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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Είμαστε προνομιούχοι εμείς οί 'Έλληνες, γιατί ευνοηθήκαμε άπό τον 
Σωτήρα Χρίστο νά γεννηθούμε μέσα σ’ ένα τυραγνισμένο Γένος πού, σαν 

στερήθηκε πολλές φορές το ψωμί καί τή λευτεριά, στο διάβα τής μακραίωνης 
ζωής του, στράφηκε άπό νωρίς ενσυνείδητα καί αποφασιστικά προς την κατεύ
θυνση ,τών πνευματικών άξιων, συνθέτοντας πότε «έν δόξη» καί πότε «εν 
άτιμίφ» την αληθινή του ταυτότητα, σύμμορφη καί σύστοιχη προς τό εσώτερο 
περιεχόμενο τής ψυχής του, πού τόσο έντονα εκφράζει ή ’Ορθοδοξία μας. Για 
μάς τούς Έλληνες ή ’Εκκλησία μας δέν είναι ούτε υπήρξε ποτέ ένα συμβατικό 
παραπλήρωμα τής ζωής μας, διακοσμ,ητικο στοιχείο, ή άναίρεση απλώς τής 
πεζότητάς της. 'Υπήρξε, καί είναι βασικό καί αναπόσπαστο στοιχείο 'τής 
υπαρκτικής μας οντότητας, χωρίς τό οποίο είμαστε καταδικασμένοι σέ αλ
λοτρίωση καί φθορά. Γι’ αυτό καί δλη ή ζωή του λαού μας είναι διαπατισμένη 
άπό τό θρησκευτικό στοιχείο πού άγγίζει δλες τις πτυχές της καί τούς δίνει 
ιδιαιτερότητα καί αυθυπαρξία. Ή  αγία ’Ορθοδοξία μας άγκάλιασε δλο τό λαό 
μας καί τον συνοδέυσε στη χαρά καί στή λύπη του καί μέ την άπαράμιλλη λα
τρεία της, ένταγμένη άρμονικά μέσα στή ζωή του, τοΰ πρόσφερε δυνατότητες 
άξεπέραστης καί θαυμαστής δημιουργίας καθώς καί θεωτικής καί άγιοπατερι- 
κής έμπειρίας. Στοιχείο δέ ζωντανό καί δυναμικό τής λατρείας μας είναι ή 
Ψαλτική, πού καί σάν Τέχνη πού παραδίδεται καί σάν ’Επιστήμη πού εξηγεί
ται, άνήκει στις λατρευτικές Τέχνες τής ’Εκκλησίας μας καί διακονεΐ μέ τον 
μυσταγωγικό καί άναγωγικό της χαρακτήρα τήν ιερή υπόθεση τής ψυχικής 
μας σωτηρίας. Είναι στοιχειό, γιά τούτο, άπαραίτητο καί ζωαρχικό τής λα
τρείας μας ή Ψαλτική, πού ξεκινώντας άπό τά πολύ παληά χρόνια, μέ ρίζες' 
στήν άρχαία ελληνική μουσική παράδοση, έφθασε καί φθάνει μέχρι τις μέρες 
μας «έξειλιγμένη καί εξηγημένη άπό τούς μεγάλους βυζαντινούς καί μεταβυ ·̂ 
ζαντινούς διδασκάλους, μουσικολογιωτάτους πρωτοψάλτες, λαμπαδαρίους, 
δομεστίκους, μοναχούς, ΐερομονάχους, λογιωτάτους κληρικούς, επισκόπους καί 
πατριάρχες μέ μίαν άδιάκοπη διαδοχή. "Ολοι αυτοί είναι άνθρωποι τοΰ εκ
κλησιαστικού περιβόλου, πού έμόχθησαν καί μοχθούν γιά τήν ’Εκκλησία, 
πού άπό μικρά παιδιά μέχρι τά βαθιά τους γεράματα ψέλνουν τό Θεό καί τούς 
αγίους του καί «έβραγχίασεν» ό λάρυγγάς τους πολλές φορές στά ψαλτικά 
άναλόγια, υμνολογώντας «έν έσπέρφ καί πρωί καί μέσημβρίφ»1.

