Δι-Γα ™µίτονο. Στάση τÉς µελωδίας στe Bου, στc
µεσότητα, öχει τa διαστήµατα Δι-Γα καd Γα-Bου ™µίτονα. ≠Oταν ™
µελωδία κατεβαίνει µέχρι τeν Bου χωρdς νa σταθεÖ σ\ αéτeν καd
âπιστρέφει πρeς τeν Δι, τότε τe Δι-Γα εrναι âναρµόνια δίεση καd
τe Γα-Bου ™µίτονο. Στdς καταλήξεις καd στdς περιστροφbς τÉς
µελωδίας γύρω àπe τeν Δι τa διαστήµατα Δι-Γα καd Γα-Bου εrναι
âναρµόνιες διέσεις»17.
^H προσωπική µας âκτίµηση, ¬σον àφορÄ τa διαστήµατα,
τa ïποÖα σχηµατίζονται àπe τc χρήση τοÜ κλιτοÜ, βρίσκεται πιe
κοντa στeν ο¨κονόµο Xαράλαµπο, àλλa καd στeν Γι΅ργο
Kωνσταντίνου, ¬σον àφορÄ τcν πρακτικc âφαρµογc τοÜ κλιτοÜ.
Kατa τc γνώµη µας, τa διαστήµατα, τa ïποÖα προέρχονται àπe τc
χρήση τοÜ κλιτοÜ καd τa ïποÖα χρησιµοποιοÜνται σήµερα àπe τcν
πλειονότητα τ΅ν îεροψαλτ΅ν, εrναι τa àκόλουθα: Δι-Γα=6 µόρια,
Γα-Bου=6 µόρια. Στdς περισσότερες τ΅ν περιπτώσεων, ποf
συναντÄµε σb κείµενα βυζαντινÉς µουσικÉς τe κλιτόν, ™ µελωδία
ε€τε περιστρέφεται γύρω àπe τeν Δι, ε€τε κατεβαίνει µέχρι τeν
Bου καd âπιστρέφει στeν Δι. Erναι σπανιώτατες οî περιπτώσεις,
κατa τdς ïποÖες στc χρήση τοÜ κλιτοÜ, ™ µελωδικc γραµµc
κατεβαίνει κάτω àπe τeν Bου, δηλαδc στeν Πα καd Nη. ^Oπόταν
τe Γα καd τe Bου ≤λκονται àπe τe Δι καd τοποθετεÖται δίεση
στοfς δύο αéτοfς φθόγγους, σχηµατίζοντας öτσι διαστήµατα
™µιτονίου µεταξf τοÜ Δι-Γα καd Γα-Bου.
13
14
15
16
17

^H Tουρκικc çνοµασία τοÜ κλιτοÜ εrναι Nισαµπούρ.
Bλ. XOYPMOYZIOY, Δαµασκηνός, ¬π.π., σσ. 72-73.
Bλ. XAPAΛAMΠOYΣ, Xορδή, σ. 48.
Bλ. KΩNΣTANTINOY, Θεωρία, ¬π.π., σ. 219.
Bλ. ¬π.π., σσ. 219-220.
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γ) Σπάθη
Σύµφωνα µb τa σύγχρονα θεωρητικa τÉς µουσικÉς ™ σπάθη
j •φεσοδίεση, ¬πως çνοµάζεται, εrναι φθορά, ™ ïποία àνήκει στe
χρωµατικe γένος18, τίθεται âπd τοÜ φθόγγου Kε j τοÜ Γα, καd ζητεÖ
τeν πρ΅το àνιόντα φθόγγο µb ≈φεση καd τeν πρ΅το κατιόντα
φθόγγο µb δίεση19. Ta διαστήµατα, τa ïποÖα σχηµατίζονται µb τcν
χρήση τÉς σπάθης, σύµφωνα πάντα µb τa σύγχρονα θεωρητικά,
εrναι τa àκόλουθα: α) ≠Oταν τεθεÖ ™ σπάθη âπd τοÜ Kε: Kε-Zω=4
µόρια (™µίτονο j τριτηµόριο µείζονα τόνου), Kε-Δι=4 µόρια
(™µίτονο j τριτηµόριο µείζονα τόνου), Zω-Nη=14 (τριηµιτόνιο),
Δι-Γα=20 (τριηµιτόνιο). β) ≠Oταν τεθεÖ ™ σπάθη âπd τοÜ Γα: ΓαΔι=4 µόρια (™µίτονο j τριτηµόριο µείζονα τόνου), Γα-Bου=4
µόρια (™µίτονο j τριτηµόριο µείζονα τόνου), Δι-Kε=20
(τριηµιτόνιο), Bου-Πα=14 (τριηµιτόνιο)20.
^O Στυλιανeς Xουρµούζιος θεωρεÖ ¬τι τa διαστήµατα, τa
ïποÖα σχηµατίζονται àπe τc χρήση τÉς σπάθης21, εrναι τa
àκόλουθα: Γα-Δι=6 µόρια, Γα-Bου=6 µόρια, Δι-Kε=18, BουΠα=1222.
^H προσωπική µας âκτίµηση, ¬σον àφορÄ τa διαστήµατα,
τa ïποÖα σχηµατίζονται àπe τc χρήση τÉς σπάθης, εrναι ¬τι ™
ôποψη τοÜ ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου, σ\ αéτc τcν περίπτωση, εrναι
™ çρθότερη καd ™ πιe κοντινc στcν σηµερινc πραγµατικότητα.
Παρ\ ¬λα ταÜτα, εrναι παράλληλα àπόλυτα φυσιολογικό, µb βάσει
τa σηµερινa àκούσµατα, οî φθόγγοι Zω καd Δι νa àπέχουν àπe τe
18

Bλ. KΩNΣTANTINOY, Θεωρία, ¬π.π., σ. 219.
Bλ. EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα, ¬π.π., σσ. 241-244. KΩNΣTANTINOY,
Θεωρία, ¬π.π., σ. 219. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY, Θεωρία, ¬π.π., σ. 110.
ΠAΠAΣABBA, Διδασκαλία, ¬π.π., σ. 97. \Eσφαλµένα, κατa τc γνώµη µας, ï
NÖκος Παπασάββας θεωρεÖ ¬τι ™ σπάθη àνήκει àνήκει στe âναρµόνιο γένος. Bλ.
¬π.π. Xρήση τÉς σπάθης στeν φθόγγο Γα γίνεται στeν Πολυέλαιο «\Eπd τeν
ποταµeν Bαβυλ΅νος...» σb qχο γ΄, τοÜ Xουρµουζίου Xαρτοφύλακα, στeν στÖχο
«Kολυθείη ™ γλ΅σσά µου...». Bλ. Θεοδώρου Φωκαέως, TαµεÖον àνθολογίας, âν
Kωνσταντινουπόλει 1869, σσ. 60-71.
20
Bλ. EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα, ¬π.π., σσ. 241-244. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY,
Θεωρία, ¬π.π., σ. 110. ΠAΠAΣABBA, Διδασκαλία, ¬π.π., σ. 97.
21
^H Tουρκικc çνοµασία τÉς σπάθης εrναι Xισάρ.
22
Bλ. XOYPMOYZIOY, Δαµασκηνός, σσ. 72-73. ^O ο¨κονόµος Xαράλαµπος
δbν παραθέτει τa διαστήµατα, ¬ταν γίνεται χρήση τÉς σπάθης, àλλa êπλa
σηµειώνει ¬τι ™ σπάθη «àπαιτεÖ τeν πρ΅τον âν àναβάσει φθόγγον âν •φέσει καd
τeν πρ΅τον âν καταβάσει âν •φέσει (sic)». XAPAΛAMΠOYΣ, Xορδή, σ. 48.
19
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Kε 4 µόρια (j οî φθόγγοι Δι καd Bου νa àπέχουν àπe τe Γα πάλιν
4 µόρια), àφοÜ µπορεÖ πολf εûκολα µιa εûστροφη φωνc νa
âκτελέσFη τa διαστήµατα αéτά.
ΠEPIΛHΨH
Σύµφωνα µb τa θεωρητικa τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, τρία
φθορικa σηµεÖα, µεταξf ôλλων, εrναι καd ï ζυγeς (διπλÉ δίεση),
τe κλιτeν (™µίφθορον) καd ™ σπάθη (•φεσοδίεση), τa ïποία ™
Mουσικc \Eπιτροπc τοÜ 1881-83 èνόµασε χρόες. Mεταξf τ΅ν
φθόγγων, ¬ταν τεθοÜν οî χρόες, σχηµατίζονται κάποια
συγκεκριµένα διαστήµατα. Mεταξf τ΅ν θεωρητικ΅ν •πάρχουν
διαφορετικbς àπόψεις, ¬σον àφορÄ τa διαστήµατα, τa ïποία
δηµιουργοÜνται µεταξf τ΅ν φθόγγων. Oî δύο κύπριοι θεωρητικοd
(Στυλιανeς Xουρµούζιος καd ο¨κονόµος Xαράλαµπος), µέσα àπe
τcν âµπειρία τους καθgς καd àπe τc προσωπική τους µελέτη,
öχουν κατασταλάξει σb κάποια συγκεκριµένα διαστήµατα, τa
ïποÖα καd παραθέτουν στe θεωρητικό τους. Στcν παροÜσα
âργασία àσκεÖται κριτικc τόσο γιa τc θεώρηση τ΅ν διαστηµάτων
àπe σύγχρονους θεωρητικοfς àλλa καd àπe τοfς δύο κύπριους
θεωρητικούς.
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TA ΔIAΣTHMATA TOY ENAPMONIOY ΓENOYΣ
ΣYMΦΩNA ME ΔYO KYΠPIAKA ΘEΩPHTIKA
(ΣTYΛIANOY XOYPMOYZIOY KAI
OIKONOMOY XAPAΛAMΠOYΣ)
^Ως γνωστό, στc ψαλτικc τέχνη •πάρχουν τρία γένη, τe
διατονικό, τe χρωµατικe καd τe âναρµόνιο. Στe âναρµόνιο γένος
àνήκουν ï qχος τρίτος καd βαρύς. Τe qθος τοÜ τρίτου ¦χου,
σύµφωνα µb τeν Χρύσανθο τeν âκ Μαδύτων, öχει χαρακτήρα
σκληρό, öνθερµο, àλαζονικό, ïρµητικe καd φρικώδη23, âν΅ τοÜ
βαρέως ¦χου öχει χαρακτήρα ™συχαστικό, γαλήνιο, ε¨ρηνικό, öχει
δb τcν δύναµη νa µετριάζει τe âξορµητικe τοÜ τρίτου ¦χου καd νa
κατακοιµίζει τa πνεύµατα24.
Στe àνέκδοτο αéτόγραφο Μέγα Θεωρητικe τοÜ 1816 τοÜ
Χρυσάνθου τοÜ âκ Μαδύτων, τa διαστήµατα τοÜ τρίτου ¦χου
öχουν ½ς ëξÉς: Νη-Πα=12 µόρια, Πα-Βου=13 µόρια, Βου-Γα=3
µόρια, Γα-Δι=12 µόρια, Δι-Κε=13 µόρια, Κε-Ζω=3 µόρια, ΖωΝη=12 µόρια25. Στa πλεÖστα τ΅ν σύγχρονων θεωρητικ΅ν, τa
διαστήµατα τοÜ τρίτου ¦χου καd τοÜ βαρέως (συντόµου καd
àργοσυντόµου j εîρµολογικοÜ καd στιχηραρικοÜ) öχουν ½ς ëξÉς:
Νη-Πα=12 µόρια, Πα-Βου=12 µόρια, Βου-Γα=6 µόρια, Γα-Δι=12
µόρια, Δι-Κε=12 µόρια, Κε-Ζω=6 µόρια, Ζω-Νη=12 µόρια26. Στa
σύγχρονα θεωρητικa τa δύο τετράχορδα àποτελοÜνται àπe 30
µόρια, καd ïλόκληρη ™ κλίµακα àπe 72 µόρια.
23

Βλ. Xρυσάνθου τοÜ âκ Mαδύτων, Θεωρητικeν µέγα τÉς µουσικÉς, τe
àνέκδοτο αéτόγραφο τοÜ 1816, τe öντυπο τοÜ 1832, (Kριτικc öκδοση •πe
Γεωργίου N. Kωνσταντίνου), ^Iερa Mεγίστη Mονc Bατοπαιδίου 2007, σσ. 428429.
24
Βλ. ¬π.π., σ. 435.
25
Βλ. Χρυσάνθου, Θεωρητικόν, ¬π.π., σ. 350. Στe Θεωρητικe τοÜ Χρυσάνθου,
öκδοση \Ανδρέα Θεοφ. Βουτσινά, σσ. 62-64 καd 75-77, ï τρίτος καd ï βαρfς
qχος χρησιµοποιοÜν καd οî δύο τcν âναρµόνια κλίµακα, µb τa ëξÉς διαστήµατα:
Νη-Πα=12 µόρια, Πα-Βου=13 µόρια, Βου-Γα=3 µόρια, Γα-Δι=12 µόρια, ΔιΚε=12 µόρια, Κε-Ζω=5 µόρια, Ζω-Νη=11 µόρια.
26
Βλ. \Aβραaµ Eéθυµιάδη, Mαθήµατα βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς,
¦τοι θεωρία καd πλήρης µέθοδος µελωδικ΅ν àσκήσεων, öκδ. B΄, Θεσσαλονίκη
1972, σσ. 215, 377-382 καd 421-439. Γεώργιος N. Kωνσταντίνου, Θεωρία καd
πράξη τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, \Aθήνα 1997, σσ. 127-134. Δ. Γ.
Παναγιωτοπούλου, Θεωρία καd πρÄξις τÉς βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς
MουσικÉς, \Aδελφότης θεολόγων «^O Σωτήρ», \AθÉναι 71997, σσ. 189-195 καd
225-228. Nίκου Παπασάββα, Mεθοδικc διδασκαλία τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς,
Λεµεσός 2000, σσ. 86-89.
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Τa δύο θεωρητικa τ΅ν κυπρίων µελουργ΅ν, ο¨κονόµου
Χαραλάµπους καd ΣτυλιανοÜ Χουρµουζίου, öρχονται σb àπόλυτη
σχεδeν συµφωνία µb τa σύγχρονα θεωρητικά. ^Ο Στυλιανeς
Χουρµούζιος ξεκινÄ τcν κλίµακά του àπe τe Γα, δηλαδc ΓαΔι=12 µόρια, Δι-Κε=12 µόρια, Κε-Ζω ≈φεση=6 µόρια, Ζω ≈φεσηΝη=12 µόρια, Νη-Πα=12 µόρια, Πα-Βου=12 µόρια, Βου-Γα=6
µόρια. ‰Ετσι ™ κλίµακα τοÜ Τρίτου καd βαρέως ¦χου, σύµφωνα µb
τeν Στυλιανe Χουρµούζιο àποτελεÖται àπe δύο διαζευγµένα
τετράχορδα, àφοÜ âνδιάµεσα τ΅ν τετραχόρδων Γα-Ζω ≈φεση καd
Νη-Γα •πάρχει ï διαζευκτικeς τόνος Ζω ≈φεση-Νη, ï ïποÖος
εrναι δώδεκα µόρια27. ^Ο ο¨κονόµος Χαράλαµπος, παρόλον ¬τι
συµφωνεÖ µb τeν Στυλιανe Χουρµούζιο, ¬σον àφορÄ τa
διαστήµατα, ¬µως ξεκινÄ τcν κλίµακα τοÜ τρίτου καd βαρέως
εîρµολογικοÜ καd στιχηραρικοÜ ¦χου àπe τe Νη. ‰Ετσι ™ κλίµακα
σχηµατίζεται ½ς ëξÉς: Νη-Πα=12 µόρια, Πα-Βου=12 µόρια, ΒουΓα=6 µόρια, Γα-Δι=12 µόρια, Δι-Κε=12 µόρια, Κε-Ζω=6 µόρια,
Ζω-Νη=12 µόρια. Μb αéτe τeν τρόπο öχουµε δύο συνηµµένα j
συναφÉ, ¬πως τa çνοµάζει ï ο¨κονόµος Χαράλαµπος,
τετράχορδα, δηλαδc Νη-Γα καd Γα-Ζω, àφοÜ âνδιάµεσά τους δbν
•πάρχει ï διαζευκτικeς τόνος28.
Κάνοντας µιa κριτικc θεώρηση τ΅ν διαφόρων
θεωρητικ΅ν, âκτeς βέβαια τοÜ θεωρητικοÜ τοÜ Χρυσάνθου τοÜ âκ
Μαδύτων, θa θέλαµε νa âπισηµάνουµε δύο στοιχεÖα:
α) ^Η κλίµακες τοÜ τρίτου καd βαρέως εîρµολογικοÜ καd
στιχηραρικοÜ ¦χου, àποτελοÜνται µόνο àπe µείζονες τόνους καd
™µίτονα29. Αéτa τa διαστήµατα συµπίπτουν àπόλυτα µb τa
διαστήµατα µιÄς µείζονας κλίµακας τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς,
¬πως π.χ. τÉς Φa µείζονας, ™ ïποία àποτελεÖται âπίσης àπe
τόνους καd ™µιτόνια. ‰Ετσι θa µπορούσαµε νa ποÜµε ¬τι οî qχοι
αéτοd θa µποροÜσαν νa âκτελεστοÜν àπe ≤να συγκερασµένο

27

ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου, ^O Δαµασκηνός, ¦τοι θεωρητικeν πλÉρες τÉς
βυζαντινÉς µουσικÉς µετa γυµνασµάτων πρeς πρακτικcν διδασκαλίαν âν τ΅
τέλει, âν Λευκωσί÷α (Kύπρου) 1934, σσ. 59-62.
28
O¨κονόµου Xαραλάµπους, \Eφηµερίου ^Aγίου Θεοδώρου, BυζαντινÉς
MουσικÉς Xορδή, Θεωρητικόν, \Eν ^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου-Kύπρου, Tύποις
K. Δ. Xαµπιαούρη-Πάφος 1940, σ. 67.
29
Παναγιωτοπούλου, Θεωρία, ¬π.π., σ. 191.
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ùργανο, ¬πως π.χ. τe πιάνο j çποιοδήποτε ôλλο συγκερασµένο
ùργανο30.
β) Μb βάσει τdς σηµερινbς âκτελέσεις τ΅ν πλείστων
îεροψαλτ΅ν, ¬σον àφορÄ τdς κλίµακες καd τa διαστήµατα τ΅ν
κλιµάκων, δbν βρίσκουµε καµµιa διαφορa µεταξf τ΅ν
διαστηµάτων τοÜ âναρµονίου καd τοÜ διατονικοÜ γένους. ‰Ετσι
τόσο τa διαστήµατα τοÜ διατονικοÜ ¬σο καd τοÜ âναρµονίου
γένους öχουν καταλήξει σήµερα νa εrναι µόνο τόνοι καd ™µίτονα.
Γιa πολλοfς καd ποικίλους λόγους δυστυχ΅ς τa διαστήµατα τ΅ν
δύο γεν΅ν σήµερα öχουν âξοµοιωθεÖ καd ταυτιστεÖ, àφοÜ τe
σηµερινe αéτd κυριολεκτικa βοµβαρδίζεται âδg καd πολλbς
δεκαετίες àπe τa àκούσµατα τÉς δυτικÉς µουσικÉς. Δbν συµβαίνει
¬µως παρόµοια ταύτιση µb τa διαστήµατα τοÜ χρωµατικοÜ
γένους, τa ïποÖα παραµένουν, ½ς ëπd τe πλεÖστον, àνεπηρέαστα.
Τe χρωµατικe γένος öχει µείνει àνεπηρέαστο, διότι τa διαστήµατά
του δbν συµπίπτουν µb âκεÖνα τÉς δυτικÉς µουσικÉς καd öτσι δbν
öχουν àλλοιωθεÖ. ^Ο λόγος ποf πιστεύουµε ¬τι öχουν âξοµοιωθεÖ
τa διαστήµατα τοÜ διατονικοÜ καd âναρµονίου γένους, εrναι διότι
™ διαφορa τ΅ν παραλλήλων διαστηµάτων εrναι πολf µικρή, µόλις
δύο µόρια καd ëποµένως εrναι δύσκολο νa âκτελεστÉ αéτc ™ µικρc
διαφορa τ΅ν διαστηµάτων. \Αλλa καd iν àκόµη ≤να καλa
âξασκηµένο αéτd καd µιa καλa âξασκηµένη φωνc µπορεÖ νa
âκτελέσFη τc µικρc αéτc διαφορa τ΅ν δύο µορίων, ¬µως ™ κλίµακα
τ΅ν δύο γεν΅ν παραµένει, ¬ταν âκτελεÖται, ™ €δια. \Ασφαλ΅ς δbν
ïµιλοÜµε γιa τdς διάφορες ≤λξεις, οî ïποÖες παρεµβαίνουν καd
àλλοιώνουν τοfς διάφορους φθόγγους στcν πορεία τοÜ µέλους,
àλλa γι\ αéτc καθ\ ëαυτc τcν κλίµακα τ΅ν δύο γεν΅ν31.
Συµπερασµατικa θa λέγαµε ¬τι, ¬σον àφορÄ τa
διαστήµατα τ΅ν ¦χων τοÜ âναρµονίου γένους, τa δύο κυπριακa
θεωρητικa öρχονται σb συµφωνία µb τa •πόλοιπα θεωρητικά,
âκτeς àπe âκεÖνο τοÜ Χρυσάνθου τοÜ âκ Μαδύτων. Στοfς
•πόλοιπους ¦χους τοÜ διατονικοÜ καd χρωµατικοÜ γένους, âaν
γίνFη ≤νας παραλληλισµeς τ΅ν διαστηµάτων, ποf àπαντοÜµε στa
δύο κυπριακa θεωρητικa µb τa •πόλοιπα σύγχρονα θεωρητικά,
30

\Ασφαλ΅ς âννοεÖται ¬τι ¬λα τa διαστήµατα τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς
µποροÜν νa âκτελεστοÜν πάνω σb µc συγκερασµένα ùργανα ¬πως τe βιολd κλπ.
31
Περd αéτοÜ βλ. Χριστόδουλου Βασιλειάδη, Τa διαστήµατα τοÜ διατονικοÜ
γένους στcν ψαλτικc τέχνη: Δύο κυπριακa θεωρητικά, Κυπριακαd Σπουδαί, τ.
ΞΣΤ΄ 2002, Λευκωσία Κύπρου 2004, σσ. 155-162.
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θa βλέπαµε ¬τι παρατηροÜνται âλαφριbς àποκλίσεις καd
διαφοροποιήσεις τ΅ν διαστηµάτων.
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ΔIOPΘΩTIKEΣ EIΣHΓHΣEIΣ
TOY OIKONOMOY ΠAΠAXAPAΛAMΠOYΣ
ΣE ΣYΓXPONEΣ TOY MOYΣIKEΣ EKΔOΣEIΣ
^O ο¨κονόµος32 τÉς Mητροπόλεως Πάφου παπÄ
Xαράλαµπος γεννήθηκε στe χωριe Tάλα τÉς ¨δίας âπαρχίας τe
1860 καd àπεβίωσε τe 1946, διετέλεσε δb âφηµέριος τοÜ
MητροπολιτικοÜ ναοÜ ^Aγίου Θεοδώρου τÉς Πάφου. ^YπÉρξε
ôριστος γνώστης τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς καd µάλιστα âγκρατcς
καd τÉς παλαιÄς παρασηµαντικÉς. Δίδαξε τcν βυζαντινc µουσικc
σb πλείστους µαθητbς τÉς πόλεως καd âπαρχίας Πάφου33.
\Eξέδωσε τρία µουσικa βιβλία, τcν Bυζαντινc Mουσικc Xορδή,
(Θεωρητικόν), \Aναστασιµατάριον καd Nεκρώσιµον \Aκολουθίαν.
Te Θεωρητικό του τe âξέδωσε τe 1940. Erναι γεγονeς πgς
σb πολλa σηµεÖα τe Θεωρητικe τοÜ ο¨κονόµου Xαραλάµπους
àκολουθεÖ τdς γραµµbς τοÜ ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου τοÜ
Kυπρίου. Aéτe ¬µως δbν θa àποτελέσFη θέµα τÉς παρούσης
ε¨σηγήσεως, àφοÜ ™ συγκριτικc παράθεση τ΅ν θέσεων τ΅ν δύο
θεωρητικ΅ν µπορεÖ νa àποτελέσFη θέµα µιÄς ôλλης ε¨σηγήσεως.
Te θέµα τÉς παρούσης ε¨σηγήσεως εrναι κάποιες
διορθωτικbς προτάσεις καd ε¨σηγήσεις τοÜ ο¨κονόµου
Xαραλάµπους σb κάποιες σύγχρονες του µουσικbς âκδόσεις,
¬πως ™ σειρa «Mουσικeς Πανδέκτης» τÉς \Aδελφότητος
Θεολόγων ™ «ZΩH», âκδόσεις τοÜ MουσικοÜ Συλλόγου
Kωνσταντινουπόλεως (1900), κάποιες àπe τdς âκδόσεις τοÜ
\Iωάννη Σακκελαρίδη καθgς καd τοÜ ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου τοÜ
Kυπρίου.
^Ως ε¨σαγωγικa τοÜ κεφαλαίου περd τ΅ν µουσικ΅ν
âκδόσεων «ZΩH» àναφέρει τa ëξÉς: «^H \Eκκλησιαστικc Mουσικc
διa τÉς âκδόσεως µουσικ΅ν βιβλίων παρa τÉς \Aδελφότητος τ΅ν
Θεολόγων ™ ‘ZΩH’ âπερίµενε τcν àπόρριψιν καd àποµάκρυνσιν
τÉς öξω καd ξένης µουσικÉς, âκ τÉς öσω îερÄς καd
πατροπαραδότου, \EκκλησιαστικÉς καd \EθνικÉς· παρ\ âλπίδα
¬µως συνέβη τe àντίθετον.
32

^H λέξη «ο¨κονόµος» δbν àποτελεÖ τe âπίθετο τοÜ πατρeς Xαραλάµπους
àλλa τe àξίωµα-çφφίκο, τe ïποÖο κατεÖχε ½ς öγγαµος âφηµέριος îερέας. Περd
τοÜ àξιώµατος τοÜ «ο¨κονόµου» βλ. Θρησκευτικc καd \Hθικc \Eγκυκλοπαίδεια,
τ. 9, στ. 680-681.
33
Bλ. σχετικά, Kαλλίνικος Θεόδουλος, Mέγα Θεωρητικeν \EκκλησιαστικÉς
BυζαντινÉς MουσικÉς, Λευκωσία 1977-1981, σσ. 146-147.

