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"Οσον βαθύτερον μελετ^ κανείς τάς μελωδίας τών δημοτικών μας τραγου-
διών, τόσον περισσότερον πείθεται περί τής σχέσεως αύτών πρός τήν βυζαντινήν
μουσικήν. Οί ήχοι, ώς εννοεί τούτους τό σύστημα τής βυζαντινής μουσικής, αΐ
ιδιότυποι κλίμακες, τά ύπ' αυτής χρησιμοποιούμενα λεπτότερα μουσικά διαστή-
ματα έν σχέσει πρός τά τής εύρωπαϊκής μουσικής, αί έ'λξεις τών ύπερβασίμων
φθόγγων ύπό τών δεσποζόντων, ιδίωμα πολύ χαρακτηριστικόν, τό ύφος καί τό
ήθος ακόμη άπό αισθητικής άπόψεως, πάντα ταύτα άνευρίσκομεν είς πλείστας
τών δημωδών μελωδιών, άλλοτε αύτούσια, άλλοτε κάπως παρηλλαγμένα καί άλλοτε
ύπό μορφήν έντελώς έξειλιγμένην. Πρέπει όμως νά σημειωθή, ότι ύπάρχουν καί
πολλαί δημώδεις μελωδίαι, αιτινες παρουσιάζουν καί ούσιώδεις άπό τής βυζαντινής
διαφοράς. Τούτο πιθανόν νά οφείλεται καί εΐς άλλας αιτίας καί εΐς ξενικάς επι-
δράσεις, αϊτινες δέν έχουν μέχρι τούδε έρευνηθή.

Πάντως τήν μεταξύ τών δύο κλάδων τής ελληνικής μουσικής συγγένειαν
πρέπει νά έξετάσωμεν έπί άντικειμενικής βάσεως. Πρέπει νά έξακριβώσωμεν καί
προσδιορίσωμεν τά συγγενή μουσικά στοιχεία, τά υπάρχοντα εΐς τήν βυζαντινήν
μουσικήν, καί νά έρευνήσωμεν τούς ιστορικούς καί κοινωνικούς παράγοντας, οΐτι-
νες τυχόν συνετέλεσαν εις τήν συγγένειαν ταύτην. Ούτω θά δυνηθώμεν νά διαλευ-
κάνωμεν καί πολλά σκοτεινά σημεία, άφορώντα είς τήν γένεσιν καί έξέλιξιν τών
δύο τούτων κλάδων τής ελληνικής μουσικής.

Ώς συμβολή εΐς τήν έρευναν ταύτην ας θεωρηθή ή παρούσα μελέτη, εΐς τήν
οποίαν άφορμήν έδωσε ή μουσική ιδιοτυπία τού κατωτέρω δημοσιευομένου άκρι-
τικού άσματος τοϋ Πόντου. Τούτο κατέγραψα έκ δίσκου τής 'Εθνικής Μουσικής
Συλλογής, άποκειμένου έν τφ Λαογραφικώ 'Αρχείω τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών').

') Τό έπί δίσκων άποτυπωθέν μουσικόν ΰλικόν έ'χει ήδη άντιγραφή είς φωνοταινίας
καί διατηρείται πρός περαιτέρω μελέτην καί ερευναν ή καί πρός ελεγχον. Ή πιστή έπί δί-
σκων ή ταινιών άποτΰπωσις τών μελφδιών μας βοηθεϊ, 'ίνα άντιλαμβανώμεθα καί τάς μι-
κροτέρας μουσικάς λεπτομερείας τοΰ άσματος. Είναι δέ εΰνόητον, δτι δσον περισσοτέρας
λεπτομερείας κατορθώνει νά καταγράψη δ μουσικός, τόσον καί ή είκών τοΰ άσματος είναι
πληρεστέρα.
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'Απετυπώίίη μετ' άλλων ασμάτων διά φωνοληπτικού μηχανήματος Telefunken
κατά τήν γενομένην τόν Ίούνιον 1951 ύπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου φωνολη-
ψίαν Ποντιακών «σμάτοιν εν Καλλιθέα 'Αθηνών παρά τών εκεί εγκατεστημένων
Ποντίων. Ή καταγραφή αύτοΰ έγινε κατά τό έφαρμοζόμενον εις τήν Έθνικήν
Μουσική ν Συλλογή ν σύστημα.

Μουσικόν σύστημα γραφής χρησιμοποιοϋμεν τό τής ευρωπαϊκής μουσικής,
μολονότι τούτο καί δι' αί'τάς άκόμη τάς δημώδεις μελφδίας τών ευρωπαϊκών
λαών δέν κρίνεται έπαρκές1)· Βεβαίως ή βυζαντινή παρασημαντική διά τήν κατα-
γραφήν τουλάχιστον τών ελληνικών δημωδών μελωδιών παρουσιάζει άναμφισβή-
τητά τινα πλεονεκτήματα έναντι τής ευρωπαϊκής μουσικής γραφής, αλλά καί αύτη
δέν πληροί απολύτως τάς έκ τού σκοπού τής έπιστημονικής αποδόσεως καί μελέτης
τών ασμάτων άνάγκας.

