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1. ΠΡΟΛΟΓΟ
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ φοίτθςισ μου ςτο Τμιμα
μουςικϊν ςπουδϊν τθσ Φιλοςοφικισ ςχολισ του ΕΚΡΑ. Το κζμα τθσ εργαςίασ αφορά ςτθν ςυγκζντρωςθ
και ςτθν αποδελτίωςθ κατά το δυνατόν όλων των Λειτουργικϊν που εμφανίηονται από το ζτοσ 1820
μζχρι και τθν ςφγχρονθ εποχι, ςτο πλαίςιο τθσ επιρροισ του κοςμικοφ μζλοσ ςε αυτιν τθν μορφι τθσ
Ψαλτικισ τζχνθσ. Ζναυςμα για τθν εναςχόλθςι μου απετζλεςε το μάκθμα ‘’Κοςμικό ρεπερτόριο ςτθ
βυηαντινι παραςθμαντικι’’, το οποίο παρακολοφκθςα κατά τθν περίοδο τθσ φοίτθςισ μου ςτο τμιμα,
που μζςα από τθν ερευνθτικι διάκεςθ του διδάςκοντοσ κακθγθτι Κ. Αποςτολόπουλου γεννικθκε θ
ιδζα μίασ τζτοιασ μελζτθσ.
Τα Λειτουργικά είναι ζνα ςχετικά νζο είδοσ που διαμορφϊκθκε και γνϊριςε ευρφτερθ διάδοςθ
κατά τον ΛΚϋ αιϊνα ςτον ελλθνικό κόςμο, ο οποίοσ δρα και αναπτφςςεται γεωγραφικά ςτο χϊρο τθσ
ανατολικισ Μεςογείου. Κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων αιϊνων, το είδοσ αυτό κα ιταν αδφνατο
να μθν δεχτεί επιρροζσ από τα ανατολικοφ τφπου κοςμικά μουςικά ςτοιχεία τθσ εποχισ και να εξελιχκεί
αυτόνομα. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ μελζτθσ ιταν να διερευνθκεί και να δειχκεί το ποςοςτό τθσ επιρροισ των
κοςμικϊν μελϊν ςτο είδοσ των Λειτουργικϊν. Το όφελοσ από μια τζτοιου είδουσ αναηιτθςθ για το χϊρο
τθσ επιςτιμθσ αλλά και τθσ Τζχνθσ κεωρείται αυτονόθτο, διότι ζτςι μπορεί να κατανοθκοφν και να
ερμθνευτοφν νζεσ τάςεισ ςτθν Ψαλτικι τζχνθ, δάνεια, ςχζςεισ και ςυγγζνειεσ µε άλλεσ ανατολικζσ
παραδόςεισ, κακϊσ και ιδιαίτερα φαινόμενα κατά τθν ιςτορικι εξζλιξθ.
Για τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ οφείλω ςτον
επιβλζποντα κακθγθτι μου Κ. Αποςτολόπουλο για τθν κακοδιγθςθ, τθν υποςτιριξθ και τθ βοικειά του,
ςε όλο το διάςτθμα εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ, για το αμείωτο ενδιαφζρον του,
για τθν διάκεςθ του να με βοθκιςει και να μου διαλευκάνει κάκε απορία οποιαδιποτε ςτιγμι.
Ευχαριςτίεσ κα ικελα να απευκφνω ςε όλουσ τουσ κακθγθτζσ του τμιματοσ για τισ γνϊςεισ που μου
παρείχαν, αλλά και για τθ ςυμπαράςταςι τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν μου. Και, τζλοσ, ασ
αφιερϊςω ζςτω και μία γραμμι ςτο ςυμπαραςτάτθ μου Γ.Κ., που επικυμεί να παραμείνει άδθλοσ.
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2. ΕΙΑΓΩΓΗ
Τα Λειτουργικά είναι μία μορφι ψαλτικοφ ρεπερτορίου θ οποία αφορά τθ μελοποίθςθ των
διαλογικϊν μερϊν τθσ Κείασ Λειτουργίασ. Στθν ςειρά των Λειτουργικϊν ςυμπεριλαμβάνονται τα
απαντθτικά ‘’Κφριε ελζθςον’’ και τα ‘’Παράςχου Κφριε’’, το ‘’Πατζρα Τιόν’’ ι το ‘’Αγαπιςω ςε Κφριε θ
ιςχφσ μου’’, οι φμνοι τθσ Αγίασ Αναφοράσ, δθλαδι το ‘’Ζλεον ειρινθσ κυςίαν αινζςεωσ’’, ‘’Και μετά του
πνεφματόσ ςου’’, ‘’Ζχομεν προσ τον Κφριον’’, ‘’Άξιον και δίκαιον’’, ο τριςάγιοσ φμνοσ ‘’Άγιοσ-Άγιοσ-Άγιοσ
Κφριοσ αβαϊκ…’’, τα δφο ‘’Αμιν’’, το ‘’ε υμνοφμεν…’’ και ο Κεομθτορικόσ φμνοσ ‘’Άξιόν εςτιν’’. 1
Ο οριςμόσ των ‘’Λειτουργικϊν’’ ωσ των φμνων που ψάλλονται μετά το Χερουβικό 2 εμφανίηεται
ςτα ελλθνικά μουςικά βιβλία για τθν πρϊτθ φορά κατά τθ δεκαετία του 70ϋ (ΛΚϋ αιϊνασ). Είναι
ενδιαφζρον ότι προγενζςτερα ςτθ χειρόγραφθ παράδοςθ χρθςιμοποιοφταν ο όροσ ‘’Συλλειτουργικά’’
που αναφερόταν ςτα αργά μζλθ τθσ Κείασ Λειτουργίασ του Λωάννου Χρυςοςτόμου και αφοροφςε τα
μζλθ μζχρι το Χερουβικό.3 Ο όροσ ‘’Λειτουργικά’’, με τθ ςθμερινι του ςθμαςία, διαμορφϊκθκε από το
τζλοσ του ΛΚϋ αιϊνα και διαδόκθκε ςε όλεσ ςχεδόν τισ μετζπειτα εκδόςεισ.
Είναι γνωςτό ότι τα κομμάτια που ςυμπλθρϊνουν τθν Κεία Λειτουργία ψαλλόταν κατά τθν
παλαιά βυηαντινι παράδοςθ αποκλειςτικά ςε Βϋ ιχο.4 Για το λόγο αυτό μζχρι τισ αρχζσ του ΛΚϋ αι. θ
χειρόγραφθ παράδοςθ δεν διαςϊηει μελοποιιςεισ Λειτουργικϊν φμνων, οφτε το ‘’Άξιόν εςτιν’’ εκτόσ από
μία ολόκλθρθ ςειρά για τθν εκτενζςτερθ Λειτουργία του Μ. Βαςιλείου. Στισ χειρόγραφεσ πθγζσ
ανκολογοφνται επίςθσ οι ςυνκζςεισ του Λακϊβου Ρρωτοψάλτου ‘’Αγαπιςω ςε Κφριε θ ιςχφσ μου’’ ςε ιχο
Βϋ και του Λωάννου Ρρωτοψάλτου ‘’Πατζρα Τιόν’’ με το Κράτθμα, και οι δφο , μάλιςτα, ςε Βϋ ιχο.
Ο παραδοςιακόσ τρόποσ ψαλμϊδθςθσ των λεγόμενων ‘χφμα’ Λειτουργικϊν βαςιηόταν ςτθ χρόα
Κλιτόν και είχε τον χαρακτιρα τθσ εμμελοφσ απαγγελίασ. Ο Κωνςταντίνοσ Ψάχοσ ςτο ζργο
‘’Λειτουργικόν’’ παρακζτει τα Λειτουργικά ‘’κατά το φφοσ και τθν παράδοςιν τθσ Μεγάλθσ του Χριςτοφ
Εκκλθςίασ’’.5 Ο Αγγ. Βουδοφρθσ, ο Βϋ Δομζςτικοσ τθσ Μ.Χ.Ε., καταβάλλοντασ κάκε δυνατι προςπάκεια
για να διαςωκεί ο αρχαιότατοσ τρόποσ εκτζλεςθσ των Λειτουργικϊν, τα καταγράφει εξ ακοισ από τον
Ρατριαρχικό Ναό ςτθν εκτζλεςθ του Λακϊβου Ναυπλιϊτου, ςθμειϊνοντασ ότι ‘’εν τω Πατριαρχικϊ ναϊ
μζχρι του Πρωτοψάλτου Γρθγορίου δεν εψάλλοντο άλλα Λειτουργικά εκτόσ του ςυνθκιςμζνου
τοιοφτου’’.6
Στθν ανάπτυξθ των Λειτουργικϊν ςθμαντικό ρόλο ζπαιξαν ςυγκεκριμζνα ιςτορικά γεγονότα που
κακόριςαν τθν εξζλιξθ του είδουσ. Θ αλλαγι τθσ ςθμειογραφίασ και θ εμφάνιςθ τθσ Νζασ Μεκόδου
ζδωςε ςτουσ ςυνκζτεσ μία ϊκθςθ για τθ γζνεςθ καινοφργιου ρεπερτορίου. Οι μελοποιιςεισ

1

Στρουμπάκθσ Μιχαιλ, ‘’Θ μελοποίθςθ των Λειτουργικϊν ςτισ ελλθνικζσ ζντυπεσ εκδόςεισ βυηαντινισ εκκλθςιαςτικισ
μουςικισ τθσ περιόδου 1820-1900. Μορφολογικζσ παρατθριςεισ’’, Δϋ τόμοσ Επιςτθμονικισ Επετθρίδασ Π.Α.Ε.Α.Κ., ς. 1.
2
Βλ. Θλία Λογοκετίδθ ςτο ‘’ Θ Κ. Λειτουργία Λ. του Χρυςοςτόμου *1876-7+’’, ς. 28 και από τον Λωάννθ Σακελλαρίδθ ςτο
‘’Χρθςτομάκεια ακελλαρίδου’’ (1880), ς. 300.
3
Στρουμπάκθσ, ς. 2.
4
Αποςτολόπουλοσ Κ., ‘’Ο Β’ ιχοσ τθσ Ψαλτικισ’’ ςτο ‘’Ανατολισ το περιιχθμα’’, τ.1, Ακινα, 2014, ς. 55.
5
Ψάχοσ Κ., Λειτουργικόν περιζχοντα τα υπό των Διακόνων ιερζων και ιεροψαλτϊν εν τθ αγία και ιερά λειτουργία ψαλλόμενα,
Παράρτθμα ‘’Φόρμιγγοσ’’ Μουςικόν, ζτοσ Α’ περίοδοσ Β’, Ακινα, 1905.
6
Βουδοφρθσ Α., ‘’Ρρωτοψαλτικι ιτοι ςθμειϊματα αναφερόμενα εισ τθν εκκλθςιαςτικιν, τυπικιν και μουςικιν παράδοςθσ
τθσ Μεγάλθσ του Χριςτοφ Εκκλθςίασ*...+’’ ςτο ςυλλογικό ζργο Κϊδικεσ τθσ ορκοδόξου Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ
Αςματωδίασ, τ. 18, Μουςικολογικά απομνθμονεφματα, Ευρωπαϊκό Κζντρο Τζχνθσ, Ακινα 1998. ς. 201.
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Λειτουργικϊν ςε διάφορουσ ιχουσ προζκυψαν από τθ δεφτερθ δεκαετία του ΛΚϋ αιϊνα και ζπειτα. Τα
Λειτουργικά μαηί με μερικά άλλα μζλθ, θ εκτζλεςθ των οποίων ιταν ςυνυφαςμζνθ με ςυγκεκριμζνο ιχο
(Τριςάγιον, ο Ρεντθκοςτόσ ψαλμόσ κ.ά.) εμφανίςτθκαν μελοποιθμζνα και ςε ιχουσ διαφορετικοφσ από
αυτοφσ που γνϊριηε θ παράδοςθ.
Επίςθσ, θ εμφάνιςθ τθσ μουςικισ τυπογραφίασ προζβαλε ςτουσ μελοποιοφσ τισ νζεσ δυνατότθτεσ
για να καταγράψουν τισ μελωδίεσ τουσ, εκφράηοντασ τθν περιρρζουςα μουςικι και ψαλτικι
ατμόςφαιρα, τόςο του κφκλου τουσ όςο και του ευρφτερου χϊρου. Θ ευκολία τθσ καταγραφισ των νζων
ζργων και οι κοινωνικζσ αλλαγζσ που ςυνόδευαν τθν εποχι αυτι ευνόθςαν τθν ανάπτυξθ του είδουσ και
τθν παραγωγι πλουςιότερου ρεπερτορίου κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων αιϊνων. Ωσ
αποτζλεςμα, τα Λειτουργικά τα οποία ςυναντϊνται ςτισ ζντυπεσ εκδόςεισ αναμφίβολα περιλαμβάνουν
μερικζσ αριςτουργθματικζσ και δθμοφιλείσ ςυνκζςεισ. Κατά τθν διάρκεια του Κ’ αιϊνα, ζχοντασ τθν
ιδιαίτερθ τάςθ να επεκτείνουν το ρεπερτόριο οι μελοποιοί αφινουν παρακατακικθ τισ δικζσ τουσ
επϊνυμεσ ςειρζσ Λειτουργικϊν. Το φαινόμενο αυτό αντικατοπτρίηει τθ γενικότερθ τάςθ τθσ μουςικισ
προσ τθν επωνυμία.
Θ άνκιςθ τθσ μουςικισ τυπογραφίασ προςζφερε ευκολότερθ επικοινωνία και δθμιουργικι
αλλθλεπίδραςθ με το υπόλοιπο μουςικό περιβάλλον. Σε τζτοιεσ ςυνκικεσ ςτενϊν πολιτιςτικϊν δεςμϊν
με άλλεσ μουςικζσ παραδόςεισ, ιταν αδφνατο να αποφευχκεί θ επίδραςθ του κοςμικοφ μζλοσ ςτα
Λειτουργικά. Οι μελοποιιςεισ που είτε δανείηονται κοςμικζσ μελωδικζσ φράςεισ, είτε φζρουν άλλα
εξωτερικά μουςικά ςτοιχεία αποτυπϊνουν το ηωντανό διάλογο τθσ Ψαλτικισ Τζχνθσ με τον ανατολικό
πολιτιςμό, με τον οποίο θ Ελλάδα ιςτορικά και κοινωνικά ςυνυπάρχει.
Θ αλλθλεπίδραςθ τθσ βυηαντινισ μουςικισ με τα ‘’εξωτερικά μζλθ’’ ξεκίνθςε αρκετά
προγενζςτερα από τθν περίοδο τθσ μελοποίθςθσ των Λειτουργικϊν και πριν από τθν άλωςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ. Είναι γνωςτά, ιδθ από τον ΛΕϋ αιϊνα πάνω από 70 χειρόγραφα ςε παραςθμαντικι
που περιζχουν κοςµικι μουςικι, περί τα 15 από τα οποία είναι αφιερωμζνα πλιρωσ ςε κοςµικό
ρεπερτόριο. Ρζρα από τθν φπαρξθ τζτοιων μελϊν ςε παραςθμαντικι, το φαινόμενο ζλαβε και
κεωρθτικι διάςταςθ χάρθ ςτθ κεωρθτικι πραγματεία του Χαλάτηογλου, όπου ςυγκρίνονται για πρϊτθ
φορά οι ιχοι με τα μακάμια (1728).7 Επιπλζον, ακόμα και ςε εκκλθςιαςτικά μζλθ, όπωσ τα Κρατιματα,
αξιοποιοφνται όροι που ςχετίηονται με διάφορα μουςικά όργανα τθσ εποχισ, με τθ γεωγραφία ι και με
τθν εκνολογικι ταυτότθτα.8 Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ τροπικι ςυμπεριφορά των μελϊν πλθςιάηει ςε
ελευκερία τθν κοςμικι μουςικι. Κάτι παρόμοιο ιςχφει και για τα Λειτουργικά αφοφ οριςμζνεσ τροπικζσ
δομζσ που μετζρχονται είναι, κατά το μάλλον ι ιττον, αςυνικιςτεσ ςτθ βυηαντινι μελοποιία. Λδιαιτζρωσ,
μετά τα μζςα του ΛΚϋ και τθ ςυνκικθ ‘’Χάτι Χουμαγιοφν’’9 οι ςχζςεισ μεταξφ Οκωμανϊν και Ελλινων
αποφορτίηονται και υπάρχει μεγαλφτερο περικϊριο για αλλθλεπίδραςθ. Το εκτενζςτατο κεωρθτικό

7

‘’φγκριςισ τθσ αραβοπερςικισ μουςικισ προσ τθν θμετζραν εκκλθςιαςτικιν’’ (αυτόγραφο ςτον κϊδικα Λβιρων 968, φφ. 731740). Δθμοςιεφςεισ: Ναυπλιϊτου, Λακϊβου, Παράρτθμα Εκκλθςιαςτικισ Αλικειασ ΙΙ (1900), ς. 68-75, Sources of 18th century
music, Eugenia Popescu-Judetz - Adriana Ababi Sirli.
8
Αποςτολόπουλοσ, Κ., θμειϊςεισ για το μάκθμα ‘’Κοςμικό Ρεπερτόριο ςε Παραςθμαντικι’’, Ακινα, 2011-2012, ς. 4-5.
9
Νεϊτερον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Θλίου, τ. 18, επιμ. Ραςςάσ Λ., Ακινα, 1980, ς. 591.
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ςφγγραμμα του Κθλτηανίδθ για τα μακάμια που γράφτθκε τθν εποχι εκείνθ (1881) επιβεβαιϊνει το
παραπάνω γεγονόσ.10
Από τθν εμφάνιςθ τθσ τυπογραφίασ και µζχρι τισ αρχζσ του Κϋ αιϊνα θ ‘’εξωτερικι’’ μουςικι
αρχίηει να εµφανίηεται εντονότερα ςτθν ζντυπθ παραγωγι. Οι ζντυπεσ ςυλλογζσ ‘’Ευτζρπθ’’(1830) και
‘’Ρανδϊρα’’ (1843-1846) του Κεοδϊρου Φωκαζωσ περιζχουν κυρίωσ τουρκόφωνα κομμάτια και
εγκαινιάηουν τθν περίοδο του κοινοφ ενκουςιαςμοφ με τισ ανατολικζσ φόρμεσ και τροπικζσ δομζσ, θ
οποία κα ςυνεχιςτεί μζχρι και το ζργο του Κωνςταντίνου Ψάχου ‘’Αςιάσ Λφρα’’ (1908), μια
ςθμαντικότατθ ζντυπθ ςυλλογι που αφορά το κοςμικό μζλοσ και ςτθρίηεται ςτισ προςωπικζσ
καταγραφζσ του ίδιου του ςυγγραφζα11.
Κατά τθν προςπάκεια μελζτθσ των εν λόγω Λειτουργικϊν ςυγκεντρϊκθκαν όλεσ οι διακζςιμεσ
ζντυπεσ πθγζσ από τθν ζναρξθ τθσ μουςικισ τυπογραφίασ μζχρι και τισ μζρεσ μασ. Από το πλικοσ των
ζντυπων και των διαδικτυακϊν ςυλλογϊν αναηθτικθκαν οι ςυνκζςεισ Λειτουργικϊν που περιλαμβάνουν
τα λεγόμενα πλθρωτικά, αποςπάςματα από το ‘’Πατζρα Τιόν‘’ μζχρι και το ‘’ε υμνοφμεν’’ και το ‘’Άξιόν
εςτιν’’.
Για να διαχωριςτοφν τα Λειτουργικά που είχαν κοςμικι επιρροι ζπρεπε να αναηθτθκοφν οριςμζνα
κριτιρια. Από κεματολογικι πλευρά τα Λειτουργικά ζχουν εκκλθςιαςτικό περιεχόμενο και γλωςςικά
ζχουν ςτακεροποιθμζνο εκκλθςιαςτικό κείμενο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, χωρίσ άςθμεσ ςυλλαβζσ ι
τερετιςμοφσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτα κοςμικά κομμάτια. Επίςθσ, απουςιάηουν ρυκμικά ςχιματα (όπωσ τα
ουςοφλια) και ρθτζσ αναφορζσ τφπου ‘’κοςμικό’’ ι ‘’εξωτερικό’’. Άρα, το μόνο αςφαλζσ και ςχετικά
ςίγουρο κριτιριο για τον κακοριςμό αυτϊν ωσ κοςμικά επθρεαςμζνα είναι θ φπαρξθ του ανατολίτικου
τροπικοφ ςχιματοσ ςτθν μελωδικι γραμμι.
Μετά από μια επιμελι εξζταςθ, το υλικό κατατάςςεται ςτισ εξισ κατθγορίεσ:
1. Στισ ςυνκζςεισ που ακολουκοφν τθν κακαρά βυηαντινι λογικι ςτθν επιλογι του ιχου και είναι
γραμμζνεσ ςε κάποιον ιχο. Είναι γνωςτό ότι κάκε ιχοσ τθσ βυηαντινισ μουςικισ αντιςτοιχεί ςε κάποιο
μακάμ τθσ Ανατολικισ παράδοςθσ (π.χ. Αϋ- Ουςάκ, Ρλ. Βϋ- Χιτηάη κ.τ.λ.), αλλά ςε αυτιν τθν περίπτωςθ
δεν πρόκειται για καμία κοςμικι επιρροι, επειδι ο ςυνκζτθσ ςτθν δθμιουργία του κομματιοφ δεν
βαςιηόταν απαραίτθτα ςε κάποιο αραβοπερςικό αντίςτοιχο μουςικό ςχιμα. Οπότε το ςχετικό υλικό
εξαιρζκθκε από τθν παροφςα μελζτθ.
2. Στισ ςυνκζςεισ γραμμζνεσ ςε κάποια πιο ςπάνια παρακλάδια των ιχων, π.χ. τετράφωνθ και
επτάφωνθ εκδοχι τουσ. Κάποια αναφζρουν και το όνομα του μακάμ ςτο οποίο αντιςτοιχοφν.
3. Στισ ςυνκζςεισ φανερά γραμμζνεσ ςε μακάμ, οι οποίεσ ωσ πρότυπο είχαν ζνα κομμάτι κοςμικισ
προζλευςθσ. Σε αυτι τθν κατθγορία ανικουν τα κομμάτια όπου:
 Στο τίτλο τουσ υπάρχει ρθτι αναφορά του μακάμ.
 Στο τίτλο δθλϊνεται ο ιχοσ ωσ μεικτόσ ι φκορικόσ. Εφόςον αυτό εκφράηεται με βυηαντινι
ορολογία (π.χ. ιχοσ Δευτερόπρωτοσ, Δευτεροτζταρτοσ ι Αϋ ςκλθρόσ διατονικόσ) γίνεται ευκολότερα
αντιλθπτό το υπονοοφμενο μακάμ.

10

Κθλτηανίδθσ Ρ., ‘’Μεκοδικι διδαςκαλία κεωρθτικι τε και πρακτικι προσ εκμάκθςιν και διάδοςιν του γνθςίου εξωτερικοφ
μζλουσ τθσ κακ’ θμάσ ελλθνικισ μουςικισ κατ’ αντιπαράκεςιν προσ τθν αραβοπερςικιν’’, Κωνςταντινοφπολθ, 1881.
11
Σμάνθσ, Γ., Θ., Θ εξωτερικι μουςικι και θ κεωρθτικι τθσ προςζγγιςθ, ς.241-253 και 302-306.
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 Στον τίτλο τουσ δεν αναφζρονται ςτοιχεία για τον ιχο ι το μακάμ, αλλά από τθν εξζλιξθ
τθσ μελωδίασ και τθ ςυνεχόμενθ χριςθ των φκορϊν αντιλαμβανόμαςτε ότι πρόκειται για μίμθςθ
κάποιου ανατολίτικου τροπικοφ ςχιματοσ.
Το ωσ άνω υλικό που αφορά το κζμα οργανϊκθκε ανά μακάμ, τακτοποιικθκε ςε ςειρά ςφμφωνα
με τθ ςυγγζνειά του ωσ προσ τουσ βυηαντινοφσ ιχουσ και ςφμφωνα με τυχόν ιδιαιτερότθτεσ
περιγράφονται τα κοινά χαρακτθριςτικά με τα ανατολίτικα μακάμια. Ωσ τελευταίο βιμα παρουςιάηονται
με ςτατιςτικι τα δεδομζνα που ςυγκεντρϊκθκαν, εξάγονται ςυμπεράςματα και γίνεται μία προςπάκεια
ερμθνείασ του φαινομζνου αυτοφ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ αντιμετωπίςτθκαν οριςμζνα προβλιματα. Ο όγκοσ του υλικοφ
ιταν αρκετά μεγάλοσ και οι περιςςότερεσ ςυνκζςεισ δεν είχαν αναφορζσ ςε μακάμ ςτον τίτλο τουσ.
Οπότε ιταν απαραίτθτο να εξεταςτεί θ ςυμπεριφορά του μζλουσ ανά περίπτωςθ για να κρικεί το ποςό
επιρροισ από κάποιο μακάμ. Δθλαδι, εάν υπάρχουν τυχόν μόνιμεσ ι τοπικζσ μετατροπίεσ που
υποδθλϊνουν μια τροπικι ςυμπεριφορά που αντιςτοιχεί ςε κάποιο μακάμ.
Ζνα άλλο πρόβλθμα που παρουςιάςτθκε ιταν ότι οι ίδιεσ ςυνκζςεισ που ςυμπεριλαμβάνονται ςε
διαφορετικζσ εκδόςεισ ενδζχεται να ζχουν αρκετζσ διαφοροποιιςεισ. Δθλαδι, δφο εκ πρϊτθσ όψεωσ
διαφορετικά ζργα με λεπτομερι προςζγγιςθ αποδεικνφεται να είναι θ καταγραφι τθσ ίδιασ ςφνκεςθσ ςε
διαφορετικζσ ερμθνείεσ.
Τζλοσ, οι κεωρθτικοί υποςτθρίηουν διαφορετικζσ εκδοχζσ μεταξφ τουσ ςτθν περιγραφι
ςυγκεκριμζνων τροπικϊν ςχθμάτων και διαφωνοφν αρκετά μεταξφ τουσ. Επιπλζον, θ δομι ενόσ μακάμ
ςφμφωνα με τισ κεωρθτικζσ πθγζσ ενδζχεται να διαφζρει ςε ςχζςθ με τισ πραγματικζσ ςυνκζςεισ. Το
γεγονόσ αυτό μασ δίνει τθν ευκαιρία να γεφυρϊςουμε τυχόν χάςματα ανάμεςα ςτθν κεωρία και τθν
πράξθ.
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3. ΠΗΓΕ
Θ ανάγκθ εξζταςθσ των ζντυπων ςυλλογϊν μασ οδιγθςε ςτθ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων όλων
των διακζςιμων βιβλίων, τα οποία περιζχουν μελοποιιςεισ των Λειτουργικϊν από το 1820 μζχρι και τισ
μζρεσ μασ, ςτον ακόλουκο πίνακα. Οι πθγζσ παρουςιάηονται κατά χρονολογικι ςειρά. Ο πλιρθσ τίτλοσ
κάκε πθγισ ςχετίηεται με μία ςυντομογραφία, για ευκολότερθ αναφορά ςτο υλικό αυτό. Θ τελευταία
ςτιλθ του πίνακα εκκζτει πόςα από τα Λειτουργικά που περιζχονται ςε κάκε πθγι φανερϊνουν κάποιεσ
επιρροζσ από τα ανατολικά μουςικά ςτοιχεία.

1.

1834

Φωκαζωσ Κ., Λειτουργία Ταμείου Ανκολογίασ,
1834.

ΦΩΚΑΕΩΣ

Λειτουρ
γικά
/μακάμ
9/1

2.

1846

‘’Κοκκινογοργοφςα’’ Ανκολογία, Εν
Κωνςταντινοφπολει, 1846.

ΚΟΚΚΛΝΟΓΟΓΟΥΣΑ

13/1

3.

1850

Ρανδζκτθ τθσ του Χριςτοφ μεγάλθσ εκκλθςίασ, τ.4,
εκδοκείςα υπό Λωάννου Λαμπαδαρίου και
Στεφάνου Αϋ Δομεςτίκου, Εν Κωνςταντινουπόλει,
1850.

ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ

16/4

4.

1862

Στεφάνου, Ανκολογία. Εςπερινόσ-ΠρκροσΛειτουργία, 1862.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΚΟΛΟΓΛΑ
ΕΣΡΕΛΝΟΣ-ΟΚΟΣ

1/0

5.

1863

Στεφάνου, Ανκολογία Μονότομοσ, 1863.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΚΟΛΟΓΛΑ
ΜΟΝΟΤΟΜΟΣ

10/2

6.

1867

Σμφρνθσ Ν., Νζον Ταμείον Μουςικισ Ανκολογίασ, τ.
3., Εν Σμφρνθ, 1867

ΝΛΚΟΛΑΟΥ ΣΜΥΝΘΣ

6/1

7.

1886

Βουλγαράκθσ, Λειτουργία, 1886.

ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ

16/3

8.

1894

Λωάννθσ Λεροψάλτθσ Δ., Λεροψάλτου εγκόλπιον., τ.3,
εν Κωνςταντινουπόλει, 1894

ΛΩΑΝΝΟΥ ΛΕΟΨΑΛΤΟΥ

3/1

9.

1897

Κοςμάσ εκ Μαδφτων, Ροιμενικόσ αυλόσ, τ.2, εν
Ακιναισ, 1897.

ΚΟΣΜΑ ΜΑΔΥΤΛΝΟΥ

11/3

10.

1901

Κυφιϊτθσ Δ., Μουςικόν απάνκιςμα, τ.2, Εν
Κωνςταντινοφπολει, 1901

ΚΥΦΛΩΤΟΥ

14/4

11.

1906

Τςικνόπουλοσ Α., Ανκολογία, τ.3, Εν Ακιναισ εκ του
τυπογραφείου των καταςτθμάτων Σπυρίδωνοσ
Κουςουλίνου, 1906.

ΤΣΛΚΝΟΡΟΥΛΟΥ

32/3

Νοφμερο

Ζτοσ
ζκδοςθσ

Ο τίτλοσ του βιβλίου
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Συντομογραφία

12.

1909

Ρρωγάκθσ, Μουςικι Συλλογι-Λειτουργία, τ.3, 1909

ΡΩΓΑΚΘ

6/2

13.

1912

Ψάχοσ Κ., Λειτουργικοί φμνοι, Τυπογραφείον Σπ.
Κουςουλίνου, Εν Ακιναισ, 1912.

ΨΑΧΟΥ

4/1

14.

19301988

Νεκτάριοσ μοναχόσ ιεροψάλτθσ, Μουςικόσ
Κθςαυρόσ τθσ Λειτουργίασ, τ. 1, Άγιον όροσ 19301988

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ

51/13

15.

1931

Νικθφόροσ μοναχόσ Φιλοκεΐτθσ, Ραννυχίσ του Άκω,
τ. 3, Κεςςαλονίκθ, 1931

ΝΛΚΘΦΟΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

23/4

16.

19331984

Νεκτάριοσ μοναχόσ ιεροψάλτθσ, Καλλίφωνοσ
αθδϊν, Άγιον όροσ 1933-1984.

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ

26/11

17.

1936

Μουςικόσ Ρανδζκτθσ, Κεία Λειτουργία, τ.4, Ακιναι,
αδελφότθσ Κεολόγων θ ‘’ΗΩΘ’’, 1936

ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ
‘’ΗΩΘ’’

36/4

18.

1950

Ραπαδόπουλοσ Σ., Νζα Φόρμιγξ τθσ ΕκκλθςίασΛειτουργία, τ.3, Κεςςαλονίκθ, 1950

ΝΕΑ ΦΟΜΛΓΞ

17/4

19.

19551990

Καραμάνθσ Ακ., Νζα μουςικι ςυλλογι, τ.2,
Κεςςαλονίκθ, 1955-1990

ΚΑΑΜΑΝΘ

31/17

20.

1968

Μαυρόπουλοσ Δ., Θ Μζλιςςα, Ακιναι, 1968.

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ

21/11

21.

1973

Χιϊτθσ Κ., Ανκολογία Λειτουργικϊν, 1973

ΧΛΩΤΟΥ

64/28

22.

1973
1974

Θ ΡΑΤΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
Θ ΡΑΤΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ

25/10

23.

Ρρίγγοσ Κωνςταντίνοσ, Θ Ρατριαρχικι Φόρμιγξ, τ.
Αϋ, Ακινα 1973
Ρρίγγοσ Κωνςταντίνοσ, Θ Ρατριαρχικι Φόρμιγξ, τ.
Βϋ, Ακινα 1974

24.

1981

Λειτουργία ςυλλόγου Τριπόλεωσ, 1981

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ

19/7

25.

1982

Κεχαγιόπουλοσ Αλ., Λειτουργία, Ακινα, 1982

ΚΕΧΑΓΛΟΡΟΥΛΟΥ

19/2

26.

1983

Κεοδοςόπουλοσ Χρ., Μουςικι Κυψζλθ, τ. 7, Κεία
Λειτουργία, Κεςςαλονίκθ 1983

ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ

15/9

27.

1984

Ρλακιάσ Ε., Το ορκόδοξον βυηαντινόν αναλόγιον.
Χειρόγραφοσ Κεία λειτουργία, Άρτα, 1984.

ΡΛΑΚΛΑ

51/9

28.

1984

Ρανάσ Κ., Θ Κεία και Λερά Λειτουργία,
τυπογραφείον Μιχ. Ρολιτάρχθ, Ακινα, 1984

ΡΑΝΑ

52/20

29.

1985

Συκιϊτθσ Μ., Μουςικόσ Ανκϊν Κείασ Λειτουργίασ,
Εκκλθςιαςτικι ςχολι Ακωνιάδοσ, 1985

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

47/27
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30/14

30.

