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Drr`xr oqdrdmsdc sn Dfnm Vdkkdry- Dchsdc ax I`bj Vdrsqto+ Bk`qdmcnm Oqdrr+ Nwenqc 0855+
σχῆμα 17×10+4 ἑκατ-+ σελίδες uhhh*077 καὶ πέντε ἐπιπλέον 'ἐκτὸς σελιδαριθμήσεως( φύλλαἩ ἐν γένει συνεισφορὰ τοῦ ἐπιφανοῦς Αὐστριακοῦ Dfnm Vdkkdry τόσο στὴν ἐπιστήμη τῆς
μουσικολογίας ὅσο καὶ στὴν τέχνη τῆς μουσικῆς ὑπῆρξε+ ἀναμφισβήτητα+ καταλυτική- Τὰ
σχετικὰ μὲ τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του τυγχάνουν+ ἐν πολλοῖς+ γνωστά· ὁ Vdkkdry γεννήθηκε
στὴν Βιέννη τὸ 0774+ ὅπου σπούδασε σύνθεση ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ @qmnkc Rbgömadqf+
μιᾶς ἡγετικῆς φυσιογνωμίας στὰ μουσικὰ δρώμενα τῆς ἐποχῆς· ἐξελίχθηκε σὲ σημαντικὸ
συνθέτη+ ἀφήνοντας πολλὰ καὶ σημαντικὰ ἔργα 'μεταξὺ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται ἕξι
ὄπερες+ τέσσερα μπαλέτα καὶ ἐννέα συμφωνίες(+ ἐνῶ ἀνέπτυξε σημαντικὴ ἀπὸ κάθε ἄποψη
μουσικὴ δραστηριότητα- Ἐκ παραλλήλου+ ἀκολούθησε σπουδὲς μουσικολογίας ὑπὸ τὸν Fthcn
@ckdq+ ἀσχολούμενος ἀρχικὰ μὲ τὴν ὄπερα τοῦ Μπαρόκ Zἡ διδακτορική του διατριβή+ ὑπὸ τὸν
τίτλο Fhtrdood Anmmn '060/,0677(9 rdhm Kdadm tmc rdhmd Cq`l`shrbgdm Vdqjd+ ἐνεκρίθη τὸ
08/7 καὶ δημοσιεύθηκε τὸ ἑπόμενο ἔτος\ καὶ ἀργότερα μὲ τὴ διαλεκτικὴ μεταξὺ τῶν μορφῶν
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους Ἁνατολῆς καὶ Δύσεως- Ὑπῆρξε στενὸς συνεργάτης τοῦ Shkkx`qc
καὶ μαζί μὲ ἐκεῖνον καὶ τὸν Gødf συνιδρυτὴς τῶν Lnmtldms` Ltrhb`d Axy`mshm`d '0821(+
καθὼς καὶ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Rstchdr hm D`rsdqm Bg`ms- Ὑποχρεώθηκε νὰ ἐγκαταλείψει
τὴν Αὐστρία+ λόγῳ τῆς προσαρτήσεώς της στὴν ναζιστικὴ Γερμανία+ ὁπότε καὶ ἐγκατα,
στάθηκε στὴν Ὀξφόρδη μέχρι τὸν θάνατό του+ στὶς 8 Νοεμβρίου τοῦ 0863- Κατέλιπε πλου,
σιώτατο συγγραφικὸ καὶ ἐκδοτικὸ ἔργο+ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀναφέρονται ἐδῶ ἐνδεικτικῶς μερικοὶ
μόνον+ ἰδιαιτέρως σημαντικοί+ τίτλοι9 Sgd @b`sghrsnr Gxlm+ LLA hhh.8 '0836(+ D`rsdqm Dkd,
ldmsr hm Vdrsdqm Bg`ms9 Rstchdr hm sgd D`qkx Ghrsnqx ne Dbbkdrh`rshb`k Ltrhb+ LLA+ Rtarhch`
hh '0836(+ @ Ghrsnqx ne Axy`mshmd Ltrhb `mc Gxlmnfq`ogx 'Nwenqc+ 0838(0Τὴν 10η Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 0854 ἑωρτάσθησαν μὲ κάθε ἐπισημότητα καὶ λαμπρότητα
τὰ ὀγδοηκοστὰ γενέθλια τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἀνδρός· σὲ ἀνάμνηση τῆς ἐπετείου ἑτοιμά,
σθηκε τότε 'καὶ κυκλοφορήθηκε κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος+ 0855( ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος τιμητικὸς
τόμος+ στὸν ὁποῖο ἀντικατοπτρίζεται κατὰ τὸν εὐτυχέστερο τρόπο ἡ εὐρύτητα τῶν ἐρευνη,
τικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν ὁριζόντων τῆς ἐξόχως πολυσχιδοῦς προσωπικότητος τοῦ τιμω,
μένου προσώπου10- Πληρέστερα βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ Dfnm Vdkkdry
ἀνευρίσκονται στό· Admrdq+ Vdkkdry+ ὅπου καὶ ἀναλυτικὴ
ἐργογραφία του- Στὰ ἐκεῖ ἀναφερόμενα σχετικὰ δημοσιεύ,
ματα μποροῦν νὰ προστεθοῦν καὶ τὰ ἀκόλουθα9 Βελιμίρο,
βιτς+ Βέλες· Ζῶτος+ Vdkkdry· Δραγούμης+ Βέλλες- Ἁξίζει
νὰ σημειωθεῖ ὅτι κείμενα τοῦ Vdkkdry ἔχουν κατὰ καιροὺς

δημοσιευθεῖ καὶ σὲ ἑλληνικὰ περιοδικά+ ὅπως9 Vdkkdry+ Βυ,
ζαντινὴ Μουσική· Vdkkdry+ Svdkud,Snmd Rxrsdl1- Σημειώνεται ὅτι τέτοιου εἴδους ἐκδόσεις ἐμπίπτουν
στὸ πλαίσιο μιᾶς ἰδιαιτέρως διαδεδομένης καὶ προσφιλοῦς
στοὺς ἀκαδημαϊκοὺς κύκλους πρακτικῆς-
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Ἁναλυτικότερα+ στὸν ἐν λόγῳ τόμο+ διαστάσεων 17×10+4 ἑκατ-+ τὰ δημοσιευόμενα κεί,
μενα ὑπομνηματίζονται μὲ δίστηλες ὑποσημειώσεις καὶ διανθίζονται μὲ τὴν παρεμβολὴ ἕξι
συνοδευτικῶν πανομοιοτύπων+ κατάλογος τῶν ὁποίων παρατίθεται στὴ σελίδα uhhh· τὰ δύο
πρῶτα πανομοιότυπα ἔχουν ἀναπαραχθεῖ ἀπὸ μουσικὰ χειρόγραφα+ προερχόμενα ἀπὸ τὴν
Γαλλία 'μὲ λατινικὴ μετάφραση τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου( καὶ τὴν Ἁγγλία ἀντιστοίχως+ ἐνῶ
τὰ ὑπόλοιπα τέσσερα ἀπὸ ἰδιόγραφη ἐπιστολὴ τοῦ μεγάλου Ἰταλοῦ συνθέτη τοῦ Μπαρὸκ
Bk`tchn Lnmsdudqch- Διάσπαρτα μεταξὺ τῶν κειμένων ἐμφανίζονται ἐπίσης καὶ ποικίλα μου,
σικὰ παραδείγματα+ μὲ σκοπὸ τὴν πληρέστερη δυνατὴ τεκμηρίωση τῶν διατυπωμένων στὸ
πλαίσιο τῆς ἀντίστοιχης μελέτης θέσεων καὶ ἀπόψεωνὍσον ἀφορᾶ στὴ δομὴ τοῦ περιεχομένου+ σημειώνεται ὅτι ἐκτὸς τοῦ προλόγου τοῦ ἐπι,
μελητοῦ τῆς ἐκδόσεως 'σ- u(+ τοῦ πίνακα περιεχομένων 'σ- uhh( καὶ τοῦ καταλόγου πανο,
μοιοτύπων 'σ- uhhh(+ ἐπισυνάπτεται μετὰ τὸ πέρας τῆς ἑνότητας τῶν δημοσιευμάτων καὶ
Hmcdw τῶν κυρίων ὀνομάτων 'σσ- 074,077(+ ἰδιαίτερης χρησιμότητας γιὰ τὸν ἀναγνώστη
τοῦ τόμου- Τὸ κυρίως μέρος τοῦ ἔργου διαρθρώνεται σὲ δύο ὑποενότητες+ οἱ ὁποῖες φέρουν
τοὺς τίτλους «χριστιανικὸ 'ἐκκλησιαστικό( μέλος» 'bgqhrsh`m bg`ms( 'σσ- 0,0//( καὶ
«μελόδραμα» 'nodq`( 'σσ- 0/0,073( καὶ περιλαμβάνουν ἐννέα καὶ ἑπτὰ δημοσιεύματα ἀντι,
στοίχως· ἡ διμερὴς αὐτὴ κατανομὴ ἀπηχεῖ+ ὅπως ἐπεσημάνθη καὶ ἀνωτέρω+ τὸ διφυὲς τῶν
ἐπιστημονικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ ἴδιου τοῦ Vdkkdry- Ἡ παράμετρος τῆς
θεματικῆς ποικιλίας καθίσταται ἀκόμη περισσότερο ἐμφανὴς στὸ ἐσωτερικὸ τῆς πρώτης
ἑνότητος+ ὅπου συναντῶνται ἡ μουσικολογία μὲ τὴ λειτουργιολογία+ τὸ βυζαντινὸ μέλος μὲ
τὶς μεσαιωνικὲς ἐκκλησιαστικὲς ᾀσματολογίες τῆς Δύσεως+ ἐπιπλέον δὲ τὰ ἐνδιαφέροντα
καὶ ἡ μεθοδολογία+ οἱ θεωρίες καὶ οἱ ἀπόψεις+ οἱ ἐμπειρίες καὶ οἱ προσωπικὲς διαδρομὲς ἐπι,
στημόνων ὁρμωμένων σαφῶς ἐκ διαφορετικῶν καταβολῶν- Ἡ ἑνότητα αὐτή+ ποὺ κατα,
λαμβάνει τὴ μερίδα τοῦ λεόντος στὸ πλαίσιο τῆς προκειμένης παρουσιάσεως 'σὲ ὅ+τι ἀφορᾶ
τόσο στὴν ἔκταση τῆς ἀναφορᾶς ὅσο καὶ στὴν ἐμβρίθεια τοῦ ὑπομνηματισμοῦ( γιὰ λόγους
εὐνοήτους+ περιλαμβάνει τὰ ἀκόλουθα κατὰ σειρὰν δημοσιεύματα9
0- “Sgd qdchrbnudqx ne Axy`mshmd Ltrhb” 'Ἡ ἐπανεύρεση τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς(
τοῦ Η- V- I- Shkkx`qc 'σσ- 2,5(
1- “Axy`mshmd bnlonrdqr hm Lr- @sgdmr 13/5” 'Βυζαντινοὶ μελοποιοὶ στὸν ἀθηναϊκὸ κώ,
δικα 13/5( τοῦ Lhknš Udkhlhqnuhć 'σσ- 6,07(
2- “Sgd fdmdrhr ne sgd khstqfhb`k R`mbstr” 'Ἡ γένεση τοῦ λειτουργικοῦ R`mbstr( τοῦ Dqhb
Vdqmdq 'σσ- 08,21(
3- “R`jq`kdq fdr`mf tmc ltrhb hm cdm rbgqhesdm Fqdfnqr cdr Fqnrrdm” 'Ἱερὰ μέλη καὶ μου,
σικὴ στὰ γραπτὰ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Μεγάλου( τοῦ Ghfhmh @mfkèr 'σσ- 22,31(
4- “Sgd oqnakdl ne sgd Nkc Qnl`m Bg`ms” 'Τὸ πρόβλημα τοῦ Παλαιορρωμαϊκοῦ μέλους(
τοῦ Odsdq Od`bnbj 'σσ- 32,36(
5- “‘Cd fknqhnrn neehbhn…chfmhs`sd `onrsnkhb`…’ '@l`k`qhtr(. Ytl `tea`t cdq Fqnrr,@k,
kdkth` hm cdm oäorskhbgdm nrsdqudrodqm” 'Περὶ τῆς δομῆς τοῦ μεγάλου ἈÏÏËÏÔύÈ· στοὺς πα,
πικοὺς πασχαλινοὺς ἑσπερινούς( τοῦ I- Rlhsr unm V`dradqfgd 'σσ- 37,62(
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6- “Kdr bg`msr cd k` Lhrr` Fq`db` cd R`hms,Cdmhr” 'Τὰ μέλη τῆς Lhrr` Fq`db` τοῦ ἁγίου
Διονυσίου( τοῦ Lhbgdk Gtfkn 'σσ- 63,72(
7- “Drr`h `m`kxshptd rtq k` enql`shnm cd k’ Nbsnébgnr k`shm” 'Ἁναλυτικὸ δοκίμιο περὶ τῆς
διαμορφώσεως τῆς λατινικῆς Ὀκταηχίας( τοῦ I`bptdr Bg`hkkdx 'σσ- 73,82(
8- “@m Dmfkhrg khptdrbdms mdtld” 'Ἕνα ἀγγλικὸ ρευστοποιημένο νεῦμα( τοῦ Ingm CAdqfr`fdk 'σσ- 83,88(
Ἡ δεύτερη ἑνότητα παρουσιάζει καὶ αὐτὴ εὐρύτητα θεματικοῦ φάσματος+ καθὼς περι,
λαμβάνει μελέτες σχετικὲς μὲ τὴν ὄπερα+ κατὰ τὴν ἐξέλιξή της ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πρώτου
μεγάλου μελοδραματιστῆ+ τοῦ Lnmsdudqch+ μέχρι τοῦ 08ου αἰῶνος- Πρόκειται γιὰ τὰ ἑξῆς
κείμενα9
0- “@ ghsgdqsn tmotakhrgdc kdssdq ne Bk`tchn Lnmsdudqch” 'Μία ἀνέκδοτη ἕως τώρα ἐπι,
στολὴ τοῦ Bk`tchn Lnmsdudqch( τοῦ @kah Qnrdmsg`k 'σσ- 0/2,0/6(
1- “Hk S`ldqk`mn cd Fhtrdood Bkdldmsd Bnmnlh” 'Ἡ ὄπερα Hk S`ldqk`mn τοῦ Fhtrdood
Bkdldmsd Bnmnlh(+ τοῦ Cq`fnshm Budsjn 'σσ- 0/7,002(
2- “Dwoqdrrhnm `mc qduhrhnm hm Fktbj’r Nqedn `mc @kbdrsd” 'Ἔκφραση καὶ ἀναθεώρηση
στὰ ἔργα Nqedn καὶ @kbdrsd τοῦ Fktbj( τοῦ Eqdcdqhbj Vhkkh`l Rsddqmedkc 'σσ- 003,018(
3- “Uhbdmyn Qhfghmhr nodq @kbhcd `k Ahuhn” 'Ἡ ὄπερα @kbhcd `k Ahuhn τοῦ Uhbdmyn Qhfghmh(
τοῦ Gdkklts Edcdqgnedq 'σσ- 02/,033(
4- “V`fmdqh`m dkdldmsr hm oqd,V`fmdqh`m nodq`” 'Aαγκνερικὰ στοιχεῖα στὴν προβα,
γκνερικὴ ὄπερα( τοῦ G`mr E- Qdckhbg 'σσ- 034,045(
5- “Ahyds’r K` Inkhd Ehkkd cd Odqsg » 'Ἡ ὄπερα τοῦ Ahyds K` Inkhd Ehkkd cd Odqsg( τοῦ I`bj
Vdrsqto 'σσ- 046,06/(
6- “Sgd nodq`r ne Rdqnu” 'Οἱ ὄπερες τοῦ Rdqnu( τοῦ Fdq`kc @aq`g`l 'σσ- 060,072(Α΄
0- Τὴν αὐλαία ἀνοίγει μία βραχεῖα+ ἀπομνημονευματικοῦ μᾶλλον παρὰ ἀκραιφνοῦς ἐπι,
στημονικοῦ χαρακτῆρα+ δημοσίευση τοῦ G- I- V- Shkkx`qc2+ ὑπὸ τὸν τίτλο “Sgd qdchrbnudqx

2- Ὁ Shkkx`qc συνεδέετο μὲ τὸν Vdkkdry μὲ μία ἰδιαίτε,
ρη διαπροσωπικὴ σχέση 'βλ- καὶ τὴ σχετικὴ νεκρολογία
τὴν ὁποία δημοσίευσε ὁ Vdkkdry+ Shkkx`qc(- Ὁ Gdmqx Itkhtr
Vdsdmg`kk Shkkx`qc ὑπῆρξε διαπρεπὴς βυζαντινομουσικο,
λόγος- Γεννημένος στὸ B`laqhcfd τὸ 0770+ ἦλθε στὴν
Ἁθῆνα τὸ 08/3+ ὅπου σπούδασε τὴν Νέα Μέθοδο μὲ τὸν
Ἰωάννη Σακελλαρίδη 'ὅπως ἀναφέρει ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος
στὸ κείμενό του(+ ἐνῶ τὸ 08/6 μετέβη γιὰ πρώτη φορὰ στὸ
Ἅγιον Ὄρος+ γιὰ νὰ μελετήσει παλαιότερα χειρόγραφα+

ἔρευνα ποὺ ἔμελλε νὰ συνεχισθεῖ γιὰ ἐκτεταμένες περιό,
δους τῆς ζωῆς του καὶ σὲ ἄλλες σημαντικὲς βιβλιοθῆκεςΣυνιδρυτὴς τῶν Lnmtldms` Ltrhb`d Axy`mshm`d μὲ κα,
ταλυτικὴ συνεισφορὰ στὴ μελέτη τοῦ βυζαντινοῦ μέλους+
ἰδίως στὸν τομέα τῆς μελέτης τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεως τῆς
σημειογραφίας καὶ μάλιστα στὴν πρώιμη φάση της+ πέ,
θανε τὸ 0857 ἀφήνοντας τεράστιο συγγραφικὸ καὶ διδα,
κτικὸ ἔργο- Γιὰ μιὰν ἀναλυτικὴ ἐργογραφία του μπορεῖ
κανεὶς νὰ ἀνατρέξει στό· Rbghøcs+ Shkkx`qc-
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ne Axy`mshmd Ltrhb” 'Ἡ ἐπανεύρεση τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς(+ δημοσίευση ποὺ ἐπέχει
κατὰ κάποιον τρόπο θέση εἰσαγωγῆς- Ὁ Shkkx`qc συγκρίνει τὴν κατάσταση τῆς ἐκκλησια,
στικῆς μουσικῆς στοὺς ναοὺς τῶν Ἁθηνῶν+ ὅπως τὴν βίωσε ὁ ἴδιος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
παραμονῆς του στὴν πόλη στὶς ἀρχὲς ἀλλὰ καὶ στὰ μέσα τοῦ 1/οῦ αἰῶνος+ καὶ διαπιστώνει
τὴν ἀνταγωνιστικὴ συνύπαρξη δύο ριζικὰ διαφορετικῶν τάσεων σὲ ὅ+τι ἀφορᾶ στὴ μουσικὴ
πρακτικὴ στὸ πλαίσιο τῆς θείας λατρείας· ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ οἱ «συντηρητικοί»+ ποὺ ἐπέ,
μεναν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ μουσικὸ σύστημα τοῦ Χρυσάνθου+ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ «προ,
οδευτικοί»+ ἔνθερμοι ὀπαδοὶ τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ καὶ τῆς διαρρήξεως τῶν δεσμῶν μὲ τὴ νο,
θευμένη κατὰ τὴν ἄποψή τους παράδοση- Ὁ Shkkx`qc μνημονεύει προσωπικὰ τὸν Ἰωάννη
Σακελλαρίδη+ ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε διδάσκαλός του ἀλλὰ συγχρόνως καὶ μία ἀπὸ τὶς πλέον ἐξέ,
χουσες μορφὲς τῆς δευτέρας τάσεως+ παρουσιάζοντας σχετικὴ ἀνεκδοτογραφία καὶ παρα,
θέτοντας σὲ εὐρωπαϊκὴ σημειογραφία τὴ δημοφιλῆ μελοποίηση τοῦ τελευταίου πάνω στὸ
κοντάκιο Δῇ ὑÂÚÌά¯ῳ ÛÙÚ·ÙËÁῷ3- Σὲ μιὰ παρέκβαση τοῦ λόγου του ὁ Shkkx`qc ἐπιχειρεῖ
νὰ ἀποτιμήσει τὴ συνεισφορὰ τοῦ Χρυσάνθου στὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική- Θεωρεῖ ὅτι ἡ
συμβολή του ἔγκειται+ κυρίως+ ἀφ’ ἑνὸς μὲν στὴν ἐπιτυχῆ προσπάθεια ἁπλοποιήσεως τῆς
πολύπλοκης παλαιᾶς σημειογραφίας+ ἀφ’ ἑτέρου δὲ στὴν ἀνεπιτυχῆ κατὰ τὸν ἴδιο ἀπόπειρα
ταξινομήσεως τῶν τρόπων στὸ πλαίσιο τῆς Ὀκταηχίας καὶ στὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
χρωματικῶν σημείων- Ὑπολανθάνει ἐδῶ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ συστηματοποίηση τοῦ Χρυσάνθου
ἦταν ` oqhnqh καταδικασμένη σὲ ἀποτυχία+ λόγῳ τοῦ βαθμοῦ παρακμῆς καὶ παραχαράξεως
τῆς «καθαρᾶς» βυζαντινῆς παραδόσεως κατὰ τὸν 08ο αἰῶνα- Ὅπως σημειώνει ὁ Shkkx`qc+
στὰ μέσα τοῦ 1/οῦ αἰῶνος ὁ προϊὼν ἐκδυτικισμὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους εἶχε φθάσει
πλέον στὸ ἀπόγειό του+ ἂν καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἄρχιζαν νὰ κάνουν αἰσθητὴ τὴν πα,
ρουσία τους οἱ ὑπέρμαχοι τῆς συντηρητικῆς μερίδος Κωνσταντῖνος Ψάχος καὶ Σίμων
Καρᾶς+ ἀποκτώντας ὁλοένα αὐξανόμενη ἐπιρροή+ ὄχι μόνον στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας ἀλλὰ
καὶ μεταξὺ τῶν ξένων μουσικολόγων· ὁ Shkkx`qc στηλιτεύει τὴν ἀπροβλημάτιστη ἐκ μέρους
τους υἱοθέτηση τοῦ συνθήματος ὅτι «μόνον οἱ Ἕλληνες μποροῦν νὰ καταλάβουν τὴν ἑλλη,
νικὴ μουσικὴ» ὡς κομφορμιστικὴ ἐπιλογή4+ ἀντιδιαστέλλει δὲ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτὴν πρὸς
τὴν ὑπευθυνότητα καὶ τὴ σημασία τῆς προσφορᾶς τῶν νεοπαγῶν τότε Lnmtldms` Ltrhb`d
Axy`mshm`d καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ καθηγητοῦ Dfnm Vdkkdry στὴν ἐπιστήμη τῆς βυζαντινομου,
σικολογίας- Στὴ συνέχεια τοῦ κειμένου του ὁ Shkkx`qc ἀποδύεται σὲ μιὰν ἀναδρομὴ στὴν
ἱστορία τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς σημειογραφίας+ ἐνῶ κάνει ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν ἐκκλη,
σιαστικὴ μουσικὴ τῶν Ἁλβανοφώνων τῆς Νοτίου Ἰταλίας+ ποὺ θεωρεῖ ὅτι διασώζει ἱκανὰ
στοιχεῖα τῆς «αὐθεντικῆς» βυζαντινῆς παραδόσεως5- Προτείνει ἐπίσης ὁρισμένες δόκιμες
3- Πρόκειται γιὰ μᾶλλον πρόχειρη παράθεση+ ἐὰν μά,
λιστα ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ κατανομὴ καὶ ἡ ἀντιστοίχιση
τῶν συλλαβῶν πρὸς τὰ φθογγόσημα ἀλλοιώνει τὴ μορφὴ
τῆς μελωδίας4- Ἂς σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ὁ Shkkx`qc δὲν διστάζει μὲν νὰ
καυτηριάσει τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ τοὺς Ekdhrbgdq+ Sgha`ts+
F`hrrdq καὶ F`rsnté προσχηματισμένων κατὰ τὴ δική του
ἄποψη ἀντιλήψεων+ ὡστόσο ὁ ἴδιος δὲν παραθέτει τεκμήρια

