
O Benedikt Randhartinger και η ελληνική εκκλησιαστική 

μουσική 
 

 

Πηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα ε  θηινπξόνδε Διιεληθή θνηλόηεηα ηεο Βηέλλεο, πνπ 

απνηεινύζε έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα θέληξα ηεο Διιεληθήο δηαζπνξάο, έρνληαο 

γεπζεί ηελ επξσπαΐθή πνιπθσληθή κνπζηθή, απνθαζίδεη λα εηζαγάγεη ζηελ 

εθθιεζία ηεο απηήλ ηελ ηέρλε θαη αλαζέηεη ζε Έιιελεο θαη Απζηξηαθνύο 

κνπζηθνύο ηελ ελαξκόληζε ησλ Βπδαληηλώλ κειώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

Νξζόδνμν ηππηθό. Έηζη, πνιύ πξηλ θαζηεξσζεί ε ηεηξάθσλε ιεηηνπξγία ζηελ 

Αζήλα, πξάγκα πνπ ζπλέβε ηνπ 1870,1 όηαλ εεμνηθεησκέλε κε ηελξσζηθή 

πνιπθσληθή εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή βαζίιηζζα Όιγα θάιεζε από ηελ Νδεζζό  

ηνλ Α. Θαηαθνπδελό (1824-1892), ζηελ θαξδηά ηεο Δπξώπεο ε Διιεληθή 

θνηλόηεηα εηζάγεη ζηνπο λανύο ηεο ηελ αξκνλία, πξνζαξκόδνληαο ην Βπδαληηλό κέινο ζηελ «πινύζηα» 

κνπζηθή πνπ θαη νη ππόινηπνη Δπξσπαίνη θαιιηεξγνύζαλ.  

 

Ρν ηζηνξηθό ησλ δύν Διιεληθώλ θνηλνηήησλ ηεο Βηέλλεο  

Ρν 1781, επί απηνθξάηνξνο Ησζήθ ηνπ Β‟ (1741-1790), ζπγθξνηήζεθε ζηε Βηέλλε ε θνηλόηεηα ηεο 

Αγίαο Ρξηάδαο από ηνπο Έιιελεο νξζνδόμνπο πνπ είραλ απνθηήζεη ηελ απζηξηαθή θαηζαξνβαζηιηθή 

ππεθνόηεηα κεηά ηνλ Όξθν Ξίζηεσο (1774) θαη θαζηεξώζεθε ν νκώλπκνο λαόο, ζηελ νδό 

Fleischmarkt 13, κε απώηεξν ζθνπό ηελ αλαβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο αιιά θαη ηελ 

ειεπζεξία έθθξαζεο ηεο Νξζόδνμεο πίζηεο. 

Ρν 1782 αγνξάζζεθε ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην από ηελ Διιεληθή θνηλόηεηα έλαληη 21.200 θηνξηλίσλ θαη 

κεηαηξάπεθε ζε εθθιεζία. Αλαθαηλίζζεθε ζην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ην 1833 θαη γηα κηα αθόκε 

θνξά ην 1856, ελώ από ην 1858 έσο ην 1861 έγηλαλ λέεο εξγαζίεο γηα λα πξνζαξκνζζεί ε είζνδνο επί 

ηεο νδνύ2 θαη λα δηακνξθσζεί ε πξόζνςε ώζηε λα πξνζηδηάδεη ζε βπδαληηλή εθθιεζία κε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ βαξόλνπ Πίκσλνο Πίλα (1810-1876). Πην δεύηεξν όξνθν ήηαλ ν ρώξνο ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαη ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Πρνιήο. Σαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε θνηλόηεηα 

απαξηίδεηαη από επηθαλείο δηαλννύκελνπο, εκπόξνπο, θηιόηερλνπο, θηιόκνπζνπο θαη επεξγέηεο ηόζν 

ζην ηνπηθό επίπεδν ηεο Βηέλλεο όζν θαη πξνο ηελ κεηέξα Διιάδα. 

Ζ δεύηεξε Διιεληθή θνηλόηεηα ηεο Βηέλλεο, ε νπνία απαξηηδόηαλ από Νζσκαλνύο, Γξαηθνύο θαη 

άιινπο νη νπνίνη δελ ζέιεζαλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ θαηζαξνβαζηιηθή ππεθνόηεηα, είρε ηδξύζεη ήδε από 

ην 1723 ην παξεθθιήζην ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Κεηά από ηε δσξεά ηνπ θαηζαξνβαζηιηθνύ ππεθόνπ 

Γεσξγίνπ Θαξαγηάλλε, ην 1802, απέθηεζε θαη απηή ηνλ δηθό ηεο λαό θαη αθνινπζνύζε ηνπο 

λεσηεξηζκνύο πνπ ε θνηλόηεηα ηεο Αγίαο Ρξηάδαο εηζήγε ζηελ πξαθηηθή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ.  

Πρεδόλ παξάιιεια νη δύν θνηλόηεηεο, ηεο Αγίαο Ρξηάδαο θαη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, εηζάγνπλ ηελ 

ηεηξαθσλία.  Ήδε ε πξώηε απόπεηξα έγηλε ην 1802 ή 1808 ζηνλ λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, δίρσο όκσο 

επηηπρία.3  Βαζηδόκελνη ζην ζύγγξακκα ηνπ Ξ. Δ. Φνξκόδε, ην νπνίν ζεσξνύκε ην πιένλ 

ηεθκεξησκέλν, παξαζέηνπκε ρξνλνινγηθά ηα εθθιεζηαζηηθά – κνπζηθά πεπξαγκέλα ζηνπο δύν λανύο. 

