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Sgd Rstcx ne Ldchdu`k Bg`ms9 O`sgr `mc Aqhcfdr+ D`rs `mc Vdrs 'Ἡ Μελέτη τοῦ Μεσαιωνι,
κοῦ Μέλους9 Δρόμοι καὶ Γέφυρες σὲ Ἁνατολὴ καὶ Δύση(- Πρὸς τιμὴν τοῦ Kenneth Levy-
Ἐκδότης9 Odsdq Ideedqx- B`laqhcfd9 Sgd Anxcdkk Oqdrr+ 1//0- Σελίδες 258+ πίνακες 32+
παραδείγματα 36+ κατάλογος βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν τοῦ Jdmmdsg Kdux καὶ ξεχωρι,
στῶν δεικτῶν τῶν χειρογράφων+ τῶν ἀρκτικῶν τῶν ὕμνων καὶ τῶν βιβλικῶν ἀναφορῶν
καὶ θεμάτων-

Ἡ παρούσα ἔκδοση ἀποτελεῖ μιὰ συλλογὴ ἀπὸ ἄρθρα καὶ μελέτες+ ποὺ ἀρχικὰ ἑτοιμά,
στηκαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὰ ἑβδομηκοστὰ γενέθλια τοῦ Jdmmdsg Kdux0+ τὸ 0881+ καὶ ἔχει
σκοπὸ «νὰ ἀναδείξει τὴ σκέψη ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ πρωτότυπους καὶ σημαντικοὺς ἐρευνητὲς
στὸ χῶρο συνοψίζοντας καὶ σχολιάζοντας τὴν προσέγγισή του+ καθὼς καὶ ἐπεκτείνοντας
τὶς ἀνακαλύψεις του+ ἔτσι ὥστε νὰ παραδοθεῖ στὸν ἑπόμενο αἰῶνα μιὰ στέρεη βάση+ ἀπ’
ὅπου θὰ ξεκινήσουν οἱ νέες ἐρευνητικὲς πρωτοβουλίες»- Τὰ λόγια αὐτὰ ἀνήκουν σ’ ἕναν
ἄλλο μουσικολόγο τοῦ Πανεπιστημίου Oqhmbdsnm καὶ ἐκδότη τῆς παρούσας συλλογῆς+ τὸν
Odsdq Ideedqx1+ καὶ περιέχονται στὴν Εἰσαγωγή του 'σελ- wwwuhh(- Ἡ γενικὴ Εἰσαγωγὴ

0- Γεννημένος στὴ Νέα Ὑόρκη+ 15 Φεβρουαρίου
0816+ ὁ Jdmmdsg Kdux ἐδίδασκε στὰ πανεπιστήμια τοῦ
Oqhmbdsnm ὡς Rbgdhcd Oqnedrrnq ne Ltrhb Ghrsnqx+
Dldqhstr καὶ τοῦ Aq`mcdhr μέχρι τὸ ἔτος 0884+ ὁπότε
συνταξιοδοτήθηκε- Τὰ ἔργα του καλύπτουν τὸ εὐρὺ
θέμα τῆς ψαλτικῆς+ συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν
λατινικῶν+ ἑλληνικῶν βυζαντινῶν+ γεωργιανῶν καὶ
σλαβικῶν μορφῶν της- Μερικὰ ἀπὸ τὰ σημαντικότε,
ρα ἄρθρα του στὸ θέμα τῆς βυζαντινῆς ψαλτικῆς εἶναι
καὶ τὰ ἑξῆς· “Sgd Axy`mshmd R`mbstr `mc hsr lnc`k
sq`chshnm hm D`rs `mc Vdrs”+ @mm`kdr ltrhbnknfhptdr 5
'0847,52(9 6,56· “Sgd Axy`mshmd bnlltmhnm bxbkd `mc
hsr Rk`uhb bntmsdqo`qs”+ Bnlhsé Xtfnrk`ud cdr Éstcdr
Axy`mshmd- @bsdr ct WHHd bnmfqèr hmsdqm`shnm`k c’éstcdr
Axy`mshmdr+ Nbgqhcd+ 0/,05 rdosdlaqd 0850+ Adkfq`cd9
M`tbn Cdkn+ 0853+ 1+ 460,3· “Sgd Rk`uhb jnms`jh` `mc
sgdhq Axy`mshmd nqhfhm`kr”+ Ptddmr Bnkkdfd Svdmsx,ehesg
@mmhudqr`qx Edrsrbgqhes '0826,51(+ 68,76· “Sgd
ldknchb e`aqhb ne Axy`mshmd bgnq`k gxlmr”+ Sgd 06sg

Hmsdqm`shnm`k Axy`mshmd Bnmfqdrr+ V`rghmfsnm+ C- B-+
@tftrs 2,7+ 08759 @arsq`bsr ne Rgnqs O`odqr+ 082· “Nm
sgd nqhfhm ne mdtldr”+ D`qkx Ltrhb Ghrsnqx 6 '0876(+
48,8/· καὶ “Sgd Rk`uhb qdbdoshnm ne Axy`mshmd bg`ms”+
Bgqhrsh`mhsx `mc sgd @qsr hm Qtrrh`+ V- B- Aqtlehdkc `mc

L- Udkhlhqnuhć+ dcr- B`laqhcfd Tmhudqrhsx Oqdrr+ 0880+
35,40+ γιὰ νὰ ἀναφέρουμε μόνο αὐτὰ τὰ λίγα- Πρβλ-
@khbd U- Bk`qj+ “Qdonqs eqnl Oqhmbdsnm9 Rxlonrhtl hm
Gnmnq ne Jdmmdsg Kdux+ 10,12 Edaqt`qx+ 0881”+ Btqqdms
Ltrhbnknfx 43 '0882(+ 73,6-

1- Ἁμερικανὸς μουσικολόγος+ γεννημένος στὴ
Mέα Ὑόρκη τὸ 0842 καὶ καθηγητὴς τῆς μουσικῆς στὸ
Πανεπιστήμιο Oqhmbdsnm ἀπὸ τὸ 0882- Sὰ ἔργα του
μαρτυροῦν μιὰ μακρόχρονη ἐνασχόληση μὲ τὴ χρι,
στιανικὴ λειτουργικὴ ψαλτική9 “Bgqhrsh`m D`rs `mc
Vdrs9 Snv`qc ` Qdmdv`k ne sgd sq`chshnm”+ Ltrhb `mc sgd
Dwodqhdmbd ne Fnc+ dc- L- Bnkkhmr+ C- Onvdq καὶ L-
Atqmhl 'Dchmatqfg+ 0878(+ 1/,8· “Idqtr`kdl `mc Qnld
'`mc Bnmrs`mshmnokd(9 sgd Ltrhb`k Gdqhs`fd ne Svn fqd`s
Bhshdr hm sgd Enql`shnm ne sgd Ldchdu`k Bg`ms
Sq`chshnmr”+ B`mstr Ok`mtr HU 'Odbr 088/(+ 052,63·
“Sgd Knrs Bg`ms Sq`chshnm ne D`qkx Bgqhrsh`m Idqtr`kdl9
rnld Onrrhakd Ldknchb Rtquhu`kr hm sgd axy`mshmd `mc
K`shm Bg`ms Qdodqsnqhdr”+ D`qkx Ltrhb Ghrsnqx WH
'0881(+ 040,8/· Qd,Dmuhrhnmhmf O`rs Ltrhb`k Btkstqdr9
Dsgmnltrhbnknfx hm sgd Rstcx ne Fqdfnqh`m Bg`ms
'Bghb`fn 0881(· μὲ τοὺς J- Rgdkdl`x καὶ H- Lnmrnm
“Nq`k `mc Vqhssdm Sq`mrlhrrhnm hm Dsghnoh`m Bgqhrsh`m
Bg`ms”+ D`qkx Ltrhb Ghrsnqx WHH '0882(+ 44,006· “Sgd
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τοῦ Ideedqx τοποθετεῖ τὴν παροῦσα συλλογὴ στὸ ἱστορικὸ–μουσικολογικὸ ὑπόβαθρο ἀπὸ
τὴν πλευρὰ τοῦ μελετητῆ τοῦ δυτικοῦ μέλους καὶ τῆς μουσικῆς- Συνοψίζοντας τὴ σχετικὴ
ἔρευνα ποὺ ἔλαβε χώρα στὴ Δύση κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ δεκάτου ἐνάτου
αἰώνα+ καὶ εἰδικότερα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν Γρηγοριανὴ ψαλτικὴ τοῦ 08/3
ἕως τὴ σύγκλιση τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὴν Ἱερὴ Μουσικὴ τὸ 084/+ τὰ ὁποῖα καὶ τὰ
δύο ἔλαβαν χώρα στὴ Ρώμη+ παρατηρεῖ μιὰ μετατόπιση τῆς ἔρευνας γιὰ τὸ μέλος· ἐνῶ
ἀρχικὰ τὸ ἐνδιαφέρον συγκεντρωνόταν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στοὺς συγγραφεῖς+ τὴν
αὐθεν τικότητα+ τὴν ἐκδοτικὴ τεχνικὴ καὶ τὶς πρακτικὲς ἐκτέλεσης+ μὲ στόχο τὴν προε,
τοιμασία «ἐπίσημων μουσικῶν ἐκδόσεων γιὰ τὸ Βατικανό+ κατόπιν ἡ ἔρευνα στρεφόταν
πρὸς μιὰ εὐρύτερη μελέτη τοῦ θέματος ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ συμπεριλάβει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Γρη,
γοριανὸ Μέλος καὶ ὅλη τὴν Ἱερὴ Μουσική» 'σελ- wwhu(- Ἐνῶ οἱ Rnkdrldr Μοναχοὶ ἀσχο,
λοῦνταν ἀκόμη μὲ τὶς κριτικὲς ἐκδόσεις τους+ στὶς μελέτες ποὺ παρουσιάστηκαν στὸ δεύ,
τερο συνέδριο ἀντιπροσωπεύονταν καὶ οἱ μουσικὲς παραδόσεις τῆς Χριστιανικῆς Ἁ να ,
τολῆς 'τουλάχιστον αὐτὲς ποὺ βρίσκονταν σὲ κοινωνία μὲ τὴ Ρώμη(+ τὸ μεσαιωνικὸ
Μιλάνο+ ἡ Ἱσπανία καὶ τὸ ἐξειδικευμένο ρεπερτόριο τοῦ Κιστερσιανοῦ τάγματος- Κάποιες
ἀντικρουόμενες ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη μιᾶς ἐναλλακτικῆς τοπικῆς Ρωμαϊκῆς
μουσικῆς παράδοσης+ διαφορετικῆς ἀπὸ τὰ Γρηγοριανὰ πρότυπα+ ἔδωσαν τὸ ἔναυσμα γιὰ
μεγαλύτερη ἔρευνα κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ αἰώνα- Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ideedqx+ ἡ μετα,
βολὴ ποὺ συντελεῖται εἶναι ὅτι τὰ ἱστορικὰ ἐρωτήματα ἄρχισαν νὰ θεωροῦνται σημαντι,
κότερα ἀπὸ τὰ θέματα πρακτικῆς ἐκτέλεσης καὶ ἐκδόσεων- Ἡ ἔρευνα μετατοπίστηκε ἀπὸ
τὴν ἁπλῆ συγκριτικὴ μελέτη τῶν χειρογράφων στὴν ἀναδίφηση τῶν προφορικῶν καὶ γρα,
πτῶν παραδόσεων καὶ τῶν ἐπιδράσεών τους στὴ μελωδία 'σελ- wwuh(- Γράφει χαρακτηρι,
στικά9 “@r vd g`ud oqnfqdrrdc eqnl ` rs`shb sn ` cxm`lhb bnmbdos ne sgd bg`ms hsrdke+ rn `krn
ntq qdrd`qbg fn`kr g`ud addm qd,nqhdmsdc+ eqnl cdl`qb`shmf sgd oqnctbs hm `m `tsgnqhs`shud
dchshnm sn chrbdqmhmf sgd oqnbdrr sg`s tmcdqkhmdr sgd nardqu`akd duhcdmbd+ eqnl qdbnudqhmf `
sq`chshnm sn qdsq`bhmf ` sq`mrlhrrhnm” 'Καθὼς προχωροῦμε ἀπὸ μιὰ στατικὴ σὲ μιὰ δυναμικὴ
ἀντίληψη τοῦ καθεαυτοῦ μέλους+ κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο οἱ ἐρευνητικοί μας στόχοι ἔχουν ἐπα,
νακαθορισθεῖ9 ἀπὸ τὴ διαδικασία ὁριοθέτησης τοῦ προϊόντος σὲ μιὰ αὐθεντικὴ ἔκδοση προ,
χωροῦμε στὴ διάκριση τῆς διαδικασίας ποὺ τονίζει τὰ παρατηρούμενα στοιχεῖα+ ἀπὸ τὴ
διαδικασία μελέτης καὶ ἀνάκτησης μιᾶς παράδοσης στὴν ἀνακάλυψη ἐκ νέου μιᾶς μετά,
δοσης· σελ- wwuhh(2-