29

Συνήθροισαν µετa τÉς îερÄς •µνωδίας âπd τ΅ αéτ΅ καd âκ
τÉς öξω, καd διa σειρÄς âκδοθέντων µουσικ΅ν βιβλίων ε¨σήγαγον
µεθοδικ΅ς µετa τÉς γνησίας \EκκλησιαστικÉς µουσικÉς καd
\Iταλικcν καd Σµυρναϊκοfς àµανέδες, âνεχείρισαν αéτcν ε¨ς τοfς
µουσικοfς âν Fw ε•ρίσκει ≤καστος µελωδίαν κατa τcν ¨διοτροπίαν
καd àρέσκειάν του. Erναι ¬µως ôξιον àπορίας, ¬τι διa τe κήρυγµα
τοÜ θείου λόγου δεικνύουν ζÉλον öνθεον, àξιέπαινον, καd
àξιοµίµητον, âν΅ διa τcν \Eκκλησιαστικcν Mουσικήν, τcν τόσω
σφιγκτa ™νωµένην µετa τÉς Θεολογίας καd τÉς ïποίας τa
κηρύγµατα ψάλλει àκαταπαύστως ™ Mουσική, öδειξαν
àσύγγνωστον àδιαφορίαν, âπιτρέψαντες τcν συνύπαρξιν âπd τ΅
αéτ΅ µαθηµάτων, γραµµ΅ν, καd θέσεων ξένων.
\Eπίσης εrναι àπορίας ôξιον, τe ¬τι διa τcν çρθογραφίαν
τÉς Θεολογίας προσέχουν µήπως λείψFη öστω καd µία κεραία, âν΅
διa τcν çρθογραφίαν τ΅ν µουσικ΅ν χαρακτήρων, âπd τ΅ν ïποίων
θεµελιοÜται ™ \Eκκλησιαστικc •µνωδία καd τe ≈φος, âκάµµυσαν
τοfς çφθαλµοfς αéτ΅ν, ¬περ δεικνύει µουσικcν àµάθειαν τÉς
âνεργείας τ΅ν σηµείων τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς, διότι τί ôλλο
σηµαίνει ™ χρÉσις \Oλίγου àντd ΠεταστÉς, j àντd Kεντηµάτων
\Oλίγου καd τàνάπαλιν, j δύο \Aποστρόφων àντd ΣυνεχοÜς
\EλαφροÜ, j ™ χρÉσις Bαρείας àντd ΨηφιστοÜ, καd τàνάπαλιν, j ™
χρÉσις ^OµαλοÜ âπd δύο συλλαβ΅ν, j \Aντικενώµατος, âπd ¨δίας
συλλαβÉς;»34
Στe σηµεÖο αéτe εrναι χρήσιµο νa σηµειώσουµε ¬τι ï
ο¨κονόµος Xαράλαµπος δbν àναφέρει ïποιαδήποτε λάθη στe
«\Aναστασιµατάριον»
τοÜ
Πέτρου
Λαµπαδαρίου
τοÜ
Πελοποννησίου, διασκευc \Iωάννου Πρωτοψάλτου, âκδόσεις
\Aδελφότης Θεολόγων ™ «ZΩH», προφαν΅ς διότι στcν öκδοση
τοÜ «\Aναστασιµαταρίου» öγινε πιστc àντιγραφc âκ τοÜ
πρωτοτύπου. Στa πιe κάτω παραδείγµατα, στa àριστερa
παραθέτουµε τcν âσφαλµένη γραφc τ΅ν διαφόρων âκδόσεων, âν΅
στa δεξιa τc διορθωµένη γραφc τοÜ ο¨κονόµου Xαραλάµπους. Ta
παραδείγµατα αéτa εrναι êπλa µερικa δειγµατολειπτικa καd
âπιλεκτικa àπe τe πλÉθος, τa ïποÖα àναφέρει ï σοφeς γέροντας
τÉς Πάφου. ‰Eχουµε ïµαδοποιήσει τa παραδείγµατα γιa νa
àποφύγουµε τcν âπανάληψη τ΅ν ¨δίων περιπτώσεων.

34

O¨κονόµου Xαραλάµπους, BυζαντινÉς MουσικÉς Xορδή, Θεωρητικόν, âν
^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου-Kύπρου, 1940, σσ. 192-193.
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Στe πρ΅το παράδειγµα τοÜ ο¨κονόµου Xαραλάµπους
βλέπουµε τcν çρθc γραφή, ποf ζητ÷Ä Πεταστc πρdν àπe µία
¨σόχρονη κατάβαση καd ùχι êπλe \Oλίγον35.

Στe δεύτερο παράδειγµα βλέπουµε ¬τι ¬ταν öχουµε
συνεχεÖς, ¨σόχρονες ëτεροσύλλαβες καταβάσεις τοποθετοÜµε
Ψηφιστe κάτω àπe τcν àρχικc τονιζοµένη συλλαβc καd ùχι
Bαρεία πρdν àπe αéτή36. \Eπίσης ™ πρe δύο συνεχ΅ν καταβάσεων
δίχρονος àνάβαση γράφεται µb Πεταστc καd ùχι µb Ψηφιστό.
35

«^H δb Πεταστc θέλει νa àναβιβάζωµεν τcν φωνcν çλίγω περισσότερον àπe
τcν φυσικcν çξύτητα τοÜ τυχόντος τόνου. Φυλάττει δb τοÜτο τe ¨δίωµα, καd
¬ταν •ποτάσσηται •πe τοÜ ‰Iσου καd •πe τ΅ν κατιόντων χαρακτήρων· τίθεται
δb öµπροσθεν κατιόντος χαρακτÉρος µόνη οsσα· µετa δb Kλάσµατος, πολλ΅ν».
(Xρύσανθος ï âκ Mαδύτων, E¨σαγωγc ε¨ς τe θεωρητικeν καd πρακτικeν τÉς
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, âκδ. ^Pιγνίου, Παρίσι 1821, σσ. 60-61, § 139). Bλ. καd
Xρύσανθος ï âκ Mαδύτων, Mεγάλο θεωρητικe τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς,
σχόλια-âπιµέλεια: \Aνδρέα Θεοφ. BουτσινÄ, τ. 1, \AθÉνα 1996, σ. 159, § 139.
«≠Oταν ™ Πεταστc τεθFÉ ôνευ ëτεροχρόνου, τότε µίαν καd µόνην δέχεται
\Aπόστροφον καd οéχd πλείους, ïπότε καd ™ \Aπόστροφος λαµβάνει συλλαβήν».
(Π. Γ. Kηλτζανίδης, Mεθοδικc διδασκαλία θεωρητική τε καd πρακτική, πρeς
âκµάθησιν καd διάδοσιν τοÜ γνησίου âξωτερικοÜ µέλους τÉς καθ\ ™µÄς
^EλληνικÉς MουσικÉς κατ\ àντιπαράθεσιν πρeς τcν \Aραβοπερσικήν, àνατ.
Bασ. ^Pηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 224). «E¨ς µονόχρονον πεταστcν
àκολουθεÖ εrς κατιών, µονόχρονος j δίχρονος· ε¨ς δίχρονον δb àκολουθοÜν καd
εxς καd περισσότεροι κατιόντες». (Δ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Θεωρία καd πράξις
τÉς βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, âκδ. \Aδελφότης Θεολόγων «O
ΣΩTHP», \AθÉναι 61997, σ. 250).
36
«≠Oταν πάλιν ε•ρίσκωνται âν µι÷Ä καd τFÉ αéτFÉ γραµµFÉ δύο j τρία ‰Iσα, zν τe
τελευταÖον χρFήζει ζωηρÄς âκφωνήσεως, τότε τίθεται τe Ψηφιστeν •πe τe ‰Iσον
καd àπαγγέλλεται ζωηρ΅ς· àλλ\ ¬µως àπαιτεÖται καd οî κατιόντες χαρακτÉρες
νa εrναι ¨σόχρονοι, δηλαδc j µεθ\ ëτεροχρόνων, j ôνευ αéτ΅ν. ^Eτερόχρονα δb
λέγοντες νοοÜµεν τe Kλάσµα, ¬περ τίθεται ε¨ς τοfς χαρακτÉρας καd
διπλασιάζει τeν χρόνον αéτ΅ν». (KHΛTZANIΔHΣ, Διδασκαλία, σσ. 207-208).
«Ψηφιστeν δb λαµβάνει τe çλίγον, ¬ταν àκολουθοÜν δύο j περισσότεροι
κατιόντες. Kαd τe δίχρονον çλίγον λαµβάνει ψηφιστόν, ¬ταν àκολουθοÜν
κατιόντες, âκ τ΅ν ïποίων τουλάχιστον ï πρ΅τος εrναι δίχρονος».
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Στe τρίτο παράδειγµα βλέπουµε ¬τι πρdν àπe µία
¨σόχρονη ëτεροσύλλαβη κατάβαση πρέπει νa τοποθετοÜµε
Πεταστc καd ùχι Bαρεία.

Tέταρτο παράδειγµα: Πρdν àπe ¨σόχρονες συνεχόµενες
καταβάσεις πρέπει νa τοποθετοÜµε Ψηφιστe καd ùχι Bαρεία.
\Aκόµη βλέπουµε ¬τι ¬ταν öχουµε πρdν àπe συνεχόµενες
καταβάσεις δίχρονη àνάβαση τότε ™ àνάβαση γράφεται µb
Πεταστc καd ùχι µb Ψηφιστό.

Oî âφεξÉς διορθωτικbς ε¨σηγήσεις àναφέρονται σb θέµατα
âσφαλµένης ®υθµικÉς διαιρέσεως.
Te πρ΅το παράδειγµα (àπe τeν τρίτο τόµο τοÜ
«MουσικοÜ Πανδέκτη» τÉς «ZΩHΣ», σ. 325), öχει ½ς ëξÉς:

^H ρυθµικc αéτc διαίρεση σb δύο τρισήµους καταστρέφει
τcν ≈παρξη τοÜ ΠαιωνικοÜ àσυνθέτου πεντάσηµου πόδα καd τ΅ν
δύο ëποµένων αéτοÜ, Δίσηµου àπe ôρσεως καd \Aνάπαιστου,

(ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ, Θεωρία, σ. 248, § 116δ). \Aκόµη πρdν àπe µία
¨σόχρονη, ëτεροσύλλαβη κατάβαση τοποθετοÜµε Πεταστc καd ùχι Bαρεία.
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Δακτύλου àπ\ \Eλάσσονος. Σύµφωνα µb
Xαράλαµπο ™ θέση πρέπει νa χωριστFÉ ½ς ëξÉς:

τeν

ο¨κονόµο

^H ρυθµικc διαίρεση συνίσταται àπe τέσσερεις πόδες·
δηλαδc δύο δίσηµους, àπe τοfς ïποίους ï πρ΅τος àρχίζει àπe
τcν θέση, καd ï ôλλος àπe τcν ôρση, καd ëνeς πεντάσηµου
ΠαιωνικοÜ πόδα καd ëνeς \Aνάπαιστου àπe ôρσεως ΔακτυλικοÜ
πόδα. M\ αéτe τeν χωρισµe συµφωνεÖ ï µουσικeς καd τονικeς
ρυθµeς µb τcν ποίηση ½ς ëξÉς:

Te δεύτερο παράδειγµα (àπe τeν τέταρτο τόµο, τοÜ
«MουσικοÜ Πανδέκτη» τÉς «ZΩHΣ», σ. 35, 75 καd 81), öχει ½ς
ëξÉς:

Στcν θέση αéτc τe \Oλίγο τοÜ \Aντικενώµατος τέθηκε στc
θέση τοÜ νοµιζοµένου δίσηµου πόδα. ≠Oµως ¬ταν χωριστεÖ
κανονικά, àποτελεÖ πόδα êπλό, àσύνθετο τοÜ ΠαιωνικοÜ γένους,
½ς ëξÉς:

‰Eτσι µb αéτe τeν χωρισµe δηµιουργεÖται πεντάσηµος καd
ùχι τρίσηµος, διότι ï τρίσηµος φέρει τe êπλe \Aντικένωµα στc
θέση, πρÄγµα τe ïποÖο οéδέποτε âπιτρέπεται. Σ\ αéτc τc θέση
προσέκρουσε κατa τeν ο¨κονόµο Xαράλαµπο καd ï K. Ψάχος, ï
ïποÖος àντικατέστησε τe \Oλίγο µb τe \Aντικένωµα, τe ïποÖο
33

àπαιτοÜσε βραχεία χρονικc ôρση, µb τcν Πεταστc καd öτσι
σχηµάτισε θέση, àφοÜ διήρεσε τeν àσύνθετο Παιωνικe πόδα, σb
δύο, δηλαδc σb ≤να τρίσηµο καd ≤να δίσηµο, ½ς ëξÉς:

Πάνω στcν €δια θέση σκόνταψε καd ï Θεόδωρος Φωκαέας,
µb τe νa τcν •περπηδήσFη µb τc χρησιµοποιήση τοÜ γοργοÜ, ½ς
ëξÉς:

≠Oλοι οî ôλλοι ôξιοι προσοχÉς µουσικοδιδάσκαλοι
âσεβάστηκαν αéτc τcν θέση:

hAς σηµειώσουµε âδ΅ ¬τι ¦δη öχουν γίνει κάποιες
βελτιώσεις àπe τcν \Aδελφότητα Θεολόγων ™ «ZΩH», àλλa τa
περισσότερα çρθογραφικa λάθη παραµένουν. \Eπίσης οî
àναγραφόµενες σελίδες àσφαλ΅ς öχουν àλλάξει.
Στcν δεύτερη ëνότητα τÉς παρούσης ε¨σηγήσεως θa
διαπραγµατευθοÜµε κάποια çρθογραφικa λάθη, ποf âντοπίζει ï
ο¨κονόµος Xαράλαµπος στdς âκδόσεις τοÜ MουσικοÜ Συλλόγου
Kωνσταντινουπόλεως 1900.
Στe πρ΅το παράδειγµα βλέπουµε ¬τι τe Συνεχbς \Eλαφρeν
γράφεται ¬ταν ™ πρώτη συνεχcς öγγοργος κατάβαση συνεχίζει
συλλαβc προηγουµένου χαρακτήρα, ™ δb δεύτερη κατάβαση τÉς
θέσεως εrναι âγκρατcς ¨δίας συλλαβÉς. ‰Eτσι ™ θέση αéτc
γράφεται µb Συνεχbς \Eλαφρeν καd ùχι µb δύο \Aποστρόφους âκ
τ΅ν ïποίων ™ πρώτη λαµβάνει γοργόν37.
37

«\Eρ. ≠Oταν âν συνθέσει τινd χρFήζωµεν συνεχοÜς καταβάσεως, τότε π΅ς
µεταχειριζόµεθα τe \Eλαφρόν; \Aπ. Tότε τίθεται τe \Eλαφρeν µετ\
\Aποστρόφου καd •ποτάσσεται, οî δb δύο φθόγγοι αéτοÜ προφέρονται âν
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Δεύτερο παράδειγµα: Te Ψηφιστe πρέπει νa τίθεται κάτω
àπe ‰Iσον j \Oλίγον πρdν àπe δύο j περισσότερες συνεχεÖς
¨σόχρονες, ëτεροσύλλαβες καταβάσεις, οéδέποτε πρdν àπe µία, ½ς
ëξÉς:

Στe τρίτο παράδειγµα βλέπουµε ¬τι τe \Aντικένωµα δbν
γράφεται καd δbν âκτελεÖται κάτω àπe \Oλίγον ëτεροσύλλαβο.

Tέταρτο παράδειγµα: Πρdν àπe µιa κατάβαση δbν πρέπει
νa τίθεται ëτερόχρονη Πεταστή.

συνεχεί÷α· διότι ^H \Aπόστροφος τίθεται àντd ΓοργοÜ, διa τcν πρώτην φωνήν,
âν z ™ δευτέρα λαµβάνει τcν θέσιν». (KHΛTZANIΔHΣ, Διδασκαλία, σ. 243).
«E¨ς τe συνεχbς âλαφρeν ™ àπόστροφος δbν δέχεται ¨διαιτέραν συλλαβήν, àλλa
συνεχίζει τcν συλλαβcν τοÜ προηγουµένου χαρακτÉρος, àπe τeν ïποÖον καd
âξαρτÄται. Te δb µετ\ αéτÉς συνηνωµένον âλαφρeν δέχεται ¨διαιτέραν
συλλαβcν καd προφέρει αéτcν πάντοτε ε¨ς θέσιν χρόνου, διότι δbν λαµβάνει
ποτb γοργόν». (ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ, Θεωρία, σ. 82, § 21γ. Περd τοÜ
συνεχοÜς âλαφροÜ βλ. âπίσης στe διο βιβλίο σ. 63. § 13γ).
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Πέµπτο παράδειγµα: ^H Bαρεία δbν προτάσσεται πρdν àπe
κατιόντα ëτεροσύλλαβο χαρακτήρα àλλa ïµοσύλλαβο38.

Στcν τρίτη ëνότητα τÉς παρούσης ε¨σηγήσεως παραθέτουµε
κάποια λάθη, ποf âντοπίζει ï ο¨κονόµος Xαράλαµπος στdς
âκδόσεις τοÜ \Iωάννη Σακελλαρίδη.
Πρ΅το παράδειγµα: Πρdν àπe µία κατιοÜσα δbν τίθεται
öγχρονος ™ Πεταστή.

Στe δεύτερο παράδειγµα ï ο¨κονόµος Xαράλαµπος
παρατηρεÖ ¬τι δbν âπιτρέπεται ùχι µόνο στcν λαλιa ï
παρατονισµeς τ΅ν λέξεων, àλλa οûτε στcν µουσική, ¬πως· καd
οûκεστιν καd οûκ qν, γίνωσκων µε, ταπείνωθην, ≈περεµε
âδώρησατο, σπλάγχνισθητι, âκαινότοµησε, καd ôλλα πολλa
παραστρατήµατα τÉς µουσικÉς τοÜ Σακελλαρίδη39.
38

«Kαd ™ µbν βαρεÖα γράφεται πρe τοÜ σου j ôλλων φωνητικ΅ν χαρακτήρων.
Λαµβάνει δb τe σον βαρεÖαν, ¬ταν àκολουθFÉ κατιgν µb τcν αéτcν συλλαβήν».
(ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ, Θεωρία, σ. 242, § 115ε).
39
«Παρατονισµeς γίνεται, ¬ταν τe µέλος τονίζFη παρa τeν φυσικeν τ΅ν λέξεων
τονισµόν. E¨ς τa µουσικa κείµενα ε•ρίσκονται âνιαχοÜ παρατονισµοί, œστε ν\
àκούFη τις ‘ëσπερίνον ≈µνος καd λόγικην λατρείαν’, j ‘Θε΅ τ΅ ποιήσαντι
θαυµάστα τέρατα’ κλπ. E¨ς τeν öµπειρον µουσικeν δbν εrναι δύσκολον νa
διορθώνFη καταλλήλως πάντα παρατονισµόν». (ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ,
Θεωρία, σ. 157, παρ. 13. Bλ. âπίσης στe €διο βιβλίο σ. 329, παρ. 10).
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Tρίτο παράδειγµα:
ëτεροσύλλαβες.

^H

Bαρεία

δbν

προτίθεται

σb

Tέταρτο παράδειγµα: Ta Kεντήµατα40 οéδέποτε τίθενται
στcν θέση τοÜ ρυθµικοÜ πόδα, àλλa οûτε πρdν àπe κατιόντα
χαρακτήρα, παρa µόνο πάνω àπe \Oλίγον, ¬πως:

Στcν τέταρτη ëνότητα τÉς παρούσης ε¨σηγήσεως
διαπραγµατευόµαστε κάποιες διορθώσεις µουσικ΅ν χαρακτήρων,
οî ïποÖοι δbν εrναι çρθa γραµµένοι, àπe τe \Aναστασιµατάριον
τοÜ ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου.
40

«E¨ς τcν àρχcν j τe τέλος µέλους τινός, j θέσεως, j στίχου, οéδέποτε
τίθενται, σηµειοÜνται δb πάντοτε âν τ΅ µέσω τ΅ν δύο σωµάτων, πρeς
•ποστήριξιν αéτ΅ν». (KHΛTZANIΔHΣ, Διδασκαλία, σ. 229). «Ta κεντήµατα
δbν öχουν ¨δίαν •πόστασιν, àλλ\ âξαρτ΅νται àχωρίστως àπe τeν
προηγούµενον χαρακτÉρα. Διa τοÜτο οûτε àρχίζει, οûτε τελειώνει µέλος τι µb
κεντήµατα. Πρe αéτ΅ν τίθεται οîοσδήποτε χαρακτcρ âκτeς πεταστÉς· öπειτα δb
àπe αéτa δύναται νa •πάρχFη οîοσδήποτε χαρακτήρ, âκτeς κεντηµάτων καd
•ποW®οÉς. \Aπe àπόψεως ®υθµοÜ τa κεντήµατα δbν γίνονται ποτb àρχc ποδός,
πάντοτε δb λαµβάνονται ε¨ς τcν ôρσιν τοÜ ®υθµικοÜ ποδός».
(ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ, Θεωρία, σ. 252, § 118α).
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Στe πρ΅το παράδειγµα, ¬πως àναφέρει πάντα ï
ο¨κονόµος Xαράλαµπος, βλέπουµε ¬τι ™ δίχρονη Πεταστc δbν
γράφεται πρdν àπe µιa κατάβαση àλλa πρdν àπe δύο j τρεÖς
συνεχεÖς. Πρdν àπe µιa κατάβαση ëτεροσύλλαβο γράφεται ùχι
δίχρονος Πεταστc àλλa \Oµαλόν.

Δεύτερο παράδειγµα: Πρdν àπe µιa ïµοσύλλαβο κατάβαση
τίθεται βαρεία καd ùχι Ψηφιστό.

Στe τρίτο παράδειγµα βλέποµε ¬τι στa ëτερόχρονα καd
ëτεροσύλλαβα πρέπει νa τίθεται ™ Πεταστc καd ùχι Ψηφιστόν.