Ρν 1823 πεξίπνπ δηνξίδεηαη ςάιηεο ζηελ Δθθιεζία ηεο Αγίαο Ρξηάδαο ν ηεξνδηάθνλνο 'Αλζηκνο 

Ληθνιαΐδεο ν Γαλνρσξίηεο (ηέινο 18νπ αη.-1865), ν νπνίνο είρε καζεηεύζεη δίπια ζηνλ Θσλζηαληίλν 

ηνλ Βπδάληην (1777-1862) ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε θαη θαηείρε ηελ παιαηά θαη ηε λέα κέζνδν ηεο 

Βπδαληηλήο κνπζηθήο. Δίρε έξζεη ζηε Βηέλλε κάιινλ ην 1822, όπνπ άξρηζε λα ζπνπδάδεη  θαη 

επξσπαΐθή κνπζηθή κε ηνλ A. Swoboda (1787-1856).  Ξαξάιιεια εμαζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζηελ 

Δθθιεζία ηεο Αγίαο Ρξηάδαο γηα ηα επόκελα δεθαελλέα ρξόληα.  Καδί κε ηνλ δάζθαιό ηνπ ελαξκόληζε 

ηα κέιε ηεο Θείαο Ιεηηνπξγίαο,4 όκσο ε απόπεηξά ηνπο απηή δελ είρε θαιή απνδνρή από ηελ ελνξία 

δηόηη αλ θαη ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ήζειαλ ην ύθνο ηεο «Δπξσπαΐθήο» κνπζηθήο, δελ ήζαλ έηνηκνη λα 

απνκαθξπλζνύλ από ηνλ παηξνπαξάδνην ραξαθηήξα ηεο Διιεληθήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο. 
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Ρν 1842 ν 'Αλζηκνο Ληθνιαΐδεο απνρώξεζε από ηνλ λαό ηεο Αγίαο Ρξηάδαο (πξνζειήθζε ζην λαό ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ) θαη ηνλ δηαδέρζεθε ζηηο 18 Καΐνπ σο πξσηνςάιηεο ν Ησάλλεο Σαβηαξάο (1802 - 

~1875).   Ν Λ. Σαβηαξάο γελλήζεθε ζηε Σίν, πηζαλόηαηα ην 1802. Γελ είλαη γλσζηό πνύ, κε πνηόλ, 

θαη ηη ζπνύδαζε. Ρν 1835 δεκνζίεπζε ην βηβιίν Εςπιπίδος Εκάβη εκ ηηρ Ελληνικήρ ειρ ηην 

καθομιλοςμένην γλώζζαν ηυν Ελλήνυν ελεςθέπυρ ειρ ιάμβοςρ ζηίσοςρ μεηεθπαζθείζα θαη ην 1836 

κεηέθξαζε επίζεο από ηα γεξκαληθά ηελ Ιζηοπία ηηρ παλαιάρ Ελλάδορ. Έσο ην 1842 δίδαζθε ηα 

Διιεληθά γξάκκαηα ζηελ Δζληθή Πρνιή ηεο  Βηέλλεο. Δλώ ν Γ. Ξαπαδόπνπινο αλαθέξεη όηη είλαη 

γλώζηεο ηεο βπδαληηλήο θαη ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο, δελ είλαη γλσζηό πνύ ηελ είρε ζπνπδάζεη.  Από 

ηνλ Ηνύιην ηνπ 1844 κάιηζηα δηεηέιεζε θαη δάζθαινο ζην ζρνιείν ηεο θνηλόηεηαο κεηά ηελ παξαίηεζε 

ηνπ δαζθάινπ Λ. Ισξέληε.5  

 Πηηο 30 Καΐνπ ηνπ 1842 έγηλε πξόηαζε από ηξηκειή επηηξνπή ηεο θνηλόηεηαο γηα εηζαγσγή  ηεο 

ηεηξάθσλεο κνπζηθήο ζηελ Αγία Ρξηάδα ε νπνία θαη αλέζεζε ηελ κεινπνίεζε «εηο ηνλ ππνδηεπζπληήλ 

ηνπ αλαθηνξηθνύ ρνξνύ ηεο Βηέλλεο Β. Οαλδράξηηγγεξ, όζηηο βνεζνύκελνο ππό ηνπ Σαβηαξά έθεξελ 

εηο αίζηνλ ηέινο ην βαξύ έξγνλ».6 Ρν Ξάζρα ηνπ 18447 έγηλε ε πξώηε εθηέιεζε «ηεο ηεηξαθώλνπ 

ηαύηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο» ζην λαό ηεο Αγίαο Ρξηάδαο θαη όπσο θαίλεηαη ε λέα ελαξκόληζε 

αληαπνθξίζεθε ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλόηεηαο ηεο Αγίαο Ρξηάδαο. Ρελ Θπξηαθή ηεο Ξεληεθνζηήο 

κάιηζηα ν ίδηνο ν Ξαηξηάξρεο Απζηξίαο Θαξινβίηζεο Θύξηνο Ησζήθ ηεξνύξγεζε κε απηήλ. 