1988

Καρακάςθσ Γ., Κεία Λειτουργία, Ακιναι, 1988

ΚΑΑΚΑΣΘ

12/3

31.

1992

Σουρλαντηισ Δ., Βυηαντινι Κεία Λειτουργία,
Κεςςαλονίκθ, 1992

ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ

39/11

32.

1995

Ευκυμίου Στ., Θ Κεία Λειτουργία, Λουτράκι, 1995

ΕΥΚΥΜΛΟΥ

10/0

33.

2000

Ρετρίδθσ Λ., Κεία Λειτουργία, Κεςςαλονίκθ, 2000

ΡΕΤΛΔΘ

33/8

34.

2000

Ντοφηγοσ Κ., Κεία Λειτουργία (επιλογζσ), 2000

ΝΤΟΥΗΓΟΥ

31/14

35.

2004

Γεωργακόπουλοσ Σ., Θ Κεία Λειτουργία, 2004

ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ

22/6

36.

2010

Ρρίγγοσ Κ., Κεία Λειτουργία, επιμζλεια
Κωνςταντινοφ Γ., ζκδοςθ Αποςτολικισ Διακονίασ τθσ
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, Ακινα, 2010

ΡΛΓΓΟΥ

28/9

37.

2011

Ραπαηαρισ Ακ., Θ Κεία Λειτουργία, Νζα Ρεντζλθ,
2011

ΡΑΡΑΗΑΘ

43/11

38.

2012

Σταματάκθσ Ν., Ανκολογία μακθμάτων Πρκρου και
Κείασ Λειτουργίασ, Τεφχοσ Αϋ, Αρκαλοχϊρι, 2012.

ΣΤΑΜΑΤΑΚΘ

20/0

39.

2013

Λειτουργία ςυλλόγου Χαλκιδικισ- Λειτουργικά,
2013.

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ

42/12

40.

2014

Στανίτςασ Κ., Κ. Λειτουργία, Κεςςαλονίκθ, 2014

ΣΤΑΝΛΤΣΑ

22/1

41.

2014

Ραπαδόπουλοσ Δ., Κεία Λειτουργία, Μουςικι
ςυλλογι, ζκδοςθ 2θ, Κιλκίσ, 2014

ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ

30/5

42.

Τςακίρογλου Χρ., Κεία Λειτουργία.

ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

28/5

43.

Αρβανίτθσ Λ., Συλλογι Κείασ Λειτουργίασ

ΑΒΑΝΛΤΘ

23/10

44.

Λερά μονι οςίου Γρθγορίου, Λειτουργικά. Συλλογι
με όλουσ τουσ ιχουσ, Άγιον όροσ

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

74/31

45.

Κιαμθλίδθσ, Λειτουργία (επιλογζσ).

ΚΛΑΜΘΛΛΔΟΥ

10/3

46.

Ραπακαναςίου Ρ., Λειτουργία Αϋ.

ΡΑΡΑΚΑΝΑΣΛΟΥ Αϋ

1/0

47.

Ραπακαναςίου Ρ., Λειτουργία Βϋ.

ΡΑΡΑΚΑΝΑΣΛΟΥ Βϋ

4/0

Μετά από το πίνακα με τισ δθμοςιεφςεισ των Λειτουργικϊν παρουςιάηουμε δφο καταλόγουσ με τα
ςτοιχεία των ςυνκετϊν, που αςχολικθκαν με τθν καταγραφι των Λειτουργικϊν ςε αραβοπερςικά
τροπικά ςχιματα.
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Θ πρϊτθ λίςτα περιζχει τουσ μελοποιοφσ, οι οποίοι ςτισ ςυνκζςεισ τουσ αναφζρουν το όνομα του
μακάμ, γεγονόσ που μπορεί να μασ επιβεβαιϊςει ότι εκτόσ από τθ δραςτθριοποίθςθ μζςα ςε ζνα
ψαλτικό και εκκλθςιαςτικό πεδίο ιταν επίςθσ φορείσ τθσ ανατολικισ μουςικισ παράδοςθσ. Ο κατάλογοσ
είναι αλφαβθτικόσ και παρουςιάηει τουσ τίτλουσ των μακαμιϊν που αναφζρονται ρθτά και το ζτοσ τθσ
πρϊτθσ εμφάνιςθσ τουσ.
Άνκιμοσ Λερομόναχοσ
Μεςολογγίτθσ
Ανϊνυμοσ

Αρβανίτθσ Λωάννθσ
Βουλγαράκθσ Δ.
Γεωργιάδθσ
Τριαντάφυλλοσ

Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί

1933 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
(ς.148-150)
Βϋ
Χιουηάμ
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.99-100)
Δϋ
Νιςαποφρ
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.106-107)
Δϋ
Μουςταχάρ
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.103-106)
Ρλ. αϋ Κιουρδί
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.117-118)
Ρλ. Αϋ Ατηζμ
1901 ΚΥΦΛΩΤΟΥ (ς.155-157)
Ρλ. βϋ Ηιργκιουλζ Χιτηάη 1985 ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ (ς.238-240)
Βαρφσ Φεραχνάκ
1985 ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ (ς. 262-264)
Ρλ. δϋ Μαχοφρ
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.129-130)
Ρλ. Δϋ Σουηινάκ
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.133-134)
Ρλ. Δϋ Χιτηαηκιάρ Κιουρδί 1983 ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ (ς.146-148)
Ρλ. Δϋ Μαχοφρ Νιγκρίη
ΑΒΑΝΛΤΘ (ς.103)
Ρλ. Δϋ Σουηινάκ
1886 ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ (ς.640-642)
Ρλ. Βϋ Χιτηαηκιάρ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.175-176)
Βαρφσ Ατηζμ Αςθράν

Ηαφειρίου Γ.
Κανελλίδθσ Γεράςιμοσ

Ρλ. Aϋ Ατηζμ
Ρλ. Αϋ Ριουςελίκ

1930 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
(ς.457-458)
1886 ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ (ς.618-620)
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.111-113)

Λαμπρινίδθσ Κ.
Ρανάσ Κωνςταντίνοσ
Ρρίγγοσ Κωνςταντίνοσ

Ρλ. Δϋ
Ρλ. Βϋ
Βϋ
Βϋ- Αϋ
Ρλ. Aϋ
Ρλ. Αϋ
Βϋ- Αϋ

1901
1974
2014
1973
1974
1973
1973

Στανίτςασ Κραςφβουλοσ

Σουηινάκ
Χιτηαηκιάρ
Χιουηάμ
Καρτηιγάρ
Κιουρδί
Σεμπά
Καρτηιγάρ

ΚΥΦΛΩΤΟΥ (ς.162-164)
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ(ς.101-106)
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ (ς.189-194)
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ(ς.236-238)
Θ ΡΑΤΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ(ς.9-15)
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ(ς.198-201)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.50-59)

Θ δεφτερθ λίςτα ςυγκεντρϊνει τουσ ςυνκζτεσ οι οποίοι δεν χρθςιμοποιοφν τθν αραβοπερςικι
ορολογία ςτουσ τίτλουσ των κομματιϊν τουσ, αλλά οι δθμιουργίεσ τουσ φανερϊνουν ςαφϊσ μια κοςμικι
επιρροι. Ο κατάλογοσ, επίςθσ, είναι αλφαβθτικόσ και περιζχει τα μακάμια των οποίων θ παρουςία
αποκαλφπτεται πλαγίωσ, δθλαδι από τθν εξζλιξθ τθσ μελωδίασ. Στθν περίπτωςθ τθσ εμφάνιςθσ
παραπάνω από μιασ ςφνκεςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο μακάμ από τον ίδιο ςυνκζτθ αναφζρεται μόνο το
νωρίτερα γραμμζνο κομμάτι.
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Ανδρζασ μοναχόσ
Αγιορείτθσ
Άνκιμοσ Αρχιδιάκονοσ

Ανϊνυμοσ

Αρβανίτθσ Λωάννθσ

Βινάκθσ Γεϊργιοσ
Βιολάκθσ Γεϊργιοσ
Γεωργιάδθσ Ε.
Γεωργιάδθσ Κεμιςτ.
Γεωργιάδθσ
Τριαντάφυλλοσ
Γεωργιάδθσ
Χριςτόδουλοσ
Γρθγόριοσ
Ρρωτοψάλτθσ

Ρλ. Αϋ Ριουςελίκ
Ρλ. Aϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Aϋ
Ρλ. Δϋ
Βϋ - Αϋ
Βϋ
Ρλ. Αϋ

Κιουρδί
Χουςεϊνί
Ατηζμ
Μαχοφρ
Καρτηιγάρ
Χιουηάμ
Μουχαγζρ

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.126-127)

1936
1930
1936
1931
1906
1982

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.123-126)
ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ ‘’ΗΩΘ’’ (ς.207-208)
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.469-471)
ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ ‘’ΗΩΘ’’ (ς.218)
ΝΛΚΘΦΟΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ (ς.234-236)
ΤΣΛΚΝΟΡΟΥΛΟΥ (ς.91-92)
ΚΕΧΑΓΛΟΡΟΥΛΟΥ (ς.131-133)

Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Αςθράν
Ρλ. Aϋ Ατηζμ
Ρλ. Aϋ Κιουρδί
Ρλ. Αϋ Σεμπά
Ρλ. Αϋ Ριουςελίκ
Ρλ. Αϋ Χθςάρ
Ρλ. Βϋ Χιτηαηκιάρ
Βαρφσ Εβίτη Αράκ
Βαρφσ Ρεςτενιγκιάρ
Βαρφσ Φεραχνάκ
Βαρφσ Ατηζμ
Αςθράν
Βαρφσ Σζφκου Εβςά
Ρλ. δϋ Σουηινάκ
Αϋ
Λςφαχάν
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Βαρφσ Εβίτη
Ρλ. Βϋ Χιτηαηκιάρ
Ρλ. Δϋ Γκερδανιζ
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Ρλ.Δϋ Χιτηαηκιάρ
Βαρφσ Ατηζμ
Αςθράν
Ρλ. Αϋ Ατηζμ
Ρλ. αϋ Ριουςελίκ
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Ρλ. Δϋ Χιτηαηκιάρ
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί

1850 ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ (ς.449-450)
1985 ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ (ς.197-203)

Ρλ. Βϋ Χιτηαηκιάρ
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί

1930 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.506-508)
1930 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.471-472)

1850
2010
2000
1906
1983
1955
1985
1985
1982
1983

ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ (ς.450-451)
ΡΛΓΓΟΥ (ς.283-288)
ΡΕΤΛΔΘ (ς.328-336)
ΤΣΛΚΝΟΡΟΥΛΟΥ (ς.68-69)
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ (ς.107-110)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.224-225)
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ (ς.252-258)
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ (ς.264-266)
ΚΕΧΑΓΛΟΡΟΥΛΟΥ (ς.113-118)
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ (ς.131-134)

1985 ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ (ς.333-334)
1985 ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ (ς.268-270)
ΑΒΑΝΛΤΘ (ς.61-62)
ΑΒΑΝΛΤΘ (ς.81-83)
ΑΒΑΝΛΤΘ (ς.95-97)
ΑΒΑΝΛΤΘ (ς.89)
ΑΒΑΝΛΤΘ (ς.101-102)
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.134-137)
1897 ΚΟΣΜΑ ΜΑΔΥΤΛΝΟΥ (ς.168-169)
1973 ΧΛΩΤΟΥ (ς.195-199)
1933
1933
1973
1973
1933

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ (ς.130-132)
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ (ς.155-157)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.154-156)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.261-263)
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ (ς.136-138)
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Δοςίκεοσ μοναχόσ
Κατουνακιϊτθσ
Ηαρκινόσ Σταμοφλθσ
Ραναγιϊτθσ
Λερόκεοσ ιερομόναχοσ
Φιλοκεΐτθσ

Καμαράδθσ Τ.
Κανελλίδθσ Γεράςιμοσ
Καρακάςθσ Γ.

Καρακατςάνθσ Χαρ.
Καραμάνθσ Ακανάςιοσ

Κθλτηανίδθσ Ρ.

Μιτρου Δ.
Μιςαθλίδθσ Μιχαιλ
Μωχςιάδθσ
Στζφανοσ

Ναυπλιϊτθσ Λάκωβοσ
Νεκτάριοσ Μοναχόσ
Νεραντηισ Δ.
Νικολαΐδθσ Βαςίλειοσ

AϋΑράκ
Βαρφσ
Βαρφσ Εβίτη
Ρλ. Δϋ Γκερδανιζ

1930 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.490-491)
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.219-220)

Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί

1930 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.478-481)

Aϋ Βαρφσ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Βϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Βϋ
Βαρφσ
Ρλ. Αϋ
Βϋ-Αϋ
Δϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Βϋ
Ρλ. Δϋ
Ρλ.Aϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Βϋ
Βαρφσ
Βαρφσ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Βαρφσ
Ρλ. Αϋ

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.39-40)

Αράκ

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.36-39)

Χθςάρ
Χιτηαηκιάρ
Χουςεϊνί
Ριουςελίκ
Χιουηάμ
Ατηζμ
Αςθράν
Ριουςελίκ
Καρτηιγάρ
Χουμαγιοφν
Μουχαγζρ
Κιουρδί
Ριουςελίκ
Χιτηαηκιάρ
Γκερδανιζ
Ατηζμ
Χθςάρ
Χιτηαηκιάρ
Ρεςτενιγκιάρ
αχάτ αλ
Αρουάχ
Χουςεϊνί
Ριουςελίκ
Σζφκου Εβςά
Μουχαγζρ

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.140-143)
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.172-175)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.151-153)
ΚΥΦΛΩΤΟΥ (ς.119-121)
ΚΑΑΚΑΣΘ (ς.109-118)
ΚΑΑΚΑΣΘ (ς.186-194)

Ρλ. Aϋ Ατηζμ
Βαρφσ Ατηζμ
Αςθράν
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Ρλ. Βϋ Χιτηαηκιάρ
Ρλ. Αϋ Χθςάρ
Βϋ
Χιουηάμ
Βϋ- Αϋ Καρτηιγάρ

1973
1901
1988
1988
1974
1955
1973
1955
1955
1955
1981
1973
1973
1973
1973
1973

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ (ς.46-49)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.165-167)
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ (ς.259-260)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.162-164)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.238-240)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.189-190)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.232-235)
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ (ς.52-53)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.159-160)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.161-162)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.88-89)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.207-209)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.210-211)

1974
1955
1930
1933

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ (ς.40-43)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.188-189)
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.493-495 )
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ (ς.133-134)

1933 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ (ς.158-159)
1933 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ (ς.172-173)
1973
1984
19301974
2013
1973

ΧΛΩΤΟΥ (ς.157-158)
ΡΛΑΚΛΑ (ς.217-219)
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.502-504)
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ (ς.43-450)
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ (ς.21-24)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.41-47)
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Ρλ. Aϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Νικόλαοσ Ρρωτοψάλτθσ Βαρφσ
Σμφρνθσ
Ραλλάςθσ Λωάννθσ
Ρλ. Αϋ
Ρανάσ Κωνςταντίνοσ
Βϋ - Αϋ
Δϋ
Ρλ. Aϋ
Ρλ. Aϋ
Ρλ. Αϋ
Ρανόπουλοσ Θλίασ
Βϋ-Αϋ
Ραπαδόπουλοσ Σ.
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Aϋ.
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Ραπανικολάου
Ρλ. Δϋ
Χαράλαμποσ
Ρετρίδθσ Λ.
Ρλ. Αϋ
Ρρίγγοσ Κωνςταντίνοσ
Βϋ - Αϋ
Βϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Aϋ
Ρλ. Aϋ
Ρλ. αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Βϋ
Βαρφσ
Ρλ. Δϋ
Ρλ. Δϋ

Ατηζμ
Σεμπά
Ριουςελίκ
Ατηζμ
Αςθράν
Ριουςελίκ
Καρτηιγάρ
Μουςταχάρ
Ατηζμ
Κιουρδί
Ριουςελίκ
Καρτηιγάρ
Χουςεϊνί
Ατηζμ
Κιουρδί
Ριουςελίκ
Γκερδανιζ

Χουςεϊνί
Καρτηιγάρ
Χιουηάμ
Μουχαγζρ
Ατηζμ
Κιουρδί
Σεμπά
Ριουςελίκ
Χθςάρ
Χιτηαηκιάρ
Εβίτη
Γκερδανιζ
Χιτηαηκιάρ
Κιουρδί
Ρρουςαεφσ Ραναγιϊτθσ Βαρφσ Ατηζμ
Αςθράν
αιδεςτθνόσ Γεϊργιοσ
Βϋ
Χιουηάμ
Σαρανταεκκλθςιϊτθσ
Ρλ. Αϋ Ριουςελίκ
Γεϊργιοσ
Ρλ. Βϋ Χιτηαηκιάρ
Σουρλαντηισ Δθμιτριοσ Βϋ - Αϋ Καρτηιγάρ
Βϋ-Δϋ Χιουηάμ
Ρλ. Αϋ Μουχαγζρ
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Ρλ. Αϋ Σεμπά
Ρλ. Αϋ Ριουςελίκ

1933
1973
1973
1933

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ (ς.153-155)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.14-15)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.102-107)
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ (ς.170-172)

1973
1984
1984
1984
1984
1984
1955
1950
1950
1950
1950
1931

ΧΛΩΤΟΥ (ς.97-101)
ΡΑΝΑ (ς.125-129)
ΡΑΝΑ (ς.142-146)
ΡΑΝΑ (ς.178-181)
ΡΑΝΑ (ς.171-176)
ΡΑΝΑ (ς.155-160)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.168-169)
ΝΕΑ ΦΟΜΛΓΞ (ς.99-101)
ΝΕΑ ΦΟΜΛΓΞ (ς.138-143)
ΝΕΑ ΦΟΜΛΓΞ (ς.122-126)
ΝΕΑ ΦΟΜΛΓΞ (ς.115-120)
ΝΛΚΘΦΟΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ (ς.260-262)

2000
1983
1973
1955

ΡΕΤΛΔΘ (ς.374-375)
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ (ς.69-72)
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ (ς.235-236)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.190-193)
Θ ΡΑΤΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ (ς.22-26)
ΡΑΝΑ (ς.184-187)
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ (ς.16-18)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.187-188)
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ (ς.20-22)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.244-248)
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ (ς.311-313)
ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.220-223)
ΧΛΩΤΟΥ (ς.237-243)

1984
1955
1974
1973
1985
1955
1973

1930 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.497-499)
1973 ΧΛΩΤΟΥ (ς.30-33)
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.113-114)
1955
1992
1992
1992
1992
1992
1992

ΚΑΑΜΑΝΘ (ς.202-203)
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ (ς.259-265)
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ (ς.267-274)
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ (ς.242-248)
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ (ς.326-327)
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ (ς.237-242)
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ (ς.318-325)
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Βαρφσ
Στανίτςασ Κραςφβουλοσ Ρλ. Αϋ
Ρλ. Βϋ
Ρλ. Δϋ
Σφρκασ Αντϊνιοσ
Ρλ. Αϋ
Βαρφσ

Ρεςτενιγκιάρ
Χουςεϊνί
Χιτηαηκιάρ
Γκερδανιζ
Ριουςελίκ
Ατηζμ
Αςθράν
Ρλ. Αϋ Ριουςελίκ
Δϋ
Χουμαγιοφν

1992 ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ (ς.368-375)
1973 ΧΛΩΤΟΥ (ς.146-147 )
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.164-165)
2000 ΝΤΟΥΗΓΟΥ (ς.310-316)
1981 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ (ς.35-37)
1981 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ (ς.43-46)

Σφρκασ Γεϊργιοσ
Τιμωνίδθσ Ευςτάκιοσ

2011 ΡΑΡΑΗΑΘ (ς.246-247)
1981 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ (ς.40-42)

Τςεπκεηισ Χαράλαμποσ Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Φιλανκίδθσ Ρζτροσ
Φωκαεφσ Κεόδωροσ
Χατηθακαναςίου
Μιχαιλ

Βϋ - Αϋ Καρτηιγάρ
Βαρφσ Ατηζμ
Αςθράν
Ρλ. Αϋ Μουχαγζρ

Ρλ. Aϋ Ατηζμ
Ρλ. Aϋ Κιουρδί
Χουρμοφηιοσ
Βαρφσ Ατηζμ
Χαρτοφφλαξ
Αςθράν
Χρυςοπολίτθσ Κυριαηισ Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Ρλ. Αϋ Χουςεϊνί
Αςθράν
Ψάχοσ Κωνςταντίνοσ
Βϋ-Αϋ Καρτηιγάρ
Ρλ. Αϋ Ριουςελίκ
Βαρφσ Ατηζμ
-Αϋ
Βαρφσ Φεραχνάκ
Ρλ. Δϋ Χιτηαηκιάρ

ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (ς.143-147)
1930 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.448-450)
1834 ΦΩΚΑΕΩΣ (ς.304-305)
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ (ς.132-133)
1984 ΡΑΝΑ (ς.183-184)
1973 ΧΛΩΤΟΥ (ς.123-128)
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.127-128)
1984 ΡΛΑΚΛΑ (ς.219-220)
1930 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ (ς.476-478)
1984 ΡΑΝΑ (ς.229-230)
1984 ΡΛΑΚΛΑ (ς.226-231)
1968 ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ (ς.116-117)
1984 ΡΑΝΑ (ς.230-231)
1933 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ (ς.173-175)
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4. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΚΑΙ ΧΟΛΙΑ
Στο παρόν κεφάλαιο ςυγκεντρϊνονται όλα τα Λειτουργικά που δομoφνται πάνω ςε μακάμια. Το
υλικό οργανϊνεται ςφμφωνα με τθ λογικι τθσ Οχταθχίασ, δθλαδι με τθ ςειρά των βυηαντινϊν ιχων
που ςυγγενεφουν με τα μακάμια.
Σε κάκε υποκεφάλαιο περιλαμβάνεται ζνασ ςφντομοσ κατάλογοσ με τισ ςυνκζςεισ που
κατατάςςονται ςτο εκάςτοτε μακάμ, μια περιγραφι τθσ δομισ του με τα χαρακτθριςτικά του
γνωρίςματα, τισ ιδιαιτερότθτεσ, τισ ςυγγζνειεσ που παρατθροφνται και μία απεικόνιςθ τθσ κλίμακάσ
του. Επίςθσ, το κείμενο ςυνοδεφεται με ςχετικά μουςικά παραδείγματα που υποςτθρίηουν το αλθκζσ
του κεωρθτικοφ λόγου.
Οι ονομαςίεσ των μακαμιϊν αντλοφνται από το βιβλίο του Ραναγιϊτθ Κθλτηανίδθ, ‘’Μεκοδικι
διδαςκαλία...’’, αφοφ είναι γνωςτό ότι οι διάφορεσ πθγζσ χρθςιμοποιοφν πλθκϊρα παραλλαγϊν ςτισ
ονομαςίεσ των μακαμιϊν. Πμωσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ακόμα και ςτο ίδιο το βιβλίο του Κθλτηανίδθ
υπάρχουν αποκλίςεισ ςτθν ονομαςία του ίδιου μακάμ, π.χ. Νιγκρίη 12 και Νιγρίη.13 Συμπλθρωματικά
χρθςιμοποιοφνται ωσ βιβλία ελζγχου και αναφοράσ τα βιβλία των Μαυροειδι και Ozkan.14
Στθν αρχι κάκε υποκεφαλαίου υπάρχει ζνασ πίνακασ που περιζχει όλεσ τισ ςυνκζςεισ που
ευρζκθςαν ςχετικά με το μακάμ, μαηί με οριςμζνεσ πλθροφορίεσ για κάκε ςφνκεςθ. Οι πρϊτεσ τρεισ
ςτιλεσ αναφζρουν το περιγραφόμενο κομμάτι των Λειτουργικϊν, όπωσ τα πλθρωτικά (πρϊτθ ςτιλθ),
από το ‘’Πατζρα Τιόν’’ μζχρι και το ‘’ε υμνοφμεν’’(δεφτερθ ςτιλθ) ι το ‘’Άξιόν εςτιν’’(τρίτθ ςτιλθ). Στθ
ςυνζχεια παρατίκενται πλθροφορίεσ για τον ςυνκζτθ, το βιβλίο που περιζχεται θ εκάςτοτε ςφνκεςθ με
το ζτοσ ζκδοςισ του και ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ. Στθν προτελευταία ςτιλθ καταγράφεται ο ιχοσ ςτον
οποίο παραδίδεται θ ςφνκεςθ, ακόμα κι αν πρόκειται για λάκοσ.15 Αν δεν αναφζρεται ο ιχοσ από τον
ςυνκζτθ, τότε προςτίκεται εντόσ παρζνκεςθσ ο ιχοσ που κεωροφμε ότι χρθςιμοποιικθκε με βάςθ τθν
προςωπικι μασ εκτίμθςθ. Επίςθσ, ςθμειϊνεται ωσ ίδια θ ςφνκεςθ θ οποία παραδίδεται ακόμα και με
μικρζσ διαφοροποιιςεισ, ςε διάφορεσ εκδόςεισ. Ραρομοίωσ, ωσ μία ςφνκεςθ καταλογογραφοφνται
κομμάτια που παραδίδονται ωσ καταγραφζσ διάφορων εκτελζςεων.
Κάκε περιγραφι μακάμ ςυνοδεφεται με τθν εικόνα τθσ κλίμακασ τθσ τροπικισ δομισ που
περιγράφεται. Θ διαίρεςθ των τετραχόρδων ςε μόρια είναι ςχετικι και αντανακλά μόνο το γζνοσ και
τθν ςκλθρότθτα του τετραχόρδου αλλά όχι τα ακριβι μόρια επειδι αυτά διαφοροποιοφνται ανάλογα
με τον εκάςτοτε κεωρθτικό.

12

Κηλτζανίδησ Παναγιώτησ, ‘’Μεθοδική διδαςκαλία θεωρητική τε και πρακτική προσ εκμάθηςιν και διάδοςιν του γνηςίου
εξωτερικού μέλουσ τησ καθ’ ημάσ ελληνικήσ μουςικήσ κατ’ αντιπαράθεςιν προσ την αραβοπερςικήν’’, Κωνςταντινούπολη
1881, ς. 153.
13 Ό.π., ς. 167.
14

Μαυροειδισ, Μ., Οι μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, Fagotto, Ακινα, 1999. ÖZKAN iSMAiL HAKKI,
TÜRK MÛSiKÎSi NAZARiYATI ve USÛLLERi, Kudüm Velveleleri, Istambul, 1990.
15

Για παράδειγμα, θ ςκλθρι διατονικι διαίρεςθ του τετραχόρδου ςυχνά καταγράφεται ωσ ιχοσ εναρμόνιοσ, κάτι που ζρχεται
ςε αντίκεςθ και κεωρείται λανκαςμζνο από τθ ςφγχρονθ κεωρία. Επίςθσ, κάποια μζλθ μπορεί να αποδίδονται ςε
διαφορετικοφσ ιχουσ από διαφορετικοφσ ςυνκζτεσ, όπωσ π.χ. το Χιτηαηκιάρ που μπορεί να κεωρθκεί είτε ωσ Ρλ. Βϋ είτε κατά
μετάκεςθ Βάςθσ (τρανςπόρτο) ωσ Ρλ. Δϋχρωματικόσ.
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Εάν θ κλίμακα δεν διαφοροποιείται κατά τθν ανάβαςθ και τθν κατάβαςθ 16 τότε παραδίδεται ςε
μία εκδοχι. Πλεσ οι εναλλακτικζσ περιπτϊςεισ τοποκετοφνται δίπλα από τθν βαςικι εκδοχι. Ο
φκόγγοσ τθσ εκάςτοτε βάςθσ των μελϊν χρωματίηεται με κυανό χρϊμα. Θ ζκταςθ τθσ κλίμακασ
περιορίηεται ςτθν πλιρθ ζκταςθ όλων των κομματιϊν που ερευνικθκαν ςτο εκάςτοτε μακάμ.
Στο τζλοσ του κεφαλαίου περιγράφονται οι ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ των μουςικϊν δομϊν των
κλιμάκων, οι οποίεσ δεν μποροφν να καταταχκοφν ςτθν κατθγορία ενόσ ςυγκεκριμζνου μακάμ, αλλά
παρουςιάηουν ενδιαφζρον επειδι ζχουν αςυνικιςτθ δομι.

Κατά τον Μαυροειδή, οι όροι τησ ανάβαςησ και τησ κατάβαςησ τησ κλίμακασ αντιςτοιχούν ςε φάςεισ ανάπτυξησ και
κατάληξησ τησ μουςικήσ ςύνθεςησ ςε επίπεδο δομήσ και όχι ςε επίπεδο μικροδομήσ.
16

- 17 -

4.1. ΗΧΟ Α΄ Ιςφαχάν

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

17

Λ. Αρβανίτθσ

61-62

ΑΒΑΝΛΤΘ

Αϋ τρίφωνοσ

Το μακάμ Λςφαχάν εμφανίηεται ςε μία μοναδικι ςφνκεςθ του Λ. Αρβανίτθ. Το μακάμ ανικει ςτθν
κατθγορία των Αϋ ιχων και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία παραλλαγι τθσ βαςικισ δομισ του.18 Στθν
πθγι που διακζτουμε ο ιχοσ του ‘’Άξιόν εςτιν’’ δθλϊνεται ωσ Αϋ τρίφωνοσ και από τθν ςυνθκιςμζνθ
ςυμπεριφορά των Αϋ ιχων διαφοροποιείται ςτο ότι οι ενδιάμεςεσ καταλιξεισ, ακόμα και θ τελικι
κατάλθξθ, γίνονται ςτο φκόγγο Δι. Ο πρϊτοσ Ιχοσ βρίςκεται ςτθν καρδιά του βυηαντινοφ τροπικοφ
ςυςτιματοσ, είναι πολφ δθμοφιλισ ςτθν ψαλτικι μελοποιία και οι μελουργοί δεν αιςκάνκθκαν τθν
ανάγκθ να καταφφγουν ςε δομζσ και ονόματα μακαμιϊν (π.χ. Ουςάκ ι Ντουγκιάχ), για να εμπλουτίςουν
το άκουςμα των ςυνκζςεϊν τουσ.
Θ κλίμακα του μακάμ είναι θ μαλακι διατονικι με ςυνθκιςμζνο χαρακτθριςτικό τθν αλλαγι
κζςθσ του Ηωϋ ανάλογα με τθν κίνθςθ τθσ μελωδίασ.19
Ραρόλο που τυπικά θ βάςθ του μακάμ παραμζνει ο φκόγγοσ Ρα, ο φκόγγοσ Δι παίηει τόςο
ςθμαντικό ρόλο που δθμιουργεί τθ δυνατότερθ ζλξθ του φκόγγου Γα προσ τα πάνω, πράγμα το οποίο
αποτελεί το χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του μακάμ.20

17

ΑΒΑΝΛΤΘ, ς. 61.
Μαυροειδισ, Μ., Οι μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, Fagotto, Ακινα, 1999, ς. 237-238.
19
Ozkan, ό.π., ς. 301-304.
20
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 93-94 και 169.
18
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Βλ. το παράδειγμα

Ρεριφερόμενθ γφρω από το φκόγγο Δι, θ μελωδία δεν αποκτά ευρεία ζκταςθ και περιορίηεται μια
τζταρτθ πάνω και μία κάτω από το Δι. Αξίηει να τονίςουμε ότι θ ζλξθ του Γα προσ το Δι δεν είναι μόνιμο
φαινόμενο και εμφανίηεται ςτο ιμιςυ των περιπτϊςεων, ςε ανιοφςεσ ι ποικιλματικζσ κινιςεισ του
μζλουσ. Ακόμα μία ιδιαιτερότθτα τθσ ςφνκεςθσ είναι θ αρκετά ςυχνι ζλξθ του Κε προσ το Ηωϋ κακϊσ ο
ΗΩ κακίςταται Δεςπόηων φκόγγοσ.
Βλ. το παράδειγμα

Ραράδειγμα χριςθσ του μακάμ Λςφαχάν αποτελεί το τραγοφδι ‘’Όςοι ζρωτα λατρεφουν’’. Βλ. ς.24 ςτο
ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.
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4.2.1. ΗΧΟ Β΄ Καρτηιγάρ
21
22

+

165-167
168-169

ΚΑΑΜΑΝΘ
ΚΑΑΜΑΝΘ

229-233

241-245
121-124
200-205
69-72
62-67

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
ΡΛΓΓΟΥ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
ΡΛΓΓΟΥ
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

384-392
153-160

ΡΕΤΛΔΘ
ΝΤΟΥΗΓΟΥ

50-59
192-193

ΧΛΩΤΟΥ
ΡΑΡΑΗΑΘ

+

47-49

ΧΛΩΤΟΥ

+

448-450
135-137

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΡΑΝΑ

259-265
265-267
220-222
234-236
137-139

+
+

+

+
+

+

Καραμάνθ
Θλία Ρανοποφλου
Λατροφ
Κ. Ρρίγγου

Κ. Ρρίγγου
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

21
22

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Ρατζρα

+

Σελίδεσ

Άξιόν εςτιν

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

236-240
236-238
233-234

Κων. Ρρίγγου

Κραςφβουλου
Στανίτςα

Ρζτρου Φιλανκίδου

Ρ. Φιλανκίδου,
καλλωπιςμόσ υπό
Κ.Λ. Ρανά
Δ. Σουρλαντηι
Δ. Σουρλαντηι

Ανωνφμου

1955-1990 Δευτερόπρωτοσ
1955-1990 Δευτερόπρωτοσ

2010

Δευτερόπρωτοσ

+

Βϋ
Δευτερόπρωτοσ

+

Δευτερόπρωτοσ
2010

Βϋ
Βϋ Δευτερόπρωτοσ
2014
Δευτερόπρωτοσ
1983
Βϋ(Δευτερόπρωτοσ)
Μεικτόσ
Δευτερόπρωτοσ
2000
Δευτερόπρωτοσ
2000
Βϋ Μεικτόσ
(Δευτερόπρωτοσ)
1973
Δευτερόπρωτοσ
+
2011
Βϋ εν μίξει με τον
Αϋ(Δευτερόπρωτοσ)
1973
Αϋ τρίφωνοσ
(Δευτερόπρωτοσ)
1930-1988 Δευτερόπρωτοσ
1984

Βϋ εν μίξει με τον
Αϋ(Δευτερόπρωτοσ)

ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1992
1992
1985

ΝΛΚΘΦΟΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΡΛΑΚΛΑ

1931
1984

Βϋ Δευτερόπρωτοσ
Βϋ Δευτερόπρωτοσ
Αϋ τρίφωνοσ
(Δευτερόπρωτοσ)
Δευτερόπρωτοσ
Δευτερόπρωτοσ

ΡΛΓΓΟΥ, ς. 236.
ΧΛΩΤΟΥ, ς. 41.
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+

+

+

+

Κ. Λ. Ρανά

125-129

ΡΑΝΑ

1984

+

129-130

ΡΑΝΑ

1984

+

130-135

ΡΑΝΑ

1984

Βϋ[Δευτερόπρωτοσ]

Κ. Ψάχου

229-230

ΡΑΝΑ

1984

[Δευτερόπρωτοσ]

Β.Κ. Νικολαΐδθ

41-47

ΧΛΩΤΟΥ

1973

Αϋ τρίφωνοσ
(Δευτερόπρωτοσ)

+
+

+

Βϋ εν μίξει με τον
Αϋ(Δευτερόπρωτοσ)
Βϋ εν μίξει με τον
Αϋ(Δευτερόπρωτοσ)

Το μακάμ Καρτηιγάρ23 ςυνδυάηει το άκουςμα του Αϋ και Βϋ ιχου τθσ βυηαντινισ μουςικισ ωσ
Δεφτεροσ Ραράμεςοσ και ςτισ περιςςότερεσ πθγζσ αναφζρεται ωσ ιχοσ δευτερόπρωτοσ.24 Ωσ βάςθ το
μακάμ παίρνει το φκόγγο Ρα και θ κλίμακά του είναι μεικτι. 25 Το τετράχορδο Ρα-Δι είναι μαλακό
διατονικό (όπωσ ςτον Αϋ και ςτον Ρλ.Αϋ ιχο), ενϊ το πάνω τετράχορδο Δι-Νθ είναι μαλακό χρωματικό ωσ
δάνειο από τον Βϋ ιχο. Στθν υψθλι φωνθτικι περιοχι το τετράχορδο Ραϋ-Διϋ μπορεί να εμφανιςτεί και
ωσ ςκλθρό διατονικό (τόνοσ-λείμμα-τόνοσ) και ωσ μαλακό χρωματικό.
Το βαςικό χαρακτθριςτικό του μακάμ Καρτηιγάρ, το χρωματικό τετράχορδο Δι-Νθ μπορεί να εμφανίηεται
ωσ:
 μαλακό διατονικό, ιδιαίτερα ςε ανιοφςεσ κινιςεισ τθσ μελωδίασ. Ρ.χ. πλθρωτικά του Στανίτςα,
βιβλίο Ντοφηγου, ς. 154.