ἢ παραπομπές 'στὸ κείμενό του ἄλλωστε δὲν ὑπάρχουν
ὑποσημειώσεις( προκειμένου νὰ ὑποστηρίξει τὴ θέση ποὺ
διατυπώνει μὲ ἀρκετὰ δογματικὸ τρόπο λίγο παραπάνω·
πρόκειται γιὰ τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἁλυσίδα τῆς βυζαντινῆς
μουσικῆς παραδόσεως εἶχε πρὸ πολλοῦ διαρραγεῖ τὴν
ἐποχὴ τοῦ Χρυσάνθου5- Ὁ Shkkx`qc ἀποφαίνεται καὶ ἐδῶ χωρὶς νὰ παραθέτει
σχετικὴ ἐπιχειρηματολογία περὶ τῆς ὑποτιθέμενης αὐθεν,
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'σύμφωνα μὲ τὴν προσωπική του κρίση( μεθόδους παρουσιάσεως ἑλληνικῶν ὕμνων σὲ δυ,
τικὰ ἀκροατήρια6· σκιαγραφεῖ τὴν παράλληλη δραστηριότητα τοῦ Dfnm Vdkkdry στὸ πεδίο
ἔρευνας τοῦ ἀνατολικοῦ μέλους ἐν γένει καὶ ὁλοκληρώνει τὴ συγγραφὴ του ἀντιπαραβάλ,
λοντας τὶς ἀντιξοότητες ποὺ ἔπρεπε νὰ ὑπερκεράσει ἡ γενιά του στὴν ἀναζήτηση τοῦ αὐθεν,
τικοῦ βυζαντινοῦ μέλους+ διαπνεόμενη ἀπὸ ἁγνὸ ἰδεαλισμὸ καὶ διαθέτουσα ὡς μοναδικὸ
ὅπλο τὸν ἱεραποστολικό της ζῆλο+ πρὸς τὶς εὐνοϊκὲς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες καλοῦνται νὰ
ἐργασθοῦν οἱ σύγχρονοι ἐρευνητές+ ἀποτίοντας φόρο τιμῆς στὸν βασικὸ πρωτεργάτη τῶν
προσπαθειῶν αὐτῶν+ ὁ ὁποῖος βεβαίως δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Vdkkdry1- Δεύτερη κατὰ σειρὰ στὸν τόμο δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ Lhknš Udkhlhqnuhć7+ ὑπὸ τὸν
τίτλο “Axy`mshmd bnlonrdqr hm Lr- @sgdmr 13/5” 'Βυζαντινοὶ μελοποιοὶ στὸν ἀθηναϊκὸ κώ,
δικα 13/5(+ στὴν ὁποία ἐπιχειρεῖται μιὰ πρώτη συστηματικὴ ἀνίχνευση δυσεξιχνίαστων
ὄντως στοιχείων+ ἀφορώντων στὴν προσωπικότητα καὶ τὴ βιογραφία τοῦ πολυπληθοῦς συν,
όλου τῶν μελοποιῶν τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς- Ὁ Udkhlhqnuhć ἐδῶ ἀποπειρᾶται νὰ ρίξει ἄπλετο
φῶς σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ζοφώδη ζητήματα τῆς βυζαντινομουσικολογίας+ ὑπὸ τὸ πρίσμα
ποὺ τοῦ παρέχει ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον σημαντικοὺς κώδικες βυζαντινῆς μουσικῆς+ ἀποκεί,
μενος σήμερα στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν ἀριθμὸ 13/5- Ὁ κώδικας
αὐτός+ Παπαδικὴ 'Ἁκολουθίαι( τοῦ ἔτους 0342+ γραμμένος ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Ματθαῖο+
θεωρεῖται ὡς ἰδιαιτέρως σημαντικὴ πηγὴ γιὰ δύο κυρίως λόγους9 ἀφ’ ἑνὸς μὲν διότι λόγῳ
τῆς φύσεως τῆς περιεχόμενης στὸν συγκεκριμένο τύπο βιβλίου ᾀσματολογίας οἱ περισσό,
τερες μελοποιήσεις παραδίδονται ἐπωνύμως+ καὶ μάλιστα στὴν προκειμένη περίπτωση μὲ
περισσὴ εὐσυνειδησία+ ἀφ’ ἑτέρου δὲ διότι τὸ συγκεκριμένο χειρόγραφο καταρτίσθηκε
ἀκριβῶς σὲ μία χρονικὴ στιγμὴ ποὺ ὁροθετεῖ τὸ ἱστορικὸ τέλος τοῦ βυζαντινοῦ κόσμου καὶ
συγκεφαλαιώνει ἑπομένως τὸ σύνολο τῆς μουσικῆς παραγωγῆς τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆςὉ Udkhlhqnuhć παραθέτει ὁρισμένα κωδικολογικὰ στοιχεῖα+ ἐπιμένοντας ἰδιαίτερα στὰ σχε,
τικὰ μὲ τὴ χρονολόγηση- Ἐπισημαίνει μάλιστα ὅτι ἡ προέλευσή του ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν
Σερρῶν –καὶ συγκεκριμένα τὴ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου–+ ποὺ εὑρίσκετο ἤδη ἀπὸ δεκαετιῶν
τικότητος τοῦ ὑπὸ συζήτηση μουσικοῦ ὕφους· ὡστόσο+ ὁ
ἴδιος προηγουμένως φαίνεται νὰ ἔχει ἀπορρίψει ἀσυζητητὶ
τὴν ἐνδεχόμενη γνησιότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς
τῶν μεταβυζαντινῶν χρόνων συλλήβδην6- Φαντάζει κάπως παράδοξο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Shkk,
x`qc+ ἐνῶ κατὰ τὰ ἄλλα μυκτηρίζει τὴν κατάσταση στὴν
ὁποία ἔχει περιέλθει τὸ βυζαντινὸ μέλος στὴν σύγχρονη
Ἑλλάδα καὶ προβάλλει μὲ πάθος τὸ αἴτημα γιὰ αὐθεντι,
κότητα+ προτείνει συγχρόνως νέες ἰδέες+ ὅπως τὴν ἁπλῆ
ἐναρμόνιση τῶν ὕμνων 'δὲν ἐννοεῖ βεβαίως τὸ ἰσοκράτη,
μα+ ὅπως διευκρινίζεται στὴ συνέχεια τοῦ κειμένου του( ἢ
ἀκόμη τὴ μετάφρασή τους στὴ λατινικὴ γλῶσσα7- Ὁ Lhknš Udkhlhqnuhć γεννήθηκε στὸ Βελιγράδι τὸ
0811+ ὅπου καὶ σπούδασε ἱστορία τῆς τέχνης- Συνέχισε τὶς
μουσικολογικὲς σπουδές του στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ G`q,
u`qc μὲ ἐπιφανεῖς καθηγητές+ μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ

Vdkkdry 'μὲ τὸν ὁποῖον καὶ θὰ συνεξέδιδε στὸ μέλλον τὰ
Rstchdr hm D`rsdqm Bg`ms(+ ἐνῶ ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ τὸ
0846- Τόσο ἡ διδακτορική του διατριβὴ ὅσο καὶ ἱκανὲς ἀπὸ
τὶς μεταγενέστερες δημοσιεύσεις του ἀναφέρονται στὸ ζω,
τικῆς σημασίας θέμα τῆς βυζαντινῆς ἐπιρροῆς στὸ πρώιμο
σλαβικὸ μέλος- Δίδαξε στὰ πανεπιστήμια X`kd+ Vhrbnmrhm
καὶ Uhqfhmh`+ καθὼς καὶ στὴν πατρίδα του Γιουγκοσλαβία+
γιὰ νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴ σταδιοδρομία τὸ
ἔτος 0882- Στὶς 07 Ὀκτωβρίου 1//3 ἀναγορεύθηκε 'ἀπὸ
κοινοῦ μὲ τὸν Jdmmdsg Kdux( ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ Τμή,
ματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου ἉθηνῶνἉναλυτικὴ ἐργογραφία τοῦ Udkhlhqnuhć εὑρίσκεται στὸ
λῆμμα τῆς Lnqf`m+ Udkhlhqnuhć· γιὰ τοὺς ἰδιαίτερους δε,
σμούς του μὲ τὸν Vdkkdry βλ- τὸ προαναφερθὲν δημοσίευ,
μα· Βελιμίροβιτς+ Βέλες- Περαιτέρω βιογραφικὰ γι’αὐτὸν
στοιχεῖα βλ- καὶ στό· Vhkkh`lr+ Hmsqnctbshnm-
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ὑπὸ ὀθωμανικὴ κυριαρχία+ ὄχι μόνο δὲν ἐμπόδισε τὸν γραφέα νὰ συμπεριλάβει μέλη ψαλλό,
μενα στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία+ ἀλλὰ ἐπιπλέον δικαιολογεῖ+ λόγῳ γειτνιάσεως καὶ γεωγρα,
φικῆς ἐγγύτητος+ τὴν πληθωρικὴ παρουσία θεσσαλονικαίων καθὼς καὶ ἁγιορειτικῶν ψαλ,
μάτων- Ὁ κωδικογράφος ἔχει φροντίσει νὰ παραθέσει συγχρόνως ἀρκετὲς τοπικὲς παραλ,
λαγὲς γιὰ κάποια ἀπὸ τὰ ἀνθολογούμενα μέλη+ φαινόμενο ὄχι σύνηθες+ ἐνῶ ὁ συνολικὸς
ἀριθμὸς τῶν μνημονευομένων μελοποιῶν ξεπερνᾶ τοὺς ἑβδομήντα- Ἔπειτα ἀπὸ τὴν παρά,
θεση τῶν γενικῶν αὐτῶν πληροφοριῶν ὁ Udkhlhqnuhć ἐπιχειρεῖ νὰ ἐξακριβώσει τὴν ταυτότητα
τῶν ἀναφερομένων στὸν κώδικα μελουργῶν 'ἤ+ τουλάχιστον+ κάποιων ἐξ αὐτῶν(+ βάσει
τῶν φειδωλῶν οὕτως ἢ ἄλλως ἐγκατεσπαρμένων σὲ αὐτὸν πληροφοριῶν- Πολλὲς φορὲς ὁ
μελοποιὸς προσδιορίζεται ἁπλῶς καὶ μόνον ὀνομαστικῶς+ ἄλλοτε πάλι δηλώνεται καὶ ἡ ἰδιό,
τητα ἢ ἡ καταγωγή του+ ἐνῶ σὲ κάποιες περιπτώσεις δὲν εἶναι ἀπόλυτα σαφὲς τὸ κατὰ πό,
σον ὁ τίτλος ποὺ συνοδεύει ἕνα κύριο ὄνομα ἀναφέρεται σὲ κάποιο ἐκκλησιαστικὸ ἢ ἄλλο
ἀξίωμα 'neehbhtl(+ ἐὰν ἀντιστοιχεῖ σὲ σχετικὸ τοπωνύμιο ἢ ἀποτελεῖ τέλος τιμητικὴ ἢ δι,
ευκρινιστικὴ προσηγορία- Ὅλες αὐτὲς οἱ δυσχέρειες ἀποτελοῦν ἀσφαλῶς τροχοπέδη γιὰ
κάθε ἐρευνητή· κατὰ ταῦτα λοιπὸν ὁ Udkhlhqnuhć –ἐπικουρούμενος ἀναμφισβήτητα ἀπὸ τὴν
εὐρύτατη βιβλιογραφικὴ ἐποπτεία ποὺ διαθέτει+ καταφανῆ ἄλλωστε στὴν πληθώρα τῶν σχε,
τικῶν παραπομπῶν– στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει πέρα ἀπό
ἕνα λιγότερο ἢ περισσότερο εὐφυῆ καὶ εὐφάνταστο συσχετισμό+ ὁ ὁποῖος ὡστόσο δὲν εἶναι
κατὰ κανόνα ἐφικτὸ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴ σφαῖρα τῆς ἁπλῆς εἰκασίας- Ἰδιαίτερα αἰσθητὴ φαί,
νεται ὅτι εἶναι στὸν κώδικα ΕΒΕ 13/5 ἡ παρουσία μουσικῶν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη+
εἴτε πρόκειται γιὰ μέλη τοῦ αὐτοκρατορικοῦ χοροῦ 'εὐαγοῦς βασιλικοῦ κλήρου( ἢ τῆς Με,
γάλης Ἐκκλησίας+ εἴτε γιὰ μοναχοὺς ἐγκαταβιοῦντες σὲ κάποια ἀπὸ τὶς εὐάριθμες μονὲς
τῆς περιοχῆς τῆς Βασιλευούσης- Δὲν λείπουν+ ἐπιπλέον+ οἱ περιπτώσεις περισσοτέρων τοῦ
ἑνὸς ἐκπροσώπων τῆς ἴδιας οἰκογένειας- Ὁ Udkhlhqnuhć ἐξετάζει ἰδιαιτέρως τὴν περίπτωση
τοῦ Γρηγορίου Ἁλυάτη+ ποὺ θεωρεῖ ὅτι ἀκμάζει κατὰ τὴν ἐποχὴ στὴν ὁποία ἀνήκει ὁ κώδι,
κας+ ἐνῶ παράλληλα ἀπορρίπτει ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο σὲ ὅ+τι ἀφορᾶ στὸν μελοποιό Κου,
κουμᾶ· ὁ προβληματισμός του σχετικὰ μὲ τὴν ὀνομασία Λατρινός 'πολυέλεος( τὸν ὁδηγεῖ
στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸν εἰσήγαγε στὴ λατρευτικὴ παράδοση τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ὁ
Πατριάρχης Ἁθανάσιος Α΄8- Ὁ Udkhlhqnuhć στέκεται ἰδιαίτερα στὸ ζήτημα τοῦ μαΐστορος
Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη+ γιὰ τὴ χρονικὴ τοποθέτηση τοῦ ὁποίου ἔχουν προταθεῖ κατὰ και,
ροὺς διάφορες ὑποθέσεις+ καὶ ἐπισημαίνει τὴν ἀνάγκη εἰδικότερης ἔρευνας+ ὥστε νὰ περιο,
ρισθεῖ στὸ ἐλάχιστο ἡ παρατηρούμενη ἀπόκλιση ἀνάμεσα στὶς ἐκπεφρασμένες ἀπόψεις0/Ἁνακεφαλαιώνοντας τὴ μελέτη του ὁ Udkhlhqnuhć ἐπισημαίνει ὅτι ὄχι μόνον ἡ Κωνσταντι,
νούπολη+ ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ὁ Ἄθως+ ἀλλὰ καὶ περιφερειακὰ κέντρα ὅπως ἡ Κρήτη+ ἡ Κύ,
8- Ἡ πλέον πρόσφατη καὶ τεκμηριωμένη προσέγγιση
τοῦ ζητήματος+ ποὺ ἀνασκευάζει τὴν ὑπόθεση τοῦ Ud,
khlhqnuhć+ περιλαμβάνεται στὴ διδακτορικὴ διατριβή·
Χαλδαιάκης+ Πολυέλεος+ σσ- 571,575 κ-ἀ0/- Σὲ ὑποσημείωση τοῦ κειμένου του ὁ Udkhlhqnuhć
προεξαγγέλλει ἱκανοποιητικὴ ἐπίλυση τοῦ ζητήματος
στὴν ὑπὸ ἐκπόνηση 'τότε( διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ μα,

θητοῦ του Dcv`qc Vhkkh`lr+ μὲ θέμα τὴν ἀναμόρφωση τοῦ
βυζαντινοῦ μέλους γιὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου
Ἑσπερινοῦ ἀπὸ τὸν Κουκουζέλη- Ἂς σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι
στὴν περὶ ἧς ὁ λόγος διατριβὴ 'Vhkkh`lr+ Jntjntydkdr( τί,
θεται ὡς χρονικὸ πλαίσιο γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Κουκουζέλη τὸ
χρονικὸ διάστημα 017/,023/ περίπου-
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προς+ ἡ Χίος καὶ ἡ Ρόδος ἐξακολουθοῦσαν στὰ μέσα τοῦ 04ου αἰῶνος νὰ καλλιεργοῦν μὲ
συνέπεια καὶ σφρίγος τὸ ἐκκλησιαστικὸ μέλος+ ὑπὸ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες ἰδιαίτερα δυσ,
χερεῖς καὶ ἀντίξοες- Τὸ κείμενο ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν εὐχὴ γιὰ περαιτέρω βιοεργογραφικὴ
ἔρευνα στὸ πεδίο τοῦ βυζαντινοῦ μέλους στὸ μέλλον· πάντως+ ἡ σημαντικότερη προσφορὰ
τῆς ἐν λόγῳ δημοσιεύσεως παραμένει σαφῶς τὸ εὑρετήριο μελοποιῶν ποὺ προσαρτᾶται στὸ
τέλος της- Ἐδῶ τὸ κάθε λῆμμα περιλαμβάνει παραπομπὴ στὰ ἀντίστοιχα φύλλα τοῦ κώ,
δικος+ ὅπου ἀναφέρεται ὁ ἑκάστοτε μνημονευόμενος μελοποιός- Ἔχουμε λοιπὸν στὰ χέρια
μας μιὰ πρώτη ἀπόπειρα χαρτογραφήσεως σὲ ἁδρὲς γραμμὲς μιᾶς περιοχῆς ποὺ τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη ἀποτελοῦσε 'ἐν πολλοῖς δὲ ἐξακολουθεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ ἀποτελεῖ( sdqq` hmbnf,
mhs` γιὰ τὴ μουσικολογικὴ ἔρευνα2- Τὸ δημοσίευμα τοῦ Dqhb Vdqmdq00 θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ θεωρηθεῖ ὡς κείμενο λειτουρ,
γιολογικοῦ πρωτίστως ἐνδιαφέροντος- Ὁ Vdqmdq προσδιορίζει ἐν πρώτοις τὴν προέλευση τοῦ
ὑπὸ πραγμάτευση χωρίου 'Ἡσαΐου Ϛ΄+ 2(+ ἐν συνεχείᾳ δὲ παρατηρεῖ ὅτι δὲν ἀπαντᾶ ἐφεξῆς
στὸν Κανόνα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης+ ἐνῶ ἀντιθέτως ἐντοπίζονται ἱκανὲς ἐμφανίσεις του
στὰ ἀπόκρυφα κείμενά της· παρουσιάζει τὴ χρήση του στὴ λατρεία τῆς Συναγωγῆς+ παρα,
θέτοντας δύο ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες ἀκολουθίες+ γιὰ νὰ ἀποσαφηνίσει τὸ δια,
φορετικὸ κάθε φορὰ λειτουργικὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο ἀνθολογεῖται – καὶ μάλιστα ἀπὸ κοινοῦ
μὲ ἕνα ἄλλο γραφικὸ χωρίο 'Ἰεζεκιήλ Γ΄+ 01(- Παράλληλα+ ἡ ἐξέταση τῆς ἱστορικῆς ἐξελί,
ξεως τῆς περὶ ἀγγέλων διδασκαλίας τοῦ ἰουδαϊσμοῦ 'ποὺ σὲ καμμία περίπτωση δὲν φαίνεται
νὰ ὑπῆρξε ἑνιαία( ὁδηγεῖ τὸν Vdqmdq στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ πρῶτο ἀπόσπασμα 'Jdctrg`,
Xnsydq( χρονολογεῖται στὴν προχριστιανικὴ περίοδο+ ἐνῶ τὸ δεύτερο 'Jdctrg`,@lhc`( στοὺς
ἀποστολικοὺς χρόνους- Ἁκολουθεῖ μιὰ κριτικὴ ἐπισκόπηση τῆς ἐπὶ τοῦ θέματος προϋπαρ,
χούσης βιβλιογραφίας+ κατακλειόμενη ἀπὸ τὴ διαπίστωση ὅτι ἡ ἐπίδραση τῆς Συναγωγῆς
στὴ διαμόρφωση τῆς χριστιανικῆς λατρείας εἶναι πολὺ ἰσχυρότερη ἀπὸ ὅ+τι γενικῶς πιστεύε,
ται- Στὴν ἑπόμενη ἑνότητα τῆς συγγραφῆς του ὁ Vdqmdq ἐπιχειρεῖ νὰ ἀνιχνεύσει ἀπηχήσεις
τῆς χρήσεως τοῦ βιβλικοῦ τρισαγίου στὴν ἰουδαϊκὴ λατρεία+ τόσο στὸ πεδίο τῆς πρώιμης
πατερικῆς γραμματείας+ ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ τριαδολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ ὑπὸ συζήτηση ἀπο,
σπάσματος+ ὅσο καὶ στὶς πρωτοχριστιανικὲς εὐχαριστιακὲς εὐχές· ἂν καὶ ἡ πρώτη σωζόμενη
ἐξ αὐτῶν+ ἡ Ἁναφορὰ τοῦ Ἱππολύτου+ δὲν συμπεριλαμβάνει τὸ χωρίο 'ὅπως καὶ ὁποιαδήποτε
ἄλλη ἀναφορὰ σὲ ἀγγελικὲς δυνάμεις(+ δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο μὲ τὶς εὐχὲς οἱ ὁποῖες περιέ,
χονται στὸ Εὐχολόγιον τοῦ Σεραπίωνος Θμούεως ἢ στὸ ἔργο Κατήχησις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου
Ἱεροσολύμων- Ἁκολούθως προσπαθεῖ νὰ ἑρμηνεύσει τὴν προσθήκη τοῦ ὩÛ·ÓÓὰ στὸ βιβλικὸ
τρισάγιο+ ὑποστηρίζοντας ὅτι ὀφείλεται σὲ παρερμηνεία τῆς πραγματικῆς του ἐννοίας+
00- Ὁ Dqhb Vdqmdq γεννήθηκε στὴν Βιέννη τὸ 08/0 καὶ
παρακολούθησε σὲ κορυφαῖα εὐρωπαϊκὰ πανεπιστήμια
μαθήματα συνθέσεως+ μουσικολογίας καὶ ἰουδαϊκῶν
σπουδῶν- Ἁπὸ τὸ 0827 μετανάστευσε στὶς Ἡνωμένες Πο,
λιτεῖες Ἁμερικῆς+ ὅπου ὣς τὸ 0856 ἀκολούθησε λαμπρὴ
ἀκαδημαϊκὴ σταδιοδρομία- Πέθανε τὸ 0877 στὴ Νέα Ὑόρ,