1. Γρ. Στάθη, «Ή ’Ψαλτική Τέχνη στήν ορθόδοξη λατρεία», άρθρο στον Έφημέ- 
oiOj 4/1983, σ. 45.
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Δέν άνήκει στις προθέσεις μου νά άναπτύξω έδώ τώρα δ,τι έχει σχέση 
μέ τήν ιστορική προέλευση τής εκκλησιαστικής μας μουσικής, τή γνησιό
τητά της καί τήν έξέλιξή της, οΰτε νά ασχοληθώ μέ τις επιστημονικές έρευνες 
πού γίνονται, κυρίως έξω άπό τήν πατρίδα μας άπό πολλά χρόνια, άλλά τε
λευταία καί μέσα, άπό έγκριτους θεωρητικούς τής βυζαντινής Μουσικολογίας, 
γιά τήν άποκάθαρση των μελών άπό έπείσακτα στοιχεία ή γιά τήν ταξινόμηση 
καί καταγραφή τών μουσικών κωδίκων πού άπόκεινται στις βιβλιοθήκες τών 
'I. Μονών του 'Αγίου ’Όρους, κυρίως γιατί αυτό θά άπαιτουσε πολύν χρόνο 
καί μεγάλες ικανότητες. ’Εκείνο δμως πού έπιθυμώ έκ προοιμίου νά τονίσω 
είναι, δτι θά πρέπει δλοι δσοι άγαποΰμε τήν ’Εκκλησία νά συνειδητοποιήσουμε 
δτι ή βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική άποτελεΐ «εθνικόν κειμήλιον καί 
ΐεράν παρακαταθήκην»2. Αυτό βέβαια δέν σημαίνει οτι ή μουσική αύτή έχει 
μουσειακό χαρακτήρα, οΰτε δτι είναι παράδοση σταματημένη. Σημαίνει δτι 
είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο τής έθνικοθρησκευτικής μας πολιτιστικής κληρο
νομιάς, πού διαθέτει ζωντάνια καί δυναμισμό, καθώς κάθε μέρα έκτελεΐται 
στά ΐεροψαλτικά άναλόγια καί ψάλλεται στά Ιερά Βήματα καί διδάσκεται 
στις ειδικές σχολές. Ή  πολυτιμότητα έξ άλλου του κεφαλαίου αύτοΰ θά έπρεπε 
ν’ άποθαρρύνει κάθε επίδοξο καί άπό καλή ’ίσως πρόθεση κινούμενο βελτιωτή 
καί άναθεωρητή, άπό τοΰ νά επιχειρεί άκαιρες καί άνεπιτυχεΐς επεμβάσεις 
άπάνω του, μέ άποτέλεσμα τον κίνδυνο κακοποιήσεώς του. Πράγματι, ή βυ
ζαντινή μουσική στήν πατρίδα μας, έξ αιτίας τής μουσικής άναρχίας πού έπι- 
κρατεΐ, περνάει στά χέρια ■—ή μάλλον στά λαρύγγια—■ πολλών «φορέων» τής 
τέχνης της άσχημες ώρες, γιατί έπλεόνασαν οί αύτοανακηρυσσόμενοι, καί χωρίς 
καμμιά έκκλησιαστική έγκριση, ένεργοΰντες «δάσκαλοι» πού εισάγουν είτε στο 
«ΰφος» τής μουσικής έκτέλεσης, είτε στή μορφή τής μουσικής μελωδίας «και
νά δαιμόνια», πού τά εμφανίζουν μεν σάν άπόπειρες άποκαταστάσεως τής γνη
σιότητας τοΰ μέλους, ένώ στήν ουσία πρόκειται γιά αυθαίρετες έπινοήσεις, 
συνήθως «άμανεδίστικων» ψαλμωδημάτων, μέ προσωπική σφραγίδα, άλλά 
χωρίς έκκλησιαστική κύρωση. Νομίζω πώς 6 δυναμικός χαρακτήρας τής πα- 
ραδόσεώς μας, σέ δλες τις μορφές της, δέν άποκλείει τήν έξέλιξη οΰτε τής βυ
ζαντινής αυτής μουσικής τέχνης. Αυτό δμως δέν μ’ έμποδίζει άπό τοΰ νά δια
κηρύξω δτι είναι άπαράδεκτο, ό καθένας, γιατί τοΰ έδωσε 6 Θεός τάλαντο 
φωνής, ή γιατί θέλει νά αύτοπροβληθή, νά προβαίνει σέ αύθαίρετες τομές στά 
έκκλησιαστικά μας μέλη, παραθεωρώντας βασικά τους χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα. Σάν πνευματικό μέγεθος καί ή τέχνη τής μουσικής κινείται στά 
δρια τής έλευθερίας, δπως κάθε πνευματική δημιουργία, ύπό τον άπαράβατον

.2. Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης Διονυσίου, «'Η Βυζαντινή Μουσική έν τή 
Όρθοδόξω 'Ελληνική Έκκλησίιρ), βλ. Έπετηρίς Ο’ικοδομή, Α', Κοζάνη 1959, σ. 179.
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όρο τής υποταγής ατούς κανόνες και στά πλαίσια τής παράδοσης, αν καί στο 
σημείο αυτό υπάρχει καί άντίθετη γνώμη. «Πρόοδος ή έξέλιξις νοείται εις τήν 
Επιστήμην καί τήν Τεχνικήν, άλλ’ όχι καί εις τήν Τέχνην, διότι τότε θά 
έπρεπε αί μεταγενέστεραι μορφαί νά είναι πάντοτε καί άνώτεραι καί τελειό- 
τεραι τών πρώτων. Δέν συμβαίνει αυτό μέ τον Παρθενώνα καί τήν 'Αγίαν 
Σοφίαν καί ίσως καί μέ τήν βυζαντινήν μουσικήν»3.

Είναι, νομίζω, καιρός νά υπάρξει κάποιος έλεγχος στούς συνεχώς 
πολλαπλασιαζόμενους αυτούς «χαρισματούχους», πού άποκαλοΰνται —ας 
μοΰ έπιτραπή νά τό άναφέρω—· «βεντέτες», τώρα πλέον πού υπάρχουν οΐ 
προϋποθέσεις γιά μιά έπιστημονική δουλειά πάνω στή βυζαντινή μουσική. 
Γιά νά επιτύχει, δμως, ό έλεγχος αυτός θά πρέπει νά γίνει συνείδηση δλων ή 
ιδιαιτερότητα τής εκκλησιαστικής μας μουσικής, δηλ. τά βασικά της χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα, ώστε αυτά νά αποτελούν όχι μόνο τό πλαίσιο άλλά καί 
τό κριτήριο κάθε σχετικής ενέργειας. Μόνο έτσι θά διαφυλαχθή ή γνησιότητα 
καί καθαρότητα καί δυναμικότητα τής εκκλησιαστικής μας υμνωδίας.

