
Γρηγοριανό Μέλος 
 

Μικρός Βιβλιογραθικός Οδηγός για μια Ειζαγωγή ζηη Μελέηη ηοσ Γρηγοριανού Μέλοσς: Με 

αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Kenneth Levy: Gregorian Chant and the 

Carolingians (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998)  

Η ηζηνξία ηεο γέλεζεο ηνπ Γξεγνξηαλνχ κέινπο, αιιά θαη ησλ ινηπψλ παξαδφζεσλ 

ηνπ κεζαησληθνχ ιαηηληθνχ ιεηηνπξγηθνχ κέινπο, έρεη απνηειέζεη επί ζεηξά εηψλ 

πεδίν άζθεζεο ηζηνξηθήο εηθνηνινγίαο θαη δηεμαγσγήο εληφλσλ επηζηεκνληθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ. Σα βαζηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ απαζρνιήζεη - θαη 

ζπλερίδνπλ λα απαζρνινχλ - ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ 

σο εμήο: 

Πνηφο ήηαλ ν ξφινο ηνπ Καξινκάγλνπ θαη ησλ πεξί απηφλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

δηάδνζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ; Πνηά είλαη ε ζρέζε ηνπ δηεζλνχο, ‘απζεληηθνχ’ (authoritative) θαη 

θαηηζρχζαληνο Γξεγνξηαλνχ έλαληη ησλ άιισλ, ηνπηθήο πξνειεχζεσο θαη επηξξνήο, ξεπεξηνξίσλ 

(Παιαηνξξσκατθφ, Ακβξνζηαλφ, Παιαηνθξαγθηθφ θ.ά.); 

Πεξαηηέξσ: πνηά είλαη ε πξνέιεπζε ηεο λεπκαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαη πνηά ε ζρέζε ηεο κε ην 

πεξηερφκελν πνπ απηή δηαζψδεη; Πνηά ε ζπκβνιή ηεο κλήκεο θαη ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη πψο 

ηνπνζεηείηαη ε δηαδηθαζία παγίσζεο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ζε ζρέζε κε άιιεο δηεξγαζίεο ζηνλ ίδην 

πνιηηηζκηθφ ρψξν θαη ρξφλν (Καξνιηγγηαλή ‘Αλαγέλλεζε’); Πψο είλαη δπλαηή ε αζθαιήο αλαζχζηαζε 

ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο, αλάκεζα ζηα ρεηξφγξαθα θαη ζε φηη 

απηά θαηαγξάθνπλ· αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζεκεηνγξαθηθά ζπζηήκαηα; Δίλαη δπλαηή ε ηεθκεξίσζε 

ηεο χπαξμεο ελφο αξρεηχπνπ πνπ λα πξνεγείηαη ησλ δηαθφξσλ λεπκαηηθψλ 

θαηαγξαθψλ; 

Σν πξφζθαην βηβιίν ηνπ Kenneth Levy (1998) ζπλδπάδεη ηελ επηζθφπεζε θαη 

ζρνιηαζκφ φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πξαγκαηεχζεσλ ησλ εξσηεκάησλ απηψλ (απφ 

ηελ επνρή ησλ Hugo Riemann θαη Peter Wagner έσο ηηο πην πξφζθαηεο εξγαζίεο 

ησλ Leo Treitler θαη Helmut Hucke) κε ηε ζεκαληηθή πξσηφηππε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ζπγγξαθέα. Ο Levy δηαθξίλεη ηέζζεξεηο ηχπνπο κεισδηψλ, κε θξηηήξην ηε ζρέζε κεηαμχ 

θαηαγεγξακκέλεο θαη (εηθαδνκέλεο) πξνεγνχκελεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο: 1. κεισδίεο απφ κλήκεο, 

2. ηξνπνπνηεκέλεο (κατά ηελ θαηαγξαθή) κεισδίεο, 3. ςαικηθά πξφηππα, 4. ζπκπηιήκαηα 

(centonation). Τπνζηεξίδεη φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ Γξεγνξηαλψλ κεισδηψλ αλήθεη ζηνλ πξψην ηχπν, 

κε άιια ιφγηα: φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ επξίζθεην ήδε ζε κηα ζρεηηθά 

ζηαζεξνπνηεκέλε πξνθνξηθά κνξθή ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ην Καξνιηγγηαλφ εθδνηηθφ εγρείξεκα 

(ηέιε ηνπ 8νπ αηψλα)· αληίζεηα απφ ηελ θπξηαξρνχζα άπνςε, ε νπνία ηνπνζεηεί ηελ έλαξμε ηεο 