D`qkhdrs Bgqhrsh`m Bg`ms Qdodqsnqx Qdbnudqdc9 sgd
Fdnqfh`m Vhsmdrr sn Idqtr`kdl Bg`ms”+ Intqm`k ne @ld ,
qhb`m Ltrhbnknfhb`k Rnbhdsx WKUHH '0883(+ 0,27·
“O`q`cnjrnm Lxrsdqhnm9 sgd Sgntfgs ne Fqdfnqx sgd
Sgdnknfh`m hm Axy`mshmd `mc K`shm Khstqfhb`k Bg`ms”+
Fqddj Nqsgncnw Sgdnknfhb`k Qduhdv WWWHW '0883(+
076,87· “Qnld `mc Idqtr`kdl9 eqnl Nq`k Sq`chshnm sn
Vqhssdm Qdodqsnqx hm Svn @mbhdms Khstqfhb`k Bdmsdqr”+
Drr`xr nm Ldchdu`k Ltrhb hm Gnmnq ne C`uhc F- Gtfgdr+
dc- F- L- Annmd 'B`laqhcfd+ L@ 0884(+ 1/6,36-

2- Πρβλ- @- A- Knqc+ Sgd Rhmfdq ne S`kdr 'B`l ,
aqhcfd+ L@+ 085/(· K- Sqdhskdq+ “Gnldq `mc Fqdfnqx9 sgd
Sq`mrlhrrhnm ne Dohb Ondsqx `mc Ok`hmbg`ms”+ Ltrhb`k
Pt`qsdqkx KW '0863(+ 222,61· Ingm Lhkdr Enkdx+ Nq`k,
Enqltk`hb Sgdnqx `mc Qdrd`qbg9 @m Hmsqnctbshnm `mc
@mmns`sdc Ahakhnfq`ogx 'F`qk`mc Enkjknqd Ahakhnfq`oghdr
5+ Mdv Xnqj9 F`qk`mc+ 0874( καὶ Gdklts Gtbjd+ “Snv`qc
` Mdv Ghrsnqhb`k Uhdv ne Fqdfnqh`m Bg`ms”+ Intqm`k ne
sgd @ldqhb`m Ltrhbnknfhb`k Rnbhdsx 22 '087/(+ 326,56-
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Ἂν καὶ ἡ μουσικὴ ἔρευνα ἔχει μιὰ διαφορετικὴ ἱστορία στὴν Ὀρθόδοξη Ἁνατολή3+ οἱ
παρατηρήσεις τοῦ Ideedqx γιὰ τὴ μεθοδολογία τῆς ἔρευνας εἶναι οἰκεῖες καὶ ἐφαρμόσιμες+
ὅπως ὅταν γράφει ὅτι “sgd lncdqm qdrd`qbgdq vgn adfhmr eqnl sgd lnqd dwokhbhs k`sdq
mns`shnmr `mc knnjr a`bjv`qc+ sgqntfg sgd lnqd mt`mbdc `mc rtffdrshud d`qkhdq mns`shnmr+
snv`qc sgd odqhnc adenqd sgdqd v`r `mx mns`shnm `s `kk+ b`m odqbhdud rnldsghmf ne sgd ‘bnllnm
oqnbdctqdr’ nq v`xr ne g`mckhmf ltrhb`k l`sdqh`k sg`s bg`q`bsdqhydc sgdrd ltrhb`k btkstqdr” 'ὁ
σύγχρονος ἐρευνητὴς ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὶς πιὸ πρόσφατες ξεκάθαρες μουσικὲς σημειώσεις
καὶ πηγαίνει πρὸς τὰ πίσω στὶς παλαιότερες λιγότερο σαφεῖς καὶ ὑπαινικτικὲς σημειώσεις
μέχρι καὶ τὴν περίοδο ποὺ αὐτὲς ἀπουσιάζουν παντελῶς+ μπορεῖ νὰ διακρίνει μερικὲς ἀπὸ
τὶς «κοινὲς διαδικασίες» ἢ τοὺς τρόπους χρήσης τοῦ μουσικοῦ ὑλικοῦ ποὺ χαρακτήριζαν
αὐτὲς τὶς ἀρχαῖες μουσικὲς παραδόσεις· σελ- wwhw(- Ἡ διαδικασία αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ
ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα+ ὅταν τὰ κείμενα εἶναι κοινὰ ἀνάμεσα σὲ περισσότερες ἀπὸ μιὰ
παραδόσεις καὶ αὐτὸ γίνεται φανερὸ στὴν παρούσα συλλογὴ ἄρθρων ποὺ ἀναζητοῦν συν,
δετικὲς γέφυρες ἀνάμεσα στὴν Ἁνατολὴ καὶ τὴ Δύση καὶ παράλληλες πρακτικὲς ποὺ ὁδη,
γοῦν στὸ παρελθὸν προσπαθώντας+ εἰ δυνατόν+ νὰ διεισδύσουν στὶς μουσικὲς πρακτικὲς
τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων-

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Εἰσαγωγὴ καὶ τὰ Συμπεράσματα ὁ ἐκδότης κάνει πολὺ χρήσιμα εἰσα,
γωγικὰ σχόλια πάνω σὲ καθένα ἀπὸ τὰ ξεχωριστὰ μέρη στὰ ὁποῖα ἔχει ὀργανωθεῖ ἡ συλ,
λογὴ τῶν ἄρθρων9

H-  DLDQFHMF @MC BNMUDQFHMF SDWST@K SQ@CHSHNMR 'Ἁναδυόμενες καὶ
συγκλίνουσες γραπτὲς παραδόσεις(