Ζ θνηλόηεηα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ παξάιιεια αλαζέηεη ην έξγν ηεο ελαξκόληζεο ηεο Θείαο Ιεηηνπξγίαο 

ζηνλ 'Αλζηκν Ληθνιαΐδε ηνλ Γαλνρσξίηε θαη ηνλ Gottfried Preyer (1809-?), νη νπνίνη εηζάγνπλ δηθή 

ηνπο δηαζθεπή θαη ελαξκόληζε γηα ηεηξάθσλε ρνξσδία πνπ πξσηνπαξνπζηάδεηαη ζηηο 24(6) 

Νθησβξίνπ 1844.8 Όπσο αλαθέξεη ν Α. Ξαιιαηίδεο «ν δήινο θαη ε άκηιια ηνύησλ ησλ δύν 

θνηλνηήησλ εηο ηελ κέρξη αηζίνπ ηέινπο δηάλπζηλ ελόο ηνηνύηνπ εζληθνύ έξγνπ ήζαλ ππέξηεξα παληόο 

επαίλνπ».9 Ζ κεηαξξύζκηζε απηή όκσο δελ βξήθε ζύκθσλν ην Ξαηξηαξρείν, ην νπνίν εδήηεζε λα 

ζηακαηήζεη ε «αιιόθπινο κεισδία ηεο ηεηξαθώλνπ κνπζηθήο....είλαη θαλεξόλ όηη ε θαηλνθαλήο 

ηεηξάθσλνο κνπζηθή ...ππάξρεη αλνίθεηνο ηε εθθιεζηαζηηθή εππξεπεία θαη επνκέλσο ε είζαμηο απηήο 

εηο ηαο ηεξάο αθνινπζίαο αληηβαίλεη εηο ηνπο ηεξνύο θαλόλαο ηεο Δθθιεζίαο».10 Ζ Θνηλόηεηα ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ βέβαηα απάληεζε ζηνλ  Ξαηξηάξρε όηη «νπθ εηζάγσκελ ...κνπζηθήλ αιινηξίαλ θαη αιιόηξηνλ 

ύθνο, αιιά κάιηζηα απειιάμακελ αύηελ ησλ ηνηνύησλ. Ρελ ζήκεξνλ ..θαη ηέρλαη θαη επηζηήκαη 

πξννδεύνπζη...βιέπνληεο δε θαη ηελ Δθθιεζίαλ εκώλ όισο θελήλ αθξναηώλ δηα ην κε επάξεζηνλ ηεο 

κνπζηθήο, ελαγθάζζεκελ ίλα πξνζειθύζσκελ ηνλ ιαόλ εηο ηελ εθθιεζίαλ θαη ηελ ησλ θαζεθόλησλ 

εθπιήξσζηλ, αλ παξαθαιέζσκελ ηνλ εκέηεξνλ πξσηνςάιηελ ...ίλα απαιιάμε ηελ εκεηέξαλ κνπζηθήλ 

ησλ αιινηξίσλ θαη αιινθόησλ θσλώλ ησλ μέλσλ απαδόλησλ ηε ζεκλόηεηη ηεο αγίαο εκώλ εθθιεζίαο 

ηεξεξηζκάησλ θαη λελεξηζκάησλ λα θαλνλίζε απηήλ ζεκλόηεξνλ...». 11  Νη πξώηεο απηέο ελαξκνλίζεηο 

ήηαλ ε απαξρή ηνπ κεγάινπ ζέκαηνο ηεο ελαξκόληζεο ηνπ βπδαληηλνύ κέινπο ην νπνίν απαζρόιεζε 

θαη απαζρνιεί αθόκε εηδηθνύο κνπζηθνύο θαη κνπζηθνιόγνπο. 

 

Ν Benedikt Randhartinger 

Θα αλαθεξζνύκε εδώ ζην έξγν ησλ Ησάλλε Σαβηαξά θαη Βenedikt Randhartinger (27/7/1802-

22/12/1893) κε ηελ επθαηξία ηεο επεηείνπ ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ γέλλεζε ηνπ δεύηεξνπ.Ν 

Benedikt Randhartinger ήηαλ απζηξηαθόο ζπλζέηεο, ηελόξνο θαη δηεπζπληήο ρνξσδίαο θαη νξρήζηξαο 

ν νπνίνο γελλήζεθε ζηηο 27 Ηνπιίνπ ηνπ 1802 ζηελ πόιε Ruprechtshofen. Ππνύδαζε ζην Kaiserlich-

konigliches Stadtkonvikt ζηε Βηέλλε από ην 1813 έσο ην 1819 όπνπ γλώξηζε θαη ζπλδέζεθε κε 

θηιηθνύο δεζκνύο κε ηνλ Franz Schubert  (1797-1828).  „Ζηαλ θαη νη δύν κέιε ηεο Ξαηδηθήο Σνξσδίαο 

ηεο Βηέλλεο. Αξγόηεξα ζπνύδαζε λνκηθά θαη θηινζνθία ζην παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο κέρξη ην 1825, 

ελώ παξάιιεια έπαηξλε καζήκαηα ζύλζεζεο από ηνλ Antonio Salieri.  Από ην 1825 κέρξη ην 1832, 

νπόηε θαη πξνζειήθζε σο ηελόξνο ζηελ ρνξσδία ηνπ παξεθθιεζίνπ ησλ αλαθηόξσλ (Hofkapelle), 

εξγάζζεθε ζαλ ηδηαίηεξνο γξακκαηέαο  ηνπ θόκε Louis Szechenyi.  Απέθηεζε θαιή θήκε ζαλ 

δηεπζπληήο ζπλαπιηώλ ησλ αλαθηόξσλ θαη έηζη ην 1864 πήξε ηε ζέζε ηνπ δεύηεξνπ δηεπζπληή ηεο 