λεπκαηηθήο θαηαγξαθήο ηνλ επφκελν αηψλα, ν Levy ππνζηεξίδεη –παρά ηηο ππάξρνπζεο καξηπξίεο απφ 

ηηο πεγέο – φηη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ σσμπίπτει κε ηε δεζκεπηηθή λεπκαηηθή θαηαγξαθή 

ηνπ θαη απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα φιεο ηηο κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο θαη ηνπηθέο απνθιίζεηο· ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ αθξηβνχο κλήκεο θαη λεπκαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο αξθνχζε αξρηθά γηα ηελ 

εμαζθάιηζε κεισδηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη νκνηνκνξθίαο, θαηά ηηο απαηηήζεηο ηεο Αγίαο Ρσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ αλάπηπμε φιν θαη αθξηβέζηεξεο ζεκεηνγξαθίαο, ε 

ηεξάξρεζε αληεζηξάθε θαη ε ζεκεηνγξαθία απέθηεζε κεγαιχηεξε ζεκαζία επί ηνπ βνεζεηηθνχ, πιένλ, 

κλεκνληθνχ παξάγνληα. Πξφθεηηαη γηα απφςεηο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζίγνπξα ζα αληηθξνπζηνχλ, 

γεγνλφο φκσο πνπ δελ αγγίδεη ηελ αμία ηεο πξσηφηππεο φζν θαη άξηζηα ηεθκεξησκέλεο εξγαζίαο ηνπ 

Levy . 

ηε Βηβιηνζήθε κπνξείηε, εθηφο απφ ην βηβιίν ηνπ Levy, λα ζπκβνπιεπζείηε ηελ αθφινπζε 

βηβιηνγξαθία πάλσ ζην Γξεγνξηαλφ κέινο, αιιά θαη ζπλαθείο παξαδφζεηο ηνπ Λαηηληθνχ κέινπο 

Σα ζρεηηθά ιήκκαηα ζηα δηεζλή έγθπξα κνπζηθνινγηθά ιεμηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ην ιήκκα 

‘Plainchant’ ησλ Kenneth Levy θαη John A. Emerson, αιιά θαη ηα εηδηθά ιήκκαηα (‘Antiphon’, 

‘Communio’, ‘Notation’ θ.ν.θ.) ζην επηκ. Stanley Sadie, New Grove Dictionary of Music and 

http://old.mmb.org.gr/files/wav/sound01.wav


Musicians (London: Macmillan, 1980)· ην ιήκκα ‘gregorianischer Gesang’ ησλ Helmut Hucke θαη 

Hartmut Moller θαη ηα ζρεηηθά εηδηθά ιήκκαηα ζην: επηκ. Ludwig Finscher, Musik in Geschichte und 

Gegenwart (Sachteil), 2ε έθδ. (Kassel: Baerenreiter, 1994-1998)· ην ιήκκα ‘Gregoriano, Canto’ ηνπ 

Felice Rainoldi θαη ηα ζρεηηθά εηδηθά ιήκκαηα (εδψ πνιινί φξνη αλαιχνληαη ζην ιήκκα: ‘Messa’) ζην: 

επηκ. Alberto Basso, Dizionario enciclopedico universale della musica e dei 

musicisti (Lessico) (Torino: UTET, 1983)  

 

David Hiley, Western Plainchant: A Handbook (Oxford: Clarendon Press, 1993) 

Σν εγρεηξίδην ηνπ Hiley ζπληζηάηαη σο ηδαληθή αθεηεξία γηα ηελ εκβάζπλζε ζην ζέκα, πξνζθέξνληαο 

κε έγθπξν ηξφπν ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο θαη δηαγξάθνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ κειέηε. Σν βηβιίν είλαη δηαξζξσκέλν θαηά ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ηφζν ε ζπζηεκαηηθή 

(ζέζε ζηε Λεηηνπξγία θαη ην Δθθιεζηαζηηθφ Έηνο - Μνξθνινγία - Σππνινγία πεγψλ θ.ν.θ.) φζν θαη ε 

ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ζην πιηθφ.  