1. Τό σύστημα τής βυζαντινής μουσικής, κωδικοποιηθέν άπό πολλών αιώνων
καί χρησιμοποιηθέν κυρίως διά τάς άνάγκας τής ελληνικής 'Εκκλησίας, ελάχιστα
δέ, καί πολύ μεταγενεστέρως διά τήν κοσμικήν καί δημώδη μουσικήν, δέν έξει-
λίχθη καί δέν έτελειοποιήθη όσον έπρεπε άπό τεχνικής έπόψεως, ώστε νά δύναται
ν' ανταποκρίνεται εις όλας τάς παρουσιαζομένας μουσικάς λεπτομερείας τών ασμά-
των, ιδία κατά τήν έκτέλεσιν αυτών έν συνοδεία μουσικών λαϊκών οργάνων.

2. Ή βυζαντινή μουσική, τόσον άπό θεωρητικής, όσον καί άπό πρακτικής
απόψεως, είναι έλάχιστα διαδεδομένη καί εις αντο τό έλληνικόν κοινόν. Έξαίρε-
σιν μόνον αποτελεί ή τάξις τών ιεροψαλτών' άλλα καί ούτοι, πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων, πλημμελώς γνωρίζουσι ταύτην. 'Αγνοείται δέ αύτη παντελώς έκ μέρους
τού διεθνούς μουσικού κοινού, τοϋ ένδιαφερομένου διά τήν λαϊκήν μουσικήν,
έκτος έλαχίστων ξένων μουσικολόγων, οΐτινες έξέμαθον ταύτην διά λόγους καθα-
ρώς έπιστημονικούς.

3. Διά τής χρησιμοποιήσεως τής διεί)νούς μουσικής γραφής τά δημώδη ημών
άσματα γίνονται προσιτά καί εις τούς ξένους μουσικολόγους, καί ευρύνεται τό πε-
δίον τής συγκριτικής καί έπιστημονικής μελέτης τής δημοτικής ήμών μουσικής.

4. Τήν άδυναμίαν τής ευρωπαϊκής γραφής όσον άφορα είς τήν άπόδοσιν

') Ό διαπρεπής Γερμανός μουσικολόγος Walter Wiora είς τήν πραγματείαν του «Ή
καταγραφή καί εκδοσις λαϊκών μελφδιών» καί είς τό κεφάλαιον «Λαϊκόν τραγούδι καί μου-
σική γραφή», λέγει τά έξης : «'Εάν θέλωμεν νά καταγράψωμεν ξένην μουσικήν, ή όποία δέν
στηρίζεται είς τό έντεχνον σύστημα τής δυτικής μουσικής θεωρίας, δπως π.χ. τήν μουσικήν
τών πρωτογόνων λαών, τής 'Ανατολής, τήν μονόφωνον μουσικήν τοΰ μεσαίωνός μας, πρέπει
νά τροποποιήσωμεν καί νά εΰρΰνωμεν τήν μουσικήν μα; γραφήν διά προσθέτων σημείων.
Τό αυτό ίσχΰει καί διά τήν καταγραφήν λαϊκών μελφδιών...» (Jahrbucli fur Volksliedfor-
sehung έ'τ. 6 (1938) σελ. 67).
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τών μουσικών ιδιοτυπιών καί τών μουσικών τονιαίων διαστημάτων τών ελληνικών
δημωδών φσμάτων δυνάμεθα νά άναπληρώσωμεν διά τής χρησιμοποιήσεως μου-
σικών στοιχείων καί ειδικών τινών σημείων έκ τής βυζαντινής παρασημαντικής'),
άνταποκρινομένων απολύτως είς τάς εκάστοτε παρουσιαζομένας περιπτώσεις.

Κατωτέρω παραθέτω τό κείμενον καί τήν μουσικήν τού είρημένου άκριτικοΰ
άσματος').

'Ακρίτας όντας έλαμνεν άφκά 'ς σήν ποταμέαν, (γιάρ)
έπέγ'νεν κ' έρκουν κ' έ'σπερνεν τή μέραν πέντε αύλάκια.
"Ερθεν πουλίν κ' έκόνεψεν 'ς σού ζυγονί' τήν άκραν.
«'Οπίσ', πουλίν, όπίσ', πουλίν, μή τρώς τήν βουκεντρέαν».
Καί τό πουλίν κελάηδησεν άνθρωπινήν λαλίαν :
«'Ακρίτα μου, ντό κάθεσαι, ντό στέκ'ς καί περιμένεις ;»

') Τά στοιχεία καί σημεία, άτινα χρησιμοποιοϋμεν, είναι τά μουσικά συστήματα τών
κλιμάκων τών οκτώ ήχων τής βυζαντινής μουσικής. Διά τήν άπόδοσιν τών λεπτότερων
μουσικών τονιαίων διαστημάτων χρησιμοποιοϋμεν τάς άπλας, μονογράμμους, διγράμμους καί
τριγράμμους υφέσεις καί διέσεις αύτής.