* * *

1. Πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα τής βυζαντινής μουσικής είναι ότι, 
σάν ένταγμένη στή θεία λατρεία, είναι ((λατρευτική)) καί ((προσευχήτική». Είναι 
μέσο, μέ τό όποιο άνάγονται οί πιστοί προς τό Θεό, υπερνικούν τή διάσταση 
τοΰ είναι καί θεώνονται. Μέσα στδν ορθόδοξο ναό «τό φθαρτόν ένδύεται άφθαρ- 
σίαν καί τό θνητόν ένδύεται αθανασίαν». Στή μυσταγωγική αυτή ατμόσφαιρα 
τής ορθόδοξης λατρείας ή μουσική υπηρετεί ένα προεχόντως πνευματικό καί 
έκκλησιαστικό σκοπό. Ό Μ. Βασίλειος, έτσι, βλέπει τήν άποστολή τής εκκλη
σιαστικής υμνωδίας άνυψωτική τών καρδιών, μυσταγωγική τών ψυχών, γι’ αυτό 
καί άποτρέπει άπό τά είδη εκείνα τής κοσμικής μουσικής πού έρεθίζουν τά πάθη, 
ή απλώς ικανοποιούν τό συναίσθημα. «Μή διά τών ώτων διεφθαρμένην μελφ- 
δίαν τών ψυχών κατασχεϊν, άνελευθερίας γάρ καί ταπεινότητας έκγονα πάθη έκ 
τοΰ τοιοΰδε τής μουσικής είδους έγγίνεσθαι πέφυκεν, άλλά τήν ήμετέραν μου
σικήν καταδιωκτέαν τήν άμείνω τε καί εις άμεινον φέρουσαν». Σέ άλλη του 
ομιλία είναι άκόμη πιο σαφής δταν τονίζει, πώς μέ τήν ψαλμωδία τήν εκκλη
σιαστική οί πιστοί άνάγονται στον άναβαθμό τής κατάνυξης. «Ψαλμός γάρ καί 
έκ λίθινης καρδίας δάκρυον έκκαλεϊται, ψαλμός τό τών άγγέλων έργον, τό 
ουράνιον πολίτευμα, τό πνευματικόν θυμίαμα. ’Ώ τής σοφής έπινοίας τοΰ δι
δασκάλου όμοΰ τε οίδειν ημάς καί τά λυσιτελή μανθάνειν μηχανωμένου. 'Όθεν 
καί μάλλον πως έντυποΰται ταϊς ψυχαΐς τά διδάγματα. Βίαιον μέν γάρ μάθημα 
ού πέφυκε παραμένειν, τά δέ μετά τέρψεως καί χάριτος είσδυόμενα μονιμώ-

3. Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης Διονυσίου, Ή  Βυζαντινή Μουσική ώς 
εξηγείται καί ώς παρεδόθη, Άθήναι 1967, σ. 14.
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τερόν πως ταΐς ψυχαϊς ημών ένιζάνει». Άλλου, πάλι, θεωρεί τήν μουσικήν 
όχημα μεταφοράς της χριστιανικής αλήθειας τών δογμάτων, δταν γράφει 
δτι «έπειδή γάρ είδε τδ πνεύμα τδ άγιον δυσάγωγον πρδς αρετήν τδ γένος 
τών ανθρώπων καί διά τδ πρδς ήδονήν επιρρεπές τοΰ δρθοΰ βίου καταμελοΰν- 
τας ήμάς, τί ποιεί; τδ έκ τής μελφδίας τερπνδν τοϊς δόγμασιν έγκατέμιξεν, 
'ίνα τώ προσηνεΐ καί λείφ τής άκοής τδ έκ τών λόγων ωφέλιμον ύποδεξώμεθα».