 

Philippe Bernard, Du chant romain au chant gregorien (Paris: Les Editions du Cerf, 1996) 

Ο Bernard πξνζθέξεη έλα παλφξακα ηεο ηζηνξίαο ηεο ιεηηνπξγηθήο κνπζηθήο ζηε Γχζε, απφ ηνλ 4ν 

ρξηζηηαληθφ αηψλα έσο ην ηέινο ηνπ Μεζαίσλα, αληιψληαο παξαηεξήζεηο απφ πνηθίιεο κνπζηθέο, 

γξαπηέο, αξραηνινγηθέο, επηγξαθηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πεγέο. Κηλείηαη ζηα πιαίζηα κηαο αλαλεσκέλεο 

‘ζνιεκηθήο’ θαη ιίγν γαιιν-θεληξηθήο αληίιεςεο θαη αληηκεησπίδεη ην Γξεγνξηαλφ σο απνηέιεζκα κηαο 

δηαδηθαζίαο ζχλζεζεο ελφο αξρατθνχ ξσκατθνχ ξεπεξηνξίνπ κε γαιιηθαληθά - θξαγθηθά ζηνηρεία, ηελ 

νπνία (ζχλζεζε) ηνπνζεηεί ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 8νπ αηψλα. Η εξγαζία ηνπ πεξηέρεη πνιιέο αλαιχζεηο 

κεισδηψλ θαη παξαζέηεη κηα εμαηξεηηθά αλαιπηηθή θαη ελεκεξσκέλε βηβιηνγξαθία.  

 

επηκ. Wulf Arlt, Palaeographie der Musik I: Die einstimmige Musik des Mittelalters (Koln: Arno 

Volk, 1979) 

Η εξγαζία ηεο Solange Corbin (‘Die Neumen’), πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηφκν, απνηειεί ηελ 

πιεξέζηεξε έσο ζήκεξα παξνπζίαζε ηεο ιαηηληθήο λεπκαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο. Σα λεχκαηα 

εμεηάδνληαη ‘ζεκεηνινγηθά’ θαηά νηθνγέλεηεο σο πξνο ηνλ ηφπν πξνέιεπζήο ηνπο. Πεξαηηέξσ 

επηρεηξείηαη ε απάληεζε αθαλζσδψλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη ηε ξπζκηθή ηνπο 

απφδνζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη εθηφο ηνπ θεηκέλνπ ηεο Corbin γηα ηα ιαηηληθά λεχκαηα ζηνλ ίδην 

ηφκν θηινμελνχληαη νη εξγαζίεο ηνπ Max Haas γηα ηε Βπδαληηλή θαη ηελ Παιαηνζιαβηθή ζεκεηνγξαθία, 

ηνπ Ewald Jammers γηα ηε κνλφθσλε θνζκηθή κνπζηθή ηνπ Μεζαίσλα, ελψ ζηα πξνεγνχκελα 

πξνηάζζεηαη γεληθή εηζαγσγή ηνπ επηκειεηή κε ηίηιν ‘Όςεηο ηεο κνπζηθήο παιαηνγξαθίαο’.  

 

 Dom Eugene Cardine, Premiere Annee de chant gregorien (Solesmes: Abbaye 

St. Pierre, 1989)  

Κιαζηθφ εγρεηξίδην γηα ηελ 'εθκάζεζε' ηνπ Γξεγνξηαλνχ, γξακκέλν απφ έλαλ απφ 

ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο Γξεγνξηαλήο εκεηνινγίαο θαη ζηπινβάηεο ηεο επίζεκεο 

άπνςεο ηεο ρνιήο ηεο Solesmes, δηεμέξρεηαη ζπλνπηηθά ηε ζεκεηνγξαθία, 

'ηεηξάγσλε' θαη λεπκαηηθή, ην ζχζηεκα ησλ νθηψ ηξφπσλ, θαζψο θαη δεηήκαηα ξπζκηθήο απφδνζεο 

ησλ κεισδηψλ θαη απεπζχλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κνπζηθφ. Δηδηθφηεξα γηα ζέκαηα ζεκεηνγξαθίαο 

βι. Eugene Cardine, Semiologia Gregoriana,ζε αγγι. κηθ. (Solesmes: Abbaye St. Pierre, 1983) θαη 

Dominique Fournier, Semio-esthetique du chant gregorien (Solesmes: Abbaye St. Pierre, 1990)· γηα 

ηελ έληαμε ηνπ Γξεγνξηαλνχ ζηελ επίζεκε Καζνιηθή ηδενινγία βι. Jacques Hourlier, Entretiens sur la 

spiritualite du chant gregorien . (Solesmes: Abbaye St. Pierre, 1985).  