Άπλή ύφεσις Ρ — 2 μουσικά κόμματα
Μονόγραμμος ύφεσις Ρ = 4 » »
Δίγραμμος ΰφεσις = 6 » »
Τρίγραμμος ύφεσις = 8 » »
Άπλή δίεσις d = 2 » »
Μονόγραμμος δίεσις ό = 4 > »
Δίγραμμος δίεσις & = 6 » »
Τρίγραμμος δίεσις & = 8 » »

2) Παραλλαγαί τού άσματος : Άρχεΐον τοΰ Πόντου Α' (1928) 70. Π. Τρκχνταφυλλίδον, Οί
Φυγάδες. Έν Αθήναις 1870, σ. 171—173 (Τραπεζοΰς). Passow, άρ. 440. ΛΑ άρ. 31, σ. 150 —
155,1 (Κερασοΰς) ΛΑ. "Υλη 101 (Κερασοΰς). Σάββα Ίωαννίδον, Ό Βασίλειος Διγενής Ακρίτας
ό Καππαδόκης. Κωνσταντινούπολις 1887, σ, 31—34. Ά&, Παρχαρίδη, Ό Ακρίτας, Ποντιακά
Φύλλα Α' (1936) άρ. 9-10, σ. 18—19.
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Συγκρίνοντες τά μουσικά στοιχεία τοΰ ανωτέρω άσματος καί τήν τεχνικήν
τών μελωδιών αύτοΰ ') πρός τά ανάλογα καί άντίστοιχα τής- βυζαντινής μουσικής
παρατηροΰμεν, ότι τά περισσότερα καί βασικώτερα έξ αύτών είναι κοινά.

"Αν προσέξωμεν έν πρώτοις τήν μελωδίαν τής λύρας, ήτις προηγείται τοΰ
κυρίως άσματος ώς εισαγωγή, κατόπιν τήν μελωδίαν τοΰ κυρίως άσματος μετά τοΰ
κειμένου, ήτις άριστοτεχνικώτατα εισέρχεται είς τό τελευταίον μέρος τοΰ μέτρου,
ώς συνέχεια τής μελωδίας τής λύρας, καί τέλος τήν χαρακτηριστικήν μελωδικήν
γραμμήν τής λύρας πρός τό τέλος τού άσματος, θά άντιληφθώμεν κατ' άρχήν
τά εξής: 'Εκάστη τών μελωδιών τούτων μάς υποβάλλει μίαν ίδιαιτέραν τονικό-
τητα. Ή μελωδία τής λύρας τήν τονικότητητα τοΰ τρόπου τοΰ Re = Πα, πού
είναι ή βάσις τής κλίμακος τοΰ πρώτου ήχου τής βυζαντινής μουσικής' ή μελω-
δία τοϋ κυρίως άσματος τόν τρόπον τοΰ Μί=Βου, πού είναι ή βάσις τής κλίμακος
- τοΰ μέσου τετάρτου ήχου' ή δέ τελική μελωδική γραμμή τής λύρας τήν τονικό-
τητα τοϋ Sol = Δι, πού είναι ή βάσις τής κλίμακος τοΰ καθ' εαυτό τετάρτου
ήχου είς τά ασματικά καί παπαδικά μέλη.

Τό φαινόμενον τούτο τής συνυπάρξεως δύο ή καί τριών τονικοτήτων είς έν
καί τό αύτό άσμα δέν είναι σπάνιον εΐς τά δημοτικά μας τραγούδια. Μάς παρου-
σιάζεται ύπό τάς εξής μορφάς:

1) Είναι δυνατόν νά έχωμεν είς τό ίδιον ασιια δύο τονικότητας, αΐτινες
νά διαφέρουν ώς πρός τό γένος — διατονικόν, χρωματικόν — καί νά έχουν κοινήν
τήν βάσιν 2). 2) Είναι δυνατόν νά έχωμεν δύο τονικότητας τοΰ ιδίου μουσικού

') Τοΰ άσματος τούτου έφωνογραφήσαμεν τρεις στροφάς. 'Εκάστην συνοδεύει ή λύρα,
ήτις εκτελεί τήν κυρίως μελωδίαν μέ διάφορα αύτοσχέδια ποικίλματα. Είς τό τέλος έκά-
στης στροφής ό λυριστής έπαναλαμβάνει τήν είσαγωγήν μέ μικράς μελφδικάς παραλλαγάς.

Ή ακριβής τονικότης, είς ήν έξετελέσθ·η τό άνωτέρω άσμα, είναι ή Sol δίεσις, χα-
μηλότερα κατά δύο μουσικά κόμματα. Πρός αποφυγήν πολλών σημείων καί χάριν εύκολίας
μετέγραψα τοΰτο είς τήν φυσικήν τονικήν των θέσιν.

Τά βέλη πρός τά κάτω μέν διευρυνόμενα δηλοΰν δτι δ φθόγγος, έφ' ού τίθενται, έκτε-
λεΐται κατά τι χαμηλότερον. Πρός τά άνω δέ διευθυνόμενα, δτι ούτος άντιθέτως έκτελεΐται
κατά τι οξύτερο ν.

Τοΰ άσματος τούτου έ'χομεν έν τω Λαογραφικφ Αρχείο) δύο άκόμη παραλλαγάς:
μίαν παρά Ποντίων έγκατεστημένων έν Θράκη, φωνογραφηθεΐσαν ύπό τοΰ καθηγητοΰ
κ. Δ. Νοτοπούλου, καί έτέραν παρά Ποντίων τοΰ συνοικισμού Καλλιθέας. Ή πρώτη είναι
σύμφωνος κατά τό πλείστον πρός τήν άνωτέρω δημοσιευομένην. Ή έτέρα διαφέρει ώς
πρός τό μουσικόν γένος καί τήν κλίμακα (χρωματική).