\Aσφαλ΅ς δbν εrναι τοÜ παρόντος νa àξιολογήσουµε τe
öργο του, àφοÜ αéτe θa àπαιτοÜσε συγκριτικc âργασία καd
παράλληλη µb ôλλα θεωρητικa τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς. \Eντeς
τ΅ν πλαισίων τÉς µικρÉς αéτÉς ε¨σηγήσεως προσπαθήσαµε νa
παραθέσουµε λίγα καd σηµαντικa àπe τdς πολλbς σοφbς καd
τεκµηριωµένες στcν çρθc θεωρία τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς
ε¨σηγήσεις-διορθώσεις, τdς ïποÖες àναφέρει ï ο¨κονόµος
38

Xαράλαµπος, καταδεικνύοντες öτσι ¬τι καd κατa τcν περίοδο,
στcν ïποία âπικρατοÜσε σκοτάδι καd ôγνοια στc βυζαντινc
µουσική, àνεδείχθησαν µεγάλοι θεωρητικοd τÉς âκκλησιαστικÉς
µουσικÉς, ≤νας àπe τοfς ïποίους qταν καd ï ο¨κονόµος
Xαράλαµπος.
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40

OI XPΩMATIKOI HXOI THΣ BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ
ΣYMΦΩNA ME ΔYO KYΠPIAKA MOYΣIKA ΘEΩPHTIKA
(ΣTYΛIANOY XOYPMOYZIOY KAI
OIKONOMOY XAPAΛAMΠOYΣ)
^O Στυλιανeς Xουρµούζιος, ôρχων πρωτοψάλτης τÉς
\Eκκλησίας τÉς Kύπρου, γεννήθηκε στdς 5 \Oκτωβρίου 1848 (j
κατ\ ôλλους τe 1850) στe χωριe Bάσα τÉς âπαρχίας ΛεµεσοÜ.
‰Aλλες πηγbς τοποθετοÜν ½ς γενέτειρά του τe ≠Oµοδος, âν΅ ôλλοι
τc Mαλλιά. Te ο¨κογενειακό του âπώνυµο qταν \Eλευθερίου j
\Eλευθεριάδης. Te âπώνυµο Xουρµούζιος τe öλαβε àρχικa àπe
τeν δάσκαλό του: «Πταίει ε¨ς τοÜτο ï µακαρίτης διδάσκαλός µου,
¬στις, ¬ταν µb συνέλαβε νa µελετ΅ µαθήµατα δεινa τÉς
Πανδώρας, âν΅ τa τακτικa µαθήµατά µας qσαν ε¨ς τe
\Aναστασιµατάρι, µοÜ φώναξεν ε¨ς τe µάθηµα κατόπιν µb τe
âπίθετον Xουρµούζιος, τe ïποÖον âπανελάµβανεν öκτοτε». ^O
Xουρµούζιος àπεβίωσε τcν 21η \Iουλίου 1937. Te 1934 ï
Στυλιανeς Xουρµούζιος âξέδωσε τeν «Δαµασκηνό», ¦τοι
θεωρητικe πλÉρες τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς. Te öργο αéτe εrχε
γραφεÖ κατ\ àρχcν τe 1903 καd âστάλη σb διαγωνισµό, ποf εrχε
προκηρυχθεÖ àπe τeν \Eκκλησιαστικe Mουσικe Σύλλογο
Kωνσταντινουπόλεως γιa συγγραφc µεθοδικοÜ βιβλίου γιa τcν
εéχερc καd πλήρη διδασκαλία τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς.
^O ο¨κονόµος41 τÉς Mητροπόλεως Πάφου παπÄ
Xαράλαµπος γεννήθηκε στe χωριe Tάλα τÉς ¨δίας âπαρχίας τe
1860 καd àπεβίωσε τe 1946, διετέλεσε δb âφηµέριος τοÜ
MητροπολιτικοÜ ναοÜ ^Aγίου Θεοδώρου τÉς Πάφου. ^YπÉρξε
ôριστος γνώστης τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς καd µάλιστα âγκρατcς
καd τÉς παλαιÄς παρασηµαντικÉς. Δίδαξε τc βυζαντινc µουσικc
σb πλείστους µαθητbς τÉς πόλεως καd âπαρχίας Πάφου42.
\Eξέδωσε τρία µουσικa βιβλία, τcν Bυζαντινc Mουσικc Xορδή,
(Θεωρητικόν), \Aναστασιµατάριον καd Nεκρώσιµον \Aκολουθίαν.
Te Θεωρητικό του âξέδωσε τe 1940. Erναι γεγονeς πgς σb πολλa
41

^H λέξη «ο¨κονόµος» δbν àποτελεÖ τe âπίθετο τοÜ πατρeς Xαραλάµπους
àλλa τe àξίωµα-çφφίκο, τe ïποÖο κατεÖχε ½ς öγγαµος âφηµέριος îερέας. Περd
τοÜ àξιώµατος τοÜ «ο¨κονόµου» βλ. Θρησκευτικc καd \Hθικc \Eγκυκλοπαίδεια,
τ. 9, στ. 680-681.
42
Bλ. σχετικά, Kαλλίνικος Θεόδουλος, Mέγα Θεωρητικeν \EκκλησιαστικÉς
BυζαντινÉς MουσικÉς, Λευκωσία 1977-1981, σσ. 146-147.
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σηµεÖα τe Θεωρητικe τοÜ ο¨κονόµου Xαραλάµπους àκολουθεÖ τdς
γραµµbς τοÜ ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου τοÜ Kυπρίου.
Tώρα, ¬σον àφορÄ τe καθαυτe θέµα µας, πρέπει νa
àναφέρουµε âδ΅ γι\ αéτοfς ποf δbν εrναι µυηµένοι στc Bυζαντινc
Mουσική, πgς στe χρωµατικe γένος àνήκουν δύο qχοι. ^O B΄ καd
ï πλάγιος τοÜ B΄. Kαd ï µbν B΄ χρησιµοποιεÖ τc µαλακc
χρωµατικc κλίµακα, ï δb πλάγιος τοÜ B΄ τc σκληρc j σύντονη.
Kαd οî κλίµακες τ΅ν διαφόρων ¦χων •ποδιαιροÜνται àπe τοfς
θεωρητικοfς σb âλάχιστα τµήµατα, τa µόρια, γιa νa γίνεται
εéχερcς ï καθορισµeς τ΅ν διαστηµάτων µεταξf τ΅ν φθόγγων τÉς
κάθε κλίµακας.
^Ως γνωστό, τa θεµέλια γιa τc νέα παρασηµαντικc τÉς
BυζαντινÉς MουσικÉς τέθηκαν τe 1814 àπe τοfς τρεÖς
διδασκάλους
Γρηγόριο
τe
πρωτοψάλτη,
Xουρµούζιο
Xαρτοφύλακα καd Xρύσανθο âκ Mαδύτων. ^O κατεξοχcν
θεωρητικeς àπ\ αéτοfς •πÉρξε ï Xρύσανθος ï âκ Mαδύτων,
µετέπειτα µητροπολίτης Δυρραχίου. Te µέγα θεωρητικό του
âξεδόθη στcν Tεργέστη τe 1832 µb âπιµέλεια τοÜ µαθητÉ του
Παναγιώτη Πελοπίδα καd àποτελεÖ àναµφίλεκτα τc βάση καd τe
σηµεÖο àναφορÄς γιa ¬λα τa µεταγενέστερα σχετικa θεωρητικά43.
\Aναφορικa µb τeν B΄ qχο ï Στυλιανeς Xουρµούζιος
χωρίζει τcν κλίµακα στa ëξÉς διαστήµατα: NH-ΠA=9 µόρια, ΠABOY=12, BOY-ΓA=9, ΓA-ΔI=12, ΔI-KE=9, KE-ZΩ=12, ZΩNH=944. ^O ο¨κονόµος Xαράλαµπος àκολουθεÖ τeν διο
διαχωρισµe τÉς κλίµακας τοÜ B΄ ¦χου µb âκεÖνον, ποf κάνει ï
Στυλιανeς Xουρµούζιος45. Erναι πρόδηλο ¬τι οî µετρήσεις τ΅ν
δύο µουσικ΅ν ¬σον àφορÄ τeν B΄ qχο ταυτίζονται. ^O Xρύσανθος
âκ Mαδύτων στe Mέγα Θεωρητικό του κάνει τeν ëξÉς
διαχωρισµό, ¬σον àφορÄ τa διαστήµατα τÉς χρωµατικÉς
κλίµακας τοÜ B΄ ¦χου: NH-ΠA=7, ΠA-BOY=12, BOY-ΓA=7, ΓAΔI=12, ΔI-KE=7, KE-ZΩ=12, ZΩ-NH=746. ^O Xρύσανθος λοιπeν
43

Bλ. Xρύσανθος ï âκ Mαδύτων, Θεωρητικeν µέγα τÉς µουσικÉς, Te àνέκδοτο
αéτόγραφο τοÜ 1816, τe öντυπο τοÜ 1832, κρτικc öκδοση •πe Γεωργίου N.
Kωνσταντίνου, ^Iερa Mεγίστη Mονc Bατοπαιδίου 2007.
44
Bλ. Στυλιανeς Xουρµούζιος, ^O Δαµασκηνός, ¦τοι θεωρητικeν πλÉρες τÉς
βυζαντινÉς µουσικÉς µετa γυµνασµάτων πρeς πρακτικcν διδασκαλίαν âν τ΅
τέλει, âν Λευκωσί÷α (Kύπρου) 1934, σ. 57.
45
Bλ. O¨κονόµος Xαράλαµπος, BυζαντινÉς MουσικÉς Xορδή, Θεωρητικόν, \Eν
^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου-Kύπρου 1940, σ. 96.
46
Bλ. Xρύσανθος, Θεωρητικόν, ¬π.π. (3), σ. 332.
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χωρίζει τa τετράχορδα NH-ΓA καd ΔI-NH σb 26 µόρια καd
ïλόκληρη τcν κλίµακα τοÜ χρωµατικοÜ B΄ ¦χου σb 64 µόρια,
àφοÜ προστεθοÜν τa 12 µόρια τοÜ διαζευκτικοÜ τόνου. Oî δύο
Kύπριοι θεωρητικοί, Xουρµούζιος καd ο¨κονόµος Xαράλαµπος
χωρίζουν τa δύο τετράχορδα NH-ΓA καd ΔI-NH τοÜ B΄ ¦χου σb
30 µόρια καd ïλόκληρη τcν κλίµακα σb 72 µόρια, àφοÜ πάλιν
προστεθοÜν τa 12 µόρια τοÜ διαζευκτικοÜ τόνου. Σχεδeν ¬λα τa
σύγχρονά τους θεωρητικa àκολουθοÜν τeν διαχωρισµe τÉς
κλίµακας τοÜ B΄ ¦χου σb 72 µόρια, àκολουθ΅ντας τeν
διαχωρισµό, τeν ïποÖο öκανε ™ πατριαρχικc âπιτροπc τοÜ 1881.
Ta µεταγενέστερα θεωρητικa διαχωρίζουν τcν κλίµακα τοÜ B΄
¦χου ½ς ëξÉς: NH-ΠA=8 µόρια, ΠA-BOY=14, BOY-ΓA=8, ΓAΔI=12, ΔI-KE=8, KE-ZΩ=14, ZΩ-NH=847.
Σ\ αéτc τc συνάφεια πρέπει νa ποÜµε ¬τι τa κατεξοχcν
χαρακτηριστικa διαστήµατα, τa ïποÖα διαφοροποιοÜν τeν B΄ qχο
àπe τοfς διατονικοfς εrναι τa διαστήµατα ΔI-KE καd KE-ZΩ. Ta
διαστήµατα αéτa εrναι ποf δίνουν τeν παρακλητικe χαρακτήρα
στeν B΄ qχο. Tόσο οî δύο Kύπριοι θεωρητικοd ¬σο καd ï
Xρύσανθeς âκ Mαδύτων θεωροÜν ¬τι τe διάστηµα KE-ZΩ εrναι
12 µόρια, δηλαδc µείζων τόνος, âν΅ τa σύγχρονα θεωρητικά,
àκολουθ΅ντας τeν διαχωρισµe τÉς πατριαρχικÉς âπιτροπÉς τοÜ
1881, θεωροÜν ¬τι τe διάστηµα αéτe εrναι 14 µόρια, δηλαδc
τριηµιτόνιο. ^Yπάρχει δηλαδc διαφορa δύο µορίων. Bάσει τ΅ν
πιe πάνω προκύπτει ¬τι µb τa σύγχρονα àκούσµατα δbν θa
µπορούσαµε νa θεωρήσουµε ¬τι τe διάστηµα KE-ZΩ τοÜ B΄ ¦χου
εrναι µόνο 12 µόρια, ¬πως διαπιστώνουν οî δύο Kύπριοι
θεωρητικοί, àφοÜ τe διάστηµα αéτe δbν ταυτίζεται àκουστικa
¬σον àφορÄ τcν öκτασή του, µb τa παρόµοια διαστήµατα µείζονος
τόνου τοÜ διατονικοÜ γένους.
\Aναφορικa µb τeν πλάγιο τοÜ B΄ qχο, ï Στυλιανeς
Xουρµούζιος χωρίζει τcν κλίµακα στa ëξÉς διαστήµατα: ΠABOY=6 µόρια, BOY-ΓA=18, ΓA-ΔI=6, ΔI-KE=12, KE-ZΩ=6, ZΩNH=18, NH-ΠA=648. ^O ο¨κονόµος Xαράλαµπος πάλιν àκολουθεÖ
τeν €διο διαχωρισµe τÉς κλίµακας τοÜ B΄ ¦χου µb τeν
47

Bλ. Δ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Θεωρία καd πρÄξις τÉς βυζαντινÉς
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, àδελφότης θεολόγων O ΣΩTHP, \AθÉναι 72003, σ.
182. Διαµαντcς Σ. Mαυραγάνης, Bυζαντινc µουσικc παιδεία, θεωρητικe καd
πρακτικe µέρος, \Aθήνα 2004, σ. 96. \Aβραaµ Eéθυµιάδης, Mαθήµατα
βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, Θεσσαλονίκη 21972, σ. 200.
48
Bλ. Xουρµούζιος, Δαµασηνός, ¬π.π. (4), σ. 66.
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διαχωρισµό, ποf κάνει ï Στυλιανeς Xουρµούζιος49. Kαd πάλιν οî
µετρήσεις τ΅ν δύο Kυπρίων θεωρητικ΅ν, ¬σον àφορÄ τeν πλάγιο
τοÜ B΄ qχο, ταυτίζονται. ^O Xρύσανθος âκ Mαδύτων στe Mέγα
Θεωρητικό του κάνει τeν ëξÉς διαχωρισµό, ¬σον àφορÄ τa
διαστήµατα τÉς κλίµακας αéτÉς: ΠA-BOY=7 µόρια, BOY-ΓA=18,
ΓA-ΔI=3, ΔI-KE=12, KE-ZΩ=7, ZΩ-NH=18, NH-ΠA=350. ^O
Xρύσανθος λοιπeν χωρίζει τa τετράχορδα ΠA-ΔI καd KE-ΠA σb
28 µόρια, δηλαδc δύο µόρια περισσότερα àπe τe àντίστοιχο
τετράχορδο τοÜ B΄ ¦χου, καd ïλόκληρη τcν κλίµακα τοÜ
χρωµατικοÜ πλαγίου B΄ ¦χου σb 68 µόρια, δηλαδc τέσσερα µόρια
περισσότερα àπe τcν àντίστοιχη κλίµακα τοÜ B΄ ¦χου. Oî δύο
Kύπριοι θεωρητικοί, Xουρµούζιος καd ο¨κονόµος Xαράλαµπος
χωρίζουν τa δύο τετράχορδα ΠA-ΔI καd KE-ΠA τοÜ πλαγίου B΄
¦χου σb 30 µόρια καd ïλόκληρη τcν κλίµακα σb 72 µόρια. Σχεδeν
¬λα τa σύγχρονά µας θεωρητικa àκολουθοÜν πάλιν τeν
διαχωρισµe τÉς κλίµακας τοÜ πλαγίου B΄ ¦χου σb 72 µόρια, ½ς
ëξÉς: ΠA-BOY=6, BOY-ΓA=20, ΓA-ΔI=4, ΔI-KE=12, KE-ZΩ=6,
ZΩ-NH=20, NH-ΠA=451. \Aσφαλ΅ς àκολουθοÜν τeν διαχωρισµό,
τeν ïποÖο öκανε ™ πατριαρχικc âπιτροπc τοÜ 188152, ™ ïποία
διόρθωσε κάποιες µετρήσεις στa διαστήµατα, τdς ïποÖες öκανε ï
Xρύσανθος ï âκ Mαδύτων.
Ta χαρακτηριστικa διαστήµατα, τa ïποÖα διαφοροποιοÜν
τeν πλάγιο τοÜ B΄ qχο àπe τοfς ôλλους εrναι τa διαστήµατα
BOY-ΓA καd ZΩ-NH. Aéτa τa διαστήµατα εrναι ποf δίνουν στeν
πλάγιο τοÜ B΄ qχο τeν πένθιµο καd παρακλητικe χαρακτήρα, ποf
öχει. Tόσο οî δύο Kύπριοι θεωρητικοί, ¬σο καd ï Xρύσανθος âκ
Mαδύτων θεωροÜν ¬τι τa διαστήµατα αéτa εrναι 18 µόρια,
δηλαδc τριηµιτόνιο, âν΅ τa µεταγενέστερα θεωρητικά,
àκολουθ΅ντας τeν διαχωρισµe τÉς πατριαρχικÉς âπιτροπÉς τοÜ
1881, θεωροÜν ¬τι τa διαστήµατα αéτe εrναι 20 µόρια. ^Yπάρχει
πάλιν διαφορa δύο µορίων.
^Ως πρeς τa διαστήµατα τοÜ πλαγίου B΄, ΓA-ΔI καd NHΠA, οî δύο Kύπριοι θεωρητικοd θέλουν τa διαστήµατα αéτa νa
àπέχουν ≤ξι µόρια. ^O Xρύσανθος καθορίζει τcν àπόσταση
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µεταξf τ΅ν φθόγγων αéτ΅ν σb τρία µόρια, âν΅ τa σύγχρονα
θεωρητικa καθορίζουν τcν àπόσταση τ΅ν διαστηµάτων αéτ΅ν σb
τέσσερα µόρια. Kατ\ àρχcν θa µπορούσαµε νa προβοÜµε στcν
âκτίµηση ¬τι ï σχηµατισµeς τ΅ν δύο διαστηµάτων αéτ΅ν προÉλθε
àπe ≤λξη τοÜ ΓA πρeς τeν ΔI καθgς καd τοÜ NH πρeς τeν ΠA. ^H
âκτίµηση τ΅ν δύο Kυπρίων θεωρητικ΅ν, Xουρµούζιου καd
ο¨κονόµου Xαραλάµπους, ¬τι οî δύο αéτοd φθόγγοι àπέχουν
µεταξύ τους ≤ξι µόρια θεωροÜµε ¬τι εrναι µc çρθc καd ¬τι öχει
τάση καd ροπc âξευρωπαϊσµοÜ τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, àφοÜ τa
≤ξι µόρια àντιστοιχοÜν µb τe ™µιτόνιο τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς.
\Aντίθετα ™ θέση τοÜ Xρυσάνθου τοÜ âκ Mαδύτων ¬τι ™ àπόσταση
ΓA-ΔI καd NH-ΠA καθορίζεται ½ς τρία µόρια àποδεικνύει τe
γεγονeς ¬τι τe ΓA καd τe NH ≤λκονται àντίστοιχα πρeς τeν ΔI
καd τeν ôνω ΠA. \AποτελεÖ διαπίστωσή µας ¬τι ¬ταν γίνονται
≤λξεις δευτερευόντων φθόγγων πρeς τοfς κύριους, ™ φωνc
µπορεÖ εéκολώτερα νa τοfς âκτελέσFη παρa ¬ταν öχουµε
καθορισµένους κύριους φθόγγους σb àπόσταση µεγαλύτερη j
µικρότερη τ΅ν ≤ξι (™µιτόνιο) j δώδεκα (τόνο) µορίων, ¬πως
συµβαίνει στe διατονικe γένος µb τeν φθόγγο BOY53.
^O Στυλιανeς Xουρµούζιος προτοÜ àρχίσFη νa µιλÄ γιa τdς
κλίµακες καd τοfς ¦χους àναφέρει «¬τι µικρότερον τοÜ
^Hµιτονίου (6) ½ς τονικeν διάστηµα δbν öχει λόγον •πάρξεως ε¨ς
οéδεµίαν Kλίµακα, οûτε ½ς êπλÉ θεωρία, âφόσον âν τFÉ πράξει
τοιαÜτα διαστήµατα εrνε àνύπαρκτα. ΓελοÖον δ\ εrνε καd τe νa
διισχυρισθFÉ τις ¬τι δύναται νa προφέρFη j νa διακρίνFη
προφερόµενον τόνον âκ 3 τµηµάτων àπe τόνου âκ 4, j τόνον 11
àπe 12 κ.λ. TοιαÜτα µικρa διαστήµατα γίνονται µόνον âν τFÉ
âκτελέσει τ΅ν µελ΅ν διa τ΅ν ≤λξεων, καd ταÜτα àκαθόριστα καd
οéχd πάντοτε τa αéτά, ≤νεκα τÉς διαφορÄς τ΅ν τονικ΅ν
διαστηµάτων». Kατ\ àρχcν θa συµφωνούσαµε µb τeν Στυλιανe
Xουρµούζιο, ¬σον àφορÄ τcν διαπίστωσή του ¬τι µικρότερα τοÜ
™µιτονίου διαστήµατα γίνονται στcν âκτέλεση τ΅ν µελ΅ν διa τ΅ν
≤λξεων. ≠Oµως αéτa τa διαστήµατα δbν àπαντ΅νται µόνον στdς
≤λξεις τ΅ν διαφόρων φθόγγων, àλλa καd ½ς συγκεκριµένα
53