νξρήζηξαο ηνπ παξεθθιεζίνπ ησλ αλαθηόξσλ (Kapellmeister).  Όηαλ ν δηεπζπληήο Ignaz Assmayer 

απερώξεζε ιόγσ ζύληαμεο, ηνλ δηαδέρζεθε ην 1862 γηα ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα.  
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Θαη ζαλ ζπλζέηεο όκσο ήηαλ αξθεηά δξαζηήξηνο θαη πνιπγξαθήο.  Πηα πεξίπνπ 2.000 έξγα ηνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εθθιεζηαζηηθά έξγα αλάκεζα ζηα νπνία θαη 20 Ιεηηνπξγίεο, ε όπεξα Konig Enzio, 

έξγα γηα νξρήζηξα, κνπζηθή δσκαηίνπ, ρνξνί θαη πεξίπνπ 400 ηξαγνύδηα.  

Πηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ F. Schubert έρνπλ αλαθεξζεί αξθεηνί εξεπλεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ.  Ν 

Randhartinger ήηαλ ν πξώηνο πνπ ηξαγνύδεζε ην Erlkoning (D. 328) ζην Stadtkonvikt ην 1815 κε ηε 

ζπλνδεία ηνπ ίδηνπ ηνπ Schubert ζην πηάλν, ν νπνίνο ηνπ δώξηζε έλα ρεηξόγξαθν ηεο ηξίηεο εθδνρήο 

ηνπ ηξαγνπδηνύ.12 

Πίγνπξα αλήθε ζηνλ θύθιν ηνπ Schubert όπσο θαίλεηαη θαη  ζηνλ πεξίθεκν 

πίλαθα “Ein Schubert-Abend” ηνπ Joseph v. Spaun ν νπνίνο ηνλ απεηθνλίδεη 

πίζσ από ηνλ Schubert πνπ παίδεη πηάλν. Απηή είλαη κία από ηηο ειάρηζηεο  

απεηθνλίζεηο ηνπ Randhartinger.    

Αλαθέξεηαη επίζεο όηη  o Randhartinger θαη ν Schubert παξαθνινύζεζαλ καδί ηε θεδεία ηνπ 

Beethoven, όπσο θαη όηη o πξώηνο ζε δπζθνιίεο νηθνλνκηθέο βνήζεζε ηνλ Schubert  λα αληαπεμέιζεη 

ζηα έμνδα ηνπ ελνηθίνπ ηνπ ζε αληίζεζε κε άιινπο θίινπο ηνπ πνπ αδηαθόξεζαλ.  Κεηά ηνλ ζάλαηό 

ηνπ κάιηζηα πξνζπάζεζε λα δηαδώζεη ηα ηξαγνύδηα ηνπ Schubert θαη ζαλ πηαλίζηαο θαη ζαλ ηελόξνο.  

Πε κία πεξίπησζε κάιηζηα, ζηηο 14 Καΐνπ 1838, ηνλ ζπλόδεπζε ζε ζπλαπιία ν Franz Liszt ν νπνίνο 

παιηόηεξα είρε δηαηειέζεη καζεηήο ηνπ. Ρν θσλεηηθό ηνπ θνπαξηέην Ins stille Land (1830) ην έρεη 

αθηεξώζεη ζηε κλήκε ηνπ Schubert.  

Ρν όλνκα ηνπ Benedikt Randhartinger ζπλδέεηαη επίζεο κε ηνλ Alexander Baumann ν νπνίνο ήηαλ ν 

ζπλζέηεο ηεο κεισδίαο πνπ ν Johannes Brahms αθνύ ελαξκόληζε θαη ζπλέζεζε ηελ ζπλνδία ηνπ 

πηάλνπ κεηέηξεςε ζην ηξαγνύδη Wiegenlied (op. 49 no 4).  Ν Randhartinger ελαξκόληζε ζην πηάλν 

πνιιέο κεισδίεο βαζηζκέλεο ζε ιατθά ζέκαηα ηνπ Baumann ν νπνίνο ηηο ηξαγνπδνύζε ζπλεδεύνληάο 

ηηο ν ίδηνο κε ηζίηεξ.  Ρα ελαξκνληζκέλα από ηνλ Randhartinger ηξαγνύδηα εθδόζεθαλ ζε ελλέα 

ηόκνπο κε  ηνλ ηίηιν Gebirgsbluemeln.  Θα δνύκε παξαθάησ όηη ελαζρνιήζεθε θαη κε Διιεληθά 

ηξαγνύδηα θαηόπηλ επηζπκίαο ηεο Διιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο Βηέλλεο. 

Ζ επηινγή ηνπ Randhartinger γηα ην έξγν ηεο ελαξκόληζεο ησλ εθθιεζηαζηηθώλ 

κειώλ ζα πξέπεη λα έγηλε ιόγσ ηνπ θύξνπο ηεο ζέζεο ηνπ σο «πξώηνο 

ππνδηεπζπληήο ηεο ησλ ελ Βηέλλε αλαθηόξσλ θαη  ζαξνβαζηιηθήο Θαπέιιεο»13.  

