
Μία ζπιινγή ρεηξνγξάθωλ Ψαιηηθήο Τέρλεο ζηε Μεγάιε 

Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο "Λίιηαλ Βνπδνύξε" 
 

 

Σν παξόλ άξζξν πξνέξρεηαη από ηελ εηζήγεζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηε ζη' πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ 

Διιάδνο θαη Θύπξνπ πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα, Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, από ηηο 

22 κέρξη ηηο 25 επηεκβξίνπ 2005  

 

Κηθξή εηζαγσγή 

Σα ρεηξόγξαθα βπδαληηλήο κνπζηθήο, ή νξζόηεξα, ηα ρεηξόγξαθα ηεο ςαιηηθήο ηέρλεο δηαζώδνπλ ηνλ 

κνπζηθνπνηεηηθό πνιηηηζκό ηεο νξζόδνμεο εθθιεζίαο ν νπνίνο άλζεζε θαη θαξπνθόξεζε πάλσ ζηηο 

ξίδεο θαη ηνλ θνξκό ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο θαη γισζζηθήο παξάδνζεο. Ζ κειέηε ησλ θσδίθσλ απηώλ 

έρεη πηα αξρίζεη κε απνθαζηζηηθό θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν, θαζώο ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ θαηνρύξσζε 

θαη πξνβνιή ησλ επηζηεκώλ ηεο κνπζηθνινγίαο, πκλνινγίαο, ιεηηνπξγηθήο, παιαηνγξαθίαο, αιιά θαη 

άιισλ, έρεη πεηζηηθά επηζεκαλζεί. 

 

Σν έξγν πνπ νξζώλεηαη κπξνζηά ζηνπο επηζηήκνλεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςαιηηθήο ηέρλεο είλαη πνιύ θαη 

βαξύ: πνιπάξηζκεο από ηηο δηάθνξεο γλσζηέο ζπιινγέο ηέηνησλ ρεηξνγξάθσλ παξακέλνπλ 

θαηαγεγξακκέλεο κόλν κε ην όλνκά ηνπο, ή έζησ κόλν κε ηνλ γλσξηζηηθό αξηζκό ησλ θσδίθσλ πνπ 

πεξηέρνπλ, ρσξίο θαλέλα ζηνηρείν γηα ηνλ αθξηβή αξηζκό θαη ην πεξηερόκελν ησλ ηειεπηαίσλ, πνιύ δε 

πεξηζζόηεξν ρσξίο ιεπηνκεξή παξνπζίαζή ηνπο από θάπνηνλ εηδηθό. Δθηόο όκσο από απηέο ηηο ήδε 

γλσζηέο (έζησ θαη κ' απηό ηνλ ηξόπν) ζπιινγέο, εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνύο θαη λέεο, νη νπνίεο 

πεξηέρνπλ ειάρηζην ή θαη ηθαλό αξηζκό θσδίθσλ ςαιηηθήο, πνπ θάπνηεο κάιηζηα θνξέο έρνπλ θαη 

ηδηαίηεξε βαξύηεηα ιόγσ ηεο ρξνλνιόγεζεο ηνπο, ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ή θαη ηνπ θσδηθνγξάθνπ 

από ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. 

 

Τπάξρνπλ άμηνη θαη ηθαλνί κνπζηθνιόγνη επηζηήκνλεο πνπ, πέξα από ηηο άιιεο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, 

αζρνινύληαη κε ηελ αλαιπηηθή θαηαινγνγξάθεζε ησλ θσδίθσλ ηεο ςαιηηθήο. ηνλ ηνκέα απηό 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ν νκηιώλ θαη ήδε ππάξρνπλ απνηειέζκαηα απηήο ηεο δξάζεο κε ηε δεκνζίεπζε 

ζρεηηθώλ θαηαιόγσλ γηα ζπιινγέο όπσο όισλ ησλ κνπζηθώλ ρεηξνγξάθσλ ησλ βηβιηνζεθώλ ηεο 

'Αλδξνπ, άιισλ κηθξόηεξσλ βηβιηνζεθώλ ή ζπιινγώλ ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, όισλ ησλ 

κνπζηθώλ ρεηξνγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δηάθνξεο βηβιηνζήθεο ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο, αιιά θαη 