κη- Ἡ ἐπιστημονική του δραστηριότητα χαρακτηρίζεται
ἀπὸ ἀσυνήθιστη εὐρύτητα ἐνδιαφερόντων+ μεταξὺ τῶν
ὁποίων καὶ ἡ βυζαντινὴ ὑμνογραφία+ μὲ ἐπίκεντρο τὴν
μουσικὴ τῆς ἰουδαϊκῆς συναγωγῆς- Ὑπῆρξε ὄντως πολυ,
γραφότατος+ ἔχοντας δημοσιεύσει πληθώρα μελετῶν+ κα,
ταλογογράφηση τῶν ὁποίων βλ- στό· J`sy+ Vdqmdq-
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καθὼς καὶ τὴν προέλευση καὶ τὴ σημασία τοῦ ὅρου ἐπινίκιος ὕμνος+ γιὰ τὴν ὁποία διστάζει
ὡστόσο νὰ ἀποφανθεῖ μετὰ βεβαιότητος· παρατηρεῖ πάντως ὅτι στὴν Ἁναφορὰ τῶν Ἁπο,
στολικῶν Διαταγῶν ἀπουσιάζει τόσο τὸ ὩÛ·ÓÓά+ ὅσο καὶ ὁ ὅρος ἐπινίκιος ὕμνος- Ἁνα,
σκευάζει τὴν ἄποψη ὅτι ἡ συνύπαρξη τῶν χωρίων τοῦ Ἡσαΐα καὶ τοῦ Ἰεζεκιὴλ ἀπαντᾶ μόνο
στὶς Ἁποστολικὲς Διαταγές+ παραθέτοντας σχετικὰ τεκμήρια ἀπὸ τὴ μεταγενέστερη χρι,
στιανικὴ γραμματεία+ καὶ ἐμμένει στὴν πεποίθησή του ὅτι στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπάρχει ἐξάρ,
τηση τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκή- Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὴν προέλευση τοῦ
Τρισαγίου ὕμνου+ ὁ Vdqmdq ἀμφισβητεῖ ἀνοικτὰ τὴν κλασικὴ ἀπόδοσή του στὸν Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλο+ θεωρώντας τὴ σύνθεσή του ἀρκετὰ προγενέστερη+ βασισμέ,
νη μάλιστα σὲ ἑβραϊκὰ πρότυπα- Ἁνακεφαλαιώνοντας τὰ πορίσματα τῆς ἔρευνάς του+ ὁ
Vdqmdq ἀναφέρει ὅτι τὰ ἰουδαϊκὰ κείμενα Jdctrg`,Xnsydq καὶ Jdctrg`,@lhc` συνδυάζουν
τὰ ἀποσπάσματα τοῦ Ἡσαΐα καὶ τοῦ Ἰεζεκιὴλ 'κυρίως ὅμως τὸ πρῶτο+ στὸ ὁποῖο εἶναι
ἐμφανὴς ἡ ἐπίδραση τῆς διδασκαλίας Ldqj`a`(- Τὰ χριστιανικὰ προοίμια τῆς ἀναφορᾶς+
ἀφ’ ἑτέρου 'πλὴν τοῦ Ἱππολύτου(+ περιλαμβάνουν τὸ τρισάγιο+ κάνουν λόγο περὶ ἀγγέλων
καὶ πολλὲς φορὲς προσθέτουν ἐδάφια ἀπὸ τὸ Ζ΄ κεφάλαιο τοῦ Δανιήλ+ ὑπογραμμίζοντας συν,
ήθως τὴν ἀλληλεπίδραση μεταξὺ ἀγγελικῆς καὶ ἀνθρωπίνης λατρείας· ἡ ἀγγελικὴ λατρεία
θεωρεῖται ἐδῶ ἀδιάλειπτη+ ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὸν Ἐνὼχ καὶ τὴν πρώιμη ραββινικὴ γραμ,
ματεία+ ἐνῶ φαίνεται νὰ ὑπάρχει μιὰ γενικότερη διαλεκτικὴ μεταξύ τῆς ἰουδαϊκῆς καὶ τῆς
χριστιανικῆς λατρείας τῆς πρώιμης ἐποχῆς- Ὡστόσο+ ἂν καὶ ὁ συνδυασμὸς ἀποσπασμάτων
ἀπὸ τὸν Ἡσαΐα καὶ τὸν Ἰεζεκιὴλ εἶναι ἰδιαίτερα προσφιλὴς καὶ στὴ χριστιανικὴ παράδοση
'τόσο στὰ προοίμια ὅσο καὶ στὸ τρισάγιο(+ τὸ χωρίο τοῦ Ἰεζεκιὴλ Γ΄+ 01 ἀξιοποιεῖται σὲ πε,
ριορισμένο βαθμό· ὡς πιθανὴ ἐξήγηση προβάλλεται ἡ ἄποψη ὅτι τὸ συγκεκριμένο ἀπόσπα,
σμα δὲν προσφέρεται ἰδιαίτερα γιὰ τριαδολογικὲς ἑρμηνεῖες+ σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ ἀντίστοιχο
ἐδάφιο τοῦ Ἡσαΐα- Ἡ τρίτη καὶ τελευταία ἑνότητα τοῦ ἄρθρου τοῦ Vdqmdq ἀναφέρεται διὰ
βραχέων στὴ μουσικὴ παράδοση τοῦ βιβλικοῦ τρισαγίου- Παραθέτει ὁρισμένες μαρτυρίες
γιὰ τὶς λατρευτικὲς κινήσεις ποὺ συνόδευαν τὴν ψαλμώδησή του+ ἐνῶ παραπέμποντας στὸν
Κλήμεντα Ἁλεξανδρείας καὶ σὲ προγενέστερες δικές του δημοσιεύσεις+ ὁ Vdqmdq ἰσχυρίζεται
ὅτι ἡ μελωδία του ἀνήκει στὸν λεγόμενο «σπονδειακὸ τρόπο»+ τὸν ὁποῖο ἀναφέρει τόσο ὁ
Διονύσιος ὁ Ἁλικαρνασσεύς+ ἀλλὰ κυρίως ὁ 'ψευδο(Πλούταρχος- Στὸ ἰδίωμα αὐτὸ θεωρεῖ
ὁ Vdqmdq ὅτι ἀνήκουν ἐπίσης ὁρισμένα ἀπὸ τὰ παλαιότερα μέλη τοῦ Γρηγοριανοῦ ρεπερτο,
ρίου+ ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μελωδίες τῆς ἰουδαϊκῆς συναγωγῆς+ τοῦ βυζαντινοῦ τύπου καὶ ἄλλων
δυτικῶν καὶ ἀνατολικῶν ρεπερτορίων+ περιλαμβάνοντας στὴν ὁμάδα αὐτὴ ἕνα ἀπὸ τὰ ὑπο,
τιθέμενα παλαιότερα γρηγοριανά R`mbstr+ καθὼς καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ δύο Fknqh`+ τὸ Μο,
01- Ὁ λόγος τοῦ Vdqmdq ἐδῶ εἶναι μᾶλλον συνοπτικὸς
καὶ ἐλλειπτικός+ προφανῶς διότι ἁπλῶς ἀνακεφαλαιώνει
παλαιότερα ἐκπεφρασμένες ἀπόψεις του- Δὲν φαίνεται
πάντως νὰ λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του τὶς σοβαρὲς ὑπόνοιες γιὰ
ὕπαρξη ἁρμονίας στὸν σπονδειάζοντα τρόπο ποὺ περιγρά,
φει ὁ ψευδο,Πλούταρχος στὸ κεφάλαιο 08 τῆς διατριβῆς
Περὶ μουσικῆς 'K`rrdqd+ Okts`qptd Cd k` Ltrhptd+ oo- 008+
4,13(· ἄν ὅμως ἡ ἐπιφύλαξη αὐτὴ διαθέτει κάποια ἐγκυ,

ρότητα+ θὰ καθιστοῦσε πιθανὸν προβληματικὸ τὸν συσχε,
τισμὸ ποὺ ἐπιχειρεῖ- Ἴσως ὁ Vdqmdq συγχέει τὸ σπονδεῖον
μέλος καὶ τὸν λεγόμενο συντονώτερον σπονδειασμὸν μὲ
τὸν ἀποκαλούμενο σπονδειακὸν ἢ σπονδειάζοντα τρόπονΠερισσότερα γιὰ τὸ θέμα στά· Vhmmhmfsnm,Hmfq`l+ Ronm,
cdhnm· A`qjdq+ Vqhshmfr+ oo- 1/4,146 'ἀγγλικὴ μετάφρα,
ση τοῦ κειμένου τοῦ ψευδο,Πλουτάρχου(+ ἰδιαιτέρως στὶς
σσ- 112,113+ 144,146-
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ζαραβικὸ O`sdq Mnrsdq καὶ κάποιες ἐπιμέρους παραδόσεις τοῦ ἰουδαϊκοῦ Jdctrg`- Ὑποστη,
ρίζει οὐσιαστικά+ ἐπικαλούμενος τὰ πορίσματα παλαιοτέρων ἐρευνῶν τοῦ Odsdq V`fmdq+ καὶ
κατὰ κύριο λόγο τοῦ Jdmmdsg Kdux+ ὅτι ὑπάρχει μία ἀδιάσπαστη ἁλυσίδα ποὺ διασυνδέει τὶς
ἑτερόκλητες αὐτὲς μουσικὲς μορφές+ μὲ βασικὸ συνδετικὸ κρίκο τὸν σπονδειάζοντα τρόπο
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων01· καταλήγει χαρακτηρίζοντας τὴ φιλολογική+ τὴ μουσικὴ καὶ γε,
νικῶς τὴ λειτουργικὴ παράδοση τοῦ τρισαγίου ὡς “`m hlonqs`ms dw`lokd ne khstqfhb`k `mc
ltrhb`k hmsdqcdodmcdmbd adsvddm Bgtqbg `mc Rxm`fnftd” Zσ- 21 'ἕνα σημαντικὸ παράδειγμα
λειτουργικῆς καὶ μουσικῆς ἀλληλεξαρτήσεως μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Συναγωγῆς(\3- Ὁ Ghfhmh @mfkèr02+ ἐξάλλου+ ἀσχολεῖται μὲ τὸ ζήτημα τὸ ὁποῖο εἶχε προσφυέστατα χα,
ρακτηρίσει ὁ Vhkkx @odk τὸ 0845 ὡς “Sgd bdmsq`k oqnakdl ne Fqdfnqh`m bg`ms” 03 'Τὸ κύριο
πρόβλημα τοῦ γρηγοριανοῦ μέλους(+ ζήτημα ποὺ συνοψίζεται τελικῶς σὲ ἕνα θεμελιῶδες
ἐρώτημα· κατὰ πόσον συνέβαλε ὄντως ὁ ἅγιος Γρηγόριος Ρώμης στὴ μονοφωνικὴ ἐκκλη,
σιαστικὴ μουσικὴ τῆς Δύσεως καὶ μὲ ποιόν ἀκριβῶς τρόπο- Ὁ @mfkèr φαίνεται νὰ θεωρεῖ
ὅτι ἡ κριτικὴ στάση πολλῶν μουσικολόγων ἀπέναντι στὴ θρυλούμενη μεταρρύθμιση τοῦ
Γρηγορίου εἶναι ὑπερβολικὴ καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀδικαιολόγητη- Παραθέτει μιὰν ἐκτενῆ
ἀνασκόπηση τῆς μακροχρόνιας σχετικῆς συζητήσεως+ ὅπως ἀποτυπώνεται στὴν ἀντίστοιχη
βιβλιογραφία 'ἴσως ἐλαφρῶς μεροληπτικὴ ὑπὲρ τῆς «παραδοσιακῆς» ἀπόψεως( καὶ στὴ
συνέχεια ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ὑποτιθέμενη ἐνασχόληση τοῦ Πάπα μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικὸ
ἢ τὴ μουσικὴ δὲν προϋποθέτει ἀπαραιτήτως ἀπόλυτη ἐξειδίκευση+ οὔτε συσσώρευση καὶ
πληθώρα τεχνικῶν γνώσεων+ ἐνῶ βασίζεται σὲ ὁρισμένες φιλολογικὲς μαρτυρίες προκειμέ,
νου νὰ τεκμηριώσει τὴ μουσικὴ συμβολὴ τοῦ Γρηγορίου- Ἁναφέρει μάλιστα συγκεκριμένες
καινοτομίες στὸ τυπικὸ ἀποδιδόμενες σὲ προσωπική του πρωτοβουλία· ἐπιπλέον+ ἐκθέτει τὰ
ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα μὲ τὰ ὁποῖα τιμήθηκε κατὰ καιροὺς ὁ Γρηγόριος+ ἀξιώματα ποὺ
κατὰ τὸν @mfkèr ἀπαιτοῦσαν συγκεκριμένα μουσικὰ προσόντα- Ἰδιαίτερη βαρύτητα προσ,
δίδεται στὴν ἐργογραφία τοῦ ἴδιου τοῦ Πάπα Γρηγορίου+ γιὰ τὴν ὁποία παραθέτει συνοπτικὰ
ὁρισμένες πληροφορίες- Σὲ αὐτὴν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνιχνευθοῦν+ κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ @mfkèr+
σημαντικὲς μαρτυρίες+ ἀπὸ τὶς ὁποῖες διαφαίνεται ὄχι μόνον ἡ γενικότερη καλλιέργεια πνεύ,
ματος ποὺ διέθετε ὁ ἐκκλησιαστικὸς Πατήρ+ ἀλλὰ καὶ ἡ ποιότητα καὶ τὸ βάθος τῶν μου,
σικῶν του γνώσεων- Σχολιάζοντας σποραδικῶς ποικίλα ἀποσπάσματα ἀπὸ διάφορα βιβλία
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης· ὁ Γρηγόριος περιγράφει μὲ λεπτομέρειες τὰ ἀναφερόμενα ἐκεῖ μου,
σικὰ εἴδη 'b`mshbtl+ b`qldm+ k`ldms`shn04(+ ἰδιαιτέρως σὲ ὅ+τι ἀφορᾶ στὴ λειτουργικότητα
καὶ στὴν πνευματική τους διάσταση+ ἀλλὰ καὶ συγκεκριμένους τύπους μουσικῶν ὀργάνων
'κιθάρα+ αὐλούς+ τύμπανο+ ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο(+ παραθέτοντας γιὰ τὸ καθένα
02- Ἱσπανὸς ἱερέας+ ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους μου,
σικολόγους τῆς πατρίδας του- Γεννήθηκε τὸ 0777 στὴν
Καταλονία καὶ σπούδασε ἀρχικῶς θεολογία- Ἁργότερα
ἀφιερώθηκε στὴ μελέτη τῆς μουσικῆς παραδόσεως τῆς
Ἰσπανίας- Ὑπῆρξε χαρισματικὴ προσωπικότητα+ ἐμ,
πνευστὴς καὶ ἐκδότης τῆς σειρᾶς Lnmtldmsnr cd k` Lt,

rhb` Dro`mnk`+ καθὼς καὶ τοῦ περιοδικοῦ @mmt`qhn ltrhb`kΚατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του τιμήθηκε μὲ ἐξαιρετικὲς
διακρίσεις- Πέθανε στὴν Ρώμη τὸ 0858- Περισσότερα γιὰ
τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του στό· Vdrsqto+ @mfkèr03- @odk+ Fqdfnqh`m Bg`ms04- Πρβλ- τὰ ἀντίστοιχα ἑλληνικά9 ᾠδή+ ᾆσμα+ θρῆνος-
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ἀπὸ αὐτὰ λεπτομερεῖς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν κατασκευὴ ἢ τὴ χρήση τους+ ἀκόμη καὶ
γιὰ τὸν παραγόμενο ἀπὸ αὐτὰ ἦχο· σὲ κάθε περίπτωση+ οἱ παρατηρήσεις αὐτὲς τοῦ ἐπιτρέ,
πουν νὰ ἀναχθεῖ σὲ ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο+ ἀφοῦ ἡ ἀναζήτηση ἀλληγορικῶν ἐρμηνειῶν καὶ συμ,
βολικῶν προεκτάσεων ὁδηγεῖ στὴν ἐξαγωγὴ διδακτικῶν συμπερασμάτων καὶ ἠθικῶν προ,
τροπῶν ποὺ θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ὠφελήσουν τοὺς πιστούς- Ἡ συνολικῶς ἀπορρέουσα ἀπὸ
τὴν περιήγηση στὰ συγγράμματα τοῦ Πάπα Γρηγορίου ἐντύπωση –καὶ συγκεκριμένα στὰ
ἀποσπάσματα ἐκεῖνα ὅπου ὁ @mfkèr ἐπιθυμεῖ νὰ ἑστιάσει τὴν προσοχή τοῦ ἀναγνώστη–
συγκεφαλαιώνεται στὸ πόρισμα ὅτι+ ἀντίθετα ἴσως πρὸς ὅ+τι γενικότερα πιστεύεται+ ὁ ὄντως
λογιώτατος αὐτὸς ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας κάθε ἄλλο πάρα ἄμοιρος μουσικῶν γνώσεων
φαίνεται νὰ ὑπῆρξε05- Σημειωτέον πάντως ὅτι ἡ εὐρύτερη προβληματικὴ τῆς ἱστορικῆς προ,
ελεύσεως καὶ τῶν ὑφολογικῶν καταβολῶν τοῦ Γρηγοριανοῦ μέλους θεωρεῖται πλέον ἄρρη,
κτα συνδεδεμένη πρὸς τὴν εἰδικότερη ἐπιστημονικὴ συζήτηση περὶ τοῦ λεγομένου Παλαι,
ορρωμαϊκοῦ μέλους+ δηλαδὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τοῦ ἄστεως τῆς Ρώμης αὐτῆς
καθ’ ἑαυτήν+ πρὸ τῆς καθολικῆς σχεδὸν ἐπιβολῆς τοῦ νέου 'Γρηγοριανοῦ( ρεπερτορίου064- Ἁκριβῶς τὸ ἀνωτέρω ἐπισημανθὲν ζήτημα πραγματεύεται ἀκολούθως ὁ Odsdq Od`,
bnbj- Ἔπειτα ἀπὸ μιὰ προοιμιακοῦ χαρακτῆρα ὑπενθύμιση τῶν ὅρων ὑπὸ τοὺς ὁποίους ἐτέθη
ὡς ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς διερευνήσεως τὸ σχετικὸ ζήτημα+ ὁ Od`bnbj παρουσιάζει κά,
ποιες φιλολογικοϊστορικὲς μαρτυρίες+ ποὺ ὁδηγοῦν ἀβίαστα στὰ ἑξῆς συμπεράσματα9 ἀφ’
ἑνὸς μὲν ὅτι κατὰ τὸν 7ο αἰῶνα πραγματοποιήθηκε μιὰ συστηματικὴ ὅσο καὶ ἐπιτυχὴς προσ,
πάθεια ἀντικαταστάσεως τῶν διαφόρων τοπικῶν ρεπερτορίων 'ἰδιαιτέρως τοῦ λεγομένου
γαλλικανικοῦ( ἀπὸ τὸ γνωστὸ σὲ μᾶς σήμερα ὡς γρηγοριανὸ μέλος+ ἀφ’ ἑτέρου δέ 'καὶ
αὐτὸ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ ὑπὸ ἐξέταση θέμα( ὅτι συνυπῆρχαν κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
στὴν πόλη τῆς Ρώμης δύο καταφανῶς διακριτὲς μουσικὲς 'καὶ λειτουργικές( παραδόσειςἘπικαλούμενος περαιτέρω μαρτυρίες ὁ Od`bnbj διατυπώνει τὴν ἄποψη ὅτι τὸ λεγόμενο πα,
λαιορρωμαϊκὸ μέλος ἐκαλλιεργεῖτο ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς στὰ μοναστήρια καὶ τὶς βασιλικὲς
τῆς Ρώμης+ μὲ ἐπίκεντρο τὸν ναὸ τοῦ Ἁποστόλου Πέτρου+ ἐνῶ τὸ Γρηγοριανὸ ἐξησκεῖτο
ἀπὸ τοὺς «κοσμικοὺς» οὕτως εἰπεῖν κληρικούς07+ κυρίως ὅμως ἀπὸ τοὺς εἰδικὰ ἐκπαιδευ,
μένους ψάλτες τῆς Rbgnk`d B`msnqtl+ οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦσαν στὴν Παπικὴ Αὐλή- Ἡ θεωρία
05- Ἂς σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ
@mfkèr ἐξαντλεῖται οὐσιαστικὰ στὴν τεκμηρίωση τῆς θέ,
σεως ὅτι ὁ Γρηγόριος ὑπῆρξε ὄντως μουσικολογιώτατος
καὶ πλήρως ἐνημερωμένος καὶ κατατοπισμένος σὲ ποικι,
λία εἰδικῶν θεμάτων· ἀπὸ τὸ κείμενο ἀπορρέει ἡ ἐντύπωση
ὅτι οἱ μουσικές του γνώσεις κάλυπταν μὲν εὐρὺ θεματικὸ
φάσμα+ θὰ μποροῦσαν νὰ θεωρηθοῦν ὡστόσο ὡς ἐγκυκλο,
παιδικοῦ μᾶλλον παρὰ τεχνικοῦ χαρακτῆρα- Ἐν πάσῃ πε,
ριπτώσει δὲν διαφαίνεται ἀπὸ τὰ γραφόμενα τοῦ @mfkèr ἢ
ἀπὸ τὶς μαρτυρίες ποὺ ἐπικαλεῖται οἱαδήποτε ἁπτὴ σχέση
τοῦ Γρηγορίου πρὸς τὸ φερώνυμο ἐκκλησιαστικὸ ρεπερτό,
ριο- Γιὰ περαιτέρω διερεύνηση τοῦ θέματος βλ- Ghkdx+
Vdrsdqm Ok`hmbg`ms+ oo- 4/2,402· Sqdhskdq+ Gnldq `mc Fqd,