HH- LNCDR @MC LDKNR 'Ἦχοι καὶ μέλος(
HHH- STQMHMF ONHMSR HM SGD GHRSNQX NE SGD MDTL@SHB MNS@SHNMR

'Ἁποφασιστικὲς καμπὲς στὴν ἱστορία τῶν νευματικῶν μουσικῶν σημειογραφιῶν(
HU- B@RD RSTCHDR HM LDKNCHB SQ@MRLHRRHNM 'Περιπτώσεις,ἐφαρμογὲς στὴ μελω,

δικὴ διάδοση(

3- Ἡ συστηματικὴ μελέτη τῆς μουσικῆς σημειο,
γραφίας τῆς Ψαλτικῆς Sέχνης ξεκινάει στὴ Δύση
κατὰ τὰ μέσα τοῦ 06ου αἰώνα στὴν ἐπιστήμη τῆς
παλαιογραφίας- Nἱ δυτικοὶ ἐρευνητὲς ἄρχισαν νὰ
μελετοῦν τὴν ἑλληνικὴ ποίηση+ καὶ κατὰ τὰ μέσα
τοῦ 08ου αἰώνα οἱ Ohsq`+ Bgqhrs+ O`q`mhj`r+ Jqtl a`bgdq+
L``r καὶ ἄλλοι ἄρχισαν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ μου,
σικὰ χειρόγραφα- Στὸ τέλος τοῦ αἰώνα θὰ ἐκδώσει ὁ
I- A- Sgha`ts τὸ “K` Mns`shnm cd R`hms Id`m C`l`rbèmd
nt G`fhnonkhsd”+ Hyudrshi` Qtrrj- @qbgdnk- Hmrs- HHH
'Bnmrs`mshmnokd+ 0787( καὶ τὸ “K` Mns`shnm cd
Jntjntyékdr”+ Hyudrshi` Qtrrj- @qbgdnk- Hmrs- UH
'08//( καὶ ὁ F`rsnté τὸ B`s`knftd cdr l`mtrbqhosr cd
ltrhptd axy`mshmd 'O`qhr+ 08/6(- Πρβλ- D- Vdkkdry+ @
Ghrsnqx ne Axy`mshmd Ltrhb 'Nwenqc+ 0850(+ 0,18-
Στὴν καθ’ ἡμᾶς Ἁνατολὴ ἡ μελέτη τῆς ψαλτικῆς

τέχνης ἦταν πάντα συνδεδεμένη μὲ τὴν πράξη καὶ
φροντίδα γιὰ τὴ γνήσια καὶ σωστὴ ἑρμηνεία της ἀπὸ
τὰ μουσικὰ χειρόγραφα+ διότι εἶναι ζῶσα τέχνη μέχρι
σήμερα- Lόλις κατὰ τὸ ἔτος 0752 θὰ ἱδρυθεῖ ὁ πρῶ ,
τος Lουσικὸς Σύλλογος Jωνσταντινουπόλεως-
Σημαντικοὶ μουσικοδιδάσκαλοι τῆς ἐποχῆς σὰν τὸν
Παναγιώτη Γ- Jηλτζανίδη καὶ τὸν Γεώργιο Aιο ,
λάκη+ Πρωτοψάλτη τοῦ Πατριαρχικοῦ Mαοῦ+ καὶ
ἀργότερα ἄλλοι σὰν τοὺς Γεώργιο Ἰ- Παπαδόπουλο
καὶ J- Ἁ- Ψάχο+ ἂν καὶ ὑπῆρχαν ἀρκετὲς παρεξη,
γήσεις καὶ διαφωνίες μεταξύ τους+ εἶναι αὐτοὶ ποὺ
θὰ ἀρχίσουν μιὰ ἐπικοινωνία μὲ τὴν ἑπόμενη γενεὰ
τῶν δυτικῶν μουσικολόγων+ κυρίως τοὺς D- Vdkkdry+
K- S`qcn καὶ G- I- V- Shkkx`qc+ οἱ ὁποῖοι μόλις εἶχαν
ἀρχίσει νὰ μελετοῦν τὰ βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαν ,
τινὰ μουσικὰ χειρόγραφα-
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Τὰ τέσσερα ἄρθρα τοῦ Πρώτου Μέρους+ Dldqfhmf `mc Bnmudqfhmf Sdwst`k Sq`chshnmr
'Ἁναδυόμενες καὶ συγκλίνουσες γραπτὲς παραδόσεις( ἐξετάζουν τὴν ἀνάπτυξη καὶ ἐξέ,
λιξη τῶν διαφόρων ὕμνων καὶ ὑμνολογικῶν βιβλίων+ ὅπως αὐτὰ ἀναδύονται καὶ συγκλί,
νουν μέσα στὸ χρόνο καὶ ἀνάμεσα στὶς διαφορετικὲς ἐθνικὲς καὶ γλωσσικὲς παραδόσεις-
Τὸ ἄρθρο τοῦ '†(I`ldr V- LbJhmmnm “Khstqfhb ̀ k Or`klncx hm sgd Rdqlnmr ne Rs- @tftrshmd9
@m Hmsqnctbshnm” '«Λειτουργικὴ ψαλμωδία στὶς ἀκολουθίες τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου9 εἰσα,
γωγή»( ἀναζητᾶ ἐπισταμένως στὶς ὁμιλίες τοῦ Ἁγίου τὴν ὕπαρξη ἐπωδῶν 'ἐφυμνίων(
στοὺς ψαλμοὺς σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ συλλέξει πληροφορίες γιὰ τὴ λειτουργικὴ δομὴ καὶ
τὸ μουσικὸ χαρακτῆρα τῶν καταβολῶν τοῦ γρηγοριανοῦ μέλους- Οἱ ἀναλύσεις καὶ
συγκρίσεις του προχωροῦν πέρα ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ τὸ Μιλάνο+ καθὼς προσεγγίζει ἀκόμη
καὶ τὸ Βυζάντιο στὴν προσπάθειά του νὰ δώσει ἀπάντηση σὲ τρία ἐρωτήματα ποὺ ἀπα,
σχολοῦν τοὺς ἱστορικοὺς τῆς μουσικῆς9 «'0( Ποιά ἡ λειτουργικὴ δομὴ τῆς αὐγουστινιανῆς
ψαλμωδίας+ '1( Ποιός ὁ μουσικὸς χαρακτήρας τῆς ψαλμωδίας καὶ '2( πῶς φωτίζει τὶς
ρίζες τοῦ γρηγοριανοῦ μέλους:» 'σελ- 01(- Τὸ ἑπόμενο ἄρθρο τοῦ Lhbgdk Gtfkn “Sgd
B`ms`snqhtl9 Eqnl Bg`qk`l`fmd sn sgd Entqsddmsg Bdmstqx” '«Sὸ B`ms`snqhtl· ἀπὸ τὸν
Καρ λομάγνο στὸν 03ο αἰῶνα»( ἐπιδιώκει νὰ φωτίσει τὴν ἀνάπτυξη τοῦ γρηγοριανοῦ ρεπερ,
τορίου μέσῳ τῆς ἔρευνας τοῦ βιβλίου τῶν fq`ct`kr καὶ rnknhrs `kkdkth`r στὴ διάρκεια τῆς
παραπάνω ἱστορικῆς περιόδου- Τὰ ἑπόμενα δύο ἄρθρα βρίσκονται ἀκόμα πλησιέστερα στὸν
ὀρθόδοξο χριστιανὸ ἀναγνώστη- Τὸ ἄρθρο τῆς L`qfns E`rrkdq “Sgd Ehqrs L`qh`m Ed`rs hm
Bnmrs`mshmnokd `mc Idqtr`kdl9 Bg`ms Sdwsr+ Qd`chmf `mc Gnlhkdshb Khstq`stqd” '«Ἡ πρώτη
Θεομητορικὴ ἑορτὴ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ9 Ὑμνολογικὰ κείμενα+
ἀναγνώσματα καὶ ὁμιλίες»( ἀσχολεῖται μὲ μιὰ καθοριστικὴ περίοδο στὴν πρώιμη ἀνά,
πτυξη τῆς λειτουργικῆς ζωῆς στὴν Ἁνατολή+ συγκεκριμένα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ
τὴν Ἱερουσαλὴμ τοῦ 4ου αἰώνα- Οἱ ἱστορικὲς συγκυρίες ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἀνάπτυξη τῆς
πρώτης Θεομητορικῆς ἑορτῆς θεωροῦνται ὅτι ἦταν οἱ ἑξῆς τρεῖς9 «α( Ἡ ὑπερτονισμένη
σημασία τοῦ ρόλου τῆς Θεοτόκου+ κατὰ τὴν ἄποψη τῶν μεγαλύτερων θρησκευτικῶν δια,
νοητῶν+ λόγῳ τῶν χριστολογικῶν ἐρίδων τῆς ἐποχῆς+ β( ἡ διεύρυνση τοῦ χριστιανικοῦ ἑορ,
τολογίου+ ὥστε νὰ συμπεριλάβει τὴν ἀνεξάρτητη γιορτὴ τῆς Γεννήσεως – ἡ πρώτη Θεο,
μητορικὴ ἑορτὴ ἔχει τὶς ρίζες της στὶς πρώιμες ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων – καὶ γ( οἱ
πολιτικὲς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς ποὺ ἐμπλέκουν ἰσχυρὲς γυναῖκες καὶ τοὺς ἄνδρες συμμά,
χους τους+ οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰσχυρὴ ἐπιθυμία νὰ προαγάγουν καὶ καθιερώσουν τὴ λατρεία
τῆς Θεοτόκου» 'σελ- 17(- Ἡ συγγραφεὺς ἐξετάζει Θεομητορικὲς ὁμιλίες+ ὑμνολογικὰ κεί,
μενα καὶ ἀναγνώσματα ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὰ συγκρίνει μὲ ἀντίστοιχα τῆς
Ἱερουσαλὴμ το πο θε τών τας τὶς πηγὲς στὸ ἱστορικο,πολιτικὸ καὶ θεολογικὸ πλαίσιο τῆς
ἐποχῆς τους- Ἁφοῦ ἀναλύσει τὸ ἔργο τοῦ Πρόκλου καὶ τῆς Πουλχερίας 'ἀδερφῆς καὶ παι,
δαγωγοῦ τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδοσίου A΄( ποὺ σκοπὸ εἶχε νὰ διαδώσει τὶς Θεομητορικὲς
ἑορτὲς στὴ Βασιλεύουσα+ ἡ συγγραφεὺς τὸ συγκρίνει κατόπιν μὲ ὑμνολογικὰ κείμενα καὶ
ἀναγνώσματα ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὶς Θεομητορικὲς ὁμιλίες τῶν Ἡσυχίου καὶ Χρυ,
σίππου ἐπίσης ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ κάνοντας παράλληλα ἀναφορὲς καὶ σὲ ἄλλες πηγές-
Οἱ ἀκολουθίες+ τὰ ὑμνολογικὰ ἀναγνώσματα καὶ τὰ κείμενα συνοψίζονται μὲ εὔληπτο
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τρόπο σὲ δύο πίνακες- Τὸ ἑπόμενο ἄρθρο+ “@ Mdv Enkhn enq Ls- @sgnr LR Bghk`mc`qh 2/6+
`mc Rnld Nardqu`shnmr nm sgd Bnmsdmsr ne sgd Rk`uhb Kdmsdm Rshbgdq`qhnm `mc Odmsdjnrs`qhnm”
'«Ἕνα νέο φύλλο γιὰ τὸ χειρόγραφο 2/6 Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
μερικὲς παρατηρήσεις στὰ περιεχόμενα τοῦ σλαβικοῦ Στιχηραρίου τῆς Μεγάλης Τεσσα,
ρακοστῆς καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου»( τοῦ Mhbnk`r Rbghcknurjx+ ἐξετάζει τὴ μετάβαση τῆς
μελωδίας συγκρίνοντας ἑλληνικὰ καὶ σλαβικὰ στιχηραρικὰ χειρόγραφα- Ἡ σύγκριση
βασίζεται στὸ χαμένο φύλλο 61α ποὺ βρέθηκε πρόσφατα καὶ εἶχε μεταφερθεῖ ἀπὸ τὴ Μονὴ
Χιλανδαρίου στὴν Ἁγία Πετρούπολη ἀπὸ τὸν διαβόητο ἀρχιμανδρίτη Πορφύριο Οὐσπένσκι+
κατὰ τὰ μέσα τοῦ 08ου αἰώνα-