ηελ ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη πξνθαηαξηηθή παξνπζίαζε πνιιώλ άιισλ ζπνπδαίσλ ζπιινγώλ, όπσο 

εθείλεο ηνπ Κνπζείνπ Κπελάθε (ήηαλ ε εηζήγεζή κνπ ζηελ ε’ πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ ζηελ 

Θέξθπξα ην 2003 θαη εθδίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2005 ζηελ Αγγιηθή γιώζζα), θαη ηεο ζξπιηθήο 

ζπιινγήο Θαξά ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Καξία Πνιίηε ηαμηλνκήζεθε νξηζηηθά, κειεηήζεθε θαη 

θσηνγξαθήζεθε κεξηθώο, θαη εηνηκάδεηαη ηώξα κία πλνπηηθή αλαγξαθή. Τπάξρνπλ όκσο θαη άιιεο 

ζπιινγέο νη νπνίεο από ρξόληα έρνπλ κειεηεζεί θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε ζηαδηαθή ηνπο παξνπζίαζε 

ζην επηζηεκνληθό θνηλό. Κία από απηέο είλαη απηή πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ ζεκεξηλή 

αλαθνίλσζε θαη αθνξά ζηα κνπζηθά ρεηξόγξαθα πνπ απνηεινύλ ηελ ζπιινγή ηεο Κεγάιεο Κνπζηθήο 

Βηβιηνζήθεο "Ιίιηαλ Βνπδνύξε" ηνπ πιιόγνπ ησλ Φίισλ ηεο Κνπζηθήο, ε νπνία ζηεγάδεηαη ζην 

Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελώλ. 

Πξόθεηηαη γηα 26 ζπλνιηθά ρεηξόγξαθα ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηνλ Ληθόιαν 

Βιαρόπνπιν, γακπξό ηνπ Λειέσο Θακαξάδνπ. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ γλσζηόηαηνο ςάιηεο, κεινπνηόο θαη 

ζεσξεηηθόο ηεο κνπζηθήο ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε ζηα ηέιε ηνπ ΗΘ’ θαη ηηο αξρέο ηνπ Θ’ αηώλα. Ο 

Βιαρόπνπινο, ν νπνίνο ήηαλ επίζεο θαιιίθσλνο ςάιηεο, έςαιιε ζε πνιινύο λανύο ηεο 

Θσλζηαληηλνύπνιεο θαη αξγόηεξα ηεο Αζήλαο, όπνπ θαη απεβίσζε ζηα 1962. 

 

Από ηνπο 26 απηνύο κνπζηθνύο θώδηθεο δύν-ηξεηο είλαη κνλαδηθνί θαη γηα ηνλ ιόγν απηό έρνπλ κεγάιε 

αμία, θάπνηνη άιινη είλαη πνιύ ζπνπδαίνη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο θαη, ηέινο, θάπνηνη είλαη κηθξήο έσο 

θαη κεδακηλήο αμίαο. Κε βάζε ηελ ρξνληθή δέζκεπζε πνπ ππάξρεη ζηηο εηζεγήζεηο ηεο παξνύζαο 

ζπλάληεζεο, ζα πεξηνξηζηώ ζηελ παξνπζίαζε θαη ηνλ ζύληνκν ζρνιηαζκό ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

ρεηξνγξάθσλ ηεο ζπιινγήο, επηθπιαζζόκελνο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ησλ ππνινίπσλ όηαλ ην 

θείκελό κνπ δεκνζηεπηεί ζηελ πιήξε ηνπ κνξθή, ειπίδσ ζύληνκα. 



Σα ζεκαληηθά ρεηξόγξαθα ηεο ζπιινγήο-κνπζηθνινγηθή εμέηαζε 

Αλακθηζβήηεηα, ην πην ζπνπδαίν ρεηξόγξαθν ηεο ζπιινγήο είλαη ν 

αξηζκόο 1, κηα Αλζνινγία κε πνιιέο εμεγήζεηο κειώλ ζηελ πξν ηεο Λέαο 

Κεζόδνπ κνπζηθή γξαθή. Ζ επηγξαθή ηνπ θ. 1α είλαη ραξαθηεξηζηηθή: 