^O φθόγγος BOY στe διατονικe γένος, καd πιe συγκεκριµένα στeν πλάγιο
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φθόγγου πρeς ≤να κύριο φθόγγο.
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διαστήµατα στοfς ¦χους. \Aσφαλ΅ς τa συγκεκριµένα διαστήµατα
στοfς ¦χους προÉλθαν àπe ≤λξεις τ΅ν δευτερευόντων φθόγγων
πρeς τοfς κυρίους, ¬µως µb τcν πάροδο τοÜ χρόνου αéτa öχουν
µονιµοποιηθÉ καd σταθεροποιηθÉ. \Eξ ôλλου δbν •πάρχει λόγος
γιa τeν ïποÖο µιa âξασκηµένη φωνc νa µπορFÉ νa âκτελέσFη τa
µικρότερα τοÜ ™µιτονίου διαστήµατα, τa ïποÖα àποτελοÜν ≤λξεις
καd νa µc µπορFÉ νa âκτελέσFη τa µικρότερα τοÜ ™µιτονίου
διαστήµατα, τa ïποÖα àποτελοÜν σταθεροfς φθόγγους τÉς
κλίµακας, ¬πως π.χ. τe ΓA-ΔI τe ïποÖο καθορίζεται àπe τcν
πατριαρχικc âπιτροπc τοÜ 1881 ½ς 4 µόρια.
Παρόµοια καd ¬σον àφορÄ τe διάστηµα KE-ZΩ τοÜ B΄
¦χου, τe ïποÖο σύµφωνα µb τcν πατριαρχικc âπιτροπc τοÜ 1881
καθgς καd σύµφωνα µb τa σύγχρονα θεωρητικa καθορίζεται ½ς
14 µόρια, δηλαδc δύο µόρια πιe µεγάλο àπe τeν τόνο (ï ïποÖος
καθορίζεται ½ς δώδεκα µόρια), θa µπορούσαµε νa ¨σχυριστοÜµε
¬τι ≤νας îεροψάλτης, ï ïποÖος διαθέτει καλe αéτd καd σωστc
φωνή, âφ\ ¬σον öχει καd τa σωστa àκούσµατα, θa µποροÜσε νa τe
âκτελέσFη σωστa καd µb πολλc àκρίβεια. Σ\ αéτe τe σηµεÖο öχουµε
τcν πεποίθηση ¬τι οî δύο Kύπριοι θεωρητικοί, Στυλιανeς
Xουρµούζιος καd ο¨κονόµος Xαράλαµπος öχουν àστοχήσει καd
öχουν τcν τάση νa âξευρωπαΐζουν τa διαστήµατα τÉς βυζαντινÉς
µουσικÉς.
Συµπερασµατικa θa µπορούσαµε νa ποÜµε πgς ï
Στυλιανeς Xουρµούζιος καd ï ο¨κονόµος Xαράλαµπος
προσπάθησαν στa θεωρητικά τους, àναφορικa καd µb τοfς
χρωµατικοfς ¦χους, νa δώσουν τe στίγµα τους, βασισµένοι
περισσότερο στcν προσωπική τους σχετικc µελέτη τοÜ θέµατος
καd δbν àκολουθοÜν δουλικa τa προγενέστερα θεωρητικά.
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TA ΔIAΣTHMATA TOY ΔIATONIKOY ΓENOYΣ
ΣTHN ΨAΛTIKH TEXNH ΣYMΦΩNA ME
ΔYO KYΠPIAKA ΘEΩPHTIKA
Δύο µεγάλα çνόµατα στeν χ΅ρο τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης j
BυζαντινÉς MουσικÉς, ¬πως πιe συνηθισµένα çνοµάζεται, στcν
Kύπρο •πÉρξαν ï Στυλιανeς Xουρµούζιος καd ï Xαράλαµπος
O¨κονόµου, âφηµέριος τοÜ îεροÜ ναοÜ êγίου Θεοδώρου στcν
Πάφο. ^O πρ΅τος âξέδωκε τc «Mέθοδο πρeς εûκολον
διδασκαλίαν τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς» στdς àρχbς τÉς δεκαετίας
τοÜ 1930-40. Mετa àπe µερικa χρόνια, τe 1936, ≤να χρόνο προτοÜ
κοιµηθFÉ, àφοÜ εrχε âξαντληθÉ ™ πρώτη öκδοσις, âπανεξέδωσε σb
δεύτερη öκδοση τc µέθοδό του. Γεννήθηκε τe 1848 καd κοιµήθηκε
τe 1937. ^O Xαράλαµπος O¨κονόµου qταν âφηµέριος τοÜ îεροÜ
ναοÜ τοÜ êγίου Θεοδώρου στcν Πάφο, âξέδωσε δb τe Θεωρητικό
του τe 1940.
^O Στυλιανeς Xουρµούζιος àναφέρει χαρακτηριστικa στeν
Πρόλογο τÉς âν λόγω Mεθόδου του τa ëξÉς àξιοπρόσεκτα γιa τcν
παροÜσα µελέτη µας: «E¨ς τa Γυµνάσµατα ταÜτα, âκτeς τ΅ν àπe
Πa βάσεων, προσεθέσαµεν τοιαÜτα καd àπe ôλλων βάσεων âν τFÉ
αéτFÉ ΔιατονικFÉ Kλίµακι»54. Erναι πολf σηµαντικe ï µαθητcς νa
âξασκÉται στa πρ΅τα γυµνάσµατά του àπe τc βάση, στcν ïποία
εrναι πιe ο¨κεÖος, καθgς καd àπe τdς βάσεις κάθε ¦χου, τdς ïποÖες
θa συναντήσFη κατa τc διάρκεια τÉς πορείας του πρeς τcν
âκµάθηση τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης. Γι\ αéτe καd ï Στυλιανeς
Xουρµούζιος ïµολογεÖ ¬τι προσπάθησε νa καταστήσFη τc µέθοδό
του τέτοια, ¬πως àπαίτησε σb διαγωνισµe ï \Eκκλησιαστικeς
Σύλλογος τÉς Kωνσταντινουπόλεως55. Erναι σηµαντικe να
àναφέρουµε âδ΅ ¬τι καd ï àείµνηστος π. Διονύσιος Mαχαιριώτης,
τέως χοράρχης τοÜ βυζαντινοÜ χοροÜ îεροψαλτ΅ν τÉς ^IερÄς
MονÉς Kύκκου, θεωροÜσε τc «Mέθοδο» τοÜ ΣτυλιανοÜ
Xουρµούζιου ½ς τcν καλύτερη àπe ¬λες τdς µεθόδους ποf
•πάρχουν.
≠Eνα ôλλο âπίσης âξίσου σηµαντικe θέµα, τe ïποÖο θa
àπασχολήσFη τcν παροÜσα µελέτη, εrναι κατa πόσο µποροÜν νa
âκτελεστοÜν τa διαστήµατα τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς πάνω σb
πληκτροφόρο ùργανο. Erναι σb ¬λους γνωστe ¬τι ™ βυζαντινc
54
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µουσικc µπορεÖ νa âκτελεστFÉ πάνω σb µc συγκερασµένα ùργανα,
δηλαδc πάνω σb ùργανα, ποf δbν öχουν καθωρισµένα διαστήµατα,
àλλa τa καθορίζει ï âκτελεστής. Xαρακτηριστικe παράδειγµα
τέτοιου εδους çργάνου εrναι τe βιολd j τe οûτι. Πολλοd καθηγητbς
τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς χρησιµοποιοÜσαν καd χρησιµοποιοÜν τe
πιάνο στcν âκµάθηση τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς. Erναι ¬µως αéτe
âνδεδειγµένο;
Kατ\ àρχήν, θa θέλαµε νa àναφερθοÜµε στe σηµεÖο αéτe
στa διαστήµατα µεταξf τ΅ν φθόγγων τοÜ διατονικοÜ γένους. Ta
περισσότερα τ΅ν συγχρόνων θεωρητικ΅ν θεωροÜν ¬τι οî
àποστάσεις µεταξf τ΅ν φθόγγων τοÜ διατονικοÜ γένους εrναι οî
àκόλουθες: NH-ΠA=12, ΠA-BOY=10, BOY-ΓA=8, ΓA-ΔI=12, ΔIKE=12, KE-ZΩ=10, ZΩ-NH=856.
Kάποια ôλλα παλαιότερα θεωρητικa καθορίζουν τa
διαστήµατα ½ς àκολούθως: NH-ΠA=12, ΠA-BOY=9, BOY-ΓA=7,
ΓA-ΔI=12, ΔI-KE=12, KE-ZΩ=9, ZΩ-NH=757.
Ta δύο Kυπριακa θεωρητικά, τοÜ ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου
καd τοÜ Xαράλαµπου O¨κονόµου, παραθέτουν τcν ëξÉς διάταξη
στc διατονικc κλίµακα τοÜ πλαγίου δ΄ ¦χου: NH-ΠA=12, ΠABOY=9, BOY-ΓA=9, ΓA-ΔI=12, ΔI-KE=12, KE-ZΩ=9, ZΩNH=958.
Erναι γεγονeς ¬τι οî θεωρητικοd κανόνες στc βυζαντινc
µουσική, ¬πως καd σb ¬λους τοfς τοµεÖς, προέρχονται àπe τcν
πράξη. Διερωτούµαστε ¬µως iν καd κατa πόσον τa διαστήµατα
αéτa àπηχοÜν τc σηµερινc πραγµατικότητα j µήπως θέλουµε νa
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παραµένουµε σb µιa στεÖρα καd ôγονη âµµονc στe παρελθόν,
χωρdς νa àσκοÜµε τcν àπαιτουµένη κριτικc στe παρελθόν.
Θa θέλαµε âπίσης νa κάνουµε ≤να διαχωρισµό, ï ïποÖος
θa διευκολύνFη τcν παρακάτω σκέψη µας. Kάθε qχος öχει τc δική
του κλίµακα, τÉς ïποίας τa διαστήµατα εrναι σταθερa καd
àµετάβλητα. ≠Oταν ¬µως âκτελοÜµε ≤να µέλος σb κάποιο
συγκεκριµένο qχο, τότε παρεµβαίνουν διάφοροι ôλλοι
παράγοντες, ¬πως εrναι π.χ. οî «≤λξεις» τ΅ν δευτερευόντων
φθόγγων πρeς τοfς κυρίους. \EµεÖς, σb ¬λη τc µελέτη αéτή, θa
µιλήσουµε γιa τdς κλίµακες τ΅ν διαφόρων ¦χων, καd πιe
συγκεκριµένα τοÜ διατονικοÜ γένους, καd ùχι γιa τdς µελωδικbς
γραµµbς j «θέσεις», ¬πως çνοµάζονται στcν ψαλτικc τέχνη, οî
ïποÖες δηµιουργοÜνται κατa τc διάρκεια τÉς ψαλµωδίας.
Mέσα λοιπeν àπe τc µακροχρόνια µελέτη µας µb τe θέµα
τ΅ν διαστηµάτων στc Ψαλτικc Tέχνη öχουµε καταλήξει στe
συµπέρασµα ¬τι τa διαστήµατα τÉς κλίµακας τοÜ διατονικοÜ
γένους, σύµφωνα µb τa σηµερινa àκούσµατα τ΅ν περισσοτέρων
àπe τοfς κορυφαίους πρωτοψάλτες (àναφέρουµε âνδεικτικa
τούς: \Iάκωβο Nαυπλιώτη, KωνσταντÖνο Πρίγγο, Θρασύβουλο
Στανίτσα) εrναι τa àκόλουθα: NH-ΠA=12, ΠA-BOY=12, BOYΓA=6, ΓA-ΔI=12, ΔI-KE=12, KE-ZΩ=12, ZΩ-NH=6.
Σηµαντικbς πληροφορίες στc öρευνά µας αéτc παρέχει ï
πανηγυρικός, τeν ïποÖο âξεφώνησε ï κύριος Θεόδωρος
Παπαδόπουλος σb ε¨δικc τελετc µb θέµα «^H Kύπρος καd ™
Bυζαντινc µουσικc παράδοση», στeν κοινοτικe ναe τοÜ
EéαγγελισµοÜ Bάσας τcν Kυριακή, 6 Σεπτεµβρίου 1981. ^O
πανηγυρικeς δηµοσιεύτηκε στe Δελτίον τÉς ^Eταιρείας
Kυπριακ΅ν Σπουδ΅ν, τόµος ME΄. Πιe κάτω παραθέτουµε
αéτούσια τcν παράγραφο, ™ ïποία δίνει àρκετe φ΅ς στe
âξεταζόµενο θέµα. Mιλώντας λοιπeν ï κύριος Θεόδωρος
Παπαδόπουλος γιa τeν µεγάλο πρωτοψάλτη Στυλιανe
Xουρµούζιο àναφέρει µεταξf ôλλων τa ëξÉς:
«Te öργο του ξεφεύγει τa ¬ρια τÉς τοπικÉς συµβολÉς καd
âντάσσεται στcν εéρύτερη µουσικολογικc παράδοση τÉς
\Oρθοδόξου \Eκκλησίας. TοÜτο καθίσταται φανερe àπe τe
γεγονeς ¬τι ï Xουρµούζιος àνήχθη σb âπίπεδο πρωτοτύπου
âρεύνης, ™ ïποία âν πολλοÖς συνέβαλε στcν κριτικc âπίλυση
καιρίων
θεωρητικ΅ν
προβληµάτων
τÉς
βυζαντινÉς
µουσικολογίας. Σaν δεÖγµα κριτικÉς πραγµατεύσεως ëνeς τέτοιου
θεωρητικοÜ προβλήµατος àναφέρουµε τc συµβολή του στcν
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âξακρίβωση τ΅ν τονιαίων διαστηµάτων τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς
κλίµακος. Ta τονιαÖα αéτa διαστήµατα ï Xρύσανθος, ποf •πÉρξε
ï πρ΅τος συστηµατικeς συγγραφεfς θεωρητικοÜ τÉς βυζαντινÉς
στοfς νεώτερους χρόνους, εrχε καθορίσει, ½ς πρeς τeν µείζονα
τόνο, ½ς àποτελούµενα àπe 68 τµήµατα. Tcν κλίµακα αéτc τοÜ
Xρυσάνθου εrχαν àποδεχθÉ µεγάλοι θεωρητικοί, ¬πως ï
Θεόδωρος Φωκαεύς, ï Στέφανος Λαµπαδάριος καd ôλλοι.
\Eνωρdς ¬µως εrχε γίνει àντιληπτe ¬τι ™ κλίµαξ τοÜ Xρυσάνθου
δbν qταν àπόλυτα àκριβής, πρÄγµα ποf κατέστησε àναγκαία τcν
àναθεώρηση τ΅ν τονιαίων διαστηµάτων àπe πατριαρχικc
âπιτροπc τe 1881, ™ ïποία καd ηûξησε τeν àριθµe τ΅ν τµηµάτων
τÉς ¬λης κλίµακος σb 72, àριθµe ποf εrχε ¦δη υîοθετήσει ï
πρωτοψάλτης Σµύρνης Mισαcλ Mισαηλίδης, âν συνεχεί÷α δb ï
KωνσταντÖνος Ψάχος. \Aπe προσωπική του πειραµατικc
καταµέτρηση, βασισµένη πάνω στeν κανόνα τοÜ Eéκλείδου, ï
Στυλιανeς Xουρµούζιος συνεπέρανε âπίσης τeν ηéξηµένο àριθµe
τ΅ν τµηµάτων, µa διαφοροποιεÖ τe συµπέρασµά του àπe âκεÖνο
τÉς πατριαρχικÉς âπιτροπÉς, καταλήγοντας στcν çρθότερη, ¬πως
πιστεύει, διαίρεση 12-9-9, àντd τÉς 12-10-8 τÉς τελευταίας»59.
\Aπe τa πιe πάνω συµπεραίνουµε ¬τι κορυφαÖοι
µουσικοδιδάσκαλοι τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς δbν εrχαν µείνει
îκανοποιηµένοι àπe τe χωρισµe τÉς κλίµακας τοÜ διατονικοÜ
γένους σb 68 τµήµατα (12-9-7-12-12-9-7), τeν ïποÖο öκανε ï
Xρύσανθος, γι\ αéτe καd συστήθηκε ™ πατριαρχικc âπιτροπc τοÜ
1881, ™ ïποία καθόρισε τa τµήµατα τÉς διατονικÉς κλίµακας σb
72 (12-10-8-12-12-10-8). Πάλιν ¬µως τόσο ï Στυλιανeς
Xουρµούζιος ¬σο καd ï Xαράλαµπος O¨κονόµου δbν µένουν
îκανοποιηµένοι àπe τeν διαχωρισµe αéτe καd öτσι καθορίζουν τa
διαστήµατα σb 72, àλλa µb ôλλη διάταξη (12-9-9-12-12-9-9).
^H βασικc διαφορά, τcν ïποία διαπιστώνουµε στe θέµα
αéτό, εrναι ™ θέση τ΅ν φθόγγων BOY καd ZΩ. Oî λόγοι, γιa τοfς
ïποίους πιστεύουµε ¬τι τa διαστήµατα µεταξf τ΅ν φθόγγων τοÜ
διατονικοÜ γένους εrναι αéτά, ποf öχουµε àναφέρει, εrναι οî
àκόλουθοι:
α΄. Πιάνο καd ψαλµωδία

59

Kυπριακαd Σπουδαί, Δελτίον τÉς ^Eταιρείας Kυπριακ΅ν Σπουδ΅ν, τόµος
ME΄, 1981, Λευκωσία - Kύπρου, 1981, σ. 337-338.
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\Eaν âκτελέσFη κάποιος στe πιάνο τcν κλίµακα NTO
µείζονα καd àκολούθως ψάλFη τcν κλίµακα τοÜ πλαγίου δ΄ ¦χου,
δbν θa βρFÉ àπολύτως καµµιa διαφορά. ^O φθόγγος BOY εrναι
στcν €δια θέση µb τeν φθόγγο MI, καθgς καd ï φθόγγος ZΩ (στcν
àνάβαση) εrναι στcν €δια àκριβ΅ς θέση µb τeν φθόγγο ΣI.
β΄. \Iσοκράτηµα BOY
Πολλοd ¨σοκράτες σήµερα στeν qχο πλάγιο τοÜ δ΄ καd
¨διαίτερα στa àργοσύντοµα καd àργa µαθήµατα, ¬ταν ™ κίνηση
τÉς µελωδίας κάνει κατάληξη στeν φθόγγο BOY, παίρνουν γιa
¨σοκράτηµα τeν φθόγγο BOY. Aéτe βέβαια εrναι âκτeς
παραδόσεως, àφοÜ τa ¨σοκρατήµατα τοÜ πλαγίου δ΄ ¦χου εrναι
½ς âπd τe πλεÖστον τe NH καd τe ΔI. ≠Oµως αéτe εrναι âνδεικτικe
τοÜ γεγονότος ¬τι τe σηµερινe αéτd θέλει τeν φθόγγο BOY στcν
€δια θέση µb τeν φθόγγο MI τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς. Te €διο
συµβαίνει βέβαια καd µb τeν σύντοµο δ΄ qχο, ¬που ™ βάση του
εrναι τe BOY.
γ΄. ‰Hχοι âναρµονίου γένους
Ta περισσότερα àπe τa κλασσικa καd σύγχρονα θεωρητικa
συµφωνοÜν ¬τι στοfς ¦χους τοÜ âναρµονίου γένους âκ τοÜ ΓA (γ΄
καd βαρύ, σύντοµο καd àργοσύντοµο) τe διάστηµα BOY-ΓA εrναι
6 µόρια. ≠Oµως àκουστικa τe διάστηµα αéτe δbν διαφέρει
καθόλου àπe τe διάστηµα BOY-ΓA τοÜ διατονικοÜ γένους, τe
ïποÖο τa €δια θεωρητικa καθορίζουν ¬τι εrναι 8 µόρια καd ùχι 6.
δ΄. ^Aρµονικοd φθόγγοι
≠Oταν δονήσουµε µιa χορδή, τότε παράγονται κάποιοι
ôλλοι φθόγγοι, οî ïποÖοι çνοµάζονται «êρµονικοd φθόγγοι» j
harmonics. \Eaν στc συγκεκριµένη περίπτωση δονήσουµε τeν
φθόγγο NHO60 (≤να διάστηµα çγδόης χαµηλότερο àπe τe µεσαÖο
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Δανειζόµαστε âδ΅, γιa νa µπορέσουµε νa κατανοήσουµε εéκολώτερα τοfς
«êρµονικοfς φθόγγους», δύο σηµεÖα, παρµένα àπe τcν εéρωπαϊκc µουσική,
≤να µηδbν (ο) καd ≤να τόνο (΄). Te µηδbν (ο), ¬ταν τοποθετεÖται ôνω δεξιa τοÜ
φθόγγου, δηλώνει ¬τι ï φθόγγος αéτeς βρίσκεται ≤να διάστηµα çγδόης
χαµηλότερα àπe τc µεσαία κλίµακα. ^O τόνος (΄), ¬ταν τοποθετεÖται ôνω δεξιa
τοÜ φθόγγου, δηλώνει ¬τι ï φθόγγος αéτeς βρίσκεται ≤να διάστηµα çγδόης
ψηλότερα àπe τc µεσαία κλίµακα.
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NH), τότε οî πρ΅τοι πέντε êρµονικοd φθόγγοι, ποf παράγονται,
εrναι οî ëξÉς: NHO - NH - ΔI - NH΄ - BOY΄ - ΔI΄61.
Aéτe µπορεÖ πολf εûκολα νa διαπιστωθFÉ, âaν πατήσουµε
στe πιάνο τeν φθόγγο NTO, àφοÜ προηγουµένως πατήσουµε τe
δεξιe πεντaλ γιa νa âλευθερωθοÜν οî χορδές. Tότε, âaν
àκουµπήσουµε τe δάκτυλό µας στdς χορδές, οî ïποÖες
àντιπροσωπεύουν τοfς êρµονικοfς φθόγγους, θa διαπιστώσουµε
¬τι πάλλονται καd αéτές, âν΅ οî •πόλοιπες χορδbς δbν πάλλονται.
Oî φθόγγοι, ποf πάλλονται, εrναι οî ëξÉς: NTOO - NTO - ΣOΛ NTO΄ - MI΄ - ΣOΛ΄. Π΅ς εrναι λοιπeν δυνατeν ™ βυζαντινc
µουσικc νa âξαιρÉται αéτοÜ τοÜ κανόνος, τeν ïποÖο öθεσε ï €διος
ï Θεeς µέσα στc φύση;
ε΄. \Aκούσµατα πρωτοψαλτ΅ν
\Eaν κάποιος, ποf öχει πολf καλa âξασκηµένο αéτί,
àκούσFη τοfς µεγάλους πρωτοψάλτες τοÜ O¨κουµενικοÜ
Πατριαρχείου, àλλa καd ôλλους καταξιωµένους îεροψάλτες, θa
διαπιστώσFη ¬τι τeν φθόγγο BOY καd ZΩ τοποθετοÜν àκριβ΅ς
âκεÖ, ¬που βρίσκεται ï φθόγγος MI καd ΣI τÉς εéρωπαϊκÉς
µουσικÉς. Γιa νa µπορέσFη ¬µως νa καταλάβFη τc διαφορa αéτή,
πρέπει àπαραιτήτως νa γνωρίζFη προηγουµένως àκουστικa ποÜ
βρίσκεται ï τόνος καd τe ™µιτόνιο στcν εéρωπαϊκc µουσική, καd
öτσι νa κατανοήσFη καd τa âνδιάµεσα διαστήµατα τÉς βυζαντινÉς
µουσικÉς.
στ΄. Σύγχρονα τραγούδια
^H âποχή µας κατακλύζεται âδ΅ καd δεκαετίες, µέσÿω τοÜ
ραδιοφώνου, τÉς τηλεοράσεως àλλa καd διαφόρων συναυλι΅ν,
ποf πραγµατοποιοÜνται συχνά, àπe κάθε ε€δους τραγούδια µb
παντeς ε€δους ùργανα. Aéτe δbν µπορεÖ νa àφήσFη àνεπηρέαστο
τe αéτd ëνeς ψάλτη. Γι\ αéτe καd βλέπουµε νa ταυτίζωνται τa
διαστήµατα τοÜ διατονικοÜ γένους µb αéτa τοÜ µείζονος τρόπου
τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς.
ζ΄. Παραδοσιακa ùργανα
‰Oχι µόνο σύγχρονα ùργανα, àλλa καd παραδοσιακά, ¬πως
τe λαοÜτο, τe ïποÖο εrναι συγκερασµένο ùργανο καd öχει
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John Hosier, Instruments of the Orchestra, σσ. 13-14. Gordon Jacob, Orchestral
Technique, σ. 27.
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συγκεκριµένα διαστήµατα, τοποθετοÜν τeν φθόγγο BOY καd ZΩ
στcν €δια θέση µb ôλλα συγκερασµένα ùργανα, ¬πως τe πιάνο j µb
τa ùργανα µιÄς çρχήστρας. Erναι πολf φυσικe νa
àλλληλοεπηρεάζωνται ™ βυζαντινc µουσικc καd τe δηµοτικe
τραγούδι. Erναι ëποµένως φυσικe νa öχFη âπηρεαστFÉ καd ™
βυζαντινc µουσικc ¬σον àφορÄ τcν τοποθέτηση τοÜ φθόγγου
BOY καd ZΩ.
η΄. Δεσπόζων φθόγγγος τe BOY
Te BOY στeν πλάγιο τοÜ δ΄ qχο εrναι δεσπόζων φθόγγος,
âν΅ γιa τeν δ΄ εîρµολογικe qχο εrναι ™ βάσις. ^Eποµένως, δbν
µπορεÖ νa µετακινÉται, οûτε νa ≤λκεται àπe ôλλους φθόγγους
àλλa παραµένει σταθερeς καd àµετάβλητος. \Aντίθετα, ï BOY
≤λκει σχεδeν πάντοτε τeν ΠA πρeς αéτόν. Aéτc ™ διαπίστωσις,
γιa ≤να σοβαρe µελετητc ποf àσχολεÖται µb τc µουσικολογικc
öρευνα γενικά, συνηγορεÖ •πbρ τÉς θέσεώς µας, ¬τι δηλαδc τa
µόρια, τa ïποÖα àπέχουν οî φθόγγοι στe διατονικe γένος, εrναι
12-12-6-12-12-12-6.
θ΄. Tονοδότης
Σχεδeν ¬λοι οî îεροψάλτες κρατοÜν στa χέρια τους
τονοδότη, ï ïποÖος περιλαµβάνει τοfς φθόγγους τÉς Nτe
µείζονας κλίµακας, καθgς καd τa âνδιάµεσα ™µιτόνια. ^Ως
γνωστόν, ™ πλησιέστερη κλίµακα πρeς τeν πλάγιο δ΄ qχο εrναι ™
Nτe µείζονα. \Aπe αéτeν λοιπeν τeν τονοδότη παίρνουν τdς
βάσεις τους γιa ¬λους τοfς ¦χους. Π΅ς εrναι λοιπeν δυνατeν νa
παίρνουν àπe αéτe τeν τονοδότη τc βάση τοÜ τετάρτου
εîρµολογικοÜ ¦χου, δηλαδc τe BOY, καd αéτeς ï φθόγγος νa
διαφέρFη àπe τe MI τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς, τe ïποÖο
παράγεται àπe τeν τονοδότη;
ι΄. Σύγχρονες µετρήσεις
‰Eχουµε àφήσει τελευταÖο τe πιe àτράνταχτό µας
âπιχείρηµα. Mb βάσει σύγχρονες µετρήσεις, µb ε¨δικa
µηχανήµατα, διa τ΅ν ïποίων χορδίζονται ùργανα, τόσο στe
διατονικe γένος τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς καd ε¨δικώτερα στeν
qχο πλάγιο δ΄ ¬σο καd στcν κλίµακα Nτe µείζονα τÉς εéρωπαϊκÉς
µουσικÉς καταδεικνύεται πέραν πάσης àµφιβολίας ¬τι τe BOY
(τοÜ διατονικοÜ γένους) βρίσκεται στcν €δια àκριβ΅ς θέση µb τe
MI (τÉς κλίµακας Nτe µείζων).
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\Aπe τa παραπάνω àποδεικνύεται πέραν πάσης
àµφιβολίας ¬τι µb βάση τa σηµερινa àκούσµατα στe διατονικe
γένος ï φθόγγος BOY (καd ZΩ) βρίσκεται àκριβ΅ς στcν €δια θέση
µb τeν φθόγγο MI (καd ΣI) τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς. Oî φθόγγοι
ΠA-BOY (στe διατονικe γένος) µb βάση τc σηµερινc àκουστικc
àντίληψη στcν Ψαλτικc Tέχνη àπέχουν 12 (δώδεκα) µόρια καd ùχι
10 (δέκα) j 9 (âννέα) καd οî φθόγγοι BOY-ΓA àπέχουν 6 (≤ξι)
µόρια καd ùχι 8 (çκτώ), 7 (ëπτa) j 9 (âννέα) µόρια, ¬πως
àναφέρουν τa µέχρι τώρα θεωρητικά. \Eνδεικτικe καd τÉς
σύγχυσης ™ ïποία âπικρατεÖ στa θεωρητικa εrναι καd τe γεγονeς
¬τι •πάρχουν τρεÖς διαφορετικbς àντιλήψεις γιa τcν àπόσταση
τ΅ν φθόγγων BOY-ΓA στe διατονικe γένος!
\Eρχόµαστε τέλος καd στe âρώτηµα: MποροÜµε νa
χρησιµοποιοÜµε τe πιάνο στcν âκµάθηση τÉς ψαλτικÉς τέχνης;
ΠροτοÜ àπαντήσουµε στe âρώτηµα αéτό, θa θέλαµε νa
θέσουµε ≤να ôλλο âρώτηµα: MποροÜµε νa χρησιµοποιοÜµε τe
πιάνο στcν âκµάθηση τοÜ βιολιοÜ j τοÜ κλασσικοÜ τραγουδιοÜ;
^H àπάντηση εrναι àρνητική. ^O µαθητcς πρέπει µb τc βοήθεια
ëνeς öµπειρου δασκάλου νa µάθFη νa τραγουδ÷Ä σωστa j νa µάθFη
νa πατ÷Ä σωστa τdς διάφορες θέσεις στe βιολd καd ùχι µb τc
βοήθεια τοÜ πιάνου, τe ïποÖο πρέπει νa öχFη καθαρa συνοδευτικe
καd δευτερεύοντα ®όλο. \Aκριβ΅ς τe €διο âφαρµόζεται καd στc
βυζαντινc µουσική. \Eφ\ ¬σον αéτc âντάσσεται στe φωνητικe
εrδος µουσικÉς, δbν µπορεÖ νa διδάσκεται µb τc χρήση τοÜ
πιάνου.
^Eποµένως θa λέγαµε ¬τι ™ βυζαντινc µουσικc δbν εrναι
κάτι τe ξεχωριστe j καλύτερα διαφορετικe àπe ¬λα τa ôλλα εδη
µουσικÉς. ≠O,τι ¨σχύει γιa τe τραγούδι καd τe βιολd ¨σχύει καd γιa
τc βυζαντινc µουσική. Kαd στa τρία ε€δη µουσικÉς •πάρχουν οî
λεγόµενες «≤λξεις», σb ôλλες περιπτώσεις σb µεγάλη öκταση, âνÿ΅
σb ôλλες σb µικρότερη, οî ïποÖες δbν µποροÜν νa âκτελεστοÜν
πάνω σb συγκερασµένα ùργανα, ¬πως τe πιάνο.
^O ο¨κονόµος Xαράλαµπος, χρησιµοποι΅ντας τe
µονόχορδο, γιa νa µπορέσFη νa προσδιορίσFη τa διαστήµατα στcν
Ψαλτικc Tέχνη, θεωρεÖ ¬τι τe µόνο ùργανο, τe ïποÖο µπορεÖ νa
χρησιµοποιήσFη ≤νας ψάλτης σb συνδυασµe µb τc βυζαντινc
µουσική, εrναι τe βιολί62.
62