Τὰ τρία ἄρθρα τοῦ Δευτέρου Μέρους+ Lncd `mc Ldknr 'Ἦχος καὶ Μέλος(+ πραγμα,
τεύονται ὅλα τὰ συστήματα ὀκτὼ ἤχων ποὺ χρησιμοποιοῦνται καὶ στὰ δυτικὰ καὶ στὰ
ἀνατολικὰ ὑμνολογικὰ συστήματα- Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἐξέταση τοῦ θέμα,
τος τοῦ πῶς οἱ μελωδίες ποὺ προϋπῆρχαν τῆς καθιέρωσης τοῦ ὀκτωήχου συστήματος
ἐνσωματώθηκαν στοὺς ἤχους+ χωρὶς νὰ ἔχουν στὴν οὐσία γραφεῖ σύμφωνα μὲ τοὺς κανό,
νες τους καὶ τὶς θεωρίες σύνθεσης+ οἱ ὁποῖοι ἔμενε ἀκόμη νὰ κωδικοποιηθοῦν σὲ μιὰ ἑνο,
ποιημένη θεωρία- Στὸ ἄρθρο του “Sgd Lncdr Adenqd sgd Lncdr9 @mshognm `mc Cheedqdmsh` hm
Vdrsdqm Bg`ms” '«Οἱ ἦχοι πρὶν ἀπὸ τοὺς ἤχους9 Ἁντίφωνο καὶ ἰδιόμελα 'cheedqdmsh`( στὸ
δυτικὸ ὕμνο»( ὁ Jdhsg E`kbnmdq ξεκινᾶ μὲ τὴ θέση ὅτι ἀπὸ τὸν ἔνατο αἰῶνα καὶ μετὰ οἱ θεω,
ρίες τῶν μεσαιωνικῶν ὕμνων μιλοῦν γιὰ ἰδιάζοντες ὕμνους+ οἱ ὁποῖοι στὴν πραγματικότη,
τα δὲν ταιριάζουν στοὺς ἤχους ποὺ τοὺς ἀποδίδονται- Ὅπως ἀναφέρεται στὰ σχόλια τοῦ
Ideedqx+ οἱ cheedqdmsh` εἶναι «παραδοσιακὲς φόρμες ρυθμῶν ποὺ εἶναι κοινοὶ στὸ γρηγοριανὸ
ρεπερτόριο καὶ τὶς τοπικὲς ὑμνολογικὲς λατινικὲς παραδόσεις ποὺ δὲν ἀποδέχτηκαν ποτὲ
τὴν Ὀκτώηχο» 'σελ- 02/(- Ὁ E`kbnmdq γράφει χαρακτηριστικά9 «Μὲ τὴν ἐπικράτηση τῆς
ὀκτωήχου κατὰ τὸν ὄγδοο αἰῶνα+ ἕνας μικρότερος ἀριθμὸς ἀπὸ εὐρύτερες κατηγορίες 'οἱ
ὀκτὼ ἦχοι( ἀπορρόφησαν ἕνα μεγαλύτερο ἀριθμὸ ἀπὸ πιὸ μικρὲς κατηγορίες 'τὶς che ,
edqdmsh`( ποὺ εἶχαν προηγουμένως κυριαρχήσει στὴ δυτικὴ Ὑμνολογία- Μὲ τὴν ἀποδοχὴ
τῆς ὀκτωήχου ἐμφανίστηκε ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη γιὰ ἑνοποίηση καὶ ὁμοιομορφία καὶ πρὸς
αὐτὴ τὴν κατεύθυνση χρησιμοποιήθηκαν καὶ ἄλλα διάφορα βυζαντινὰ σχήματα+ τὰ ὁποῖα
σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν ἦταν τόσο παλαιά9 αὐτὰ περιλαμβάνουν τὶς τονικὲς φόρμες+ τὰ
ἠχήματα καὶ πιθανῶς ἀκόμη καὶ τὰ o`q`osdqr» 'σελ- 031(- Τὸ ἄρθρο τοῦ C`uhc F- Gtfgdr9
“Fthcn’r Sqhstr9 @m @rodbs ne Bg`ms Rsxkd” '«Sd Sqhstr τοῦ Fthcn9 Μιὰ ἄποψη τοῦ ὑμνολο,
γικοῦ ὕφους»( ἐξετάζει τὴν ἄποψη τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ Fthcn+ ἀπὸ τὸ @qdyyn4+ πάνω στὴ
χρήση τῶν νοτῶν cn καὶ e` ὡς κατάλοιπο μιᾶς συστηματικῆς μορφῆς συνθέσεως ποὺ
προηγήθηκε τῆς ὀκτωηχίας- Στὸ Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνεται ἐπίσης ἕνα πολὺ ἐνδια,
φέρον ἄρθρο τοῦ ἐκδότη Odsdq Ideedqx μὲ τίτλο “Sgd D`qkhdrs Njsndbgnh9 Sgd Qnkd ne
Idqtr`kdl `mc O`kdrshmd hm sgd Adfhmmhmfr ne Lnc`k Nqcdqhmf” '«Οἱ πρώιμες Ὀκτωηχίες9 Ὁ
ρόλος τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς Παλαιστίνης στὶς ἀρχὲς τῆς ἠχητικῆς ταξινόμησης»(- Γιὰ

4- Lετὰ τὸ θεωρητικὸ τοῦ Aοηθίου+ ἡ διατριβὴ τοῦ
Fthcn '880,0/22( Lhbqnknftr ἦταν τὸ σημαντικότερο

βιβλίο περὶ τῆς μουσικῆς πρακτικῆς στὴ Δύση κατὰ
τὸν Lεσαίωνα-
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ὅποιον μελετᾶ τὴ λειτουργική+ τὴν ὀρθόδοξη ὑμνογραφία ἢ τὸ βυζαν τινὸ μέλος+ τὸ ἄρθρο
αὐτὸ προσεγγίζει ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον θέμα- Ὁ συγγραφεὺς ἐξετάζει τὴν ἀποδοχὴ τοῦ
συστήματος τῶν ὀκτὼ ἤχων παραθέτοντας συγκριτικὰ στοιχεῖα τῆς γρηγοριανῆς+ συ ,
ριακῆς+ ἀρμενικῆς+ ἑλληνικῆς+ σλαβονικῆς καὶ γεωργιανῆς μουσικῆς παράδοσης- Ἁξίζει
στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ παρουσιάσουμε μιὰ σύντομη περίληψη τοῦ κειμένου αὐτοῦ-

Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα τοῦ Ideedqx+ οἱ Λατινικὲς θεωρητικὲς πηγὲς τοῦ ὀγδόου καὶ
ἐνάτου αἰώνα προσφέρουν ἄφθονες ἀποδείξεις ὅτι τὸ σύστημα τῶν ὀκτὼ ἤχων στὴ Δύση
ἦταν τὸ ἄμεσο ἀποτέλεσμα τῆς σχέσης του καὶ σύνδεσής του μὲ τὴ βυζαντινὴ ἑλληνικὴ
παράδοση τῆς ἐποχῆς- Παραπέμποντας σὲ μιὰ μελέτη τοῦ @dkqdc Bncx τοῦ 087/ '«Ἡ
πρώιμη ἱστορία τῆς ὀκτωηχίας στὴ Συρία»5( ὁ Ideedqx συνδέει τὴ συστηματοποίηση τῶν
ὀκτὼ ἤχων μὲ τὴν ἐμφάνιση κατὰ τὸν ὄγδοο αἰῶνα τοῦ ἑλληνικοῦ ὑμνογραφικοῦ ε ἴδους τοῦ
κανόνα 'ἂν καί+ κατὰ παράδοξο τρόπο+ χαρακτηρίζει τοὺς πρώτους συγγραφεῖς κανόνων
ἁγίους Ἁνδρέα Κρήτης+ Ἰωάννη Δαμασκηνὸ καὶ Κοσμᾶ Ἱεροσολύμων ὡς «Μελικίτες
Σύρους» (- Ὁ κανόνας στὴν περίοδο ἀπὸ τὸν ἔνατο μέχρι τὸν ἑνδέκατο αἰῶνα γνώρισε
σταδιακὴ ἐξάπλωση- Ἁφοῦ σημειώσει τὴν ὕπαρξη ὁμοιοτήτων στὸν τρόπο ποὺ ἡ συριακὴ
παράδοση ὀργάνωνε τὰ λειτουργικὰ ἔτη σὲ κύκλους τῶν ἑπτὰ Κυριακῶν καὶ διαπιστώσει
τὴ διεύρυνση σὲ κύκλο τῶν ὀκτὼ ἑβδομάδων στὴν πόλη τῆς Ἁλεξάνδρειας+ ὁ συγγραφέας
ἀσπάζεται τὸ συμπέρασμα τοῦ Bncx+ σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο «ἡ ὀκτωηχία ἦταν τὸ δημι,
ουργικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἑλληνιστικοῦ συριακοῦ πνεύματος» 'σελ- 07/,070(- Στοιχεῖα
ἀπὸ τὴν ἀρμενικὴ παράδοση ἐπίσης ὑποδεικνύουν τὴν ταυτόχρονη ἀνάπτυξη τοῦ ὀκτωή,
χου συστήματος μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κανόνα κατὰ τὸν ὄγδοο αἰῶνα ἀπὸ τὸν
ἐπίσκοπο Στέφανο τοῦ Rhvmhj+ ὁ ὁποῖος εἶχε ζήσει πολλὰ χρόνια στὴν Κωνσταν τινούπολη
καὶ εἶχε σχέσεις μὲ τὸν Πατριάρχη Γερμανό+ ἕναν ἀκόμη ἀπὸ τοὺς πρώτους συνθέτες
κανόνων- Ὅμως περισσότερη ἔρευνα εἶναι ἀπαραίτητη στὸ πεδίο αὐτό+ πρὶν καταλήξουμε
σὲ πιὸ ὁριστικὰ συμπεράσματα- Τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ καὶ σλαβονικὴ παράδοση
ἐξετάζονται στὸ πλαίσιο δύο θεμάτων9 α( τὰ θεωρητικὰ τῶν Παπαδικῶν καὶ τοῦ Ἁ ,
γιοπολίτου+ β( τὰ ὑμνολογικὰ βιβλία τῆς Ὀκτωήχου –μὲ ἐπέκταση τὴν Παρακλητικὴ ἢ
Μεγάλη Ὀκτώηχο– καὶ τοῦ Εἱρμολογίου- Τὰ συγκριτικὰ στοιχεῖα ποὺ βασίζονται στὸ
Τυπικὸ τῆς Μεσσήνης τοῦ 01ου αἰώνα 'ἕνα Τυπικὸ τοῦ 0/ου αἰώνα τῆς Μεγάλης Ἐκ ,
κλησίας(+ στὸ χειρόγραφο ἀρ- 33 τῆς Ἁγ- Πετρούπολης τοῦ 8ου αἰώνα 'ποὺ προηγουμένως
βρισκόταν στὸ Ὄρος Σινᾶ( καὶ σὲ ἕνα βυζαντινὸ Ἁπόστολο στὴν Ἁθήνα6+ γιὰ τὴν ἀνά,
πτυξη τῆς Ὀκτωήχου καὶ τῶν πρώτων Εἱρμολογίων+ ὅλα ὑποδεικνύουν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ
τὴν ἀναφορὰ καὶ προέλευση ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν Παλαιστίνη τοῦ 7ου αἰώνα+ ἡ
ὁποία σταδιακὰ παραχωρεῖ τὴ θέση της στὶς παραδόσεις τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τῆς
Ἁθήνας- Ἡ μελέτη πρόσφατων στοιχείων ποὺ συλλέχθηκαν κατὰ τὶς δύο τελευταῖες

5- @dkqdc Bncx+ “Sgd d`qkhdrs ghrsnqx ne sgd nbsndbgnr
hm Rxqh`” στὸ D`rs ne Axy`mshtl9 Rxqh` `mc @qld mh` hm sgd
Enql`shud Odqhnc+ dc- Mhm` F`qrnï`m+ ds `k+ Ctla`qsnm
N`jr Rxlonrhtl 087/ 'V`rghmf snm+ C- B-9 Ctla`qsnm
N`jr Bdmsdq enq Axy`mshmd Rstchdr+ 0871(+ 78,002-

6- Bgqhrsh`m G`mmhbj+ “Kdr kdbshnmm`hqdr fqdbr cd k’
@onrsnknr `udb mns`shnm djognméshptd”+ Rstchdr hm D`rsdqm
Bg`ms HU+ dc- L- Udkhlhqnuhć 'Bqdrsvnnc+ MX9 Rs-
Uk`chlhq’r Rdlhm`qx Oqdrr+ 0868(+ 65,7/-
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δεκαετίες ἔρευνας πάνω στὰ πρῶτα λειτουργικὰ βιβλία τῆς Γεωργιανῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ ,
κλησίας+ δηλ- μεταφράσεις τῶν ἑλληνικῶν λειτουργικῶν βιβλίων ποὺ πραγματοποιήθηκαν
ἀπὸ Γεωργιανοὺς μοναχοὺς σὲ μοναστήρια τῆς Ἱερουσαλήμ+ παρέχει στὸν σύγχρονο ἐρευ,
νητὴ μιὰ εἰκόνα τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς λειτουργίας+ πρὶν ἀκολουθήσει ἡ σύνθεση τῆς Κων,
σταντινούπολης7- Ἁφοῦ ξεχωρίσει ἕξι στάδια στὴν ἀνάπτυξη τῶν γεωργιανῶν Εἱρμολο,
γίων καὶ τέσσερα στάδια στὴν ἐξέλιξη τῆς γεωργιανῆς Ὀκτωήχου καὶ τὰ συγκρίνει κατό,
πιν μὲ τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα+ ὁ Ideedqx ὁλοκληρώνει τὴ μελέτη του μὲ τὸ συμπέρασμα ὅτι+
ἐνῶ οἱ γεωργιανὲς μεταφράσεις ἀκολουθοῦν τὴν τάξη τοῦ ἑλληνικοῦ εἴ δους+ ὡς ἀποτέλε,
σμα παρόμοιων λειτουργικῶν παραδόσεων+ στὴν πραγματικότητα ἐλάχιστα κείμενα εἶναι
κοινά- Αὐτὸ ὑποδεικνύει+ ὑποστηρίζει+ μιὰ κοινὴ καταγωγὴ ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ βιβλία+ ἀλλὰ
δηλώνει ἐπίσης καὶ ἀνάπτυξη μιᾶς ἀνεξάρτητης παράδοσης- Ἕνα ἄλλο σημεῖο ποὺ προ,
κύπτει ἀπὸ τὴ συγκριτικὴ μελέτη τῶν στοιχείων εἶναι ἡ ὕπαρξη μιᾶς συλλογικῆς διαδι,
κασίας στὶς κοινὲς ρίζες τοῦ ὀγδόου αἰώνα+ παρὰ ἡ παρουσία ἑνὸς μοναδικοῦ συγγραφέα
τῆς Ὀκτωήχου- Ἡ ἐντυπωσιακὴ ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὶς διαφορετικὲς ὑμνολογικὲς
παραδόσεις ποὺ ἐξετάστηκαν ὑποδεικνύει σαφῶς τὴν προέλευση τῆς ὀκτωηχίας ἀπὸ τὴν
Παλαιστίνη τοῦ 7ου αἰώνα+ συστήματος ποὺ ἐπηρέασε τὴν ἐξέλιξη τῶν ὕμνων τόσο στὴν
Ἁνατολὴ ὅσο καὶ στὴ Δύση-