fnqx+ καθὼς καὶ τὸ λῆμμα· Lb Jhmmnm+ Fqdfnqx+ ὅπου καὶ
περαιτέρω βιβλιογραφία- Βλ- ἐπίσης καὶ παρακάτω+ ὑπο,
σημείωση 0606- Γιὰ τὸ παλαιορρωμαϊκὸ μέλος ἐν γένει βλ- Kdux+
Nkc Qnl`m καὶ ἐπιπλέον· Gtbjd `mc Cxdq+ Nkc Qnl`m+ ἰδι,
αιτέρως 'ὅσον ἀφορᾶ στὴ συγγένεια μὲ τὸ Γρηγοριανὸ ρε,
περτόριο( στὶς σσ- 270,271- Τὸ ἴδιο θέμα πραγματεύεται
καὶ τὸ ἀντίστοιχο κεφάλαιο τῆς Ἱστορίας τῆς Μουσικῆς
τῆς Ὀξφόρδης 'Bqnbjdq+ Qnl`m Bg`ms+ κυρίως στὶς σσ000,004(07- Πρόκειται γιὰ διάκριση ἡ ὁποία δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ ἀντιστοιχισθεῖ ἐπακριβῶς πρὸς τὰ παρ’ ἡμῖν κρα,
τοῦντα-
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αὐτή+ ἐὰν γίνει ἀποδεκτή+ ἐξηγεῖ ταυτοχρόνως καὶ ὁρισμένα παράδοξα περιστατικὰ ποὺ
ἀναφέρουν οἱ διαθέσιμες φιλολογικὲς μαρτυρίες- Ἁπὸ τὴν ἐποχὴ+ ὡστόσο+ τῆς εὐρείας ἐξα,
πλώσεως τοῦ Γρηγοριανοῦ ρεπερτορίου στὴ Δύση μέχρι τὸν 02ο αἰῶνα τὸ Παλαιορρωμαϊκὸ
μέλος χάνει συνεχῶς ἔδαφος καὶ ἡ αἴγλη του φθίνει σταδιακά+ γιὰ νὰ περιορισθοῦν τελικὰ
τὰ τελευταῖα ὑπολείμματα τῆς χρήσεώς του στὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁποστόλου Πέτρου- Ὡς
αἰτίες ἀναφέρονται ἡ ἐμμονὴ τοῦ Τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν στὴ διάδοση τοῦ Γρηγο,
ριανοῦ μέλους+ ἡ ἄτεγκτη στάση τοῦ Πάπα Νικολάου τοῦ Γ΄ ἀπέναντι στὴ μοναστικὴ πα,
ράδοση τῆς Ρώμης καὶ ἀκόμη ἡ υἱοθέτηση τῆς τετράγωνης σημειογραφίας+ ποὺ κατέστησε
σὺν τῷ χρόνῳ ἀκατάληπτα ὅσα ἀπὸ τὰ παλαιὰ νεύματα δὲν εἶχαν μεταγραφεῖ- Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀκμῆς σώζονται πλέον ἐλάχιστα δείγματα+ ἀπὸ τὴ μελέτη
τῶν ὁποίων διαφαίνεται ὅτι τὸ παλαιορρωμαϊκὸ μουσικὸ ὕφος συγκλίνει σὲ ἀρκετὰ χαρα,
κτηριστικὰ μὲ τὸ Γρηγοριανό+ ἀλλὰ καὶ διαφέρει σὲ ὁρισμένα σημεῖα ἀπὸ αὐτό+ χωρὶς ὡστόσο
νὰ ὑπολείπεται σὲ καμμία περίπτωση ἐκείνου ὡς πρὸς τὶς αἰσθητικὲς ἀξιώσεις· ἀπὸ τὴν
ἄλλη πλευρὰ ἐντοπίζονται σαφεῖς ἐπιρροὲς ἀπὸ τὸ μέλος τοῦ Admdudmsn+ πιθανότατα δὲ καὶ
ἀπὸ τὸ βυζαντινό- Μὲ ἀφορμὴ δύο κώδικες ποὺ χρονολογοῦνται στὸ 2ο τέταρτο τοῦ 01ου
αἰῶνος+ ὁ Od`bnbj ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιλύσει τὸ πρόβλημα ποὺ δημιουργοῦν οἱ μαρτυρίες γιὰ τὸν
παπικὸ ἑσπερινὸ τῆς Ἁναστάσεως+ καθὼς καὶ γιὰ τὸν θεωρούμενο ὡς «Διπλὸ Ὄρθρο» τῆς
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων- Ἐξετάζοντας διεξοδικῶς τὶς μουσικὲς μαρτυρίες+ συγκρίνει τὰ
χαρακτηριστικὰ τοῦ Γρηγοριανοῦ καὶ τοῦ Παλαιορρωμαϊκοῦ ρεπερτορίου ἀνὰ μουσικὸ εἶδος
'Hmsqnhstr+ Fq`ct`kd+ @kkdkth`(08+ ἀποφαινόμενος ὅτι τὸ τελευταῖο εἶναι καὶ τὸ παλαιότερο ἐκ
τῶν δύο- Ὁ Od`bnbj συνοψίζει τὰ πορίσματα τῆς μελέτης του ὑπογραμμίζοντας τὸν περιο,
ρισμένο καὶ συντηρητικὸ χαρακτῆρα τῆς μελοποιίας+ ἀλλὰ καὶ τὴν αὐτόνομη ὑπόσταση καὶ
τὴν ὑψηλὴ αἰσθητική ἀξία τοῦ Παλαιορρωμαϊκοῦ μέλους· καταλήγει δὲ ἐπισημαίνοντας
τὴν ἀναγκαιότητα ἐνδελεχοῦς διερευνήσεως τῶν ὑφισταμένων σχέσεων μεταξύ τοῦ ρεπερ,
τορίου αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἁμβροσιανοῦ+ καθὼς καὶ τοῦ Βυζαντινοῦ μέλους+ ἀναγκαιότητα ἀπορ,
ρέουσα ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ διαπίστωση σχετικῶς ὑψηλοῦ βαθμοῦ σταθερότητος καὶ αὐθεντι,
κότητος τῆς ὑπὸ ἐξέταση μουσικῆς παραδόσεως5- Ἁξιοσημείωτο εἶναι πάντως ὅτι καὶ τὸ θέμα τὸ θιγόμενο ἀπὸ τὸν I- Rlhsr unm V`dr,
adqfgd1/ ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα τὴ συζήτηση γιὰ ἀκόμη μία φορὰ σὲ περαιτέρω διερεύνηση
τῶν μεταξὺ γρηγοριανοῦ+ παλαιορρωμαϊκοῦ+ ἀμβροσιανοῦ καὶ βυζαντινοῦ μέλους ὑφιστα,
μένων σχέσεων- Ὁ unm V`dradqfgd ἐγκωμιάζει τὴν ἐξαιρετικὴ συμβολὴ τοῦ Dfnm Vdkkdry
στὴν μελέτη τοῦ ἐν λόγῳ θέματος καὶ ἐπισημαίνει ὅτι τυχὸν ἐξαντλητικὴ ἔρευνα γιὰ αὐτὸ
θὰ ἀπαιτοῦσε πολὺ ἐκτεταμένη παρουσίαση- Ὁ ἴδιος διακρίνει τρία βασικὰ στάδια στὴν ἐξέ,
08- Σημειώνεται ὅτι τέτοιου εἴδους συγκρίσεις ἔχουν
ἀπασχολήσει κατὰ κόρον τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα+ ὁπότε
παρέλκει ἐδῶ ὁποιαδήποτε περαιτέρω ἀναφορὰ στὸ συγ,
κεκριμένο θέμα1/- Ὁ Ὁλλανδὸς μουσικολόγος Inrdog Rlhsr unm
V`dradqfgd+ γεννημένος στὴν Aqdc` τὸ 08/0+ σπούδασε

φιλοσοφία καὶ θεολογία- Ἁσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὴ με,
σαιωνικὴ μουσικὴ καὶ τὴ θεωρία της+ καθὼς καὶ μὲ τὴ με,
λέτη τοῦ ρυθμοῦ σὲ συνάρτηση πρὸς τὴν βιολογία- Ὑπη,
ρέτησε σὲ σημαντικὲς γιὰ τὴ μουσικὴ ζωὴ τῆς Ὀλλανδίας
θέσεις- Πέθανε τὸ 0875- Για περισσότερες λεπτομέρειες
βλ- Rbnss+ Rlhsr unm V`dradqfgd-
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λιξη καὶ διαμόρφωση τοῦ ἰδιάζοντος αὐτοῦ λειτουργικοῦ καὶ μουσικοῦ μορφώματος+ περι,
γράφοντας ἐν ταὐτῷ ἁδρομερῶς τὰ χαρακτηριστικά τους καὶ ἐπιμένοντας ἰδιαίτερα στὴν
τεκμηρίωση τῆς διαπιστώσεως ὅτι κατὰ τὴν τρίτη καὶ τελευταία περίοδο προσετέθη στὸ συν,
ολικὸ bnqotr τῶν κειμένων ἕνα σύνολο δεκαοκτὼ στίχων+ ψαλλομένων μὲ τὴν ἴδια μελωδία·
ὡς πιθανότερη αἰτία γιὰ τὴν προσθήκη αὐτὴ διαφαίνεται κάποια πρόθεση τονικῆς ἐξομα,
λύνσεως τοῦ συνόλου- Γιὰ νὰ καταστήσει αἰσθητὴ τὴν ὑποβλητικὴ καὶ ἐπιβλητικὴ μεγα,
λοπρέπεια τῆς ἀκολουθίας τοῦ παπικοῦ πασχαλινοῦ ἑσπερινοῦ ὁ unm V`dradqfgd παραθέτει
ἕνα χαρακτηριστικὀ μουσικὸ παράδειγμα+ τὸ ἀλληλουϊάριο Cnlhmtr qdfm`uhs 'Ὁ ∫ύÚÈÔ˜
ἐ‚·ÛίÏÂ˘ÛÂÓ(- Διερωτώμενος γιὰ τοὺς λόγους ποὺ καθιστοῦν ἐπιθυμητὴ τόση μεγαλοπρέ,
πεια παρατηρεῖ ὅτι κατὰ μεγάλο ποσοστὸ τόσο τὰ λατινικὰ ὅσο καὶ τὰ ἑλληνικὰ κείμενα+
καθὼς καὶ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς μελωδίες τῶν συγκεκριμένων ἀλληλουϊαρίων+ δὲν προωρίζοντο
γιὰ τὴν πασχαλινὴ περίοδο καὶ ἡ συμπερίληψή τους στὸν συγκεκριμένο τύπο ἑσπερινοῦ δὲν
ἀποτελοῦσε τὴν πρωταρχική τους χρήση- Περαιτέρω+ ὁ λόγος ἐξειδικεύεται· γιὰ κάθε μέλος
τῆς ὁμάδος τῶν ἈÏÏËÏÔύÈ· παρατίθεται ἀπὸ μιὰ περιγραφὴ ἢ καὶ ἐκτενέστερη ἀνάλυση
ὕφους+ μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ πρόβλημα τῆς ἀλληλεπιδράσεως μεταξύ γρηγοριανῆς καὶ
παλαιορρωμαϊκῆς παραδόσεως 'καθὼς καὶ τῆς βυζαντινῆς+ στὸ βαθμὸ τουλάχιστον κατὰ
τὸν ὁποῖο ἐμπλέκονται καὶ ἑλληνικὰ κείμενα(+ ἐνῶ κατονομάζονται τὰ ἈÏÏËÏÔύÈ· ποὺ πε,
ριλαμβάνουν ldknch` rdbtmc`- Τὰ γενικὰ συμπεράσματα στὰ ὁποῖα καταλήγει ὁ unm V`dr,
adqfgd συνοψίζονται στὴν ἔλλειψη πρωτοτυπίας καὶ στὴν προτίμηση γιὰ τὰ ἑλληνικὰ κεί,
μενα+ ὀφειλόμενη σὲ βυζαντινὴ ἐπιρροή+ περισσότερο ὅμως ἐμφανῆ κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ unm
V`dradqfgd στὶς παλαιορρωμαϊκὲς καὶ ἀμβροσιανὲς μελωδίες παρὰ στὶς γρηγοριανές10Στὴ συνέχεια τοῦ κειμένου τονίζεται ὁ συνονθυλευματικὸς καὶ ἑτερόκλητος χαρακτήρας
τῶν μουσικῶν στοιχείων τῶν πασχαλινῶν παπικῶν ἑσπερινῶν+ καθὼς καὶ ἡ ἐξάρτηση τῶν
συγκεκριμένων ἈÏÏËÏÔύÈ·+ ποὺ ἂν μή τι ἄλλο ἀποτελοῦσαν μέλη τοῦ ρεπερτορίου τῆς Rbgnk`
B`msnqtl+ ἀπὸ τὴν παλαιορρωμαϊκή μουσικὴ παράδοση μὲ ἐξέχουσα σημασία- Ὅσον ἀφορᾶ
στὴν ἑλληνικὴ ἐπίδραση+ ἰδίως σὲ ἐπίπεδο κειμένων+ ἐπιχειρεῖται μιὰ ἱστορικὴ ἀνίχνευση τῆς
προελεύσεώς της+ ποὺ μὲ τὴ σειρά της ὁδηγεῖ στὴν διερεύνηση τῆς πορείας τῶν σχέσεων
μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ἀφ’ ἑνὸς καὶ τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα καὶ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀφ’ ἑτέρου- Οἱ σχέσεις αὐτές+ ἀπὸ ἀπροκάλυπτα
ἐχθρικὲς στὸ 0n μισὸ τοῦ 6ου αἰῶνος+ τείνουν ἀργότερα πρὸς βαθμιαία ἐξομάλυνση καὶ ἀνα,
θέρμανση+ φθάνοντας στὸ ἀποκορύφωμά τους πρὸς τὸ τέλος τοῦ αἰῶνος+ ὁπότε τὴν Ἐκκλη,
σία τῆς Ρώμης διεποίμαινε ὁ Πάπας Σέργιος ὁ Α΄- Οἱ ἰδιαίτερες σχέσεις τοῦ Σεργίου μὲ τὴν
Ἁνατολή+ σὲ ὅ+τι ἀφορᾶ στὴν καταγωγὴ καὶ στὴν παιδεία του+ καθὼς καὶ ἡ ἔντονη καὶ
εὔκολα τεκμαρτὴ λειτουργική του δραστηριότητα+ ὁδηγοῦν τὸν unm V`dradqfgd στὸ συμ,
πέρασμα ὅτι αὐτὸς ὑπῆρξε καὶ ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ὑπὸ ἐξέταση λειτουργικοῦ ἐθίμου στὴν πρα,
10- Τὸ ζήτημα τῶν ἑλληνικῶν μελωδιῶν καὶ κειμένων
ἐνσωματωμένων στὰ ἈÏÏËÏÔύÈ· τῶν δυτικῶν ρεπερτο,
ρίων διερευνήθηκε περαιτέρω στὴ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ
Bgqhrsh`m Sgncadqf γιὰ τὸν κύκλο τῶν ἀλληλουϊαρίων τοῦ
Ψαλτικοῦ+ ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τὴν ἴδια χρο,

νιὰ μὲ τὸν ἐν λόγῳ τιμητικὸ τόμο 'Sgncadqf+ @kkdkth`qh,
nmyxbktr+ ἰδιαιτέρως oo- 057,084(- Ὅσον ἀφορᾶ εἰδικῶς
στὰ ἀμβροσιανὰ ἈÏÏËÏÔύÈ·+ ὁ ἀναγνώστης παραπέμπε,
ται στὴν ἐξαιρετική+ ὑπομνηματισμένη+ ἔκδοση τοῦ A`hkdx+
@laqnrh`m @kkdkth`r- Βλ- καί· Kdux+ Ok`hmbg`ms-
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κτικὴ τῆς Ἁγίας Ἕδρας- Ἐκτὸς τοῦ θέματος τῆς ἀνατολικῆς ἐπιρροῆς ἡ ἀξιολόγηση τῶν
μαρτυριῶν γιὰ τὸν ἀνταγωνισμὸ μεταξὺ μοναχῶν καὶ κοσμικῶν ἱερέων στὸ ρωμαϊκὸ ἐκκλη,
σιαστικὸ πλαίσιο συσχετίζεται μὲ τὶς σαφεῖς ὑφολογικὲς ἀποκλίσεις μεταξύ παλαιορρωμαϊ,
κοῦ καὶ γρηγοριανοῦ ρεπερτορίου- Οἱ διαφοροποιήσεις ἀποδίδονται γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ στὰ κί,
νητρα καὶ στὶς σκοπιμότητες ἑκατέρας τῶν τάξεων+ στὴν ἐπιδίωξη γιὰ ἀπόκτηση ὅσο τὸ
δυνατὸν μεγαλύτερου κύρους 'ἐδῶ ἐμπλέκεται ἐπίσης καὶ τὸ ἀμβροσιανὸ ρεπερτόριο(+ ἕνα
ἀγῶνα στὸν ὁποῖο ἡ μουσικὴ φαίνεται ὅτι εἶχε ἐπιστρατευθεῖ ὡς πολύτιμο ὅπλο- Ἡ παρα,
τήρηση αὐτὴ παρέχει στὸν unm V`dradqfgd τὴν ἀφορμὴ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς
σχετικῆς χρονολογήσεως τῶν δύο ρεπερτορίων+ καθὼς καὶ μὲ τὸ ἐρώτημα ποιό ἀπὸ τὰ δύο
εἰσήχθη ἀπὸ τοὺς Φράγκους μονάρχες στὴν αὐλή τους 'ἡ μελέτη τῶν μαρτυριῶν συνηγορεῖ
ὑπὲρ τοῦ γρηγοριανοῦ+ μὲ κάποιες νησίδες ἐπιβιώσεως καὶ τοῦ παλαιορρωμαϊκοῦ σὲ εἰδικὲς
τελετουργικὲς περιστάσεις+ ὅπως οἱ προκείμενοι ἑσπερινοί(- Ὁ unm V`dradqfgd ἐπανέρχεται
κατόπιν στὸ πρόβλημα τῆς περιοδολογήσεως+ ὁροθετώντας τὰ στάδια ἐξελίξεως τῶν πα,
πικῶν πασχαλινῶν ἑσπερινῶν ὡς ἑξῆς9 ἡ πρώτη περίοδος συμπίπτει μὲ τοὺς χρόνους τοῦ
Πάπα Βιταλιανοῦ '546,561(+ ἡ δεύτερη ξεκινᾶ μὲ τὸν προμνημονευθέντα Σέργιο Α΄ καὶ
ὁλοκληρώνεται περὶ τὸ 72/+ ὁπότε καὶ ἄρχεται ἡ τρίτη περίοδος- Ὁλοκληρώνοντας τὸ κείμενό
του ὁ unm V`dradqfgd διατυπώνει τὴν ὑπόθεση+ ἂν καὶ ὄχι χωρὶς κάποια ἐπιφύλαξη+ ὅτι τόσο
ἡ υἱοθετηθεῖσα ἀπὸ τὸ βυζαντινὸ τυπικό “rdptdmsh` fq`db`” '¶άÛ¯·ἠἱÂÚόÓ( ὅσο καὶ τὸ εὐχη,
τικὸ ὑπὲρ τοῦ Πάπα τροπάριο ἀφομοιώθηκαν δημιουργικὰ στὸ ρωμαϊκὸ τελετουργικό+ προσ,
λαμβάνοντας μουσικὴ ἐπένδυση ποὺ δὲν ἐνθυμίζει τόσο τὴν προέλευση τοῦ κειμένου ὅσο τὴν
ἐγχώρια παλαιορρωμαϊκὴ παράδοση6- Μία ἀκόμη πτυχὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐπιρροῆς στὴν λατρεία τῆς Δυτικῆς ἐκκλησίας ἀπο,
τελεῖ καὶ ἡ ἰδιότυπη λειτουργία ποὺ ἐξετάζεται ἀπὸ τὸν Lhbgdk Gtfkn11- Ὁ Gtfkn παρατηρεῖ
ἐν πρώτοις ὅτι ἡ σύγχυση τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ ἐν Γαλλίᾳ μὲ τὸν πολιοῦχο
τῶν Ἁθηνῶν Διονύσιο Ἁρεοπαγίτη εἶναι μὲν παλαιά+ δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ λεχθεῖ τὸ ἴδιο καὶ
γιὰ τὴν ταύτισή του μὲ τὸν συγγραφέα τῶν φερομένων ὑπὸ τὸ ὄνομα κάποιου ψευδο,Διονυ,
σίου θεολογικῶν ἔργων+ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀναχθεῖ στὴν περίοδο πρὸ τοῦ 00ου αἰῶνος- Τὸ βέ,
βαιο εἶναι ὅτι κατὰ τὸν 02ο αἰῶνα ὁ Fthkk`tld cd F`o+ ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ R`hms,
Cdmhr+ ἔφερε στὸ μοναστήρι καὶ μετέφρασε στὰ λατινικὰ τὸν Βίο τοῦ ἁγίου Διονυσίου καὶ
δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπῆρξε ὁ ἴδιος εἰσηγητὴς τῆς rth fdmdqhr λειτουργίας ποὺ ἐτελεῖτο κατὰ
τὴν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου+ στὶς 05 Ὀκτωβρίου+ μὲ ἀρκετὰ μέρη ψαλλόμενα στὰ
ἑλληνικά+ καὶ ἡ ὁποία καθιερώνεται μεταξύ 00ου καὶ 02ου αἰῶνος- Ὁ Gtfkn ἐπισημαίνει ὅτι
τέτοιου εἴδους πρακτικὲς δὲν ἦσαν ἄγνωστες στὴ Γαλλία ἐκείνη τὴν ἐποχὴ καὶ ἐπικαλεῖται
hmsdq `kh` τὴν περίπτωση τῆς λεγόμενης Lhrr` Fq`db` 'ἑλληνικὴ λειτουργία(+ ἡ ὁποία πε,
11- Ὁ Γάλλος Μουσικολόγος Lhbgdk Gtfkn γεννήθηκε
τὸ 0810- Σπούδασε φιλοσοφία καὶ θεολογία στὸ RnkdrldrSὸ διάστημα 0838,085/ ἐργαζόταν στὴν O`kénfq`oghd
ltrhb`kd καὶ ἀργότερα στὸ Bdmsqd M`shnm`k cd k` Qdbgdqbgd
Rbhdmshehptd- Ἐκτὸς τῶν πολλῶν τιμητικῶν διακρίσεων