\Aναφέρουµε τa ëξÉς àξιοπρόσεκτα, παρµένα àπe τeν Πρόλογο τÉς
«BυζαντινÉς MουσικÉς XορδÉς» τοÜ Xαράλαµπου O¨κονόµου: «\Aλλ\, âν΅
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^H χρήση τοÜ πιάνου ½ς βοηθητικοÜ çργάνου στcν
âκµάθηση τÉς ψαλτικÉς τέχνης εrναι àπαραίτητη, ¬ταν σb
συγκεκριµένο µαθητc •πάρχουν φωνητικa προβλήµατα j
διαφόρων ε¨δ΅ν παραφωνίες. ^H διαφορa µεταξf τ΅ν
àποστάσεων τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς καd τ΅ν διαστηµάτων τοÜ
πιάνου δbν εrναι µεγάλη, àλλa δύο µόνο µόρια. ^Eποµένως, âaν
öχουµε ≤να µαθητή, ï ïποÖος öχει φωνητικa προβλήµατα, τότε
µποροÜµε, κατ\ ôκραν ο¨κονοµίαν, νa χρησιµοποιήσουµε τe
πιάνο. \AφοÜ ï µαθητcς µάθFη καd âµπεδώσFη καλa τa
συγκερασµένα διαστήµατα τοÜ πιάνου, ποf εrναι τόνος καd
™µιτόνιο, δηλαδc 12 καd 6 µόρια, τότε στc συνέχεια θa µπορέσFη
καλύτερα νa àρχίσFη νa µαθαίνFη τa âνδιάµεσα διαστήµατα, ¬πως
âκεÖνα τοÜ χρωµατικοÜ γένους καθgς καd τ΅ν ôλλων ¦χων.
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Περίληψη
^H παροÜσα àνακοίνωση àφορÄ στcν öρευνα πάνω στa
διαστήµατα τοÜ διατονικοÜ γένους, σύµφωνα µb δύο κυπριακa
θεωρητικά. Aéτa εrναι τοÜ ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου καd τοÜ
(îερέως) Xαραλάµπους O¨κονόµου.
^O πρ΅τος (Στυλιανeς
Xουρµούζιος) âξέδωκε τc «Mέθοδο πρeς εûκολον διδασκαλίαν
τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς» στdς àρχbς τÉς δεκαετίας τοÜ 1930-40.
^O O¨κονόµος Xαράλαµπος qταν âφηµέριος τοÜ îεροÜ ναοÜ τοÜ
êγίου Θεοδώρου στcν Πάφο, âξέδωσε δb τe Θεωρητικό του τe
1940.
Mέσα στcν àνακοίνωσή µας αéτc διαφαίνεται ¬τι
κορυφαÖοι µουσικοδιδάσκαλοι τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς δbν εrχαν
µείνει îκανοποιηµένοι àπe τe χωρισµe τÉς κλίµακας τοÜ
διατονικοÜ γένους σb 68 τµήµατα (12-9-7-12-12-9-7), τeν ïποÖο
öκανε ï Xρύσανθος, γι\ αéτe καd συστήθηκε ™ πατριαρχικc
âπιτροπc τοÜ 1881, ™ ïποία καθόρισε τa τµήµατα τÉς διατονικÉς
κλίµακας σb 72 (12-10-8-12-12-10-8). Πάλιν ¬µως, τόσο ï
Στυλιανeς Xουρµούζιος, ¬σο καd ï O¨κονόµος Xαράλαµπος δbν
µένουν îκανοποιηµένοι àπe τeν διαχωρισµe αéτό, καd öτσι
καθορίζουν τa διαστήµατα σb 72 µέν, àλλa µb ôλλη διάταξη (12-99-12-12-9-9).
Tέλος παραθέτουµε µb âπιστηµονικbς àποδείξεις, τόσο àπe
τe χ΅ρο τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, ¬σο καd àπe τe χ΅ρο εéρύτερα
τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς τc δική µας âκτίµηση, µb βάσει τc µέχρι
τώρα âπιστηµονική µας µελέτη, γιa τdς àποστάσεις τ΅ν φθόγγων
µεταξύ τους καd γενικώτερα γιa τa διαστήµατα στe διατονικe
γένος.
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΥΟ ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ)
Δύο διαπρεπεÖς θεωρητικοd στeν χ΅ρο τÉς ΨαλτικÉς
Τέχνης στcν Κύπρο •πÉρξαν ï Στυλιανeς Χουρµούζιος καd ï
ο¨κονόµος63 Χαράλαµπος. Καd οî δύο συνέγραψαν, âκτeς τ΅ν
ôλλων συγγραµµάτων, δύο àξιόλογα θεωρητικά, ï µbν
Χουρµούζιος τe θεωρητικό, ποf âπονοµάζεται “ Ο Δαµασκηνeς”
(1934), καd ï ο¨κονόµος Χαράλαµπος τe θεωρητικό, ποf φέρει
τeν τίτλο “ΒυζαντινÉς ΜουσικÉς Χορδc” (1940). ^O Στυλιανeς
Xουρµούζιος, πρωτοψάλτης τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου,
γεννήθηκε στdς 5 \Oκτωβρίου 1848 (j κατ\ ôλλους τe 1850) στe
χωριe BÄσα τÉς âπαρχίας ΛεµεσοÜ. ‰Aλλες πηγbς τοποθετοÜν ½ς
γενέτειρά του τe ≠Oµοδος, âν΅ ôλλοι τc Mαλλιά. Te ο¨κογενειακό
του âπώνυµο qταν \Eλευθερίου j \Eλευθεριάδης. Te âπώνυµο
Xουρµούζιος τe öλαβε àρχικa àπe τeν δάσκαλό του: «Πταίει ε¨ς
τοÜτο ï µακαρίτης διδάσκαλός µου, ¬στις, ¬ταν µb συνέλαβε νa
µελετ΅ µαθήµατα δεινa τÉς Πανδώρας, âν΅ τa τακτικa µαθήµατά
µας qσαν ε¨ς τe \Aναστασιµατάρι, µοÜ φώναξεν ε¨ς τe µάθηµα
κατόπιν µb τe âπίθετον Xουρµούζιος, τe ïποÖον âπανελάµβανεν
öκτοτε». ^O Xουρµούζιος àπεβίωσε τcν 21η \Iουλίου 1937. Te
1934 ï Στυλιανeς Xουρµούζιος âξέδωσε τeν «Δαµασκηνό», ¦τοι
θεωρητικe πλÉρες τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς. Te öργο αéτe εrχε
γραφÉ κατ\ àρχcν τe 1903 καd âστάλη σb διαγωνισµό, ποf εrχε
προκηρυχθÉ àπe τeν \Eκκλησιαστικe Mουσικe Σύλλογο
Kωνσταντινουπόλεως γιa συγγραφc µεθοδικοÜ βιβλίου γιa τcν
εéχερÉ καd πλήρη διδασκαλία τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. ^O
ο¨κονόµος τÉς Mητροπόλεως Πάφου παπÄ Xαράλαµπος
γεννήθηκε στe χωριe Tάλα τÉς ¨δίας âπαρχίας τe 1860 καd
àπεβίωσε τe 1946, διετέλεσε δb âφηµέριος τοÜ MητροπολιτικοÜ
ναοÜ ^Aγίου Θεοδώρου τÉς Πάφου. ^YπÉρξε ôριστος γνώστης τÉς
βυζαντινÉς µουσικÉς καd µάλιστα âγκρατcς καd τÉς παλαιÄς
παρασηµαντικÉς. Δίδαξε τc βυζαντινc µουσικc σb πλείστους
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^H λέξη «ο¨κονόµος» δbν àποτελεÖ τe âπίθετο τοÜ πατρeς Xαραλάµπους,
àλλa τe àξίωµα-çφφίκο, τe ïποÖο κατεÖχε ½ς öγγαµος âφηµέριος îερέας. Περd
τοÜ àξιώµατος τοÜ «ο¨κονόµου» βλ. Θρησκευτικc καd \Hθικc \Eγκυκλοπαίδεια,
τ. 9, στ. 680-681.
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µαθητbς τÉς πόλεως καd âπαρχίας Πάφου64. \Eξέδωσε τρία
µουσικa βιβλία, τcν BυζαντινÉς MουσικÉς Xορδή, (Θεωρητικόν),
\Aναστασιµατάριον καd Nεκρώσιµον \Aκολουθίαν. Erναι γεγονeς
πgς
σb πολλa σηµεÖα τe Θεωρητικe τοÜ ο¨κονόµου
Xαραλάµπους àκολουθεÖ τdς γραµµbς τοÜ ΣτυλιανοÜ
Xουρµουζίου τοÜ Kυπρίου. Aéτe ¬µως δbν θa àποτελέσFη θέµα
τÉς παρούσης ε¨σηγήσεως, àφοÜ ™ συγκριτικc παράθεση τ΅ν
θέσεων τ΅ν δύο θεωρητικ΅ν µπορεÖ νa àποτελέσFη θέµα µιÄς
ôλλης ε¨σηγήσεως. Στcν παροÜσα ε¨σήγηση γίνεται µιa πρώτη
προσπάθεια παρουσιάσεως κάποιων πτυχ΅ν τοÜ θεωρητικοÜ
τους, γύρω àπe τa βασικa στοιχεÖα τοÜ ®υθµοÜ, µb παράλληλη
σύγκριση µb σύγχρονα θεωρητικά.
Κατ\ àρχήν, ¬πως àναφέρει ï θεωρητικeς \Αβραaµ
Εéθυµιάδης, θa µπορούσαµε νa ποÜµε ¬τι «ï ρυθµeς öχει τc
δύναµη νa ε¨σδύFη στcν ψυχή µας καd àνάλογα µb τe εrδος του νa
τροποποιFÉ τcν κατάστασίν της. ^Η δύναµις αéτc çνοµάζεται qθος
τοÜ ®υθµοÜ»65. ≠Οπως âπίσης àναφέρει ï καθηγητcς \Αθανάσιος
ΒουρλÉς «ï âν τFÉ ψαλµωδία ®υθµός, àναλόγως τοÜ ε€δους καd
τοÜ ¦θους του, δηµιουργεÖ ε¨ς τeν àκροατcν àνάλογα
συναισθήµατα καd ψυχικaς καταστάσεις, διe καd àσκεÖ µεγάλην
âπίδρασιν ε¨ς τοfς πιστοfς âν τFÉ κοινFÉ λατρεί÷α, öνθα ™ ψαλµωδία
κατέχει πρωτεύοντα ρόλον»66. ≠Οπως àναφέρει ï €διος καθηγητcς
«ï ®υθµeς τÉς çρθοδόξου ψαλµωδίας εrναι ποικίλος µέν, àλλa
σοβαρός. Δbν öχει οûτε âξωτικά, οûτε χορευτικa στοιχεÖα. Oî
•πάρχουσες πλούσιες ®υθµικbς âναλλαγbς φροντίζουν νa µcν
κοιµίσουν τeν àκροατή, àλλa νa τοÜ δηµιουργήσουν ψυχικc
äρεµία, âγρήγορση καd προσευχητικc διάθεση»67.
Δίνοντας ≤να πρ΅το ïρισµe τÉς öννοιας τοÜ ®υθµοÜ ï
Στυλιανeς Χουρµούζιος àναφέρει ¬τι «®υθµeς εrναι ™ εûτακτος
κίνησις τοÜ παντός· ëποµένως καd ε¨ς τcν Μουσικήν, καd µάλιστα
64

Bλ. σχετικά, KΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, Mέγα Θεωρητικeν
\EκκλησιαστικÉς BυζαντινÉς MουσικÉς, Λευκωσία 1977-1981, σσ. 146-147.
65
ΑΒΡΑΑΜ EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς,
¦τοι θεωρία καd πλήρης µέθοδος µελωδικ΅ν àσκήσεων, Θεσσαλονίκη 21972, σ.
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ε¨ς αéτήν, àπαιτεÖται ™ εûτακτος âν καταλλήλω ®υθµ΅ κίνησις»68.
Παράλληλα ï ο¨κονόµος Χαράλαµπος τονίζει ¬τι «®υθµeς
καλεÖται âν τFÉ ΜουσικFÉ ™ εûτακτος χρονικc κίνησις καd ™ τήρησις
τ΅ν αéτ΅ν τεταγµένων χρόνων. Εrναι δb ï ®υθµeς ™ τρυτάνη τÉς
µουσικÉς πλάστιγγος καd ï πÉχυς, δι\ οy µετρεÖται ™ µουσικc τοÜ
ψάλτου µόρφωσις»69. ^Ο \Αβραaµ Εéθυµιάδης, àκολουθώντας τeν
ïρισµe τοÜ Χρυσάνθου âκ Μαδύτων, ïρίζει τeν ®υθµe στc
µουσικc ½ς τc διαδοχc χρονικ΅ν διαρκει΅ν µb ½ρισµένη τάξη70.
«^Ο ®υθµός», àναφέρει ï πιe πάνω θεωρητικός, «εrναι τe
πρωταρχικό, τe àπαραίτητο καd οéσι΅δες στοιχεÖο τÉς µουσικÉς,
ποf ¬σο πιστότερα καd àκριβέστερα τηρεÖται, τόσο πιe πολf
àναδεικνύει τc µουσικc âκτέλεση καd τÉς δίνει ζωή. ^Ο ®υθµός,
λοιπόν, εrναι ™ ψυχc τÉς µουσικÉς»71. ^Ο ΔιαµαντÉς Μαυραγάνης
ïρίζει τeν ®υθµe ½ς τc «σειρa κανονικ΅ν χρονικ΅ν διαστηµάτων
€σων j àνίσων, τa ïποÖα προκαλοÜν τe συναίσθηµα τÉς
êρµονίας»72. Καθορίζοντας τcν öννοια τοÜ χρόνου ï ο¨κονόµος
Χαράλαµπος, λέγει ¬τι «χρόνος κατa τeν φυσικόν του ïρισµόν,
½ς διατυποÜται •πe τ΅ν φιλοσόφων, καλεÖται γενικ΅ς ™
âντύπωσις ≥τις προξενεÖται ε¨ς τcν ψυχήν, τcν ïποίαν τa
παρερχόµενα πράγµατα καταλείπουσιν, ™ κίνησις πραγµάτων,
λαµβανόντων χώραν καd •ποπιπτόντων ε¨ς τaς α¨σθήσεις ™µ΅ν,
ε¨ς τcν àκοήν, ε¨ς τcν ¬ρασιν, ε¨ς τcν êφήν, âξ zν ™ α¨τία
καταµετρήσεως τοÜ χρόνου»73.
Στcν εéρωπαϊκc µουσικc ®υθµeς καλεÖται ™ •ποδιαίρεση
τÉς διάρκειας τοÜ χρόνου σb τµήµατα, τa ïποÖα εrναι àντιληπτa
àπe τdς α¨σθήσεις. ^Ρυθµeς àκόµη καλεÖται ™ ïµαδοποίηση τ΅ν
µουσικ΅ν ¦χων, κυρίως µb τdς öννοιες τÉς διάρκειας καd τÉς
öντασης74. Μb πιe êπλÄ λόγια θa µπορούσαµε νa ποÜµε ¬τι
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®υθµeς στc µουσικc εrναι οî ποικίλες àξίες τ΅ν φθογγοσήµων, οî
ïποÖες καd διαµορφώνουν ≤να µοτίβο, µιa φράση, µιa περίοδο,
µιa πρόταση j µιa ïλόκληρη µελωδικc γραµµή. Χρόνος
çνοµάζεται ™ µονάδα µετρήσεως τοÜ ®υθµικοÜ παλµοÜ τÉς
µουσικÉς75. Στcν \Αγγλικc γλ΅σσα τeν ¬ρο «χρόνο» θa
µπορούσαµε νa τeν µεταφράσουµε µb τeν ¬ρο «beat» j «pulse»,
καd ùχι µb τeν ¬ρο «tempo». Δυστυχ΅ς στeν ëλλαδικe κυρίως
χ΅ρο (µb τcν εéρύτερη öννοια τοÜ ¬ρου) γίνεται κάποια σύγχυση
µεταξf τ΅ν ¬ρων «®υθµeς» καd «χρόνος». Στeν εéρωπαϊκe
µουσικe χ΅ρο ™ öννοια τοÜ ¬ρου «®υθµeς» καθορίζεται ½ς ™
âκτέλεση τ΅ν àξι΅ν τ΅ν φθογγοσήµων, âν΅ ™ öννοια τοÜ ¬ρου
«χρόνος» ½ς τa σταθερa κτυπήµατα, διa τ΅ν ïποίων µετροÜµε
≤να µουσικe öργο. ^Η öννοια τοÜ χρόνου ëνeς öργου καθορίζεται
àπe τe µέτρο, στe ïποÖο εrναι γραµµένο, ¬πως µέτρο δύο, τρι΅ν j
τεσσάρων τετάρτων κλπ. Κατa συνέπεια θεωροÜµε λάθος τc
χρησιµοποίηση τοÜ ¬ρου «®υθµeς» στcν ^Ελληνικc γλ΅σσα, γιa
νa καθορίσει τcν öννοια τοÜ χρόνου, δηλαδc τ΅ν σταθερ΅ν
κτυπηµάτων, διa τ΅ν ïποίων µετροÜµε ≤να µουσικe κείµενο.
Αéτe τe λάθος, κατa τc γνώµη µας, γίνεται στeν ëλλαδικe χ΅ρο
(µb τcν εéρύτερη, πάντοτε, öννοια τοÜ ¬ρου), τόσο στcν ïρολογία
τÉς εéρωπαϊκÉς ¬σο καd στcν ïρολογία τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς.
Στeν χ΅ρο τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς, λέµε «®υθµeς δύο, τρι΅ν j
τεσσάρων τετάρτων», àντd νa ποÜµε «χρόνος δύο, τρι΅ν j
τεσσάρων τετάρτων». Στe χ΅ρο τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς λέµε
«®υθµeς δίσηµος, τρίσηµος j τετράσηµος», àντd νa ποÜµε
«χρόνος δίσηµος, τρίσηµος j τετράσηµος»76. ΘεωροÜµε λοιπeν
çρθe iν θέλουµε νa συµβαδίζουµε µb τc διεθνÉ µουσικc
πραγµατικότητα, νa διορθώσουµε αéτc τc λάθος ïρολογία, καd νa
χρησιµοποιοÜµε, τόσο στcν εéρωπαϊκή, ¬σο καd στc βυζαντινc
µουσική, τeν ¬ρο «χρόνος», γιa νa καθορίσουµε τcν öννοια τοÜ
µέτρου, δηλαδc χρόνος δύο, τρι΅ν j τεσσάρων τετάρτων (iν
πρόκειται γιa τcν εéρωπαϊκc µουσικc) j χρόνος δίσηµος,
τρίσηµος j τετράσηµος (iν πρόκειται γιa τc βυζαντινc µουσική).
Δυστυχ΅ς ï Στυλιανeς Χουρµούζιος, àναφερόµενος στeν ®υθµe
στcν εéρωπαϊκc µουσική, λέγει ¬τι «τe µέλος χωρίζεται διa
καθέτων γραµµ΅ν ε¨ς µέτρα, ≤καστον δb τούτων περιέχει µέρη,
€σης χρονικÉς διαρκείας πρeς τe σηµειούµενον àµέσως µετa τeν
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Γνώµονα = 3/4 4/4 6/8 κλ.»77. Σαφ΅ς ï Στυλιανeς Χουρµούζιος
διa τοÜ ¬ρου «®υθµeς» âννοεÖ λανθασµένα τeν χρόνο καd τc
χρονικc àγωγή. Στc συνέχεια χρησιµοποιοÜµε τcν öννοια τοÜ
®υθµοÜ, ¬πως τcν καταγράφουν καd τcν âννοοÜν οî δύο Κύπριοι
θεωρητικοί, καθgς καd τa πλεÖστα τ΅ν συγχρόνων θεωρητικ΅ν.
≠Οπως àναφέρει ï ο¨κονόµος Χαράλαµπος, àπe τc
σύνθεση (τ΅ν ποδ΅ν) σχηµατίζονται πολλοd καd διάφοροι ®υθµοd
καλούµενοι α. ^Ρυθµeς σηµαντός, β. ^Ρυθµeς ποιητικός, γ. ^Ρυθµeς
τονικeς καd δ. \Ρυθµeς µελωδικός78. «α΄. Ρυθµeς σηµαντός, ¬ταν
διa πλήκτρου âπd τυµπάνου j âπί τινος àντικειµένου, âξ οy
παράγεται εûσηµος κροÜσις τ΅ν µακρ΅ν j βραχει΅ν θέσεων µετ\
ôρσεων καd ™ εûτακτος κίνησις τ΅ν ποδ΅ν καd τοÜ λοιποÜ
σώµατος ε¨ς τeν χορόν. β΄. ^Ρυθµeς ποιητικός, ¬ταν διa
συνθέσεως συλλαβ΅ν µακρ΅ν µετa βραχει΅ν àποτελFÉ €σα µέτρα,
κατa τοfς àρχαίους. γ΄. ^Ρυθµeς τονικός, ¬ταν διa συνθέσεως
λέξεων ε¨ς στίχους, zν ï àριθµeς τ΅ν συλλαβ΅ν καd ï τονισµeς
τ΅ν λέξεων συµπίπτει âπd τ΅ αéτ΅ κατa τοfς νεωτέρους. δ΄.
^Ρυθµeς µελωδικός, ¬ταν ™ σύνθεσίς του àποτελεÖται âκ µελωδίας,
πιπτούσης ε¨ς τcν àκοcν κατa τcν αéτcν τάξιν»79. ^Ο Στυλιανeς
Χουρµούζιος θεωρεÖ ¬τι öχουµε τρία ε€δη ®υθµ΅ν, τeν σηµαντό,
τeν ποιητικe καd τeν µουσικό, παραλείποντας τeν τονικό ®υθµό80.
Τa ùργανα, ¬πως àναφέρει ï πιe πάνω Κύπριος θεωρητικός, âπd
τ΅ν ïποίων τελεÖται ï σηµαντeς ®υθµός, εrναι διάφορα, ®υθµικa
ùργανα καλούµενα, τa ïποÖα συνοδεύουν τa µουσικa ùργανα
στcν âκτέλεση κάποιου µέλους. ≠Οπως àναφέρει àκόµη ï
Στυλιανeς Χουρµούζιος, «ï σηµαντeς ®υθµός, ½ς âκ τÉς
êπλότητός του, προηγήθη, πάντως, παντeς ôλλου, €σως δb καd
αéτeς âγένετο καd εrναι ï πατcρ τÉς µουσικÉς»81. ^Ο Στυλιανeς
Χουρµούζιος ëνοποιεÖ τeν ποιητικe καd τeν τονικe ®υθµό,
τοποθετ΅ντας καd τοfς δύο κάτω àπe τe ùνοµα «ποιητικeς
®υθµός». ‰Ετσι καθορίζει τeν ποιητικe ®υθµe ½ς τeν τελούµενο
«âκ συνθέσεως καd κανονικÉς âναλλαγÉς µακρ΅ν συλλαβ΅ν µετa
βραχει΅ν (àρχαία ποίησις) j τετονισµένων συλλαβ΅ν µετ\ àτόνων
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(νεωτέρα ποίησις) âν âµµέτρω ποιήµατι»82. ^Ο ο¨κονόµος
Χαράλαµπος λοιπeν •ποδιαιρεÖ τeν ®υθµe σb τέσσερεις ïµάδες,
âν΅ ï Στυλιανeς Χουρµούζιος σb τρεÖς.
≠Οπως âξ ôλλου àναφέρεται γιa τeν ΚωνσταντÖνο Ψάχο,
«πέραν τÉς âρεύνης περd τÉς προελεύσεως, τÉς γνησιότητος καd
τÉς îστορικÉς τεχνολογικÉς âξελίξεως τÉς ΒυζαντινÉς µουσικÉς, ï
Κ. Ψάχος äσχολήθη καd διa τcν ®υθµικcν δοµcν αéτÉς,
àνακινήσας πρ΅τος αéτeς âπd âπιστηµονικÉς βάσεως τe ζήτηµα
περd τοÜ ®υθµοÜ τ΅ν µελ΅ν αéτÉς, καταδείξας ¬τι ™
âκκλησιαστικc µουσικc àκολουθεÖ τeν τονικeν ®υθµeν τ΅ν
ποιητικ΅ν µέτρων τοÜ κειµένου τ΅ν τροπαρίων, âν z
âνυπάρχουσιν, κατa θαυµάσιον τρόπον διαδεχόµενοι ï εxς τeν
ôλλον, σύµµετροι καd àσύµµετροι τονικοd ®υθµικοd πόδες. ^Η
ôποψίς του α≈τη, πλήρως âπικροτηθεÖσα •πe τοÜ àρίστου
Διδασκάλου Νηλέως Καµαράδου, ¬στις ôλλωστε àπετέλει διa τeν
Ψάχον ε¨ς πολλa σηµεÖα παράδειγµα πρeς µίµησιν, τeν öφερε ε¨ς
çξεÖαν àντίθεσιν µετa πολλ΅ν συναδέλφων του, ¨δί÷α δb µετa τοÜ
Ν. ΠαναγÄ, ï ïποÖος äκολούθει âντελ΅ς διάφορον σκέψιν περd
τοÜ ®υθµοÜ»83.
«≠Υλη τοÜ ®υθµοÜ», ¬πως àναφέρει ï ο¨κονόµος
Χαράλαµπος, «εrναι οî πόδες καd τa µέτρα, καd διαιρεÖται ε¨ς
γένη τρία, τe Δακτυλικόν, τe \Ιαµβικeν καd τe Παιωνικόν»84. ^Η
âπανάληψη στeν χρόνο κάθ\ ëνeς àπe τοfς χρόνους αéτοfς
àποτελεÖ τeν ^Ρυθµόν. «Οî ®υθµοί», ¬πως àναφέρει ï ο¨κονόµος
Χαράλαµπος, «συντίθενται, οé µόνον âξ ïµοιογεν΅ν ποδ΅ν,
àλλa καd âξ ëτερογεν΅ν, ½ς Δακτύλου µετa ^Ιάµβου j Παίωνος,
ΠροκελευσµατικοÜ µετ\ \Αναπαίστου, j ^Ιάµβου µετa Τροχαίου,
âκ τÉς συνθέσεως τ΅ν ïποίων σχηµατίζονται πολλοd καd διάφοροι
^Ρυθµοί»85. Σb πολλa àπe τa τραγούδια τÉς Κύπρου καd τÉς
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Κρήτης συναντοÜµε τeν παιωνικe πόδα, ï ïποÖος àποδίδεται µb
µέτρο 5/286.
^Ο ο¨κονόµος Χαράλαµπος διακρίνει τρία α¨σθητήρια τοÜ
®υθµοÜ: «Μb τcν ùψιν, καθgς ε¨ς τeν χορόν· µb τcν àκοήν, καθgς
ε¨ς τe µέλος, καd ε¨ς τeν qχον τ΅ν µουσικ΅ν çργάνων καd µb τcν
êφήν, καθgς ε¨ς τοfς σφυγµοfς ε¨ς τaς àρτηρίας, œστε κίνησις
σώµατος µελωδία καd êφc διακρίνουσι τeν ®υθµόν»87. Προσθέτει
àκόµη ¬τι «τe µέλος λέγεται öW®υθµον, ¬ταν οî χρόνοι
âπαναλαµβάνωνται κατa τcν αéτcν τάξιν καd χωρίζωνται οî
χαρακτÉρες διa καθέτων καd φαίνεται âκ πόσων χρόνων
συνίσταται ï ^Ρυθµός»88.
Πιe κάτω παρουσιάζουµε κάποιες διορθωτικbς προτάσεις
καd ε¨σηγήσεις τοÜ ο¨κονόµου Xαραλάµπους γύρω àπe τe θέµα
τοÜ ®υθµοÜ σb κάποιες σύγχρονες του µουσικbς âκδόσεις, ¬πως ™
σειρa «Mουσικeς Πανδέκτης» τÉς \Aδελφότητος Θεολόγων «Η
ZΩH».
^Ως ε¨σαγωγικa τοÜ κεφαλαίου περd τ΅ν µουσικ΅ν
âκδόσεων «Η ZΩH» àναφέρει τa ëξÉς: «^H \Eκκλησιαστικc
Mουσικc διa τÉς âκδόσεως µουσικ΅ν βιβλίων παρa τÉς
\Aδελφότητος τ΅ν Θεολόγων ‘Η ZΩH’ âπερίµενε τcν àπόρριψιν
καd àποµάκρυνσιν τÉς öξω καd ξένης µουσικÉς âκ τÉς öσω îερÄς
καd πατροπαραδότου, \EκκλησιαστικÉς καd \EθνικÉς· παρ\ âλπίδα
¬µως συνέβη τe àντίθετον.
Συνήθροισαν µετa τÉς îερÄς •µνωδίας âπd τ΅ αéτ΅ καd âκ
τÉς öξω, καd διa σειρÄς âκδοθέντων µουσικ΅ν βιβλίων ε¨σήγαγον
µεθοδικ΅ς µετa τÉς γνησίας \EκκλησιαστικÉς µουσικÉς καd
\Iταλικcν καd Σµυρναϊκοfς àµανέδες, âνεχείρισαν αéτcν ε¨ς τοfς
µουσικούς, âν Fw ε•ρίσκει ≤καστος µελωδίαν κατa τcν ¨διοτροπίαν
καd àρέσκειάν του. Erναι ¬µως ôξιον àπορίας ¬τι διa τe κήρυγµα
τοÜ θείου λόγου δεικνύουν ζÉλον öνθεον, àξιέπαινον, καd
àξιοµίµητον, âν΅ διa τcν \Eκκλησιαστικcν Mουσικήν, τcν τόσω
σφιγκτa ™νωµένην µετa τÉς Θεολογίας καd τÉς ïποίας τa
κηρύγµατα ψάλλει àκαταπαύστως ™ Mουσική, öδειξαν
àσύγγνωστον àδιαφορίαν, âπιτρέψαντες τcν συνύπαρξιν âπd τ΅
αéτ΅ µαθηµάτων, γραµµ΅ν, καd θέσεων ξένων.
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\Eπίσης εrναι àπορίας ôξιον, τe ¬τι διa τcν çρθογραφίαν
τÉς Θεολογίας προσέχουν, µήπως λείψFη öστω καd µία κεραία, âν΅
διa τcν çρθογραφίαν τ΅ν µουσικ΅ν χαρακτήρων, âπd τ΅ν ïποίων
θεµελιοÜται ™ \Eκκλησιαστικc •µνωδία καd τe ≈φος, âκάµµυσαν
τοfς çφθαλµοfς αéτ΅ν, ¬περ δεικνύει µουσικcν àµάθειαν τÉς
âνεργείας τ΅ν σηµείων τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς, διότι τί ôλλο
σηµαίνει ™ χρÉσις \Oλίγου àντd ΠεταστÉς, j àντd Kεντηµάτων
\Oλίγου καd τàνάπαλιν, j δύο \Aποστρόφων àντd ΣυνεχοÜς
\EλαφροÜ, j ™ χρÉσις Bαρείας àντd ΨηφιστοÜ καd τàνάπαλιν, j ™
χρÉσις ^OµαλοÜ âπd δύο συλλαβ΅ν j \Aντικενώµατος âπd ¨δίας
συλλαβÉς;»89.
Στe σηµεÖο αéτe εrναι χρήσιµο νa σηµειώσουµε ¬τι ï
ο¨κονόµος Xαράλαµπος δbν àναφέρει ïποιαδήποτε λάθη στe
«\Aναστασιµατάριον»
τοÜ
Πέτρου
Λαµπαδαρίου
τοÜ
Πελοποννησίου, διασκευc \Iωάννου Πρωτοψάλτου, âκδόσεις
\Aδελφότης Θεολόγων «Η ZΩH», προφαν΅ς διότι στcν öκδοση
τοÜ «\Aναστασιµαταρίου» öγινε πιστc àντιγραφc âκ τοÜ
πρωτοτύπου. Oî âφεξÉς διορθωτικbς ε¨σηγήσεις àναφέρονται σb
θέµατα âσφαλµένης ®υθµικÉς διαιρέσεως.
Te πρ΅το παράδειγµα (àπe τeν τρίτο τόµο τοÜ
«MουσικοÜ Πανδέκτη» τÉς «ZΩHΣ», σ. 325), öχει ½ς ëξÉς:

^H ρυθµικc αéτc διαίρεση σb δύο τρισήµους καταστρέφει
τcν ≈παρξη τοÜ ΠαιωνικοÜ àσυνθέτου πεντασήµου πόδα καd τ΅ν
δύο ëποµένων αéτοÜ, Δίσηµου àπe ôρσεως καd \Aνάπαιστου,
Δακτύλου àπ\ \Eλάσσονος. Σύµφωνα µb τeν ο¨κονόµο
Xαράλαµπο ™ θέση πρέπει νa χωριστFÉ ½ς ëξÉς:
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^H ρυθµικc διαίρεση συνίσταται àπe τέσσερεις πόδες·
δηλαδc δύο δίσηµους, àπe τοfς ïποίους ï πρ΅τος àρχίζει àπe τc
θέση, καd ï ôλλος àπe τcν ôρση, καd ëνeς πεντάσηµου ΠαιωνικοÜ
πόδα καd ëνeς \Aνάπαιστου àπe ôρσεως ΔακτυλικοÜ πόδα. M\
αéτe τeν χωρισµe συµφωνεÖ ï µουσικeς καd τονικeς ρυθµeς µb
τcν ποίηση ½ς ëξÉς:

Te δεύτερο παράδειγµα (àπe τeν τέταρτο τόµο, τοÜ
«MουσικοÜ Πανδέκτη» τÉς «ZΩHΣ», σ. 35, 75 καd 81), öχει ½ς
ëξÉς:

Στcν θέση αéτc τe \Oλίγον τοÜ \Aντικενώµατος τέθηκε στc
θέση τοÜ νοµιζοµένου δίσηµου πόδα. ≠Oµως, ¬ταν χωριστFÉ
κανονικά, àποτελεÖ πόδα êπλό, àσύνθετο τοÜ ΠαιωνικοÜ γένους,
½ς ëξÉς:

‰Eτσι µb αéτe τeν χωρισµe δηµιουργεÖται πεντάσηµος, καd
ùχι τρίσηµος, διότι ï τρίσηµος φέρει τe êπλe \Aντικένωµα στc
θέση, πρÄγµα τe ïποÖο οéδέποτε âπιτρέπεται. Σ\ αéτc τc θέση
προσέκρουσε κατa τeν ο¨κονόµο Xαράλαµπο καd ï K. Ψάχος, ï
ïποÖος àντικατέστησε τe \Oλίγον, µb τe \Aντικένωµα, τe ïποÖο
àπαιτοÜσε βραχεÖα χρονικc ôρση, µb τcν Πεταστή, καd öτσι
σχηµάτισε θέση, àφοÜ διFήρεσε τeν àσύνθετο Παιωνικe πόδα σb
δύο, δηλαδc σb ≤να τρίσηµο καd ≤να δίσηµο, ½ς ëξÉς:
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Πάνω στcν €δια θέση σκόνταψε καd ï Θεόδωρος Φωκαεύς,
µb τe νa τcν •περπηδήσFη µb τc χρησιµοποιήση τοÜ γοργοÜ, ½ς
ëξÉς:

≠Oλοι οî ôλλοι ôξιοι προσοχÉς µουσικοδιδάσκαλοι
âσεβάστηκαν αéτc τcν θέση:

hAς σηµειώσουµε âδ΅ ¬τι ¦δη öχουν γίνει κάποιες
βελτιώσεις àπe τcν \Aδελφότητα Θεολόγων «Η ZΩH», àλλa τa
περισσότερα çρθογραφικa λάθη παραµένουν. \Eπίσης οî
àναγραφόµενες σελίδες àσφαλ΅ς öχουν àλλάξει.
\Ερχόµενοι τώρα στe θέµα τοÜ λεγόµενου «συνεπτυγµένου
®υθµοÜ», θa µπορούσαµε νa ποÜµε ¬τι αéτeς προκύπτει àπe τc
σύµπτυξη δύο êπλ΅ν χρόνων σb ≤να, δηλαδc δύο êπλ΅ν κινήσεων
σb µία90. ^Ο ¬ρος «συνεπτυγµένος ®υθµeς» εrναι νεώτερος, καd
φαίνεται ¬τι τe περιεχόµενό του öχει âπίδραση àπe τcν
εéρωπαϊκc µουσική. ΘεωρεÖται βέβαιο ¬τι ε¨σηγητcς τοÜ
«συνεπτυγµένου ®υθµοÜ» εrναι ï ΚωνστναντÖνος Ψάχος,
àκολουθ΅ντας τe παράδειγµα τοÜ Νηλέως Καµαράδου. ≠Οπως
àναφέρεται γιa τeν ΚωνσταντÖνο Ψάχο, «ε¨ς âφαρµογcν τ΅ν περd
®υθµοÜ θεωρι΅ν του ï Κ. Ψάχος καθιέρωσεν ε¨ς τcν διδασκαλίαν
του πλcν τοÜ êπλοÜ καd τeν συνεπτυγµένον ®υθµόν, nν
âχρησιµοποίει καd ï Νηλεfς Καµαράδος, âδέχθησαν δb καd οî
µαθηταd διάδοχοί του ΠαππÄς, Παπαδηµητρίου, Χατζηθεοδώρου,
Μαργαζιώτης κ.α.»91. Σύµφωνα µb ¬σα öχουµε àναφέρει πιe
πάνω, σχετικa µb τcν öννοια τοÜ ®υθµοÜ καd τοÜ χρόνου,
θεωροÜµε πιe δόκιµο τeν ¬ρο «συνεπτυγµένος χρόνος», καd ùχι
«συνεπτυγµένος ®υθµός». \Ασφαλ΅ς στc Δυτικc µουσικc δbν
öχουµε τeν ¬ρο «συνεπτυγµένος ®υθµός», àλλa öχουµε µέτρα
90
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σύνθετα92. Σύνθετα µέτρα στcν εéρωπαϊκc µουσικc λέγονται «τa
µέτρα, τ΅ν ïποίων οî χρόνοι •ποδιαιροÜνται σb τρεÖς €σους
χρόνους τÉς àµέσως µικρότερης àξίας»93. Εrναι φανερe ¬τι δbν
•πάρχει àπόλυτη σχέση τ΅ν συνθέτων µέτρων τÉς εéρωπαϊκÉς
µουσικÉς µb τeν συνεπτυγµένο ®υθµe τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς.
Τcν ïρολογία «συνεπτυγµένος ®υθµeς» χρησιµοποιοÜν στa
θεωρητικά τους, ¬πως öχουµε ¦δη àναφέρει, ï \Ιωάννης
Μαργαζιώτης94, ï ΔιαµαντÉς Μαυραγάνης95 καd ôλλοι, âν΅ ï
\Αβραaµ Εéθυµιάδης, ï Δ. Γ. Παναγιωτόπουλος καd ôλλοι
θεωρητικοd χρησιµοποιοÜν τοfς ¬ρους σύνθετοι πόδες j σύνθετα
µέτρα96. \Ασφαλ΅ς ™ öννοια τοÜ συνεπτυγµένου ®υθµοÜ καd τ΅ν
συνθέτων µέτρων δbν ταυτίζεται àπόλυτα, àφοÜ µb τeν ¬ρο
«συνεπτυγµένος ®υθµeς» âννοοÜµε ≤να τρόπο µετρήσεως τοÜ
®υθµοÜ τÉς µουσικÉς, âν΅ µb τeν ¬ρο «σύνθετα µέτρα» µπορεÖ νa
•πονοοÜµε τc σύµπτυξη δύο êπλ΅ν χρόνων σb ≤να (δηλαδc
συνεπτυγµένο ®υθµό), àλλa µπορεÖ νa •πονοοÜµε καd τc µέτρηση
τÉς µουσικÉς µb τeν êπλe χρόνο, καd ùχι τeν συνεπτυγµένο.
Παραθέτουµε ≤να παράδειγµα, γιa νa διευκρινίσουµε τc θέση µας
αéτή. Τeν τετράσηµο µποροÜµε νa τeν µετρήσουµε,
χρησιµοποι΅ντας τeν συνεπτυγµένο ®υθµό, µb δύο κινήσεις, καd
κάθε κίνηση θa περιλαµβάνει δύο χρόνους. Αéτeς εrναι ï
συνεπτυγµένος τρόπος µετρήσεως. Παράλληλα τeν πεντάσηµο θa
µπορούσαµε νa τeν µετρήσουµε ½ς ≤να τρίσηµο καd ≤να δίσηµο j
πιe σπάνια τe àντίθετο. hΑν στeν πεντάσηµο µετρήσουµε ≤να
τρίσηµο καd ≤να δίσηµο χρόνο, τότε χρησιµοποιοÜµε τeν êπλe
χρόνο. hΑν πάλιν µετρήσουµε τeν πεντάσηµο σb δύο κινήσεις, àπe
τdς ïποÖες ™ πρώτη εrναι µεγαλύτερη àπe τc δεύτερη, τότε
χρησιµοποιοÜµε τeν συνεπτυγµένο ®υθµό. Καd στdς δύο
περιπτώσεις µετρήσεως τοÜ πεντασήµου, αéτeς •πάγεται στa
σύνθετα µέτρα j στοfς σύνθετους πόδες.
\Αρχικά, ¬πως àναφέρει ï καθηγητcς \Αθανάσιος ΒουρλÉς,
θa µπορούαµε νa ποÜµε γιa τοfς ®υθµοfς ¬τι «οî âκκλησιαστικοd
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µελωδοd àπέρριψαν τοfς âντυπωσιακοfς καd θορυβώδεις
κοσµικοfς χορευτικοfς ®υθµούς, καd διατήρησαν τοfς πράους καd
äρέµους, ¦τοι τeν λεγόµενον δίσηµον, τρίσηµον καd τετράσηµον,
καθgς
âπίσης
καd
τοfς
âξ
αéτ΅ν
παραγοµένους
‘συνεπτυγµένους’, διa τ΅ν ïποίων âπιδιώκεται, καd σχεδeν
âπιτυγχάνεται àπολύτως, ™ σύµπτωσις τÉς ®υθµικÉς τονικότητος
τοÜ λόγου καd τοÜ µέλους τ΅ν ≈µνων»97.
Μb βάση τc σύγχρονη πρακτικc θa µπορούσαµε νa ποÜµε
¬τι •πάρχουν τρεÖς τρόποι µετρήσεως ëνeς µουσικοÜ κοµµατιοÜ:
ï µονός, ï êπλeς καd ï συνεπτυγµένος. Μονeς χρόνος σηµαίνει
τe χέρι µας νa µετρ÷Ä συνεχ΅ς πρeς τa κάτω σb κάθε ≤να χρόνο
τÉς µελωδίας. ^Ο µονeς χρόνος δbν âνδείκνυται νa
χρησιµοποιÉται, âκτeς âaν •πάρχFη κάποια πολύπλοκη ®υθµικc
θέση, στcν ïποία âµπλέκονται γρήγοροι φθόγγοι, δηλαδc
χρησιµοποιοÜνται δίγοργα j τρίγοργα, καd εrναι δύσκολη στcν
âκτέλεσή της. ^Ο µονeς χρόνος âνδείκνυται µόνο σ\ αéτc τcν
περίπτωση, καd ùχι σb ïποιαδήποτε ôλλη περίπτωση. Δυστυχ΅ς
µερικοd παλαιοd διδάσκαλοι, µεταξf τ΅ν ïποίων καd ï àείµνηστος
Θεόδουλος Καλλίνικος στcν Κύπρο, χρησιµοποιοÜσαν τeν µονe
χρόνο, ½ς τρόπο µετρήσεως, τόσο κατa τcν διδασκαλία τους, ¬σο
καd κατa τcν âκτέλεση ≈µνων âντeς καd âκτeς τÉς \Εκκλησίας. ^Ο
êπλeς χρόνος, δηλαδc ï δίσηµος, τρίσηµος καd τετράσηµος,
χρησιµοποιεÖται κυρίως γιa τc µέτρηση ≈µνων συντόµων καd
àργοσυντόµων. ^Ο συνεπτυγµένος χρόνος χρησιµοποιεÖται
κυρίως γιa τa àργοσύντοµα καd àργa µέλη. ≠Οταν ¬µως κάποιος
µαθητcς j ≤νας îεροψάλτης θέλFη νa µελετήσFη ≤να àργe µάθηµα,
àρχικa µπορεÖ νa τe µελετήσFη, χρησιµοποι΅ντας τeν êπλe χρόνο,
καd öπειτα, ¬ταν τe µάθFη καλά, τότε µπορεÖ νa χρησιµοποιήσFη τeν
συνεπτυγµένο ®υθµό. ^Ο τελευταÖος δίνει πιe πολf κίνηση στcν
µελωδικc γραµµή, ùχι ¬µως κατ\ àνάγκη καd ταχύτητα.
Θa µπορούσαµε νa χρησιµοποιήσουµε τeν παρακάτω
παραλληλισµό. ^Ο µονeς χρόνος µοιάζει µb κάποιο παιδί, τe
ïποÖο àπαγγέλλει ≤να ποίηµα συλλαβιστά. ^Ο êπλeς χρόνος
µοιάζει πάλιν µb ≤να µαθητή, ï ïποÖος àπαγγέλλει, àλλa ùχι
âπαγγελµατικά. ^Ο συνεπτυγµένος χρόνος µοιάζει µb ≤να œριµο
µαθητή, ï ïποÖος àπαγγέλλει καλa µέν, àλλa ùχι àκόµη
âπαγγελµατικά. ^Η κατάληξη δbν εrναι ï συνεπτυγµένος χρόνος,
àλλά, àφοÜ ï îεροψάλτης περάσFη àπe ¬λα τα στάδια, νa φτάσFη
97
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στcν κατάσταση, ¬που ψάλλει «ôχρονα» (τe ôχρονα âντeς
ε¨σαγωγικ΅ν). Σ\ αéτc τcν κατάσταση ï îεροψάλτης δbν âκτελεÖ
êπλÄ τeν ≈µνο, àλλa τeν ëρµηνεύει. ≠Οµως, γιa νa φτάσFη στcν
«ôχρονη» âκτέλεση ëνeς ≈µνου, πρέπει νa περάσFη àπe ¬λα τa
προηγούµενα στάδια, καί, àφοÜ µάθFη τeν ≈µνο «âν χρόνω», τότε
νa ëρµηνεύσFη τeν ≈µνο «âκτeς χρόνου».
Συνοψίζοντας, θa µπορούσαµε νa ποÜµε ¬τι ™ συνεισφορa
τ΅ν δύο Κύπριων θεωρητικ΅ν τÉς ΨαλτικÉς Τέχνης, ΣτυλιανοÜ
Χουρµουζίου καd ο¨κονόµου Χαραλάµπους, εrναι σηµαντική,
τόσο στeν εéρύτερο χ΅ρο τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, ¬σο καd
ε¨δικώτερα στc θεωρία καd πράξη τοÜ µεγάλου κεφαλαίου τοÜ
®υθµοÜ, τe ïποÖο âξετάζει τe παρeν συνέδριο.
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Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟ
ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ
Ο Στυλιανός Χουρµούζιος (το πραγµατικό του όνοµα ήταν Στυλιανός
Ελευθεριάδης) υπήρξε αναµφίβολα µια από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες
στον χώρο της ψαλτικής τέχνης στην Κύπρο κατά τον 20ο αιώνα. Έγραψε το
θεωρητικό, µε τίτλο «ο ∆αµασκηνός» και συνέθεσε πλήθος ύµνων, τα οποία
συµπεριέλαβε σε σειρά βιβλίων, µε τίτλο «Εκκλησιαστική Σάλπιγξ». Επίσης
δηµοσίευσε αρκετές βυζαντινοµουσικολογικές µελέτες στην εφηµερίδα
«Φόρµιγξ».
Στην παρούσα µελέτη επιχειρούµε µια κριτική παρουσίαση της µελέτης
του, µε τίτλο «Εις τας περί εναρµονίσεως της ηµετέρας εκκλησιαστικής µουσικής
εξενεχθείσας γνώµας», την οποία δηµοσίευσε στο περιοδικό «Φόρµιγξ, περίοδος
Β΄, έτος Στ΄ (Η΄), αρ. 23-24, Ιούνιος 1911.
Στις µέρες του γινόταν πολύ λόγος για το αναγκαίο δήθεν της
εναρµονίσεως των µελών της εκκλησιαστικής µουσικής, διότι, ως έχει, δεν
ευαρεστούσε την εξευγενισθείσαν ακοή τους. Και γι’ αυτό το θέµα αποφαίνονταν
µερικές φορές άνθρωποι µη αγνοούντες την µεγάλη αξία της ηµετέρας µουσικής.
Αντί δε να προσπαθούν, όπως αναφέρει ο Χουρµούζιος, να την επαναφέρουν και
να την ανυψώσουν στην αρχαία της εύκλεια, προτιµούσαν την υποδούλωσή της
σε αλλότριους και οθνείους νόµους, και έτσι βαθµηδόν να περιέλθει σε λήθη
συγχωνευόµενη µε άλλη µουσική, η οποία είναι εν πολλοίς υποδεεστέρα και προς
τούτοις ξένη σε µας θρησκευτικά και εθνικά1.
Ο Στυλιανός Χουρµούζιος πίστευε ότι οι γνώµες αυτές περί εναρµονίσεως
των εκκλησιαστικών µελών είναι επιβλαβείς για τα εκκλησιαστικά µέλη και ότι
είναι ακατόρθωτο το πράγµα αυτό2.
Αυτοί που συνηγορούν υπέρ της εναρµονίσεως των εκκλησιαστικών
µελών µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις τάξεις:
α) Σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι και στους αρχαίους Έλληνες και στους
Βυζαντινούς ήταν σε χρήση η αρµονία, που χρησιµοποιείται σήµερα από τους
Ευρωπαίους.
β) Σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι οι κλίµακες της µουσικής µας δεν εµποδίζουν την
εναρµόνιση αυτή, η οποία µπορεί να εφαρµοσθεί χωρίς καµιά βλάβη ή αλλοίωση
των µελών της, αρκεί να βρεθεί ο ικανός γι’ αυτό το εγχείρηµα και
γ) Σ’ αυτούς που απαιτούν την αρµονία αυτή, απλά ως εξέλιξη της µουσικής και
καλαισθησία, η οποία ικανοποιεί το πολιτισµένο αυτί µας, αδιαφορώντας αν