Ππκθώλεζαλ όπσο αλαθέξεη ν Δ. Θεξεηαλόο ν έλαο (Η. Σαβηαξάο) λα κεηαγξάςεη ηα 

κέιε ζε επξσπαΐθή ζεκεηνγξαθία θαη ν δεύηεξνο (B. Randhartinger) λα ελαξκνλίζεη 

γηα ηεηξάθσλν ρνξό θαηά ηα επξσπαΐθά πξόηππα.  Δίλαη πξνθαλέο όηη ε θνηλόηεηα 

ηεο Αγίαο Ρξηάδαο ηνλ ηίκεζε αλαιόγσο κηα θαη ην 1848 ηνλ νλόκαζε «Θαζεγεηή ηεο 

Κνπζηθήο ζρνιήο παξά ηε Διιεληθή θνηλόηεηη ησλ Θ. Β. ππεθόσλ» όπσο αλαθέξεη ε 

έθδνζε όπσο θαη δηεπζπληή ηεο Διιεληθήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο» θαη αξγόηεξα 

«Ηδξπηή θαη δηεπζπληή ηεο λέαο Διιεληθήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο». 

 

 

Νη εθδόζεηο 

Ζ Κνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο «Ιίιηαλ Βνπδνύξε» έρεη ζηε ζπιινγή ηεο πέληε ηόκνπο από ηηο 

εθδόζεηο ησλ ηεηξάθσλσλ εθθιεζηαζηηθώλ κειώλ.  Ζ πξώηε έθδνζε ησλ Σαβηαξά θαη 

Randhartinger πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1844 ζηε Βηέλλε κε ηνλ ηίηιν Ύμνοι ηηρ Θείαρ 

Λειηοςπγίαρ καηά ηαρ μελυδίαρ ηηρ απσαίαρ ημών εκκληζιαζηικήρ μοςζικήρ 

πποηεθείζαρ ςπό Ιυάννος Υ.Ν. Υαβιαπά, ππυηοτάληος ηηρ εκκληζίαρ ηηρ Αγίαρ 

Σπιάδορ και ηεηπαθώνυρ μελοποιηθήζαρ με εκούζιον ζςνοδίαν ηος κλειδοσόπδος ςπό 

Β. Ρανδσάπηινγεπ, ςποδιεςθςνηού ηηρ ηυν εν Βιέννη ανακηοπίυν Κ. Β. Καπέληρ, 

κ.η.λ.14  Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη ηελ παλνκνηόηππε αλαηύπσζε απηνύ ηνπ ηόκνπ πνπ 

έγηλε κεηαμύ 1844 θαη 1848, νπόηε έγηλε ε επίζεκε δεύηεξε έθδνζε ηεο ζπιινγήο.  Ζ 

κόλε δηαθνξά ηνπ ηόκνπ ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηελ πξώηε έθδνζε έγθεηηαη ζην όηη 

πεξηέρεηαη κία ζειίδα κε ηελ αθηέξσζε: «Ρσ επγελεζηάησ άξρνληη βαξόλσ Γεσξγίσ ησ Πίλα, άξρνληη 
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Σόδνπ θαη Θηζδίαο, Γεληθώ πξνμέλσ ηεο Διιάδνο, Ραμηάξρε ηνπ Διιεληθνύ ηάγκαηνο ηνπ Πσηήξνο, θαη 

ηνπ νζσκαληθνύ Ληζζηάλ Ηθηηράξ, Καγλάησ ηεο Νπγγαξίαο, θ.η.ι., θ.η.ι., Αμηνζεβάζησο πξνζθέξεηαη 

παξά ηνπ ζπληάθηνπ.» 

Δλδέρεηαη όηη ν Γεώξγηνο Πίλαο λα ζπλέδξακε νηθνλνκηθά ζηελ έθδνζε απηή θαη γη‟ απηό λα ηνπ έγηλε 

ε αθηέξσζε.  Ρα κέιε είλαη γξακκέλα γηα ηέζζεξηο θσλέο, Soprani, Tenori, Baritoni, Bassi θαη 

pianoforte όπσο θαη ζε όιεο ηηο εθδόζεηο απηέο.15  

Όπσο πξναλαθέξακε, ην 1848 αθνινύζεζε ε δεύηεξε έθδνζε ηνπ πξώηνπ ηόκνπ, αθνινπζνύκελε 

από ην Ύμνοι ηυν διαθόπυν εοπηών, καηά ηαρ μελυδίαρ ηηρ Ελληνικήρ οπθοδόξος εκκληζιαζηικήρ 

μοςζικήρ....Σόμορ δεύηεπορ, θαη ην Επικήδειορ Ακολοςθία, ήηοι ηα ειρ ηαρ νεκπυζίμοςρ ηελεηάρ και 

μνημόζςνα ηυν οπθοδόξυν σπιζηιανών ανήκονηα εκκληζιαζηικά άζμαηα ηονιζθένηα ηο ππώηον ςπό 

Ιυάννος Υ.Ν.Υαβιαπά......Μέπορ ηπίηον. 

Ρν 1859 αθνινύζεζε ε ηξίηε θαη εκπινπηηζκέλε ζε ελαξκνληζκέλνπο ύκλνπο έθδνζε απνηεινύκελε 

από έμη ηόκνπο.  Δθηόο από ηνπ πξώηνπο ηξεηο ηνπο νπνίνπο πεξηειάκβαλε ε έθδνζε ηνπ 1848, ζηελ 

νπνία κόιηο αλαθεξζήθακε, ζε απηή πξνζηέζεθαλ νη Α) Ύμνοι ηηρ Μεγάληρ Πέμπηηρ, ύμνοι ηηρ 

Μεγάληρ, Β) Τμνοι ηηρ Μεγάληρ Παπαζκεςήρ (ηο ππυί)....Σόμορ ηέηαπηορ, Ύμνοι ηηρ Μεγάληρ 

Παπαζκεςήρ (ηο εζπέπαρ)...Σόμορ πέμπηορ θαη Ύμνοι ηος Α) Μεγάλος αββάηος, Β) Σο Υπιζηόρ 

Ανέζηη και ο Εζπεπινόρ ηηρ Κςπιακήρ ηος Πάζσα....Σόμορ έκηορ.  