Αύτδς ακριβώς ό έκκλησιαστικδς καί λατρευτικές χαρακτήρας τής βυ
ζαντινής μουσικής τήν διακρίνει όξέως άπδ τδ κοσμικέ άσμα. ’Εκείνη είναι τδ 
μέσο μέ τδ όποιο οί πιστοί «τάς ψυχάς έκπαιδεύονται», ένώ αϋτδ είναι θυμε- 
λική μουσική, πού μέσα στδ δικό της χώρο συγκινεΐ καί τέρπει, άλλά μέσα 
στήν ορθόδοξη λατρεία είναι ξένη καί άπόβλητη. Σάν καλλιτέχνημα ή ευρω
παϊκή μουσική αποτελεί απήχηση ψυχικών καταστάσεων καί σάν ρομαντισμός 
«θραύει τά δεσμά τοΰ νοΰ διά νά άφήση έλευθέραν τήν πτήσιν τής ψυχής πρδς 
τδ άπέραντον»4. Δέν άγνοοΰμε δτι καί έκεΐ δπου καί σάν εκκλησιαστική έπε- 
κράτησε ή μουσική αυτή «είναι συγχρόνως νοσταλγία πρδς τήν μακρυνήν πα
τρίδα, τήν άγνωστον καί δμως τόσον έγγύς, πρδς τήν άπέραντον έσωτερικό- 
τητα, τήν οποίαν τοποθετεί ή διάσπασίς μας καί ή μεταφυσική στενότης τής 
φύσεώς μας «πέρα τών ορίων». Διότι, δπως εύστοχα εΐπεν ό Χέντελ, «οί άν
θρωποι ήκουαν μουσικήν προτοΰ γεννηθοΰν»5. Παρ’ δλα αυτά ή μουσική 
αυτή παραμένει ξένη πρδς τδ ορθόδοξο ήθος. Σ’ αυτό προσιδιάζει ή δική μας 
μουσική πού δέν θέλει νά άποτελεϊ έκφραση έγκόσμιων συναισθημάτων, άλλά 
θείας έμπειρίας καί κατάνυξης. Αύτδς ό χαρακτήρας της άρχισε νά νοθεύεται 
τελευταία, μέ τδ πρόσχημα τής προσαρμογής πρδς τις έπιταγές τών καιρών. 
Στις περιπτώσεις αυτές κυριαρχεί τδ αισθητικέ κριτήριο καί μέ αύτδ μηδενί
ζεται άπδ πολλούς ή έκκλησιαστική μας μουσική, δπως καί ή βυζαντινή μας 
αγιογραφία, έπειδή έχουν απόκοσμη προσέλευση καί απευθύνονται στδν έσω 
τής καρδιάς πνευματικέ άνθρωπο καί δχι στήν έξωτερική ύλη. Τότε μερικοί 
κακοί έκπρόσωποί της σπεύδουν τάχα γιά νά τήν διασώσουν άπδ τδ διασυρμό 
ή νά τήν έμφανίσουν έκσυγχρονισμένη, νά τήν ντύσουν πρόχειρα τδ ένδυμα τής 
ένορχήστρωσης ή τής έναρμόνισης, τής πολυφωνίας καί τής καντάδας, μέ 
αποτέλεσμα νά τήν αλλοιώνουν καί νά τήν μεταβάλλουν σέ ένδοκοσμική δη
μιουργία, παραφθαρμένη καί νόθα, πού μπορεί μεν νά ικανοποιεί καί τέρπει 
τήν ακοή, δμως δέν κατανύσσει. Καί τότε παύει νά είναι μέσο προσευχής, γ ί
νεται μέσο ακροαματικής άπόλαυσης.

’Επαναλαμβάνω πώς δέν έπιθυμώ νά υποτιμήσω τήν άξια τής κοσμι
κής μουσικής τών εύρωπαίων. Γιά τήν δική τους ψυχοσύνθεση ταιριάζει από
λυτα καί μέσα στδ ναό τους. Γιά μάς τούς άνατολικούς δμως είναι ξένη. Κα

4. Νικ. Λούβαρι, Νοσταλγικαι περιπλανήσεις, τ. Α\ Άθήναι 1937, σ. 146.
5. Νικ. Λούβαρι, ο.π., σ. 147.
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τάνυξη νοιώθουμε άκούοντας στήν εκκλησία μας τή δική μας μουσική, τήν 
άγιασμένη μέσα στά μοναστήρια, δπως τήν παρελάβαμε καί τήν άκούομε. 
«Εις τήν ορθόδοξον λατρείαν μας δέν θέλομεν άπλώς θρησκευτικήν μουσικήν, 
άλλά εκκλησιαστικήν μουσικήν ορθοδόξου ήθους καί λειτουργικοί) χαρακτή- 
ρος, δηλ. τέχνην οχι μόνον ίεράν άλλά καί ιερατικήν»0.

Άπό τά παραπάνω συνάγεται δτι δέν είναι σύμφωνες μέ τον ιερό αύτό 
χαρακτήρα τής εκκλησιαστικής μας μουσικής ούτε οί άτακτες φωνασκίες καί 
οί ενοχλητικοί λαρυγγισμοί προς επίδειξη δεξιοτεχνίας (κατά προφανή παρα
βίαση τοΰ ΟΕ' ίεροΰ Κανόνος τής έν Τρούλλω Συνόδου), πού άφαιροϋν το 
παρακλητικό δφος άπό τούς εκκλησιαστικούς ύμνους καί τούς μεταβάλλουν 
σέ δείγματα θρασύτητας καί άνευλάβειας, ούτε οί «βέβηλες κενοφωνίες», πού 
είναι άνάρμοστες γιά τον ιερό εκκλησιαστικό χώρο φωνές καί κραυγές. Δέν 
συμβιβάζονται μέ τό στοιχείο αύτό οί καντάδες καί οί θεατρινισμοί, οί χειρο
νομίες καί οί άνευλάβειες τών ψαλλόντων.

2. ’Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τής βυζαντινής μουσικής είναι ή 
απλότητα  καί ή λ ιτότητα  τών μελών της. Τό σημείο αύτό συνδέεται άναπόσπα- 
στα μέ τό πρόβλημα τής γνησιότητας τών σήμερα ψαλλομένων μελών. Ποιά 
τάχα είναι τά γνησιότερα; Εκείνα πού συνήθως μάς αρέσουν νά άκοΰμε έκτε- 
λουμενα μέ πολλή δεξιοτεχνία καί μέ άκροβατικούς λαρυγγισμούς, ή τά άπλά 
είρμολογικά μέλη; Πώς ψαλλόταν ή μουσική στούς χρόνους τής άκμής; Ή  
απάντηση δέν είναι εύκολη. Ξένοι καί δικοί μας ερευνητές συμφωνούν, κατά 
βάση, δτι οί ελληνες διετηρήσαμε τις θρησκευτικές μας παραδόσεις σέ δλη τή 
διάρκεια τής τουρκοκρατίας καί δτι οί βάσεις τών εκκλησιαστικών μας άσμά- 
των παρέμειναν γενικά οί ’ίδιες. Ό αείμνηστος διδάσκαλος Κ. Ψάχος έπίστευεν, 
δτι «ή έκτέλεσις τών ύμνων εις τήν Ελληνικήν Εκκλησίαν παρέμεινε κατά 
βάσιν άμετάβλητος άνά τούς αιώνας. Συνέπεια τής άπόψεως ταύτης είναι ή 
πεποίθησις δτι αί μελωδίαι, αί όποΐαι άκούονται εις τάς θρησκευτικάς άκολου- 
θίας ήσαν, θεωρητικώς τουλάχιστον, πάντοτε αί αύταί»6 7.