1
2
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γίνεται κάθε ανατροπή κλιµάκων και µελών, η οποία θα επήρχετο χάριν αυτής της
αλλαγής3.
Αυτοί, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι στους αρχαίους Έλληνες και στους
Βυζαντινούς ήταν σε χρήση η αρµονία4, που χρησιµοποιείται σήµερα από τους
Ευρωπαίους, ισχυρίζονται ότι η λέξη «πολυφωνία», η οποία συναντάται στους
αρχαίους Έλληνες, έχει την ίδια σηµασία, που έχει σήµερα, δηλαδή της
πολυτονίας5. Αυτοί καταφεύγουν πολλές φορές σε επιχειρήµατα γελοία.
Αναφέρει λοιπόν ο Στυλιανός Χουρµούζιος ένα παράδειγµα, το οποίο ανέγνωσε
σε ένα περιοδικό:
«Οι Βυζαντινοί διά του σηµείου του ίσου εδήλουν την αρχήν, το µέσον
και το τέλος και το σύστηµα του ∆ιαπέντε, ήτοι την βάσιν την τρίτην και την
πέµπτην ή την νήτην του ∆ιαπέντε συστήµατος». «Αρχή και µέση και τέλος και
σύστηµα το ίσον εστίν (µουσικά χειρόγραφα εν αρχή)».
Όµως τα αρχαία µουσικά χειρόγραφα γράφουν το εξής: «Αρχή µέση τέλος και
σύστηµα πάντων των σηµαδίων της µουσικής τέχνης το ίσον εστί. Χωρίς γαρ
τούτου ου κατορθούται φωνή. Λέγεται δε άφωνον ουχ ότι φωνήν ουκ έχει.
Φωνείται µεν ου δειρείται δε. ∆ια µεν ουν πάσης της ισότητος ψάλλεται το ίσον».
Από τα πάραπάνω, σύµφωνα µε τον Στυλιανό Χουρµούζιο, αποδεικνύεται ότι δεν
πρόκειται περί των ίσων ή του ίσου, ή περί διαστηµάτων αλλά περί του ίσου, το
οποίο και σηµειώνεται στα χειρόγραφα ως του κυριωτέρου σηµείου µεταξύ των
άλλων.
Είναι γελοίο, όπως αναφέρει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, και να φαντασθεί
κάποιος ότι ήταν δυνατό να διατηρείται τέτοια αρµονία σε πολυπληθείς χορούς,
χωρίς να καθορίζεται και να σηµειώνεται ακριβώς κάθε φωνή.
Όµως και οι αρχαίοι Έλληνες εάν θεωρούσαν µε τη λέξη «πολυφωνία» τη
σηµερινή «αρµονία», φαίνεται πολύ παράξενο γιατί να µη γράψουν εν εκτάσει γι’
αυτή6.
Η δεύτερη οµάδα, την οποία αναφέρει ο Στυλιανός Χουρµούζιος είναι
αυτή που πιστεύουν ότι οι κλίµακες της µουσικής µας δεν εµποδίζουν την
εναρµόνιση αυτή, η οποία µπορεί να εφαρµοσθεί χωρίς καµιά βλάβη ή αλλοίωση
των µελών της, αρκεί να βρεθεί ο ικανός γι’ αυτό το εγχείρηµα. Συνήγοροι αυτής
της θέσεως τότε ήταν ο κ. Ι. Πρωϊος και ο κ. Σταµατιάδης, καθηγητής των
µαθηµατικών στην Κωνσταντινούπολη.
Όπως αναφέρει ο κ. Πρωϊος, η µονόφωνη µελωδία είναι ένας µόνο από
τους κίονες του Παρθενώνα. Η πολύφωνη µελωδία συµπληρώνει τους κίονας, οι
οποίοι στέκονται εκεί, πανοµοιότυποι, δια του αυτού µέτρου και ρυθµού
3
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συµπληρούντες την αρµονία. ∆εν είναι όµως «όλως ξένη η µουσική προς τα
συναισθήµατα», αφού µπορεί κάποιος «να καταγοητεύηται εκ µόνης της
µουσικής χωρίς να ακούη ουδέ λέξιν του κειµένου»7. Όµως στην εκκλησιαστική
µουσική αυτό που κυριαρχεί δεν είναι η µουσική αλλά το να ακούονται µε
ευκρίνεια και καθαρότητα οι λέξεις του ποιητικού κειµένου. Η µουσική έχει
σκοπό να προσδώσει στις λέξεις ζωηρότερη έννοια και έµφαση.
Ο κ. Σταµατιάδης αναφέρει ότι υπάρχει διαφορά των τόνων στη φωνητική
µουσική από τους τόνους της οργανικής µουσικής. Με αυτή τη διαπίστωση
συµφωνεί και ο Στυλιανός Χουρµούζιος. Αυτό όµως συµβαίνει σε κάθε είδος
µουσικής. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στυλαινός Χουρµούζιος: «Όσον και αν
κανονισθώσιν οι τόνοι επί των οργάνων και όσον λεπτοµερώς και ακριβώς αν
καθορισθώσιν εν τοις θεωρητικοίς, ίνα χρησιµεύσωσιν ως βάσις διακανονίσεως
πάντων των άλλων, δεν δύνανται όµως και τα φωνητήρια όργανα του ανθρώπου
να δεσµευθώσιν εν τω λάρυγγι τούτου»8.
Όσον αφορά τις έλξεις, αναφέρει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, είναι αδύνατο
να καθορίσουµε αυτές, έστω και αν επινοήσουµε όλες τις ποικίλες µορφές και
σχήµατα διέσεων και υφέσεων. Ούτε η φυσική κλίµακα, ούτε η συγκερασµένη
ευρωπαϊκή κλίµακα, ούτε κανένα θεωρητικό µπορεί να καθορίσει ακριβώς τις
έλξεις. Οι έλξεις δεν είναι σταθερές, αφού τα διάφορα συναισθήµατα επιδρούν
πάνω στην φωνή και έτσι δηµιουργούν αυτή την ποικιλία των έλξεων. Ούτε δύο
φωνές µπορούν να εκτελέσουν ακριβώς τις µεταπτώσεις αυτές επί το οξύ ή το
βαρύ9.
Ο κ. Σταµατιάδης, όπως αναφέρει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, αναφέρει ότι
το εµπόδιο για εναρµόνιση της βυζαντινής µουσικής, που προέρχεται από τα
διαστήµατα της βυζαντινής κλίµακας, είναι φανταστικό, διότι η φυσική κλίµακα
της φωνητικής ευρωπαϊκής µουσικής είναι η ίδια απαράλλακτα µε τη βυζαντινή
κλίµακα. Όµως όταν ο κ. Σταµατιάδης λέγει φυσική κλίµακα εννοεί την
συγκερασµένη, δηλαδή αυτή της ευρωπαϊκής µουσικής. Όµως, όπως πάλιν
αναφέρει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, τα διαστήµατα Νη-Πα, Πα-Βου καθώς και
το ∆ι-Κε, Κε-Ζω της διατονικής κλίµακας αποτελούνται από τόνο µείζονα και
ελάσσονα. Αντίθετα τα αντίστοιχα διαστήµατα της ευρωπαϊκής µουσικής Ντο-Ρε,
Ρε-Μι καθώς και το Σολ-Λα, Λα-Σι αποτελούνται από δύο τόνους. Όµως ο Βου
και ο Ζω της βυζαντινής κλίµακας είναι βαθύτεροι αισθητά από τους
αντίστοιχους της ευρωπαϊκής µουσικής (είναι και οι µόνοι διαφέροντες σε όλη
την κλίµακα). Αυτό αποδεικνύεται από το ότι ο Λέγετος και ο Βαρύς διατονικός,
στους οποίους οι φθόγγοι αυτοί είναι οι βάσεις και εξ αιτίας αυτού προφέρονται
σταθερά, χωρίς καµιά έλξη, είναι αδύνατο να σχηµατισθούν ακριβώς δια της
ευρωπαϊκής κλίµακας. Η ιδιαίτερη µελωδία των ήχων αυτών έγκειται στο ότι οι
7
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δύο αυτοί φθόγγοι είναι βαθύτεροι από αυτούς της ευρωπαϊκής κλίµακας. Έτσι
είναι αδύνατο να παραστήσει κάποιος µε ακρίβεια τη µελωδία των δύο αυτών
ήχων δια της ευρωπαϊκής κλίµακας10.
Ο Στυλιανός Χουρµούζιος παροτρύνει τους αναγνώστες να δοκιµάσουν
πάνω στο πιάνο ή σε άλλο όργανο να εκτελέσουν τις βυζαντινές κλίµακες και
τότε θα καταλάβουν τη διαφορά. Ασφαλώς θα καταλάβουν τη διαφορά όσοι
έχουν γνήσια την προφορά των φθόγγων και όχι όσοι παρασύρθηκαν ψάλλοντας
είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία κατά τη συγκερασµένη κλίµακα. Αν δεν υπάρχει
διαφορά του Πα-Βου από του ∆ι-Κε τότε στον α΄ και πλ. α΄ ήχο είναι περιττό το
πεντάχορδο σύστηµα, όπου µεταβάλλεται το Κε της µέσης σε Πα για να καταστεί
το οξύ διάστηµα Πα-Βου τόνος όπως το ∆ι-Κε. Ακόµη πρέπει να καταργηθεί το
τετράχορδο ή τριφωνία στον πλ. δ΄ ήχο στον οποίο µεταβάλλεται ο Γα σε Νη,
διότι αφού το Γα-∆ι-Κε είναι όµοιο µε το Νη-Πα-Βου δεν υπάρχει λόγος αυτής
της µεταβολής11.
Από τα παραπάνω, καταλήγει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, αποδεικνύεται
ότι ο Βου και ο Ζω της βυζαντινής κλίµακας δεν είναι στην ίδια βάση του Μι και
του Σι. Εποµένως δεν µπορούν να εναρµονισθούν οι τέσσερις ήχοι της διατονικής
κλίµακας, χωρίς βλάβη των κλιµάκων και παραµορφώσεως των µελών αυτών12.
Όµως πηγαίνοντας και στον β΄ ήχο βλέπουµε ότι ούτε αυτός µπορεί να
εναρµονισθεί, διότι η ευρωπαϊκή κλίµακα αδυνατεί να παραστήσει αφού
στερείται του ελάσσονος τόνου. Πολλές φορές, αναφέρει ο Στυλιανός
Χουρµούζιος, η κλίµακα του β΄ ήχου συγχέεται µε αυτήν του πλαγίου β΄, αφού
πολλοί ταυτίζουν το ∆ι Κε Ζω Νη του β΄ ήχου µε το Πα Βου Γα δι του πλαγίου
β΄. Για ένα όµως που έχει καλό αυτί µπορεί να διακρίνει την διαφορά που έχουν
οι δύο ήχοι. Οι µόνοι ήχοι που µπορούν να εναρµονισθούν ακριβώς στην
συγκερασµένη ευρωπαϊκή κλίµακα είναι ο τρίτος και ο βαρύς από του Γα, όπως
πιστεύει ο κ. Σταµατιάδης, αφού όµως µεταβληθεί ο Γα σε Νη13.
Όµως εκτός από το πιο πάνω εµπόδιο στην εναρµόνιση των
εκκλησιαστικών µελών, έχουµε και το εµπόδιο που βρίσκεται στην γραφή της
βυζαντινής µουσικής, της οποίας οι χαρακτήρες ποιότητας και ποσότητας έχουν
διαφορετική εντονότητα, προφορά, ενέργεια, δια των οποίων χρωµατίζονται τα
µέλη. Αυτή η γραφή δεν µπορεί να συµβιβαστεί προς τους αυστηρούς κανόνες
της εναρµονίσεως. Καταλήγει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, ότι αν προσέξουµε
αυτούς που ψάλλουν εκκλησιαστικά µέλη µε αρµονία ευρωπαϊκή θα
αντιληφθούµε ότι γι’ αυτούς παύει η ενέργεια αυτή των χαρακτήρων14.
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Τέλος αναφέρει ο Στυλιανός Χουρµούζιος ότι ένα άλλο κώλυµα για την
εναρµόνιση της βυζαντινής µουσικής έχουµε τις έλξεις, οι οποίες είναι
απαραίτητες για τα εκκλησιαστικά µέλη, οι οποίες διενεργούνται σε όλους σχεδόν
τους υπερβάσιµους φθόγγους, από τον καιρό των βυζαντινών µέχρι σήµερα. Ένα
παράδειγµα των έλξεων µπορούµε να δούµε στην προφορά των πολυσυλλάβων
φθόγγων αννανες, νεανες κ.λ., η οποία ήταν διαφορετική στην ανάβαση και
διαφορετική στην κατάβαση. Στην τετράφωνη αρµονία, η οποία απαιτεί σταθερή
και τραχεία προφορά από την αρχή µέχρι το τέλος, εξαλείφεται αυτό το προσόν
της εκκλησιαστικής µας υµνωδίας15.
Συνοψίζοντας τις παραπάνω θέσεις του Στυλιανού Χουρµούζιου, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι µε κανένα τρόπο δεν µπορεί να εναρµονισθεί η
βυζαντινή µουσική. Οι θέσεις του κύπριου θεωρητικού, σε µια εποχή που
µεσουρανούσανε οι ευρωπαϊκές χορωδίες, είναι ξεκάθαρες και σύµφωνα µε την
παράδοση, που µας κληροδότησαν οι µεγάλοι πρωτοψάλτες. Μια τελευταία δική
µας διαπίστωση για κάθε είδος µουσικής: Όσο πιο πολύ η µουσική αναπτύσσεται
οριζόντια, δηλαδή αναπτύσσονται οι µελωδικές γραµµές, τόσο πιο δύσκολο είναι
να εναρµονισθούν. Αντίθετα, όσο πιο πολύ αναπτύσσεται η µουσική κάθετα,
δηλαδή αρµονικά, τότε τόσο πιο δύσκολο είναι να αναπτυχθεί οριζόντια, δηλαδή
να αναπτυχθεί η µελωδική γραµµή µε όλα τα ποικίλµατα και τα µουσικά
στολίδια. Άµα έχουµε υπόψη µας αυτό το γενικό κανόνα, που εφαρµόζεται σε
όλα τα είδη της µουσικής, τότε θα µπορέσουµε να καταλάβουµε γιατί δεν µπορεί
να εναρµονισθεί η βυζαντινή µουσική. Όχι µόνο η βυζαντινή µουσική δεν µπορεί
να εναρµονισθεί αλλά και κάθε είδος µουσικής, που έχει µεγάλη ανάπτυξη
οριζόντια, δηλαδή στην µελωδική της γραµµή και όχι κάθετα, δηλαδή στην
αρµονική της πλοκή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, Μελέται: Χουρµουζίου Στυλιανού, Βυζαντινοµουσικολογικαί
µελέται δηµοσιευθείσαι εις την εφηµερίδα «ΦΟΡΜΙΓΞ».

Περίληψη
Ο Στυλιανός Χουρµούζιος (το πραγµατικό του όνοµα ήταν Στυλιανός
Ελευθεριάδης) υπήρξε αναµφίβολα µια από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες
στον χώρο της ψαλτικής τέχνης στην Κύπρο κατά τον 20ο αιώνα. Έγραψε το
θεωρητικό, µε τίτλο «ο ∆αµασκηνός» και συνέθεσε πλήθος ύµνων, τα οποία
συµπεριέλαβε σε σειρά βιβλίων, µε τίτλο «Εκκλησιαστική Σάλπιγξ». Επίσης
15
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δηµοσίευσε αρκετές βυζαντινοµουσικολογικές µελέτες στην εφηµερίδα
«Φόρµιγξ». Στην παρούσα µελέτη επιχειρούµε µια κριτική παρουσίαση της
µελέτης του, µε τίτλο «Εις τας περί εναρµονίσεως της ηµετέρας εκκλησιαστικής
µουσικής εξενεχθείσας γνώµας», την οποία δηµοσίευσε στο περιοδικό «Φόρµιγξ,
περίοδος Β΄, έτος Στ΄ (Η΄), αρ. 23-24, Ιούνιος 1911. Στις µέρες του γινόταν πολύ
λόγος για το αναγκαίο δήθεν της εναρµονίσεως των µελών της εκκλησιαστικής
µουσικής, διότι, ως έχει, δεν ευαρεστούσε την εξευγενισθείσαν ακοή τους. Και γι’
αυτό το θέµα αποφαίνονταν µερικές φορές άνθρωποι µη αγνοούντες την µεγάλη
αξία της ηµετέρας µουσικής. Αντί δε να προσπαθούν, όπως αναφέρει ο
Χουρµούζιος, να την επαναφέρουν και να την ανυψώσουν στην αρχαία της
εύκλεια, προτιµούσαν την υποδούλωσή της σε αλλότριους και οθνείους νόµους,
και έτσι βαθµηδόν να περιέλθει σε λήθη συγχωνευόµενη µε άλλη µουσική, η
οποία είναι εν πολλοίς υποδεεστέρα και προς τούτοις ξένη σε µας θρησκευτικά
και εθνικά. Ο Στυλιανός Χουρµούζιος έπειτα αναφέρεται στις θέσεις του κ. Ι.
Πρωίου και του κ. Σταµατιάδου, αναφέροντας µε ποιες συµφωνεί και µε ποιες
διαφωνεί. Επίσης αναφέρεται για τη διαίρεση των τόνων, διότι όπως αναφέρει,
δεν συµφωνεί ούτε προς τους τόνους των θεωρητικών, ούτε προς τους τόνους της
Επιτροπής του 1881. Ο Κύπριος θεωρητικός αναφέρει ότι από έρευνα σε έρευνα
και από πείραµα σε πείραµα πάνω στην χορδή, και εντελώς ελεύθερος από
περιορισµούς των αρχαίων και νεωτέρων θεωρητικών, κατέληξε σε κάποιες
διαιρέσεις των τόνων, την ακρίβεια των οποίων µπορεί κάποιος να βρει δια του
οργάνου.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ «Ο ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»
ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ
Ο Στυλιανός Χουρµούζιος (το πραγµατικό του όνοµα ήταν Στυλιανός
Ελευθεριάδης) υπήρξε αναµφίβολα µια από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες
στο χώρο της ψαλτικής τέχνης στην Κύπρο κατά τον 20ο αιώνα. Έγραψε το
θεωρητικό, µε τίτλο «ο ∆αµασκηνός» και συνέθεσε πλήθος ύµνων, τα οποία
συµπεριέλαβε σε σειρά βιβλίων, µε τίτλο «Εκκλησιαστική Σάλπιγξ».
Αρχικά θα αναφερθούµε στη θέση του Στυλιανού Χουρµουζίου γύρω από
τα διαστήµατα, που απέχει ο ένας φθόγγος από τον άλλο. Όπως είναι γνωστό
στην βυζαντινή µουσική δεν έχουµε µόνο τόνους και ηµιτόνια, όπως στην
ευρωπαϊκή µουσική, αλλά και µικρότερα και µεγαλύτερα του τόνου και του
ηµιτονίου διαστήµατα. Τα διαστήµατα αυτά τα µετρούµε µε τα µόρια. Έτσι
έχουµε αποστάσεις µεταξύ των φθόγγων δύο µορίων, τεσσάρων µορίων καθώς
και οκτώ ή δέκα µορίων και ούτω καθ’ εξής.
Ο Στυλιανός Χουρµούζιος θεωρεί, όπως και η µουσική επιτροπή του
1881, ότι κάθε τετράχορδο16 µιας κλίµακας αποτελείται από τριάντα µόρια και ο
διαζευκτικός τόνος17 από 12 µόρια18. Σε αυτή του την διαπίστωση έρχεται σε
αντιπαράθεση µε το θεωρητικό του Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, ο οποίος θεωρεί
ότι τα τετράχορδα αποτελούνται από 28 µόρια. Όλα τα θεωρητικά, τόσο του
Χρυσάνθου εκ Μαδύτων όσο και του Στυλιανού Χουρµουζίου αλλά και
νεώτερων θεωρητικών συµφωνούν ότι ο διαζευκτικός τόνος αποτελείται από
δώδεκα µόρια. Όµως η πατριαρχική επιτροπή του 1881-83 αναθεώρησε την
θεωρία του Χρυσάνθου περί διαστηµάτων και καθόρισε την απόσταση των
τετραχόρδων σε 30 µόρια.
Η καινοτοµία όµως, που εισάγει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, δεν έγκειται
στην απόσταση των τετραχόρδων αλλά στην απόσταση των φθόγγων µεταξύ
τους. Πιο κάτω παραθέτουµε τις απόψεις του Στυλιανού Χουρµουζίου περί
διαστηµάτων για το κάθε γένος, σε συγκριτική παράθεση µε τις απόψεις του
Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων και κάποιων άλλων θεωρητικών του αιώνα µας.
Όσον αφορά το διατονικό γένος19 η σειρά των διαστηµάτων, που
καθορίζει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, είναι η ακόλουθη:
16

Τετράχορδο ονοµάζουµε στην βυζαντινή µουσική το διάστηµα τετάρτης, δηλαδή την απόσταση
δύο τόνων και ενός ηµιτονίου µεταξύ δύο φθόγγων. Όπως και στην ευρωπαϊκή µουσική, το
διάστηµα τετάρτης αποτελείται από 30 µόρια, δηλαδή από δυόµισυ τόνους. Το διάστηµα του
τόνου µεταξύ δύο φθόγγων αποτελείται από δώδεκα µόρια ενώ το ηµιτόνιο από έξι µόρια.
17
∆ιαζευκτικός τόνος είναι η απόσταση δώδεκα µορίων µεταξύ δύο συνεχών φθόγγων. Ο
διαζευκτικός τόνος χωρίζει τα δύο τετράχορδα, τα οποία απαρτίζουν την κλίµακα.
18
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 5 και 21-22.
19
Γένη στην βυζαντινή µουσική ονοµάζουµε τις οµάδες, στις οποίες συγκαταλέγουµε τους ήχους.
Έχουµε τρία γένη, το διατονικό, το χρωµατικό και το εναρµόνιο. Στο διατονικό γένος ανήκουν οι
ήχοι πρώτος, τέταρτος, πλάγιος του πρώτου και πλάγιος του τετάρτου. Στο χρωµατικό γένος
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Πα-Βου=9, Βου-Γα=9, Γα-∆ι=12, ∆ι-Κε=12, Κε-Ζω=9, Ζω-Νη=9, Νη-Πα=12
Αν µεταφέρουµε τα διαστήµατα του Στυλιανού Χουρµούζιου στους
φθόγγους της Ευρωπαϊκής Μουσικής τότε έχουµε τους εξής φθόγγους και
διαστήµατα:
Ρε-Μι=9, Μι-Φα=9, Φα-Σολ=12, Σολ-Λα=12, Λα-Σι=9, Σι-Ντο=9, Νη-Πα-1220
O Χρύσανθος εκ Μαδύτων στο θεωρητικό του καθορίζει τα διαστήµατα
ως εξής:
Πα-Βου=9, Βου-Γα=7, Γα-∆ι=12, ∆ι-Κε=12, Κε-Ζω=9, Ζω-Νη=7, Νη-Πα=12
Η πατριαρχική επιτροπή του 1881 καθόρισε τα διαστήµατα ως
ακολούθως:
Πα-Βου=10, Βου-Γα=8, Γα-∆ι=12, ∆ι-Κε=12, Κε-Ζω=10, Ζω-Νη=8, Νη-Πα=12
Στο θεωρητικό του ο Στυλιανός Χουρµούζιος αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή
κλίµακα σύγκειται από επτά τόνους ως εξής:
Ντο-Ρε=12, Ρε-Μι=12, Μι-Φα=6, Φα-Σολ=12, Σολ-Λα=12, Λα-Σι=12, ΣιΝτο=621
Εποµένως η διαφορά της ευρωπαϊκής προς την βυζαντινή µουσική είναι
το διάστηµα Ρε-Μι (Πα-Βου) και το Λα-Σι (Κε-Ζω), τα οποία στην ευρωπαϊκή
µουσική είναι µείζων τόνος, δηλαδή δύο ηµιτόνια ενώ στην βυζαντινή µουσική
είναι βαρύτερα κατά τεταρτηµόριο τόνου22.
Όσον αφορά την ευρωπαϊκή µουσική, φθογγόσηµο έχει ένα, το οποίο
µπορεί κατά τη θέση, µορφή και σχήµα να ορίζει µε ακρίβεια το φθόγγο και το
µέρος του χρόνου, το οποίο οφείλει να δαπανά κάθε ένα23.
Όπως αναφέρει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, στην ευρωπαϊκή µουσική
υπάρχουν κυρίως δύο µόνο κλίµακες, η µείζονα και η ελάσσονα ενώ στην
βυζαντινή µουσική υπάρχουν τέσσερις κλίµακες για τους οκτώ ήχους, µία
διατονική για τους τέσσερις διατονικούς ήχους, δύο χρωµατικές κλίµακες, για τον
δεύτερο και τον πλάγιο του δευτέρου και µία εναρµόνια για τους δύο ήχους τρίτο
και βαρύ24.
Μια άλλη διαφορά της ευρωπαϊκής από την βυζαντινή µουσική είναι ότι
στην ευρωπαϊκή συνήθως έχουµε µια χρονική αγωγή, η οποία ισχύει από την
αρχή µέχρι το τέλος, ενώ στην βυζαντινή έχουµε συνεχώς µικτά µέτρα, τα οποία
προσδίδουν συνεχώς ένα ενδιαφέρον και κρατούν τον ακροατή σε εγρήγορση.
ανήκουν οι ήχοι δεύτερος και πλάγιος του δευτέρου ενώ στο εναρµόνιο ανήκουν οι ήχοι τρίτος και
βαρύς.
20
Τα παλαιά θεωρητικά αρχίζουν την κλίµακα τους από το Πα, δηλαδή από το Ρε, αφού η
κλίµακα αυτή είναι του πρώτου και πλαγίου πρώτου ήχου. Τα νεώτερα θεωρητικά αρχίζουν τη
κλίµακα και τις ασκήσεις της κρηπίδας από το Νη, δηλαδή από το Ντο, αφού η κλίµακα που
ξεκινά από το Νη είναι του πλαγίου τετάρτου ήχου.
21
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 121.
22
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 121.
23
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 122.
24
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σσ. 121-122.
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Ασφαλώς στην βυζαντινή µουσική είναι άγνωστα τα ποικίλα ρυθµικά σχήµατα,
τα οποία υπάρχουν στην ευρωπαϊκή µουσική, λόγω της απλότητας του
χαρακτήρα της.
Επιπρόσθετα στην ευρωπαϊκή γραφή, σύµφωνα πάντοτε µε τον Στυλιανό
Χουρµούζιο, κάθε φθογγόσηµο πρέπει να προφέρεται ακριβώς και σταθερά στη
βάση του. Για χρωµατισµό υπάρχουν κάποιοι όροι, που καθορίζουν την ασθενή ή
ισχυρή ένταση των φθόγγων. Στη βυζαντινή γραφή οι χαρακτήρες, οι οποίοι
χρωµατίζουν το µέλος, καθορίζουν, όχι µόνο την ασθενή ή ισχυρή προφορά
κάποιων φθόγγων, αλλά και διάφορες άλλες αλλοιώσεις της φωνής, όπως
ηπιότητα, τίναγµα, οξύτητα ταχεία, ζωηρότητα, η οποία σταδιακά ελαττώνεται σε
κάποιο χαρακτήρα, ο οποίος εξασθενεί ή αυξάνει την κρούση του χρόνου και
πολλές άλλες25.
Ένα άλλο βασικό στοιχείο στην σωστή εκτέλεση των µελών της
βυζαντινής µουσικής είναι οι έλξεις. Έλξεις είναι κάποιο πλησίασµα µερικών από
τους δευτερεύοντες φθόγγους προς τους κυρίους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
ο Στυλιανός Χουρµούζιος οι έλξεις γίνονται στους λεγόµενους υπερβάσιµους, ή
ασταθείς φθόγγους, προς τους δεσπόζοντες ή σταθερούς φθόγγους σε ένα
οποιοδήποτε µέλος. Στις κλίµακες της βυζαντινής µουσικής δεσπόζοντες φθόγγοι
είναι όπως και στην ευρωπαϊκή µουσική, δηλαδή αυτοί που συνηχούν προς
αρµονία, όπως Πα, Γα, Κε (δηλαδή Ρε, Φα, Λα) διατονικές κλίµακες που
αρχίζουν από το Πα, και Νη, Βου, ∆ι (δηλαδή Ντο, Μι, Σολ)στις διατονικές
κλίµακες που αρχίζουν από τον Νη26. Οι έλξεις λοιπόν είναι άγνωστες στην
ευρωπαϊκή οργανική µουσική. Οι έλξεις γίνονται φυσικά µε τη φωνή. Αυτό
αποδεικνύεται όταν προσέξουµε καλά αυτόν που ψάλλει ένα τραγούδι, το οποίο
να γνωρίζει καλά. Οι έλξεις σε συνδυασµό µε τους χαρακτήρες ποιότητας
αποτελούν τον τονισµό και την ζωή κάθε µέλους. Αυτό είναι που λέγουµε
«χρωµατισµό καλό»27.
Μια άλλη πτυχή, η οποία διαφαίνεται συγκρίνοντας την ευρωπαϊκή
σηµειογραφία µε την βυζαντινή είναι η σηµείωση µελών εξ ακοής, δηλαδή η
γραφή ενός µέλους ακούγοντάς το για πρώτη φορά. Όπως αναφέρει ο Στυλιανός
Χουρµούζιος, γι’ αυτό το θέµα καταλληλότερη είναι η βυζαντινή γραφή α) διότι
τα φθογγόσηµά της αποτελούνται σχεδόν όλα από γραµµές και β) διότι γράφεται
σε οποιοδήποτε απλό χαρτί, ενώ δια της ευρωπαϊκής γραφής εµποδίζεται η
ταχύτητα, που απαιτείται γι’ αυτό, εξ αιτίας του ότι κάθε φθογγόσηµο πρέπει να
σχηµατισθεί στην απαιτούµενη µορφή. Στην βυζαντινή γραφή σηµειώνεται
γρήγορα και µε ακρίβεια κάθε µέλος, ευρωπαϊκό ή αραβοπερσικό. Έτσι, ένας
έµπειρος και εξασκηµένος µουσικός µπορεί, ακούγοντας ένα µέλος για πρώτη