Τὸ Τρίτο Μέρος+ Stqmhmf Onhmsr hm sgd Ghrsnqx ne Mdtl`shb Mns`shnmr 'Ἁποφασιστικὰ
σημεῖα καμπῆς στὴν ἱστορία τῆς μουσικῆς σημειογραφίας(+ περιλαμβάνει δύο ἄρθρα ποὺ
πραγματεύονται τὴν ἐξέλιξη τῶν ὑμνολογικῶν σημείων+ τὸ ἕνα στὴ λατινικὴ Δύση καὶ τὸ
ἄλλο στὴ σλαβικὴ Ἁνατολή- Στὸ ἐνδιαφέρον ἄρθρο του “Sgd Nsgdq Lnctr9 Nm sgd Sgdnqx
`mc Oq`bshbd ne Hmsdqu`kr hm sgd Dkdudmsg `mc Svdkesg Bdmstqhdr” '«Ὁ Ἄλλος Lnctr9 Θεωρία
καὶ πρακτικὴ τῶν διαστημάτων κατὰ τοὺς ἑνδέκατο καὶ δωδέκατο αἰῶνες»( ὁ Bg`qkdr L-
@sjhmrnm ἐξετάζει τὴν ἐξέλιξη τοῦ δυτικοῦ ὕμνου στὸ πεντάγραμμο ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀπο,
δοχῆς καὶ πρόσληψης ἀντιλήψεων τῆς κλασσικῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς θεωρίας- «Ἡ
μετάβαση στὴν μὲ ἀκρίβεια σημείωση τῶν διαστημάτων δὲν ἦταν μιὰ ἁπλῆ ἀλλαγὴ στὴν
πρακτικὴ γραφῆς»+ σημειώνει+ «ἀλλὰ μιὰ μόνο ἄποψη μιᾶς εὐρύτερης μεταβολῆς στὴ
μεσαιωνικὴ μουσικὴ παράδοση+ καθὼς ἡ κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας μουσικῆς θεωρίας καὶ
οἱ παραδόσεις τῆς λειτουργικῆς πρακτικῆς τῆς ψαλτικῆς βρέθηκαν σὲ μιὰ νέα ἁρμονικὴ
συνάντηση καὶ συμφωνία» 'σελ- 145(- Συνολικὰ τὸ ἐνδιαφέρον του ἐντοπίζεται στὸν ὅρο
lnctr+ καθὼς παρέχει δυνατότητες γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ «διαστήματος 'hmsdqu`k(»+ καὶ
ἑπομένως γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν σημείων τοῦ πενταγράμμου καὶ τελικὰ τὶς ἐπιπτώσεις
στὴ μουσικὴ παιδαγωγία- Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τοῦ Kdux ὅτι τὰ πρῶτα πνεύμα,
τα ἀντιπροσώπευαν τὴ μελωδία μὲ γραφικὰ σημάδια 'κάτι ποὺ εἶναι ἀκόμα συνηθισμένο
στὴν Ἑλληνικὴ Ψαλτικὴ πρακτική8( ὁ @sjhmrnm ἀνιχνεύει μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις αὐτῆς

7- Πρβλ- Qnadqs S`es+ Sgd Axy`mshmd Qhsd9 @ Rgnqs
Ghrsnqx- @ldqhb`m Drr`xr hm Khstqfx Rdqhdr+ dc- D- Enkdx
'Bnkkdfduhkkd+ Lhmmdrns`9 Sgd Khstqfhb`k Oqdrr+ 0881(+
κυρίως τὰ κεφάλαια 4+ 5 καὶ 6-

8- Πρβλ- B- Eknqnr+ Dhmeügqtmf hm chd Mdtldmjtmcd

'087/( ἢ καὶ τώρα στὰ ἑλληνικὰ ὡς Ἡ ἑλληνικὴ
παράδοση στὶς μουσικὲς γραφὲς τοῦ μεσαίωνα· εἰσα,
γωγὴ στὴ νευματικὴ ἐπιστήμη 'Θεσσαλονίκη· ἐκδό,
σεις Yήτη+ 0887(+ σελ- 11 κ-ἑ-
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τῆς πρακτικῆς στὰ καθορισμένα+ ἀκριβῆ+ rhmfkd,ohsbg σημεῖα+ ἐξετάζοντας τὴ μίξη τῆς `qr
ltrhb` 'ἑλληνικῆς μουσικῆς θεωρίας( μὲ τὴν `qr b`mshb` 'ζωντανὴ ψαλτικὴ παράδοση(
τῆς ἐποχῆς- Τὸ μέσο ποὺ χρησιμοποιήθηκε γι’ αὐτὸ τὸ σκοπὸ ἦταν μιὰ σειρὰ ἀπὸ διδακτι,
κοὺς στίχους ποὺ ἀνακάλυψε στὰ μουσικὰ χειρόγραφα+ ξεκινώντας ἀπὸ τὸν ἐνδέκατο καὶ
δωδέκατο αἰῶνα καὶ φθάνοντας μέχρι τὸν δέκατο τέταρτο0/- Τd ἄρθρο τοῦ Lhknš Udkh ,
lhqnuhć9 “Qtrrh`m Ltrhb`k @yatjh9 @ Stqmhmf Onhms hm sgd Ghrsnqx ne Rk`unmhb Bg`ms” '«Ρω ,
σικὸ @yatjh9 Ἕνα σημεῖο καμπῆς στὴν ἱστορία τῆς σλαβονικῆς ψαλτικῆς»(+ προσεγγίζει
τὸ θέμα τῆς ἀνάπτυξης τῆς σλαβονικῆς σημειογραφίας ἐξετάζοντας τὴν ἐξέλιξη τῶν
σημαδιῶν ποὺ καθορίζουν διαστήματα σὲ σημάδια ποὺ τελικὰ γίνονται “ohsbg,rodbhehb”
'μουσικὰ σημάδια ποὺ δηλώνουν συγκεκριμένη φωνή· 055/ μ-Χ-(- Εἰδικότερα τὰ χειρό,
γραφα ποὺ εἶναι γραμμένα ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 04ου μέχρι τὰ μέσα τοῦ 06ου αἰώνα ἀντιπρο,
σωπεύουν μιὰ χαμένη γέφυρα στὴ συνέχεια τῆς σλαβονικῆς σημειογραφίας- Σύνολα ἀπὸ
μελωδικὲς φόρμες ποὺ ὀνομάζονται onodujh θεωροῦνται ὡς προβληματικά- Τὸ δεύτερο
μισὸ τοῦ 06ου αἰώνα γνώρισε ἐπίσης τὴ διείσδυση «μυστικῶν σημειογραφικῶν κωδίκων»
'σελ- 1/0(+ ὅπως τὰ χαρακτηρίζει ὁ συγγραφεύς+ μὲ τὴ μορφὴ εἰδικῶν συμβόλων καὶ
συγκεκριμένα τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων «βῆτα» καὶ «θῆτα»00+ γνωστὰ στὴ Ρωσία ὡς
ἀρχὴ s`hmny`ljmtsxh- Ἁφοῦ περιγράψει τὸ πρόβλημα ὁ Udkhlhqnuhć θεωρεῖ τὴν ἐξέταση τοῦ
ἐπονομαζόμενου “`yatjh” ὡς πιθανὴ λύση- Τὰ “`yatjh” 'ὁ ὅρος στὴν κυριολεξία σημαίνει
ἀλφάβητος( ξεκινοῦν τὴν ἐμφάνισή τους κατὰ τὸν 04ο αἰῶνα καὶ ἀποτελοῦν πίνακες ἢ
καταλόγους πνευμάτων- Μεταξὺ τοῦ 04ου καὶ 06ου αἰώνα ἔχουν ἀναγνωριστεῖ πάνω ἀπὸ
ἑκατὸ `yatjh- Ἡ συγκριτικὴ μελέτη αὐτῶν τῶν καταλόγων ἐκτὸς ἀπὸ τὴ δυνατότητα ποὺ
προσφέρει γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ νοήματος τῶν παλαιότερων σημείων+ μπορεῖ νὰ συμβά,
λει σημαντικὰ στὴν ἀναγνώριση τῆς σχέσης τῶν ρωσικῶν σημείων μὲ τὶς βυζαντινὲς
ρίζες τους καὶ ἔτσι τελικὰ νὰ συμπληρώσει τὴν εἰκόνα τῆς ἀνάπτυξης τῆς ρωσικῆς μου,
σικῆς ἀπὸ μιὰ εἰσαγόμενη βυζαντινὴ παράδοση σὲ μιὰ αὐτόνομη καὶ μοναδικὴ μορφὴ
τέχνης-

Τὰ ἄρθρα τοῦ Τέταρτου Μέρους ἀνήκουν στὴν ἑνότητα μὲ γενικὸ τίτλο B`rd Rstchdr hm
Ldknchb Sq`mrlhrrhnm 'Περιπτώσεις,Ἐφαρμογὲς στὴ μελωδικὴ διάδοση(- Τὸ κοινὸ νῆμα
ποὺ ἑνώνει αὐτὲς τὶς τοποθετήσεις ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὁ Kdux ἀποκαλοῦσε ὡς
«ltkshokdr» 'πολλαπλότητες(+ ἡ ἄποψη δηλαδὴ ὅτι τὸ κοινὸ μελωδικὸ ὑλικό+ κείμενα καὶ
τελετουργίες δύο ἢ περισσότερων ὕμνων μπορεῖ νὰ ἀντιπροσωπεύει μιὰ προγενέστερη προ,
φορικὴ παράδοση+ ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Ideedqx στὴν εἰσαγωγὴ αὐτοῦ τοῦ μέρους- Τὸ πρῶτο ἄρθρο