23

Ozkan, ό.π., ς. 176-180.
Μαυροειδισ ό.π., ς. 241-243.
25
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 95-96.
24
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ςκλθρό διατονικό, (με Ηω φφεςθ), ιδιαίτερα ςτισ κατιοφςεσ κινιςεισ. Βλ. το ίδιο βιβλίο , ς. 155.

Ενδιαφζρον ερϊτθμα είναι κατά πόςο ςκλθρό ι μαλακό είναι το χρωματικό τετράχορδο Δι-Νθ.26 Στα δφο
ακόλουκα παραδείγματα των Λειτουργικϊν του Ρρίγγου παρατίκεται θ ίδια φράςθ ςε ςκλθρι και ςε
μαλακι χρωματικι εκδοχι.
 μαλακό χρωματικό (δάνειο από το Βϋ ιχο)
Κ. Ρρίγγου, Θ Ρατριαρχικι Φόρμιγξ, τ. Α,ϋ ς. 236.



ςκλθρό χρωματικό (δάνειο από το Ρλ. Βϋιχο)
Λειτουργικά του Ρρίγγου, ς. 236.

Ο φκόγγοσ Βουϋ ςτθν άνω φωνθτικι περιοχι δφναται μερικζσ φορζσ να εμφανιςτεί χαμθλωμζνοσ ςε
ςχζςθ με τθν φυςικι του κζςθ, κακιςτϊντασ μείηονα τόνο το διάςτθμα Γαϋ-Βουϋ. Θ διατονικι φκορά του
φκόγγου Κε τοποκετείται ςτο φκόγγο Νθϋ διαιρϊντασ το τετράχορδο Νθϋ-Γαϋ ςε 10-8-12 μόρια. Ρ.χ. Θ
Ρατριαρχικι Φόρμιγξ, τ. Α,ϋ ς. 231.

26

Βλ. Αποςτολόπουλοσ Κ., ‘’Ο Β’ ιχοσ τθσ Ψαλτικισ’’, ς. 66-69 για εκτενζςτερθ ςυηιτθςθ τθσ ςφγχυςθσ των μαλακϊν και των
ςκλθρϊν Β’ ιχων.
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Επίςθσ, ο φκόγγοσ Βουϋ μπορεί να ζχει χαμθλωμζνθ κζςθ με τθν χριςθ τθσ φφεςθσ. Βλ. τθν ίδια
ςφνκεςθ, ς. 230.

Θ μεικτι κλίμακα του μακάμ Καρτςιγάρ είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ και ςυνθκιςμζνθ ςτθν βυηαντινι
μουςικι πρακτικι. Ράνω ςτο μακάμ Καρτηιγάρ βαςίηεται το τραγοφδι του Ραφλου Μελά (μακεδονικόν)
‘’τθσ τάτιςτασ τα μζρθ’’. Βλ. Σ. Καράσ, Αρμονικά, ς. 24.
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4.2.2. ΗΧΟ Β΄ Χιουηάμ

Άξιόν εςτιν

+
+

+
+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Κωνςταντίνου Ρρίγγου

225-229
212-216

+

+
+
+

+
+
+

217-220
+

220-222

+
+
+
+

56-61
117-120
189-194
235-236

Κ. Ρρίγγου

+
+

+
+

+
+

+

+

+

29-33

+

+

+
+

66-69
256-258

+
+

+
+

+
+

291-298
207-212

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

27

Κ. Ρρίγγου

161-168
450-457

Β.Κ.Νικολαΐδθ

21-24

Δ. Σουρλαντηι
Γ. Καρακάςθ

267-274
109-118
99-100
91-92
30-33

Γεωργίου αιδεςτθνοφ

ΚΑΑΜΑΝΘ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
ΝΤΟΥΗΓΟΥ
ΡΕΤΛΔΘ

1955-1990
1973

Βϋ με κατάλθξθ Βου
Βϋ με κατάλθξθ Βου

1973

Βϋ*με κατάλθξθ Βου+

1973

Βϋ*με κατάλθξθ Βου+

2014
1973

Βϋ *με κατάλθξθ Βου]
Βϋ
+
[Βϋ με κατάλθξθ Βου] +
Βϋ*με κατάλθξθ Βου+

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ
ΡΛΓΓΟΥ

2013

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ
ΚΑΑΚΑΣΘ
ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ
ΤΣΛΚΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΧΛΩΤΟΥ

1985
1973

Β’ με κατάλ. Βου
Δϋ λζγετοσ
χρωματικόσ
Βϋ εκ του Βου
Βϋ*με κατάλθξθ Βου+

2013

Βϋ

1992
1988
1968
1906
1973

Βϋδευτερότζταρτοσ
Βϋ [με κατάλθξθ Βου]
Βϋ με κατάλθξθ Βου
+
Βϋ εκ του Βου
Βϋ εκ του Βου

2000
2000

1983
2010

Βϋ με καταλ. Βου
Βϋ με κατάλθξθ Βου
ι Δϋ χρωματικόσ
Βϋ*με κατάλθξθ Βου+

Το μακάμ Χιουηάμ28 είναι ευρζωσ διαδεδομζνο και ιδιαίτερα αγαπθτό από τουσ ςυνκζτεσ. Οι
δφο ανεξάρτθτεσ ςειρζσ των Λειτουργικϊν του Ρρίγγου βρίςκονται ςε μεγάλο αρικμό εκδόςεων,
καταγραμμζνεσ βάςθ διαφορετικϊν εκτελζςεων, ςε παραλλαγμζνεσ μορφζσ, γεγονόσ που ςυνιςτά ςυχνι
εκτζλεςθ και χριςθ από διάφορουσ ψάλτεσ. Επίςθσ, οι ίδιεσ ςειρζσ των Λειτουργικϊν ςυνοδεφονται από
διαφορετικά πλθρωτικά (Χ.Καρακατςάνθ, Μ.Μελετίου) ςτισ εκάςτοτε εκδόςεισ.

27
28

ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ, ς. 66
Ozkan, ό.π., ς. 288-293.
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Το μακάμ Χιουηάμ ςτθν δομι αντιςτοιχεί ςε αυτι του Βϋ ιχου που καταλιγει ςτο φκόγγο Βου ι
αλλιϊσ λεγόμενο Βϋ Μζςο.29 Στθν ουςία ςυνδυάηει το μαλακό διατονικό τετράχορδο Δι-Νθϋ του Βϋ ιχου
και το τρίχορδο Βου - Δι του Δϋ ιχου λζγετου. Γι αυτό ςτισ πθγζσ μαρτυρείται με το ςθμάδι
και
30
ονομάηεται δευτεροτζταρτοσ.
Αναφορικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ του μακάμ μπορεί να ειπωκεί ότι το τετράχορδο Νθ-Γα
εμφανίηεται με διαφορετικζσ διαιρζςεισ. Στα παρακάτω παραδείγματα βλζπουμε μια παρόμοια
καταλθκτικι φράςθ από διαφορετικζσ εκδόςεισ των Λειτουργικϊν του
Ρρίγγου:
1. Τθν μαλακι χρωματικι ςυνθκιςμζνθ ςυμπεριφορά του Βϋ ιχου.
2. Τθν μαλακι διατονικι.
3. Τθν χριςθ τθσ χρόασ του Ηυγοφ (μακάμ Μουςταχάρ) ςτο φκόγγο Βου.
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ,
ς.235
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ς.193

29
30

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 259-261.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 74 και 181.
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ΚΑΑΜΑΝΘ
ς.228

Τα Λειτουργικά γραμμζνα ςτο μακάμ Χιουηάμ παρουςιάηουν φράςεισ ςτο ςκλθρό χρωματικό γζνοσ με τθ
φκορά του φκόγγου Ρα του Ρλ. του Βϋτοποκετθμζνθ ςτο φκόγγο Δι. Ακόμα πιο εντυπωςιακι είναι ςτο
φκόγγο Ηωϋ. Βλ. ΤΣΛΚΝΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 91.

Το μακάμ Χιουηάμ ςυνεργάηεται με το διατονικό γζνοσ και δανείηεται τθν κλίμακά του από τον ιχο
λζγετο. Ρ.χ. ΚΑΑΜΑΝΘ ς.228

Το μακάμ Χιουηάμ παρουςιάηει τισ εξισ μελωδικζσ ζλξεισ:
Του φκόγγου Γα προσ το
Δι.

ΚΑΑΚΑΣΘ, ς. 116

Του φκόγγου Κε προσ το
Ηωϋ.

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 100

Αξίηει να παραβάλλουμε το άςμα ‘’Αχ πόςα πάκθ δοκιμάηει’’ που είναι γραμμζνο ςτο μακάμ Χιουηάμ.
Βλ. ς. 49 ςτο ΡΑΝΔΩΑ του Θ. Υωκαέωσ.
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4.3.1. ΗΧΟ Δ΄ Χουμαγιοφν

+

+
+

+
+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

31

Α. Καραμάνθ
( Σε υμνοφμεν)
Ευςτακίου Τιμωνίδου
και Δθμθτρίου
Βαςιάδου

259-260
99-103
40-42

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ

1973

Δϋ χρωματικόσ

1981

Δϋ χρωματικόσ
Δϋ χρωματικόσ

Το άκουςμα του μακάμ Χουμαγιοφν32 εμφανίηεται τοπικά ςε ευάρικμεσ ςυνκζςεισ, με
διαφορετικζσ βάςεισ . Πμωσ, ολόκλθρεσ ςυνκζςεισ γραμμζνεσ ςε αυτι τθν τροπικι δομι είναι αρκετά
ςπάνιο γεγονόσ. Από το εξεταηόμενο υλικό υπάρχουν μόνο Λειτουργικά του Ευςτακίου Τιμωνίδου και
του Δθμθτρίου Βαςιάδου ςε δφο διαφορετικζσ εκδόςεισ, μία από τισ οποίεσ είναι διαςκευι του Ακ.
Καραμάνθ. Στο βιβλίο Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ ςυναντάμε επίςθσ το απόςπαςμα ‘’ε υμνοφμεν’’
από τθν ίδια ςειρά Λειτουργικϊν που φζρει το όνομα του Α. Καραμάνθ.
Θ κλίμακα του μακάμ Χουμαγιοφν ςτθρίηεται ςτο φκόγγο Δι και εφαρμόηει το ςκλθρό χρωματικό
τετράχορδο Ρα-Δι από κάτω και το ςκλθρό διατονικό τετράχορδο Δι-Νθ από πάνω.33
Ρ.χ. ς. 102 ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ.

31

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ, ς. 40.
Ozkan ό.π., ς. 134-139.
33
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 126-127 και 167.
32
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Θ χαμθλι κζςθ του φκόγγου Ηω είναι χαρακτθριςτικό γι αυτιν τθν τροπικι δομι και παραμζνει ςτακερό
κατά τθν άνοδο και κατά τθν κάκοδο τθσ μελωδίασ.
Το μακάμ Χουμαγιοφν ςε όλεσ τισ πθγζσ που εξετάηουμε καταγράφεται ωσ ιχοσ Δϋ χρωματικόσ,
ενϊ είναι αντιλθπτό από τουσ κεωρθτικοφσ ωσ μία παραλλαγι του μακάμ Χιτηάη που αντιςτοιχεί ςτθν
βυηαντινι μουςικι ςε ιχο Ρλ. Βϋ(υποκατθγορία νενανϊ).34 Και αυτό δεν είναι κάτι περίεργο επειδι ο
φκόγγοσ Δι, θ βάςθ του Δϋ ιχου παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ δομι του μακάμ Χουμαγιοφν. Ππωσ και ςτον
Ρλ. Βϋ(νενανϊ), ο φκόγγοσ Δι ςυνάπτει δφο τετράχορδα, το ςκλθρό χρωματικό από κάτω του και το
ςκλθρό διατονικό από πάνω.
Μια ακόμα ιδιαιτερότθτα του μακάμ είναι ότι ςυνεργάηεται ςυχνότατα με τθ χρόα Σπάκθ (μακάμ
Χθςάρ). Το ςθμάδι τθσ Σπάκθσ, τοποκετθμζνο ςτο φκόγγο Ηω φφεςθ, αλλάηει τθν κλίμακα με τρόπο που
δθμιουργεί τεταρτθμόριεσ διζςεισ γφρω του και ακοφγεται ωσ Σεμπά. Βλ. το ςχιμα και το ςχετικό
παράδειγμα τθσ ς. 103 του βιβλίου ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ.

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το καταλθκτικό υλικό τθσ τελευταίασ φράςθσ του παραδείγματοσ είναι
ςτερεότυπο και χρθςιμοποιείται τόςο ςυχνά που γίνεται γνϊριςμα του μακάμ Χουμαγιοφν.
Ενδιαφζρον είναι ότι το ίδιο θχθτικό αποτζλεςμα ςτισ διαφορετικζσ εκδόςεισ αποκτάται είτε με
τθν χριςθ του ςθμαδιοφ τθσ Σπάκθσ είτε με φφεςθ ςτο φκόγγο Νθ.
Βλ. ς. 102 ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

Βλ. ς. 260 ςτο βιβλίο Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, τ. Αϋ

Στθν υψθλι φωνθτικι περιοχι το εξεταηόμενο μακάμ ςυνεργάηεται με το μακάμ Νεχαβζντ επειδι
χρθςιμοποιεί το ςχετικό τετράχορδό Νθ-Γα με ςκλθρι διατονικι διαίρεςθ (τόνοσ - λείμμα - τόνοσ), που
καταγράφεται με φφεςθ ςτο φκόγγο Βου. Ρ.χ. ς. 103 ςτο βιβλίο ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ.

Από τα κοςμικά μζλθ, το κομμάτι ‘’Εισ το άκρον τθσ κακίασ’’ αξιοποιεί το μακάμ Χουμαγιοφν. Βλ. ς. 39
ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΩΑ του Θ. Υωκαέωσ.

34

Μαυροειδισ ό.π., ς. 252-253.
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4.3.2. ΗΧΟ Δ΄ Νιςαποφρ

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

35

106-107

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ

1968

Δϋ Άγια με
φκοράν Κλιτόν

+

Θ εξζταςθ του μακάμ Νιςαποφρ36 απομακρφνεται από τουσ ςτόχουσ τθσ παροφςασ εργαςίασ,
επειδι τα Λειτουργικά γραμμζνα ςτθ χρόα Κλιτόν37, ςε ακριβι αντιςτοίχιςθ με το μακάμ Νιςαποφρ,
ανικουν ςτθν παλαιά παράδοςθ και ςτισ ζντυπεσ ςυλλογζσ των Λειτουργικϊν παραδίδονται ‘’ωσ
διεςϊκθκαν εν τθ Μεγάλθ του Χριςτοφ Εκκλθςία κατά τθν παράδοςιν αρχαιοτάτθν’’.38 Συνικωσ, τα
Λειτουργικά αυτά ςυνοδεφονται από το ‘’Άξιόν εςτιν’’ γραμμζνο ςε Βϋ ιχο. Πμωσ, εξετάηοντασ τισ πθγζσ
κεωριςαμε ενδιαφζρουςα τθν περίπτωςθ του ανϊνυμου ‘’Άξιόν εςτιν’’ γραμμζνο ςε Δϋ ιχο, το οποίο
αναφζρει ρθτά το όνομα του μακάμ Νιςαποφρ. Το γεγονόσ αυτό μασ κακιςτά αδιαμφιςβιτθτο ότι ο
ςυνκζτθσ είχε τθν χαρακτθριςτικι μελωδικι κίνθςθ του μακάμ Νιςαποφρ ωσ πρότυπο για το ζργο του.
Επίςθσ, αντίκετα με τα παλαιά Λειτουργικά που μοιάηουν περιςςότερο με εμμελι απαγγελία, θ
ςφνκεςθ από το βιβλίο ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ ςε μακάμ Νιςαποφρ ζχει πολφ αναπτυγμζνθ μελωδικι γραμμι.

35

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς.106.
Ozkan, ό.π., ς. 273-275.
37
Χατηθμιχελάκθσ Γ., Θ Θεωρία και θ Πράξθ του εξωτερικοφ μζλουσ […] , ς. 201-203.
38
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ, ς. 217.
36

- 29 -

Ππωσ ιταν αναμενόμενο θ καταγραφι τθν ςφνκεςθσ γίνεται ςε Δϋ ιχο με τθν χριςθ τθσ χρόασ Κλιτόν
ςτο φκόγγο Δι.39
Ρ.χ. ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 107.

Το μακάμ Νιςαποφρ λαμβάνει ωσ βάςθ το φκόγγο Δι και απαιτεί δφο μικρά διαςτιματα (θμιτόνια ι
διζςεισ) κάτω από το φκόγγο Δι.40 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ χριςθ του κλιτοφ ςτο εξεταηόμενο κομμάτι
είναι περιοριςμζνθ και ςτισ κατιοφςεσ κινιςεισ μία τζταρτθ κάτω τθν βάςθ θ μελωδία χρθςιμοποιεί τθν
μαλακι διατονικι κλίμακα. Ρ.χ. ςτθν ίδια ςελίδα.

Ράνω από τθ βάςθ το μζλοσ εξελίςςεται διατονικά, με εξαίρεςθ το ςθμείο όπου το τετράχορδο Δι-Νθϋ
λαμβάνει τθν μαλακι χρωματικι διαίρεςθ. Ρ.χ. ςτθν ίδια ςελίδα.

Για παράδειγμα, το κοςμικό μζλοσ ‘’Σι μεγάλθ ςυμφορά’’ αξιοποιεί το μακάμ Νιςαποφρ. Βλ. ς. 1 ςτθ
ςυλλογι ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.

39
40

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 262-263.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 91-92 και 169.
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4.3.3. ΗΧΟ Δ΄ Μουςταχάρ

+
+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Ρατζρα

+

Άξιόν εςτιν

Ρλθρωτικά

41

Κ. Λ. Ρανά
+

142-146

ΡΑΝΑ

1984

103-106

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ

1968

Δϋ λζγετοσ με
τθν χρόαν Ηυγόσ
Δϋ λζγετοσ με
φκοράν Ηυγόσ

+

Το μακάμ Μουςταχάρ42 ςτθ βυηαντινι μουςικι αντιςτοιχεί ςτθ μελικι ςυμπεριφορά του
Ηυγοφ.43 Το ςθμάδι του Ηυγοφ τοποκετθμζνο ςτο φκόγγο Δι ρυκμίηει τα διαςτιματα Γα-Δι και Ρα-Βου ςε
τεταρτθμόριεσ διζςεισ, διαμορφϊνοντασ με τζτοιο τρόπο το τετράχορδο Ρα- Δι ςε άκουςμα το οποίο
πλθςιάηει το ςκλθρό χρϊμα44. Το μακάμ Μουςταχάρ κεωρείται μια χρωματικι παραλλαγι του Δϋ μζςου
ιχου από τον οποίο και παράγεται.45 Ο φκόγγοσ Βου αποτελεί τθ βάςθ του μακάμ, το οποίο ςτθρίηεται
ςτθ μαλακι διατονικι κλίμακα με οξφνςεισ ςτουσ φκόγγουσ Ρα και Γα.

41

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 103.
Ozkan ό.π., ς. 285-287.
43
Κθλτηανίδθσ ό.π., ς. 78-79 και 168.
44
Χατηθμιχελάκθσ Γ., ό.π., ς. 198-199.
45
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 261.
42
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Στο εξεταηόμενο υλικό το μακάμ Μουςταχάρ παρουςιάηεται ςε δφο ςειρζσ Λειτουργικϊν, οι
οποίεσ δθλϊνουν τον ιχο Δϋ λζγετο ‘’με τθν χρόαν Ηυγόσ’’. Στο βιβλίο του ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ αναφζρεται
μάλιςτα ρθτά ςτισ παρενκζςεισ και θ ονομαςία του μακάμ.
Ενδιαφζρον είναι ότι το άκουςμα του Μουςταχάρ χρθςιμοποιείται τοπικά κατά τθ διάρκεια των
ςυνκζςεων. Στα Λειτουργικά ςτο βιβλίο του ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ το άκουςμα του Μουςταχάρ ςυνδυάηεται
με τισ χαρακτθριςτικζσ κινιςεισ του Δϋ ιχου μζςα ςτθ φυςικι κλίμακα, 46

ενϊ ο Κ. Λ. Ρανάσ ςτο κομμάτι του χρθςιμοποιεί τισ γραμμζσ Μουςταχάρ αποκλειςτικά ςτισ καταλιξεισ
των φράςεων.
Βλ. ΡΑΝΑ, ς. 146.

Χαρακτθριςτικι είναι θ χριςθ τθσ φυςικισ κζςθσ του φκόγγου Ηω, ο όποιοσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ
γίνεται Δεςπόηων ακόμα και καταλθκτικόσ φκόγγοσ. Αυτό ζχει ςχζςθ με το γεγονόσ ότι ο φκόγγοσ Βου
ωσ βάςθ του μακάμ αποηθτά ζνα ςφμφωνο διάςτθμα από πάνω. Ρζρα από αυτό, ο φκόγγοσ Ηω, όταν
γίνεται ο Δεςπόηων, δθμιουργεί μελωδικι ζλξθ ςτο φκόγγο Κε προσ τθν πλευρά του. Ρ.χ. ς. 146 του
βιβλίου ΡΑΝΑ.

Θ μελωδία ζχει τθν τάςθ τθσ ευρείασ ζκταςθσ. Στισ λζξεισ ‘’ωςανά ο εν τοισ υψίςτοισ’’ θ μελωδία
ανεβαίνει ςτθν υψθλι φωνθτικι περιοχι, φτάνει το φκόγγο Βου’, όπου και καταλιγει θ φράςθ.47

Στθν ςυνζχεια ςτο ίδιο βιβλίο θ πρϊτθ φράςθ του ‘’Άξιόν εςτιν’’ κατεβαίνει ςτθ χαμθλι φωνθτικι
περιοχι διευρφνοντασ το ςκλθρό χρωματικό άκουςμα του Μουςταχάρ μζχρι το κάτω Ηω.

Ραρόμοια τροπικι δομι ζχει το τραγοφδι ’’Αχ τί μεγάλθ δυςτυχία’’. Βλ. ς. 47 ςτθν ςυλλογι ΡΑΝΔΩΑ
του Θ. Υωκαέωσ.

46
47

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 105.
ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 104.
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4.4.1. ΗΧΟ ΠΛ. Α΄Μουχαγζρ
48

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Ακαναςίου Καραμάνθ

+

+
+
+

Δ. Σουρλαντηι
Δ. Σουρλαντηι
Μιχαιλ
Χατηθακαναςίου (Αϋ)
Μιχαιλ
Χατηθακαναςίου
Στεφάνου Μωυςιάδου

+
+

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ

Aϋ επτάφωνοσ
Αϋ επτάφωνοσ
Αϋ επτάφωνοσ
Αϋ επτάφωνοσ
Ρλ. Αϋεπτάφ.
Ρλ. Αϋεπτάφ.
[Ρλ.
Αϋεπτάφωνοσ]
Αϋ επτάφωνοσ
Αϋ επτάφωνοσ
[Αϋ επτάφωνοσ]

Μακάμ

Άξιόν εςτιν

+
+

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

Κ. Ρρίγγου

+

162-164
171-175
190-193
337-344
272-278
116-122
105-107

ΚΑΑΜΑΝΘ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΑΑΜΑΝΘ
ΡΕΤΛΔΘ
ΡΛΓΓΟΥ
ΧΛΩΤΟΥ
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ

1955-1990
2014
1955-1990
2000
2010
1973
1983

242-248
248-251
28-30

ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

1992
1992

132-133

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

133-134

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
ΚΕΧΑΓΛΟΡΟΥΛΟΥ

[Ρλ.
Αϋεπτάφωνοσ]
1933-1984 Αϋ επτάφ.

131-133

1982

αϋ επτάφωνοσ

Το μακάμ Μουχαγζρ49 διαδόκθκε ευρζωσ ςτισ ςυλλογζσ των Λειτουργικϊν. Ονομαςτοί ςυνκζτεσ
όπωσ ο Καραμάνθσ, ο Ρρίγγοσ και ο Σουρλαντηισ αξιοποίθςαν το μακάμ Μουχαγζρ ςτισ ςυλλογζσ τουσ.
Πμωσ, θ νωρίτερθ του εμφάνιςθ ςτα Λειτουργικά είναι το τμιμα ‘’Άξιόν εςτιν’’ (μελοποίθςθ του
Στεφάνου Μωυςιάδου) ςτο βιβλίο ‘’Καλλίφωνοσ αθδϊν’’ το 1933.
Το μακάμ Μουχαγζρ ζλκει τθν ονομαςία του από τθν ομϊνυμθ βακμίδα, που αντιςτοιχεί ςτο
άνω Ρα ςτθν οποία ςτθρίηεται και περιελίςςεται μελωδικά γφρω τθσ. Χρθςιμοποιεί τθ μαλακι διατονικι
κλίμακα με δφο όμοια τετράχορδα και ζνα διαηευκτικό τόνο μεταξφ τουσ. 50 Το τετράχορδο Κε-Ρα κατά
τθν ανάβαςθ ακολουκεί τθ μαλακι διατονικι διαίρεςθ, αλλά κατεβαίνοντασ ακολουκεί τθν ςκλθρι
διατονικι πορεία.51 Το ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί είναι το διαπαςϊν.
Στθ μελωδικι του εξζλιξθ ςυςτθματικά ανεβαίνει ςτθν άνω φωνθτικι περιοχι, ακόμα και μζχρι
το πεντάχορδο πάνω από τθν βαςικι του βακμίδα, το Μουχαγζρ. Οι Δεςπόηοντεσ φκόγγοι και οι
καταλιξεισ του ιχου είναι Ρα, Δι, Κε, Βου και άνω Ρα.52 Ππωσ και ςτισ άλλεσ περιπτϊςεισ ιςχφουν οι
μελωδικζσ ζλξεισ προσ τουσ Δεςπόηοντεσ φκόγγουσ (Βουϋ πρόσ το Ραϋ, Νθ’ προσ το Ραϋ, Γα προσ το Δι
όταν θ φράςθ καταλιγει ςτο Δι κτλ.) Για παράδειγμα βλ. ς. 275-276 ςτα Λειτουργικά του Ρρίγγου.

48

ΡΛΓΓΟΥ, ς. 272.
Ozkan ό.π., ς. 162-163.
50
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 63-64 και 182-183.
51
Μαυροειδισ , ό.π., ς. 223.
52
Ό.π., ς. 240.
49
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Το μακάμ Μουχαγζρ, ςφμφωνα με τθ ψαλτικι μουςικι παράδοςθ, αντιςτοιχεί ςτον πλάγιο Α’
επτάφωνο. Οριςμζνα από τα χαρακτθριςτικά του είναι τα εξισ:
 Ο φκόγγοσ Ηω μπορεί να εμφανιςτεί ςε διαφορετικζσ κζςεισ, αλλά ςτισ καταλθκτικζσ εκτελείται
πάντα με φφεςθ.
 Λίγο πριν από τθν κατάλθξθ ςυμπεριφζρεται ωσ Σεμπά με τθ βάςθ του Μουχαγζρ, όπωσ φαίνεται
ςτθν καταλθκτικι φράςθ ‘’Σθν όντωσ Θεοτόκον’’ από λειτουργικι ςφνκεςθ του Ρρίγγου.
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Βλ. ΡΛΓΓΟΥ, ςελ. 272-278.

Ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό του μακάμ Μουχαγζρ είναι θ όμοια δομι τθσ κλίμακάσ του με άλλα μακάμια.
Ωσ εκ τοφτου, οριςμζνεσ φορζσ ςυμπεριφζρεται ςυγγενικά με αυτά, ανάλογα με τισ βακμίδεσ τθσ
κλίμακασ που τονικοποιοφνται κατά περίπτωςθ.
 Διζρχεται από τον ιχο Δϋ λζγετο, αν τονικοποιείται ο φκόγγοσ Βου.
 Αν τονικοποιείται ο φκόγγοσ Δι, το μζλοσ κα ακουςτεί ςαν τον Ρλ. Δϋεκ του Δι (μακάμ αςτ).
Αξίηει να παραβάλλουμε το δθμοτικό τραγοφδι ‘’αν τα μάρμαρα τθσ Πόλθσ’’ που αξιοποιεί το μακάμ
Μουχαγζρ.
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4.4.2. ΗΧΟ ΠΛ. Α΄Χουςεϊνί

+

1974

40-43

+

Δ. Σουρλαντηι
Λ. Αρβανίτθ

326-327
81-83

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ
ΑΒΑΝΛΤΘ

+

Λ. Αρβανίτθ

84

ΑΒΑΝΛΤΘ

Γεωργίου Βινάκθ

134-137

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

Σταμοφλθ Ραναγιϊτου
Ηαρκινοφ

138-139

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

478-481

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ
ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ
‘’ΗΩΘ’’
ΡΛΑΚΛΑ

+

+

Μακάμ
Δ. Μιτρου

+
+

Ανκίμου Αρχιδιακόνου

+
+
+
+

58-59
207-208
224-225

+
+

Ανκίμου Λερομονάχου
του Μεςολογγίτου
Χαράλαμπου Τςεπκεηι
Λ. Ρετρίδθ

+

Λακϊβου Ναυπλιϊτου

+

+

Ιχοσ

170-171
148-150

Ρλ.
Αϋπεντάφωνοσ54
1992
Ρλ. Αϋεκ του Κε
Ρλ.
Αϋτετράφωνοσ
Ρλ.
Αϋτετράφωνοσ
Ρλ.
Αϋτετράφωνοσ
Ρλ.
Αϋτετράφωνοσ
1930-1988 Ρλ. Αϋεκ του Κε
1981
1936
1984

*Ρλ. Αϋεκ του
Κε+
1984
Ρλ. Αϋεκ του Κε
1933-1984 Ρλ. Αϋεκ του Κε

143-147
374-375

ΡΑΝΑ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΡΕΤΛΔΘ

171-172

ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ

2004

149-150

ΚΥΦΛΩΤΟΥ

1901

2000

+
+

Νεκταρίου Μοναχοφ

449-450
217-219

ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ
ΡΛΑΚΛΑ

1850
1984

+

Κυριαηι Χρυςοπολίτου

219-220

ΡΛΑΚΛΑ

1984

221-224

ΡΛΑΚΛΑ

1984

53

Ρλ. Αϋεκ του Κε
Ρλ. Αϋεκ του Κε

+

Ρλ. ΑϋΚε
Ρλ.
Αϋτετράφωνοσ
Αϋ τετράφωνοσ
Ρλ.
Αϋτετράφωνοσ
εκ του Κε
Ρλ. Αϋεκ του Κε
*Ρλ. Αϋεκ του
Κε+
*Ρλ. Αϋεκ του
Κε+
*Ρλ. Αϋεκ του
Κε+

ΧΛΩΤΟΥ, ς. 148
Ρρόκειται για λάκοσ εκ παραδρομισ. Ρροφανϊσ εννοεί τθν τετράφωνθ εκδοχι του ιχου. Επίςθσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί
Ατηζμ ι Ατηζμ Κιουρδί αφοφ δεν ζχει ςυνεχι φφεςθ ςτο Ηω’, δεν εμφανίηονται φράςεισ Κιουρδί και γίνονται καταλιξεισ ςτο
Κε.
54
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Μακάμ

Ζτοσ

+

+

+

Βιβλίο

+

+

+

Σελίδεσ

Άξιόν εςτιν

+

Συνκζτθσ

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

53

+
+

+
+

Χριςτοδοφλου
Γεωργιάδου
Κεςςανιζωσ
Γρθγορίου
Ρρωτοψάλτου
Διαφόρων
Μουςικοδιδαςκάλων,
καλοφμενον
‘’αδζςποτον’’

+

233-234

ΡΛΑΚΛΑ

136-138

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ

1933-1984 Αϋ εκ του Κε

471-472

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΡΑΝΑ

1930-1988 Ρλ. Αϋεκ του Κε

167-168

528-529

1984

1984

Ρλ. Αϋεκ του Κε

1863

Ρλ. Αϋεκ του Κε

1973

Ρλ. Αϋεκ του Κε
Ρλ.
Αϋτετράφωνοσ
Ρλ.
Αϋτετράφωνοσ
Ρλ. Αϋεκ του Κε
Αϋ εκ του Κε

+

Κ. Στανίτςα

148-150

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΚΟΛΟΓΛΑ
ΜΟΝΟΤΟΜΟΣ
ΧΛΩΤΟΥ

+

Τ. Καμαράδου

151-153

ΧΛΩΤΟΥ

1973

+

Τ. Γεωργιάδθ

154-156

ΧΛΩΤΟΥ

1973

+
+

Λ. Ναυπλιϊτθ
Ραπαδοποφλου Σ.