«Αλζνινγία κνπζηθώλ καζεκάησλ, ηα έλδεθα εσζηλά, ηαο ηε ηξεηο ησλ 

σξώλ ζηάζεηο ηνπ ζηηρεξαξίνπ ηνπ [Γεξκαλνύ, Δπηζθόπνπ] Λέσλ Παηξώλ, 

θαη ηαο δπζιήπηνπο ζέζεηο απάζαο εκπεξηέρνπζα. Σσλ ηξηώλ λέσλ 

πνηεηώλ ηα καζήκαηα, ηνπ ηε θπξ Ησάλλνπ θεκί, θπξ Γαληήι ηε θαη 

Πέηξνπ. Παζαπλνάξηα ηηλά. Απάζαο ηαο απνξίαο ηεο λέαο αλζνινγίαο ησλ 

παπαδηθώλ, εηξκώλ ηε ηεζζάξσλ θαη ηεζζαξάθνληα, πνηεηώλ παιαηώλ ηε 

θαη λέσλ. Α δε πξνο επρεξή ησλ εηζαγσγηθώλ θαηάιεςηλ θαη κλήκελ 

αλαπόδξαζηνλ, παξ' Αθαθίνπ ηνπ Κεγαζπειαηώηνπ ηνλ δπλαηόλ ηξόπνλ 

εμεγεζέληα, εθδέδνηαη». 

 

Όπσο ζπλάγεηαη από ηελ επηγξαθή απηή ν θώδηθαο πεξηέρεη κία αλζνινγία κειώλ ηνπ παιαηνύ 

ηηρεξαξίνπ θαη ηεο Λέαο Παπαδηθήο. Σν ζεκαληηθό ζεκείν ηεο είλαη όηη ν γξαθέαο ηεο, ν γλσζηόο 

από άιιεο πεγέο κνλαρόο Αθάθηνο ν Κεγαζπειαηώηεο, δελ αξθέζηεθε ζηελ απηνύζηα αληηγξαθή ησλ 

κειώλ από ηα παιαηά ρεηξόγξαθα, αιιά ρξεζηκνπνίεζε πιένλ αλαιειπκέλε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε, ηνπ πξσηνςάιηνπ Πέηξνπ ηνπ Βπδαληίνπ. Σν γεγνλόο 

είλαη αζθαιώο ζπνπδαίν γηα ηα πξώηα κέιε ηνπ ρεηξνγξάθνπ έσο ην θ. 92α, αιιά γίλεηαη αθόκε 

ζπνπδαηόηεξν γηα ηνλ ππόινηπν θώδηθα, θαζώο από ην θύιιν απηό κέρξη ην ηέινο ν Αθάθηνο 

παξνπζηάδεη κία θαζαξά δηθή ηνπ εξγαζία εμεγήζεσλ κεκνλσκέλσλ κνπζηθώλ ζέζεσλ. Απηή ε 

εξγαζία αθνξά πξώηα ζε κέιε ηεο λέαο παπαδηθήο (ζπλζέζεηο παζαπλναξίσλ, πνιπειέσλ, 

ρεξνπβηθώλ θαη θνηλσληθώλ ησλ κνπζηθώλ ηνπ β’ κηζνύ ηνπ ΗΖ’ αηώλα) θαη αθνινύζσο, από ην θ. 

107β έσο ην 155α όπνπ θαη ππνγξάθεη ην ρεηξόγξαθό ηνπ ρξνλνινγώληαο ην ζηα 1800, από ην 

θαιόθσλν ζηηρεξάξην ηνπ επηζθόπνπ Λέσλ Παηξώλ Γεξκαλνύ. 

 

Ζ εξγαζία απηή ηνπ Αθαθίνπ πνπ έγηλε ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε βνεζά ζηελ θαηαλόεζε ηεο εμέιημεο 

ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαη ζηελ δηαπίζησζε ηεο νκαιήο θαηαγξαθήο ησλ κειώλ ζε λεώηεξεο 

κνξθέο ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε ζεκεηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιίγν απέρεη από ηελ Λέα 

Κέζνδν θαηαγξαθήο θαη ςαικώδεζεο ησλ εθθιεζηαζηηθώλ κειώλ ε νπνία έγηλε απνδεθηή θαη άξρηζε 