ποὺ ἔλαβε κατὰ καιρούς+ ἔχει διδάξει ὡς ἐπισκέπτης κα,
θηγητὴς στὰ Πανεπιστήμια Βιέννης+ Oqhmbdsnm καὶ Νέας
Ὑόρκης- Θεωρεῖται εἰδήμων στὸ πεδίο τῆς παλαιογραφίας
τῆς μεσαιωνικῆς μουσικῆς- Γιὰ περισσότερες πληροφορίες
βλ- Rohdsg,Vdhrrdma`bgdq+ Gtfkn-
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ριεῖχε τὰ μέρη τοῦ Nqchm`qhtl στὴν ἑλληνική καὶ ἐτελεῖτο κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντη,
κοστῆς12- Φαίνεται λοιπὸν ὅτι αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ προηγούμενο ἀξιοποιήθηκε+ καθὼς ἡ Lhrr`
Fq`db` δάνεισε τὰ κείμενά της στὸ Nqchm`qhtl τῆς Λειτουργίας τῆς 05ης Ὀκτωβρίου+ ποὺ
παραδίδεται μὲ μικρὲς ἀποκλίσεις ἀπὸ δύο κώδικες+ ὁ παλαιότερος τῶν ὁποίων φυλάσσεται
στὴ Βιβλιοθήκη L`y`qhmd+ ἐνῶ ὁ νεότερος στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Γαλλίας· οἱ περισ,
σότερες ἀπὸ τὶς μελωδίες ἔχουν ταυτισθεῖ καὶ χρονολογοῦνται σαφῶς πρὸ τοῦ 00ου αἰῶνοςἉπεναντίας+ σὲ ὅ+τι ἀφορᾶ στὸ Oqnoqhtl+ nἱ μὲν μελωδίες 'πλὴν τοῦ needqsnqhtl( εἶναι γρη,
γοριανές+ τὰ δὲ κείμενα μεταφρασμένα ἀπὸ τὴν ἑλληνική+ μὲ τὴ μετάφραση τοῦ hmsqnhstr
καὶ τοῦ bnlltmhn νὰ παρουσιάζει ὁρισμένα προβλήματα- Ὅσο γιὰ τὸ needqsnqhtl+ τὸ κείμενο
ἀποτελεῖ καταφανῶς μετάφραση τοῦ βυζαντινοῦ χερουβικοῦ 'διαφοροποιήσεις σὲ σχέση μὲ
ἄλλες γνωστὲς μεταφράσεις ὑποδηλώνουν τὴν ἐγχωριότητά της(+ ἀλλὰ ἡ μελωδία ἔχει δυ,
στυχῶς ἀπολεσθεῖ- Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα τῆς ὑπὸ ἐξέταση λειτουρ,
γίας ἡ πρακτικὴ τῆς δίγλωσσης ἀπαγγελίας τεκμηριώνεται ἐπαρκῶς ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες
μαρτυρίες 'ἑλληνικὸ καὶ λατινικὸ ἀναγνωστάριο τοῦ R`hms,Cdmhr(+ φαίνεται δὲ ὅτι ἡ ἡλικία
της εἶναι ἀρκετὰ παλαιὰ 'ἀνάγεται τὸ ἀργότερο στὸν 01ο αἰῶνα( καὶ ἐπεβίωσε γιὰ ἐξαιρε,
τικὰ μακρὸ χρονικὸ διάστημα 'ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ δύο ἀναφορὲς χρονολογούμενες στὰ
ἔτη 04/8 καὶ 0514(- Λίγο ἀργότερα '0547( πρόκειται νὰ ἐμφανισθεῖ μία ἔκδοση τῶν κει,
μένων τῆς ἑλληνόγλωσσης λειτουργίας τοῦ R`hms,Cdmhr ἀπὸ τὸν Q- A`kk`qc+ ἔκδοση ποὺ
προκαλεῖ κατάπληξη μὲ τὶς καταγραφόμενες διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ πρα,
κτική- Ἁνακύπτει συνεπῶς τὸ συμπέρασμα ὅτι+ ἐξαιρουμένων τῶν ἀναγνωσμάτων+ τὰ ὑπό,
λοιπα ἑλληνόγλωσσα μέρη τῆς συγκεκριμένης λειτουργίας περιέπεσαν σὲ λήθη περὶ τὸ 02//
καὶ ἀργότερα τὰ μέρη τῆς λατινικῆς λειτουργίας μετεφράσθησαν ἐξ ὑπαρχῆς στὴν ἑλληνικήὉ Gtfkn ἀπορρίπτει τὴν ὑπόθεση ὅτι ἡ νέα αὐτὴ μετάφραση ἐνδέχεται νὰ ἐξεπονήθη ἀπὸ
τοὺς οὑμανιστὲς τοῦ 03ου αἰῶνος καὶ προκρίνει τὴν ἄποψη ὅτι ὀφείλεται στὴν ἐπέμβαση τῶν
μοναχῶν τοῦ ἁγίου Μαύρου+ οἱ ὁποῖοι ἐγκατεστάθησαν στὴ μονὴ τοῦ R`hms,Cdmhr ἀπὸ τὸ
0522+ ἂν καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ 0514 μὲ τὴν ἀσάφειά της θὰ μποροῦσε ἐξίσου νὰ ἀναφέρεται
στὴν καινούργια αὐτὴ σύνθεση- Ὅποια καὶ ἂν εἶναι τελικὰ ἡ ἀλήθεια+ ἡ νέα λειτουργία+
συντεθεῖσα κατὰ τὰ φαινόμενα μεταξὺ 0522 καὶ 0547+ περιελάμβανε στὰ ἑλληνικὰ ὅλα της
τὰ μέρη+ μὴ ἐξαιρουμένων καὶ τῶν δεήσεων+ τῆς rdptdmbd+ τοῦ προοιμίου καὶ τοῦ O`sdq+ οὐδε,
μία δὲ σχέση παρουσίαζε πρὸς τὴν παλαιά- Τὸ κείμενο τοῦ Gtfkn ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν
ὑπογράμμιση τῆς σημαντικῆς προσφορᾶς τοῦ Vdkkdry στὴν ἔρευνα ἑνὸς φαινομένου ἰδιαι,
τέρως ἀξιοπεριέργου+ ὅπως ἡ Lhrr` Fq`db` τοῦ R`hms,Cdmhr7- Στὸ δημοσίευμα τοῦ I`bptdr Bg`hkkdx13 καθίσταται ἀντικείμενο ἐξετάσεως ἕνα θέμα
ἐπίσης προσφιλὲς στὶς συζητήσεις περὶ ἀνατολικῆς ἐπιρροῆς στὰ δυτικὰ ρεπερτόρια- Στὸ
12- Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς λεγόμενης Lhrr` Fq`db` βλἐνδεικτικῶς· @ssjhmrnm+ Lhrr` Fq`db`13- Ὁ I`bptdr Bg`hkkdx γεννήθηκε τὸ 080/ καὶ πέθανε
τὸ 0888- Ἐκτὸς ἀπὸ ἐπιφανὴς μουσικολόγος ὑπῆρξε ἐπί,
σης καὶ ἀξιόλογος συνθέτης- Ἐπίκεντρο τῶν ἐπιστημο,

νικῶν του ἐνδιαφερόντων ἀπετέλεσε ἡ μεσαιωνικὴ μουσι,
κή+ ἀσχολήθηκε ὅμως ἐξίσου καὶ μὲ ἄλλα πεδία+ ὅπως ἡ
ἀρχαία ἑλληνικὴ μουσικὴ καὶ ἡ μουσικὴ ἐκπαίδευση- Ἡ
ἐνασχόλησή του μὲ τὴν ἐθνομουσικολογία ἔχει ἐπηρεάσει
καταφανῶς τὴν ἐπιστημονική του σκέψη+ ὅπως μάλιστα
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δοκίμιο αὐτό+ ἀφιερωμένο στὸν Dqhb Vdqmdq+ ἐπιχειρεῖται μὲ πρωτότυπο ὄντως τρόπο 'ὁ
ὁποῖος προσεγγίζει κατὰ τὸν Bg`hkkdx τὴν ἐθνομουσικολογικὴ μεθοδολογία( νὰ ἐξιχνιασθοῦν
οἱ συνθῆκες γενέσεως τῆς ὀκταηχίας+ ὅπως πραγματώνεται στὸ δυτικὸ ἐκκλησιαστικὸ μέ,
λος- Ἐκ παράλλήλου+ ὁ Bg`hkkdx φιλοδοξεῖ νὰ ἑρμηνεύσει ὁρισμένα ἀποκλίνοντα ἀπὸ τὴ συμ,
βατικὴ θεωρία τῶν τρόπων φαινόμενα ποὺ ἀπαντοῦν σὲ συγκεκριμένα μέλη τοῦ Γρηγοριανοῦ
ρεπερτορίου- Ἐδῶ ἡ παραδοσιακὴ θεωρία ἀπορρίπτεται ` oqhnqh+ ὄχι μόνο ἐκ τοῦ ἀποτελέ,
σματος+ ἐπειδὴ δηλαδὴ ἔχει ἀποτύχει νὰ συλλάβει καὶ νὰ δικαιολογήσει τὶς προαναφερθεῖσες
ἰδιαιτερότητες+ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς· ἀφ’ ἑνὸς μὲν διότι οἱ καταβολές της ἀνιχνεύονται
στὴν ἀρχαιοελληνικὴ θεωρία+ μὲ ἔννοιες ὅπως ἡ συναφὴ ἢ ἡ διάζευξις νὰ χρησιμοποιοῦνται
στὴν ὁρολογία καταχρηστικῶς+ ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἐπειδὴ ἐφαρμόζει ` onrsdqhnqh στὸ μονοφωνικὸ
ρεπερτόριο ἀναχρονιστικὰ ἐργαλεῖα+ ὅπως τὰ ὀνόματα τῶν φθόγγων- Ἁπ’ ἐναντίας+ ἡ προ,
τεινόμενη ἀπὸ τὸν Bg`hkkdx θεωρία βασίζεται σὲ δύο παραδοχὲς ἢ παρατηρήσεις+ ὑποτιμη,
μένες ὡς πρὸς τὶς συνέπειές τους· πρόκειται γιὰ τὴν πεντατονικὴ δομὴ τῶν ἀρχαϊκῶν με,
λωδιῶν 'ποὺ ὑποδηλώνει ἀνημιτονικὴ βασικὴ δομὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν τρόπων( ἀπὸ τὴν
μία πλευρά+ καὶ τὴν καταλυτικὴ ἀπὸ ἱστορικῆς ἀπόψεως σημασία τοῦ ψαλμωδικοῦ τρόπου
ἀπαγγελίας 'καὶ κατὰ προέκταση τοῦ sdmnq9 χορδὴ μουσικῆς ἀπαγγελίας( στὴ γένεση τῶν
γρηγοριανῶν τρόπων ἀπὸ τὴν ἄλλη- Ὑπάρχει λοιπὸν ἐδῶ μιὰ προφανὴς ἀντιδιαστολὴ σὲ
σχέση μὲ τὴν παραδοσιακὴ θεωρία+ ποὺ ἑστιάζει κατὰ κανόνα τὸ ἐνδιαφέρον της στὴν κα,
τάληξη 'ehm`khr( τοῦ τρόπου+ παρὰ τὸ ὅτι ἀρχικῶς δὲν ἦταν τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸ κα,
τώτερο ὅριο μιᾶς τονικῆς περιοχῆς τὴν ὁποία ὁροθετοῦσε πρὸς τὰ πάνω ὁ sdmnq- Μὲ τὴν πά,
ροδο τοῦ χρόνου οἱ σχέσεις ἐξαρτήσεως ἀντιστρέφονται+ μὲ τὴν ehm`khr νὰ ἀποκτᾶ τὴν κυ,
ριότητα ποὺ ἀνῆκε ἀρχικὰ στὸν sdmnq+ ἐξέλιξη ἐπηρεάζουσα ἀποφασιστικὰ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ
δομὴ τῆς ἐνδιαμέσου τῶν δύο περιοχῆς- Ἡ τελευταία+ ὅπως ἤδη ἐπεσημάνθη+ παρουσιάζει
κατ’ οὐσίαν ἀνημιτονικὴ δομή+ συμπληρώνεται ὅμως ἀργότερα μὲ φθόγγους διαιροῦντες
ἐσωτερικῶς τὶς ἀσύνθετες μικρὲς τρίτες+ φθόγγους ποὺ δὲν εἶναι τονικῶς σταθεροὶ ἀλλὰ
ἕλκονται ἀπὸ τὸν sdmnq ἢ τὴν ehm`khr+ ἀναλόγως πρὸς τὸν τρέχοντα προσανατολισμὸ τῆς με,
λωδικῆς φράσεως- Πέρα τῆς κεντρικῆς αὐτῆς περιοχῆς τὰ ὅρια τῆς ἐκτάσεως τοῦ τρόπου
μπορεῖ νὰ ἐπεκτείνονται πρὸς τὰ πάνω ἢ πρὸς τὰ κάτω+ σχηματίζοντας νέες+ παράπλευρες+
περιοχὲς- Ἡ δομικὴ αὐτὴ ἀρχὴ εὐθύνεται κατὰ τὸν Bg`hkkdx γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ὁρολο,
γίας «αὐθεντικοὶ» καὶ «πλάγιοι» τρόποι+ ἂν καὶ κατὰ τὰ ἄλλα ἐμφανίζεται ἀρκετὰ σκοτεινήἜπειτα ἀπὸ τὴν ἐμπεριστατωμένη αὐτὴ ἀνάπτυξη τοῦ θεωρητικοῦ ὑποβάθρου τοῦ συστή,
ματος ποὺ προτείνει+ ὁ μελετητὴς ἀποδύεται στὴ διερεύνηση ὅλων τῶν δυνατῶν περιπτώσεων
διαστηματικῆς ἀποστάσεως μεταξὺ ehm`khr καὶ sdmnq 'ἀποστάσεως πού+ σύμφωνα μὲ ὅσα
προανεφέρθησαν+ δὲν εἶναι σταθερή+ ἀλλὰ διαφέρει ἀπὸ τρόπο σὲ τρόπο(· στὸ πλαίσιο αὐτὸ
ἐξετάζει ἀρχικῶς τὴ μορφὴ τῆς κεντρικῆς περιοχῆς+ ἔπειτα τὶς τάσεις τῶν κινουμένων φθόγ,
γων καὶ τέλος τὶς ἀντίστοιχες παραμέτρους στὶς ὑψηλότερες ἢ χαμηλότερες περιοχές- Ἁφοῦ
ἀπορρίψει τὴν περίπτωση τῆς σχέσεως ἡμιτονίου+ ὡς ἀδύνατη στὸ πλαίσιο ἑνὸς πεντατονικοῦ
ἀναπτύσσεται στὴν παροῦσα μελέτη του+ γεγονὸς ἄλλω,
στε ὁμολογούμενο καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο- Λεπτομέρειες γιὰ τὴ

ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του στό· Rohdsg,Vdhrrdma`bgdq `mc Fqh,
admrjh+ Bg`hkkdx-
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δομικοῦ συστήματος+ ἀναφέρεται στὴ σχέση ὁλοκλήρου τόνου+ σχέση ποὺ δὲν συνιστᾶ αὐτο,
τελῆ τρόπο καὶ ἑρμηνεύεται ὡς ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ θεωρία- Στὴν περίπτωση
τῆς μικρῆς τρίτης ἐντάσσει τὸν δεύτερο τρόπο 'ἢ πλάγιο πρῶτο(+ ἐνῶ στὴ μεγάλη τρίτη τὸν
ἕκτο 'ἢ πλάγιο τρίτο(- Ὅσον ἀφορᾶ στὴν 'καθαρά( τετάρτη+ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐσωτερικὴ
δομὴ τοῦ διαστήματος μπορεῖ νὰ ἀντιστοιχεῖ στὸν ὄγδοο 'πλάγιο τέταρτο( ἢ στὸν τέταρτο
'πλάγιο δεύτερο( τρόπο- Ἡ σχέση πέμπτης+ ποὺ μάλιστα εἶναι καὶ ἡ συνηθέστερη+ χαρα,
κτηρίζει γενικῶς τοὺς αὐθεντικοὺς τρόπους καὶ ἐξειδικεύεται σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτοὺς μὲ
κριτήριο τὴν ἐσωτερικὴ ἀλληλουχία τῶν δομικῶν διαστημάτων- Ὁ Bg`hkkdx διερευνᾶ ἐπίσης
καὶ μία ἄλλη περίπτωση+ ἐκείνη τῆς μικρᾶς ἕκτης+ στὴν ὁποία ἐντάσσει τὸν τρίτο 'δεύτερο
αὐθεντικό( τρόπο+ δικαιολογώντας ὡστόσο διαφορετικὰ σὲ σχέση μὲ τὴν παραδοσιακὴ θε,
ωρία τὴ δομική του ἰδιαιτερότητα- Στὸ ἐπιμύθιο τῆς ἐργασίας του ὁ Bg`hkkdx ἐπανέρχεται
γιὰ μιὰν ἀκόμη φορὰ στὴν ἀνεπάρκεια τῆς παραδοσιακῆς ἑρμηνείας στὸ πρόβλημα τῆς γε,
νέσεως τῆς λατινικῆς Ὀκταηχίας- Τέλος+ κατακλείει τὸ δοκίμιό του μὲ τὴ χαρακτηριστικὴ
εὐχὴ νὰ βρεθεῖ στὸ μέλλον ἕνας νέος Dfnm Vdkkdry+ ὁ ὁποῖος θὰ μπορέσει νὰ ἀνακαλύψει σὲ
τί συνίσταται ἀκριβῶς ἡ προσφορὰ τῶν Λατίνων ἀφ’ ἑνὸς καὶ τῶν Βυζαντινῶν ἀφ’ ἑτέρου
στὴν ὁριστικὴ διαμόρφωση τῆς Ὀκταηχίας ἐν γένει8- Τὸ ἄρθρο τοῦ Ingm C- Adqfr`fdk14+ τὸ ὁποῖο κατακλείει τὴν πρώτη ἑνότητα+ ἐντάσσεται
στὴν εὐρύτερη θεματικὴ τῆς σημειογραφίας τοῦ b`mstr ok`mtr+ ὅπου ἡ συνεισφορὰ τοῦ Dfnm
Vdkkdry ὑπῆρξε σύμφωνα μὲ τὸν Adqfr`fdk ἐξόχως σημαντική- Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Vdkkdry
ἐνθάρρυνε τὴ δημοσίευση κάποιας μελέτης γιὰ ἕνα νεῦμα τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται μὲν σὲ
ἀρκετὰ ἀγγλικὰ χειρόγραφα+ ἀλλὰ δὲν εἶχε χαρτογραφηθεῖ ποτὲ σὲ σχετικοὺς πίνακες- Στὸ
προκείμενο δημοσίευμα παρέχονται ἀρχικῶς κάποιες ἐξηγήσεις γιὰ τὸ φαινόμενο ρευστο,
ποιήσεως τῆς νευματικῆς σημειογραφίας καὶ ἐπισημαίνεται ὅτι+ ἂν καὶ θεωρητικὰ ἀσύμ,
βατοι μὲ τὴν ὑφὴ τῆς πολυφωνικῆς μουσικῆς+ ὁρισμένοι τύποι ρευστοποιημένων νευμάτων
ἐμφανίζονται σὲ ἀγγλικὰ χειρόγραφα ἀκόμη καὶ τοῦ 05ου αἰῶνος· χαρακτηρίζονται ὅμως
ἀπὸ ἀβεβαιότητα ὡς πρὸς τὴν ἀκριβῆ σημασία τους 'ἐδῶ ὁ Adqfr`fdk παραθέτει σχετικὸ
παράδειγμα(+ ἀφοῦ ὁ τελικὸς φθόγγος τὸν ὁποῖο ὑποδηλώνουν τὰ ρευστοποιημένα νεύματα
στερεῖται ἐξ ὁρισμοῦ πλήρως καθορισμένου τονικοῦ ὕψους- Δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο+ ὡστόσο+
καὶ μὲ τὸ ὑπὸ συζήτηση νεῦμα+ τὸ ὁποῖο ὁ μελετητὴς θεωρεῖ “chrshmbshudkx Dmfkhrg” 'χαρα,
κτηριστικὰ ἀγγλικό(· ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ τὸ παρατηρήσει στὸ παρατιθέμενο πανο,
μοιότυπο- Ἁκολούθως ὁ Adqfr`fdk ἐπιχειρεῖ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἐμφάνισή του σὲ ὁρισμένες
περιστάσεις ποὺ θεωρητικῶς δὲν θὰ ἀπαιτοῦσαν χρήση ρευστοποιημένου νεύματος- Στὴ
συνέχεια τῆς ἐργασίας του ὁ Adqfr`fdk+ ἐπιχειρώντας νὰ προσδιορίσει τὴν ἀκριβῆ ἐνέργεια
τοῦ νεύματος+ παραθέτει ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα 'ἀπόσπασμα μελωδίας ἀπὸ χει,
ρόγραφο στὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται δύο φορὲς καὶ πῶς παραδίδεται τὸ ἴδιο ἀπόσπασμα σὲ δια,
14- Ὁ Ingm Adqfr`fdk εἶναι Καναδὸς μὲ καταγωγὴ
ἀπὸ τὴ Νορβηγία+ ἐνῶ διαθέτει καὶ τὴ Δανικὴ ὑπηκοότη,
τα- Γεννημένος τὸ 0817+ ἔχει ἀναπτύξει μέχρι σήμερα πο,
λύπλευρη διδακτικὴ+ συγγραφικὴ καὶ ἐκδοτικὴ δραστη,