Άλλά τό πρόβλημα δέν λύεται εύκολα. Οί αρμόδιοι πληροφορούν δτι 
ή γνωστή μας βυζαντινή παρασημαντική, καί στήν πιο εξελιγμένη μορφή της, 
ήταν ένας «οδηγός μνήμης» γιά τον ψάλτη, χωρίς άπόλυτη ακρίβεια. Ένδιέφερε 
κυρίως ή στοματική παράδοση, δπως αύτή μεταβιβαζόταν άπό ψάλτη σέ ψάλτη, 
διασώζοντας αύτό πού ονομάζουμε «ύφος» τής βυζαντινής μουσικής. Άλλά 
καί αυτή ή στοματική, δηλ. ή προφορική παράδοση, ή μεταδιδόμενη άπό

6. Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης Διονυσίου, Ή  Βυζαντινή Μουσική ώς πα- 
ρεδόθη καί ώς εξηγείται, Άθηναι 1967, σ. 16.

7. Μίλος Βελιμίροβιτς, «Ή  σπουδή της βυζαντινής μουσικής εις τήν Δύσιν», Πε
ριοδικό Γρηγόριος Παλαμας 1964, σ. 396.
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γενηά σέ γενηά παρουσιάζει, ρευστότητα καί ελαστικότητα, στήν όποια δέν 
μπορούμε νά έχουμε απόλυτη έμπιστοσύνη. Καθώς οί μηχανές αποτύπωσης 
τής φωνής έφευρέθησαν στον αιώνα μας, δέν έχουμε τή δυνατότητα νά ξέρουμε 
πώς έψελναν άκριβώς στά χρόνια τοΰ Βυζαντίου οί ψάλτες τής εποχής. Καί 
ακόμη δέν μπορούμε μέ ακρίβεια νά ξέρουμε αν ό,τι έφθασε μέχρι τών ήμερών 
μας σάν γνήσια μορφή βυζαντινού μέλους είναι πράγματι γνήσια. ’Απήχηση 
τής βυζαντινής μουσικής καί άπείκασμα τοΰ είδους της πιστεύουμε ότι έχουμε 
στήν ψαλμωδία τής Εκκλησίας μας σήμερα- αύτό δμως δέν σημαίνει ότι 
πρέπει νά έπαναπαυθοΰμε καί νά παύσουμε νά μελετάμε τά κείμενα, τούς 
κώδικες, τις γραφές, γιά ν’ άνακαλύψουμε τή σωστή άνάγνωσή τους.

’Ιχνηλατώντας τό δρόμο προς τή γνησιότητα τών βυζαντινών μελών 
ξεκινούμε άπό τήν απλότητά τους, πού είναι ή πρωταρχική μορφή τους. 'Ο 
Ζυγαβηνός σημειώνει, ότι ή εκκλησιαστική μουσική είναι «άτεχνος», δηλ. άπλή 
καί άπηλλαγμένη μουσικών δολιχοδρομήσεων καί στρυφνοτήτων. Σ’ αύτό τό 
συμπέρασμα καταλήγουν σήμερα καί όλοι οί έρευνητές. Καί αύτό έπιβεβαιώ- 
νεται καί ένισχύεται καί άπό άλλες παράμετρες μαρτυρίες, όπως εκείνη π.χ. 
πού μας πληροφορεί ότι στο ναό τής του Θεού Σοφίας στήν Κων /πόλη έψελναν 
στά χρόνια τής άκμής πολυμελέστατοι χοροί, δεξιά καί αριστερά, πού άποτε- 
λοΰνταν συνολικά άπό 450 περίπου πρόσωπα. Χοροί τέτοιας σύνθεσης είναι 
φυσικά άδύνατο νά έκτελέσουν άψογα μέλη σύνθετα καί στρυφνά. Μόνον άπλά 
καί λιτά μπορούν νά ψάλουν. Τά λεγάμενα «παπαδικά» μέλη δέν είναι βέβαια 
απόβλητα. ’Αποτελούν ένα έξελικτικό στάδιο στήν πορεία διαμόρφωσης τών 
μελών, άλλά ταυτόχρονα προσφέρονται, έξ αιτίας τής μορφής των, γιά πρόσ
ληψη έπείσακτων στοιχείων. Ά ς  μή ξεχνάμε ότι, όπως ό Σακελλαρίδης ση
μειώνει, «τά υπάρχοντα χερουβικά ή κοινωνικά είναι μελοποιΐαι όλων τών 
κατά καιρούς ψαλτών άπό τοΰ 1812 καί εντεύθεν, συντεθείσαι κατά τούς πε- 
στέδες τών τζαμιών. Ρητώς μάλιστα άναφέρεται ότι Θεόδωρος ό Φωκαεύς, 
τό χερουβικόν τοΰ πλ. α' ήχου εις τήν λέξιν «Τριάδι» έγραψεν ύπό τον μινα- 
ρέν τής 'Αγίας Σοφίας όπόθεν ό Χότζας ήδε τό σεπαΐ, μή παραλείψας ουδέ 
τάς επιφωνήσεις ναχά, νουχού, νεχέ, άχού κλπ. Ό δέ Κωνσταντίνος πρωτο
ψάλτης, άπαθανών τό 1865, πολλάς θέσεις έν τοίς χερουβικοΐς καί είρμοίς 
έλαβεν έκ τών πεστέδων τοΰ Δεδέ - έφέντη... Τούς κλέπτας καί είσηγητάς 
τοιούτων τουρκικών μελών έκάλουν. διά τοΰ τουρκικοΰ ονόματος «χιρζήρ» 
(κλέπτης), κατ’ έξοχήν δέ, ώς ύπερβάς πάντας τούς άλλους, τοιοΰτος έκλήθη 
ό Πέτρος Λαμπαδάριος (χιρζήρ - Πέτρος). Ού μόνον δέ ταΰτα, άλλά καί τάς 
έλληνικάς ονομασίας τών ήχων αντικατέστησαν διά τουρκοπερσικών ώς άτζέμ, 
χισάρ, χιουζάρ κλπ .»8. ’Έτσι πρέπει νά είμαστε έπιφυλακτικοί έμπρός σέ τέ