 

Peter Jeffery, Re-envisioning Past Musical Cultures: Ethnomusicology in the Study of Gregorian 

Chant (Chicago: University of Chicago Press, 1992) 

H ηδέα ηεο εθαξκνγήο κεζφδσλ θαη ηδίσο αντιλήψεων πξνεξρφκελσλ απφ ηελ Δζλνκνπζηθνινγία ζηε 

κειέηε ηνπ Γξεγνξηαλνχ δελ είλαη θαηλνχξγηα: αξθεί λα ζπκεζνχκε ηελ εηζαγσγή ησλ ελλνηψλ ηεο 

πξνθνξηθφηεηαο θαη ηεο ‘θνξκνπιατθήο’ ζχλζεζεο απφ ηνλ Jammers, ηνλ Treitler θαη ηνλ Hucke. Η 

εξγαζία ηνπ Jeffery εθθηλείηαη απφ ηελ θξηηηθή ησλ απφςεσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ θαη πξνηείλεη κηα 

ξηδηθή δηεχξπλζε ηεο εζλνκνπζηθνινγηθήο καηηάο πέξα απφ ηα φξηα κηαο έλλνηαο πξνθνξηθφηεηαο ζηελ 

παξάδνζε ησλ A. Lord θαη M. Parry πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο αλζξσπνινγίαο ηεο 

κνλνθσλίαο.  

 

Dietmar Graef, Der Choral Gregors des Grossen: Ein Beitrag zur Didaktik des gregorianischen 

Chorals (Frankfurt am Main: Lang, 1994) 



Ο Graef πξνηείλεη κηα κέζνδν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Γξεγνξηαλνχ, ζηα πιαίζηα ηεο ‘Φσλεηηθήο 

Μνπζηθήο’, σο κέξνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο ζην γεξκαληθφ Λχθεην. Ο 

ζπγγξαθέαο ηνλίδεη ηε ζεκειηψδε ζεκαζία ηνπ Γξεγνξηαλνχ σο βάζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

Δπξσπατθήο κνπζηθήο ζην ζχλνιφ ηεο θαη δηαθξίλεη πξνζεθηηθά ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζεζνχλ κέζσ ηεο επαθήο ησλ καζεηψλ κε ην Γξεγνξηαλφ. 

εκαληηθέο σο πξνο ηελ έξεπλα ησλ πεγψλ είλαη ε κνλνγξαθία ηεο 

Nancy van Deusen, Music at Nevers Cathedral (Ottawa: Institute of Medieval Music, 1980), θαζψο 

θαη απηή ηνπ  

Joseph Diamond, A Tradition of three Tropes (Ottawa: Institute of Medieval Music, 1991). 

Με ζέκα άιιεο ηνπηθέο παξαδφζεηο ηνπ Λαηηληθνχ ιεηηνπξγηθνχ κέινπο δηαηίζεληαη νη αθφινπζεο 

κνλνγξαθίεο: 

Terence Bailey, The Ambrosian Cantus (Ottawa: Institute of Medieval Music, 1987) θαη 

idem, Antiphon and Psalm in the Ambrosian Office (Ottawa: Institute of Medieval Music, 1994).  

Clyde W. Brockett, Antiphons, Responsories, and Other Chants of the Mozarabic Rite (Ottawa: 

Institute of Medieval Music, 1994).  

Thomas F. Kelly, The Beneventan Chant (Cambridge: Cambridge University Press, 1989) 

Πέξαλ ησλ κνλνγξαθηψλ γύρω απφ ην Γξεγνξηαλφ, ε Βηβιηνζήθε δηαζέηεη κηα πνιχ 

θαιή κνπζηθή ζπιινγή είηε ζχγρξνλσλ εθδφζεσλ είηε παλνκνηφηππσλ εθδφζεσλ 

(facsimile) ζεκαληηθψλ ρεηξνγξάθσλ ιεηηνπξγηθνχ κέινπο, φπσο: 

Σν Graduale Triplex (Solesmes: Abbaye St. Pierre, 1979) - θαη νη άιιεο 

κνπζηθέο εθδφζεηο ησλ κνλαρψλ ηνπ Solesmes, φπσο ηα Antiphonale θαη Graduale 

Romanum, ην Offertoriale θ.ά. 