ριότητα- Ἁσχολήθηκε πρωτίστως μὲ τὴν ἀγγλικὴ μουσικὴ
τοῦ Μεσαίωνα καὶ τῆς Ἁναγεννήσεως- Συνεργάτης τῶν
Lnmtldms` Ltrhb`d Axy`mshm`d καὶ ἀπὸ τὸ 0885 μέχρι σή,
μερα διευθυντὴς τῆς σειρᾶς- Βλ- καί· Cnd+ Adqfr`fdk-
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φορετικοὺς κώδικες(+ ὅπου παρουσιάζεται μὲ ἐνάργεια ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο γινόταν ἀντι,
ληπτὴ ἡ ἔννοιά του ἀπὸ διαφόρους ἀντιγραφεῖς- Παραθέτει ἐπίσης παραδείγματα ἀπὸ τὴ
χρήση του σὲ πολυφωνικῆς ὑφῆς συμφραζόμενα καὶ τελικὰ διατυπώνει τὴν προσωπική του
ἄποψη γιὰ τὴν ἑρμηνεία του9 “Sgd bnmbktrhnm rddlr tm`unhc`akd sg`s sgd ehqrs mnsd ltrs ad
rodbh`kkx sqd`sdc+ mn cntas rkhfgskx oqnknmfdc+ ax sgd rhmfdq `mc sgdm rlnnsgkx inhmdc sn sgd
rdbnmc hm rtbg ` v`x sg`s sgd cheehbtks rntmc hr odqedbskx enqldc ax sgd shld hs hr rtmf sn sgd
ohsbg hmchb`sdc ax sgd ehm`k ne sgd mdtld” Zσ- 87 'φαίνεται ἀναπόφευκτο τὸ συμπέρασμα ὅτι
ὁ πρῶτος φθόγγος πρέπει νὰ γίνει ἀντικείμενο εἰδικοῦ χειρισμοῦ ἀπὸ τὸν τραγουδιστή+ ἀναμ,
φίβολα νὰ ἐπιμηκυνθεῖ ἐλαφρῶς καὶ ἔπειτα νὰ συνδεθεῖ ἀπαλὰ μὲ τὸν δεύτερο μὲ τέτοιο
τρόπο ὥστε ὁ δύσκολος ἦχος νὰ ἔχει ἤδη σχηματισθεῖ ἐντελῶς τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκτελεῖται
στὸ τονικὸ ὕψος τὸ ὁποῖο ὑποδεικνύει τὸ τελείωμα τοῦ νεύματος(\- Τὸ κείμενο ὁλοκληρώ,
νεται μὲ τὴν ἀναφορὰ σὲ ἕνα ἀκόμη πολὺ χαρακτηριστικὸ ἀγγλικὸ νεῦμα+ τὸ ὁποῖο ὁ
Adqfr`fdk θεωρεῖ ἀντίστοιχο μὲ τὸ ὑπὸ πραγμάτευση+ ἀλλὰ χρησιμοποιεῖται+ ἀντίθετα μὲ
αὐτό+ σὲ ἀνιόντα διαστήματαΒ΄
0- Τὸ δημοσίευμα τοῦ @kah Qnrdmsg`k ἀναφέρεται ἀρχικῶς στὴ σημασία τῶν ἐπιστολῶν
τοῦ Bk`tchn Lnmsdudqch ὡς μαρτυριῶν τῶν προσωπικῶν του ἀπόψεων περὶ μουσικῆς· στὴ συν,
έχεια γνωστοποιεῖ τὶς δημοσιεύσεις τους ἀντιπαραβάλλοντας ἁδρομερῶς τὶς σχετικὲς ἐκδό,
σεις- Τέλος+ προσθέτει στὸ bnqotr τῶν γνωστῶν ἐπιστολῶν μία ἐπιπλέον+ ποὺ δὲν εἶχε δημο,
σιευθεῖ μαζὶ μὲ ἐκεῖνες+ ἀνατρέχοντας στὴν ἱστορία της ἀπὸ τὸ 0776+ ὁπότε ἀναφέρεται γιὰ
πρώτη φορὰ ἡ ὕπαρξή της- Πρόκειται γιὰ γράμμα ποὺ ἀπέστειλε ὁ Lnmsdudqch ἀπὸ τὴν Βενετία
στὶς 07 Σεπτεμβρίου 0516 πρὸς τὸν μαρκήσιο Dmyn Admshunfkhn+ παραγγελιοδότη τῆς μουσικῆς
γιὰ ἕνα ἐπίσημο γάμο στὴν Πάρμα- Ὁ μελετητὴς ἀναφέρεται στὸ ἱστορικὸ τῆς παραγγελίας
'συνισταμένης σὲ πέντε hmsdqldch καὶ ἑνὸς ἀκόμη ἔργου+ ἐπιγραφόμενου snqmdn+ Ldqbtqhn d
L`qsd(+ στὰ πρὸς μελοποίηση κείμενα καὶ στὴν ἐκτέλεση τῶν ἔργων καὶ ἀκολούθως προβαίνει
στὴ δημοσίευσή της 'τὸ κείμενο συνοδεύεται ἀπὸ τὸ πανομοιότυπό της( μὲ παράθεση μάλιστα
ἀγγλικῆς μεταφράσεως- Στὴ βραχεῖα αὐτὴ ἐπιστολὴ ὁ συνθέτης ἀναφέρεται στὴν πορεία τῆς
ἐργασίας του καὶ στὰ περαιτέρω σχέδια γιὰ τὴ συνέχισή της+ ζητώντας παράλληλα τὴ γνώμη
τοῦ παραλήπτη+ στὸν ὁποῖο καὶ διατυπώνει τὴν ἐπιθυμία νὰ πληροφορηθεῖ τὸ ἀκριβὲς διατιθέ,
μενο χρονικὸ περιθώριο- Ὁ Qnrdmsg`k σχολιάζει σύντομα τὰ γραφόμενα τοῦ μεγάλου Ἰταλοῦ
συνθέτη+ ἰδιαιτέρως σὲ ὅ+τι ἀφορᾷ στὴν ἔννοια μίμησις 'hlhs`shn(+ παραθέτει ἀποσπάσματα
ἀπὸ μεταγενέστερες ἐπιστολὲς+ ἀπὸ τὶς ὁποῖες διαφαίνεται ἡ πορεία τῆς συνθετικῆς του ἐργα,
σίας γιὰ τὴν ἐν λόγῳ παραγγελία+ σκιαγραφεῖ μέσῳ ἀποσπασμάτων διαφόρων ἐπιστολῶν+
πρὸ πάντων τοῦ ἴδιου τοῦ Lnmsdudqch+ τὴ σχέση του μὲ τὴν παράμετρο τοῦ χρόνου καὶ τελικῶς
15

15- Ὁ @kah Qnrdmsg`k+ γεννημένος στὸ Μόναχο τὸ
0803+ σπούδασε παλαιογραφία στὴν Βρετανία+ ὅπου καὶ
ἐργάσθηκε μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία ὡς ἐρευνητὴς τῆς πα,
λαιᾶς μουσικῆς- Ὑπῆρξε προσωπικὸς μαθητὴς τοῦ

Vdkkdry- Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πολυετοῦς δραστηριότητάς
του τιμήθηκε μὲ σημαντικὲς διακρίσεις- Γιὰ περισσότερες
πληροφορίες βλ- Jhmf `mc Mdhfgantq+ Qnrdmsg`k-
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ἀποτιμᾶ τὴ δημοσιευόμενη ἐπιστολὴ ὡς ἐξόχως ἀποκαλυπτικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν πολυσχιδῆ
καὶ ἐνδιαφέρουσα προσωπικότητά του+ καθὼς καὶ γιὰ τὶς συνθετικὲς μεθόδους τὶς ὁποῖες με,
τήρχετο κατὰ τὴν πλέον παραγωγικὴ περίοδο τῆς ζωῆς του1- Τὸ ἑπόμενο κατὰ σειρὰ δημοσίευμα+ ὑπογραφόμενο ἀπὸ τὸν Cq`fnshm Budsjn16+ πρα,
γματεύεται ἕνα οὐσιαστικὰ ἄγνωστο ἔργο ἑνὸς ἐξίσου ἀγνώστου συνθέτη+ ὅπως ὁ ἴδιος ὁ
Budsjn ἐπισημαίνει· πρόκειται γιὰ τὴν ὄπερα Ταμερλάνος τοῦ Fhtrdood Bkdldmsd Βnmnlh+
ὁ ὁποῖος φαίνεται ὅτι κατήγετο ἀπὸ ἰταλικὴ οἰκογένεια ἐγκατεστημένη πρὸ γενεῶν στὴ ση,
μερινὴ Σλοβενία- Ἁπὸ τὶς διαθέσιμες ἐνδείξεις προκύπτει ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ὄπερα παρουσιάστηκε
τὸ 0621 στὴ Λιουμπλιάνα+ καὶ συγκεκριμένα στὸ παλάτι τοῦ ἐπιτρόπου τῆς B`qmhnk`+ στὸν
ὁποῖο καὶ ἔχει ἀφιερωθεῖ- Τὸ λιμπρέττο τοῦ Ταμερλάνου+ ἐκδεδομένο τὴν ἴδια χρονιὰ στὴν
Βενετία+ συνεγράφη προφανῶς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Anmnlh καὶ στὰ προλεγόμενά του ὁ συνθέτης
ἐκθέτει τὴν ὑπόθεση+ ἐνῶ ἀναπτύσσει τὶς αἰσθητικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς προθέσεις ποὺ θέ,
λησε νὰ πραγματώσει- Ὁ Budsjn ἀναφέρεται διὰ βραχέων στὴ δομὴ καὶ τὰ πρόσωπα τοῦ
ἔργου+ ἐνῶ σὲ ὅ+τι ἀφορᾶ στὸ συνθετικὸ ὕφος+ καὶ ἐφ’ ὅσον ἡ μουσική τῆς ὄπερας φαίνεται
νὰ μὴν ἔχει ἐπιβιώσει+ ἀποδύεται σὲ διάφορες εἰκασίες+ βασιζόμενος τόσο στὸ λιμπρέττο
'συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν προλεγομένων( ὅσο καὶ στὴν κατάσταση τῆς μουσικῆς
ζωῆς στὴν Λιουμπλιάνα τὴν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία παρουσιάσθηκε ὁ Ταμερλάνος- Πρόκει,
ται προφανῶς γιὰ μία nodq` rdqh` μπαρὸκ τεχνοτροπίας+ ποὺ στέκεται μεταξὺ ὡρίμου καὶ
ὑστέρου ὕφους+ ρέποντας περισσότερο πρὸς τὸ δεύτερο- Τὴν πρώτη παράσταση+ στὸ παρεκ,
κλήσιο τοῦ προαναφερθέντος ἀνακτόρου+ διηύθυνε σύμφωνα μὲ τὴν ἔκδοση ὁ ἴδιος ὁ Anmnlh+
ἐνῶ τὰ περισσότερα μέλη τοῦ θιάσου ὑπηρετοῦσαν ὡς μουσικοὶ στὸ παλάτι+ φαίνεται δὲ ὅτι
ἦσαν καλλιτέχνες ἐγνωσμένης ἀξίας- Οἱ ὑπόλοιποι συντελεστὲς εἶχαν μᾶλλον ἐπιστρατευθεῖ
ἀπὸ ἰταλικοὺς θιάσους ὄπερας ποὺ πραγματοποιοῦσαν τακτικὰ περιοδεῖες στὴν περιοχή· ὁ
ἀλληλοδανεισμὸς προσώπων μεταξὺ ξένων καὶ ἐγχωρίων θιάσων φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦσε
σύνηθες φαινόμενο στὸ πλαίσιο μιᾶς εὐρύτερης πρακτικῆς+ ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὶς πηγὲς
καὶ μαρτυρεῖται σαφῶς στὴν περίπτωση τῆς παραστάσεως μιᾶς ἄλλης ὄπερας 'Εὐρυσθεὺς
τοῦ G`rrd( τὸ ἀμέσως ἑπόμενο ἔτος στὴ Λιουμπλιάνα- Εἶναι σχεδὸν βέβαιο ὅτι ὁ Anmnlh
εἶχε συνθέσει πολλὰ ἄλλα ἔργα πλὴν τοῦ Ταμερλάνου καὶ φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε σημαντικὸς
συνθέτης+ διευθυντὴς χορωδίας καὶ λιμπρετίστας+ μὲ προσωπικὴ συναίσθηση τῆς καλλιτε,
χνικῆς τοῦ ἀξίας+ ἐνῶ συνεδέετο ἄμεσα πρὸς τὸν κύκλο τῆς @b`cdlh` Oghk`qlnmhbnqtlΤὸ κείμενο τοῦ Budsjn ὁλοκληρώνεται μὲ μιὰ γενικότερη ἀποτίμηση τῆς ἐξαιρετικῆς σύμ,
φωνα μὲ τὸν ἴδιο σημασίας τῆς ὄπερας Hk S`ldqk`mn τοῦ Fhtrdood Bkdldmsd Bnmnlh2- Ἡ ἑπόμενη μελέτη ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Eqdcdqhbj Vhkkh`l Rsddqmedkc17· ἀναφέρεται
στὴν ἐπανάσταση ποὺ ἐπέφερε ὁ ἀναμορφωτὴς τῆς ὄπερας Fktbj στὸ ἰδιόμορφο αὐτὸ εἶδος16- Ὁ Σλοβένος μουσικολόγος Cq`fnshm Budsjn γεν,
νήθηκε τὸ 0800 καὶ πέθανε τὸ 0882- Σπούδασε καὶ δίδαξε
σὲ διάφορα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα τῆς Λιουμπλιάνα+ μὲ τὰ
μουσικολογικά του ἐνδιαφέροντα νὰ ἑστιάζονται κυρίως

στὴ σλοβενικὴ μουσικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀλληλεπίδρασή
της μὲ τὰ κυρίαρχα μουσικὰ ρεύματα τῆς κεντρικῆς Εὐρώ,
πης- Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες βλ- Atihb+ Budsjn17- Βιεννέζος μουσικολόγος+ γεννημένος τὸ 0803+ διε,
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Ἁφετηριακὸ σημεῖο γιὰ τὸν Rsddqmedkc ἀποτελοῦν οἱ δομικὲς ἀδυναμίες 'ἂν μποροῦν νὰ χα,
ρακτηρισθοῦν ὡς τέτοιες( ποὺ παρουσίαζαν τὰ λιμπρέττα τοῦ Lds`rs`yh+ παλαιότερου συν,
εργάτη τοῦ Fktbj+ μὲ κύρια συνέπεια τὴν ἔλλειψη συνέχειας καὶ ἑνότητος καὶ τελικὰ τὸν
κατακερματισμὸ τῆς ὄπερας- Ἡ πραγματικὴ ἐπανάσταση θὰ ἔλθει ὅταν ὁ συνθέτης ἀπο,
φασίσει νὰ διαφοροποιηθεῖ+ ἀφιστάμενος ἀπὸ τὴν παλαιότερη πρακτικὴ 'ποὺ τοῦ ἐπέτρεπε
νὰ μεταφέρει μὲ εὐκολία ἄριες ἀπὸ ἔργο σὲ ἔργο( παρὰ τὶς δυσκολίες τὶς ὁποῖες δημιουργοῦσε
ἡ αὐξημένη ζήτηση γιὰ νέες ὄπερες- Στὴν μεταρρύθμιση αὐτὴ βέβαια δὲν θὰ μποροῦσε νὰ
ἀμφισβητήσει κανεὶς τὴ συμβολὴ τοῦ λιμπρεττίστα B`ky`ahfh+ ἀλλὰ ἐδῶ ὁ Rsddqmedkc δηλώνει
ἐξ ἀρχῆς ὅτι θὰ ἀσχοληθεῖ μόνο μὲ τὴ συνθετικὴ τεχνική+ ὅπως πραγματώνεται στὶς ὄπερες
Nqedn dc Dtqhchbd ἀφ’ ἑνὸς καὶ @kbdrsd ἀφ’ ἑτέρου- Εἰδικῶς σὲ ὅ+τι ἀφορᾷ στὴν πρώτη ἐξ
αὐτῶν ὁ Rsddqmedkc+ ἀφοῦ καταδείξει τὴ σημαντικὴ θέση της στὴν ἱστορία τῆς ὄπερας+ πε,
ριγράφει μὲ ἱκανὲς λεπτομέρειες τὴ δραματικὴ καὶ κυρίως τὴ μουσικὴ ἐξέλιξη ἀνὰ πράξη+
ἐπιμένοντας ἰδιαίτερα στὴν παράμετρο τῆς ἑνότητος+ μὲ βασικὸ κριτήριο τὴ διαδοχὴ τῶν
τονικοτήτων καὶ ἀρεσκόμενος νὰ ἀνιχνεύει ἐκλεκτικὲς συγγένειες μὲ ἔργα μεγάλων με,
ταγενεστέρων συνθετῶν- Ἡ παρουσίαση βασίζεται στὴν ἀντιπαραβολὴ τῆς ἀρχικῆς
ἐκδοχῆς τῆς Βιέννης καὶ τῆς μεταγενέστερης+ ἀναθεωρημένης ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Fktbj+
μορφῆς ὑπὸ τὴν ὁποία τὸ ἔργο ἀνέβηκε στὸ Παρίσι- Ἁνακύπτει τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐπέμ,
βαση αὐτὴ ἄλλοτε μὲν κρίνεται κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἐπιτυχής+ ὅπως συμβαίνει στὴν
τελευταία πράξη+ ἄλλοτε ὅμως+ καὶ εἰδικὰ στὸ πλαίσιο τῆς δευτέρας πράξεως+ ἀποδεικνύεται
παραμορφωτική ἢ καὶ ὀλέθρια γιὰ τὴν ἀρχικὴ σύλληψη+ ὥστε νὰ χρειασθεῖ ἀργότερα μία
ἀναθεώρηση ἐπὶ τῆς ἀναθεωρήσεως+ αὐτὴν τὴν φορὰ ἀπὸ τὴ μουσικὴ ἰδιοφυΐα τοῦ Adqkhny
'ποὺ παρουσιάσθηκε τὸ 0748 ὑπὸ τὴν προσωπική του διεύθυνση(+ γιὰ νὰ περισωθεῖ καὶ νὰ
ἀποκατασταθεῖ κάτι ἀπὸ τὸ πρωτότυπο κάλλος του ἔργου- Ἰδιαίτερος λόγος γίνεται γιὰ τὴν
ἄρια τοῦ Ὀρφέως Bgd e`qn rdmy’ Dtqhchbd 'ποὺ παρατίθεται ὡς μουσικὸ παράδειγμα( καὶ
τὴν ἔντονη συζήτηση ποὺ προκάλεσε γιὰ πολλὰ χρόνια· ὁ Rsddqmedkc ἐπισημαίνει τὴν ἀκρί,
βεια τῶν ἐκφραστικῶν ὑποδείξεων καὶ στὶς δύο ἐκδοχὲς καὶ ἐγκωμιάζει τὴ συνθετικὴ οἰκο,
νομία τοῦ Fktbj- Ἁνάλογη μέθοδος παρουσιάσεως χρησιμοποιεῖται καὶ γιὰ τὴν ἄλλη ὑπὸ
συζήτηση ὄπερα+ τὴν @kbdrsd- Ἁφοῦ ἐξάρει τὴ σημαντικὴ θέση ποὺ κατέχει στὴν ἱστορία τοῦ
εἴδους+ ὁ Rsddqmedkc παρατηρεῖ ὅτι στὴν παρισινὴ ἐκδοχὴ τὸ λιμπρέττο ἔχει ὑποστεῖ σημαν,
τικὴ τροποποίηση 'ἐπὶ τὰ χείρω κατὰ τὴν προσωπική του ἄποψη( καὶ ἐπισημαίνει τὴν ἐπιρ,
ροὴ ποὺ ἄσκησε στὸν νεαρὸ Lny`qs- Στὴν περιγραφὴ τοῦ ἔργου αὐτὴν καθ’ ἑαυτήν+ προστί,
θεται τώρα καὶ μία νέα παράμετρος· ἡ σύγκριση μὲ τὸν Ὀρφέα+ τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ὁποίου
φαίνεται νὰ ἀξιοποιεῖ καὶ νὰ προεκτείνει ἐδῶ ὁ συνθέτης κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο+ ὅπως
τέλεσε μαθητὴς τοῦ Vdkkdry στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βιέν,
νης- Τὸ 0827 ἐγκατεστάθη στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες+
ὅπου καὶ σταδιοδρόμησε ὡς πανεπιστημιακὸς καθηγητής+
ἐνῶ ἀπὸ τὸ 0845 ζοῦσε καὶ ἐργαζόταν στὴν Ἁγγλία+ λαμ,
βάνοντας ἀργότερα τὴ βρετανικὴ ὑπηκοότητα- Τὸ γνω,
στικό του πεδίο καλύπτει εὐρὺ φάσμα τῆς ἱστορίας τῆς
μουσικῆς+ ἀλλὰ ἡ θεμελιώδης συμβολή του ἔγκειται πρω,