157-158
99-101

ΧΛΩΤΟΥ
ΝΕΑ ΦΟΜΛΓΞ

1973
1950
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Ρλ. Αϋεκ του Κε

Το μακάμ Χουςεϊνί55 ζχει ιδιαίτερα μελωδικό χαρακτιρα και είναι ευρζωσ διαδεδομζνο ςτθν
ανατολικι μουςικι παράδοςθ. Αρκετοί ςυνκζτεσ επζλεξαν τθ μελωδικι του ςυμπεριφορά για τθ
μελοποίθςθ των Λειτουργικϊν. Κι αυτό είτε ςυνειδθτά, είτε αςυνείδθτα, υπό τθν ζννοια ότι το μακάμ
γίνεται να ειδωκεί ωσ Αϋ ιχοσ με τθν παλαιά του βάςθ, το Κε, κατά το πρότυπο τθσ παπαδικισ
μελοποιίασ.56 Πςον αφορά τθ δομι του, δφο όμοια τετράχορδα κτίηονται πάνω από τθν βάςθ του, ενϊ θ
μελωδία ζχει τθ δυνατότθτα να πλαγιάηει και να κατεβαίνει ζνα πεντάχορδο χαμθλότερα. Σε κάποια
ζργα και ςτο Χουςεϊνί αλλά και ςτα ςυγγενι μακάμια απαντάται ζκταςθ μζχρι το αν Κεϋ. Αυτό το
ςτοιχείο προδίδει κοςμικι επιρροι, κακϊσ θ ψαλτικι παράδοςθ δεν αγαπά τισ επιτθδευμζνεσ
υψιφωνίεσ και ζχει κακιερϊςει ςυνικθ ζκταςθ των μελϊν από κάτω Δι ζωσ άνω Διϋ.
Το μακάμ αυτό παίρνει το όνομά του από το φκόγγο Κε (Χουςεϊνί) ο οποίοσ ςτθρίηει τθν μελωδία,
θ οποία περιπλανιζται και κάνει καταλιξεισ ςε αυτόν.57 Βζβαια θ ςυνικθσ τελικι κατάλθξθ και ςτα
κοςμικά μζλθ, θ οποία φανερϊνει και τθ βάςθ γίνεται ςτο Ρα, ωςτόςο ςτθν ψαλτικι παράδοςθ
υπάρχουν και τα ειρμολογικά μζλθ με βάςθ Κε. Θ κλίμακά του είναι θ μαλακι διατονικι. Το τετράχορδο
Κε-Ρα ζχει δυνατότθτα να μεταβλθκεί ςε ςκλθρό χρωματικό, εφόςον θ μελωδία ζχει ανιοφςα
προοπτικι, όπωσ ςτο απόςπαςμα από το ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Κ. Ρανά που παρατίκεται:

Κατά τθν κατιοφςα προοπτικι χρθςιμοποιείται το Ηω φφεςθ κατά τθν παράδοςθ τθσ οικογζνειασ
των πρϊτων ιχων. Επίςθσ, μπορεί να ςυμπεριφζρεται ςκλθρά ςτθν πάνω φωνθτικι περιοχι. Ππωσ
ειπϊκθκε νωρίτερα, ςτθν βυηαντινι μουςικι παράδοςθ το μακάμ Χουςεϊνί αντιςτοιχεί ςτον Ρλ. Αϋιχο με
κινιςεισ ςτον τετράφωνο ι ζξω Αϋ ι τετράφωνοσ εκ του Κε. Για παράδειγμα ςτο απόςπαςμα από το
βιβλίο ‘’Καλλίφωνοσ αθδϊν’’ του Νεκταρίου μοναχοφ τθσ ςελ. 148 φαίνεται θ πρόδθλθ αντιςτοιχία του
ιχου με το μακάμ, αν και προβλζπεται και θ κάκοδοσ ςτο κάτω Κε, χαρακτθριςτικό που κα
αντιςτοιχοφςε ςτο Χουςεϊνί Αςθράν (βλ. παρακάτω).

55

Ozkan, ό.π., ς. 156-161.
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 233-234.
57
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 107 και 173.
56
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Στο παρακάτω παράδειγμα από το ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Ανκίμου Αρχιδιακόνου από το βιβλίο
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ ς.58-59 θ μελωδία κατεβαίνει αρκετά ςυχνά ςτο χαμθλό Κε, γεγονόσ που
φανερϊνει ότι το μακάμ αξιοποιεί και τθ χαμθλι φωνθτικι περιοχι πζρα από τθν υψθλι περιοχι πζριξ
τθσ βάςθσ του.

Ωσ παράδειγμα κοςμικοφ μζλουσ βλ. το κομμάτι ‘’Ω τί κλίψισ αιφνθδία’’ που αξιοποιεί το μακάμ
Χουςεϊνί ςτθ ς. 33 ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.
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4.4.3. ΗΧΟ ΠΛ. Α΄Χουςεϊνί Αςθράν
58

+
+

+

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

Κυριαηι Χρυςοπολίτου

+

476-478 ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
197-203 ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1930-1988
1985

Ρλ. Αϋεκ του
κάτω Κε
Ρλ. Αϋεκ του
κάτω Κε

Το μακάμ Χουςεϊνί Αςθράν59 εμφανίηεται ςε μία ςειρά Λειτουργικϊν και ς’ ζνα ανεξάρτθτο
‘’Άξιόν εςτιν’’. Στθ βυηαντινι μουςικι καταγράφεται ωσ ιχοσ Ρλ. Αϋτοποκετθμζνοσ τρεισ φωνζσ
χαμθλότερα.60 Οι κινιςεισ τθσ μελωδίασ αξιοποιοφν το άνω Κε ωσ Δεςπόηοντα φκόγγο και κυριαρχοφν
κατιοφςεσ κινιςεισ προσ το φκόγγο Κε τθσ χαμθλισ οκτάβασ, το οποίο και κεωρείται ωσ βάςθ του
μακάμ. Αφοφ το μακάμ ζχει χαμθλά τοποκετθμζνθ βάςθ αποκτά μεγάλο εφροσ μελωδικισ κίνθςθσ, ενϊ

58

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 197.
Ozkan, ό.π., ς. 497-500.
60
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 201-202.
59

- 40 -

κυριαρχοφν κατιοφςεσ κινιςεισ τθσ μελωδίασ. Θ κλίμακα αυτισ τθσ τροπικισ δομισ είναι θ μαλακι
διατονικι.61
Ρ.χ. ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ, ς. 477.

Θ μελωδία παρουςιάηει τισ εξισ ζλξεισ:
 Ηωϋ προσ Κε, όπου θ φράςθ ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ, ς. 477. Βλ. το
τελειϊνει ςτο Κε ι υπάρχει παραπάνω παράδειγμα.
κατιοφςα κίνθςθ τθσ μελωδίασ.
 Δι προσ Γα, όπου θ φράςθ
καταλιγει ςτο Γα, δθμιουργϊντασ
με τζτοιο τρόπο το άκουςμα
Σεμπά-ςτο τετράχορδο Ρα-Δι.

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 197.

 Ραϋ προσ Νθ, όπου θ φράςθ
κινείται προσ το Κε, δθμιουργϊντασ
με τζτοιο τρόπο το άκουςμα
Σεμπά- ςτο τετράχορδο Κε-Ραϋ.

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 200.

 Νθ προσ Ρα, όπου θ φράςθ
τελειϊνει ςτο Ρα.

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 200.

Ραράδειγμα χριςθσ του μακάμ Χουςεϊνί Αςθράν αποτελεί το Σαρκί ‘’Πζν ολ ςουχά’’. Βλ. ς. 203 ςτο
βιβλίο ΕΥΤΕΡΘ.

61

Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 120-121 και 193.
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4.4.4. ΗΧΟ ΠΛ. Α΄Ατηζμ

+
+

+
+
+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

+
+

Κωνςταντίνου Ψάχου 3-6
240-243
236-242

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΚΑΑΜΑΝΘ
ΝΤΟΥΗΓΟΥ

2000

+
+
+

7-8
80-81
116-117

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ
ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ

2013
1968

Θ ΡΑΤΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ

2013

+

+

+

Κ. Ρρίγγου

22-26

+

+

+

Β.Κ. Νικολαΐδθ

82-87

+

+
+

Βαςιλ. Νικολαΐδου

76-79
153-155

+

Ηαφειρίου Γ.

618-620

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ

269-273

ΡΑΡΑΗΑΘ

2011

155-157
450-451

ΚΥΦΛΩΤΟΥ
ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ

1901
1850

176-177

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΡΑΝΑ

Κ. Λ. Ρανά

178-181

ΡΑΝΑ

1984

Μ. Χατηθακαναςίου
Ρ. Κθλτηανίδθ
Ραπαδόπουλου Σ.

183-184
159-160
138-143
85-87

ΡΑΝΑ
ΧΛΩΤΟΥ
ΝΕΑ ΦΟΜΛΓΞ
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ

1984
1973
1950
1983

+

+
+
+
+

Κεμιςτ. Γεωργιάδου

130-132

+

Μωυςιάδου Σ.

158-159

+

Ανκίμου Λεροδ. Του
Μεςολογγίτου

469-471

+
+

+

+
+

62

+
+
+
+

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

62

ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ, ς. 618.
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2013
1933-1984
1886

1933-1984
1933-1984
1930-1988
1984

Ρλ. Aϋ
Αϋ εναρμόνιοσ
Ρλ. Aϋ πεντ.
εναρμ.
Ρλ. Aϋ
Aϋεναρμόνιοσ
Βαρφσ
εναρμόνιοσ
με διατονικόν .Αϋ
[Ρλ. Aϋ
πεντάφωνοσ]
Ρλ. Aϋ
πεντάφωνοσ
εναρμόνιοσ
Aϋεναρμόνιοσ
Ρλ. Aϋ με το Ηω
φφεςθ
Ρλ. Aϋ
πεντάφωνοσ
Ρλ. Aϋ φκορικόσ
εναρμ.
Αϋ
Ρλ. Aϋ
πεντάφωνοσ
Αϋπεντάφ. εναρμ.
Ρλ. Aϋ εναρμ.
πεντ.
ΡΛ. Aϋ εναρμ.
Ρλ. Aϋ φκορικόσ
εναρμ.
Ρλ. Aϋ φκορικόσ
εναρμ.
[Ρλ. Aϋ]
Ρλ.Aϋ
Ρλ. Aϋ πεντάφ.
ΡΛ. Aϋ πεντάφ.
εναρμόνιοσ

+

+

Στο μακάμ Ατηζμ63 θ ανιοφςα και θ κατιοφςα κλίμακα ςυμπίπτουν, δθλαδι το βαςικό
χαρακτθριςτικό των πρϊτων ιχων, όπου ο φκόγγοσ Ηω καταλαμβάνει διάφορεσ κζςεισ, εκλείπει. Το
μακάμ Ατηζμ βαςίηεται ςτο φκόγγο Ρα, αλλά ζχει ωσ χαρακτθριςτικό το φκόγγο Ηω φφεςθ, τον οποίο
τονίηει και ζχει ενδιάμεςεσ καταλιξεισ. Το μακάμ Ατηζμ μπορεί να ειδωκεί ωσ ιχοσ Αϋ πεντάφωνοσ με
τθν εναρμόνια φκορά ςτο Ηω.64 Για παράδειγμα, ςτο βιβλίο του Δ. Βουλγαράκθ διαβάηουμε: ‘’Άξιόν
εςτιν’’ Ηαφειρίου επιδιορκωκζν υπό Δ. Βουλγαράκθ τετράφωνοσ με το ατηζμ
, ιχοσ Ρλ. ΑϋΡα.
Οι πιο ςυχνζσ καταλιξεισ γίνονται ςτουσ φκόγγουσ Ηω, Δι, άνω και κάτω Ρα.
Θ κλίμακα του μακάμ είναι ςκλθρι διατονικι ςτο άνω τετράχορδο και μαλακι διατονικι ςτο κάτω. 65 Το
πάνω Βου Βαρφνεται με φφεςθ για να ςχθματίηει κακαρι τζταρτθ με τθν βακμίδα Ατηζμ , κακιςτϊντασ
τθν κλίμακα ςκλθρι διατονικι.
Πταν όμωσ θ μελωδία τονικοποιεί το άνω Ρα, το υψθλότερο τετράχορδο μπορεί να τροποποιθκεί ςε
μαλακό διατονικό, όπωσ φαίνεται ςτο ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Β. Νικολαΐδου από το βιβλίο ‘’Καλλίφωνοσ
αθδϊν’’ του Νεκταρίου μοναχοφ ς. 154.

63

Ozkan, ό.π., ς. 315-318.
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 243-244.
65
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 80-81.
64
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Ζνα ακόμθ παράδειγμα αποτελεί το απόςπαςμα ‘’ε υμνοφμεν’’ του Κ. Ρανά, ςτο βιβλίο του ίδιου,
ς. 181.

Το μακάμ Ατηζμ ςυγγενεφει ςτενά με το μακάμ Κιουρδί. Εάν θ κατάβαςθ γίνεται ςκλθρά διατονικά ςτο
κάτω τετράχορδο, ο φκόγγοσ Βου Βαρφνεται με φφεςθ, όπωσ ςτο παρακάτω παράδειγμα από τθ ς. 450
ςτο βιβλίο Ρανδζκτθσ.

Ραράδειγμα χριςθσ του μακάμ Ατηζμ αποτελεί το τραγοφδι ‘’το είπα και ςτο ξαναλζγω’’. Βλ. Καράσ Σ.,
Κεωρθτικόν, τόμοσ Βϋ, ς. 46.
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4.4.5. ΗΧΟ ΠΛ. Α΄Κιουρδί

Ρατζρα

Άξιόν εςτιν

+

+

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

+

15-16

+

+

150-154

Θ ΡΑΤΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ
Θ ΡΑΤΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

+

+

210-215

ΡΛΑΚΛΑ

1984

+

+

+

252-257

ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ

2014

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

243-249
117-122
108-113
184-187

ΝΤΟΥΗΓΟΥ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΝΤΟΥΗΓΟΥ
ΡΑΝΑ

2000

+

+

+

254-258

ΡΑΡΑΗΑΘ

2011

+

+

+

298-305

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1985

+

+

123-128

ΧΛΩΤΟΥ

1973

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

128-132
96-101
154-157
229-235
376-383
238-240
122-126
283-288
123-126

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΝΤΟΥΗΓΟΥ
ΡΕΤΛΔΘ
ΚΑΑΜΑΝΘ
ΝΕΑ ΦΟΜΛΓΞ
ΡΛΓΓΟΥ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+

+

+

171-176

ΡΑΝΑ

1984

117-118

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ

1968

+

Ιχοσ
Μακάμ

Ρλθρωτικά

66

Κ. Ρρίγγου

Κ. Ρρίγγου

Μιχαιλ
Χατηθακαναςίου

Καραμάνθ
Ραπαδοοποφλου Σ.
Ανδρζου μοναχοφ
Αγιορείτου
Κ. Λ. Ρανά

+

9-15

1974
1974

2000
1984

2013
2000
2000
1950
2010

Ρλ. Aϋ με καταλιξεισ
εισ το κάτω Κε
Ρλ. Aϋ με καταλιξεισ
εισ το κάτω Κε
Ρλ. Αϋμε βάςθ το
κάτω Κε
*Ρλ. Αϋμε βάςθ το
κάτω Κε+
*Ρλ. Aϋ με βάςθ το
κάτω Κε+
Ρλ. Aϋ επτάφωνοσ
Ρλ. Aϋ
Αϋ
Ρλ. Aϋ φκορικόσ
εναρμόνιοσ
Ρλ. Aϋ φκορικόσ
εναρμόνιοσ
Ρλ. Aϋ με ςυνεχισ
φφεςθ ςτο Βου
Ρλ. Aϋ εναρμ.
(Φρφγιοσ, )
Ρλ. Aϋ (Φρφγιοσ)
Ρλ. Aϋ (φρφγιοσ)
Ρλ. Aϋ φρφγιοσ
Ρλ. Aϋ (φρφγιοσ)
Ρλ. Aϋ (φρφγιοσ)
Αϋ εναρμόνιοσ
Aϋ εκ του κάτω Κε
Ρλ. Aϋ
Ρλ. Aϋ δϊριοσ
Ρλ. Aϋ φκορικόσ
εναρμ.
Ρλ. Aϋ

+

+

+
+

+

Το μακάμ Κιουρδί67 αντλεί τθν ονομαςία του από το φκόγγο Βου φφεςθ, ο οποίοσ ονομάηεται
Κιουρδί ςτθν αραβοπερςικι κεωρία. Το παράδοξο γεγονόσ είναι ότι ο φκόγγοσ αυτόσ ζχει τοπικι και

66
67

ΝΤΟΥΗΓΟΥ, ς. 229
Ozkan, ό.π., ς. 111-114.
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περιοριςμζνθ χριςθ, ενϊ θ βακμίδα Ατηζμ (Ηω φφεςθ) απαντάται πάντα ςτο μζλοσ. Θ βάςθ τθσ
κλίμακασ είναι ο φκόγγοσ Ρα και αποτελείται από δφο διαηευγμζνα ςκλθρά διατονικά τετράχορδα
(λείμμα – τόνοσ - τόνοσ).68

Το κάτω τετράχορδο ζχει τθ δυνατότθτα να ζχει τθν μαλακι διατονικι διαίρεςθ όπωσ φαίνεται ςτο
παρακάτω μουςικό απόςπαςμα και ςχιμα.
Βλ. Ρλθρωτικά του Μελετίου Συκιϊτου, ςτο βιβλίο του ίδιου, ς.298.

Θ κλίμακα του μακάμ δεν διαφοροποιείται ςτθν ανιοφςα και ςτθν κατιοφςα τθσ μορφι. Εάν θ
μελωδία κατεβαίνει κάτω από τθν βάςθ τότε χρθςιμοποιεί το μαλακό διατονικό τρίχορδο.69 Στισ
καταλθκτικζσ φράςεισ θ δεφτερθ βακμίδα τθσ κλίμακασ (Κιουρδί) ςυχνά ‘’προςεγγίηεται ςταδιακά, με
διαδοχικζσ μικροχφζςεισ’’.70 Δθλαδι, το διάςτθμα Ρα-Βου γίνεται ςταδιακά Μείηων τόνοσ, Ελάςςων
τόνοσ, ελάχιςτοσ τόνοσ και τζλοσ θμιτόνιο. Το μακάμ που εξετάηουμε ςυγγενεφει με το μακάμ Σεμπά,

68

Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 67 και 173.
Μαυροειδισ, ό.π., ςελ. 245.
70
Ό.π., ς. 244.
69
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όταν γίνεται θ ζλξθ του Δι προσ το Γα ςτισ καταλθκτικζσ φράςεισ. Ζτςι, εμφανίηονται οι λεγόμενεσ
φράςεισ Σεμπά Κιουρδί, όπωσ ςτα δφο παραδείγματα του Ακ. Καραμάνθ που παρατίκενται.
Π.π., ς.238.

Π.π., ς.239.

Στα ‘’Λειτουργικά’’ του Καραμάνθ θ Σεμπά Κιουρδί δομι τθσ κλίμακασ ςυναντιζται τόςο ςυχνά που
αυτι θ μεικτι ονομαςία δικαιολογείται πλιρωσ.
Πταν θ μελωδία κατεβαίνει από τθν βάςθ χρθςιμοποιεί το Ηω
φυςικό. Κάποιεσ φορζσ υπάρχει μελωδικι ζλξθ από το Νθ προσ τθ βάςθ του μακάμ. Ζτςι, εμφανίηεται
μια μελωδικι κίνθςθ με δφο ςυνεχόμενα θμιτόνια, όπωσ φαίνεται ςτο απόςπαςμα του Μ.
Χατηθακαναςίου, ιχοσ Ρλ. ΑϋΦρφγιοσ.
Π.π., ς.231.

Στθν βυηαντινι μουςικι το μακάμ Κιουρδί καταγράφεται ωσ:71
 ιχοσ Ρλ. Α ςκλθρόσ διατονικόσ εκ του Ρα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ςυχνά αναφζρεται ότι το μακάμ
χρθςιμοποιεί τθν φφεςθ ςτο Βου και τθν εναρμόνια φκορά (ι αλλιϊσ λεγόμενθ ςυνεχισ φφεςθ)
ςτο Ηω.
 ιχοσ Ρλ. Αϋεκ του κάτω Κε. Σε αυτι τθν περίπτωςθ χρθςιμοποιείται φφεςθ ςτο κάτω Ηω και θ
εναρμόνια φκορά ςτο Γα, θ οποία ζλκει το Βου προσ τα πάνω (ι αντί για φκορά χρθςιμοποιείται
δίεςθ ςτο Βου).
Στο ακόλουκο παράδειγμα θ ίδια φράςθ των Λειτουργικϊν του Κ. Ρρίγγου καταγράφεται και με τουσ
δφο τρόπουσ που μόλισ περιγράψαμε.
Βλ. βιβλίο Ρλακιά Ρλ. Αϋ, όπου το μζλοσ καταλιγει ςτο κάτω Κε, ς.212.

Βλ. Κ. Ρρίγγου , ΝΤΟΥΗΓΟΥ,Ρλ. αϋ, Κιουρδί, ς. 245.

71

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 244-245.
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Το μακάμ Κιουρδί ςυγγενεφει με το μακάμ Ατηζμ λόγω τθσ παρόμοιασ δομισ και του ίδιου άνω
τετράχορδου. Σε κάποιεσ πθγζσ εμφανίηεται το λεγόμενο μακάμ Ατηζμ-Κιουρδί.72 Ασ εξετάςουμε τθ
διαφορά μεταξφ του απλοφ Κιουρδί και του Ατηζμ-Κιουρδί.
Στο κείμενο Ερμθνεία τθσ εξωτερικισ μουςικισ (1843) ο Στζφανοσ Αϋ Δομζςτικοσ δίνει αρικμθμζνεσ
κλίμακεσ για τα μακάμια που ερευνοφμε, γεγονόσ που μασ επιτρζπει να τισ ςυγκρίνουμε.73
Κιουρδί, ς. 32.

Ατηζμ Κιουρδί, ς. 32.

Ραρατθροφμε, λοιπόν, ότι θ βαςικι διαφορά είναι ότι, όπωσ δθλϊνεται από τθν ίδια τθν
ονομαςία ‘’Ατηζμ Κιουρδί’’, θ φφεςθ ςτο Ηω (Ατηζμ) και ςτο Βου (Κιουρδί) είναι απαραίτθτθ. Ενϊ, ςτο
μακάμ Κιουρδί απαιτείται μόνο θ φφεςθ ςτο Βου (Κιουρδί).
Επιπλζον, ο Ραναγιϊτθσ Κθλτηανίδθσ ςτο κείμενό του Μεκοδικι διδαςκαλία (1881) περιγράφει τθ δομι
και το βαςικό μελωδικό πυρινα του μακάμ Κιουρδί. Θ περιγραφι δθλϊνει, ότι θ πορεία του μζλουσ ςτο
μακάμ Κιουρδί παράγεται από τθν βακμίδα Δουγκιάχ, αρχίηει από το φκόγγο Νεβά, κατεβαίνει μζχρι το
αςτ, ανεβαίνει βθματικά ςτο Χουςεϊνί και επιςτρζφει πάλι ςτο Δουγκιάχ. Μετά διζρχεται ςτο Σεμπά,
Κιουρδί και καταλιγει ςτο Δουγκιάχ. Κατά τθν ςφγχρονθ βυηαντινι παραλλαγι κα ιταν (Ρα)–Δι-Νθ-ΚεΡα-Δι φφεςθ-Βου φφεςθ-Ρα.

Στο παραπάνω διάγραμμα για το μακάμ εικονίηεται το Ηω ωσ φυςικό και δεν αποκλείεται θ χριςθ τθσ
βακμίδασ Σεμπά (Δι φφεςθ).
Στθ ς. 82 ο Κθλτηανίδθσ περιγράφει το Ατηζμ Κιουρδί. Δθλαδι, το μακάμ παράγεται από το Τηαργκιάχ,
αρχίηει από το Ατηζμ, επιςτρζφει ςτο Τηαργκιάχ, μετά ανεβαίνει ςτο άνω Τςαργκιάχ, κατεβαίνει ςτο
Χουςεϊνί και μζςω του Τςαργκιάχ οδθγείται ςτο Διουγκιάχ. Μετά ακολουκοφν οι βακμίδεσ Κιουρδί,
Τςαργκιάχ και κατεβαίνοντασ ςτο αςτ μζςω του Διουγκιάχ θ μελωδία καταλιγει ςτο Διουγκιάχ. Στθν
ςφγχρονθ βυηαντινι Ραραλλαγι κα ιταν: Δι-Ηω φφεςθ-Δι-Ηω φφεςθ-Γαϋ-Κε-Δι-Ρα-Βου φφεςθ-Γα-Ρα-ΝθΡα. Ο ςυγγραφζασ τονίηει τθ χριςθ του Ηω φφεςθ (Ατηζμ), επειδι θ μελωδία ανεβαίνει δφο φορζσ ςε
αυτι τθν βακμίδα.

72
73

Ozkan, ό.π., ς. 319-322.
Ρρβλ., επίςθσ, Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 82-83 και 187-188.
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Ραρατθροφμε ότι ο Κθλτηανίδθσ ςυμφωνεί με τον Στζφανο όςον αφορά τθν χριςθ τθσ βακμίδασ Ατηζμ.
Ο Μαυροειδισ, όμωσ, κεωρεί υποχρεωτικι τθ χριςθ του Ατηζμ ςτο μακάμ Κιουρδί αναφζροντασ ότι ‘’το
μακάμ Κιουρδί αξιοποιεί μόνιμα τθ βακμίδα Ατηζμ’’.74 Οι κεωρθτικζσ απόψεισ διίςτανται ςε αυτό το
ςθμείο. Στο υλικό που ςυγκεντρϊκθκε ςε αυτι τθν εργαςία για τθ χριςθ τθσ βακμίδασ Ατηζμ, όλα τα
Λειτουργικά που υπάρχουν ςτον πίνακα ςτθν κατθγορία Κιουρδί χρθςιμοποιοφν το Ατηζμ, οριςμζνα κακ’
όλθ τθ διάρκεια του μζλουσ και άλλα αποςπαςματικά, Ρ.χ. ςτισ κατιοφςεσ κινιςεισ.
Εντοφτοισ, υπάρχει μια ενδιαφζρουςα περίπτωςθ ενόσ ανϊνυμου ‘’Άξιόν εςτιν’’ ςτθ ςυλλογι του
Μαυρόπουλου, όπου δθλϊνεται ρθτά θ ονομαςία του μακάμ Ατηζμ Κιουρδί. Εκεί χρθςιμοποιείται θ
ςυνεχισ φφεςθ ςτο Ηω, αλλά το τετράχορδο Ρα-Δι ακολουκεί το ςχιμα τόνοσ-λείμμα-τόνοσ (θ δομι του
Ριουςελίκ).75 Θ τονικοποίθςθ του Ηω φφεςθ δίνει ςτθ ςφνκεςθ το άκουςμα του μακάμ Ατηζμ. Και μόνο
ςτθν περίπτωςθ όπου θ μελωδία καταλιγει ςτο Κε ακοφγεται ωσ Κιουρδί.
Αξίηει να παραβάλλουμε το άςμα ‘’Όποιοσ δεν βαςτά τουσ όρουσ’’ που είναι γραμμζνο ςτο μακάμ
Κιουρδί. Βλ. ς. 26 ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΩΑ του Θ. Υωκαέωσ.

74
75

Μαυροειδισ, ό.π., ςελ. 244.
Βλ. κεφάλαιο Μπουςελίκ.
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4.4.6. ΗΧΟ ΠΛ. Α΄εμπά
76

+

Κ. Ρρίγγου

198-201

+

Κ. Ρρίγγου

16-18

+
+
+

Δ. Σουρλαντηι
Β.Κ. Νικολαΐδθ

237-242
14-15
328-336

+

+

+

Βιβλίο

]
Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

+

+

76

Σελίδεσ

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

[

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Αϋ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ
ΧΛΩΤΟΥ
ΡΕΤΛΔΘ

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ, ς. 16.
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ΑϋΡακθτικόσ
Ρλ. αϋ
1992
1973
2000

Αϋ
[Αϋ]
Αϋ

+

Το μακάμ Σεμπά77 ζχει βάςθ το φκόγγο Ρα. Στθ βυηαντινι μουςικι το τετράχορδο Σεμπά
διαιρείται ςε 10-8-8 μόρια. Θ τζταρτθ βακμίδα από τθ βάςθ του είναι χαμθλότερθ από τθν κακαρι
τζταρτθ. Το μακάμ Σεμπά χρθςιμοποιεί τθν μεικτι κλίμακα που αρχίηει από το μαλακό διατονικό
τρίχορδο (Ρα-Βου-Γα).78 Κατά κανόνα, από τθν τρίτθ βακμίδα ςυνεχίηει ςκλθρά χρωματικά μζχρι το άνω
Γα, χωρίσ να αποκλείονται μαλακζσ χρωματικζσ εκδοχζσ τθσ κλίμακασ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, όχι μόνο
δεν κα είναι θ τζταρτθ κακαρι από τθ βάςθ, αλλά οφτε και θ οκτάβα κακαρι ςε ςχζςθ με αυτιν. (ΡαΡαϋ φφεςθ)(Βλ. Το ςχιμα). Εάν θ μελωδία εξελίςςεται ακόμα πιο πάνω τότε κα χρθςιμοποιεί τθν ςκλθρι
διατονικι διαίρεςθ του πενταχόρδου Γαϋ-Νθϋ.
Κατά τθ μελωδικι πορεία ςε αυτό το μακάμ μπορεί να επαναλθφκεί το τετράχορδο Σεμπά από το
άνω Ρα, ιδιαιτζρωσ ςτισ φράςεισ με κατιοφςα προοπτικι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ αξιοποιείται το
ςφςτθμα Διαπαςϊν. Επίςθσ, το μακάμ Σεμπά ζχει τθν εναλλακτικι δυνατότθτα να ανεβαίνει ςτθν
υψθλότερθ φωνθτικι περιοχι χρωματικά. (Βλ. Το ςχιμα).
Το τετράχορδο Ρα-Δι φφεςθ δεν είναι απαραίτθτα παρόν ςτο εν λόγω μακάμ. Είναι ςυχνι θ χριςθ του
κακαροφ Δι και οι μαλακζσ διατονικζσ καταλιξεισ Δι-Ρα. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτισ τθσ ιδιότθτασ
του μακάμ εντοπίηονται ςτα Λειτουργικά του Ρετρίδθ, ς. 331.

Στθ βυηαντινι μουςικι το μακάμ Σεμπά αντιςτοιχεί ςτο ιχο Ρλ. Αϋδίφωνο φκορικό ι αλλιϊσ λεγόμενο
ιχο Νάο.79 Σε αυτόν τον ιχο τονίηεται θ τρίτθ βακμίδα Γα, όπου και μπορεί να γίνει και τελικι κατάλθξθ
με τθ μελωδικι ζλξθ του φκόγγου Δι. Το μακάμ Σεμπά καταγράφεται με τισ αρχικζσ μαρτυρίεσ του Ρλ.
Αϋιχου και τοπικζσ υφζςεισ ςτουσ φκόγγουσ Δι, Ηω και άνω Ρα. Ασ δοφμε το απόςπαςμα από το ‘’Άξιόν
εςτιν’’ του Ρρίγγου από το βιβλίο Θ Ρατριαρχικι Φόρμιγξ, τ. Βϋ, ς. 17.