Σν Graduale triplex πεξηιακβάλεη ην proprium ηεο ιαηηληθήο ιεηηνπξγίαο, δει. ηα 

αληίθσλα ζε introitus, gradualia, offertoria θ.ιπ. Λέγεηαη ‘triplex’ δηφηη θάζε 

θνκκάηη παξαηίζεηαη ζε ηξεηο εθδνρέο: ζηε κέζε, ε ‘ηεηξάγσλε’ γξαθή εληφο ηεηξαγξάκκνπ· επάλσ 

απφ ην ηεηξάγξακκν ε αδηαζηεκαηηθή λεπκαηηθή εθδνρή ζε λεχκαηα ηεο Μεζζήλεο απφ ην ργ. Laon 

239· θάησ απφ ην ηεηξάγξακκν ηεηξάγξακκν ε αδηαζηεκαηηθή λεπκαηηθή εθδνρή ζε λεχκαηα ηχπνπ 

St. Gallen. Η ζπλδπαζκέλε αλάγλσζε ησλ ηξηψλ εθδνρψλ εγγζάηαη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ 

κεισδηψλ.  

 

Η ζεηξά Paleographie Musicale,  

ηδξχζεθε ην 1889 απφ ηνλ Dom A. Mocquereau θαη ζπλερίδεη λα εθδίδεηαη ππφ ηελ επνπηεία ησλ 

κνλαρψλ ηεο Solesmes. ηε ζεηξά πεξηιακβάλνληαη παλνκνηφηππεο εθδφζεηο πνιχ ζεκαληηθψλ 

ρεηξνγξάθσλ, φπσο ηα ργγ. 339 θαη 359 ηνπ St. Gallen, ην ργ. 121 ηνπ Einsiedeln, ην ργ. 239 ηεο 

Laon θ.ά. εκαληηθή είλαη θαη ε έθδνζε ζηελ ίδηα ζεηξά ηνπ ηφκνπ: Le repons-graduel ‘Justus ut 

palma’...d’apres plus de deux cents antiphonaires manuscrits (Βerne: Lang, 1974), φπνπ ν κειεηεηήο 

κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο θαη ζεκεηνγξαθηθέο θαηαγξαθέο μιας κεισδίαο ζε 

‘...πεξηζζφηεξα απφ 200 ρεηξφγξαθα’.  

 

επηκ. Wulf Arlt θαη Susan Rankin, Stiftsbibliothek Sankt Gallen: Codices 484 & 381 (Winterthur: 

Amadeus, 1996) 

H πνιπηειήο απηή έθδνζε πεξηιακβάλεη ην facsimile δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θψδηθεο ηνπ St. 

Gallen κε εηζαγσγηθά ζρφιηα γηα ηελ ηζηνξία, ηε ζεκεηνγξαθία θαη ηε ρξνλνιφγεζε ησλ θσδίθσλ, 

θαζψο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ. Οη δχν θψδηθεο απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε 

πεγή γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ τροπισμού, ηφζν ζην St. Gallen φζν θαη γεληθφηεξα θαη 

ξίρλνπλ ηδηαίηεξν θσο ζηε δξαζηεξηφηεηα δχν κεγάισλ κνξθψλ ηεο κνλήο ηνπ St. Gallen, ηνπ Notker 

(ηνπ επηιεγφκελνπ ‘balbulus’ = ηξαπιφο) θαη ηνπ Tuotilo. 

Σν αθφινπζν βηβιίν αλαθνξάο είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα κηα γξήγνξε απνζαθήλεζε βαζηθψλ φξσλ: 



David Poultney, Dictionary of Western Church Music (Chicago and London: American Library 

Association, 1991) 

Σέινο, ζεκεηψλνπκε δχν πνιχ θαιέο δηεπζχλζεηο ζην Γηαδίθηπν, ηελ Medieval Music Database ζην 

Παλεπηζηήκην La Trobe (Απζηξαιία) θαη ηελ 

Gregorian Chant Home Page ζην Παλεπηζηήκην Princeton (ΗΠΑ), ζηηο νπνίεο  γίλεηαη παξαπνκπή θαη 

ζε άιιεο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο. 

 

Δίλαη επλφεην, φηη ζηα πιαίζηα ελφο ηφζν κηθξνχ ‘νδεγνχ’ έρνπλ παξαιεηθζεί νη πην εμεηδηθεπκέλεο 

κνλνγξθίεο θαζψο θαη ηα ζεκαληηθφηαηα ζρεηηθά άρθρα, πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δεκνζηεπζεί ζηα 

εηδηθά πεξηνδηθά. Γηα απηά, αιιά θαη γηα φπνηα άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία, νη ρξήζηεο κπνξνχλ πάληα 

λα απεπζχλνληαη ζην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Πάλνο Βιαγθφπνπινο 

 

http://www.lib.latrobe.edu.au/AudioVisual/Stinson/medmusic.htm
http://www.music.princeton.edu/chant_html/