0/- Ἡ χρήση διδακτικῶν στίχων ὑπάρχει καὶ στὴν
Ἑλληνική μας Ψαλτικὴ Sέχνη· οἱ στίχοι αὐτοὶ εἶναι
γνωστοὶ ὡς μέθοδοι τῶν θέσεων+ ὅπως οἱ μέθοδοι τῶν
Ἰωάννου Γλυκέος+ Ἰωάννου Jουκουζέλους –γνωστὴ
καὶ ὡς Sὸ Lέγα Ἴσον–+ Παναγιώτου Wρυσάφη τοῦ
νέου+ Ὁἠ ıέÏˆÓἠ ÌÔ˘ÛÈÎὴÓἠ Ì·ıÂῖÓ+ ὅπως καὶ πολλὰ
ἄλλα ποὺ συνήθως βρίσκονται στὶς θεωρίες τῶν
παπαδικῶν- Πρβλ- Γρ- Θ- Στάθη+ «Ἡ Lέθοδος τῶν

θέσεων τοῦ Ἰωάννου Jουκουζέλη καὶ ἡ ἐφαρμογή
της»+ Axy`mshmd Bg`ms9 Sq`chshnm `mc Qdenql- @bsr ne `
Lddshmf gdkc `s sgd C`mhrg Hmrshstsd `s @sgdmr+ 0882
'Lnmnfq`ogr ne sgd C`mhrg Hmrshstsd `s @sgdmr+ Unk- 1+ dc-
B- Sqndkrfåqc+ 0886(+ 1/2-

00- I- Q``rsdc+ “@ oqhlhshud o`k`dnaxy`mshmd ltrhb`k
mns`shnm”+ Bk`rrhb` ds Ldch`du`kh` 12 '0851(+ 2/1,0/-
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τοῦ Τέταρτου Μέρους ἀνήκει στὸν Iöqfdm Q``rsdc '† 0884(+ ἕναν ἐρευνητὴ εὐρέως γνωστὸ
γιὰ τὴν ἐνασχόλησή του μὲ τὸ βυζαντινὸ μέλος+ εἰδικότερα μέσῳ τῆς σχέσης καὶ συνερ,
γασίας του μὲ τοὺς Ἕλληνες μουσικολόγους Ἁμαργιανάκη καὶ Στάθη01- Στὸ σύντομο
ἄρθρο του “Jnms`jhnm Ldknchdr hm Nq`k `mc Vqhssdm Sq`chshnm” '«Μελωδίες γιὰ Jοντάκια
στὴν προφορικὴ καὶ γραπτὴ παράδοση»( συγκρίνει βασικὰ τὶς μουσικὲς ἀναφορὲς 'ptnsdr(
σὲ κοντάκια τοῦ παλίμψηστου τοῦ 02ου αἰώνα ἑλληνικοῦ χειρογράφου 563 τῆς Ἁγ-
Πετρούπολης μὲ τὸ Ἁθωνικὸ αὐτόγραφο τοῦ 04ου αἰώνα τοῦ Ἰωάννη Πλουσιαδηνοῦ+ τὸ
χειρόγραφο Διονυσίου 46/- Ὁ συγγραφεὺς ἀντλεῖ στοιχεῖα ἀπὸ ἕνα προηγούμενο ἄρθρο
του+ ὅπου συγκρίνει τὸ Κοντάκιο γιὰ τὴ 03η Σεπτεμβρίου ὉἠὙ„ˆıÂὶ˜ στὸ χειρόγραφο 563
τῆς Ἁγ- Πετρούπολης μὲ κάποιο χειρόγραφο ἀπὸ τὴ Σόφια τοῦ 06ου αἰώνα καὶ ἄλλο ἕνα
χειρόγραφο τῆς Κοπεγχάγης τοῦ 07ου αἰώνα+ μὲ ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸν Πέτρο Λαμπαδάριο
καὶ τὸν Πέτρο Βυζάντιο02- Αὐτὸ τὸ μοναδικὸ ἄρθρο+ ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ συνέχεια ἀνά,
μεσα στὴ μεταβυζαντινὴ καὶ βυζαντινὴ μελωδικὴ παράδοση+ καταλήγει στὸ συμπέρασμα
ὅτι+ ἐφόσον ἡ πλειοψηφία τῶν παλίμψηστων προέρχεται ἀπὸ τὰ Βασιλειανὰ μοναστήρια
τῆς Νότιας Ἰταλίας καὶ Σικελίας+ ὁ συγγραφεὺς τοῦ χειρογράφου τῆς Ἁγ- Πετρούπολης
ἦταν πιθανὸν στὴν Ἰταλία+ ὅταν ἔγραψε τὸ χειρόγραφό του+ ἐφόσον εἶναι γνωστὸ ὅτι ἔζησε
πολλὰ χρόνια ἐκεῖ- Οἱ διαφορὲς ἀνάμεσα στὰ δύο χειρόγραφα ἀποδίδονται στὴν προσωπικὴ
μουσικὴ ἔμπνευση τοῦ Πλουσιαδηνοῦ- Τὸ ἄρθρο τῆς Qtsg Rsdhmdq μὲ τίτλο “Nm sgd Udqrdr
ne sgd Needqsnqx Dkdfdqtms” '«Περὶ τῶν στίχων τῆς Ἁναφορᾶς Dkdfdqtms»( ἀποτελεῖ ἐπέ,
κταση μιᾶς μελέτης τοῦ Kdux πάνω στὸ  ἴδιο ἀντίφωνο γιὰ τὴ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Στεφά,
νου03- Προσφέρει διευρυμένα στοιχεῖα καὶ ἀναλύσεις πάνω σὲ διαφορετικὲς τοπικὲς μελω,
δικὲς παραδόσεις γιὰ τὸ ρεπερτόριο τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ γρηγοριανοῦ μέλους+ χρη,
σιμοποιώντας αὐτὲς τὶς γνώσεις γιὰ νὰ ἀνιχνεύσει καὶ κατατάξει τοὺς δρόμους τῆς μετά,
βασης–διάδοσης- Ὁ Chlhsqhid Rsde`mnuhć μᾶς ἐπιστρέφει σὲ οἰκείους χώρους μὲ τὸ ἄρθρο
του “Sgd Sqhr`fhnm hm Rnld Axy`mshmd `mc Rk`unmhb Rshbgdq`” '«Τὸ Τρισάγιο σὲ μερικὰ
βυζαντινὰ καὶ σλαβονικὰ στιχηρά»(- Ὁ συγγραφεὺς συλλέγει ἑλληνικὰ καὶ σλαβονικὰ
στιχηρὰ ποὺ ἀναφέρονται στὸν Τρισάγιο ὕμνο 'ἍÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜,ἠἅÁÈÔ˜ἠἰÛ¯˘Úό˜,ἠἅÁÈÔ˜ἠἀıά-
Ó·ÙÔ˜,ἠἐÏέËÛÔÓἠἡÌᾶ˜(+ μὲ σκοπὸ α( νὰ «παρακολουθήσει τὴ σημειογραφικὴ καὶ μελωδικὴ
παράδοση τοῦ Τρισαγίου Ὕμνου σὲ κάποια διαθέσιμα Bnhrkhm+ μεσοβυζαντινά+ μεταβυζαν ,
τινὰ καὶ σλαβονικὰ χειρόγραφα καὶ β( νὰ συγκρίνει τὶς μελωδικὲς φόρμες ποὺ ὑποστηρί,
ζουν τὸ Τρισάγιο στὰ τρία διαφορετικὰ στιχηρά+ γιὰ νὰ διαπιστώσει ἂν μπορεῖ νὰ ἐντοπι,
σθεῖ ἕνα κοινὸ μελωδικὸ σχῆμα πίσω ἀπὸ αὐτά» 'σελ- 2/2,2/3(- Τὰ στιχηρὰ ποὺ ἀναφέ,
ρονται εἶναι τὸ ¢ÂῦÙÂἠÏ·Ôὶ ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸ τῆς Πεντηκοστῆς+ τὸ √ἱἠἄ˘ÏÔÈἠıÚόÓÔÈ ἀπὸ τὴ
Λιτὴ τῆς 7ης Νοεμβρίου καὶ τὸ ªˆÛῆ˜ἠÙῷἠÎ·ÈÚῷἠÙῆ˜ἠἐÁÎÚ·ÙÂί·˜ ἀπὸ τοὺς Αἴ νους τῆς

01- Γιὰ τὶς προσωπικές του ἀναμνήσεις βλ- «Sὸ
ὄνομά σου ὅτι καλόν· † Iöqfdm Q``rsdc»+ Θεολογία 56
'0885(+ 42/,38+ καὶ στὸν τιμητικὸ τόμο «…τιμὴ πρὸς τὸν
διδάσκαλον…»- Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ κα ,
θηγητοῦ Γρηγορίου Θ- Στάθη- Ἁφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρο,
να τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς

καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του+ Ἁ θῆναι 1//0+ 58 κ-ἑ-
καὶ 171,2-

02- Ἡ μελέτη αὐτὴ ποὺ διαβάστηκε τὸ 0880 στὸ Ax ,
y`mshmd Bnmfqdrr στὴ Lόσχα παραμένει ἀδημοσίευτη-