8. Ίω. Σακελλαρίδου, ’Οκτώηχος, σ. 351-353. Βλ. καί Κ. Καλοκύρη, 'Ο μουσουρ
γός 5Ιωάννης Σακελλαρίδης καί ή βυζαντινή μουσική, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 58.
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τοια μέλη καί μόνο υστέρα άπό έρευνα ν’ άποφαινόμαστε ότι αυτά είναι όντως 
γνήσια καί ανόθευτα. Άλλα καί οί διάφοροι έκτελεστές τής βυζαντινής μουσι
κής πρωτοψάλτες καί «δάσκαλοι» δέν θά πρέπει νά εύνοοϋν, μέ τον τρόπο τους, 
τήν έντύπωση οτι καλός καί άριστος ψάλτης είναι εκείνος πού επιδίδεται σέ 
«άμανέδες» καί λαρυγγισμούς. Τό βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος είναι απλό. 
Καί οί φωνητικές ακροβασίες, πού ωστόσο χειροκροτούνται συχνά άπό τούς 
φιλομούσους, μάλλον μάς άπομακρύνουν άπό τήν παράδοση καί άπό τήν ευ
πρέπεια. Είναι, τις περισσότερες φορές, σπονδή προς τή φιλαρέσκεια καί τήν 
αυθαιρεσία, αν δέν προδίδουν άμάθεια καί άσέβεια.

* * *

3. 'Η βυζ. μουσική είναι άκόμη μονοφωνική καί χορική. Σ’ αύτήν 
«κυριαρχεί ό ύμνογραφικός λόγος μέ έντονο τό προσωπικό στοιχείο, γιά νά 
τονίζεται ή πληρότητα τοΰ καθένα πιστού. 'Ο ορθόδοξος είναι μόνος «ένώ- 
πιος ένωπί<ρ» άπέναντι στο Θεό πού λατρεύει. Ή  δέησή του ή ό αίνος, ή 'ικε
σία ή τό μεγαλυνάρι του, όπως ξετυλίγονται στά τροπάρια πού ψελλίζει ή 
πού ψαλμωδεί είναι προσωπική του υπόθεση, μονοδιάστατη γιά τον καθένα 
άνάγκη, μονοφωνία πάντοτε γιά τον καθένα μέ τό φυσικό καί «άπερίεργο» 
όργανο, τήν άνθρώπινη φωνή γιά τή λογική ΰμνηση»9. Κατά τον Σεβ. Κοζά
νης κ. Διονύσιο, «καί έν ταΐς επί μέρους έκείναις όρθοδόξοις Έκκλησίαις ένθα 
τό βυζαντινόν εκκλησιαστικόν φσμα συνεμίγη μετά τής έθνικής μουσικής τών 
λαών ή έδέχθη έξωθεν καί δή καί έκ τής Δύσεως έπιδράσεις, κατά τό'μάλλον 
ή ήττον ίσχυράς, καί έκεΐ ουδέποτε τά όργανα είσήλθον έν τή Εκκλησία καί 
ή ψαλμφδία παρέμεινε καί παραμένει φωνητική, συμφώνως προς τον πνευμα
τικόν χαρακτήρα τής ορθοδόξου λατρείας»10. Κατά συνέπειαν ούτε ή μονωδία, 
ούτε ή ευρωπαϊκή άρμονία προσιδιάζουν προς τήν βυζαντινή μουσική. 'Ο χο
ρικός χαρακτήρας της τής δίδει μιάν όμαδικότητα πού ταιριάζει στήν κοινή 
λατρεία. Μόνο περιστάσεις άνάγκης μπορεί νά δικαιολογούν τόν περιορισμό 
τής ψαλμωδίας στο στόμα ενός ή δύο ψαλτών. Στό κέντρο τής ’Ορθοδοξίας, τή 
Μεγάλη Εκκλησία, παρ’ όλες τις άντίξοες συνθήκες, ποτέ δέν έπαυσαν νά 
υπάρχουν χοροί, δεξιός καί άριστερός  ̂ γιά τήν έκτέλεση τών έκκλησιαστικών 
ΰμνων- χοροί πού σήμερα βέβαια είναι λείψανα τής παληάς δόξης, ένθυμίζον- 
τας όμως ήμέρες ευκλεείς καί ’ίσως καί άνεπανάληπτες, πράγμα πού υπο
γραμμίζει άκόμη καί ή χρησιμοποίηση ώρισμένων τίτλων τής βυζαντινής ψαλ
τικής ορολογίας όπως πρωτοψάλτης, λαμπαδάριος, δομέστικος, ΐσοκράτης κλπ.