25

Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 125.
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 126.
27
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σσ. 125-126.
26
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φορά, να το γράψει πλήρως28. Ασφαλώς εδώ ο Στυλιανός Χουρµούζιος δεν
αναφέρεται σε πολυφωνικά άσµατα, τα οποία χρειάζεται πεντάγραµµο για να τα
γράψεις, αλλά σε µονοφωνικά άσµατα, αφού και η βυζαντινή µουσική είναι
µονοφωνική, µε τη συνοδεία απλού ισοκρατήµατος.
Μια σηµαντική παρατήρηση, την οποία κάνει ο Στυλιανός Χουρµούζιος
είναι ότι όσες φορές ευρωπαίοι µουσικοί προσπάθησαν να καταγράψουν στην
ευρωπαϊκή σηµειογραφία δηµοτικά τραγούδια ή εκκλησιαστικά µέλη,
παρατήρησαν όταν τα εκτελούσαν αυτά σε ένα όργανο ότι δεν είναι όπως τα
άκουσαν. Ο λόγος είναι διότι εκτός της διαφοράς των κλιµάκων που έχει η
βυζαντινή µε την ευρωπαϊκή µουσική δεν σηµειώνονται ούτε οι αλλοιώσεις της
φωνής, όπως στην βυζαντινή µουσική, ούτε οι έλξεις γίνονται29.
Η τελευταία διαφορά µεταξύ της βυζαντινής και ευρωπαϊκής µουσικής,
που σηµειώνει ο Στυλιανός Χουρµούζιος, βρίσκεται στην αρµονία µεταξύ των
διαφόρων φωνών. Η αρµονία στην ευρωπαϊκή µουσική, ως γνωστό, σχηµατίζεται
δια της συνηχήσεως πολλών φωνών επί συγγενών τόνων, σε τρόπον ώστε να
συνηχώνται πολλές φορές 5-6 και περισσότερες φωνές ταυτόχρονα. Στην
βυζαντινή µουσική αρµονία αποτελείται από πολλές φωνές, οι οποίες
συνηχούνται στην ίδια βάση. Έτσι η αρµονία, που σχηµατίζεται µε αυτό τον
τρόπο, σοβαρή και ιεροπρεπής, οφείλεται όχι στην συνήχηση σε διαφορετικές
βάσεις, όπως στην ευρωπαϊκή µουσική, αλλά στην διαφορετική χροιά των φωνών
και την ακουστική ποιότητα κάθε µιας από αυτές30.
Συµπεραίνοντας ο Στυλιανός Χουρµούζιος τις διαφορές µεταξύ της
ευρωπαϊκής και βυζαντινής µουσικής θεωρεί ότι είναι αδύνατη η µεταγραφή
εκκλησιαστικών µελών από τη βυζαντινή στην ευρωπαϊκή, διότι η διαφορά του
γραφικού συστήµατος µεταξύ των δύο µουσικών είναι πολύ µεγάλη31.
Οι λόγοι, για τους οποίους είναι αδύνατη µε το υπάρχον γραφικό σύστηµα
της ευρωπαϊκής µουσικής η µεταγραφή µελών από τη βυζαντινή στην ευρωπαϊκή
σηµειογραφία είναι οι ακόλουθοι:
α) Υπάρχει διαφορά κλιµάκων. Τα διαστήµατα της ευρωπαϊκής µουσικής, ως
γνωστόν, είναι ο τόνος και το ηµιτόνιο. Αντίθετα, τα διαστήµατα της βυζαντινής
µουσικής είναι τόσο ο τόνος και το ηµιτόνιο όσο και µικρότερα και µεγαλύτερα
του τόνου και του ηµιτονίου32.
β) Στα βυζαντινά µέλη κάθε φθόγγος φέρει και το σηµείο της προφοράς κατά την
εντονότητα και τις φωνητικές µεταβολές. Στην ευρωπαϊκή µουσική υπάρχει µεν
σηµείο της προφοράς κατά την εντονότητα αλλά όχι για τις φωνητικές
µεταβολές33.
28

Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 126.
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 126.
30
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σσ. 126-127.
31
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 127.
32
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 127.
33
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 127.
29
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γ) Όσον αφορά τις έλξεις, οι οποίες γίνονται κατά την ορθή εκτέλεση των
βυζαντινών µελών, αυτές είναι άγνωστες στην ευρωπαϊκή σηµειογραφία ούτε
µπορούν µε το υπάρχον γραφικό σύστηµα της ευρωπαϊκής µουσικής να
σηµειωθούν αυτές34.
δ) Οι διέσεις και υφέσεις στην ευρωπαϊκή µουσική οξύνουν ή βαρύνουν τον
φθόγγο κατά ένα ηµιτόνιο ή κατά ένα τόνο, αν πρόκειται για διπλή δίεση ή διπλή
ύφεση. Όσον αφορά την βυζαντινή µουσική έχει ποικίλες διέσεις ή υφέσεις, οι
οποίες οξύνουν ή βαρύνουν τον φθόγγο κατά 2, 4, 6, ή 8 µόρια. Εποµένως δεν
υπάρχει σηµείο στην ευρωπαϊκή µουσική, το οποίο να σηµειώνει τις ποικίλες
αυτές διέσεις35.
ε) Μια άλλη δυσκολία στην µεταγραφή των µελών της βυζαντινής µουσικής σε
ευρωπαϊκό πεντάγραµµο είναι ότι συχνά στην βυζαντινή µουσική γίνονται
µεταθέσεις ήχων, συστηµάτων και γενών, αυτό που θα λέγαµε στην ευρωπαϊκή
µουσική µετατροπίες. Όµως στην βυζαντινή µουσική δεν είναι τόσο απλό όσο
στην ευρωπαϊκή µουσική. Στην βυζαντινή µουσική µπορεί να γίνει µια
«µετατροπία» αλλά να είναι διαφορετικό το ύψος του φθογγοσήµου και
διαφορετικό το όνοµα. Μπορεί δηλαδή να λέγω ∆ι στο ύψος του Κε, δηλαδή Σολ
στο ύψος του Λα. Αυτή η µεταβολή του ήχου, ή παραχορδή όπως ονοµάζεται δεν
µπορεί να καταγραφεί στο υπάρχον σύστηµα της ευρωπαϊκής σηµειογραφίας.
Στη συνάφεια αυτή θα θέλαµε να αναφέρουµε και το εξής: Πολλές φορές
µπορεί να λέµε διαφορετικό ονοµασία φθογγοσήµου από εκείνο στον οποίο
βρισκόµαστε. Έτσι π.χ. στον πλάγιο του τετάρτου κατά τριφωνία ήχο, (δηλαδή
στην Ντο µείζονα µε βάση τον Φα, αν θέλουµε να µεταφέρουµε τον ήχο στην
ευρωπαϊκή µουσική) λέµε όνοµα Νη, δηλαδή Ντο, στο ύψος του Γα, δηλαδή του
Φα. Αυτό συµβαίνει πολλές φορές. Ή στον τροπάριο «Τον τάφον σου Σωτήρ...»
λέµε ∆ι, δηλαδή Σολ στο ύψος του Κε, δηλαδή του Λα. Έτσι θα µπορούσαµε να
πούµε ότι το σύστηµα “tonic sol-fa” είναι ένα σύστηµα που ανέκαθεν υπήρχε
στην θεωρία και πράξη της βυζαντινής µουσικής.
Έτσι ο Στυλιανός Χουρµούζιος καταλήγει ότι «εάν ταύτα παροραθώσι
τότε γίνεται εις τραγέλαφος, επί τω ακούσµατι του οποίου θα σπεύδη εις άτακτον
φυγήν και Ευρωπαίος και Βυζαντινός. Εάν δε µεταποιηθώσι και µεταβληθώσι
χάριν συµφωνίας, τότε δεν είνε καθόλου Βυζαντινά36.
Τελικά ο Στυλιανός Χουρµούζιος καταλήγει ότι πρέπει να φυλάξουµε την
µουσική µας ως πολύτιµο πατρογονικό κειµήλιο. Ευρωπαίοι µουσικοί από τους
σπουδαιότερους αφού γνώρισαν την βυζαντινή µουσική, θαύµασαν την αρτιότητα
και το τέλειο των τεχνικών αυτής µέσων προς σχηµατισµό µελωδιών αγνώστων
το πλείστον στην Ευρωπαϊκή γραφή37.
34

Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 127.
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σσ. 127-128.
36
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 128.
37
Βλ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός, σ. 128.
35
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ, ∆αµασκηνός: Χουρµουζίου Στυλιανού, Ο ∆αµασκηνός, ήτοι
θεωρητικόν πλήρες της βυζαντινής µουσικής, Λευκωσία 1934.

Περίληψη
Ο Στυλιανός Χουρµούζιος (το πραγµατικό του όνοµα ήταν Στυλιανός
Ελευθεριάδης) υπήρξε αναµφίβολα µια από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες
στον χώρο της ψαλτικής τέχνης στην Κύπρο κατά τον 20ο αιώνα. Έγραψε το
θεωρητικό και συνέθεσε πλήθος ύµνων, τα οποία συµπεριέλαβε σε σειρά βιβλίων,
µε τίτλο «Εκκλησιαστική Σάλπιγξ». Στην παρούσα µελέτη επιχειρούµε µια πρώτη
κριτική παρουσίαση του θεωρητικού του, που φέρει τίτλο «ο ∆αµασκηνός». Η
µελέτη µας επικεντρώνεται κυρίως στα πρωτότυπα θέµατα, τα οποία παρουσιάζει
ο Χουρµούζιος στο θεωρητικό του, καθώς επίσης και στα θέµατα εκείνα, στα
οποία υπάρχει διαφορά σε σχέση µε άλλα θεωρητικά προ αυτού, της εποχής του,
αλλά και νεώτερα. Η µεγάλη διαφορά του θεωρητικού του Στυλιανού
Χουρµούζιου σε σχέση µε άλλα θεωρητικά βρίσκεται κυρίως στα διαστήµατα, τα
οποία απέχει ένας φθόγγος από ένα άλλο στους διάφορους ήχους της βυζαντινής
µουσικής. Ο Στυλιανός Χουρµούζιος εγκαινιάζει µια καινούργια θεωρία και
αντίληψη για τη διαστηµατική σχέση των φθόγγων µεταξύ τους. Στην
ανακοίνωσή µας κατά την αντιπαραβολή των διαστηµάτων των κλιµάκων µεταξύ
τους κάνουµε µια σύγκριση των ήχων της βυζαντινής µουσικής µε τις διάφορες
κλίµακες της ευρωπαϊκής µουσικής. Σε ποιους ήχους οµοιάζει η βυζαντινή
µουσική µε την ευρωπαϊκή και σε ποιους ήχους διαφέρει; Επιχειρούµε µια
κριτική των θέσεων του Χουρµούζιου µε ταυτόχρονη παράθεση των δικών µας
θέσεων. Επίσης ο Χουρµούζιος ερευνά το θέµα κατά πόσον µπορεί να γίνει
ακριβής µεταγραφή βυζαντινών µελών δια της ευρωπαϊκής µουσικής. Η θέση που
παίρνει είναι αρνητική, ότι δηλαδή είναι αδύνατη η µεταγραφή µελών µε το
υπάρχον ευρωπαϊκό µουσικό σύστηµα σηµειογραφίας, κυρίως διότι υπάρχει
διαφορά κλιµάκων.
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ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Ίσο ονοµάζουµε στην ψαλτική τέχνη τον υπηχούντα βόµβο κατά την
εκτέλεση στην εκκλησιαστική µελωδία38. Συνοπτικά έχουµε µια ποικιλία ειδών
ισοκρατήµατος. Το κλασσικό ισοκράτηµα είναι η σταθερή υπήχηση πάνω στην
βάση του εκάστοτε ήχου, χωρίς το ισοκράτηµα να έχει καµιά σχέση µε τις
µελωδικές γραµµές, που εκτελεί ο ψάλτης ή η χορωδία. Έχουµε επίσης το
εναλλασσόµενο ισοκράτηµα, το οποίο είναι πιο πολύ επηρεασµένο από την
αρµονία της δυτικής µουσικής. Έχουµε επίσης το διπλό ισοκράτηµα, κατά το
οποίο οι ισοκράτες κρατούν ταυτόχρονα δύο ισοκρατήµατα (π.χ. στον ήχο πλάγιο
του τετάρτου οι µισοί ισοκράτες κρατούν τη βάση ΝΗ ενώ οι άλλοι µισοί τον
δεσπόζοντα φθόγγο ∆Ι) κατά την εκτέλεση ενός ύµνου.
Γίνεται πολύς λόγος για τις αιτίες, που η βάση, την οποία παίρνει ένας
ψάλτης ή µία χορωδία σταδιακά ανεβαίνει (ή και σπανιότερα κατεβαίνει) κατά
την διάρκεια της εκτέλεσης ενός ύµνου. Μπορούµε να απαριθµήσουµε πολλούς
λόγους, εξ αιτίας των οποίων η βάση ενός ύµνου σταδιακά ανεβαίνει.
Ένας βασικός λόγος για την άνοδο του ίσου κατά την ώρα της ψαλµωδίας
είναι η διάθεση του εκτελεστή και το πόσο δυνατά ψάλλει. Συνήθως όταν
ψάλλουµε δυνατά έχουµε την τάση να ανεβάζουµε τη βάση. Στην µακρόχρονη
πορεία µου στην έρευνα της ψαλτικής τέχνης δεν έχω συναντήσει περίπτωση,
κατά την οποία η βάση ενός ήχου σταδιακά να κατεβαίνει. Σχεδόν σε όλες τις
περιπτώσεις η βάση ενός ήχου είτε παραµένει στην αρχική του βάση είτε, το πιο
σύνηθες, σταδιακά ανεβαίνει.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η βάση ανεβαίνει είναι η ταχύτητα, µε
την οποία εκτελείται ένας ύµνος. Συνήθως αν ψάλλουµε γρήγορα, τότε έχουµε
και την τάση να ανεβάζουµε την αρχική βάση του ύµνου.
Εάν έχουµε επίσης πάρει µια χαµηλή βάση σε ένα ύµνο, ο οποίος θέλει
µια πιο ψηλή βάση, τότε έχουµε την τάση σταδιακά να ανεβαίνουµε. Αντίθετα,
όταν έχουµε πάρει µια ψηλή βάση σε ένα ύµνο, ο οποίος θέλει µια πιο χαµηλή
βάση, τότε ίσως έχουµε την τάση σταδιακά να κατεβαίνουµε για να συναντήσει
το ίσο την κανονική του βάση.
Όµως θα θέλαµε να σταθούµε σε µια άγνωστη ίσως πτυχή του όλου
θέµατος, η οποία όµως είναι βασική και επηρεάζει την όλη πλοκή τόσο του
µέλους όσο και του ισοκρατήµατος.
Κατ’ αρχήν θα θέλαµε να κάνουµε µια µουσικολογική διαπίστωση ότι µία
καθαρή πέµπτη και µία καθαρή τετάρτη δεν µας αθροίζουν µία καθαρή ογδόη
αλλά λίγο περισσότερο από µία ογδόη. ∆ηλαδή για παράδειγµα στον ήχο πλάγιο
του τετάρτου το καθαρό διάστηµα πέµπτης ΝΗ-∆Ι αν το προσθέσουµε µε το
καθαρό διάστηµα τετάρτης ∆Ι-ΝΗ΄ (το ΝΗ το ψηλό, το οποίο απέχει ένα
διάστηµα ογδόης ψηλότερα από το ΝΗ το χαµηλό) δεν θα µας αποτελέσουν το
38

Βλ. Οικονόµου Χαραλάµπους, Βυζαντινής Μουσικής Χορδή, Θεωρητικόν, Πάφος 1940, σ. 149.
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καθαρό διάστηµα ΝΗ-ΝΗ΄ αλλά το ΝΗ το ψηλό θα βρίσκεται λίγο ψηλότερα από
την κανονική του θέση39.
Αυτό το γεγονός έχει σαν αποτέλεσµα το να ακούγεται πολλές φορές το
ισοκράτηµα που κρατεί ένας ισοκράτης λίγο χαµηλωµένο από το κανονικό. Για
να το διαπιστώσουµε αυτό µπορούµε να κάνουµε το εξής φωνητικό πείραµα,
εκτελώντας τις ακόλουθες οδηγίες στον ήχο πλάγιο του τετάρτου:
Α) Ο ισοκράτης παίρνει τη φυσική βάση ΝΗ και ταυτόχρονα ο µελωδός µετά από
µερικά δευτερόλεπτα ψάλλει τον φθόγγο ∆Ι, ένα διάστηµα πέµπτης ψηλότερα.
Β) Ακολούθως ο ισοκράτης παίρνει σαν βάση το ∆Ι (το οποίο έψαλλε ο µελωδός)
και ο µελωδός, µετά από µερικά δευτερόλεπτα και ενώ ο ισοκράτης συνεχίζει να
ψάλλει το ∆Ι, ψάλλει το φθόγγο ΝΗ΄ (το ΝΗ το ψηλό, το οποίο βρίσκεται µία
ογδόη ψηλότερα από τη βάση του πλαγίου τετάρτου ήχου).
Γ) Τέλος ενώ ο ψάλτης ψάλλει το ΝΗ΄ το ψηλό, ο ισοκράτης, έχοντας σαν βάση
και σαν άκουσµα το ΝΗ΄ το ψηλό, ψάλλει το ΝΗ το χαµηλό (δηλαδή τη βάση του
πλαγίου τετάρτου ήχου).
Αν εφαρµόσουµε λίγες φορές αυτό το πείραµα θα διαπιστώσουµε ότι η
βάση του πλαγίου τετάρτου θα ανεβεί σταδιακά και από ΝΗ θα γίνει ΝΗ δίεση
και ακολούθως ΠΑ.
Εάν λοιπόν ο ισοκράτης χρησιµοποιεί το παραδοσιακό ισοκράτηµα στον
πλάγιο του τετάρτου ήχο, δηλαδή συνεχόµενο ΝΗ, η βάση του πλαγίου τετάρτου
δεν θα ανεβαίνει µεν, αλλά πολλές φορές η σχέση ισοκρατήµατος και µέλους δεν
θα ακούγεται σωστή, λόγω του ότι ο µελωδός ή η χορωδία θα εκτελούν
διαστήµατα καθαρά, δηλαδή καθαρή πέµπτη (ΝΗ-∆Ι) και καθαρή τετάρτη (∆ΙΝΗ΄). Εάν όµως ο ισοκράτης εναλλάσσει το ισοκράτηµα και, όταν ο ψάλτης ή η
χορωδία κινούνται στο χαµηλό τετράχορδο ΝΗ-∆Ι, ο ισοκράτης παίρνει το
ισοκράτηµα ΝΗ ενώ όταν η χορωδία κινείται στο ψηλό τετράχορδο ∆Ι-ΝΗ΄ ο
ισοκράτης παίρνει το ισοκράτηµα ∆Ι, τότε τα ακούσµατα θα είναι σωστά µεν,
αλλά το ίσο σταδιακά θα ανεβαίνει, για το λόγο που εξηγήσαµε παραπάνω40.
Έτσι δηµιουργείται το πρόβληµα αν ο ισοκράτης πρέπει να ακολουθεί στο
ίσο τη σταδιακή άνοδο του µελωδού ή της χορωδίας ή αν πρέπει να παραµένει
στην βάση του. Εάν διαπιστωθεί αυτή η όπως φαίνεται αναπόφευκτη διάφωνη (µη
αρµονική) συνήχηση ισοκρατήµατος και µέλους, τότε θα πρέπει, είτε ο χοράρχης
κατά κύριο λόγο είτε ο υπεύθυνος των ισοκρατών, µε ένα ανεπαίσθητο νεύµα και
σε ένα σηµείο που αρµόζει να γίνει µία παύση του όλου µέλους, να γίνει µια
39

Αυτό το βλέπουµε και από τον τρόπο, µε τον οποίο χορδίζονται τα διάφορα όργανα και
ιδιαίτερα το πιάνο και το βιολί. Το βιολί χορδίζεται σε καθαρές πέµπτες (ΛΑ-ΜΙ, ΡΕ-ΛΑ, ΣΟΛΡΕ), ενώ το πιάνο σε καθαρές όγδοες. Έτσι το πιάνο θα έχει χορδισµένες µεν καθαρές όγδοες
(ΝΤΟ-ΝΤΟ΄) αλλά η πέµπτη του (ΝΤΟ-ΣΟΛ) θα είναι λίγο χαµηλωµένη.
40
Το πείραµα αυτό εφαρµόζετε και σε άλλους ήχους. Μπορούµε να δοκιµάσουµε την άσκηση
αυτή και στον ήχο πλάγιο του δευτέρου, µε τους φθόγγους ΠΑ-ΚΕ, οµοίως και στον πρώτο και
πλάγιο του πρώτου ήχο πάλιν µε τους φθόγγους ΠΑ-ΚΕ και στον δεύτερο ήχο µε τους φθόγγους
ΝΗ-∆Ι.
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επανατοποθέτηση της βάσης του µέλους. Εάν το ανέβασµα της βάσεως είναι λίγα
µόρια, τότε είναι καλύτερα να µη γίνεται αλλαγή του ίσου και ο µελωδός ή η
χορωδία να συµµορφώνεται µε το αρχικό ίσο. Εάν όµως το ανέβασµα της
µελωδίας δεν είναι απλά µερικά µόρια αλλά ένα ηµιτόνιο, τότε πρέπει ο
ισοκράτης να ανεβεί και αυτός και έτσι να συµµορφωθεί µε τη νέα βάση του
µέλους, είδ’ άλλως θα ακούγεται µεγάλη παραφωνία.
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