03- J- Kdux+ “Nm Fqdfnqh`m nq`khsx”+ Intqm`k ne sgd
@ldqhb`m Ltrhbnknfhb`k Rnbhdsx 32 '088/(+ 074,116-
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πρώτης Κυριακῆς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς- Τὰ συμπεράσματα ποὺ προκύπτουν
εἶναι πολὺ ἐνδιαφέροντα- Lὲ τὴ σύγκριση ἑλληνικῶν καὶ σλαβονικῶν  χειρογράφων ἀπὸ τὸ
01ο ἕως τὸν 07ο αἰῶνα+ μὲ τὴ χρήση σημειώσεων ἀπὸ διάφορες περιόδους ἀνάπτυξης+ ἀνα,
γνωρίζει «ἕνα κοινὸ μελωδικὸ σχῆμα» 'bnllnm ldknchb rg`od(- Στὴν τελευταία παρά,
γραφο ὁ Rsde`mnuhć κάνει μιὰ σύγκριση ἀνάμεσα σὲ μιὰ μελωδικὴ σχέση ποὺ ἀναγνώρισε
στὸ στιχηρὸ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ στὸ γρηγοριανὸ Dkdfdqtms καὶ ὑπαινίσσεται τὴν «ὕπαρ,
ξη μιᾶς προφορικῆς φόρμας ποὺ κατὰ κάποιο τρόπο εἶχε ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ Ἁνατολὴ καὶ σὲ
Δύση»  'σελ- 2/7(- Τὸ τελευταῖο ἄρθρο+ “Oqnrdr hm sgd Rntqbdr ne Qnl`m Bg`ms+ `mc sgdhq
@kkdkth`r” '«Πεζὸς λόγος καὶ ἈÏÏËÏÔύÈ· στὶς πηγὲς τοῦ ρωμαϊκοῦ μέλους»( τοῦ @kd ,
i`mcqn Dmqhptd Ok`mbg`qs+ ἐρευνᾶ τὸ εἶδος τῆς «πρόζας»+ ποὺ εἶναι ἐπίσης γνωστὸ ὡς «ἀκο,
λουθία» 'rdptdmbd(+ ἐξετάζοντας τὶς διαδικασίες διατήρησης ποὺ ἔλαβαν χώρα στὸ παλαιὸ
ρωμαϊκὸ ρεπερτόριο+ καθὼς ἡ γρηγοριανὴ παράδοση κέρδιζε ἔδαφος-

Μετὰ τὴν ἀνάγνωση αὐτοῦ τοῦ ὑπέροχου ἀφιερώματος πάνω στὴ συνεισφορὰ τοῦ
Jdmmdsg Kdux στὴ μελέτη τῶν ὕμνων καὶ χωρὶς νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ ὅσα ἔχουν εἰπω,
θεῖ μέχρι αὐτὸ τὸ σημεῖο+ ἀλλὰ κοιτάζοντας ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ σύγχρονου ἐρευνητῆ τῶν
ὕμνων στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἁνατολή+ φαίνεται ὅτι χρειάζονται ἀκόμη κάποιες συν,
δετικὲς γέφυρες+ ὅπως ἡ ἀναγνώριση τῆς χρωματικῆς κλίμακας στὸ Βυζαντινὸ μέλος –
ζήτημα ποὺ ἀκόμα προκαλεῖ ἀντιθέσεις–+ ἡ ἐπίδραση τῆς Ἁραβικῆς καὶ Τουρκικῆς μου,
σικῆς στοὺς «σύγχρονους» ἤχους 'σελ- 048( καὶ «ἡ προσεκτικὴ σιωπὴ πάνω στὸ θέμα τῆς
‘ἐξηγήσεως’» 'b`tshntr qdshbdmbd nm sgd rtaidbs ne ‘dwdfdrhr’(+ ἀλλὰ εἰδικότερα ὁ ὁρισμός
της ὡς «μιᾶς παραδοσιακῆς πρακτικῆς τῆς μελωδικῆς διακόσμησης ποὺ ἀκολουθεῖται
σήμερα στὶς Ἑλληνικὲς ἐκκλησίες» '` sq`chshnm`k oq`bshbd ne ldknchb nqm`ldms`shnm
enkknvdc hm sgd Fqddj bgtqbgdr snc`x· σελ- 118(- Ὅμως ὁ κριτικὸς αὐτῆς τῆς ἔκδοσης δὲν
ἀνησυχεῖ- Κρίνοντας ἀπὸ τὴν ἐντυπωσιακὴ σύγκλιση διαφορετικῶν κλάδων ἐπιστημο,
νικῆς ἔρευνας στὴν παροῦσα συλλογὴ ἄρθρων+ ποὺ ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς ἐργασίας+ ἔμπνευ,
σης καὶ ὑπομονῆς ἑνὸς ἀφιερωμένου ἐρευνητῆ+ ἡ μελέτη τοῦ Μεσαιωνικοῦ μέλους δὲν φαί,
νεται ὅτι πρόκειται νὰ ἐγκαταλειφθεῖ- Τὰ ὑπάρχοντα «κενὰ» θὰ ἀποτελέσουν τὸ δέλεαρ
γιὰ τὴν ἑπόμενη γενιὰ ἀναζητητῶν μουσικῶν συνδέσμων καὶ γεφυρῶν+ καθὼς εἰσέρχονται
στὸν καινούργιο αἰῶνα τῆς ὑμνολογικῆς ἔρευνας 

Ἡ ἐπισκόπηση καὶ παρουσίαση συλλογῶν ὅπως ἡ παρούσα εἶναι πάντα λίγο ἀπογοη,
τευτική+ γιατὶ πάρα πολλὰ πράγματα προσπερνοῦνται καὶ ἀφήνονται ἀσχολίαστα- Καθέ,
να ἀπὸ τὰ ἄρθρα ξεχωριστὰ βασίζεται σὲ πολὺ ἐξειδικευμένη καὶ εἰς βάθος ὑμνολογική+
ἱστορική+ λειτουργική+ παλαιογραφική+ θεολογικὴ καὶ μουσικολογικὴ ἔρευνα- Ὅμως+ ἀπη,
χώντας ἐδῶ καὶ τὰ καταληκτικὰ συμπεράσματα τοῦ Ideedqx+ ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ
διαπιστώσει πὼς «ἡ συγκριτικὴ προσέγγιση στὸ θέμα τῆς μετάβασης τοῦ μεσαιωνικοῦ
μέλους» κοιτάζει πέρα ἀπὸ τοπικὰ σύνορα+ γιὰ νὰ βρεῖ ὁμοιότητες καὶ διαφορὲς ἀνάμεσα
σὲ προφορικὲς καὶ γραπτὲς διαδικασίες- Εἴ τε ἀναζητοῦμε κείμενα εἴ τε μελωδίες+ οἱ πηγὲς
τῶν χειρογράφων μᾶς παρέχουν λεπτομέρειες γιὰ τὴν προέλευση καὶ τὴν ἐξέλιξη+ τὴν
ἐνσωμάτωση καὶ τὴ διασπορά 'σελ- 231(- Τὰ δεκατρία αὐτὰ ἄρθρα τῆς συλλογῆς ἀνοί,
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γουν ἕνα παράθυρο στὸν ἀναγνώστη+ γιὰ νὰ διαπιστώσει μὲ ποιόν τρόπο ἡ μουσικὴ ἐπηρε,
άζει τὰ κείμενα καὶ ἀντίστροφα- Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ ἡ ἱστορικὴ τάση νὰ
προστατευθοῦν παλαιότερες φόρμες καὶ παραδόσεις+ ἡ ὁποία τάση συνεχῶς φροντίζει νὰ
ρίχνει τὸ φῶς της μέσα ἀπὸ τὰ σύννεφα τῶν τεχνικῶν λεπτομερειῶν- Στὸ σύνολό του
μεγάλο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἡ ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ
ὑμνολογικὲς παραδόσεις διαφορετικὲς ἀπὸ τὴ δική μας ἑλληνικὴ βυζαντινὴ ψαλτικὴ
παράδοση 'π-χ- λατινική+ γεωργιανή+ γρηγοριανή+ συριακή+ ἀρμενική+ σλαβονικὴ κλπ-(
μπορεῖ νὰ συγκλίνει καὶ νὰ μᾶς ὑποδείξει συγκριτικὲς μεθοδολογίες ποὺ ἑνώνουν διαφορε,
τικὲς προφορικὲς καὶ γραπτὲς ὑμνολογικὲς παραδόσεις καὶ ἐπιστημονικοὺς κλάδους ἔρευ,
νας- Ἐπιπλέον+ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁδηγούμεθα στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ Ἁνατολὴ ἔχει ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους+ ἐφόσον ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀπαρχῶν καὶ τῆς ἀνάπτυ,
ξης τῶν λειτουργικῶν πρακτικῶν φωτίζει τὴν πίστη ποὺ διατηρήθηκε διὰ μέσου τῶν αἰώ,
νων καὶ ἐκφράστηκε μὲ τὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας- Ἑπομένως+ ὁ τιμητικὸς τόμος Sgd
Rstcx ne Ldchdu`k Bg`ms ἐνῶ εἶναι περισσότερο χρήσιμος σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ
τὴν ὑμνολογικὴ ἔρευνα μὲ τὴν εὐρύτερη ἔννοια+ περιέχει ἐπίσης θαυμάσια ἄρθρα γιὰ ὁποι,
ονδήποτε ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὶς ρίζες τῆς ὀρθόδοξης λειτουργικῆς ζωῆς
καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν πλούσια ὑμνογραφία καὶ μουσική+ τὴ δική μας Ἑλληνικὴ Ψαλτικὴ
Τέχνη-

π- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
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