Κατά τόν άοίδιμο Κωνσταντίνο τόν έξ Οικονόμων, στή βυζαντινή μου

9. Γρ. Στάθη, Καλονάρχημα, ’Αθήνα 1981, σ. 10.
10. Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης Διονυσίου, Ή  Βυζαντινή Μουσική έν τή 

Όρθοδόξφ 'Ελληνική ’Εκκλησία, ’Αθήναι 1960, σ. 8.
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σική «πολλοί άδουσιν έμοφθόγγως, ώς έξ ενός στόματος της αυτών έξηχούσης 
φωνής». Κατά δέ τόν Μ. Βασίλειο, ή βυζαντινή μουσική «έξ ενός χοροΰ συμφω
νίαν τοΰ λαοϋ συναρμόζει». Μόνο τό ΐσοκράτημα, πού ’όντως περικρατεΐ ολό
κληρο τό μέλος, άνέχεται ή βυζαντινή ψαλμωδία. Τούτο σάν «σύμφυτον καί 
όμορον στοιχεΐον τής μελωδικής μουσικής» έξαίρει το κάλλος τής έκκλησιαστι- 
κής μας μουσικής καί τής προσδίδει σεμνότητα μαζί καί μεγαλοπρέπεια. 
Πράγματι, όπου υπάρχουν συγκροτημένοι πολυμελείς βυζαντινοί χοροί, υπό 
έμπειρο χοράρχη, καί όπου έχει προηγηθή καλή μουσική προπαιδεία μέ οδηγό 
τήν παράδοση, έκεϊ τό άκουσμα είναι έξαίσιο καί άντάξιο τοΰ πλούτου τής 
λατρευτικής μας κληρονομιάς. Άτυχώς καί στο σημείο αύτό λόγοι, είτε άντι- 
κειμενικής άδυναμίας εί'τε προσωπικών άντιλήψεων ορισμένων πρωτοψαλτών, 
περιορίζουν ένίοτε τή μουσική έκτέλεση σέ μονωδιακά πλαίσια χωρίς νά κατα- 
νοεΐται ότι μέ τόν τρόπο αύτό παραβιάζεται μιά πολύ σοβαρή διάσταση τής 
μουσικής τής Εκκλησίας μας καί είσάγεται άπαράδεκτη καινοτομία, πού ζη
μιώνει όλη τήν υπόθεση τής βυζαντινής μουσικής. 'Τπάρχει δηλ. σέ πολλούς ή 
άντίληψη, ότι τό τέλειο είναι ό ψάλτης νά ψάλλει μόνος του. Σέ πολλές περι
πτώσεις μου έχει δοθή ή ευκαιρία νά διαπιστώσω ότι οί ιεροψάλτες μας, ιδίως 
τής περιφέρειας, δέν έχουν καν συνηθίσει νά ψάλλουν όλοι μαζί άπό χοροΰ 
οσάκις τυχαίνει νά βρίσκονται έπί τό αύτό, όπως π.χ. στις πανηγύρεις. Έκεΐ 
λοιπόν, άν καί θά ήταν φυσικό νά απαρτίζουν όλοι ένα ή δύο χορούς, αντίθετα 
προτιμοΰν νά ψάλλει ένας-ένας μέ τή σειρά του, όταν έρχεται ή ώρα του ή τοΰ 
παραχωρειται κάποιος ύμνος. Είναι καί αύτό' δείγμα τής αλλοτρίωσης πού 
ύφιστάμεθα άλλά καί πού πρέπει νά καταπολεμήσουμε.