Άξιο αναφοράσ είναι το γεγονόσ ότι το μακάμ Σεμπά ςτθ βυηαντινι μουςικι μπορεί να ζχει τοπικι χριςθ
ςε οριςμζνεσ φράςεισ ενόσ ζργου που είναι γραμμζνο ςε άλλο μακάμ. Μερικζσ φορζσ το άκουςμα Σεμπά
ςε πραγματικά ζργα μεταφζρεται μία πζμπτθ υψθλότερα. Τότε το τετράχορδο Σεμπά κα αντιςτοιχεί ςτο
Κε-Ραϋ. Φανερό παράδειγμα αυτισ τθσ καταγραφισ είναι τα Λειτουργικά του Ρρίγγου ςτο βιβλίο Θ

77

Ozkan, ό.π., ς. 342-346.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 59 και 177.
79
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 247-248.
78
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Ρατριαρχικι Φόρμιγξ, τ. Αϋ, τα οποία ςτο τίτλο αναφζρουν τον Αϋ ιχο με τθ ςθμείωςθ ‘’Ρακθτικόσ
Σεμπά’’.80 Θ καταγραφι του μακάμ γίνεται με δφο τρόπουσ:
 Με τοπικι φφεςθ ςτο άνω Ρα.



Φκορά του Βϋ ιχου ςτο άνω Νθ.

Τα δφο αυτά παραδείγματα αντλοφνται από τθ ς. 200 ςτα Λειτουργικά και το ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Ρρίγγου
από το βιβλίο Θ Ρατριαρχικι Φόρμιγξ, τ. Αϋ που μόλισ αναφζραμε.
Το μακάμ Σεμπά ςυνεργάηεται, επίςθσ, με το χρωματικό γζνοσ μελοποιίασ:


ςτθ μαλακι του εκδοχι. Βλ. Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, τ. Αϋ, ς. 200.



ςτθ ςκλθρι του εκδοχι. Βλ. ΧΛΩΤΟΥ, ς. 15.

Ραράδειγμα χριςθσ του μακάμ Σεμπά αποτελεί το τραγοφδι ‘’Λφπθν ςτθν λφπθν μου ηθτϊ’’. Βλ. ς. 19
ςτθ ςυλλογι ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.

80

Θ Ρατριαρχικι Φόρμιγξ, τ. Αϋ, ς. 198
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4.4.7. ΗΧΟ ΠΛ. Α΄Πιουςελίκ

Ρατζρα
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Γεραςίμου Κανελλίδου

180-182
31-35
111-114
111-113
119-121

ΚΑΑΜΑΝΘ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΥΦΛΩΤΟΥ

250-255
174-176

5-12
247-249
90-96
67-71
187-188
110-113
114-116
113-114
190-192
113-115
262-263
264-267

ΝΤΟΥΗΓΟΥ
ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ
‘’ΗΩΘ’’
ΝΛΚΘΦΟΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΚΛΑΜΘΛΛΔΟΥ
ΡΩΓΑΚΘ
ΧΛΩΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ
ΚΑΑΜΑΝΘ
ΧΛΩΤΟΥ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ
ΧΛΩΤΟΥ
ΡΑΡΑΗΑΘ
ΡΑΡΑΗΑΘ

155-160

ΡΑΝΑ

248-249
72-75
216-222
97-101
134-141
226-231
155-157

ΡΑΡΑΗΑΘ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ
ΝΤΟΥΗΓΟΥ
ΧΛΩΤΟΥ
ΝΤΟΥΗΓΟΥ
ΡΛΑΚΛΑ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
ΚΑΑΜΑΝΘ

222-224
241-245
423-426

+
+
+
+

Γεραςίμου Κανελλίδου
Κ. Ρρίγγου
Κ. Ρρίγγου
Γεωργίου
Σαρανταεκκλθςιϊτου

Γ. Σαρανταεκκλθςιϊτου
Κ.Λ. Ρανά

+
+
+
+
+
+
+
+

81

Σελίδεσ

+

+
+
+
+
+
+

Συνκζτθσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Ρλθρωτικά

Άξιόν εςτιν

81

Κ.Λ. Ρανά
Λωάννου Ραλλάςθ

Κ. Ψάχου.
Κεμιςτ. Γεωργιάδου
Μιςαθλίδου,
διαςκευαςκζν υπό Ακ.
Καραμάνθ

188-189

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ, ς. 46
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1955-1990 Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ
1981
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
1968
Ρλ. Αϋφκορικόσ
1901
Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ
εκ του Ρα
2000
Ρλ. Αϋ
1936
Ρλ. Αϋ
1931
Ρλ. Αϋ
2014
Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ
1930-1988 Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋεναρμ.
Ρλ. αϋ
Ρλ. Αϋεναρμ.
Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ
Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
1968
Ρλ. Αϋφκορικόσ
1985
Ρλ. Αϋ
1973
[Ρλ. Αϋ]
2011
Ρλ. Αϋφκορικόσ
2011
Ρλ. Αϋφκορικόσ
εναρμόνιοσ
1984
Ρλ. Αϋφκορικόσ
εναρμόνιοσ
2011
Ρλ. Αϋ
2013
Ρλ. αϋ
2000
Ρλ. αϋ
1973
Ρλ. Αϋεναρμ.
2000
Αϋ εναρμ.
1984
Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ
1933-1984 Ρλ. αϋ
1909
1973
2013
1955-1990
1973

1955-1990 Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Ακ. Καραμάνθ
Β.Κ. Νικολαΐδθ
Ραπαδοποφλου Σ.
Χαρ. Καρακατςάνθ

189-190
102-107
115-120
46-49

Δ. Σουρλαντηι
Ανδρζου μοναχοφ
Αγιορείτου
Αντωνίου Χρ. Σφρκα

318-325
126-127

Γεωργίου Αντ. Σφρκα

242-246
35-37
246-247
167-170
213-215
144-152
186-190
192-194
68-69
73-76
26-27
421-423
160-161

ΚΑΑΜΑΝΘ
ΧΛΩΤΟΥ
ΝΕΑ ΦΟΜΛΓΞ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ
ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

1955-1990
1973
1950
1974

Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ
[Ρλ. αϋ] εναρμ.
Ρλ. αϋ
Ρλ. Αϋ[φκορικόσ]

1992

Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ
Ρλ. Αϋ

ΡΑΡΑΗΑΘ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ
ΡΑΡΑΗΑΘ
ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ
ΚΑΑΚΑΣΘ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ
ΤΣΛΚΝΟΡΟΥΛΟΥ
ΨΑΧΟΥ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΡΑΝΑ

2011
1981
2011
2004
2004
1988
1985
1985
1906
1912
1974

Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. αϋ
Ρλ. Αϋ
Ρλ. Αϋεναρμόνιοσ

1930-1988 Ρλ. Αϋ
1984

Ρλ. Αϋφκορικόσ
εναρμόνιοσ

Το μακάμ Ριουςελίκ παίρνει το όνομά του από τθν δεφτερθ βακμίδα τθσ κλίμακασ, το οξυμζνο
Βου. Το μακάμ χαρακτθρίηεται από μελωδικι εξζλιξθ ςτισ ψθλζσ φωνθτικζσ περιοχζσ. Ππωσ και το
ςυγγενζσ μακάμ Νεχαβζντ, το μακάμ Ριουςελίκ είναι ζνα αγαπθτό τροπικό ςχιμα και ζχει ευρεία
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διάδοςθ ςτα νεϊτερα μουςικά ζργα κατζχοντασ τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ςτθν εργογραφία
και αντανακλϊντασ τθν ζντονθ επιρροι και από το ευρωπαϊκό μινόρε. 82
Ωσ βάςθ το μακάμ παίρνει το φκόγγο Ρα. Το βαςικό μόρφωμα που δομείται θ κλίμακα του
μακάμ είναι το ςκλθρό διατονικό τετράχορδο (τόνοσ - λείμμα - τόνοσ).83 Για αυτό άλλωςτε απαιτείται θ
όξυνςθ του φκόγγου Βου. Δθλαδι το τετράχορδο Ρα-Δι ςυμπίπτει ςτθν δομι με το τετράχορδο Δι-Νθ,
όπου το Ηω φφεςθ είναι ο αμετάβλθτοσ φκόγγοσ ανεξαρτιτωσ από τθν ανιοφςα ι τθν κατιοφςα κίνθςθ
τθσ μελωδίασ. Το ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί το μακάμ είναι το Διαπαςϊν, δθλαδι τα διαςτιματα τθσ
κλίμακασ επαναλαμβάνονται και μία οκτάβα ψθλότερα.
Το τετράχορδο Κε-Ραϋ μπορεί να διαιρείται και με ςκλθρό χρωματικό τρόπο όταν θ μελωδία κινείται
προσ τα πάνω. Ρ.χ. ς. 69 τθσ ςυλλογισ ΤΣΛΚΝΟΡΟΥΛΟΥ.

Σφμφωνα με τθν τουρκικι και αραβικι κεωρία ςτο μακάμ Ριουςελίκ το τετράχορδο Δι- Νθ υπάρχει
θ δυνατότθτα να διαιρείται ςκλθρά χρωματικά ςτθν ανάβαςθ και μαλακά διατονικά κατά τθν
κατάβαςθ.84 Πμωσ, καμία από αυτζσ τισ εκδοχζσ δεν ςυναντοφμε ςτθν βυηαντινι εκκλθςιαςτικι
παράδοςθ ςτο ςφνολο των Λειτουργικϊν του μακάμ Ριουςελίκ που μελετικθκε.
Το ςκλθρό χρϊμα εμφανίηεται μόνο ςτο τετράχορδο Κε-Ρα. Βλ. ΨΑΧΟΥ, ς. 74.

Εάν θ μελωδία κατεβαίνει κάτω από τθν βάςθ τοτε ιςχφει θ ζλξθ του Νθ προσ το Ρα. Αυτό ακόμα
μία φορά υπογραμμίηει ότι το μακάμ Ριουςελίκ ακολουκεί τθν ίδια δομι με τθν ευρωπαϊκι αρμονικι
ελάςςονα κλίμακα, όπου ο προςαγωγζασ ζχει τάςθ ζλξθσ προσ τθν τονικι. 85 Ρ.χ. ςτθ ς. 71 ςτο ‘’Άξιόν
εςτιν’’ του Γεράςιμου Κανελλίδου ςτθ ςυλλογι του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ.

82

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 245-246.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 89-90 και 175.
84
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 245-246.
85
Taylor E., The AB guide to music theory,part I, London, 1989, ς. 28.
83
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Ππωσ είδαμε ςτο παραπάνω παράδειγμα, το μακάμ Ριουςελίκ ακοφγεται ςαν τθν ευρωπαϊκι ελάςςονα
κλίμακα, ενϊ ςτθ βυηαντινι μουςικι το μακάμ αντιςτοιχεί ςτον ιχο Δϋ ςκλθρό διατονικό κατά μετάκεςθ
εκ του Ρα. Πμωσ, ςχεδόν ςε όλεσ περιπτϊςεισ καταγράφεται ωσ ιχοσ Ρλ. Αϋφκορικόσ εναρμόνιοσ ι
ςκλθρόσ διατονικόσ.86 Για τθν καταγραφι του υπάρχουν δφο περιπτϊςεισ:


Το Βου οξφνεται με δίεςθ κακιςτϊντασ το διάςτθμα Ρα-Βου μείηονα τόνο, αντί για Ελάςςονα
τόνο. Ρ.χ. ς. 73 ςτα Λειτουργικά τθσ ςυλλογισ του Ψάχου.

Ραρομοίωσ ςυμβαίνει και ςτο παρακάτω παράδειγμα. Βλ. ΡΑΝΑ, ς. 156.



Με εναρμόνια φφεςθ ςτο Γα, μικραίνοντασ το διάςτθμα Γα-Βου ςτα 6 μόρια ι θμιτόνιο. Ρ.χ.
ς. 189 ςτα Λειτουργικά τθσ ςυλλογισ του ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ.

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι λόγω τθσ κυριαρχίασ του φκόγγου Χουςεϊνί οι καταλθκτικζσ φράςεισ με Ηω
φφεςθ (Ατηζμ) δίνουν τθν εντφπωςθ του μακάμ Κιουρδί.
Ραρόμοια τροπικι δομι ζχει το τραγοφδι ‘’Αχ, εισ τα βάκθ τθσ καρδίασ μου’’. Βλ. ς. 27 ςτο βιβλίο
ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.

86

ΡΑΝΑ, ς. 160.
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4.4.8. ΗΧΟ ΠΛ. Α΄Χθςάρ
Συνκζτθσ

+

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Κ. Ρρίγγου

20-22

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ

1974

Δ. Νεραντηι

ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΡΛΓΓΟΥ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ

1983

+

110-111
144-145
288-289
43-45

+

+

Λερόκεου ιερομονάχου
φιλοκεΐτου
Ρ. Κθλτηανίδθ

140-143

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+

+

161-162
107-110

ΧΛΩΤΟΥ
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ

+
+
+

+

87

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

87

ΡΛΓΓΟΥ, ς. 288.
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2010
1974

1973
1983

Ρλ. Αϋπεντάφωνοσ
φκορικόσ (Σπάκιον
μζλοσ)
Ρλ. Αϋ*με χρόαν Σπάκθ+
Ρλ. Αϋ*με χρόαν Σπάκθ+
Ρλ. Αϋ, Σπάκιον Σπάκθ
Ρλ. Αϋπεντάφωνοσ
φκορικόσ (Σπάκιον
μζλοσ)
Ρλ. ΑϋΜζλοσ Σπάκιον
Ρλ. Αϋ*με χρόαν Σπάκθ+
Ρλ. Αϋ*με χρόαν Σπάκθ+

Το μακάμ Χθςάρ88 παίρνει το όνομά του από τθν βακμίδα Χθςάρ (Δι με δίεςθ) και ςτθ βυηαντινι
μουςικι αντιςτοιχεί με τθν χρόα Σπάκθ89, θ οποία ςτο φκόγγο Κε ζχει το διάςτθμα δίεςθσ εκατζρωκεν.90
Ζτςι, τα διαςτιματα τθσ κλίμακασ διαμορφϊνονται ϊςτε να δθμιουργοφνται δφο ςυνθμμζνα ςκλθρά
χρωματικά τετράχορδα (βλ. το ςχιμα).91
Κατά τισ κεωρθτικζσ πθγζσ κατεβαίνοντασ προσ τθν βάςθ του μακάμ, το φκόγγο Ρα, θ μελωδία
κινείται ςτθ φυςικι κλίμακα, όμωσ ςτα περιςςότερα παραδείγματα που διακζτουμε το τρίχορδο Ρα-Γα
καταγράφεται ωσ ςκλθρό διατονικό με τθν εναρμόνια φκορά ςτο φκόγγο Γα και τα διαςτιματα τόνου
και λείμματοσ. Στθν υψθλι φωνθτικι περιοχι επίςθσ εμφανίηεται το ςκλθρό χρϊμα ςτθ διαίρεςθ του
τρίχορδου Ραϋ- Γαϋ, που επαναλαμβάνεται με ακρίβεια μία οκτάβα χαμθλότερα.
Στο υλικό που διακζτουμε βρίςκονται τρεισ ςειρζσ Λειτουργικϊν και δφο ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Ρ.
Κθλτηανίδθ και του Κ. Ρρίγγου, το τελευταίο ςε τζςςερεισ διαφορετικζσ εκδόςεισ. Σε όλεσ τισ πθγζσ ο
ιχοσ των κομματιϊν καταγράφεται ωσ Ρλ. του Αϋ εισ Σπάκιον μζλοσ.
Ωσ προσ τισ άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ του μζλουσ αξίηει να αναφζρουμε τθν ζλξθ του φκόγγου Νθ προσ τθν
βάςθ, χαρακτθριςτικό φαινόμενο ςε όλεσ τισ διακζςιμεσ ςυνκζςεισ. Με τζτοιο τρόπο θ καταλθκτικζσ
φράςεισ τθσ μελωδίασ ςυγγενεφουν με το μακάμ Ριουςελίκ. Ρ.χ. ς. 44 ςτο βιβλίο Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ.

Τα Λειτουργικά του Δ. Νεραντηι από τισ ς. 43-45 του βιβλίου Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ,
ακολουκοφν αποκλειςτικά τθ δομι των ςυνθμμζνων ςκλθρϊν χρωματικϊν τετραχόρδων και θ μελωδία
διζρχεται τουσ φκόγγουσ Δι δίεςθ και Ηω φφεςθ, χαρακτθριςτικοφσ τθσ χρόασ Σπάκθσ. Ενϊ τα άλλα
Λειτουργικά του Λεροκζου ιερομονάχου Φιλοκεΐτου (ς. 140-143 του βιβλίου ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ) και τα
ανϊνυμα (ς. 107-11 ςτθν ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ) χρθςιμοποιοφν παράλλθλα και τθ φυςικι κλίμακα ςτθ
μεςαία φωνθτικι περιοχι και επίςθσ ςε μερικζσ φράςεισ αναιροφν τισ ζλξεισ τθσ Σπάκθσ. Ρ.χ. ςτθ ς. 110
ςτο βιβλίο ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ μετά από τισ εν λόγω ζλξεισ, ο ςυνκζτθσ τοποκετεί τθ ςκλθρι χρωματικι
φκορά του Ρα ςτο φκόγγο Κε ςτθ λζξθ ‘’ευλογοφμεν’’. Κατεβαίνοντασ προσ ςτο φκόγγο Δι θ δράςθ τθσ
φκοράσ αποηθτά το διάςτθμα Δι-Κε να εκτελείται ωσ Μείηων τόνοσ και όχι με τθ χαρακτθριςτικι δίεςθ
τθσ Σπάκθσ.

88

Ozkan, ό.π., ς. 323-327.
Χατηθμιχελάκθσ Γ., ό.π., ς. 199-201.
90
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 254-256.
91
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 109-112 και 173.
89
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Ζνα άλλο παράδειγμα ςυναντάμε ςτθ ς.141 του βιβλίου ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ, όπου ο ςυνκζτθσ
βάηει ςτο φκόγγο Κε τθ διατονικι φκορά που τρζπει το διάςτθμα Κε-Ηω ςε Ελάςςονα τόνο κατά τθν
ανάβαςθ, άρα θ επακόλουκθ κίνθςθ προσ τα πάνω γίνεται διατονικά.

Το πεντάχορδο Ρα-Κε επίςθσ εμφανίηεται με τθ διατονικι εκδοχι ςτθ ς. 142 τθσ ίδιασ ςφνκεςθσ.

Το ςυμπζραςμα που μποροφμε να εξαγάγουμε από τα παραπάνω είναι ότι ςτισ ςυνκζςεισ που
κατατάςςουμε ςτθν κατθγορία του μακάμ Χθςάρ θ λειτουργία τθσ Σπάκθσ δεν είναι μόνιμο φαινόμενο,
δθλαδι θ ςυγκεκριμζνθ τροπικι δομι άριςτα εφαρμόηει τισ μετατροπίεσ ςτθ φυςικι κλίμακα και
ςυνεργάηεται ζτςι με τουσ διατονικοφσ ιχουσ.
Το ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Κ. Ρρίγγου παραδίδεται ςε τζςςερεισ διαφορετικζσ εκδόςεισ, οι οποίεσ
εκτόσ από λεπτζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν κίνθςθ τθσ μελωδίασ παρουςιάηουν και διαφορζσ ςτθ
διαςτθματικι δομι. Ρ.χ. θ ίδια φράςθ ‘’και μθτζρα του Θεοφ θμϊν’’ ςτθν ς. 144 του βιβλίου ΜΟΝΘΣ
ΓΘΓΟΛΟΥ καταλιγει ςκλθρά διατονικά λόγω τθσ επίδραςθσ τθσ εναρμόνιασ φκοράσ ςτο φκόγγο Γα,
ενϊ ςτθν ς. 21 του βιβλίου Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ ακολουκεί τθν μαλακι διατονικι πορεία, για
άλλθ μια φορά αποδεικνφοντασ τθν ςχετικότθτα τθσ μαλακισ και τθσ ςκλθρισ διαίρεςθσ των
τετραχόρδων.
1)

2)

Ραρόμοια τροπικι δομι ζχει το άςμα ‘’Ζλπιηα και πάλι ελπίηω’’ του Γρθγορίου Ρρωτοψάλτου. Βλ. ς. 225226 ςτο βιβλίο ΕΥΤΕΡΘ, όπου το μακάμ αναφζρεται ωσ Χθςάρ Ριουςελίκ.
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4.5.1. ΗΧΟ ΠΛ. Β΄Χιτηαηκιάρ
92

+
+

+
+
+
+
+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

93

Γ.
202-203
Σαρανταεκκλθςιϊτου
Ακ. Καραμάνθ
232-235
63

ΚΑΑΜΑΝΘ

1955-1990

ΚΑΑΜΑΝΘ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ

1955-1990
1981

Ρλ.
Βϋ[επτάφωνοσ]
Ρλ. Δϋχρωματικόσ
Ρλ. Βϋεπτάφωνοσ

Καραμάνθ
Κ. Ψάχου

235-236
237-238
173-175

1955-1990
1955-1990
1933-1984

Ρλ. Δϋχρωματικόσ
Ρλ. Δϋχρωματικόσ
Ρλ. Δϋχρϊμ.

Κ. Ρρίγγου

54-56

1974

Ρλ. Βϋεκ του Νθ

2011
1973

Ρλ. Δϋχρωματικόσ
Ρλ. Δϋχρωματικόσ
επτ.
Ρλ. Δϋχρωματ.
Ρλ. Βϋεκ το Νθ

+

+
+

325-327
244-248

ΚΑΑΜΑΝΘ
ΚΑΑΜΑΝΘ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ
ΡΑΡΑΗΑΘ
ΧΛΩΤΟΥ

+
+

+
+

318-322
118-121

ΡΛΓΓΟΥ
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ

2010
1983

91-93

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ

1974

322-324

ΡΛΓΓΟΥ

2010

Κ. Ρρίγγου

261-267

ΝΤΟΥΗΓΟΥ

2000

Κ. Ρρίγγου

249-255

ΧΛΩΤΟΥ

1973

Τριανταφφλλου
Γεωργιάδου,

106-108

Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ
ΡΑΡΑΗΑΘ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ

1974

+

+
+

Κ. Ψάχου

+
+

+

+

+

+

+
+
+

92
93

Τριανταφφλλου
Γεωργιάδου

328-329
56-57

2011
1974

+

175-176

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+

324-325

ΡΛΓΓΟΥ

2010

+

258-260

ΧΛΩΤΟΥ

1973

ΚΑΑΜΑΝΘ, ς. 234.
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ, ς. 63
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Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ
(χρωματικόσ μετά
εναρμόνιου)
Ρλ.
Δϋεπτ.χρωματ.
Ρλ. βϋ, Ρλ.
Δϋχρωματικόσ
επτ.
Ρλ. Δϋχρωματικόσ
επτ.
Ρλ, δϋ
χρωματικόσ
Ρλ. ΔϋΧρωματικόσ
Ρλ. Βϋεκ του Νθ
επτάφωνοσ
*Ρλ. Βϋεκ του Νθ
επτάφωνοσ+
Ρλ.
Δϋεπτ.χρωματ.
Ρλ. Δϋχρωματικόσ

+

+

Τρ. Γεωργιάδθ

155-156

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ

2013

Ρλ. Δϋχρωματικόσ
επτ.

261-263

ΧΛΩΤΟΥ

1973

506-508

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
Θ ΡΑΤΛΑΧΛΚΘ
ΦΟΜΛΓΞ, Τ. Βϋ

1930-1988

216-221

ΡΑΝΑ

1984

Λ. Αρβανίτθ
Κ. Στανίτςα

89
164-165

ΑΒΑΝΛΤΘ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

172-175

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

177-178

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+
+

Λεροκζου
ιερομονάχου
Φιλοκεΐτου
Κατά τθν γραφιν
Ανδρζου Μοναχοφ
Γ. Βιολάκθ
Γ. Βιολάκθ
Ανωνφμου

Ρλ. Δϋχρωματικόσ
επτ.
Ρλ. Δϋμεικτόσ
[χρωματικόσ]
Ρλ, δϋ επτάφωνοσ
φκορικόσ
χρωματικόσ
Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ
χρωματικόσ
Ρλ. Βϋεπτάφωνοσ
[Ρλ.
Βϋεπτάφωνοσ]
Ρλ. Βϋεκ του Νθ

168-169
181-182
255-257

ΚΟΣΜΑ ΜΑΔΥΤΛΝΟΥ
ΚΟΣΜΑ ΜΑΔΥΤΛΝΟΥ
ΡΛΑΚΛΑ

1897
1897
1984

+

Ανϊνυμων

224-225

ΚΑΑΜΑΝΘ

1955-1990

+

Νεκταρίου Μοναχοφ

502-504

1930-1988

221-222

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΡΑΝΑ

+

153-154

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ

2013

+
+

131-132
342-344

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1968
1985

+

344-346

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1985

88-89

ΧΛΩΤΟΥ

1973

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

Χριςτοδοφλου
Γεωργιάδου
Κων. Λ. Ρανά

+

+
+

+

+

Ρ. Κθλτηανίδθ

101-106

1974

1984

+

*Ρλ. Βϋεκ του Νθ
επτάφ.+
Ρλ.δϋ χρωματικόσ
Ρλ.δϋ χρωματικόσ
Ρλ. Δϋεπτάφ.
χρωματικόσ
Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ
χρωματικόσ
Ρλ. Δϋμεικτόσ
*χρωματικόσ+
Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ
χρωματικόσ
Ρλ. Δϋχρωματικόσ
επτ.
Ρλ. Δϋχρωμ.
Ρλ. Βϋεκ του Νθ
επτ.
Ρλ. Βϋεκ του Νθ
επτ.

Δϋ χρωματικόσ

Το μακάμ Χιτηαηκιάρ94 κατά τθν ανατολικι κεωρία είναι μακάμ κατά μετάκεςιν Βάςθσ τθσ
οικογενείασ των Χιτηάη και λαμβάνει ωσ βάςθ το φκόγγο Νθ και λαμβάνει ωσ βάςθ το φκόγγο Νθ.
Δομείται από ςκλθρά χρωματικά τετράχορδα, τα οποία επαναλαμβάνονται κατ’ ζκταςθ δφο οκταβϊν. 95
Το μακάμ αυτό εξελίςςεται μελωδικά προσ τισ υψθλζσ φωνθτικζσ περιοχζσ, εξ ου και θ ςυχνι ονομαςία

94
95

Ozkan, ό.π., ς. 240-245.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 162-163 και 180.
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‘’επτάφωνοσ’’ ςτθ βυηαντινι βιβλιογραφία. Στθν ψαλτικι μουςικι παράδοςθ το άκουςμα Χιτηαηκιάρ
καταγράφεται με διάφορουσ τρόπουσ:96



Ωσ ιχοσ Ρλ. Δϋ χρωματικόσ ςτθριηόμενοσ ςτθν ίδια βάςθ με τον Ρλ. Δϋ.



Ωσ ιχοσ Ρλ. Βϋ εκ του Νθ παίρνει τθν ονομαςία του από τθν ίδια δομι τθσ κλίμακασ με Ρλ. Βϋ
ανεπτυγμζνθ από διαφορετικι βάςθ.



Μερικζσ φορζσ καταγράφεται ωσ απλόσ Ρλ. Βϋμε τθν ζνδειξθ ‘’επτάφωνοσ‘’.

Για παράδειγμα, το ίδιο ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Ακ. Καραμάνθ ςε διαφορετικζσ εκδόςεισ καταγράφθκε
τόςο ωσ Ρλ. Βϋ, όςο και ωσ Ρλ. Δϋ χρωματικόσ.
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ, ςελ. 63.

96

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 227-228.
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ΚΑΑΜΑΝΘ, ςελ. 234.

Ο Μαυροειδισ ςχετίηει το μακάμ Χιτηαηκιάρ με τον ιχο Ζςω Βϋ χρωματικό από το Νθ, υποκζτοντασ
τθν ‘’ςχετικότθτα των διαφορϊν του ςκλθροφ από μαλακό χρϊμα’’.97
Λόγω κοινισ βάςθσ με το μακάμ αςτ (ιχο Ρλ. Δϋ) ζχει τθν δυνατότθτα να αλλάηει ςφμφωνα με
αυτό τθ δομι του και ζτςι να μετατρζπει το πεντάχορδο Νθ-Δι ςε μαλακό διάτονο. Ρ.χ. ‘’Άξιόν εςτιν’’ του
Νεκταρίου Μοναχοφ από το βιβλίο του ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ, ς.502-503.

Το ίδιο πεντάχορδο Νθϋ-Διϋ, δθλαδι μία οκτάβα υψθλότερα, μερικζσ φορζσ μετατρζπεται ςε
ςκλθρό διατονικό και ακοφγεται ςαν το μακάμ Ριουςελίκ, εάν τονικοποιεί το φκόγγο Νθϋ, και ςαν το
μακάμ Κιουρδί εάν τονικοποιεί το φκόγγο Ρα. Ρ.χ. ‘’Άξιόν εςτιν‘’ του Κ. Ψάχου κατ’ απόδοςιν Κ. Ρρίγγου,
από το βιβλίο του ς . 323.

Επιπλζον, το μακάμ Χιτηαηκιάρ ςτισ κατιοφςεσ κινιςεισ μπορεί τοπικά να ακοφγεται ςαν Ριουςελίκ
και Κιουρδί εάν τονικοποιεί τουσ φκόγγουσ Γα και Δι, αντίςτοιχα. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι
αυτονόθτθ θ χριςθ των υφζςεων ςτουσ φκόγγουσ Ηω και Κε. Ρ.χ. φράςθ από τα ‘’Λειτουργικά‘’ του Κ.
Ρρίγγου από το βιβλίο του Ραπαηαρι, ς. 326.

Ράνω ςτο μακάμ Χιτηαηκιάρ βαςίηεται το τραγοφδι ‘’Σί μεγάλθν εξουςίαν’’. Βλ. ς. 17 ςτθ ςυλλογι
ΡΑΝΔΩΑ του Θ. Υωκαέωσ.

97

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 228.
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4.5.2. ΗΧΟ ΠΛ. Β΄Ζιργκιουλζ Χιτηάη
Συνκζτθσ

+

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

98

238-240

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1985

Ρλ. Βϋ

+

Το ‘’Άξιόν εςτιν’’ που βρίςκουμε ςτισ ς. 238-240 του βιβλίου ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ δθλϊνει το ιχο
Ρλ. του Βϋ και αναφζρει ρθτά το όνομα του μακάμ, Ηιργκιουλζ Χιτηάη. Θ κλίμακα τθσ ςφνκεςθσ
ςυντίκεται από δφο ςυνθμμζνα ςκλθρά χρωματικά τετράχορδα, τα οποία ςυνάπτονται από τον φκόγγο
Κε. Στο φκόγγο Κε πραγματοποιείται θ φκορά του Δι, ωσ κορυφι του ςκλθροφ χρωματικοφ τετράχορδου
του Ρλ. του Β’ ιχου, και μετατρζπει το τετράχορδο Βου- Κε ςε ςκλθρό χρωματικό, με προςλαμβανόμενο
Μείηονα τόνο Ρα-Βου από κάτω. Το χαρακτθριςτικό τθσ κλίμακασ είναι ότι ςτθριηόμενθ ςτο φκόγγο Ρα
το κάτω πεντάχορδό Ρα-Κε ακοφγεται ςαν μακάμ Νιγκρίη,99 (βλ. το ςχιμα). Κάτω από τθ βάςθ τθσ, θ
μελωδία χρθςιμοποιεί ωσ ελάχιςτο τόνο το διάςτθμα Νθ-Ρα, απαιτϊντασ τθν όξυνςθ του φκόγγου Νθ.
Σφμφωνα με αυτόν τον υπολογιςμό εξθγείται θ προζλευςθ του ονόματοσ του μακάμ, που υποδθλϊνει το
Ηιργκιουλζ,100 δθλαδι το φκόγγο Νθ δίεςθ (είτε Ρα φφεςθ) ςτθν ανατολικι κεωρία, και Χιτηάη ωσ
κίνθςθ του μζλουσ μζςα ςτο ςκλθρό χρωματικό άκουςμα.

98

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 238.
Κθλτηανίδθσ ό.π., ς. 152-154 και 167-168.
100
Ozkan, ό.π., ς. 151-155.
99
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Ρ.χ. ς. 239

Πςον αφορά τθ δομι τθσ κλίμακασ το εξεταηόμενο μακάμ ςτθν επιλογι τθσ βάςθσ και ςτθν δομι τθσ
κλίμακασ ζντονα κυμίηει το μακάμ Χθςάρ (βλ. τα ςχιματα).
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ κζςθ του φκόγγου Νθ δίεςθ κατά τον Μαυροειδι διαφοροποιείται ωσ
Ηιργκιουλζ (8 ι 6 μόρια από το Ρα), οξφ Ηιργκιουλζ (6 μόρια από το Ρα) και βαρφ Ηιργκιουλζ (10 μόρια
από το Ρα).101
Ραρόμοια τροπικι δομι ζχει το τραγοφδι ‘’Βλζπω ναι πωσ αμφιβάλλεισ’’. Βλ. ς. 40 ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΩΑ
του Κ. Φωκαζωσ.