τίστως στὴ διερεύνηση τῆς διαλεκτικῆς μεταξὺ τῆς μου,
σικῆς καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν- Ἁπὸ τὸ ἐκτεταμένο ἐκδοτι,
κό του ἔργο ἀναφέρεται ἐδῶ ὁ ἕβδομος τόμος τοῦ Sgd Mdv
Nwenqc Ghrsnqx ne Ltrhb+ τὸν ὁποῖο ἐπιμελήθηκε σὲ συν,
εργασία μὲ τὸν Vdkkdry- Ὁ Rsddqmedkc πέθανε στὴν Ὀξφόρ,
δη τὸ 0883- Περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο
του στό· Nkkdrnm+ Rsddqmedkc-
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ἐπὶ παραδείγματι στὴν ἄρια Hn mnm bghdcn 'ἀπόσπασμά της παρατίθεται καὶ στὶς δύο ἐκδο,
χές(+ μὲ τὴν πληθώρα τῶν δυναμικῶν ὑποδείξεων καὶ τὴ μετρικὴ τροποποίηση+ ὀφειλομένη
ἐν πολλοῖς στὴ διατυπωμένη ἀπὸ τὸν Qntrrd`t κριτικὴ ποὺ δημοσιεύεται στὸ πρωτότυποὉ Rsddqmedkc ἑστιάζει ἐδῶ τὴν προσοχή του κυρίως στὴν ἄρια Nlaqd+ k`qud καὶ στὸ `bbnl,
o`fm`sn L` cnud rnmn ποὺ ἀναφέρεται διεξοδικὰ τόσο γιὰ τὸν bnmbdqs`sn χειρισμὸ τοῦ ὀρχη,
στρικοῦ συνόλου σὲ σχέση μὲ τὴ φωνὴ ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀκριβῆ ὑπόδειξη τῶν δυναμικῶν ἀπο,
χρώσεων καὶ τῆς ρυθμικῆς ἀγωγῆς- Ὁ Rsddqmedkc ἐκθειάζει ἀκόμη τὴν «περιγραφική»+ ἢ
μᾶλλον παραστατική+ ἱκανότητα ποὺ ἐπιδεικνύει ὁ Fktbj χειριζόμενος κατ’ ἀποκλειστικό,
τητα μουσικὰ μέσα καὶ προοιωνιζόμενος νεότερες τεχνικές+ ἐνῶ σχολιάζει ἰδιαίτερα ἕνα
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν @kbdrsd+ ἐντυπωσιακὸ στὴν ἐκφραστικότητά του 'παρατίθεται στὴ
βιεννέζικη καὶ τὴν παρισινὴ ἐκδοχή(- Τελικῶς+ διατυπώνει τὸν προβληματισμὸ καὶ τὸν σκε,
πτικισμό του γιὰ τὴ σκοπιμότητα καὶ τὴ δεοντολογία τῶν ἐπεμβάσεων στὴν πρωτότυπη
ἐκδοχὴ ἑνὸς ἔργου+ ἀκόμη καὶ ἐκ μέρους τοῦ ἴδιου τοῦ συνθέτη+ καὶ καταλήγει μὲ τὰ χα,
ρακτηριστικὰ λόγια9 “vd r`ktsd sgd c`qhmf `mc sgd fdmhtr ne sgd ehqrs udqrhnmr ne Fktbj’r qd,
enql nodq`r+ mnsvhsgrs`mchmf sgd rdudq`k `mc rtars`msh`k hloqnudldmsr vghbg sg`s cdkhadq`sd
`mc rdke,bqhshb`k bnlonrdq v`r `akd sn adrsnv tonm sgd k`sdq udqrhnmr” Zσ- 018 'χαιρετίζουμε
τὴν τόλμη καὶ τὴν ἰδιοφυΐα τῶν πρώτων ἐκδοχῶν τῶν ἀναμορφωτικῶν μελοδραμάτων τοῦ
Fktbj+ χωρὶς νὰ λαμβάνουμε ὑπ’ ὄψιν τὶς σημαντικὲς καὶ οὐσιαστικὲς βελτιώσεις ποὺ
ἐκεῖνος ὁ συνετὸς καὶ αὐτοκριτικὸς συνθέτης ἦταν ἱκανὸς νὰ ἐπιφέρει στὶς μεταγενέστερες
ἐκδοχές(\3- Ὁ Gdkklts Edcdqgnedq18 ἐπισημαίνει ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλα ἔργα τοῦ Uhbdmyn Qhfghmh
οἱ ὄπερές του δὲν εἶχαν τύχει ποτὲ τῆς δεούσης προσοχῆς ἀπὸ τὴ μουσικολογικὴ ἔρευνα+
παράλειψη ἀποδιδόμενη ἀπὸ τὸν Edcdqgnedq σὲ ἕνα δυσμενὲς καὶ ἐπικριτικὸ κατὰ κάποιον
τρόπο σχόλιο τοῦ Lny`qs γιὰ τὸν ἐν λόγῳ συνθέτη- Οἱ σωζόμενες ὡστόσο ὄπερες τοῦ Qhfghmh
χρονολογοῦνται μετὰ τὸ 0670+ ὁπότε ἐξαιροῦνται στὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὸ πεδίο κρι,
τικῆς τοῦ Lny`qs- Ὁ Edcdqgnedq φροντίζει νὰ ἐνημερώσει τὸν ἀναγνώστη γιὰ τὰ τρέχοντα
περιστατικὰ τῆς βιογραφίας τοῦ συνθέτη κατὰ τὴν ἐργασία του ἐπὶ τῆς ὄπερας @kbhcd `k
Ahuhn 'ἐκείνη τὴν ἐποχὴ διατελοῦσε διευθυντὴς ὀρχήστρας στὴν ἡγεμονικὴ αὐλὴ τοῦ L`hmy(+
ἔπειτα ἀπὸ παραγγελία τῆς αὐλῆς τοῦ Jnakdmy- Ὁ Qhfghmh φαίνεται ὅτι προσπάθησε ἐπὶ
μακρὸν νὰ ἀποσπάσει τὴν ἔγκριση τοῦ παραγγελιοδότη γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ λιμπρέττου
τοῦ Lds`rs`yhn+ ἀλλὰ χωρὶς ἰδιαίτερη ἐπιτυχία- Ὁ Edcdqgnedq παρουσιάζει τὰ πρόσωπα καὶ
ἀναφέρεται συνοπτικὰ στὴν ὑπόθεση τοῦ ἔργου+ τὴν ὁποία στὴ συνέχεια ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποτι,
μήσει καὶ νὰ ἀξιολογήσει+ ἐπισημαίνοντας παράλληλα τοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἔθετε στὸν
συνθετικὸ χειρισμό της- Ἁκολούθως θέτει ὑπὸ ἐξέταση τὸ μουσικὸ ὕφος τοῦ ἔργου+ παραλ,
18- Διαπρεπὴς Αὐστριακὸς μουσικολόγος+ γεννημένος
τὸ 0800- Ἔλαβε τὸ διδακτορικό του δίπλωμα ἀπὸ τὸ Πα,
νεπιστήμιο τῆς Βιέννης τὸ 0825- Ἁνέπτυξε σημαντικὴ δι,
δακτικὴ καὶ ἐκδοτικὴ δραστηριότητα+ μὲ ἐρευνητικὰ
ἐνδιαφέροντα σχετικὰ μὲ τὸν ὕστερο Μεσαίωνα+ τὴ μου,

σικὴ παράδοση τῆς Νότιας Αὐστρίας+ τὴ μουσικὴ θεωρία
τοῦ Μπαρὸκ καὶ τὴ μουσικὴ τοῦ 1/οῦ αἰῶνος 'μὲ ἔμφαση
στὶς θεωρίες τοῦ Rbgdmjdq καὶ τοῦ @cnqmn(- Βλ- Rdkeqhcfd,
Ehdkc+ Edcdqgnedq-
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ληλίζοντάς το σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις μὲ τὴν σύγχρονη K` bkdldmy` ch Shsn+ μὲ τὴν ὁποία
παρουσιάζει ἐμφανεῖς ὁμοιότητες+ ἰδίως σὲ θέματα δραματουργίας+ καὶ δευτερευόντως μὲ
ἄλλες μοτσάρτειες ὄπερες- Ἁποφεύγει ὡστόσο νὰ ἐξιδανικεύσει τὰ πράγματα+ ἀσκώντας
ὅπου χρειάζεται νηφάλια καὶ ἀντικειμενικὴ κριτική+ ἐνῶ παραθέτει τὰ κατάλληλα κάθε
φορὰ μουσικὰ παραδείγματα- Ἁναφέρονται ἡ σύσταση τῆς ὀρχήστρας καθὼς καὶ ἡ δομὴ
καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Εἰσαγωγῆς+ τὰ ὁποῖα παραπέμπουν σαφῶς στὸ γενικότερο ὀπε,
ρατικὸ ἰδίωμα τῆς ἐποχῆς- Ἰδιαίτερος λόγος γίνεται γιὰ τὴν ἀμηχανία στὴν ἐνσωμάτωση
τῶν παρωχημένων μορφῶν 'καὶ ἰδίως τοῦ τύπου τῆς c` b`on ἄριας( ποὺ εὑρίσκονται στὸ
λιμπρέττο ἐν ὑπεραφθονίᾳ+ σὲ ἕνα μουσικὸ σχεδιασμὸ ποὺ ἀκολουθεῖ κατὰ πόδας τὶς ἐπι,
ταγὲς τῆς ἐποχῆς- Τὸ ζήτημα ἀντιμετωπίζεται κατὰ περίσταση μὲ διαφόρους τρόπους καὶ
κυρίως μὲ τὴν υἱοθέτηση γιὰ τὶς ἄριες αὐτὲς ἑνὸς μορφολογικοῦ τύπου ἀπορρέοντος ἀπὸ τὴν
πρώιμη μορφὴ σονάτας- Ἂν καὶ ὁ Qhfghmh ἀφίσταται ἀναμφίβολα τῶν ἐπιβεβλημένων ἀπὸ
τὰ κείμενα τοῦ Lds`rs`yhn μορφῶν+ μένει ὡστόσο συνεπὴς στὸ περιεχόμενο καὶ στὸ πνεῦμα
τῆς τέχνης του 'περισσότερο ἴσως ἀπὸ ὅ+τι ὁ Lny`qs(+ χάρη στὶς παρεχόμενες ἀπὸ τὸ ἴδιο
τὸ ἔργο διευκολύνσεις ἐπὶ τοῦ προκειμένου καὶ στὸ ἀναμφισβήτητο καλλιτεχνικὸ τάλαντο
μὲ τὸ ὁποῖο εἶναι προικισμένος- Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ γίνεται ἐπίσης στὰ ἐκφραστικὰ μέσα ποὺ
χρησιμοποιεῖ ὁ συνθέτης γιὰ νὰ ἀποδώσει συγκεκριμένα περιεχόμενα+ ἄλλοτε μὲ περισσότερη
καὶ ἄλλοτε μὲ λιγότερη ἐπιτυχία+ μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν εὐχέρειά του νὰ οἰκοδομεῖ εὐρύ,
τερες ἑνότητες μὲ ἀξιοσημείωτη οἰκονομία- Ὁ Edcdqgnedq τεκμηριώνει τὴν ἄποψη ὅτι ἡ σύν,
θεση τῆς ὄπερας ὑπῆρξε κοπιώδης καὶ χρονοβόρα+ ἀλλὰ ἐξαιρετικὰ ἱκανοποιητικὴ γιὰ τὸν
ἴδιο τὸν συνθέτη+ ἐνῶ ἀναφέρεται στὴν ἐπιτυχία τῆς πρώτης παραστάσεως 'τὸ 068/( καὶ
τῶν ἐπανεκτελέσεων- Κατακλείει δὲ τὸ κείμενό του ὑπογραμμίζοντας τὴν προοδευτικότητα
τῆς μουσικῆς τοῦ Qhfghmh+ μιᾶς μουσικῆς ποὺ μποροῦσε νὰ ἀτενίζει μὲ σιγουριὰ πρὸς τὸ
μέλλον4- Ὁ G`mr E- Qdckhbg2/ λαμβάνει ὡς ἀφετηριακὸ σημεῖο τὴν τεράστια ἐπίδραση ποὺ ἤσκη,
σε τὸ ἔργο τοῦ V`fmdq στὴ μεταγενέστερη ἱστορία τῆς μουσικῆς+ ἀλλὰ καὶ μιὰ σημαντικὴ
ἐπισήμανση· θεωρεῖ ὅτι ἡ μυθοποίηση τοῦ προσώπου τοῦ Γερμανοῦ δημιουργοῦ ὑπῆρξε ἡ κυ,
ριότερη αἰτία λόγῳ τῆς ὁποίας οἱ ἐπιρροὲς στὸ ἔργο του δὲν διερευνήθηκαν ποτὲ συστημα,
τικά- Ὁ Qdckhbg ἀναφέρει συγκεκριμένα τὴν περίπτωση τοῦ B`qk Kndvd+ ἀλλὰ στρέφει τὴν
ἔρευνά του κυρίως σὲ τυχὸν ἐπιδράσεις ἀπὸ τὶς ὄπερες K` ltdssd cd Onqshbh τοῦ C`mhdk
Eq`mçnhr Droqhs @tadq+ Idrrnmc` τοῦ Knthr Rongq καὶ G`mr Gdhkhmf τοῦ Gdhmqhbg L`qrbgmdqΕἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ V`fmdq ἀναφέρει σποραδικῶς στὰ γραπτά του τοὺς τρεῖς αὐτοὺς
συνθέτες 'παρατίθενται μάλιστα κάποια ἀπὸ τὰ σχετικὰ ἀποσπάσματα( ἐπαινώντας κά,
ποιες ἀπὸ τὶς ἀρετὲς τῶν ἔργων τους ἢ καὶ ἐπικρίνοντάς τους σὲ ἄλλη περίσταση· δὲν ἀφήνει
2/- Βιεννέζος μουσικολόγος καὶ διευθυντὴς ὀρχή,
στρας- Γεννημένος τὸ 08/2+ ὑποχρεώθηκε τὸ 0828 νὰ
ἐγκατασταθεῖ στὴν Ἁγγλία+ ὅπου καὶ δίδαξε τὰ περισσό,
τερα χρόνια τῆς ζωῆς του λαμβάνοντας τὴ βρετανικὴ
ὑπηκότητα- Ἐργάστηκε μὲ ζῆλο γιὰ νὰ καταστήσει οἰκεία

στὸν ἀγγλόφωνο κόσμο τὴ μουσικὴ παράδοση ἀπὸ τὴν
ὁποία ἐνεφορεῖτο- Μνημονευτέα ἐδῶ τὰ σημαντικὰ ἄρθρα
τοῦ γιὰ τὸν Vdkkdry- Πέθανε τὸ 0857- Γιὰ περισσότερες
λεπτομέρειες βλ- V`kjdq+ Qdckhbg-
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πάντως περιθώριο νὰ διαφανεῖ σημαντικὴ ἐπιρροὴ ἀπὸ αὐτὰ ἐπὶ τοῦ προσωπικοῦ του ἔργουΠροσεκτικὴ ὡστόσο ἀντιπαραβολὴ κάποιων ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὶς τρεῖς προαναφερθεῖσες
ὄπερες 'ἀποσπασμάτων ποὺ παρατίθενται ὡς μουσικὰ παραδείγματα( μὲ συγκεκριμένες
σελίδες τοῦ V`fmdq 'ποὺ δὲν ἐμφανίζονται συνήθως στὸ κείμενο+ ἀλλὰ ὁ ἀναγνώστης πα,
ραπέμπεται σὲ αὐτές( εἶναι δυνατόν+ κατὰ τὸν Qdckhbg+ νὰ ἀποκαλύψει σημαντικὲς ὁμοι,
ότητες ποὺ ὑπερβαίνουν καὶ ἀποδυναμώνουν τὴν πιθανότητα ἁπλῆς συμπτώσεως- Πολλὲς
τέτοιες ὁμοιότητες+ σὲ μελωδικό+ ρυθμικό+ ἁρμονικό+ ἐνορχηστρωτικό ἐπίπεδο καὶ ἀκόμη
στὴ συνθετικὴ τεχνικὴ καὶ οἰκονομία μποροῦν νὰ ἐντοπισθοῦν μεταξὺ τῶν ἔργων K` ltdssd
cd Onqshbh καὶ Kngdmfqhm- Κάτι ἀνάλογο θὰ μποροῦσε νὰ λεχθεῖ γιὰ τὴν Idrrnmc`+ ἐπιρροὲς
ἀπὸ τὴν ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνιχνευθοῦν ὄχι μόνο στὴν ὄπερα Kngdmfqhm καὶ στὴν ἐπα,
ναστατικὴ Sqhrs`m tmc Hrnkcd+ ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὄπερα Bnmsdr c’ Gnee,
l`mm τοῦ Needma`bg- Ἁλλὰ καὶ στὴν περίπτωση τοῦ ἔργου G`mr Gdhkhmf –τὸ ὁποῖο ὁ V`fmdq
ἀποφεύγει ἀκόμη καὶ νὰ κατονομάσει στὰ ἐπίσημα γραπτά του+ ἀλλὰ ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς
ἀλληλογραφίας του προκύπτει ὅτι ὁ ἴδιος εἶχε ἀνακαλύψει τὴν παρτιτούρα του καὶ διευθύνει
τὴν πρώτη ἐκτέλεση– ὑπάρχουν ἐξίσου χαρακτηριστικὲς ἀναλογίες μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ
τὰ ἔργα Chd V`kjüqd καὶ S`mmgätrdq- Φαίνεται λοιπὸν ὅτι στὰ κείμενά του ὁ V`fmdq φρόν,
τιζε νὰ ἀποκρύπτει μὲ ἐπιμέλεια τὴν προέλευση καταβολῶν τοῦ ὕφους του ποὺ θὰ μποροῦσε
νὰ ἐντοπίσει κανεὶς στὰ προμνημονευθέντα ἔργα+ ὑποβαθμίζοντας τεχνηέντως τὴ σημασία
τους καὶ ἀποκρύπτοντας τὸ μέγεθος τῆς ἐπιδράσεώς τους 'ὅπως ἀκριβῶς ὑπέκρυπτε καὶ
τὴν ὀρχήστρα του στὸ A`xqdtsg(- Ἁπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ δημιουργεῖ τὴν ὑποψία μιᾶς συνει,
δητῆς ἀπόπειρας παραπλανήσεως ὅταν σχολιάζει ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἴδια ἢ ἄλλα ἔργα
τῶν προαναφερθέντων συνθετῶν+ τὰ ὁποῖα ὡστόσο δὲν συναρτῶνται ἄμεσα πρὸς τὴν προ,
σωπική του ὀπερατικὴ δημιουργία· καὶ ὁ ἴδιος ἄλλωστε ἴσως παραδέχεται ἐμμέσως κάτι
τέτοιο σὲ μία ἐπιστολὴ πρὸς τὸν G`mr unm Aüknv+ ὅπου ἀντιδιαστέλλει τὴν ἰδιωτικὴ ἀπὸ τὴ
δημόσια στάση του ἐπὶ τοῦ θέματος- Ὅποια πάντως καὶ ἂν εἶναι ἡ ἀλήθεια+ παραμένει γε,
γονὸς ἀδιαμφισβήτητο ὅτι ὁ V`fmdq σύντομα ὑπερέβη τοὺς προδρόμους του+ κατακτώντας
ἐπάξια μία θέση ἰδιαίτερα ἀξιοζήλευτη στὸ παγκόσμιο μουσικὸ στερέωμα5- Ἁντίθετα μὲ τὸν Rsddqmedkc+ ὁ ὁποῖος θέτει μεταξὺ ἄλλων ὑπὸ ἐξέταση τὸ πρόβλημα
τῶν ἀναθεωρήσεων στὶς ὄπερες Ὀρφεὺς καὶ Εὐριδίκη καὶ Ἄλκηστις τοῦ Fktbj ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν συνθέτη+ ὁ ἐκδότης τοῦ τόμου I`bj Vdrsqto20 πραγματεύεται στὸ ἄρθρο του τὶς ἀναθε,
ωρήσεις τοῦ ἔργου τοῦ Ahyds Ἡ Ὄμορφη Κόρη τοῦ Odqsg μετὰ τὸν θάνατο τοῦ δημιουργοῦ
της- Ἁφοῦ ἀναφερθεῖ στὶς πρῶτες παραστάσεις+ ἀπαριθμεῖ τὶς σωζόμενες ἐκδοχὲς καὶ ἐπι,
σημαίνει ὅτι ὅλες παρουσιάζουν ἀποκλίσεις ἀπὸ τὸ αὐτόγραφο τοῦ Ahyds- Ἡ ἴδια ἡ κατανομὴ
τῶν ρόλων σὲ μία ἐκδοχὴ παρουσιάζει κάποια ἀνωμαλία+ ἡ αἰτία τῆς ὁποίας ἔγκειται στὴν
ἀπάλειψη ἑνὸς προσώπου καὶ συνακόλουθα μιᾶς σκηνῆς+ γεγονὸς ποὺ μὲ τὴ σειρά του ἀνα,
20- Σημαντικὸς Βρετανὸς μουσικολόγος καὶ διευ,
θυντὴς ὀρχήστρας- Γεννήθηκε τὸ 08/3 καὶ ὡς ἐρευνητὴς
διέπρεψε πρωτίστως στὸν τομέα τῶν ἐκδόσεων μουσικῶν
κειμένων- Στὶς παραστάσεις ποὺ ἔδωσε ὑπὸ τὴν ἰδιότητα

τοῦ μαέστρου συμπεριλαμβάνεται ἡ πρώτη ἐκτέλεση τῆς
ὄπερας Hmbnfmhs` τοῦ Vdkkdry+ τὸ 0840 στὴν ὈξφόρδηΚατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του τιμήθηκε μὲ κορυφαῖες
διακρίσεις- Πέθανε τὸ 0864- Βλ- Cdmmhrnm+ Vdrsqto-