2) Βλ. Κ. Α. Ψάχον, Δημοτικά άσματα Γορτυνίας. 'Αθήναι 1923 σελ. 76: «Ή Γιαν-
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γένους, αλλά μέ τονικάς βάσεις διαφέρουσας κατά τετάρτην ή πέμπτην'). 3) Είναι
δυνατόν νά έχωμεν εις έν καί to αύτό ασμα δύο καί τρεις τονικότητας, αΐτινες
παρουσιάζονται κατά τήν έξέλιξιν τής μελωδίας ύπό μορφήν μετατροπιών 2). Τάς
ιδίας μορφάς τονικοτήτων συναντώμεν εις πλείστας μελωδίας ώρισαένων ήχων
τής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

Ή προκειμένη όμως περίπτωσις τών τριών τονικοτήτων μέ τάς τρεις διαφο-
ρετικός βάσεις καί μέ τήν παρουσιαζομένην διάταξιν καί αύτοτέλειαν μιας εκά-
στης έξ αύτών είς ούδεμίαν έκ τών άνωτέρω συνήθων μορφών άνάγεται. Μας
παρουσιάζεται μέ κάποιαν άλλην μουσικήν έσωτερικήν σχέσιν καί ενότητα μελω-
δικήν, τήν οποίαν παρατηροΰμεν, ώς άνωτέρω άνέφερον, μόνον εις τάς σχέσεις
τών μελωδιών τοΰ τετάρτου ήχου τής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, όστις
έχει τρεις τονικάς βάσεις μέ τήν αύτήν διάταξιν:

Sol=Δi, Μΐ=Βου καί Re=Πα.

Είναι γνωστόν, ότι τά άσματικά καί παπαδικά μέλη (αργά) τοϋ ήχου τούτου
έχοντα τονικήν βάσιν τόν φθόγγον Sol=Δi, άπτονται κατά τήν πλοκήν καί έξέλι-
ξιν τών τονικών βάσεων Re=Πα καί Μϊ=Βου καί καταλήγουν ατελώς εις
αύτάς.'Επίσης τά στιχηραρικά (άργοαύντομα) μέλη τούτου, έχοντα τονικήν βάσιν
τόν φθόγγον Re=ria, άπτονται τών τονικών βάσεων Sol=Ai καί Μϊ=Βου,
μετά τής δευτέρας μάλιστα έχουν άμεσωτέραν σχέσιν καί άλληλεπίδρασιν" τά δέ είρ-
μολογικά (σύντομα) άπτονται τόσον τής τονικής βάσεως Μί=Βου, όσον καί τής
Sol=Ai. Ποίος άλλως τε έκ τών άσχολουμένων μέ τήν βυζαντινήν μουσικήν δέν
γνωρίζει τήν μεγάλην ομοιότητα τών μελωδιών τοΰ πρώτου ήχου μετά τών τοϋ
τετάρτου ήχου, έχοντος τόν φί)όγγον Re=na, όστις είναι κοινός καί εις τούς δύο
ήχους; Άν δέ ή μελωδία τής λύρας καταλήγη είς τόν φθόγγον Re=na, τοϋτο
ούδέν σημαίνει. Συμφωνεί άλλοις τε και μέ τήν άρχαιοτέραν κατάληξιν τοϋ ήχου
τοτ'του είς τόν φθόγγον Re=IIas). Πρέπει νά σημειαηθή, ότι ύπάρχουν καί σήμερον

νούλα». Σπ. Δ. Περιοτέρη, Δημοτικά τραγούδια Ηπείρου καί Μοριά. 'Αθήναι 1950,
σελ. 116 - 117 : «Σε θαυμάζομαι μικρούλα...».

*) Βλ. 50 δημο'ιδη άσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης. Συλλογή Ωδείου 'Αθηνών.
'Αθήναι 1930 σελ. 62 : «Ό Διγενής».

2) Βλ. Σπύρου Δ. Περιατέρη, ενθ' άν. σελ. 114-115: «Ή λεμονιά».

3) Περί τής καταλήξεως ταύτης βλέπε ΧουοάνΟου 'Αρχιεπισκόπου Δυρραχίου τοΰ έκ
Μαδύτων, Θεωρητικόν μέγα τής μουσικής, έκδοθέν έν Τεργέστη τό 18)2 ύπό Πανα-
γιώτου Ιίελοπίδου σελ. 155 παράγρ. 344. 'Επίσης Μιααηλίδου, Νέον Θεωρητικόν τής καθ'
ημάς έκκλησιαστικής καί άρχαίας έλληνικής μουσικής, έκδοθέν έν 'Αθήναις τό 1902,
σελ, 91.
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ακόμη μελωδίαι') τού ήχου τούτου, τών οποίων αί τελικαί καταλήξεις γίνονται είς
τόν φθόγγον Re=Πa.

Ώς προς τά καθ' έ'καστον μουσικά στοιχεία, εξετάζοντες ταύτα συγκρι-
τικώς, έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά έξης. Έν πρώτοις τό μουσικόν γένος, είς τό
οποίον ανήκει τό άσμα τούτο, είναι τό διατονικόν. Ή μελωδία δηλαδή κινείται
έπί τετραχόρδων, τών οποίων τά μουσικά τονιαία διαστήματα αποτελούνται άπό
τόνους2).