* *

4. Τέλος, θά ήθελα νά σημειώσω πώς ποτέ ή βυζαντινή μουσική δέν κα
τέστη αυτοσκοπός, άλλά παρέμεινε πάντοτε αυτό πού άπό τήν άρχή ήταν: θε
ραπαινίδα τής λατρείας, μέσο γιά ψυχική-άνύψωση καί προσευχή. Πολλοί λη
σμονώντας τήν άλήθεια αυτή υποστηρίζουν ότι ή «τέχνη είναι γιά τήν τέχνη». 
Αυτό δέν ισχύει γιά τήν βυζαντινή μουσική, πού σκοπό της έχει νά ύποβοηθεϊ 
τήν εκπλήρωση τών σκοπών τής θεία λατρείας μας. Δέν επιθυμεί νά τέρπει τις 
αισθήσεις, ούτε νά είναι ένα άπλό καλλιτεχνικό άκουσμα καί άκρόαμα, όπως 
εκείνα πού άκούονται σέ αίθουσες συναυλιών. Ή  ηδονή βέβαια ή αισθητική 
συνυπάρχει μέ τήν άκρόαση τοΰ μέλους καί δέν είναι εύκολο νά διαχωρισθή. 
"Ομως δέν είναι ορθή καί ή άποψη ότι σκοπός τής,βυζαντινής μουσικής είναι νά 
εύχαριστεΐ τις άκοές μας. Ποτέ τό αισθητικό στοιχείο δέν έχει προτεραιότητα 
σ’ αύτή τή μουσική. Οΰτε καν τό συναισθηματικό·, όπως συμβαίνει μέ τήν 
εύρωπαϊκή μουσική. 'Η θεία, λατρεία μας δέν άπευθύνεται στο συναίσθημα 
καί τό ’ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν εκκλησιαστική μουσική. Αύτή άποβλέπει άλλοΰ, 
υψηλότερα, επιδιώκει κατά τόν Μ. Βασίλειο νά δημιουργή μέσα μας «σώφρονα
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λογισμόν»- γι’ αύτό καί ό ιερός Χρυσόστομος τονίζει: «ούκ έστι θέατρον ή 
Εκκλησία ίνα προς τέρψιν άκούωμεν». ’Έτσι, «πρέπει ν’ αφήνουμε έξω άπό 
τήν εκκλησία τις κοσμικές μας προτιμήσεις, όπως ό Μωϋσής τά σανδάλια του 
μπροστά στήν άκατάφλεκτη βάτο. ’Έτσι τήν είδαν οί Πατέρες τή μουσική 
αύτή, σάν μέσο μυσταγωγικό, τήν ξεχώρισαν γιά τό σοβαρό της ήθος, τήν 
τελειοποίησαν καί τήν παρέδωκαν ώς αγιασμένη κληρονομιά στις γενεές τών 
πιστών ί'σα μέ μάς»11. Επομένως, κάθε προσπάθεια πού θά είχε σάν στόχο 
τήν άνύψωση τής μουσικής αύτής σέ επίπεδο αύτοσκοποΰ είναι ξένη καί προς 
τό λειτουργικό μας ήθος καί προς τά άξιολογικά δεδομένα τής εκκλησιαστικής 
μας μουσικής.

ήι

Έπεδίωξα νά περικλείσου στά πλαίσια αύτής μου τής μελέτης ένα 
ποταμό, πού ρέει άδιάκοπα μέσα στήν κοίτη τής ιστορικής μας έκκλ. παρά
δοσης. ’Επί χίλια χρόνια, χίλιοι καί περισσότεροι μελουργοί έψαλαν τά με- 
γαλεΐα τοΰ Θεοΰ καί έδημιούργησαν τόν εθνικό καί θρησκευτικό αύτό πλούτο. 
Άπό τόν ΙΟον αιώνα πού έχουμε τήν πρωτοφανέρωση τής σημειογραφίας μέχρι 
σήμερα μιά άδιάσπαστη σειρά δημιουργών παρελαύνει μπρος στά μάτια μας. 
Μεγαλοφυείς οί περισσότεροι, προικισμένοι μέ έξοχα τάλαντα, μουσουργοί 
καί μελωδοί, έκαλλιέργησαν τήν Τέχνη, τήν έφεραν σέ περίοδο καλοφωνίας, 
τής έχάρισαν νέα στοιχεία. ’Ονόματα σάν του Νικηφόρου Ήθικοΰ, τοΰ Ίωάν- 
νου Γλυκέος, τοΰ Ίωάννου Κουκουζέλους, τοΰ Ίωάννου Κλαδά, τοΰ Ίωάννου 
Λάσκαρη, τοΰ Μανουήλ Χρυσάφη, τοΰ Μπαλασίου ίερέως, τοΰ Πέτρου Μπερε- 
κέτου, τοΰ Πατριάρχου ’Αθανασίου, τοΰ Δανιήλ Πρωτοψάλτου, τοΰ Πέτρου 
Πελοποννησίου, τοΰ ’Ιακώβου Πρωτοψάλτου, τοΰ Κων. Πρίγγου καί κυρίως 
τών τριών Διδασκάλων Χρυσάνθου, Γρηγορίου καί Χουρμουζίου, ήχοΰν εύ- 
λαβικά στ’ αύτιά μας. Αύτοί όλοι είναι εύεργέτες τοΰ Γένους γιατί διέσωσαν 
καί μάς παρέδωσαν μιάν άτίμητη κληρονομιά, δημιουργία τής εύλάβειας καί 
τής πίστης των καί άναδείχθηκαν έθνικοί μελουργοί καί μουσουργοί, μιά καί 
ή βυζαντινή μουσική είναι βασικό στοιχείο τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
καί 6 άλλος μεγάλος κλάδος τής εθνικής μας μουσικής παράδοσης μαζί μέ τό 
δημοτικό τραγούδι. Αύτό τό εθνικό κληρονόμημα νανούρισε τό σκλάβο Γένος 
καί τό συντρόφεψε σάν τήν άνάσα σέ όλες τις φάσεις τής ζωής του. Αύτό, λοι
πόν, οφείλουμε ν’ άγκαλιάσουμε κ’ εμείς, μένοντας πιστοί στήν αύθεντικό- 
τητά του, έτσι σάν μνημόσυνο καί χρέος έμπρακτο σέ όλους εκείνους τούς 
μεγαλώνυμους ή καί άνώνυμους υπηρέτες τής μυσταγωγικής αύτής Τέχνης.

11. Γρ. Στάθη, «Ή  βυζαντινή μουσική ώς εθνική μουσική», στον τόμο Πανελλή
νιον Συμπόσιον, Τά βασικά προβλήματα τοϋ συγχρόνου ’Ελληνισμού, Άθήναι 1980, σ. 
232.
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