Δθηόο από ην αλάηππν ηνπ πξώηνπ ηόκνπ ηεο πξώηεο έθδνζεο, ζην νπνίν ήδε 

αλαθεξζήθακε, ε ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα αληίηππα από ηελ 

ηξίηε έθδνζε, όρη όκσο ηνπ 1859.  Όπσο αλαθέξεη ν Γηάλλεο Φηιόπνπινο16 νη έμη ηόκνη 

ηεο έθδνζεο ηνπ 1859 επαλεθδόζεθαλ αξγόηεξα, ρσξίο όκσο λα αλαγξάθεηαη ε  

εκεξνκελία εθδόζεο, δύν θνξέο. Ρα αληίηππα ηα νπνία βξίζθνληαη εδώ ζπλεπώο 

πξνέξρνληαη από απηέο ηηο κεηέπεηηα εθδόζεηο κηα θαη νη ζειίδεο ηίηινπ ησλ αληηηύπσλ 

ηεο Βηβιηνζήθεο δελ αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία 1859 πνπ αλαθέξεη ν Γ. Φηιόπνπινο.  

Πε κία πεξίπησζε κάιηζηα ηεο ηξίηεο έθδνζεο ηνπ πξώηνπ ηόκνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζύλζεζε ηνπ 

Benedikt Randhartinger Ύμνορ ειρ ηην εοπηήν ηηρ μεννήζευρ [sic] και ηος ζνόμαηορ [sic] ηυν Α. 

Μεγαλειόηηηον [sic] - Hymne zur Gebursts und Namenstag feier ihrem Majestaten γηα ζνπξάλν, 2 

ηελόξνπο, κπάζν θαη πηάλν ή θπζαξκόληθα, αθηεξσκέλν ζηνλ βαζηιέα Φξαγθίζθν Ησζήθ (1830-

1916).  Ππγθεθξηκέλα ζηε Βηβιηνζήθε ππάξρνπλ: 

1. Ν πξώηνο ηόκνο ηεο πξώηεο έθδνζεο, αλαηύπσζε κεηά ην 1844, 
 

2. Ν πξώηνο ηόκνο ηεο ηξίηεο έθδνζεο, αλαηύπσζε κεηά ην 1859, 

  

  

3. Ν δεύηεξνο ηόκνο ηεο ηξίηεο έθδνζεο, αλαηύπσζε κεηά ην 1859, 
 

4. Ν ηέηαξηνο ηόκνο ηεο ηξίηεο έθδνζεο, αλαηύπσζε κεηά ην 1859    
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5. Ν πέκπηνο ηόκνο ηεο ηξίηεο έθδνζεο, αλαηύπσζε κεηά ην 1859. 

  

 

Νη επαλεθδόζεηο καξηπξνύλ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ησλ Σαβηαξά - Randhartinger ηόζν ζηε Βηέλλε 

όζν θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε.  Ξξαγκαηηθά ην έξγν πηνζεηήζεθε θαη από ηηο Διιεληθέο θνηλόηεηεο 

ζηελ Δπξώπε, όπσο ηεο Καζζαιίαο, ηεο Ρεξγέζηεο, ηνπ Ινλδίλνπ, ηνπ Ιίβεξπνπι θαη άιιεο, αθόκε 

θαη ηεο Αζήλαο.  Δίλαη αμηνζεκείσην όηη αθόκε θαη ε ελνξία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηεο Βηέλλεο από ην 

1859 ρξεζηκνπνηνύζε απνθιεηζηηθά ηελ ιεηηνπξγία ησλ Σαβηαξά – Randhartinger. 

Ζ Βηβιηνζήθε θαηέρεη ηα δύν ηεύρε ηνπ πξώηνπ θπιιαδίνπ ηεο έθδνζεο „Αζμαηα Ελληνικά ηα νπνία 

εθδόζεθαλ ζηε κνπζηθά δξαζηήξηα Βηέλλε πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή κε ηα εθθιεζηαζηηθά κε επηκέιεηα 

ηνπ Γ. Αιεμαλδξίδνπ, θνηηεηή ηεο ηαηξηθήο. Πίγνπξα εθδόζεθαλ πξν ηνπ 1862 πνπ ν B. Randhartinger 

έγηλε δηεπζπληήο ηεο Θ.Β. Θαπέιιεο, κηα θαη ε έθδνζε ηνλ αλαθέξεη ζαλ «πξώην ππνδηεπζπληή ηεο 

ησλ ελ Βηέλλε Αλαθηόξσλ ηεο Θ.Β. Θαπέιιεο».  Ρν πξώην ηεύρνο είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ γλσζηό 

καηθήλα θαη ζπιιέθηε έξγσλ ηνπ Fr. Schubert  Ληθόιαν Γνύκπα θαη ην δεύηεξν ζηελ «θηινγελεζηάηε 

θαη θηιόκνπζε» Κηκή Σξεζηνκάλνπ-Ρίξθα. 

Ρν πξώην ηεύρνο «Ξνίεκα 119»17  πεξηέρεη ηέζζεξα ηξαγνύδηα, 
 

ελώ ην δεύηεξν ηεύρνο «Ξνίεκα 120» πεξηέρεη πέληε. 
 