10.Salterhs_PERIHXHMA.Pr. 22/10/2014 8:55 π.μ. Page 275

μ.ἠ™∞§Δ∂ƒ∏,ἠEssays presentedἠtoἠEgonἠWellesz

275

τρέπει τὶς σκηνικὲς ὁδηγίες+ καθὼς καὶ τὴ δομὴ ἄλλων σκηνῶν+ ὅπως καθίσταται σαφὲς
ἀπὸ τὸ παρατιθέμενο παράδειγμα 'στὸ ὁποῖο ἀντιπαραβάλλονται τὰ ὁμόλογα ἀποσπάσμα,
τα(- Μία διαφορετικὴ ἐκδοχή+ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά+ παρεμβάλλει ἕνα τραγούδι+ τὸ ὁποῖο
δὲν ἀπαντᾶ πουθενὰ ἀλλοῦ+ σὲ ἕνα qdbhs`shun 'στὸ κείμενο ὑπάρχουν τὰ σχετικὰ παραδεί,
γματα(· προτείνεται ἡ ἐξήγηση ὅτι ὁ ἴδιος ὁ συνθέτης ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀποφάσισε τὴν πα,
ράλειψή του ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη ἐκτέλεση- Παρατηρεῖται ἐπιπλέον τὸ ὀξύμωρο νὰ περι,
λαμβάνονται στὴν ἔκδοση μὲ τὰ περισσότερα ἐκπεσόντα μέρη 'τοῦ 078/( ἄλλα ἀποσπά,
σματα+ μὴ παραδιδόμενα ἀπὸ τὶς πιὸ πιστὲς στὸ πρωτότυπο ἐκδοχές· πρόκειται γιὰ τὸ εἰσα,
γωγικὸ χορικὸ τῆς δευτέρας πράξεως 'τοῦ ὁποίου ἕνα rnkn ἀπόσπασμα παρατίθεται ὡς πα,
ράδειγμα( καὶ τὴν b`u`shm` τοῦ Ctjd στὸ πλαίσιο τῆς τρίτης πράξεως- Ἁξίζει πάντως νὰ
σημειωθεῖ ὅτι+ παρὰ τὸ ὅτι κάποιες ἀπὸ τὶς περικοπὲς στὶς μεταγενέστερες ἐκδοχὲς ἔχουν
γίνει μὲ μᾶλλον ἀδέξιο τρόπο+ στὶς ὑπόλοιπες περιπτώσεις ἡ προσαρμογὴ κάθε ἄλλο παρὰ
ὡς πρόχειρη συρραφὴ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ- Τὰ ἐπισυνημμένα παραδείγματα πε,
ριλαμβάνουν μιὰ τέτοια ἀριστοτεχνικὴ παρέμβαση γιὰ τὴν τονικὴ μεταφορὰ ἑνὸς χορικοῦ
κατὰ ἕνα ἡμιτόνιο ψηλότερα 'ἀποδιδόμενη ἀπὸ τὸν Vdrsqto στὴν αὐτοτελῆ ἔκδοσή του(Στὴ συνέχεια ἀναφέρονται καὶ σχολιάζονται πολλὲς ἄλλες περιπτώσεις περικοπῶν ἢ ἀντι,
καταστάσεων τμημάτων τοῦ πρωτοτύπου+ τὰ ὁποῖα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲν φαίνεται νὰ ὀφεί,
λονται σὲ παρέμβαση τοῦ συνθέτη- Ἁναφέρονται ἐπιπλέον καὶ ἀξιολογοῦνται ἀρνητικὰ ὅσες
τροποποιήσεις τοῦ λιμπρέττου ἀπαντοῦν στὴν ἐκδοχὴ τοῦ 078/+ καθὼς καὶ οἱ παρεχόμενες
ἀπὸ αὐτὴν παραπλανητικὲς σκηνικὲς ὁδηγίες+ ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἀποτιμῶνται θε,
τικὰ οἱ τροποποιήσεις τῆς ἐκδόσεως τοῦ 0772+ ἀποδιδόμενες στὸν Fhq`tc- Ἐν κατακλεῖδι ὁ
Vdrsqto ἀναφέρεται στὰ δεοντολογικῆς φύσεως προβλήματα ποὺ θέτουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους
οἱ ἐπεμβάσεις στὰ πρωτότυπα τῶν ἔργων+ διατυπώνοντας ἀποφατικὰ τὴν ἄποψή του ὡς
ἑξῆς9 “mn nmd g`r `mx qhfgs sn hmsdqedqd vhsg `mx ltrhb`k vnqj `mc otakhrg hs vhsgnts sgd
rkhfgsdrs hmchb`shnm sg`s hs cndr mns qdoqdrdms vg`s sgd bnlonrdq vqnsd” Zσ- 06/ 'οὐδεὶς ἔχει
ὁποιοδήποτε δικαίωμα νὰ παραποιεῖ ὁποιοδήποτε μουσικὸ ἔργο καὶ νὰ τὸ ἐκδίδει χωρὶς τὴν
παραμικρὴ ἔνδειξη ὅτι δὲν ἀντιπροσωπεύει ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἔγραψε ὁ συνθέτης(\6- Τὸ ἕβδομο καὶ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ δευτέρου μέρους τοῦ τόμου φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ
Fdq`kc @aq`g`l21 καὶ ἀναφέρεται στὴν ὀπερατικὴ δημιουργία τοῦ Ρώσου συνθέτη @kdw`mcdq
Mhbnk`duhbg Rdqnu+ δημιουργία ποὺ περιλαμβάνει τὰ σχετικὰ ἄγνωστα ἔργα Itchsg '0752(+
Qnfmdc` '0754( καὶ Ἐχθρικὴ Δύναμη '0760(- Ὁ @aq`g`l ἐπισημαίνει ἐν πρώτοις ἕνα πα,
ράδοξο στὸ ἔργο τοῦ Rdqnu+ ποὺ συνίσταται στὴν πλήρη ἄρνηση καὶ ἐγκατάλειψη τοῦ δια,
ποτισμένου ἀπὸ τὶς βαγκνερικὲς ἀρχὲς ἰδεολογικοῦ ὑποβάθρου τῆς μουσικοκριτικῆς του
δραστηριότητας- Κατονομάζει στὴ συνέχεια ὁρισμένα πρώιμα ἔργα τοῦ Rdqnu καὶ σκιαγρα,
21- Ὁ Βρετανὸς μουσικολόγος Fdq`kc @aq`g`l γεν,
νήθηκε τὸ 08/3- Δὲν διέθετε ἰδιαίτερη ἀκαδημαϊκὴ μου,
σικὴ παιδεία+ κατόρθωσε ὡστόσο νὰ ἀναδειχθεῖ σὲ μία ἀπὸ
τὶς ἡγετικὲς φυσιογνωμίες τῆς ἀγγλικῆς μουσικολογίαςἘθεωρεῖτο εἰδήμων κυρίως σὲ θέματα ρωσικῆς μουσικῆς+

ἀλλὰ ὁ γνωστικός του ὁρίζοντας δὲν περιορίζετο κατ’ ἀπο,
κλειστικότητα σὲ αὐτά- Ἁνέπτυξε ἰδιαίτερα σημαντικὴ
ἐκδοτικὴ δραστηριότητα- Πέθανε τὸ 0877- Περισσότερα
στοιχεῖα στό· Kknxc,Inmdr `mc Aqnvm+ @aq`g`l-
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φεῖ τὸ ἱστορικὸ τῆς γνωριμίας του μὲ τὸ 'συγγραφικὸ κυρίως( ἔργο τοῦ V`fmdq- Ἁκολούθως+
παρουσιάζει διεξοδικὰ τὴν πορεία ἐργασίας τοῦ συνθέτη ἐπὶ τῆς πρώτης του ὄπερας+ τῆς
ἰδιαίτερα ἐπιτυχοῦς Itchsg+ καθὼς καὶ τὶς ποικίλες 'θετικὲς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον( ἀντιδράσεις
ποὺ προκάλεσε στὸν μουσικὸ κόσμο τῆς Ρωσίας ἐκείνη τὴν ἐποχή+ παραθέτοντας σχετικὰ
κείμενα καὶ ἀνιχνεύοντας ἐπιρροὲς σὲ μεταγενέστερα ἔργα+ μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ ὅ+τι
ἀφορᾶ στὴν ὁμάδα τῶν Πέντε 'ἀλλὰ καὶ τὸν Sbg`hjnurjx(- Ἡ ἴδια ἀκριβῶς διαδικασία
ἀκολουθεῖται καὶ γιὰ τὴν παρουσίαση τῆς ὄπερας Qnfmdc`+ καθὼς γιὰ τὴν περιπετειώδη
ὡς πρὸς τὸ λιμπρέττο καὶ δυστυχῶς ἡμιτελῆ στὴ μουσική της Ἐχθρικὴ Δύναμη· ἀναφέρεται
ἐπίσης μία ἀκόμη ὄπερα+ ἐπὶ τῆς ὁποίας ὁ Rdqnu εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐργάζεται- Ἐπιχειρώντας
νὰ ἐντοπίσει τυχὸν καταβολὲς στὸ συνθετικό του ὕφος ὁ @aq`g`l δὲν στέκεται τόσο στὴν
περίπτωση τοῦ V`fmdq+ ὅσο τοῦ Ldxdqaddq+ ἐνῶ ἀφιερώνει τὸ τελευταῖο τμῆμα τῆς ἐργασίας
του στὴν ἀποτίμηση τοῦ ἔργου του+ καθὼς καὶ στὴν ἀνίχνευση σημείων συγκλίσεως μὲ τοὺς
Πέντε+ παραθέτοντας καὶ σχολιάζοντας ἀρκετὰ μουσικὰ παραδείγματα ὡς τεκμήρια- Ἡ
ὅλη μελέτη ἑστιάζεται κυρίως στὴν ἀτμόσφαιρα+ τὴ μελωδικότητα+ τὴν ἁρμονία+ τὸν χει,
ρισμὸ τῶν συνόλων καὶ κυρίως τὴν ἀφομοίωση+ χρήση καὶ ἐνσωμάτωση τοῦ ρωσικοῦ φολ,
κλορικοῦ στοιχείου- Ἁναφέρονται ἐπίσης εἰδικότερα στοιχεῖα τῆς τεχνικῆς τοῦ Rdqnu καὶ
γίνεται ἰδιαίτερος λόγος γιὰ τὶς ἀντιθετικὲς καὶ εἰρωνικὲς διαστάσεις ὁρισμένων ἀποσπα,
σμάτων- Ἁξιολογώντας γενικὰ τὸ ἔργο τοῦ Ρώσου συνθέτη ὁ @aq`g`l ἀναγνωρίζει τὰ θε,
τικὰ ἐπιτεύγματά του+ κατακλείοντας τὴ σειρὰ τῶν δημοσιευομένων στὸν τόμο ἄρθρωνἘν κατακλεῖδι+ διαπιστώνεται ὅτι ἡ σημασία τοῦ ἀφιερωμένου στὸν Dfnm Vdkkdry τιμη,
τικοῦ αὐτοῦ τόμου ὑπῆρξε ἰδιαίτερα σημαντικὴ γιὰ τὴν ἐπιστήμη τῆς μουσικολογίας καὶ
εἰδικότερα σὲ ὅ+τι ἀφορᾶ στὴ μελέτη τοῦ βυζαντινοῦ μέλους- Τὰ περισσότερα δημοσιεύματα
τῆς πρώτης ἑνότητος+ κατὰ κύριο λόγο+ φωτίζουν ὁρισμένες πτυχὲς τοῦ φαινομένου τῆς
ἀνατολικῆς ἐπιδράσεως στὴ διαμόρφωση τῶν δυτικῶν ἐκκλησιαστικῶν ρεπερτορίων- Τὸ κεί,
μενο τοῦ Shkkx`qc+ ἐξάλλου+ συνοψίζει μὲ σαφήνεια τὴ στάση τῶν δυτικῶν ἐπιστημόνων ἀπέ,
ναντι στὴ μεταβυζαντινὴ ἐξέλιξη τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς+ καθὼς καὶ στὴ νεότερη ἑλληνικὴ
μουσικολογικὴ ἔρευνα- Ὅσο γιὰ τὸ κείμενο τοῦ Udkhlhqnuhć καὶ τὸ σημαντικότατο συνο,
δευτικὸ εὑρετήριο+ ἔμελλε νὰ ἀποτελέσει σημεῖο ἀναφορᾶς σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς μεταγενέστε,
ρες δημοσιεύσεις περὶ βυζαντινοῦ μέλους μέχρι καὶ σήμερα+ ἐμπλουτίζοντας ἀναντιρρήτως
τὴ βιβλιογραφία καὶ ἀποτελώντας πραγματικὴ πηγὴ γνώσεων περὶ τῶν μελοποιῶν τῆς βυ,
ζαντινῆς ἐποχῆς- Γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους+ ἡ ἔκδοση τοῦ ἐν λόγῳ τόμου ὑπῆρξε σημαντικὸ
ὁρόσημο γιὰ τὴ βυζαντινομουσικολογία ἀλλὰ καὶ τὴ σύγχρονη μουσικολογία εὐρύτεραΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΤΕΡΗΣ
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
LLA < Lnmtldms` Ltrhb`d Axy`mshm`d
MF < Rs`mkdx R`chd 'dc-( Sgd Mdv Fqnud Chbshnm`qx ne Ltrhb `mc Ltrhbh`mr+ Knmcnm 1//0
RDB < Rstchdr hm D`rsdqm Bg`ms

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
@odk+ Fqdfnqh`m Bg`ms

<

@ssjhmrnm+ Lhrr` Fq`db`

<

A`hkdx+ @laqnrh`m @kkdkth`r

<

A`qjdq+ Vqhshmfr

<

Admrdq+ Vdkkdry

<

Atihb+ Budsjn
Bqnbjdq+ Qnl`m Bg`ms

<
<

Cdmmhrnm+ Vdrsqto
Cnd+ Adqfr`fdk
Ghkdx+ Vdrsdqm Ok`hmbg`ms
Gtbjd `mc Cxdq+ Nkc Qnl`m

<
<
<
<

Rohdsg,Vdhrrdma`bgdq+ Gtfk

<

J`sy+ Vdqmdq
Jhmf `mc Mdhfgantq+ Qnrdmsg`k

<
<

K`rrdqd+ Okts`qptd Cd k` Ltrhptd <

Kdux+ Nkc Qnl`m

<

V- @odk+ “Sgd Bdmsq`k Oqnakdl ne Fqdfnqh`m Bg`ms”+ Intqm`k
ne sgd @ldqhb`m Ltrhbnknfhb`k Rnbhdsx 8 '0845(+ oo- 007,016
Z< V- @odk+ Ldchdu`k Ltrhb+ Rstssf`qs 0875+ oo- 80,0//\Bg`qkdr L- @ssjhmrnm+ “Ytq Dmsrsdgtmf tmc Tadqkhdedqtmf cdq
“Lhrr` Fq`db`”“+ @qbghu etq Ltrhjvhrrdmrbg`es 28 '0871(+ oo002,034Sdqdmbd A`hkdx+ Sgd @laqnrh`m @kkdkth`r+ Dmfkdehdkc Fqddm
0872@mcqdv A`qjdq+ Fqddj Ltrhb`k Vqhshmfr- H- Sgd Ltrhbh`m `mc
Ghr @qs- B`laqhcfd 0873B`qnkhmd Bdohm Admrdq+ “Vdkkdry+ Dfnm 'Inrdog(” MF 16+ oo158,162Anx`m Atihb+ “Budsjn+ Cq`fnshm”+ MF 5+ oo- 685,686Qhbg`qc Bqnbjdq+ “Khstqfhb`k L`sdqh`kr ne Qnl`m Bg`ms”+ hm9 QBqnbjdq,C- Ghkdx 'dc-(+ Mdv Nwenqc Ghrsnqx ne Ltrhb- HH- Sgd
D`qkx Lhcckd @fdr sn 02//+ Nwenqc,Mdv Xnqj 088/+ oo- 000,
034Odsdq Cdmmhrnm+ “Vdrsqto+ Rhq I`bj @kk`m”+ MF 16+ oo- 22/,220O`tk Cnd+ “Adqfr`fdk+ Ingm C'`fehmm(”+ MF 2+ o- 235C- Ghkdx+ Vdrsdqm Ok`hmbg`ms-+ @ G`mcannj+ Mdv Xnqj 08842 Gdklts Gtbjd `mc Inrdog Cxdq+ “Nkc Qnl`m bg`ms”+ MF 07+
oo- 270,274Bgqhrsh`md Rohdsg,Vdhrrdma`bgdq+ “Gtfkn+ Lhbgdk“ MF 00+ oo7/8,70/Hrq`dk- I- J`sy+ “Vdqmdq+ Dqhb“+ MF 16+ oo- 181,182@kdb Gx`ss Jhmf `mc N-V- Mdhfgantq+ “Qnrdmsg`k+ @kah”+ ΝF
10+ oo- 6/0,6/1Eq`mçnhr K`rrdqd+ 'dc-( Okts`qptd Cd k` ltrhptd+ Sdwsd Sq`ctb,
shnm Bnlldms`hqd oqdbdcdr c’tmd dstcd rtq k’ dctb`shnm Ltrhb`kd
c`mr k` Fqdbd @mshptd+ Ahakhnsgdb` Gdkudshb` Qnl`m` H+ Nksdm,
K`tr`mmd 0843Κ- Kdux+ “@ Mdv Knnj `s Nkc Qnl`m Bg`ms”+ D`qkx Ltrhb Ghr,
snqx 08 '1///(+ oo- 70,0/3-
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<

Kknxc,Inmdr `mc Aqnvm+ @aq`g`l <
Lb Jhmmnm+ Fqdfnqx

<

Lnqf`m+ Udkhlhqnuhć
Nkkdrnm+ Rsddqmedkc

<
<

Rbghøcs+ Shkkx`qc

<

Rbnss+ Rlhsr unm V`dradqfgd

<

Rdkeqhcfd,Ehdkc+ Edcdqgnedq

<

Rohdsg,Vdhrrdma`bgdq+ Gtfkn

<

Rohdsg,Vdhrrdma`bgdq `mc
Fqhadmrjh+ Bg`hkkdx

<

Sgncadqf+ @kkdkth`qhnmyxbktr

<

Sqdhskdq+ Gnldq `mc Fqdfnqx

<

V`kjdq+ Qdckhbg
Vdkkdry+ Shkkx`qc

<
<

Vdkkdry+ Svdkud,Snmd Rxrsdl

<

Vdkkdry+ Βυζαντινὴ Μουσική

<

Vdrsqto+ @mfkèr
Vhkkh`lr+ Hmsqnctbshnm

<
<

Vhkkh`lr+ Jntjntydkdr

<

Vhmmhmfsnm,Hmfq`l+ Ronmcdhnm

<

Βελιμίροβιτς+ Βέλες

<

J- Kdux+ “Ok`hmbg`ms adenqd Mdtldr”+ hm Fqdfnqh`m bg`ms `mc
sgd B`qnkhmfh`mr+ Oqhmbdsnm 0887+ oo- 084,102C`uhc Kknxc,Inmdr `mc C`uhc Aqnvm+ “@aq`g`l+ Fdq`kc 'Dqmdrs
Gd`k(”+ MF 0+ oo- 17,18I`ldr V- Lb Jhmmnm+ “Fqdfnqx sgd Fqd`s”+ MF 0/+ oo- 265,
266O`tk` Lnqf`m+ “Udkhlhqnuhć+ Lhknš”+ MF 15+ oo- 27/,270Dcv`qc Nkkdrnm+ “Rsddqmedkc+ Eqdcdqhbj Vhkkh`l”+ MF 13+ o257M`mm` Rbghøcs+ “Shkkx`qc+ G'dmqx( I'tkhtr( V'dsdmg`kk(”+ MF
14+ oo- 365,366C`uhc Rbnss+ “Rlhsr unm V`dradqfgd+ Inr'dog L`qh` @msnmhtr
Eq`mbhrbtr(”+ ΝF 12+ oo- 476,477Dkd`mnq Rdkeqhcfd,Ehdkc+ “Edcdqgnedq+ Gdkklts”+ MF 7+ oo- 527,
528Bgqhrsh`md Rohdsg,Vdhrrdma`bgdq+ “Gtfkn+ Lhbgdk“ MF 00+ oo7/8,70/Bgqhrsh`md Rohdsg,Vdhrrdma`bgdq `mc Id`m Fqhadmrjh+ “Bg`hkkdx+
I`bptdr“ MF 4+ oo- 312,313Bgqhrsh`m Sgncadqf+ Cdq Axy`mshmhrbgd @kkdkth`qhnmyxbktr+
ΜΜΒ+ Rtarhch` UHHH+ Bnodmg`fdm 0855K- Sqdhskdq+ “Gnldq `mc Fqdfnqx9 Sgd Sq`mrlhrrhnm ne Dohb On,
dsqx `mc Ok`hmbg`ms”+ Ltrhb`k Pt`qsdqkx KW '0863(+ oo- 257,261@qsgtq C- V`kjdq+ “Qdckhbg+ G`mr E'dqchm`qc(“+ MF 10+ o- 46Dfnm Vdkkdry+ “G-I-V- Shkkx`qc,Hm ldlnqh`l”+ RDB 1 '0860(+
oo- 0,4Dfnm Vdkkdry+ “Sgd Nqhfhmr ne Rbgömadqf’r Svdkud,Snmd Rxr,
sdl”+ Μουσικολογία 05 '1//1(+ σσ- 15,28Dfnm Vdkkdry+ «Βυζαντινὴ Μουσική»+ Μουσικὸς Λόγος 2
'1//0(+ σσ- 087,110 'μετάφραση Εὐσταθίου Μακρῆ(I`bj Vdrsqto+ “@mfkèr+ Ghfhmh”+ MF 0+ oo- 545,546Dcv`qc Vhkkh`lr+ “Hmsqnctbshnm”+ Gxlmnknfx 3 '1//2( zAxy`m,
shtl `mc D`rs Dtqnod- Khstqfhb`k `mc Ltrhb`k Khmjr|+ oo- 4,7Dcv`qc U- Vhkkh`lr+ Ingm Jntjntydkdr’ Qdenql ne axy`mshmd
bg`mshmf enq fqd`s udrodqr hm sgd entqsddmsg bdmstqx+ X`kd 0857Q- O- Vhmmhmfsnm,Hmfq`l+ “Sgd Ronmcdhnm Rb`kd”+ Bk`rrhb`k
Pt`qsdqkx 11 '0817(+ oo- 72,80Μίλος Βελιμίροβιτς+ «Ὁ Ἔγκον Βέλες καὶ ἡ μελέτη τοῦ Βυ,
ζαντινοῦ Μέλους»+ Μουσικολογία 1 '0874(+ σσ- 46,56 'μετά,
φραση Καίτης Ρωμανοῦ Z< “Dfnm Vdkkdry `mc sgd Rstcx ne
Axy`mshmd Bg`ms”+ Sgd Ltrhb`k Pt`qsdqkx KWHH 1 '0865(+ oo154,166\-
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Δραγούμης+ Βέλλες

<

Ζῶτος+ Vdkkdry

<

Χαλδαιάκης+ Πολυέλεος

<

279

Μάρκος Δραγούμης+ «Ἁναμνήσεις ἀπὸ τὴν μαθητεία μου μὲ
τὸν Ἔγκον Βέλλες»+ στὰ· Πρακτικὰ 0ου Διεθνοῦς Συνεδρίου
Μουσικολογίας Ἡ ἀξία τῆς Μουσικῆς σήμερα- Ἡ Μουσικὴ
Μεταξὺ οὑμανισμοῦ καὶ παγκοσμιοποίησης+ Ἁθῆνα 1//2+ σσ21,25 Z< Μάρκου Φ- Δραγούμη+ Ἡ Παραδοσιακή μας Μουσικὴ
Ι+ Ἁθῆνα 1//2+ σσ- 06,10\Ἴων Ζῶτος+ «Dfnm Vdkkdry9 τὰ πρῶτα χρόνια του στὴν Ὀξφόρδη
ὡς συνθέτου ἐνοργάνου Μουσικῆς»+ Μουσικολογία 05 '1//1(+
σσ- 3/,56Ἁχιλλέως Γ- Χαλδαιάκη+ Ὁ Πολυέλεος στὴν Βυζαντινὴ καὶ
Μεταβυζαντινὴ Μελοποιία 'Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολο,
γίας+ Μελέται 4(+ Ἁθῆναι 1//2-
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