λα δηδάζθεηαη επηζήκσο ζηα 1814. Ζ ζύγθξηζε ησλ κειώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θώδηθα ηνπ Αθαθίνπ 

κε ηελ έληππε κνξθή ηνπο ζηα βηβιία ηεο Λέαο Κεζόδνπ, αιιά θπξίσο (εθόζνλ ηα πεξηζζόηεξα από 

απηά είλαη αθόκε θαη ζήκεξα αλέθδνηα) κε ηηο αληίζηνηρεο εμεγήζεηο ηνπο ζε ρεηξόγξαθα ηεο δεύηεξεο 

θαη ηξίηεο δεθαεηίαο ηνπ ΗΘ’ αηώλα, θαηαδεηθλύεη ηελ αιήζεηα ηνπ πξάγκαηνο. Έηζη, ην ζπγθεθξηκέλν 

ρεηξόγξαθν –καδί θαη κε έλα άιιν κε έξγα ηνπ ίδηνπ κνπζηθνύ πνπ θπιάζζεηαη ζε Αγηνξείηηθε 

Βηβιηνζήθε- είλαη έλα πνιύηηκν βνήζεκα γηα ηε κειέηε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο ζηελ ηειεπηαία 

θάζε ηεο αλάιπζήο ηεο, θαη έξρεηαη ζε παξαιιειία κε άιιεο παξόκνηεο πξνζπάζεηεο εθείλε ηελ 

επνρή, όπσο εθείλε ηνπ Αγηνξείηε κνλαρνύ Θενθάλε Παληνθξαηνξηλνύ. Δίλαη δε ζεκαληηθό όηη απηέο 

νη πξνζπάζεηεο ήηαλ γλσζηέο θαη από άιινπο Αγηνξείηεο κνπζηθνύο εθείλε ηελ επνρή. 

Ο θώδηθαο ππ' αξηζκόλ 2 ηεο ζπιινγήο δελ δηαθξίλεηαη γηα ην πξσηόηππν 

πεξηερόκελό ηνπ, παξά γηα ηνλ γλσζηόηαην γξαθέα ηνπ, ν νπνίνο 

απνηειεί κηα μερσξηζηή πεξίπησζε ζηελ ηζηνξία ηεο ςαιηηθήο ηέρλεο. 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ Απόζηνιν Θώλζηα ηνλ Υίν ν νπνίνο ζπλέγξαςε ηελ 

Αλζνινγία ηνπ Όξζξνπ ηεο Λέαο Παπαδηθήο γηα ηελ νπνία νκηινύκε, 

πεξίπνπ ζηα ρξόληα 1815-1819, ρξεζηκνπνηώληαο ηε Λέα Κέζνδν. 

Πξόθεηηαη γηα έλα αθόκε απηόγξαθν ηνπ ζπνπδαίνπ απηνύ κνπζηθνύ, ηνπ 

νπνίνπ ν θάιακνο παξήγαγε ηνπιάρηζηνλ 120 θώδηθεο, όπσο κία 

πξόζθαηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, αιιά θαη εκέηεξεο έξεπλεο θαηέδεημαλ. 
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Ζ πεξίπησζε ηνπ θώδηθα ππ' αξηζκόλ 11 είλαη επίζεο άμηα κλεκόλεπζεο, 