Εις τό ίδιον μουσικόν γένος άνήκουν καί,αί μελωδίαι τού προαναφερθέντος
ηχου καί έπί τών ιδίων τετραχόρδων κινούνται αΰται. Παρατηροΰμεν έπίσης, ότι
τά τονιαία μουσικά διαστήματα τοΰ άσματος ταυτίζονται μετά τών τονιαίων μου-
σικών διαστημάτων τών μελωδιών τοΰ προαναφερθέντος ήχου, ενώ παρατηροΰ-
μεν έξ άλλου αΐσθητήν διαφοράν προς τά υπό τής ευρωπαϊκής μουσικής χρησιμο-
ποιούμενα 3).

*) Βλ. τά είς σύντομο ν στιχηραρικόν μέλος στιχηρά εσπερία καί στιχηρά τών αίνων
τοΰ δ' ήχου είς τό Άναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννηοίου τό εκδοθέν ύπό Πέτρου τοΰ
Έφεσίου, έν Βουκουρεστίφ τό 1820. 'Επίσης βλ. τό είς άργόν στιχηραρικόν μέλος δεύτερον
ίδιόμελον τής ΣΤ' ώρας τών ώρών τών Χριστουγέννων «Άκουε ουρανέ...» εις 'Ιακώβου Πρω-
τοψάλτου, Δοξαστάριον, Έν Κωνσταντινουπόλει 1836, τόμ. Α' σελ. 215-218.

2) Οί τόνοι έν τφ συστήματι τής βυζαντινής μουσικής είναι τριών ειδών : 1) Τόνος μεί-
ζων, απαρτιζόμενος έκ 12 μουσικών τμημάτων. 2) Τόνος έλάσσων, άπαρτιζόμενος έκ 10
μουσικών τμημάτων. 3) Τόνος έλάχιστος άπαρτιζόμενος έξ 8 μουσικών τμημάτων διαφέρουν
δέ άπό τών τόνων τής ευρωπαϊκής συγκερασμένης κλίμακος καί ώς πρός τά μουσικά τμή-
ματα καί ώς πρός τήν όνομασίαν. Βλ. κατωτέρω επιστημονικά διαγράμματα τών κλιμάκων.

3) Ή διαφορά αΰτη είναι άκουστικώς αισθητή" φαίνεται δέ ευκρινώς καί είς τά
κατωτέρω παρατιθέμενα έπιστημονικά μουσικά διαγράμματα τών δύο κλιμάκων, τό τής φυ-
σικής διατονικής κλίμακος, έπί τής όποιας βασίζονται τόσον τό άσμα, οσον καί αί βυζαν-
τινοί μελφδίαι, καί τό τής συγκερασμένης ευρωπαϊκής:

Διάγραμμα τής φυσικής άπό τοΰ άο=-Νη διατονικής κλίμακος

Φθόγγοι

Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη
do re mi fa sol la si do
1 8 4 3 2 16 8 1

9 4 3 27 15 2

Μήκη χορδής

Μήκη τονιαίων _9_ 10 16 9 9 10 16

διαστημάτων 8 9 15 8 8 9 15

'Αριθ. μουσικών τμημάτων 12 11 7 12 12 11 7

Διάγραμμα τής συγκερασμένης ευρωπαϊκής κλίμακος

do re mi fa sol la si do

νη πα βου γα δι κε ζω νη

8 64 3 2 16 128 1

Μηκη χορδής 1 ¥ Τ Τ ¥ 1 Τ
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Ώς πρός τάς κλίμακας παρατηρούμεν, ότι τό ασμα τοϋτο χρησιμοποιεί τάς
ιδίας απολύτως κλίμακας, ας χρησιμοποιεί καί ό ήχος ούτος, τόσον εις τά στιχη-
ραρικά του μέλη μέ τονικήν βάσιν τόν φθόγγον Re=IIa, όσον καί είς τά είρμο-
λογικά του μέλη μέ τονικήν βάσιν τόν φθόγγον Μϊ=Βου.

a) Do

'Υποτονική

Νη

Βαρύ 4/χορδον

Re Mi Fa

Τονική

Πα Βου Γα

Διάζευξις

Sol L, a
Δι Κε

'Οξύ 4/χορδον

Si Do Re

Ζω

Νη

Πα

β) Re

Ύποτον.

ΙΊα

Mi

Τονική

Βου

Βαρύ 4/χορδον

Fa Sol
Γα Δι

Διάζευξις

Iy a Si

'Οξύ 4/χορδον

Do Re Mi

Κε

Ζω Νη Πα Βου

Έκ τής πρώτης κλίμακος ή μελωδία τής λύρας χρησιμοποιεί μόνον τό πρώ-
τον 4/χορδον καί τήν ύποτονικήν *). Έκ δέ τής δευτέρας κλίμακος ή μελωδία τοΰ
κυρίως άσματος χρησιμοποιεί τό βαρύ 4/χορδον καί διίο φθόγγους έκ τοΰ οξέος
4/χόρδου, ακριβώς όπως συμβαίνει τούτο εις τάς μελωδίας τοϋ ήχου τούτου,
έκτος έλαχίστων εξαιρέσεων.