101

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 286-287.
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4.6.1. ΗΧΟ ΒΑΡΤ Αράκ

+

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ

+

Μακάμ

Ρατζρα

+

]

Άξιόν εςτιν

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

[
Σελίδεσ

Λεροκζου ιερομονάχου
Φιλοκεΐτου
Γρθγορίου
Ρρωτοψάλτου

36-39

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

Aϋ [Ρρωτόβαρυσ]

39-40

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

Aϋ *Ρρωτόβαρυσ+

Το μακάμ Αράκ102 αντιςτοιχεί ςτθ βυηαντινι μουςικι ςτον ιχο Βαρφ ςτθ μαλακι διατονικι μορφι
του ωσ Βαρφσ διατονικόσ Βϋιχοσ, εκ του Ηω.103 Ο ιχοσ αυτόσ αξιοποιείται ςε ευάρικμεσ μελοποιιςεισ
των Λειτουργικϊν και ςτο ‘’Άξιόν εςτιν’’, αλλά όπωσ ειπϊκθκε νωρίτερα, θ παροφςα εργαςία δεν
ςτοχεφει ςτθν εξζταςθ των μακάμ τα οποία αντιςτοιχοφν ςε ςυνθκιςμζνουσ από προγενζςτερεσ εποχζσ
και κατά κάποια ζννοια ‘’κλαςικοφσ’’ ιχουσ. Πμωσ, ενδιαφζρον παρουςιάηει θ τροπικι δομι θ οποία ςτισ
πθγζσ παρουςιάηεται ωσ ιχοσ πρωτόβαρυσ, ο οποίοσ, όπωσ δθλϊνει και θ ονομαςία του αποτελεί τθν
μελικι ςφνδεςθ του Αϋ ιχου με τον Βαρφ. Στο εξεταηόμενο υλικό ο ιχοσ πρωτόβαρυσ, που ςχετίηεται με
το μακάμ Αράκ, παρουςιάηεται ςτα Λειτουργικά του Λεροκζου ιερομονάχου Φιλοκεΐτου και ςτο ‘’Άξιόν
εςτιν’’ του Γρθγορίου Ρρωτοψάλτου.

102
103

Ozkan, ό.π., ς. 445-448.
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 207-209.
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Θ τροπικι δομι αυτι ωσ βάςθ ζχει το φκόγγο Ηω και χρθςιμοποιεί τθν φυςικι μαλακι διατονικι
κλίμακα χωρίσ φανερζσ μετατροπίεσ ςε άλλα γζνθ.104 Ρ.χ. ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ, ς. 38.

Ππωσ και ςτον πρϊτο ιχο ο φκόγγοσ Ηω αλλάηει κζςθ (φυςικό ι με φφεςθ) ανάλογα με τθν κίνθςθ
τθσ μελωδίασ προσ τα πάνω ι προσ τα κάτω. Ωσ ςυνζπεια ενδζχεται να εμφανίηεται το διάςτθμα τθσ
ελαττωμζνθσ οκτάβασ, το οποίο όμωσ ςτισ πθγζσ που διακζτουμε πουκενά δεν εμφανίηεται ςτθν ίδια
μουςικι φράςθ. Ρ.χ. ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ, ς. 38.

Θ μελωδικι κίνθςθ του μακάμ παρουςιάηει τισ εξισ ζλξεισ, οι οποίεσ δεν αποτελοφν ιδιαίτερο
γεγονόσ επειδι εκτόσ από το μακάμ Αράκ υπάρχουν ςε όλα τα παρακλάδια του Βαρζοσ εκ του Ηω. (Βλ.
τα ςχετικά κεφάλαια).
Γα προσ το Δι

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ, ςελ 40

Κε προσ το Ηωϋ

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ, ςελ. 40

Αξίηει να παραβάλλουμε το άςμα ‘’Ποιόν να πρωτοεπαινζςω’’ ωσ ζνα παράδειγμα του μζλουσ
γραμμζνου ςτο μακάμ Αράκ. Βλ. ς. 75 ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.

104

Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 131 και 171.
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4.6.2. ΗΧΟ ΒΑΡΤ Εβίτη

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Ρατζρα

+

Άξιόν εςτιν

Ρλθρωτικά

105

Λ. Αρβανίτθ

95-97

ΑΒΑΝΛΤΘ

+

Λ. Αρβανίτθ

98

ΑΒΑΝΛΤΘ

+

Λ. Αρβανίτθ

99

ΑΒΑΝΛΤΘ

+

Λ. Αρβανίτθ

100

ΑΒΑΝΛΤΘ

+

Κ. Ρρίγγου

311-313

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1985

+

Γρθγορίου
Ρρωτοψάλτου

452-453

ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ

1850

+

490-491

+

530

+

+

+

Κ. Ρρίγγου

5-11

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ- 1930-1988
ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΚΟΛΟΓΛΑ 1863
ΜΟΝΟΤΟΜΟΣ
ΚΛΑΜΘΛΛΔΟΥ

+

+

+

Κ. Ρρίγγου

305-311

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1985

Βαρφσ εκ του
Ηω επτάφωνοσ
Βαρφσ εκ του
Ηω επτάφωνοσ
Βαρφσ εκ του
Ηω επτάφωνοσ
Βαρφσ εκ του
Ηω επτάφωνοσ
Βαρφσ εκ του
Ηω επτάφωνοσ
Βαρφσ εκ του
Ηω επτάφωνοσ
Βαρφσ εκ του
Ηω επτάφ.
Βαρφσ εκ του
Ηω επτάφ.
Βαρφσ διατ.
Επτάφ.
Βαρφσ εκ του
Ηω επτάφωνοσ

Από το υλικό που εξετάηουμε το μακάμ Εβίτη106 παρουςιάηεται ςε τρεισ ςειρζσ Λειτουργικϊν,
μία του Αρβανίτθ και δφο του Κ.Ρρίγγου και μερικά ‘’Άξιόν εςτιν’’ των ίδιων μελοποιϊν και Γρθγορίου
Ρρωτοψάλτου. Θ νωρίτερθ ςφνκεςθ ςε αυτό το μακάμ χρονολογείται το ζτοσ 1850 ςτο βιβλίο
ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ και είναι το ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Γρθγορίου Ρρωτοψάλτου. Το όνομα του μακάμ πουκενά δεν
αναφζρεται ρθτά και ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι το Εβίτη ζχει τθν ακριβι αντιςτοιχία μεταξφ των ιχων
τθσ βυηαντινισ μουςικισ.
Το μακάμ αυτό ςτθ ψαλτικι μουςικι παράδοςθ αντιςτοιχεί ςτον ιχο Βαρφ εκ του του Ηω διατονικό
επτάφωνο.107 Θ μελωδικι εξζλιξθ του μακάμ γίνεται ςτθν υψθλι φωνθτικι περιοχι γφρω από τθ
βακμίδα Εβίτη (Ηωϋ) από τθν οποία και ζλκει το όνομά του.108 Θ υψθλι βάςθ του μακάμ επιτρζπει ςτθν
μελωδία να ζχει κατιοφςα προοπτικι ςτθν κίνθςι τθσ. Ζτςι, θ ζκταςθ τθσ μελωδίασ δεν είναι ςπάνιο να
φτάςει μζχρι και δφο οκτάβεσ. Ρ.χ. ςτο ‘’Άξιόν εςτιν’’ ςελ. 98 ςτο βιβλίο του ΑΒΑΝΛΤΘ, φτάνει μζχρι το
άνω Δι.

105

ΑΒΑΝΛΤΘ, ς. 95.
Ozkan, ό.π., ς. 449-452.
107
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 209-210.
108
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 132-133 και 170.
106
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Το Εβίτη χρθςιμοποιεί τθν μαλακι διατονικι κλίμακα με βάςθ το φκόγγο Ηω και τισ υπόλοιπεσ
βακμίδεσ ςτθ φυςικι τουσ τοποκζτθςθ. Από το εξεταηόμενο υλικό δεν παρατθροφνται πολλζσ
εναλλακτικζσ επιλογζσ ςτθ δομι τθσ κλίμακασ, με εξαίρεςθ τθ μαλακι χρωματικι διαίρεςθ του
τετραχόρδου Ραϋ- Διϋ ςτο Άξιόν εςτιν του Αρβανίτθ.
ΑΒΑΝΛΤΘ, ςελ 98.
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Ραρόλο που δεν υπάρχει ποικιλία ςτθ δομι των τετραχόρδων, το βαςικό χαρακτθριςτικό του μακάμ
είναι θ τονικοποίθςθ διάφορων βακμίδων και ωσ ςυνζπεια οι ευάρικμεσ μελωδικζσ ζλξεισ γφρω από
αυτζσ.
Κε προσ το άνω Ηω
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ςελ. 307
Είναι χαρακτθριςτικό θ ζλξθ του Κε προσ το
άνω Ηω, επειδι ο τελευταίοσ φκόγγοσ παίηει
το ςθμαντικότερο ρόλο ςτο μακάμ. Ππωσ και
ςτθν επόμενθ περίπτωςθ μία οκτάβα πιο
κάτω
αυτι
θ
ζλξθ
παρατθρείται
αποκλειςτικά ςε όλο το υλικό που μελετάμε.
Κάτω Κε προσ το Ηω

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ςελ. 308

Νθ προσ το Ρα
Θ υποκείμενθ βακμίδα ζλκεται από το
φκόγγο Ρα όταν θ κίνθςθ τθσ μελωδίασ
τονικοποιεί τον τελευταίο. Ακόμθ, το ίδιο
ςυμβαίνει και μία οκτάβα πάνω, όπου το
πάνω Νθ ζλκεται από το άνω Ρα.
Γα προσ το Δι

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ςελ. 307

Οξφνοντασ το φκόγγο Γα θ κλίμακα
δθμιουργεί το διάςτθμα τθσ κακαρισ
πζμπτθσ προσ τθ βάςθ του μακάμ. Ζτςι, θ
δομι τθσ κλίμακασ παίρνει τθν δομι των
όμοιων διαηευγμζνων τετραχόρδων (8-1210) με το διαηευκτικό τόνο Βου-Γα δίεςθ.
Βου προσ το Γα

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ςελ. 310

Νθϋ προσ το Ραϋ

ΑΒΑΝΛΤΘ, ςελ 98
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Βουϋ προσ το Ραϋ

ΑΒΑΝΛΤΘ, ςελ. 100

Κε προσ το Δι

ΚΛΑΜΘΛΛΔΟΥ, ςελ. 7

Για παράδειγμα, το κοςμικό μζλοσ ‘’Προςϊπου κάλλοσ μαγνιτθσ άλλοσ’’ αξιοποιεί το μακάμ Εβίτη. Βλ. ς.
53 ςτθν ςυλλογι ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.
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4.6.3. ΗΧΟ ΒΑΡΤ Εβίτη Αράκ

Ρατζρα

Άξιόν εςτιν

+

+

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Ρλθρωτικά

109

252-258

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1985

Βαρφσ

Το μακάμ Εβίτη Αράκ εφαρμόηει τθ μαλακι χρωματικι κλίμακα πάνω ςτθ βάςθ του φυςικοφ Ηω. Θ
δομι τθσ κλίμακασ είναι δφο διαηευγμζνα τετράχορδα Ηω-Βου και Γα δίεςθ–Ηωϋ.110 Στθν βυηαντινι
μουςικι το μακάμ ανικει ςτον ιχο Βαρφ εκ του Ηω φυςικό και ξεχωρίηεται από ευάρικμεσ ςυνκζςεισ
γραμμζνεσ ςε αυτό το ιχο μόνο από τθν ιδιαίτερθ ςυμπεριφορά του μζλουσ.111 Για τθν καταγραφι του
μακάμ ςυνικωσ χρθςιμοποιείται θ χρωματικι φκορά ςτο φκόγγο Βου που κακιςτά χρωματικό το
τετράχορδο Ηω-Βου, και οι διζςεισ ςτουσ φκόγγουσ Γα (όπωσ ςτο μακάμ Φεραχνάκ) και Κε (όπωσ ςτισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ του Βαρζοσ διατονικοφ).
Από το εξεταηόμενο υλικό θ μόνθ περίπτωςθ του μακάμ Εβίτη Αράκ που ςυναντάμε ςε μία ςειρά
Λειτουργικϊν βρίςκεται ςτο βιβλίο ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ ς. 252-258. Αξίηει να τονίςουμε ότι το άκουςμα
Εβίτη Αράκ δεν απαντάται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφνκεςθσ (ι οποία κατά τον περιςςότερο χρόνο
ακολουκεί τθ μαλακι χρωματικι πορεία), αλλά κυρίωσ ςε καταλθκτικζσ φράςεισ, όπου από τθν μαλακι

109

ΡΑΝΑ , ς. 230-231.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 133-134 και 170.
111
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 213-215.
110
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διατονικι κλίμακα θ μελωδία εφαρμόηει μετατροπία ςε μαλακι χρωματικι. Ρ.χ. ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς.
254.

Θ ονομαςία Εβίτη Αράκ πουκενά δεν αναφζρεται ρθτά. Ραράδειγμα χριςθσ του μακάμ Εβίτη Αράκ
αποτελεί το τραγοφδι ‘’Σασ ειρινων μελωδίασ’’. Βλ. ς. 56 ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΩΑ του Θ. Υωκαέωσ.
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4.6.4. ΗΧΟ ΒΑΡΤ Πεςτενιγκιάρ

Ρατζρα

Άξιόν εςτιν

+

+

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Ρλθρωτικά

112

Δ. Σουρλαντηι

368-375

ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ

1992

+
+

Δ. Σουρλαντηι

375-377
264-266

ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1992
1985

+

Ρ. Κθλτηανίδθ

207-209

ΧΛΩΤΟΥ

1973

Βαρφσ
πεντάφωνοσ113
Βαρφσ
Βαρφσ [φκορικόσ]
τετράφωνοσ
Βαρφσ τετρ. Εκ
του Ηω

Το μακάμ Ρεςτενιγκιάρ114 είναι μία τροπικι δομι , μία ιδιαίτερθ ςυμπεριφορά του μζλουσ, θ
οποία αποτελεί παραλλαγι του Βαρζοσ ιχου μαλακοφ διατονικοφ εκ του Ηω. 115 Ππωσ και τα μακάμ
Φεραχνάκ και Εβίτη, τα άλλα παρακλάδια του διατονικοφ Βαρζοσ, το μακάμ Ρεςτενιγκιάρ ςτθρίηεται ςτθ
φυςικι μαλακι διατονικι κλίμακα. Θ ιδιαιτερότθτά του είναι ότι ζχει το φκόγγο Γα ωσ Δεςπόηοντα
φκόγγο, και ωσ ςυνζπεια δθμιουργοφνται ζλξεισ όχι μόνο από Κε προσ Ηω (πράγμα το οποίο ςυναντάμε

112

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 264.
Ρρόκειται για ςφάλμα. Ρρόκειται για τον Βαρφ τετράφωνο ιχο.
114
Ozkan, ό.π., ς. 453-457.
115
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 138.
113
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ςε περιςςότερα μζλθ του Βαρζοσ εκ του Ηω) αλλά και από Δι προσ Γα. Το χαμθλωμζνο Δι και ο φκόγγοσ
Γα ωσ Δεςπόηοντεσ φκόγγοι προςδίδουν ςτο μακάμ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του: 116


Πταν το μζλοσ καταλιγει ςτο Ρα και ο φκόγγοσ Γα ζλκει το φκόγγο Δι, υπάρχει δυνατότθτα να
δθμιουργθκεί θ ελαττωμζνθ τζταρτθ Ρα- Δι φφεςθ, χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του τετραχόρδου
Σεμπά Ρ.χ. ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ ς. 373-374.



Το άκουςμα του Σεμπά μπορεί να εμφανιςτεί ςε πιο ψθλι φωνθτικι περιοχι εάν το τετράχορδο
Κε-Ραϋ παρουςιάηει Ραϋ φφεςθ. Ρ.χ. ΧΛΩΤΟΥ ς. 207.



Πταν θ φράςθ καταλιγει ςτο Γα και ζχει ανιοφςα προοπτικι, το άνω Ηω’ χαμθλϊνει για να κτίςει
τθν κακαρι τετάρτθ με το Γα. Με τζτοιο τρόπο εμφανίηεται το διάςτθμα ελαττωμζνθσ οκτάβασ
από τθν βάςθ του μακάμ Ηω- Ηω’ φφεςθ. Το φαινόμενο αυτό, όπωσ και ελαττωμζνθ τζταρτθ ΡαΔι φφεςθ, δεν ζχει μόνιμο χαρακτιρα, αλλά τυχαίνει να είναι αρκετά ςυχνό ςτισ ςυνκζςεισ του
Ρεςτενιγκιάρ.Ρ.χ. ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ, ς. 376.

Ππωσ και ςτο μακάμ Σεμπά, ςτο φκόγγο Γα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ φκορά του Βϋ ιχου και ζτςι
δανείηεται από εκεί το μαλακό χρωματικό τετράχορδο (Γα- Ηω φφεςθ)Ρ.χ. ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ ς. 265266.

Ενδιαφζρον είναι ότι ο τίτλοσ τθσ ςφνκεςθσ καταγράφει τον Βαρφ ιχο πεντάφωνο φκορικό με τθ φκορά
, δθλϊνοντασ τθν μείξθ του Βαρζοσ με το Β’ ιχο.
Το μακάμ Ρεςτενιγκιάρ επίςθσ ςυνεργάηεται με τον Ρλ. του Βϋ ιχο με τθν παρζμβαςθ των ςκλθρϊν
χρωματικϊν φράςεων. Ρ.χ. ΧΛΩΤΟΥ ς. 208.

116

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 212-213.
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Το μακάμ Ρεςτενιγκιάρ ςτο εξεταηόμενο υλικό παρουςιάηεται με μία ςειρά Λειτουργικϊν του Δ.
Σουρλαντηι, και τρία ανεξάρτθτα ‘’Άξιόν εςτιν’’. Σε καμία ςφνκεςθ δεν αναφζρεται το όνομα του μακάμ
και ο ιχοσ των κομματιϊν ορίηεται ωσ Βαρφσ τετράφωνοσ (Βλ. ςφνκεςθ του Ρ. Κθλτηανίδθ ςτο ΧΛΩΤΟΥ, ς.
207) όπου ο οριςμόσ ‘τετράφωνοσ’ δθλϊνει το Γα ωσ Δεςπόηοντα φκόγγο και ςυχνι κατάλθξθ. Ο τίτλοσ
‘Βαρφσ πεντάφωνοσ’ που ςυναντάμε ςτα Λειτουργικά του Δ. Σουρλαντηι από το βιβλίο ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ ς.
368, προφανϊσ είναι λάκοσ του εκδότθ. Ραρ’ όλεσ τισ ανακρίβειεσ αυτζσ, θ ςυμπεριφορά τθσ μελωδίασ,
με ςυχνζσ καταλιξεισ ςτο Γα, χαμθλωμζνο Δι και ςφνδεςθ ακοφςματοσ διατονικοφ βαρζοσ με το Σεμπά
μασ επιτρζπουν να κατατάςςουμε όλα τα κομμάτια αυτά ςτθν κατθγορία του μακάμ Ρεςτενιγκιάρ.
Ραράδειγμα κοςμικοφ μζλουσ αποτελεί το κομμάτι ‘’Θ φφςισ άρχιςε να χλωμιάηθ’’ που αξιοποιεί το
μακάμ Ρεςτενιγκιάρ. Βλ. ς. 59 ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.
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4.6.5. ΗΧΟ ΒΑΡΤ Φεραχνάκ
117

+

+

117

+

+

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

+

262-264

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1985

+
+

113-118
230-231

ΚΕΧΑΓΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΡΑΝΑ

1982
1984

+
+

258-260
349-350

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1985
1985

+

377-388

ΣΟΥΛΑΝΤΗΘ

1992

Κ. Ψάχου

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 262.
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Βαρφσ πεντάφωνοσ
φκορικόσ
Βαρφσ πεντάφωνοσ
Βαρφσ πεντάφωνοσ
φκορικόσ
Βαρφσ
Βαρφσ
Βαρφσ πεντάφωνοσ
φκορικόσ

+

Στο εξεταηόμενο υλικό το μακάμ παρουςιάηεται με δυο πλιρεσ ςειρζσ Λειτουργικϊν και τζςςερα
ανεξάρτθτα ‘’Άξιόν εςτιν’’. Το μακάμ Φεραχνάκ118 είναι, όπωσ το Ρεςτενιγκιάρ και Εβίτη Αράκ, ζνα
παρακλάδι του Βαρζοσ ιχου μαλακοφ διατονικοφ εκ του Ηω.119 Το βαςικό χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ
τροπικισ δομισ είναι ο Δι, ωσ Δεςπόηων φκόγγοσ, ο οποίοσ ζλκει προσ τθν πλευρά του το φκόγγο Γα.
Ρ.χ. ΡΑΝΑ, ς. 230.

Στο άκουςμα το μακάμ Φεραχνάκ ςυνδυάηει το Βαρφ ιχο (το μακάμ Αράκ) με το Ρλ. του Δϋ (αςτ) με τθ
μεταφορά τθσ βάςθσ του εκ του Δι.120 Στθ ψαλτικι μουςικι βιβλιογραφία το μακάμ αυτό καταγράφεται
ωσ ιχοσ Βαρφσ πεντάφωνοσ με τθ βοικεια τθσ μαλακισ διατονικισ φκοράσ του άνω Νθϋ ςτο
φκόγγο Δι.
(Βλ. ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 262) ι με το Γα δίεςθ, όπωσ ςτο παραπάνω
παράδειγμα.
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ δίεςθ ςτο Γα δεν είναι μόνιμο φαινόμενο, κι ζτςι το άκουςμα Φεραχνάκ ςε
κάποια κομμάτια εμφανίηεται μόνο ςτισ ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ και όχι κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ
ςφνκεςθσ.
Μερικζσ φορζσ ο φκόγγοσ Δι παίρνει τόςο ιςχυρι κζςθ που θ ςφνκεςθ, αν και γραμμζνθ ςτο
Βαρφ ιχο, κάνει τθν τελικι κατάλθξθ πάνω ςε αυτόν. (Βλ. ‘’Άξιόν εςτιν’’ ςτο βιβλίο ΡΑΝΑ, ς. 230-231).
Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα να καταλιγει το μζλοσ ςτο πάνω Ηωϋ(Βλ. ‘’Άξιόν εςτιν’’ ςτο βιβλίο
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ ς. 258-260).
Το μακάμ ςυνεργάηεται με βϋ ιχο, με τθν παρεμβολι του ςχετικοφ τετραχόρδου. Ρ.χ. ΜΕΛΕΤΛΟΥ
ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 349-350.

118

Ozkan, ό.π., ς. 477-482.
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 210-211.
120
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 141-142 και 192.
119
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Επίςθσ, υπάρχει δυνατότθτα να εμφανίηονται ςκλθρζσ χρωματικζσ γραμμζσ. Ρ.χ. ΚΕΧΑΓΛΟΡΟΥΛΟΥ, ς.
117.

Θ ποικιλία των διάφορων μουςικϊν δομϊν ςυμπλθρϊνεται με τθ χριςθ του Ηυγοφ ςτθν φράςθ ‘’…τθν
όντωσ Θεοτόκον…’’ από το ‘’Άξιόν εςτιν’’ςτο βιβλίο ΡΑΝΑ, ς. 231.

Εάν θ μελωδία εξελίςςεται διατονικά προσ τθν άνω φωνθτικι περιοχι και ο φκόγγοσ Δι ςυνεχίηει να
παίηει το ρόλο του Δεςπόηοντοσ φκόγγου, ο φκόγγοσ Ηω μπορεί να λάβει φφεςθ ι να αλλάηει τθν κζςθ
του ςφμφωνα με τθν κίνθςθ τθσ μελωδίασ, όπωσ και ςε όλουσ τουσ μαλακοφσ διατονικοφσ ιχουσ.
Αξίηει να παραβάλλουμε το άςμα ‘’Μόλισ ζδειξεν θ φφςισ’’ που είναι γραμμζνο ςτο μακάμ Φεραχνάκ.
Βλ. ς. 78 ςτθν ςυλλογι ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.
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4.6.6. ΗΧΟ ΒΑΡΤ Ραχάτ αλ Αρουάχ
121

+

Συνκζτθσ

]
Βιβλίο

Σελίδεσ

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

[Ιχοσ Βαρφσ

Ρ. Κθλτηανίδθ

210-211

ΧΛΩΤΟΥ

1973

Βαρφσ χρωμ. εκ
του Ηω

Θ εξεταηόμενθ ςφνκεςθ ςτισ ς. 210-211 ςτο βιβλίο ΧΛΩΤΟΥ βαςίηεται ςτο φκόγγο Ηω και θ
κλίμακα τθσ ςυνδζει το μαλακό διατονικό τρίχορδο Ηω-Ρα και το ςκλθρό χρωματικό τετράχορδο Ρα-Δι, θ
δομι τθσ οποίασ μασ ωκεί να τθν κατατάςςουμε ςτθν κατθγορία του αχάτ αλ Αρουάχ ι αχατοφλ
Ερβάχ.122 Το ιδιαίτερο άκουςμα του μακάμ αχάτ αλ Αρουάχ δθμιουργείται από τθν μείξθ του Βαρζοσ
ιχου με τον Ρλ. Βϋ. Ρ.χ.

121
122

ΧΛΩΤΟΥ, ς. 210.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς.139-140 και 185-186.
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Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτον τίτλο του κομματιοφ ο ιχοσ ορίηεται ωσ Βαρφσ χρωματικόσ, ενϊ
κεωρθτικά το μακάμ αχάτ αλ Αρουάχ είναι ειδωμζνοσ ωσ ιχοσ χρωματικόσ Λζγετοσ.123
Ραρόμοια ςφνδεςθ του μαλακοφ διατονικοφ γζνοσ με το ςκλθρό χρωματικό ζχουμε εμφανίηεται
και ςτθ δομι του μακάμ Χιουηάμ. (Βλ. το ςχετικό κεφάλαιο). Στθν ουςία, λοιπόν, μποροφμε να
αντιλθφκοφμε το μακάμ αχάτ αλ Αρουάχ ωσ μια μεταφορά τθσ δομισ του μακάμ Χιουηάμ μία τζταρτθ
κάτω, ςτο φκόγγο Ηω (βακμίδα Αράκ).
Ράνω ςτο μακάμ αχάτ αλ Αρουάχ βαςίηεται το τραγοφδι ‘’Οι χαρακτιρεσ τθσ ευγενείασ’’. Βλ. ς.
67 ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΩΑ του Κ. Φωκαζωσ.

123

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 212.
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4.6.7. ΗΧΟ ΒΑΡΤ Ατηζμ Αςθράν
124

+

Βιβλίο

Ζτοσ

Αντϊνιου Σφρκα

191-194

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+

194-195

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+

+

+

43-46

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ

1981

+

+

+

303-306

ΡΑΡΑΗΑΘ

2011

644-645

ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ

1886

210-211

ΝΛΚΟΛΑΟΥ ΣΜΥΝΘΣ

1867

+

170-172

1933-1984

181-187

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ

+
+

Νικολάου
Ρρωτοψάλτου
Σμφρνθσ

+

+

+

+

+

+

Γ. Καρακάςθ

186-194

ΚΑΑΚΑΣΘ

1988

+

Χουρμουηίου

127-128

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ

1968

+

Κεωδϊρου
Φωκαζωσ

215-216

1936

2004

Βαρφσ εναρμόνιοσ
επτάφωνοσ εκ του
Ηω φφεςθ
*Βαρφσ εκ του Ηω
φφεςθ +
Βαρφσ εναρμόνιοσ
επτάφωνοσ
Βαρφσ επτάφ. εκ
του Ηω φφεςθ
Βαρφσ εναρμόνιοσ
εκ του Ηω φφεςθ
Βρφσ εναρμ. εκ του
Ηω φφεςθ
Βαρφσ εναρμ.
Βαρφσ εκ του Ηω
φφεςθ επτάφωνοσ
Βαρφσ εναρμόνιοσ
επτ.
Βαρφσ εναρμ. εκ
του Ηω φφεςθ
Βαρφσ εναρμόνιοσ

+

251-252

ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ
‘’ΗΩΘ’’
ΡΩΓΑΚΘ

+

304-305

ΦΩΚΑΕΩΣ

1834

+

291-292

ΚΟΚΚΛΝΟΓΟΓΟΥΣΑ

1846

+

212-214

ΛΩΑΝΝΟΥ ΛΕΟΨΑΛΤΟΥ

1894

ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ

1850
1930-1988

Βαρφσ εκ του Ηω
φφεςθ
Βαρφσ *εκ του Ηω
φφεςθ+
Βαρφσ εκ του Ηω
φφεςθ
Βαρφσ *εκ του Ηω
φφεςθ+
Γϋ
Γϋ

1933-1984

Βαρφσ εναρμ.

1930-1988

Βαρφσ εναρμ.
Επτάφ.

+
+

Γρθγορίου
Ρρωτοψάλτου

447-448
457-458

+

Στεφάνου
Μωυςιάδου
Ραναγιϊτου
Ρρουςαζωσ

172-173

+

124

Ιχοσ
Μακάμ

Ρατζρα

+

Σελίδεσ

Άξιόν εςτιν

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

497-499

ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 181
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1909

+
+

+

+

+

+

Ε. Γεωργιάδθ
+

195-199

ΧΛΩΤΟΥ

1973

131-134

ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ

1983

Βαρφσ επτ.εκ του
Ηω φφεςθ
Βαρφσ εναρμ. επτ.
εκ το Ηω φφεςθ

Το μακάμ Ατηζμ Αςθράν125 ζχει ευρεία ςυνκετικι διάδοςθ. Αυτό ςχετίηεται με γεγονόσ ότι ςτθ
βυηαντινι μουςικι παράδοςθ υπάρχει ακριβϊσ αντίςτοιχοσ ιχοσ, ο Βαρφσ πλάγιοσ του Τρίτου ςκλθρόσ
διατονικόσ εκ του Ηω φφεςθ. 126 Δεδομζνθ πρζπει να κεωρείται και θ επιρροι του ευρωπαϊκοφ
μαντηόρε, κακϊσ θ ςκλθρι διατονικι κλίμακα ταυτίηεται ακουςτικά με τθν αντίςτοιχθ ευρωπαϊκι. Στισ
περιςςότερεσ πθγζσ καταγράφεται ζτςι, προςκζτοντασ ςυχνά το επίκετο ‘’επτάφωνοσ’’. Ενδιαφζρον
είναι ότι οι πθγζσ που αναφζρουν ρθτά το όνομα του μακάμ, το καταγράφουν ωσ Γϋ ιχο. (Βλ. Άξιόν εςτιν
του Γρθγορίου Ρρωτοψάλτου ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ ς. 447-448 και ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ
ΚΘΣΑΥΟΣ ς. 457-458). Αλλά ςτθ ςφνκεςθ ςυμπεριφζρεται ωσ Βαρφσ ςκλθρόσ διατονικόσ εκ του Ηω
φφεςθ, καταλιγοντασ ςε αυτόν τον φκόγγο. Θ αναφορά του Ατηζμ Αςθράν ωσ Γϋ ιχου ενδεχομζνωσ

125
126

Ozkan, ό.π., ς. 203-207.
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 203-204.
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ςχετίηεται με τον ιχο Βαρφ εκ του ΓΑ εάν ςυγκρίνουμε τισ γραμμζσ του ανωτζρω ‘’Άξιόν εςτιν’’ με το
Δογματικό Κεοτοκίο του Βαρζοσ. Και εδϊ εντυπωςιάηουν οι περιπτϊςεισ με μεγάλθ ζκταςθ μζχρι το άνω Κεϋ.
ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ, ς. 447.

ΑΝΑΣΤΑΣΛΜΑΤΑΛΟΝ127 , ς. 383.

Το μακάμ Ατηζμ Αςθράν ζχει ωσ βάςθ το φκόγγο Ηω φφεςθ και θ κλίμακα του ακολουκεί τθν
ςκλθρι διατονικι διάταξθ.128 Οι φκόγγοι Ηω-Νθ–Ρα είναι Μείηονεσ τόνοι και ςτθν καταγραφι τουσ
χρθςιμοποιοφνται διάφοροι τρόποι:


Ο πιο ςυχνόσ είναι οι
υφζςεισ
ςτουσ
φκόγγουσ Ηω και
Βου.

ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ, ς. 131



Διατονικι φκορά του
Δι τοποκετθμζνθ ςτο
φκόγγο Νθ.

ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 182



Διατονικι φορά του
Κε τοποκετθμζνθ ςτο
Ρα

ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 183

Το ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί το μακάμ είναι των ςυνθμμζνων τετραχόρδων με μόνθ εξαίρεςθ τθ
διάηευξθ ςτον τόνο Βου φφεςθ -Γα. Στο υλικό που εξετάηουμε θ ςκλθρι διατονικι διαίρεςθ τθσ κλίμακασ
ςυναντά τισ εξισ παραλλαγζσ:
o Δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςκλθροφ χρϊματοσ ςτο τετράχορδο Δι-Νθϋ

127
128

Ρζτροσ Λαμπαδάριοσ, Λωάννθσ πρωτοψάλτθσ, Νζον Αναςταςιματάριον , Ακινα, 2009, ς. 383.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 85-86 και 187.
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ΡΑΡΑΗΑΘ, ς. 305.

o Το πεντάχορδό Δι- Ραϋ μπορεί να εμφανίηει τθ μαλακι διατονικι διαίρεςθ δφο ειδϊν με τθν
διατονικι φκορά του Δι τοποκετθμζνθσ ςτο Νθ (πρϊτθ περίπτωςθ) και τθν ίδια φκορά
τοποκετθμζνθ ςτο Ρα (δεφτερθ περίπτωςθ). Ενδιαφζρον είναι ότι το ςυναντάμε ςτθν ίδια
ςφνκεςθ ςτο βιβλίο του ΧΛΩΤΟΥ.
ΧΛΩΤΟΥ, ς. 197

ΧΛΩΤΟΥ, ς. 196

Πταν θ μελωδία καταλιγει ςε Βου φφεςθ υπάρχει περίπτωςθ να βαρφνεται ο φκόγγοσ Κε για να
αποφευχκεί το δυςάρεςτο άκουςμα του τρίτου, δθμιουργϊντασ κακαρι τζταρτθ με το Βου φφεςθ.
ΧΛΩΤΟΥ, ς. 198.

Ο φκόγγοσ Βου μπορεί να λάβει διαφορετικζσ κζςεισ.
Θ ψθλότερθ κζςθ καταλαμβάνεται όταν το τετράχορδο Νθ-Γα ζχει τθ ςκλθρι χρωματικι διαίρεςθ και το
διάςτθμα Βου-Γα ςτθν κορυφι του τετραχόρδου είναι μικρότερο από το θμιτόνιο.
ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ, ς. 170.