 Κνινλόηη νη εθδόζεηο δελ αλαθέξνπλ ηνπο πνηεηέο, θαηόπηλ πξνζσπηθήο έξεπλαο βξέζεθαλ ζηνηρεία 

γηα ηα έμη από ηα ελλέα ηξαγνύδηα.  Έηζη ινηπόλ ηα πεξηερόκελα κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ηνπ πξώηνπ 

ηεύρνπο είλαη α) Ξύπνα  ηνπ Ηνπιίνπ Ρππάιδνπ, β) Ώ λςγεπόν, παηξησηηθόο ύκλνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ 

Θνθθηλάθε (1781- 1831), κε αξρηθό ηίηιν Ο ηοςπκομάσορ Έλλην γ) Η ξανθούλα, ηνπ Γηνλπζίνπ 

Πνισκνύ θαη δ)Σα πόδα,  αγλώζηνπ, ελώ ηνπ δεύηεξνπ είλαη ε) Ροδοδάκηςλορ αςγή μος ηνπ Ησάλλνπ 

Εακπειίνπ κε αξρηθό ηίηιν Ο ππυινόρ πόθορ, ζη)Σι υπαίο θεγγαπάκι ηνπ Ξαλαγηώηε Πνύηζνπ κε 

αξρηθό ηίηιν Η επυηική εζπέπα, δ) ςμθοπά, ε) Από ηο θπόνο αγλώζησλ πνηεηώλ θαη ζ) Ο 

ναύηηρ, κεηάθξαζε από γαιιηθό πξσηόηππν αγλώζηνπ κε αξρηθό ηίηιν Ναςηίλορ έπυρ.  

 

Ζ ελαξκόληζε 

Ζ ελαξκόληζε ησλ Λ. Σαβηαξά θαη B. Randhartinger είλαη απηή ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο επί ην 

πιείζηνλ ζηηο Διιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο Δπξώπεο αιιά θαη ζηελ Αζήλα.  Από ην 1846 ην Νηθνπκεληθό 

Ξαηξηαξρείν άξρηζε λα αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα ζηε ζρέζεο βπδαληηλήο θαη ηεηξάθσλεο 

εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο.  Ζ αληηπαξάζεζε ζην δήηεκα ηεο θαηαγσγήο, ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο έρεη 

πξνθαιέζεη κεγάιε έληαζε θαη πάζνο ζηνπο κειεηεηέο.  Ρα δύν βαζηθά ζέκαηα είλαη πξώηνλ αλ πξέπεη 

λα γίλεη ελαξκόληζε θαη δεύηεξνλ αλ απηή είλαη ηερληθά δπλαηή.  Ρν αλ πξέπεη ην νξίδνπλ αθ΄ελόο νη 

ιόγνη θαη νη λόκνη ηεο παξάδνζεο θαη αθ‟ εηέξνπ ε επηζπκία λα γίλεη πην «επξσπατθόο» θαη έληερλνο ν 

ήρνο ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο, ζην πιαίζην ηνπ Διιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ ηεο επνρήο. Ρν αλ είλαη 

δπλαηή έρεη ζρέζε κε ιόγνπο ηερληθνύο θαη κνπζηθνύο.  Ζ βαζηθή δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ δηαθνξά 

κεηαμύ ησλ δύν ηνληθώλ ζπζηεκάησλ, ησλ βπδαληηλώλ ήρσλ θαη ησλ θιηκάθσλ ηεο δπηηθήο κνπζηθήο.  

Μεθηλώληαο από ην ζέκα ηεο κεηαγξαθήο ζε πεληάγξακκν θαη κόλν παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα.  Ζ 
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επηρεηξεκαηνινγία είλαη βεβαίσο καθξνζθειήο.  Νη κνπζηθνί νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηεο 

βπδαληηλήο κνπζηθήο θαη ηεο ελαξκόληζεο ηεο,  ν Γ. Ξαρηίθνο, ν Θ. Τάρνο, ν Θ. Ξνιπθξάηεο, ν Π. 

Πηακαηηάδεο (Δ. Γηαλλίδεο), ν Γ. Ταξηαλόο, ν Δκκ. Βακβνπδάθεο, νΠ. Κηραειίδεο, ν Η. Παθειιαξίδεο 

θαη ηόζνη άιινη εθθξάδνπλ πνηθίιεο απόςεηο. Ρν δεηνύκελν γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ελαξκνληζηέο είλαη 

ε απόδνζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ βπδαληηλώλ ήρσλ θαη ησλ κεισδηώλ κέζσ ηεο ελαξκόληζεο. Ρν ζέκα 

απηό βξηζθόηαλ γηα πνιιά ρξόληα ζηε επηθαηξόηεηα όπσο θαίλεηαη ζηνλ κνπζηθό πεξηνδηθό ηύπν ηεο 

Αζήλαο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη από ηελ Θαίηε Οσκαλνύ.18  

Γηα λα επηζηξέςνπκε ζην έξγν ηνπ B. Randhartinger θαη λα αλαδεηήζνπκε απηή ηελ πηζηόηεηα ηεο 

απόδνζεο ηνπ βπδαληηλνύ ύθνπο, αο θάλνπκε κεξηθέο παξαηεξήζεηο. Πηελ αλαηύπσζε ηεο πξώηεο 

έθδνζεο ηεο Θείαο Ιεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην «'Αμηνλ Δζηί», ν καθαξηζκόο πξνο ηελ Θενηόθν, 