Ώς πρός τήν τεχνικήν τών μελωδιών έχομεν νά παρατηρήσωμεν ομοιότητας
ιδίως μεταξύ τής μελωδίας τοϋ κυρίως οίσματος καί τών μελωδιών τοϋ προανα-
φερθέντος ήχου. Επειδή τεχνικαί δυσχέρειαι δέν έπιτρέπουν τήν παράθεσιν παρα-
δειγμάτων έκ τής βυζαντινής μουσικής, παραπέμπω διά τούτο τούς άναγνώστας
είς τούς τόσον γνωστούς ειρμούς τών κανόνων τοΰ 'Ακάθιστου ύμνου, καί ιδιαι-
τέρως εις τόν πρώτον ειρμόν αύτοΰ «'Ανοίξω τό στόμα μου...»2). Συγκρίνοντες
τάς δύο ταύτας μελωδίας παρατηρούμεν τά εξής: α) Άμφότεραι αί μελφδίαι
άπό τής αρχής τής κινήσεοίς των δεικνύουν τήν κυριαρχίαν τοΰ φθόγγου Sol— Δι,
όστις μετά τήν τονικήν Mi = Βου είναι δ άμέσως δεσπόζων φθόγγος, πέριξ τοΰ
οποίου πλέκονται καί κινούνται αί μελφδίαι αύται. Ό σπουδαίος ρόλος τοΰ δεσπό-
ζοντος τούτου φθόγγου δέν παρατηρείται μόνον είς τάς δύο αυτάς μελωδίας,
άλλά καί εις όλας τάς μελωδίας τοΰ ήχου τούτου, ώς καί είς τάς άντιστοίχους
πολλών δημοτικών τραγουδιών, πού έχομεν καταγράι[>ει μέχρι σήμερον.

Μήκη τονιαίων 9 9 256 9 9 9 256
διαστημάτων 8 ΊΓ 243 8 8 ΊΓ 243
Άριθ·. μουσικών τμηιιάτων 12 12 6 12 12 12 6

') Βλ. τάς μουσικάς κλίμακας έν τώ άσματι.

2) Βλ. Ειρμολόγιον Καταβασιών Ίωάννον Πρωτοψάλτου. Έκδοσις Κων]πόλεως 1903
σελ. 330.
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β) Αί δύο ατελείς καταλήξεις, αΐτινες γίνονται είς τήν τονικήν καί εΐς τά
τέλη τών δύο ήμιστίχων τοϋ πρώτου 15/συλλάβου τοϋ ρίσματος, συμπίπτουν καί
γίνονται κατά τόν ίδιον τρόπον μέ τάς άντιστοίχους τοϋ πρώτου 16/συλλάβου
τοΰ ειρμού τούτου.

γ) Έν συνεχεία; αί μελωδίαι είς τάς φράσεις «επέγ' νεν κ' ερκουν κ'έ'σπερ-
νεν...», «και λόγον ερενξομαι τή βαοιλίδι μητρί...» εξελίσσονται καθ'όμοιον
τρόπον, χρησιμοποιοΰσαι τά αύτά διαστήματα, συνεχή καί άφεστώτα κατά τί]ν
άνάβασιν καί κατάβασιν αυτών. Εΐς άμφοτέρας δέ τάς μελωδίας γίνεται ή ιδία
έντελής κατάληξις εΐς τήν τονικήν.

δ) Τήν άλλοίωσιν έπί τό βαρύ τής 5ης βαθμίδος τής κλίμακος Si=Zco, τήν
οποίαν παρατηροΰμεν εΐς τάς μελωδίας τοϋ ήχου τούτου, ήτις άποτελεί ιδίωμα εΐς
αύτόν, τήν ιδίαν άλλοίωσιν παρατηροΰμεν καί εΐς τήν μελωδίαν τοΰ άλματος τού-
του κατά τήν κατάβασιν αύτής είς τήν λέξιν ήμέραν.

Επίσης παρατηροΰμεν καί μί'ΐν ομοιότητα εΐς τόν μουσικόν ρυθμόν μεταξύ
τών δύο τούτων μελωδιών είς τά πρώτα μουσικά μέτρα. Χωρίς νά θεωρηθή τοΰτο
ότι έχει ΐδιαιτέραν σημασίαν εΐς τήν προκειμένην περίπτωσιν, τό άναφέρω, διότι
πιστεύω, έχων ύπ' όψιν μου πολλάς άλλας περιπτώσεις Ασμάτων, τών οποίων ό
ρυθμός ό μουσικός είναι όμοιος, ότι καί πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν τοΰ μουσι-
κού καί ποιητικού ρυίίμοϋ, άν γίνουν συγκριτικοί έρευναι, θά έχωμεν νά διαπιστώ-
σωμεν πολλάς ομοιότητας καί ως πρός τόν μουσικόν ρυθμόν, αύται δέ άναμφιβό-
λως θά όφείλωνται εΐς αλληλεπιδράσεις καί άλληλοδανεισμούς μεταξύ τών δύο τού-
των μουσικών κλάδων κατά τά διάφορα στάδια τής εξελίξεως αυτών:

ι r11 r ΓΓ7Τ ΓΎ ΓΓ 11 ΓΤΓτ ΓΓΓ » ΤΓ 11

Ά - κρί-τας— ον _ τας— e λα - - μνεν _- ά<ρ —

Α <Τ> Τ> Τ ιι Τ Τ1 -—- ιι

ι Γ11Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ'Γ Γ Γ Γ Γ Γ ΓΓ Γ"

Ά - νοί_£ω τό στό.μα μου καί πλη-Ρω - δη.σε-Ται ττνεόμα _ toc_ καί

Μ ,, --Ο ---, (Τ* -—- Ο ___II - ---Ο ^—(Τι C> ,--ll

n§ g" g r r r r r r rr"r r r r Γγ y γ γ"

Ώς πρός τήν τελικήν μελφδικήν γραμμήν τής λύρας, ήτις καταλήγει είς έτέ-
ραν τονικήν βάσιν, έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής : Κατά γενικόν κανόνα αΐ
τελικαί καταλήξεις τόσον τών έκκλησιαστικών, όσον καί τών λαϊκών μελωδιών, γί-
νονται πάντοτε είς τήν βάσιν τής κλίμακος. Υπάρχουν βεβαίως καί εξαιρέσεις,
καθ' άς μελωδίαι τινές ώρισμένων ήχων τής βυζαντινής μουσικής, ώς τοϋ πλα-
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γίου πρώτου'), τοΰ πλαγίου δευτέρου2), καταλήγουν εις μίαν τετάρτην όξυτέραν
τής τονικής. Τοιαύται όμοιαι έξαιρέσεις υπάρχουν καί εις δημοτικά τραγούδια3).
Εις τήν προκειμένην όμως περίπτωσιν τήν κατάληξιν αύτήν δέν δυνάμεθα νά έκ-
λάβωμεν ώς έξαίρεσιν, διότι ό φθόγγος, εις ον καταλήγει, άποτελεΐ τήν κυρίαν βά-
σιν τοϋ ήχου τούτου, εις όν ύπάγεται καί τό δημοσιευόμενον άσμα.

Έκτος τής όμοιότητος τών μουσικών στοιχείων αύτών καθ' έαυτά, περί ης
έγένετο λόγος άνωτέρω, έχομεν νά παρατηρήσωμεν εις τό έν λόγφ άσμα και μίαν
άλλην ομοιότητα πρός τάς βυζαντινάς μελωδίας, άναφερομένην εις τόν τρόπον τής
φωνητικής έκτελέσεως, δηλαδή εις τό λεγόμενον ύφος. Έν τή εκκλησιαστική βυ-
ζαντινή μουσική, όταν λέγωμεν ύφος, δέν έννοούμεν μιόνον τήν άμεμπτον έκτέλεσιν
τών μελωδιών συμφώνως πρός τούς θεωρητικούς κανόνας αύτής, άλλά καί τόν
ίδιαίτερον έκείνον τρόπον φωνητικής έκτελέσεως4), όστις διεσώθη μέχρι σήμερον
διά τής λεγομένης φωνητικής παραδόσεως, πού πρέπει ν'άποδοθή είς φυλετικούς
καί άνθρωπογεωγραφικούς λόγους.

Ή παρατηρουμένη αύτη όμοιότης τοϋ ύφους πρός τήν έκκλησιαστικήν βυζαν-
τινήν μουσικήν όχι μόνον εις τό ασμα τούτο, άλλά καί εις πλείστα άλλα δημοτικά
άσματα διαφόρων περιφερειών τής Ελλάδος, αναμφισβητήτως όφείλεται είς τήν
έπίδρασιν τής βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής, ήτις έπί αιώνας έτροφοδότησε
καί έγαλούχησε τόν έλληνικόν λαόν μέ τούς εκκλησιαστικούς ύμνους καί τάςύμνωδίας.

Έάν ήθέλομεν έπιχειρήσει νά συγκρίνωμεν τό λεγόμενον ήθος τοΰ άσματος
τούτου πρός τά άντίστοιχα τής βυζαντινής, θά έΟίγομεν ζήτημα αίσθητικόν πολύ

') Βλ. εις 'Αναστασιματάριον 'Ιωάννου Πρωτοψάλ,του, εκδόσεως 1914, τάς τελικάς κατα-
λήξεις τών εύλογηταρίων είς ήχον πλάγιον τοϋ πρώτου, σελ. 17, καθώς καί τήν τελικήν
κατάληξιν τοϋ Ε' έωθινοϋ, σελ. 251. Έπίσης βλ. Πανδέκτη 'Ιωάννου Ααμπαδαρίου καί Στεφάνου
Α' δομεστίκου τής τοϋ Χριστοϋ Μεγάλης Εκκλησίας, τόμ. 4ος, σελ. 3 : τελικαί καταλήξεις
τοϋ «Χριστός άνέστη».