Στθν επόμενθ περίπτωςθ θ εναρμόνια φκορά ςτο Γα μετατρζπει το διάςτθμα Γα-Βου ςε λείμμα και ωσ
ςυνζπεια το πεντάχορδο Ηω φφεςθ–Γα ωσ 12-12-12-6.
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ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ, ς. 171.

Ακόμα μία κζςθ ο φκόγγοσ Βου μπορεί να παίρνει όταν το τετράχορδο Ρα-Δι εμφανίηεται ωσ μαλακό
διατονικό και ζτςι το μακάμ Ατηζμ Αςθράν ςυγγενεφει με τον Αϋ ιχο.
ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 184.

Θ χαμθλότερθ κζςθ που καταλαμβάνει ο φκόγγοσ Βου ςχετίηεται με τθν εναρμόνια φκορά πάνω ςτον
ίδιο φκόγγο. Ενδιαφζρον είναι όταν μζςα ςε μια ςφντομθ φράςθ χρθςιμοποιοφνται δφο διαφορετικζσ
κζςεισ του φκόγγου Βου. Κι επίςθσ ςτθν περίπτωςθ του χαμθλοφ Βου θ μελωδία καταλιγοντασ ςτο Ρα
προςδίδει το άκουςμα του μακάμ Κιουρδί.
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ, ς. 133-134.

Θ κλίμακα του μακάμ Ατηζμ Αςθράν εμφανίηει ζντονα το φαινόμενο τθσ μελωδικισ ζλξθσ. Στο υλικό που
εξετάηουμε υπάρχουν οι εξισ περιπτϊςεισ ζλξθσ:
1. Ζλξθ ΓΑ προ το Δι
και Κε προσ το Ηωϋ
φφεςθ

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ, ς. 172

2. Ραϋ προσ το Νθϋ ,
εμφανίηοντασ το
άκουςμα Σεμπά –
Κιουρδί ςτο
τετράχορδο Κε-Ραϋ

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ, ς. 498

ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ, ς. 216

ΧΛΩΤΟΥ, ς. 198

3. Ηωϋ προσ το Νθ

όταν θ μελωδικι
γραμμι καταλιγει
ςτο Νθϋ.
Ραράδειγμα χριςθσ του μακάμ Ατηζμ Αςθράν αποτελεί το τραγοφδι ‘’Σον βίον χαριτε’’. Βλ. Σ. Καράσ,
Θεωρθτικόν, τόμοσ Αϋ, ς.292.
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4.6.8. ΗΧΟ ΒΑΡΤ ζφκου Εβςά

+

Συνκζτθσ

Μ. Μιςαθλίδου

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ

Βαρφσ εκ του Ηω φφεςθ,
Ρλ. βϋ
Βαρφσ εναρμόνιοσ εν
μίξει με Ρλ. Βϋ
Βαρφσ εκ του Ηω φφεςθ
Βαρφσ εκ του Ηω φφεςθ
μεικτόσ
Βαρφσ εκ του Ηω φφεςθ
μεικτόσ
Βαρφσ εκ του Ηω φφεςθ
μεικτόσ
Βαρφσ εναρμ. με χρωμ.
Βαρφσ εναρμ. με χρωμ
Βαρφσ εναρμ. με χρωμ
Βαρφσ τετράφωνοσ χρωμ.

218-220

ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ

2004

+

199-200

ΡΑΝΑ

1984

+
+

258-260
296-297

ΝΛΚΘΦΟΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΝΤΟΥΗΓΟΥ

1931
2000

+

266-268

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1985

493-495

ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1930

+
+
+
+

129

Σελίδεσ

Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

129

333-334
335-336
336-338
338-339

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 338.
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1985
1985
1985
1985

Στο εξεταηόμενο υλικό το μακάμ Σζφκου Εβςά130 παρουςιάηεται ςε μικρό αρικμό ςυνκζςεων εκ
των οποίων μία ςφνκεςθ, το ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Μ.Μιςαθλίδου, περιζχεται ςε τζςςερεισ διαφορετικζσ
εκδόςεισ, οι οποίεσ παρουςιάηουν λεπτζσ μικροδιαφορζσ. Θ νωρίτερθ εμφάνιςι τθσ ςφνκεςθσ
χρονολογείται το ζτοσ 1930 ςτο βιβλίο ΝΕΚΤΑΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΚΘΣΑΥΟΣ.
Σε όλα τα βιβλία ο ιχοσ των ςυνκζςεων χαρακτθρίηεται ωσ Βαρφσ εναρμόνιοσ (ςκλθρόσ διάτονοσ) εκ του
Ηω φφεςθ και φζρει το προςωνφμιο μεικτόσ. Θ μείξθ αυτι γίνεται με τθν ειςαγωγι του ςκλθροφ
χρωματικοφ τετράχορδου Γα-Ηωϋ φφεςθ. Ζτςι, το μακάμ περιζχει ςτοιχεία του Ρλ. Βϋκαι Βαρζοσ εκ του
Ηω φφεςθ. Ακριβϊσ αυτι θ ςφνδεςθ και το χαμθλομζνο Δι ωσ ςυνζπεια τθσ εμφάνιςθσ του χρωματικοφ
τετραχόρδου μασ επιτρζπουν να κατατάςςουμε αυτι τθ ςφνκεςθ ςτθν ομάδα Σζφκου Εβςά.131
Βλ. ΡΑΝΑ, ς. 199.

Στο εξεταηόμενο υλικό το μακάμ Σζφκου Εβςά παρουςιάηεται επίςθσ με τθ μαλακι χρωματικι διαίρεςθ
του τετραχόρδου Γα-Ηωϋ φφεςθ ςτο βιβλίο ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ ς. 334.

Στθν υψθλι φωνθτικι περιοχι θ μελωδία αρκετζσ φορζσ παίρνει τθν μαλακι διατονικι πορεία
μεταφζροντασ τθν φυςικι κζςθ του τετραχόρδου Νθϋ- Γαϋ ζνα τόνο κάτω. Ρ.χ. ςτο βιβλίο ΜΕΛΕΤΛΟΥ
ΣΥΚΛΩΤΟΥ ς. 339.

Θ δομι του μακάμ Σζφκου Εβςά διαφοροποιείται εκτενϊσ ςτα κεωρθτικά βιβλία και ζχει περίπλοκθ
μελικι ςυμπεριφορά.132 Ραρόλο που οι πθγζσ ςυμφωνοφν ότι το μακάμ Σζφκου Εβςά είναι παραλλαγι

130

Ozkan, ό.π., ς. 486-491.
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 204-206.
132
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 142-143 και 193.
131
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του βαςικοφ τροπικοφ ςχιματοσ του Ατηζμ Αςθράν, υπάρχουν αρκετζσ τοφρκικεσ και αραβικζσ εκδοχζσ
τθσ κλίμακάσ του. Οι ςυνκζςεισ που διακζτουμε ςυνδυάηουν ςτοιχεία και των δφο παραδόςεων.
Το Δι φφεςθ είναι μζροσ του ςκλθροφ χρωματικοφ τετράχορδοφ Γα-Ηωϋ φφεςθ (6-20-4) και τθν
ίδια ςτιγμι θ κορυφι του ςκλθροφ διατονικοφ τετραχόρδου Ρα φφεςθ–Δι φφεςθ (12-12-6).
Ρ.χ. ΡΑΝΑ, ς. 199, 200.

Δθλαδι, από τθ βαςικι εκδοχι τθσ κλίμακασ του μακάμ Ατηζμ Αςθράν, θ κλίμακα του Σζφκου Εβςά
διαφοροποιείται με τθν βάρυνςθ των φκόγγων Ρα και Δι. Ενδιαφζρον είναι ότι το Δι φφεςθ είναι
ςτακερό ςτοιχείο που ςυναντάμε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφνκεςθσ και ςε όλεσ τισ εκδόςεισ, γεγονόσ
το οποίο ςτα κεωρθτικά κείμενα ςτθρίηεται μόνο ςτισ αραβικζσ εκδοχζσ. 133 Ραράλλθλα, θ φφεςθ ςτο
φκόγγο Ρα περιγράφεται αποκλειςτικά ωσ τοφρκικθ εκδοχι τθσ κλίμακασ του μακάμ 134 και θ δράςθ τθσ
φφεςθσ είναι προςωρινι. Επίςθσ, κατά τθ κεωρία ο φκόγγοσ Ρα μπορεί παίρνει διάφορεσ κζςεισ. Εκτόσ
από αυτά που παρατθριςαμε ςτα προθγοφμενα παραδείγματα (το διάςτθμα Βου φφεςθ-Ρα ωσ Μείηων
τόνοσ) υπάρχει και μία περίπτωςθ να είναι Ελάχιςτοσ τόνοσ (8 μόρια). Ρ.χ. ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ ς. 338.

Σφμφωνα, λοιπόν, με μια γενικότερθ κεϊρθςθ, το μακάμ Σζφκου Εβςά μπορεί να ειδωκεί ωσ:
 τθν κλίμακα του Νεχαβζντ, τοποκετθμζνθ ζνα τόνο κάτω (εκδοχι με Ρα φφεςθ).
 τθν κλίμακα του Σουηινάκ, επίςθσ τοποκετθμζνθ ζνα τόνο κάτω (εκδοχι με Ρα φυςικό), εάν
υπολογίηουμε τθν ςχετικότθτα τθσ μαλακισ και τθσ ςκλθρισ διαίρεςθσ του τετραχόρδου.
Ραράδειγμα κοςμικοφ μζλουσ είναι το κομμάτι ‘’Ολ ςουχά ςοϊλεδίμ’’ που αξιοποιεί το μακάμ Σζφκου
Εβςά. Βλ. ς. 200 ςτο βιβλίο ΕΥΤΕΡΘ.

133
134

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 205.
Ό.π.
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4.7.1. ΗΧΟ ΠΛ. Δ΄Γκερδανιζ
135

ΝΤΟΥΗΓΟΥ

226-229

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+

230-231

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+

520-529

ΡΕΤΛΔΘ

2000

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

52-53

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΛΡΟΛΕΩΣ 1981

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

324-325

ΝΤΟΥΗΓΟΥ

2000

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

326-328
260-262

2000
1931

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ
Ρλ. Δϋεπτ.

1933-1984

Ρλ. Δϋεπτάφ.

1984
1906

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ
Ρλ. Δϋεπταφ.
Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

+

+

+

+

+

+

+

+

Ακ. Καραμάνθ

+
+
+

+
+

Ζτοσ

Ιχοσ

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ
Ρλ.
Δϋ[επτάφωνοσ]
Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

+

177-179

+
+
+

209-210
227-229
95-96
5-12
221-224

ΚΛΑΜΘΛΛΔΟΥ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+

224-225

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

+

+

220-223

ΚΑΑΜΑΝΘ

1955-1990

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

+

+

225-230

ΧΛΩΤΟΥ

1973

Ρλ. Δϋεπτ.

+

+

138-141

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 2013

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

+

518-519

ΡΕΤΛΔΘ

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

+
+

+

Χαραλαμ.
Ραπανικολάου

2000

ΝΤΟΥΗΓΟΥ
ΝΛΚΘΦΟΟΥ
ΜΟΝΑΧΟΥ
ΝΕΚΤΑΛΟΥ
ΜΟΝΑΧΟΥΚΑΛΛΛΦΩΝΟΣ ΑΘΔΩΝ
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ
ΡΑΝΑ
ΤΣΛΚΝΟΡΟΥΛΟΥ

+

135

Βιβλίο

Μακάμ
310-316

Άξιόν εςτιν
Κραςφβουλου Στανίτςα

Ρατζρα

Σελίδεσ

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

Κ. Ρρίγγου
Κωνςταντίνου Ρρίγγου

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ
Ρλ.
Δϋ[επτάφωνοσ]
Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

2000

+

Λ. Αρβανίτθ

101-102

ΑΒΑΝΛΤΘ

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

+

Δοςικζου μοναχοφ
Κατουνακιϊτου

219-220

ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ

Ρλ.
Δϋ[επτάφωνοσ]

ΝΤΟΥΗΓΟΥ, ς. 310.
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Το μακάμ Γκερδανιζ136 ζλκει το όνομά του από το φκοόγγο Νθϋ και αντιςτοιχεί ςτον ιχο Ρλ.
Δϋεπτάφωνο. Θ μεγάλθ ποικιλία των ςυνκζςεων, θ νωρίτερθ από τισ οποίεσ χρονολογείται το ζτοσ 1906,
εξθγείται από το γεγονόσ ότι αυτι θ εκδοχι του Ρλ. Δ είναι προτιμθτζα από τουσ μουςικοφσ λόγω τθσ
ςχετικά απλισ δομισ και τθσ ευκολίασ κατά τθν εκτζλεςθ. Από τισ διακζςιμεσ πθγζσ υπάρχουν τα
Λειτουργικά, μελωποιθκζντα από κορυφαίουσ μουςικοφσ όπωσ τον Κ.Στανίτςα, τον Κ. Ρρίγγο και τον Λ.
Αρβανίτθ και το ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Ακ. Καραμάνθ και Χ. Ραπανικολάου. Το όνομα του μακάμ ςε καμία
πθγι δεν αναφζρεται ρθτά κι αυτό ζχει ςχζςθ με ότι οι ςυνκζτεσ μπορεί να μθν ζχουν υπόψθ τουσ ότι
ςυνκζτουν ςε κάποιο μακάμ αλλά ςε ιχο Ρλ. Δϋςτθν επτάφωνθ εκδοχι του.

Το μακάμ Γκερδανιζ ςτθρίηεται ςτο φκόγγο Νθϋ και θ κλίμακά του είναι θ μαλακι διατονικι.137
Συνικωσ, θ μελωδικι γραμμι ςτισ ςυνκζςεισ εξελίςςεται ςτθν υψθλι φωνθτικι περιοχι, γφρω από το
φκόγγο Νθ. Από τισ ιδιαιτερότθτεσ του μακάμ αξίηει να ςθμειωκεί ότι, όπωσ και ςε όλουσ τουσ μαλακοφσ
διατονικοφσ ιχουσ, ο φκόγγοσ Ηω αλλάηει τθν κζςθ του ανάλογα με τθν κίνθςθ τθσ μελωδίασ.

136
137

Ozkan, ό.π., ς. 364-368.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 151-152.

- 91 -

Το γεγονόσ ότι το μακάμ Γκερτανιζ γενικϊσ ακολουκεί το βαςικό αυτό το κανόνα γίνεται
ξεχωριςτό από το μακάμ Μαχοφρ, ςτο οποίο ο φκόγγοσ Ηω αποηθτάει πάντα τθν οξυμζνθ κζςθ και το
διάςτθμα Ηωϋ-Νθϋ να ιςοδυναμεί με θμιτόνιο.
Είναι ενδιαφζρον ότι ςτα Λειτουργικά του Χ. Ραπανικολάου ο ιχοσ ακολουκεί τθν δίφωνθ εκδοχι
του και θ τελικι κατάλθξθ πραγματοποιείται ςτο φκόγγο Βουϋ, Ρ.χ. ςτο βιβλίο του ΡΑΝΑ, ς. 227-229 ι
ΤΣΛΚΝΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 95-96.
Θ απλι δομι του μακάμ παρζχει τθ δυνατότθτα να διζρχεται εφκολα κι από άλλεσ τροπικζσ δομζσ.
 Το μακάμ Γκερδανιζ ςυνεργάηεται με το Βϋ ιχο, δανειηόμενο από εκεί το μαλακό χρωματικό
τετράχορδο Δι-Νθϋ. Αυτό το μαλακό χρϊμα επιτρζπει ςτο μακάμ Γκερδανιζ να ςυγγενεφει με το
μακάμ Σουηινάκ. Ρ.χ. ςτο βιβλίο ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ, ς. 229-230.



Στθν περίπτωςθ που ο φκόγγοσ Βου αλλοιϊνεται με ςυνεχι φφεςθ και το άνω τετράχορδο
παραμζνει χρωματικό είναι ςαφισ θ ςυνεργαςία του με το μακάμ Ριουςελίκ. Ρ.χ. ςτο βιβλίο
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ, ς. 229.

Στο ίδιο βιβλίο, ς. 230.



Ωσ εναλλακτικι πικανότθτα το τετράχορδο Δι-Νθϋ μπορεί να παρουςιάηει τθ ςκλθρι χρωματικι
διαίρεςθ, ςυνεργαηόμενο με τζτοιο τρόπο με τον Ρλ. του Βϋ ιχο (μακάμ Χιτηάη). Ρ.χ. ςτο βιβλίο
ΜΟΝΘΣ ΓΘΓΟΛΟΥ, ς. 230-231.

Ραρόμοια τροπικι δομι ζχει το δθμοτικό τραγοφδι ‘’Κάτω ςτον γυαλό’’. Βλ. Καράσ Σ., Θεωρθτικόν, τόμοσ
Αϋ, ς. 244.
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4.7.2. ΗΧΟ ΠΛ. Δ΄Μαχοφρ
138

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ

+

Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

Ανκίμου Αρχιδιακόνου

+

218
129-130

ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ
‘’ΗΩΘ’’
ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ

1936

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

1968

Ρλ. δϋ

+

Το μακάμ Μαχοφρ139 εμφανίηεται ςε δφο ςυνκζςεισ ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Ανκίμου Αρχιδιακόνου και
ςε μία ανϊνυμθ ςειρά Λειτουργικϊν όπου το όνομα του μακάμ αναφζρεται ρθτά.
Το εν λόγω μακάμ φανερϊνει μια ομοιότθτα με το μακάμ Γκερδανιζ, επειδι βαςίηεται ςτο φκόγγο
Νθ, ζχει επτάφωνθ προοπτικι και καταγράφεται ωσ ιχοσ Ρλ. Δϋ. 140 Πμωσ, θ επικράτθςι του ςτισ
μουςικζσ πθγζσ είναι πολφ περιοριςμζνθ και δεν είναι τόςο δθμοφιλισ δομι ςε ςχζςθ με τθν ευρφτερθ
διάδοςθ του Γκερδανιζ. Θ βαςικι δομι και των δφο ςυνίςταται από δφο διαηευγμζνα τετράχορδα με
διαηευκτικό τόνο Γα-Δι.141 Θ διαφορά αυτϊν των τροπικϊν δομϊν είναι ότι το μακάμ Γκερδανιζ

138

ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 129.
Ozkan, ό.π., ς. 192-193.
140
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 221-223.
141
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 150-151.
139
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χρθςιμοποιεί τθ φυςικι κλίμακα ενϊ το Μαχοφρ αποηθτά τθ ςκλθρι διαίρεςθ των τετραχόρδων (τόνοστόνοσ-λείμμα). Το ςυμπζραςμα που εξάγεται είναι ότι κεωρθτικά οι φκόγγοι Ηω και Βου πρζπει να είναι
οξυμζνοι ςε ςχζςθ με τθ φυςικι τουσ κζςθ142.
Στο παρακάτω παράδειγμα βλζπουμε τον τρόπο που θ εναρμόνια φκορά, τοποκετθμζνθ ςτουσ
φκόγγουσ Νθϋ και Γαϋ τρζπει τα διαςτιματα Ηω-Νθϋ και Βουϋ-Γαϋ ςε θμιτόνια επθρεάηοντασ τθν κλίμακα
να αποτελεί το βαςικό πυρινα του μακάμ Μαχοφρ.
ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ ‘’ΗΩΘ’’, ς. 218.

ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ ‘’ΗΩΘ’’, ς. 218.

Σε μερικζσ φράςεισ τονίηεται θ ςυγγζνεια του μακάμ με το Γκερδανιζ όπου θ κλίμακα κάνει μετατροπία
ςτο μαλακό διατονικό γζνοσ και ςτθν ουςιά οι δφο κλίμακεσ χρθςιμοποιοφνται παράλλθλα.
ΜΟΥΣΛΚΟΣ ΡΑΝΔΕΚΤΘΣ ‘’ΗΩΘ’’, ς. 218.

Π.π.

Επίςθσ, ςτο μακάμ Μαχοφρ το τετράχορδο Διϋ-Νθϋ ζχει τθ δυνατότθτα να παίρνει τθν μαλακι χρωματικι
διαίρεςθ και να ςυνεργάηεται με τζτοιο τρόπο με το Βϋ ιχο. Σχετικό παράδειγμα απαντάται ςτο βιβλίο
ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 129.

Αξίηει να παραβάλλουμε το άςμα ‘’Ω μετοίκθςισ φρικϊδθσ’’ που είναι γραμμζνο ςτο μακάμ Μαχοφρ. Βλ.
ς.18 ςτο βιβλίο ΡΑΝΔΩΑ του Θ. Υωκαέωσ.

142

Aydemir Murat, Turkish Music makam guide, edited and translated by Erman Dirikcan, ς. 49-51.
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4.7.3. ΗΧΟ ΠΛ. Δ΄Μαχοφρ Νιγκρίη
143

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ

+

Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

Συνκζτθσ

Λ. Αρβανίτθ

103

ΑΒΑΝΛΤΘ

Ρλ. Δϋεπτάφωνοσ

+

Το μακάμ Μαχοφρ Νιγκρίη, όπωσ δθλϊνει το όνομά του, υιοκετεί ςτοιχεία από δφο δθμοφιλι ςτο
ανατολικό κόςμο μακάμ, το Μαχοφρ144 και το Νιγκρίη.145 Από το Μαχοφρ λαμβάνει το ςκλθρό διατονικό
τετράχορδο Δι-Νθ (τόνοσ-τόνοσ-λείμμα) και από το Νιγκρίη το ςκλθρό χρωματικό τετράχορδο Ρα-Δι με
τον προςλαμβανόμενο Μείηονα τόνο από κάτω.146 Ζτςι, εμφανίηεται μία μεικτι κλίμακα με βάςθ το Νθ,
που ςυνδζει τθ ςκλθρι χρωματικι ςυμπεριφορά από το φκόγγο Δι και κάτω, και τθ ςκλθρι διατονικι
από το Δι και πάνω.

143

ΑΒΑΝΛΤΘ, ς. 103.
Βλ. κεφάλαιο για το Μαχοφρ.
145
Ozkan, ό.π., ς. 384-388.
146
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 228-229.
144
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Το Μαχοφρ Νιγκρίη παρουςιάηεται ςε ζνα μόνο ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Λ. Αρβανίτθ, ςφνκεςθ που
δθλϊνει ρθτά το όνομα Μαχοφρ Νιγκρίη και ςτθ βυηαντινι ορολογία καταγράφεται ωσ ιχοσ Ρλ. του Δϋ
επτάφωνοσ. Στο κομμάτι αυτό άριςτα ςυνδζονται οι δφο μελικζσ ςυμπεριφορζσ του Μαχοφρ και του
Νιγκρίη με τον τρόπο που περιγράφθκε.

Θ μελωδικι κίνθςθ του μακάμ χαρακτθρίηεται από τθν υψθλι κζςθ του φκόγγου Ηω, δθλαδι το
διάςτθμα Ηω-Νθ να είναι 6 μόρια, φαινόμενο που ξεχωρίηει ακριβϊσ το μακάμ Μαχοφρ από τα
υπόλοιπα όμοια. Πμωσ, αυτό ιςχφει μόνο κατά τθν ανάβαςθ, επειδι κατά τθν κατάβαςθ ο φκόγγοσ Ηω
καταλαμβάνει τθ χαμθλωμζνθ κζςθ όπωσ και ςτισ άλλεσ διατονικζσ κλίμακεσ. Ρ.χ. ς. 103.

Στθ ςφνκεςθ που εξετάηουμε το μακάμ Μαχοφρ Νιγκρίη ςυνεργάηεται με το μακάμ Νεχαβζντ με
τον τρόπο που ο φκόγγοσ Βουϋ τθσ υψθλισ περιοχισ παίρνει τθν χαμθλωμζνθ κζςθ, δθμιουργϊντασ τθν
ςκλθρι διατονικι διαίρεςθ ςτο τετράχορδο Νθϋ-Γαϋ (12-6-12 μόρια).Ρ.χ.

Στθν χαμθλι φωνθτικι περιοχι, επειδι ο φκόγγοσ Βου ιδθ απζχει διάςτθμα λείμματοσ από το Ρα,
αλλοίωςθ δζχεται ο φκόγγοσ Γα, ο οποίοσ βρίςκεται ςτθ φυςικι του κζςθ αντί για τθν οξυμζνθ του
ςκλθροφ χρωματικοφ τετραχόρδου. Ρ.χ. βλ. τθν φράςθ ‘’ςε μεγαλφνομεν’’.

Ραρόμοια τροπικι δομι ζχει το ςχολικό τραγοφδι ‘’Σί να πρωτοκυμθκϊ για ςζνα όμορφο χωριό’’.
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4.7.4. ΗΧΟ ΠΛ. Δ΄ουηινάκ

+
+
+
+
+

147

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

Ζτοσ

Ιχοσ

640-642
133-134
268-270

ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ
ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

1886
1968
1985

271-272
162-164

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ
ΚΥΦΛΩΤΟΥ

1985
1901

Ρλ. Δϋφκορικόσ
Ρλ. Δϋμε βϋ χρωμ.
*Ρλ. Δϋ+ χρωματικόν με
διατονικόν
Ρλ. Δϋτετρ. Χρϊμ.
Ρλ. Δϋφκορικόσ

Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

147

Βουλγαράκθ

Κ. Λαμπρινίδου

ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ, ς. 640.
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+
+

+

Το μακάμ Σουηινάκ148 βαςίηεται ςτο φκόγγο Νθ όπου και αναπτφςςεται θ κλίμακά του,
αποτελοφμενθ από δφο διαηευγμζνα τετράχορδα, το μαλακό διατονικό από κάτω και το μαλακό
χρωματικό από πάνω. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ουςιαςτικά ςυνδζεται ο Ρλ. Δϋμε τον Βϋ ιχο, και
δθμιουργείται ζνασ μεικτόσ ιχοσ.149
Ρ.χ. ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 133.

Το ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί το μακάμ είναι το διαπαςϊν, δθλαδι ςτθν άνω οκτάβα τα
διαςτιματα επαναλαμβάνουν τθν ςειρά τουσ όπωσ και ςτθν κάτω, με μόνθ διαφορά ότι το χαμθλό
μαλακό διατονικό τετράχορδο ζχει τθν δυνατότθτα τθσ ςκλθρισ διατονικισ διαίρεςθσ.150
Το μακάμ Σουηινάκ, γνωςτό ιδθ από τθ μλοποίθςθ τθσ γνωςτισ Δοξολογίασ του Γρθγορίου, δεν
απαντάται ςε καμία ςειρά Λειτουργικϊν, αλλά παρουςιάηεται μζςω πζντε ςυνκζςεων του ‘’Άξιόν εςτιν’’,
το νωρίτερα χρονολογθμζνο κατά το 1886. Στισ τζςςερεισ από τισ πζντε περιπτϊςεισ δθλϊνεται ωσ ιχοσ
Ρλ. Δϋφκορικόσ ι Ρλ. Δϋπου ςυνδζεται με το χρωματικό τετράχορδο, δφο από τα οποία αναφζρουν ρθτά

148

Ozkan, ό.π., ς. 181-185.
Κθλτηανίδθσ, ό.π., ς. 164 και 181.
150
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 220-221.
149
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τα όνομα Σουηινάκ. Πμωσ, θ χριςθ τθσ κλίμακασ και θ μελωδικι εξζλιξθ διαφοροποιοφνται αρκετά. Γι
αυτό αξίηει ςχολιαςμόσ για κάκε ςφνκεςθ ξεχωριςτά.
 Το ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Κ. Λαμπρινίδου (Βλ. βιβλίο ΚΥΦΛΩΤΟΥ ς. 162-164) εξελίςςεται ςτθν μαλακι
χρωματικι κλίμακα του Βϋ ιχου ςε πλιρθ ζκταςθ, με μοναδικι εμφάνιςθ του Ρλ. Δϋςτθν φράςθ
‘’αςυγκρίτωσ των εραφείμ’’.151 Μάλιςτα αυτι θ φράςθ ζχει κατιοφςα κίνθςθ και εμφανίηει τθ
ςκλθρι διατονικι διαίρεςθ του τετράχορδου Νθ-Γα (τόνοσ–λείμμα–τόνοσ) ι, αλλιϊσ λεγόμενο,
τετράχορδο Ριουςελίκ.
 Θ ςφνκεςθ ςτο βιβλίο ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ αξιοποιεί παράλλθλα δφο κλίμακεσ Βϋ ιχου και Ρλ. του Δϋ
κακ’ όλθ τθν ζκταςθ τθσ μελωδίασ, όπου γίνονται ςυνζχεια μετατροπίεσ από τθ μία ςτθν άλλθ.
Δθλαδι, θ προβλεπόμενθ από τουσ κεωρθτικοφσ για το μακάμ Σουηινάκ ςφνδεςθ μαλακοφ
διατονικοφ τετράχορδου από κάτω και μαλακοφ χρωματικοφ από πάνω δεν είναι φανερι ςε αυτι
τθν περίπτωςθ, επειδι και οι δφο κλίμακεσ χρθςιμοποιοφνται εξίςου ςε όλθ τθν ζκταςι τουσ.
Ρζρα απ’ αυτό, το τετράχορδο Γα-Ηωϋ φφεςθ εμφανίηει τθ ςκλθρι διατονικι διαίρεςθ (τόνοσ–
τόνοσ–λείμμα).
Βλ. ΜΑΥΟΡΟΥΛΟΥ, ς. 133.

Θ ποικιλία των διάφορων μουςικϊν δομϊν ςυμπλθρϊνεται με χριςθ του Ηυγοφ ςτθ φράςθ
‘’…τθν αδιαφκόρωσ…’’τθσ ίδιασ ςφνκεςθσ.



Το ‘’Άξιόν εςτιν’’ το οποίο καταγράφεται ςτο βιβλίο ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ ς. 171-172 πλθςιάηει
προσ τθν κεωρία. Θ κλίμακα τθσ ςφνκεςθσ ςυνδυάηει τα διαηευγμζνα τετράχορδα Νθ-ΓΑ μαλακό
διατονικό και Δι–Νθ χρωματικό ςε ςκλθρι διαίρεςθ, πράγμα το οποίο δεν περιγράφεται από τισ
κεωρθτικζσ πθγζσ. Πμωσ, εάν λάβουμε υπόψθ τθν ςχετικότθτα τθσ μαλακισ και τθσ ςκλθρισ
διαίρεςθσ του τετραχόρδου, δθλαδι ότι ‘’είναι δυνατόν να ζχουμε […] τθν ίδια μελικι
ςυμπεριφορά με ςκλθρά είτε με μαλακά διαςτιματα’’152 και ότι μια ςειρά από ςκλθρζσ τροπικζσ
δομζσ ‘’παράγεται κεωρθτικά από μαλακζσ δομζσ, με διαδοχικζσ επεμβάςεισ’’,153 τότε αυτι θ
ςφνκεςθ περιςςότερα από τισ άλλεσ πλθςιάηει ςτθ κεωρθτικι δομι του μακάμ Σουηινάκ ςτθν
πράξθ. Θ τελευταία φράςθ του κομματιοφ εκτελείται μαλακά διατονικά και δεν αποτελεί τίποτα
περιςςότερο από μία κατιοφςα διαδοχικι κίνθςθ μίασ οκτάβασ ςτθν ζκταςθ.

151

ΚΥΦΛΩΤΟΥ, ς. 163.
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 57.
153
Ό.π.
152

- 99 -

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 272.



Ασ ςθμειωκεί ότι θ κατιοφςα κίνθςθ τθσ μαλακισ διατονικισ κλίμακασ υποκζτει χαμθλωμζνο Ηω,
πράγμα το οποίο δεν αντικατοπτρίηεται πάντα ςτα ςχιματα που προβάλλουμε.
Θ ςφνκεςθ του Βουλγαράκθ αναφζρει ρθτά το όνομα Σουηινάκ και εκτόσ από το μαλακό
διατονικό τετράχορδο Νθ-Γα ςε μερικζσ φράςεισ χρθςιμοποιεί τθ μαλακι χρωματικι εκδοχι του
ίδιου τετραχόρδου (Βλ. το παρακάτω ςχιμα). Επίςθσ, ςτο κομμάτι είναι αςυνικιςτθ θ παράλλθλθ
χριςθ τθσ μαλακισ και τθσ ςκλθρισ διαίρεςθσ του τετραχόρδου Δι-Νθϋ. Αυτό ακόμα μία φορά
υποςτθρίηει τθ ςυνφπαρξθ των δφο εναλλαςςόμενων ςυμπεριφορϊν ςτα πλαίςια του ίδιου
τροπικοφ ςχιματοσ154, όπωσ και ςτο παράδειγμα του ΣΥΚΛΩΤΟΥ. Επιπλζον, το τετράχορδό Δι-Νθϋ
μζςα ςε μία φράςθ εμφανίηεται διαδοχικά, ωσ εξισ:

πρϊτα ςκλθρά χρωματικά

ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ, ς. 641

μετά μαλακά διατονικά

ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ, ς. 641

τζλοσ, μαλακά χρωματικά

ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ, ς. 641



154

Θ ςφνκεςθ από το βιβλίο ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 268-269 είναι γραμμζνθ ςτο μακάμ Σουηινάκ,
αλλά χρθςιμοποιεί μεκαρμογι των βάςεων και μεταφζρει τθ κλίμακα του Σουηινάκ ζνα τόνο
κάτω ςτο Ηω φφεςθ (Ατηζμ Αςθράν). Θ κλίμακά του όπωσ και ςτο ‘’Άξιόν εςτιν’’ ςτο βιβλίο
ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ, ς. 271-272 ςυνδυάηει το μαλακό διατονικό τετράχορδο από κάτω και το

Μαυροειδισ, ό.π., ς. 58.
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ςκλθρό χρωματικό από πάνω. Ο τίτλοσ του κομματιοφ αναφζρει το μακάμ Σεβκου Εβηά που
προφανϊσ είναι λάκοσ, επειδι δεν παρουςιάηει κανζνα δείγμα αυτισ τθσ αναφερόμενθσ
τροπικισ δομισ, και τελικά καταλιγει ςτο φκόγγο Νθ, πράγμα που αποδεικνφει ότι ο ςυνκζτθσ
ςκόπευε να καταγράψει τθν δομι του μακάμ Σουηινάκ, απλά μεταφζροντάσ το ζναν τόνο
χαμθλϊτερα, όπωσ το δθλϊνει ςτθν αρχι.
Ράνω ςτο μακάμ Σουηινάκ βαςίηεται το αςτικό λαϊκό τραγοφδι ‘’Καλογεράκι κα γενϊ’’.
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4.7.5. ΗΧΟ ΠΛ. Δ΄Χιτηαηκιάρ Κιουρδί

+
+
+

+
+
+
+

+
+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

Βιβλίο

237-245
148-152
237-243
146-148

ΣΤΑΝΛΤΣΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ
ΧΛΩΤΟΥ
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ

Ζτοσ

Ιχοσ
Μακάμ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

155

Κων. Ρρίγγου

+

2014
2013
1973
1983

Ρλ. Δϋεπτ. φκορικόσ
Ρλ. Δϋεπτ. φκορικόσ
Ρλ. Δϋεπτ. φκορικόσ
Ρλ. Δϋεπτ. χρωμ.