ε εηζαγσγή ηνπ νπνίνπ είλαη έλαο ζύληνκνο θαλόλαο ζε Κη ύθεζε. 'Αγλσζηνο ιόγσ ηεο κνλνθσλίαο 

ηεο Βπδαληηλήο κνπζηθήο ν θαλόλαο, δείρλεη ηελ ζθνδξή επηζπκία γηα όζν ην δπλαηόλ 

ραξαθηεξηζηηθόηεξα δπηηθά εηζαγόκελα ζηνηρεία.  Δίλαη αμηνζεκείσην κάιηζηα όηη ζηελ ηξίηε έθδνζε 

ηνπ 1859 δελ έρεη γίλεη ρξήζε θαλόλα ζην «'Αμηνλ εζηί» πηζαλόηαηα δηόηη κεηά ηελ επέκβαζε ηνπ 

Νηθνπκεληθνύ Ξαηξηαξρείνπ ην 1847 ν Randhartinger ζέιεζε λα πεξηνξίζεη ηνπο λεσηεξηζκνύο θαη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο. Ν Δπζηάζηνο Θεξεηαλόο έρεη πνιιέο ελζηάζεηο σο πξνο ηε ζπκβαηόηεηα ησλ αξρηθώλ 

ήρσλ ησλ ύκλσλ θαη ησλ επηινγώλ ησλ αληίζηνηρσλ θιηκάθσλ ζηα «Θύξηε Διέεζνλ», ζην «Αηλείηε ηνλ 

Θύξηνλ εθ ησλ νπξαλώλ», ζην «Δίδνκελ ην θσο ην αιεζηλόλ», ην νπνίν έρεη θαη πξνβιήκαηα ηνληζκνύ 

θαη άιια.  

Πε πνιιά κέιε, όπσο απηά ησλ εγθσκίσλ ηεο Κεγάιεο Ξαξαζθεπήο, ε κεισδία δελ αθνινπζεί πηζηά 

ηελ γλσζηή κνλνθσληθή γξακκή.  Από αξκνληθήο πιεπξάο, ν Randhartinger είλαη θαιόο γλώζηεο ησλ 

θαλόλσλ.  Ζ πιεηνςεθία ησλ ύκλσλ είλαη ελαξκνληζκέλνη ζε Πνι κείδνλα κε αξκνληθέο πξνόδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ σο επί ην πιείζηνλ ηελ ηνληθή ηε δεζπόδνπζα θαη ηελ ππνδεζπόδνπζα θαη απιέο 

πηώζεηο.  Ππρλέο είλαη ζύληνκεο κεηαηξνπίεο ζηελ πέκπηε, δεύηεξε ή έθηε βαζκίδα ηεο αξρηθήο 

θιίκαθαο (ζρεηηθή ειάζζνλα).  

Ν κνπζηθόο ραξαθηήξαο ησλ ηξαγνπδηώλ, ηα νπνία πεξηιακβάλεη ε έθδνζε 'Αζμαηα Ελληνικά, δελ 

παξνπζηάδνπλ θάπνην αμηνζεκείσην ελδηαθέξνλ. Ξξόθεηηαη γηα ιπξηθά ηξαγνύδηα, ξνκαληηθνύ ύθνπο 

κε πξνζεγκέλν ην κέηξν ζε ζρέζε κε ηελ πνίεζε θαη απιή αξκνλία, αλάινγε κε απηή ησλ 

εθθιεζηαζηηθώλ ύκλσλ. Σαξαθηεξηζηηθά, Η ξανθούλα  είλαη γξακκέλε ζε Οε ειάζζνλα, κε πξνόδνπο 

πνπ ηνλίδνπλ ηελ ηνληθή κε επαλαιακβαλόκελε ρξήζε απηήο θαη ηεο δεζπόδνπζαο θαη κηα κεηαηξνπία 

ηεζζάξσλ κέηξσλ ζηε ζρεηηθή κείδνλα, Φα. 

Ρν κνπζηθό δήηεκα ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνιπθσλίαο έρεη πξνθαιέζεη από ην 1847 κέρξη ζήκεξα 

πνιιέο δηακάρεο.  Από ηελ πξώηε θνξά πνπ ην Νηθνπκεληθό Ξαηξηαξρείν έζηεηιε ηελ απαγνξεπηηθή 

εγθύθιην ζηε Βηέλλε, ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα,19 αθόκε θαη κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, ε δηακάρε  κεηαμύ 

ησλ ππνζηεξηθηώλ ηεο θάζε κηαο ηερλνηξνπίαο κε ζεκηηνύο θαη αζέκηηνπο ηξόπνπο θαιά θξαηεί. Αλ θαη 

ε απόπεηξα ηνπ B. Randhartinger γηα ελαξκόληζε ηεο βπδαληηλήο ήηαλ από ηηο πξώηεο πνπ έγηλαλ 

(αθνινύζεζαλ ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα θαη ηελ αξρή ηνπ 20νπ πνιιέο άιιεο) θαίλεηαη λα είλαη 

αλάκεζα ζε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ηόζν ζηελ Δπξώπε όζν θαη 

ζηελ Αζήλα θαη είλαη ζίγνπξν βέβαηα όηη ν Randhartinger δελ θαληαδόηαλ, ην 1943-44 πνπ 

θαηαπηάζηεθε κε απηή ηελ εξγαζία, πόζε κεγάιε αλαηαξαρή ζα πξνθαινύζε ζηνπο θύθινπο ηεο 

Διιεληθήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο.  
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