2) Βλ. είς Γεωργίου Πρωγάκη, Μουσική συλλογή, Τόμ. Α', σελ. 252, τήν τελικήν κατά-
ληξιν τοϋ «νϋν αί δυνάμεις...» είς ήχον πλάγιον τοϋ δευτέρου. Έπίσης τάς τελικάς καταλή-
ξεις τών άναστασίμων έσπερίων δοξαστικών «τι? μή μακαρίσει σε...» καί «ό ποιητής καί λυ-
τρωτής...» είς πλάγιον τοϋ δευτέρου ήχου έν τω άνωτέρω Άναστασιματαρίφ Πέτρου Ααμ-
παδαρίου, σελ. 271. 276.

a) Βλ. έν Κ. Ψάχου, Δημώδη άσματα Γορτυνίας, 'Αθήναι 1923, τήν τελικήν κατάληξιν
τοΰ άσματος «Ή Πέρδικα». Έπίσης είς Μουσικόν παράρτημα Φόρμιγγος, Περίοδος Β',
έτος Γ' σελ. 64, τήν τελικήν κατάληξιν τοϋ άσματος «δλοι τόν ήλιο τόν τηρονν... » είς ήχον
πλάγιον τοΰ δευτέρου.

4) Διά τούτου έννοούμεν τόν τρόπον έξαγωγής τής φωνής, τούς λαρυγγισμούς, τό σύρ-
σιμο τής φωνής, τό άδιάσπαστον τών φθόγγων καί διαφόρους άλλους κυματισμούς.
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λεπτόν, διά τό όποιον όμως θά ήτο πολύ δύσκολον νά άποφανθή τις μετά βεβαιό-
τητος. Άλλως τε περί τών τοιούτου είδους σχέσεων ουδεμία έρευνα έχει γίνει
μέχρι σήμερον. Τουναντίον περί τών σχέσεοτν τού ήθους τών ήχων τής βυζαντινής
μουσικής πρός τούς τρόπους τής άρχαίας ελληνικής μουσικής πολλά μέν έχουν
λεχθή καί γραφή ύπό μουσικολόγων καί σοφών μελετητών τοϋ αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, αλλ' αί έξενεχθεΐσαι υπ' αυτών γνώμαι, πολλάκις συγκρουόμενοι,
σύγχυσιν μάλλον μέχρι τούδε έχουν προκαλέσει παρά πρόοδον πρός τήν λύσιν τοΰ
ζητήματος. Τό μόνον τό οποίον δύναται νά εΐπη τις έν προκειμένω είναι, ότι τό
ήθος τοΰ εξεταζομένου άσματος καί τών είς τόν ήχον τοΰτον ανηκουσών βυζαν-
τινών μελωδιών, παρουσιάζει ομοιότητα μόνον ώς πρός τό χορευτικόν τού χαρα-
κτήρος των ').

') "Οτι οί είς τόν ήχον τοΰτον άνήκουσαι βυζαντινοί μελφδίαι έχουν χορευτικόν χαρα-
κτήρα, φαίνεται καί έκ τών κατωτέρω ιαμβικών στίχων τής Όκτωήχου 'Ιωάννου τοϋ Δαμά-
σκηνου :

Πανηγυριστής και χορευτής ων φέρεις
τέταρτον ενχος μουσικωτάr)/ κρίοει.
Συ τους χορευτάς δεξιοϋμενος πλάττεις,
φωνάς βραβεύεις και κρότων έν κυμβάλοις.
Σε τον τέταρτον ήχον ώς ευφωνίας
πλήρη, χορευτών ευλογοϋσι τά στίφη.

'Επίσης διά τό χορευτικόν ήθος τοΰ ήχου τούτου όμιλεϊ καί ό Χρύοαν&ος είς τό Θεω-
ρητικόν αύτοΰ έν σελ. 155, παραγρ. 347.

Τολμηρόν ίσως ήθελε φανή, έάν έπεξέτεινον τήν σύγκρισιν τοΰ άσματος τοΰτου, άπό τής
άπόψεως τοϋ ήθους, πρός τους αρχαίους έλληνικούς τρόπους, υπερβαίνων οΰτω τά όρια τών
συγκριτικών τούτων παρατηρήσεων. Διατυπώνω μόνον ένταΰθα άτομικήν γνώμην άπορρέου-
σαν έκ τών μέχρι σήμερον ύπ' έμοΰ έρευνηθέντων καί μελετηθέντων ήχων τής βυζαντινής
μουσικής έν σχέσει πρός τους άρχαίους μουσικούς τρόπους, ότι ό τέταρτος ήχος μέ τονικήν
βάσιν τόν φθόγγον Μι — Βου, έπί τοΰ οποίου βασίζονται πλείστα δημοτικά τραγούδια, συμ-
πίπτει καί ώς πρός τήν κλίμακα καί ώς πρός τό ήθος μέ τόν Δώριον τρόπον τών άρχαίων
'Ελλήνων. Διά τήν δωριστί λεγομένην άρμονίαν έ'χομεν παλαιάς μαρτυρίας τοΰ Πλάτωνος,
ότι «αρμόζει άνδράσι πολεμικοΐς καί σώφροσι» καί τοϋ 'Αθηναίου, ότι «ή μέν ούν δώριος
αρμονία τό άνδρώδες εμφαίνει καί τό μεγαλοπρεπές, καί ού διακεχυμένον ούδ' ίλαρόν,
άλλά σκυθρωπόν καί σφοδρόν, ούτε δέ ποικίλον ούδέ πολύτροπον.». Τί διαφορετικόν ήθος
θά ήτο δυνατόν νά έχουν καί τά θρυλικά τραγούδια τών άνδρειωμένων άκριτών τής Καπ-
παδοκίας ;
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