+

Το μακάμ Χιτηαηκιάρ Κιουρδί κεωρείται το μακάμ Κιουρδί κατά μετάκεςθ τθσ βάςθσ ζνα τόνο
χαμθλότερα. Το μακάμ αυτό, διατθρϊντασ τθ βαςικι δομι τθσ κλίμακασ του μακάμ Κιουρδί,
παρουςιάηει μερικζσ διαφοροποιιςεισ ςτα εναλλακτικά τετράχορδα και ςτθ ςυμπεριφορά τθσ μελωδίασ.
Ππωσ και ςτο μακάμ Κιουρδί, θ κλίμακα του μάκαμ αποτελείται από όμοια ςκλθρά διατονικά
τετράχορδα (λείμμα-τόνοσ-τόνοσ).156 Το ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί το μακάμ είναι το διαπαςϊν. Για τθν
καταγραφι τθσ κλίμακασ ςυχνά χρθςιμοποιείται θ ςυνεχισ φφεςθ ςτο Ρα και Κε.

155
156

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ, ς. 148.
Μαυροειδισ, ό.π., ς. 225-227.
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Ρ.χ. ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ, ςελ. 146.

Θ μετάπτωςθ του ςκλθροφ διατονικοφ τετραχόρδου (6-12-12) ςε ςκλθρό χρωματικό (6-20-4) είναι
αρκετά ςυχνι. Αυτό γίνεται με ευκολία, απλά οξφνοντασ τθν τρίτθ βακμίδα του τετραχόρδου. Τζτοιου
είδουσ εναλλακτικό τετράχορδου Δι-Νθ ςυναντάμε για παράδειγμα ςτθ
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ, ςελ. 146.

Το μαλακό διατονικό άκουςμα μπορεί να εμφανιςτεί:
 ςτθν υψθλι φωνθτικι περιοχι
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ, ς. 150.



ςτο τετράχορδο Δι-Νθϋ, όπου θ φκορά του Κε τοποκετθμζνθ ςτο φκόγγο Δι αποηθτά το ‘’φυςικό’’
Κε κατά τθν ανάβαςθ τθσ μελωδίασ και το χαμθλωμζνο Κε κατά τθν κατάβαςθ.
ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΥΨΕΛΘ, ςελ. 146

Για το μακάμ Χιτηαηκιάρ Κιουρδί ςτα Λειτουργικά υπάρχουν δφο παραδείγματα, ζνα από τα
οποία του Ρρίγγου με μικροδιαφοροποιιςεισ, ςε τρεισ διαφορετικζσ εκδόςεισ. Σε όλεσ τισ τρεισ εκδόςεισ
ο ιχοσ τθσ ςφνκεςθσ αναφζρεται ωσ Ρλ. Δϋφκορικόσ ‘’επτάφωνοσ’’ με αρχικι μαρτυρία

.

Στθ δεφτερθ ςφνκεςθ ο ιχοσ ςθμειϊνεται ωσ Ρλ. Δϋχρωματικόσ και φζρει τθν αρχικι μαρτυρία
.
Ενδιαφζρον είναι ότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ αναφζρεται ρθτά το όνομα του μακάμ, τονίηοντασ το
τετράχορδο Κιουρδί ωσ βαςικό υλικό τθσ κλίμακασ ενϊ το χρωματικό τετράχορδο Δι-Νθϋ κυριαρχεί ςτθ
ςφνκεςθ ςε αντίκεςθ με το εναλλακτικό ςκλθρό διατονικό τετράχορδο.
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Στισ πθγζσ που εξετάηουμε παρατθροφμε τισ παρακάτω μελωδικζσ ζλξεισ που χαρακτθρίηουν το μακάμ
ωσ εξισ:
Βου προσ το Γα
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ, ς. 149

Κε προσ το Ηω

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ, ς. 151

Γαϋ προσ το Βουϋ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ, ς. 150

Ράνω ςτο μακάμ Χιτηαηκιάρ Κιουρδί βαςίηεται το Σμυρναίικο λαϊκό τραγοφδι ‘’αν τθσ μφρνθσ το
γιαγκίνι’’.
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4.8. Ιδιαίτερεσ περιπτώςεισ

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

Ζπειτα από τθν εκτενι παρουςίαςθ τροπικϊν δομϊν που αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνα μακάμια
αξίηει να αφιερϊςουμε ζνα υποκεφάλαιο που αφορά οριςμζνεσ ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ. Δθλαδι, κα
αςχολθκοφμε με μουςικζσ δομζσ οι οποίεσ δεν αντιςτοιχοφν ςε κάποιο γνωςτό αραβοπερςικό μακάμ,
αλλά παρόλα αυτά ζχουν ενδιαφζρον διότι αποτελοφν δείγματα ανατολικισ επιρροισ.
1

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

261-262

Βιβλίο

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

Ζτοσ

1985

Ιχοσ

Βαρφσ

Το ςφντομο ‘’Άξιόν εςτιν’’ που βρίςκουμε ςτθν ς. 261-262 ςτο βιβλίο ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ είναι
ενδιαφζρον, επειδι θ μελωδία του ςυνδυάηει τα βαςικά χαρακτθριςτικά τριϊν μακαμιϊν: Φεραχνάκ,
Ρεςτενιγκιάρ και Εβίτη Αράκ. Θ ςφνκεςθ είναι καταγεγραμμζνθ ςε Βαρφ ιχο εκ του φυςικό Ηω, όμωσ ςτισ
διάφορεσ φράςεισ παρουςιάηει διαφορετικι μελικι ςυμπεριφορά, αλλάηοντασ τθ διαςτθματικι δομι
των κλιμάκων, Δεςποηόντων φκόγγων και ζλξεων. Υπενκυμίηουμε ότι τα μακάμ Φεραχνάκ, Ρεςτενιγκιάρ
και Εβίτη Αράκ είναι παρακλάδια του Βαρζοσ ιχου (Αράκ), και γι αυτό θ επιλογι του ςυνκζτθ δεν
βρίςκεται ςε αντίκεςθ με τθν κεωρία. Ασ εξετάςουμε τθ χριςθ των εν λόγω μακάμ ςτα ακόλουκα
παραδείγματα:
Θ γραμμι του Φεραχνάκ (Δι ο Δεςπόηων
φκόγγοσ, ο οποίοσ ζλκει προσ τθν πλευρά
του το φκόγγο Γα).

Θ γραμμι του Ρεςτενιγκιάρ (ο φκόγγοσ Γα
ωσ Δεςπόηων, ο οποίοσ ζλκει προσ τθν
πλευρά του το φκόγγο Δι).

Θ γραμμι του Εβίτη Αράκ
(τετράχορδο Ηω-Βου μαλακό χρωματικό).
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Ρλθρωτικά

Ρατζρα

Άξιόν εςτιν

2

+

+

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

209-215

Βιβλίο

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

Ζτοσ

1985

Ιχοσ

Ρλ . αϋ εκ του κάτω Κε
χρωμ.

Τα Λειτουργικά ς. 209-215 ςτο βιβλίο ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ είναι ιδιαίτερθ περίπτωςθ, επειδι το
μζλοσ ακολουκεί μια τροπικι δομι, θ οποία πλθςιάηει ςτο μακάμ Καρτςιγιάρ κατά μετάκεςθ τθσ βάςθσ
μίασ τζταρτθσ κάτω. Το μαλακό διατονικό τετράχορδο Κε-Ρα ςυνδζεται με το χρωματικό τετράχορδο ΡαΔι, εμφανιηόμενο ςτισ δφο εκδοχζσ του. Στθν υψθλι φωνθτικι περιοχι το τετράχορδο Κε-Ρα απαντάται
με τρεισ διαφορετικζσ παραλλαγζσ, όπωσ το βλζπουμε ςτο ςχιμα. Θ ςφνκεςθ καταγράφεται ςε ιχο Ρλ.
Αϋεκ του κάτω Κε με τθν ςθμείωςθ ‘χρωματικό’, και ςτθν ουςία προκφπτει ζνασ μεικτόσ ιχοσ που δεν
ζχει ακριβι αντιςτοιχία ςτθν βυηαντινι μουςικι παράδοςθ.

- 106 -

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

3

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

216-218

Βιβλίο

ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ

Ζτοσ

2004

Ιχοσ

Ρλ. Αϋεπτ. χρωματικόσ

Το ‘’Άξιόν εςτιν’’ που βρίςκεται ςτισ ς. 216-218 του βιβλίου ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΥ είναι γραμμζνο
ςτον ιχο Ρλ. Αϋεκ του Ρα επτάφωνο φκορικό. Θ κλίμακά του μζλουσ βαςίηεται ςτο φκόγγο Ρα και
κινείται μζςα ςε δφο διαηευγμζνα τετράχορδα, το μαλακό διατονικό από κάτω και το ςκλθρό χρωματικό
από πάνω (βλ. το ςχιμα). Θ εξεταηόμενθ τροπικι ςυμπεριφορά δεν κατατάςςεται εφκολα ςε γνωςτά
μακάμ για τουσ εξισ λόγουσ:
 Θ τοποκζτθςθ των τετραχόρδων και θ διαίρεςθ τουσ κυμίηει το μακάμ Καρτςιγάρ, όμωσ αυτό
απαιτεί ςυνθμμζνα τετράχορδα, ενϊ θ εξεταηόμενθ ςφνκεςθ διακζτει διαηευκτικό τόνο μεταξφ
των τετραχόρδων.
 Ομοιάηει με το μακάμ Μουχαγζρ λόγω τθσ κίνθςθσ του μζλουσ ςτθν πάνω φωνθτικι περιοχι
γφρω από το φκόγγο Ρα (Μουχαγζρ), όμωσ θ δομι του Μουχαγζρ δεν ζχει το χρωματικό
τετράχορδο Κε-Ρα.

- 107 -

Στθν κίνθςθ προσ τα κάτω θ ςφνκεςθ παρουςιάηει τουσ φκόγγουσ Ηωϋ και Βου χαμθλωμζνουσ. Ο
πρϊτοσ δθμιουργείται ωσ ζλξθ του Ηωϋ ςτισ κατιοφςεσ κινιςεισ, χαρακτθριςτικό φαινόμενο τθσ
μαλακισ διατονικισ κλίμακασ, ενϊ ο δεφτεροσ παρουςιάηει τθν εναρμόνια φκορά. Ωσ
αποτζλεςμα το άκουςμα αυτϊν των φράςεων υπενκυμίηει το μακάμ Κιουρδί.
Ρ.χ. ς. 217.



Επιπλζον, θ μελωδία παρουςιάηει κι άλλεσ μελωδικζσ ζλξεισ.

Νθ προσ Ρα και Ρα προσ Βου.

Ρ.χ. ς 216

Γα προσ Δι.

Ρ. χ. ς. 216

Άνω Βουϋ προσ άνω Ραϋ.

Ρ.χ. ς. 216
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Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

4

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

177-178

Βιβλίο

ΚΟΣΜΑ ΜΑΔΥΤΛΝΟΥ

Ζτοσ

Ιχοσ

Ρλ. Αϋεκ του κάτω Κε

Θ ςφνκεςθ ‘’Άξιόν εςτιν’’ του Κοςμά Μαδυτινοφ είναι γραμμζνθ ςε ιχο Ρλ. Αϋκαι παίρνει ωσ βάςθ το
κάτω Κε. Θ κλίμακα του μζλουσ αποτελείται από το ςκλθρό χρωματικό τετράχορδο Κε-Ρα, το οποίο
ςυνδζεται με το μαλακό διατονικό Ρα-Δι. Θ οκτάβα ςυμπλθρϊνεται με τον προςλαμβανόμενο Μείηονα
τόνο και το ςκλθρό χρϊμα εμφανίηεται ξανά ςτθν υψθλι φωνθτικι περιοχι. Ππωσ και ςτισ άλλεσ
περιπτϊςεισ, θ χαμθλι τοποκζτθςθ τθσ βάςθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μζλοσ να εξελίςςεται επί το οξφ
και να αποκτά διευρυμζνθ ζκταςθ. Θ δομι τθσ κλίμακασ γίνεται αντιλθπτι ςτο παρακάτω παράδειγμα:
Ρ.χ.
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Ενδιαφζρον προκαλεί το γεγονόσ ότι από τισ λζξεισ ‘’Θεόν Λόγον’’ και μζχρι τθν τελικι κατάλθξθ θ
ςφνκεςθ ακοφγεται διατονικά και γενικότερα οι κατιοφςεσ κινιςεισ τθσ μελωδίασ ςυχνά γίνονται
διατονικά. Ρ.χ.

Άξιόν εςτιν

Ρατζρα

Ρλθρωτικά

5

+

Συνκζτθσ

Σελίδεσ

215-218

Βιβλίο

ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ

Ζτοσ

1985

Ιχοσ

Ρλ. Αϋεκ του κάτω Κε χρωμ.

Θ ςφνκεςθ που βρίςκεται ςτισ ςελίδεσ 215-216 ςτο βιβλίο ΜΕΛΕΤΛΟΥ ΣΥΚΛΩΤΟΥ παίρνει ωσ βάςθ το
φκόγγο Κε και θ κλίμακά του αποτελείται από δφο ςυνθμμζνα τετράχορδα, το ςκλθρό χρωματικό από
κάτω και το μαλακό διατονικό από πάνω. Ωσ προσ τθ δομι, το μακάμ κυμίηει το Χουμαϊοφν κατά
μετάκεςθ μίασ τζταρτθσ χαμθλότερα.
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Ρ.χ.

Το μακάμ χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα διαπαςϊν και το χρωματικό τετράχορδο Κε-Ρα επαναλαμβανόμενο
μία οκτάβα υψθλότερα, και ςτισ δφο παραλλαγζσ του, τθ μαλακι και τθ ςκλθρι χρωματικι. Ρ.χ.
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5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ αναηιτθςθ των Λειτουργικϊν ςτισ ζντυπεσ εκδόςεισ, θ
μελζτθ για τθν εξζλιξθ τθσ μελοποιίασ τουσ, θ ςυγκζντρωςθ αυτϊν που βαςίηονται ςτα μακάμ τθσ
ανατολίτικθσ μουςικισ, θ τροπικι ανάλυςθ κατά ομάδεσ ι ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ και θ εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων γφρω από αυτά τα ηθτιματα.
Είναι γνωςτό ότι πριν τθν αλλαγι ςθμειογραφίασ το ΛΚϋ αιϊνα δεν διαςϊηονται άλλοι φμνοι
Λειτουργικϊν ςτθ χειρόγραφθ παράδοςθ, πζρα από τθν ςφνκεςθ του Λάκωβου Ρρωτοψάλτου γραμμζνθ
ςε Βϋ ιχο.157 Το εν λόγω είδοσ είχε χϊρο για επεξεργαςία, κάτι που άνοιξε το δρόμο προσ αυτιν τθν
κατεφκυνςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, υπιρξε μια τάςθ επανάλθψθσ των παλαιϊν προτφπων των
Λειτουργικϊν για τθ διατιρθςθ του κακαρά εκκλθςιαςικοφ φφουσ. Αυτι θ τάςθ ζρχεται ςε πλιρθ
αντιπαράκεςθ με τθν προςπάκεια του Λωάννθ Σακελλαρίδθ, ςε διδακτικό και εκδοτικό επίπεδο, για
ςτροφι τθσ ςυνκετικισ παραγωγισ προσ το ευρωπαϊκό φφοσ, εναρμονίηοντασ ακόμα και Λειτουργικά και
καταγράφοντάσ τα ςε δυτικι ςθμειογραφία.158 Μια ακόμα κατεφκυνςθ υπιρξε θ αντίδραςθ προσ τον
προαναφερόμενο ςυγκεραςμό τθσ εκκλθςιαςτικισ με τθν ευρωπαϊκι μουςικι. Εξαιτίασ αυτισ τθσ
αντιπαλότθτασ δθμιουργικθκαν μελοποιιςεισ βαςιςμζνεσ ςτισ ανατολικζσ τροπικζσ δομζσ.159
Στο εξεταηόμενο υλικό θ χριςθ των μακαμιϊν υπιρξε αρκετά διαδεδομζνθ. Στο ςφνολο των
πθγϊν από τισ 1140 ςυνκζςεισ Λειτουργικϊν που βρίςκουμε ςτισ ζντυπεσ ςυλλογζσ οι 346 είναι
γραμμζνεσ πάνω ςε κάποιο ευδιάκριτο μακάμ (30,3 %). Το όνομα του μακάμ αναφζρεται ρθτά ςτισ
ςυνκζςεισ ςε 30 περιπτϊςεισ. Το γεγονόσ τθσ ρθτισ αναφοράσ υπογραμμίηει ότι οι άνκρωποι τθσ εποχισ
ιταν γνϊςτεσ τθσ ορολογίασ αυτισ ωσ μζροσ του πολιτιςμοφ τουσ.
Οι δφο κόςμοι, Ελλάδασ και ανατολισ, βρίςκονταν ςε ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ και ωσ εκ τοφτου τα
μζλθ βαςίςτθκαν ςε μακάμια ςε τζτοιο βακμό. Θ διάδοςθ αυτι φανερϊνει το αμείωτο ενδιαφζρον και
τθν αναηιτθςθ των ανατολικϊν τροπικϊν δομϊν από τουσ ψάλτεσ και γενικότερα από το ορκόδοξο
ελλθνικό κοινό. Ακόμα και το ίδιο άτομο κα μποροφςε να είναι φορζασ και των δφο παραδόςεων.
Άλλωςτε, το ανατολικό πολιτιςμικό μουςικό περιβάλλον που ζδραςαν ιταν και δικό τουσ κτιμα. Οι
ψάλτεσ πάντα εκτιμοφςαν τθν αραβοπερςικι μουςικι, κακϊσ είναι ςυγγενισ με τθν εκκλθςιαςτικι ωσ
προσ τθν τροπικότθτα, τθν θχολογία και τθν κεωρθτικι αντίλθψθ. Είναι γνωςτό ότι θ εκκλθςία
εφιςτοφςε τθν τιρθςθ του ςεμνοφ ψαλτικοφ φφουσ, αφοφ αρκετοί ψάλτεσ παρεκτρζπονταν ςε
εξωεκκλθςιαςτικι ανάπτυξθ του μζλουσ, ψάλλοντασ ‘’αμανζδεσ’’.160 Θ διπλι ιδιότθτα του ψάλτθ και του
τραγουδιςτι εξωτερικϊν μελϊν αποδεικνφει ότι το ίδιο πρόςωπο μπορεί να ςυγκεράςει δφο
παραδόςεισ που, τουλάχιςτον ςτον τομζα τθσ μουςικισ, ζχουν ςθμεία ςυνάντθςθσ161.
Ωςτόςο, είναι κάπωσ δυςδιάκριτα τα όρια ςτθν ανατολίτικθ και ςτθν βυηαντινι ςκζψθ όςον αφορά
τθν τροπικι δομι μιασ ςφνκεςθσ, κακϊσ οι μελουργοί δεν είναι πάντα ςίγουρο εάν είχαν ωσ πρότυπο
μια ανατολικι τροπικι δομι ι κάποια υποκατθγορία βυηαντινϊν ιχων. Αυτό αφορά μακάμια που
αντιςτοιχοφν επακριβϊσ ςε ιχουσ ςτθν επτάφωνθ ι τετράφωνι τουσ εκδοχι, όπωσ π.χ. το Μουχαγιζρ,

157

Στρουμπάκθσ, ς. 3.
Ό.π., ς.12.
159
Ό.π., ς.13.
160
Αποςτολόπουλοσ, ό.π., ςελ.33.
161
Αλυγιηάκθσ Α., Θ οκταθχία ςτθν ελλθνικι λειτουργικι υμνογραφία, ς. 213.
158
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το Εβίτη, το Χουςεϊνί κ.τ.λ. Ρεριςςότερθ ςιγουριά για το ςκεπτικό του ςυνκζτθ ζχουμε εάν τουλάχιςτον
ςε μία ζκδοςθ αναφζρεται ρθτά το μακάμ. Τότε υποψιαηόμαςτε ότι όντωσ θ ςφνκεςθ είχε το μακάμ ωσ
πρότυπο. Κατ’ επζκταςθ, ο ςυνκζτθσ κα μποροφςε να ζχει ςτο νου του και ςυγκεκριμζνθ ανατολίτικθ
ςφνκεςθ πάνω ςτο εκάςτοτε μακάμ.
Χρονολογικι εμφάνιςθ των μακαμιών:
Στον παρακάτω πίνακα παρακολουκοφμε τισ εμφανίςεισ Λειτουργικϊν ανά μακάμ ςε χρονολογικι
ςειρά.
1834
1850
1850
1850
1886
1897
1901
1906
1906
1930
1930
1930
1933
1936
1968
1968
1968
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1982
1985
1985

Ατηζμ Αςθράν
Εβίτη
Ατηζμ
Χουςεϊνί
Σουηινάκ
Χιτηαηκιάρ
Ριουςελίκ
Χιουηάμ
Γκερδανιζ
Σζφκου Εβςά
Χουςεϊνί Αςθράν
Καρτηιγάρ
Μουχαγζρ
Μαχοφρ
Κιουρδί
Νιςαποφρ
Μουςταχάρ
αχάτ αλ Αρουάχ
Σεμπά
Χιτηαηκιάρ Κιουρδί
Χουμαγιοφν
Ρεςτενιγκιάρ
Χθςάρ
Φεραχνάκ
Ηιργκιουλζ Χιτηάη
Εβίτη Αράκ

Κατά τον ΛΚϋ αιϊνα εμφανίηονται μακάμια τα οποία ζχουν ακριβι αντιςτοίχιςθ με τθν βυηαντινι
μουςικι. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το Σουηινάκ που εμφανίςτθκε το ζτοσ 1886, ςτο βιβλίο του
ΒΟΥΛΓΑΑΚΘ όπου μάλιςτα ζχει και ρθτι αναφορά, δθλϊνοντασ τθ μίξθ του ιχου Ρλ. του Δϋ με τον
Βϋ.162 Ασ μθν ξεχνάμε πωσ ςτα κεωρθτικά ςυγγράμματα του Στεφάνου Λαμπαδαρίου και του Κθλτηανίδθ
υπιρχαν ολόκλθρεσ ςειρζσ με περιγραφζσ των μακαμιϊν και μάλιςτα το μελοποιθμζνο ποίθμα του
Γιάγκου Καρατηά ‘’Μοφςα άραγε τι τρόποσ…’’ που διζρχονταν τα μακάμια με μουςικά παραδείγματα.163
164
Ρολλοί ψάλτεσ πικανότατα μάκαιναν τισ μελωδίεσ των παραδειγμάτων και ζπαιρναν πρότυπα για να

162

Θ ςυγκεκριμζνθ ςφνκεςθ του Βουλγαράκθ βρίςκεται ςτισ ς. 640-642 του βιβλίου του ίδιου και περιγράφεται λεπτομερϊσ
ςτο ςχετικό κεφάλαιο τθσ παροφςασ εργαςίασ.
163
Κθλτηανίδθσ Ρ., ο.π., ς. 166-199.
164
Στζφανοσ Δομζςτικοσ ‘’Ερμθνεία τθσ εξωτερικισ μουςικισ …’’, ς. 54-80.
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δθμιουργιςουν ςυνκζςεισ ςε ςχετικζσ τροπικζσ δομζσ. Επίςθσ πρζπει να τονιςτεί το γεγονόσ πωσ το
μεγάλο μουςικό κζντρο εξακολουκεί να είναι θ Κωνςταντιοφπολθ με τθ γνωςτι πολιτικι και πολιτιςτικι
κατάςταςθ του ΛΚϋ αι.
Πμωσ, θ πρϊτθ ζντυπθ καταγραφι των Λειτουργικϊν βαςιςμζνων ςε μακάμ τθσ ανατολικισ
μουςικισ χρονολογείται λίγο νωρίτερα, το ζτοσ 1882. Είναι τα Λειτουργικά γραμμζνα ςε Ριουςελίκ του
Βαςίλειου Νικολαΐδθ Ηαγκλιβερινοφ, που εκδόκθκαν ςτθ Κεςςαλονίκθ ςτο βιβλίο θ Καλλικζλαδοσ
Αθδϊν από τον ίδιο.165
Από το πρϊτο μιςό του Κϋ αιϊνα ςυναντάμε πιο ιδιαίτερεσ και εξεηθτθμζνεσ τροπικζσ δομζσ, όπωσ
το Σεφκοφ Εβςά, το Καρτςιγάρ, το Κιουρδί κ.ά. Κατά πάςα πικανότθτα οι ςυνκζτεσ των κομματιϊν ιδθ
γνϊριηαν τθν δομι του μακάμ ωσ πθγι ζμπνευςθσ των μουςικϊν ιδεϊν τουσ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι είναι προφανζσ πωσ οι ςυνκζςεισ βαςιςμζνεσ ςε μακάμ Λειτουργικϊν
ψαλλόταν πολφ πριν τθν τυπωμζνθ ζκδοςι τουσ. Σε αυτιν τθν περίοδο επανεκδίδονται και ιδθ
υπάρχουςεσ παλαιότερεσ ςυνκζςεισ.
Το δεφτερο μιςό του Κϋ αιϊνα είναι πλοφςιο ςε πολφ ιδιαίτερεσ δομζσ, όπωσ το Χιτηαηκιάρ Κιουρδί,
το Φεραχνάκ, το Ηιργκιουλζ Χιτηάη κ.ά.
Αντιλαμβανόμαςτε ότι το φαινόμενο τθσ μελοποίθςθσ των Λειτουργικϊν φμνων ςε κάποιο μακάμ
ζγινε αρκετά διαδεδομζνο και ζλαβε διάςταςθ. Αμζςωσ μετά από τθν ωρίμανςθ τθσ πολυθχίασ των
Λειτουργικϊν το μουςικό φφοσ ςτράφθκε προσ τθν Ανατολικι μουςικι παράδοςθ.
Σροπικές επιλογές:
Εξίςου ενδιαφζρον είναι το ηιτθμα τθσ θχολογίασ. Στον επόμενο πίνακα απεικονίηονται τα μακάμια
που επιλζγονται ςυχνότερα για τθ μελοποίθςθ των Λειτουργικϊν. Στθν μελζτθ αυτι βρζκθκαν ςυνολικά
34 διαφορετικζσ τροπικζσ δομζσ, από τισ οποίεσ οι 5 είναι ιδιαίτερεσ αφοφ δεν αντιςτοιχοφν ςε κάποιο
γνωςτό μακάμ από τα ευρζωσ διαδεδομζνα.
Στον παρακάτω πίνακα με μπλε αποχρϊςεισ απεικονίηεται το ποςοςτό των κομματιϊν, γραμμζνων
ςε μακάμια που ςχετίηονται με τθν οικογζνεια των πρϊτων ιχων, με κόκκινεσ αποχρϊςεισ ςε
χρωματικοφσ ιχουσ Βϋ και Ρλ. Βϋ, με κίτρινεσ ςε Λζγετο και Βαρφ μαλακό διατονικό, και πράςινεσ ςε Ρλ.
Δϋκαι Δϋ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτι θ διάταξθ είναι ςχετικι επειδι κάποιο μακάμ, όπωσ το Καρτςιγάρ,
μπορεί να αποτελεί περίπτωςθ μεικτοφ ιχου, άρα να υπάρχει αμθχανία ςτθν κατάταξι του.
Είναι διακριτό ότι οι τροπικζσ δομζσ υπάρχουν κατά πλειονότθτα ςτουσ πρϊτουσ ιχουσ, όμωσ όλοι
οι ιχοι παρουςιάηονται αρκετά. Ελλείπει μόνο ο Γϋ ιχοσ που πλθςιάηει το άκουςμα ευρωπαΐκοφ ματηόρε
και γι αυτό δεν μασ εκπλιςςει ότι δεν βρίςκει αντιςτοίχιςθ ςτα μακάμια, οφτε ςτο κατά παράδοςιν
αντίςτοιχο Τηαργκιάχ. Θ ςτατιςτικι είναι επίςθσ αναμενόμενθ, επειδι θ κυριαρχία των πρϊτων ιχων και
θ μειοψθφία των χρωματικϊν είναι κάτι ςυνθκιςμζνο ςτθ βυηαντινι μελοποιία.

165

Στρουμπάκθσ, ό.π., ς. 13.
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υνκζτεσ:
Οι περιςςότερεσ ςυνκζςεισ είναι επϊνυμεσ δθμιουργίεσ και ςυγκεκριμζνα 159 (που
επαναλαμβάνονται ςε διάφορεσ εκδόςεισ), αλλά κάποιεσ ςυνκζςεισ καταγράφονται ωσ ανϊνυμεσ (67
ςυνκζςεισ ι 29,6%). Ρεριλαμβάνονται 58 ονόματα ςυνκετϊν, μερικοί από τουσ οποίουσ υπιρξαν
ιδιαίτερα επιτυχθμζνοι και πολυγραφότατοι ςτα μακάμια. Οριςμζνεσ ςυλλογζσ που περιλαμβάνουν
ςειρζσ Λειτουργικϊν, όπωσ του Κ. Ρρίγγου, Δ. Σουρλαντηι, Λ. Αρβανίτθ και Καραμάνθ, αποτελοφν
παραδείγματα υψθλισ δθμιουργίασ.
Χρονολογία ςυνκετικισ παραγωγισ:
Είναι ενδιαφζρουςα θ μεταβολι του ποςοφ τθσ ζκδοςθσ των ςυνκζςεων ανάλογα με τθν εποχι.
Στον επόμενο πίνακα παρατθροφμε τθν αφξθςθ των εκδόςεων ανά εικοςιετία με κορυφι το τζλοσ του
20ου αιϊνα. Τότε ζγιναν καινοφργιεσ εκδόςεισ των παλαιϊν βιβλίων, προφανϊσ λόγω τθσ εφκολθσ και
φκθνότερθσ τυπογραφίασ. Ράντωσ, ςε κανζνα χρονικό ςθμείο δεν ςταματά θ τφπωςθ των βιβλίων ςε
βυηαντινι μουςικι γραφι που ενζχουν κοςμικά ςτοιχεία. Από τθν εμφάνιςθ τθσ ψαλτικισ τυπογραφίασ
και κατά τθν περίοδο τθσ καταγραφισ των πρϊτων κοςμικϊν κομματιϊν (το 1830 εκδόκθκε θ πρϊτθ
ςυλλογι με κοςμικά κομμάτια ‘’Ευτζρπθ’’ του Φωκαζωσ), παρατθροφμε πωσ θ κοςμικι ανατολικι
παράδοςθ δρα και μζςα ςτθν παράδοςθ του αδιαμφιςβιτθτα εκκλθςιαςτικοφ είδουσ τθσ βυηαντινισ
μουςικισ, τα Λειτουργικά.
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Συμπεραςματικά, τα Λειτουργικά γραμμζνα ςε μακάμια φανερϊνουν τα εξισ:
 Τθ ςυγγζνεια των δφο πολιτιςμϊν και τθ ςτροφι τθσ Ελλάδασ προσ τθν ανατολι ςε μια
ςυγκεκριμζνθ περίοδο τθσ ιςτορίασ τθσ. Θ ςχζςθ αυτι είναι δυναμικι επειδι είναι ηωντανι και ζχει
εξζλιξθ. Το φαινόμενο αυτό δείχνει ζνα υπζροχο ςθμείο επαφισ των δφο πολιτιςμϊν.
 Στθν εποχι εκείνθ υπιρξε ο κίνδυνοσ εξευρωπαϊςμοφ τθσ ελλθνικισ κουλτοφρασ, μια μάχθ
μεταξφ τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ. Το φαινόμενο τθσ χριςθσ των μακαμιϊν εκφράηει τθν προςπάκεια
των υπερμάχων του λεγόμενου ανατολικοφ φφοσ να προβάλλουν τθν αντίδραςι τουσ ζναντι του
ςυγκεραςμοφ τθσ βυηαντινισ μουςικισ από ευρωπαϊκι επίδραςθ.
Το ερευνθτικό ταξίδι ςε αυτό το ςθμείο ζφταςε ςτο τζλοσ του και υπιρξε ιδιαίτερα καρποφόρο.
Ευελπιςτϊ ότι και άλλοι μελετθτζσ κα δείξουν ενδιαφζρον για το κζμα τθσ παροφςασ μελζτθσ και κα το
φωτίςουν υπό διάφορα άλλα πρίςματα.
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