αλ θαη ν ηόκνο είλαη γξακκέλνο κόιηο θαηά ηα κέζα ηνπ ΗΘ’ αηώλα θαη ε 

ζεκεηνγξαθία είλαη βέβαηα ηεο Λέαο Κεζόδνπ. ην ρεηξόγξαθν απηό, 

κεηαμύ πνιιώλ ζπλζέζεσλ θνξπθαίσλ εθθιεζηαζηηθώλ κεινπνηώλ, 

πεξηέρνληαη θαη κέιε ηνπ Γεκεηξίνπ Παπαδνπνύινπ, ελόο κνπζηθνύ πνπ 

ζπαλίσο ζπλαληάηαη ζηα κνπζηθά ρεηξόγξαθα θαη ηνπ νπνίνπ νη ζπλζέζεηο 

δελ έρνπλ, απ' όζν ηνπιάρηζηνλ γλσξίδσ, πεξηιεθζεί ζηηο έληππεο 

κνπζηθέο εθδόζεηο. Πηζαλώο είλαη γξακκέλν από έλαλ καζεηή ηνπ, ή 

πάλησο από θάπνηνλ ν νπνίνο ηνλ γλώξηδε θαιά, θαζώο ζηηο επηγξαθέο 

πξηλ από ηηο ζπλζέζεηο ηνπ ζεκεηώλεηαη ζρεδόλ πάληα: «εκεινπνηήζεζαλ 

ππό δηδαζθάινπ Γεκεηξίνπ Παπαδνπνύινπ» ελώ ζε άιιν ζεκείν, όπσο ζα 

δνύκε ζηε ζπλέρεηα, δίδνληαη θαη άιια ζηνηρεία .  

 

Σν πνηνο αθξηβώο είλαη απηόο ν Γεκήηξηνο Παπαδόπνπινο είλαη έλα 

εξώηεκα πνπ δελ κπνξεί λα βξεη εύθνια απάληεζε. Ο άξρσλ πξσηέθδηθνο ηεο κεγάιεο ηνπ Υξηζηνύ 

Δθθιεζίαο Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο, ν νπνίνο πεζαίλνληαο πιήξεο εκεξώλ ην 1938 καο άθεζε 

κλεκεηώδε γηα ηελ επνρή ηνπο έξγα πάλσ ζηελ ηζηνξία ηεο ςαιηηθήο, κλεκνλεύεη ζ' απηά ηνλ παππνύ 

ηνπ (από ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα ηνπ) Γεκήηξην, πξσηνπαπά ηεο Κεγάιεο ηνπ Υξηζηνύ Δθθιεζίαο, 

ππνλνώληαο όηη απηόο ήηαλ ν πξώηνο ηνπ δάζθαινο ζηε κνπζηθή. Γελ ηνλ αλαθέξεη βέβαηα σο 

Γεκήηξην Παπαδόπνπιν, αιιά ην δηθό ηνπ επίζεην ζίγνπξα ζπλεπάγεηαη θάηη ηέηνην.  

 

Παξαδόμσο, ν Παπαδόπνπινο δελ παξέρεη ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπ πνιιά ζηνηρεία γηα ηνλ παππνύ ηνπ, 

αξθνύκελνο λα αλαθέξεη όηη γελλήζεθε ην 1796, ήηαλ άξηζηνο κνπζηθόο θαη κεινπνηόο, καζεηήο ηνπ 

Πέηξνπ πκεώλ ηνπ Αγηνηαθίηνπ, θαη όηη πέζαλε ην 1884. Αλ θαη δίδεηαη ν ραξαθηεξηζκόο «άξηζηνο 

κεινπνηόο» δελ αλαθέξνληαη ζπλζέζεηο ηνπ, νύηε ζρνιηάδεηαη ην πνπ βξίζθνληαη ηα θαηάινηπά ηνπ, 

όπσο πνιιέο θνξέο θάλεη ν Παπαδόπνπινο ζε πεξηπηώζεηο άιισλ κνπζηθώλ. Κε βάζε όκσο ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία παξαζέηεη, είλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηνλ πνιύ αμηόινγν δάζθαιν 

Πέηξν Αγηνηαθίηε καζήηεπζαλ θαη άιινη γλσζηνί κνπζηθνί θαη κεινπνηνί, όπσο ν κεηέπεηηα ηεξεύο 

Γεώξγηνο ν Ρύζηνο. 

 

Σν ρεηξόγξαθν ηεο Βηβιηνζήθεο "Ιίιηαλ Βνπδνύξε" πνπ πεξηέρεη κεηαμύ ησλ άιισλ θαη κέιε ηνπ 

Γεκεηξίνπ Παπαδνπνύινπ είλαη κεγαιόζρεκν θαη πνιύθπιιν: απνηειείηαη από 458 θύιια. Πεξηέρεη 

Αλζνινγία Δζπεξηλνύ, Όξζξνπ, Θείαο Ιεηηνπξγίαο, ην Αλαζηαζηκαηάξην ηνπ πξσηνςάιηνπ 

Θσλζηαληίλνπ, ην Δηξκνιόγην ηνπ Πέηξνπ ηνπ Πεινπνλλεζίνπ κε πξνζζήθεο από ηνπο Πέηξν 

Βπδάληην, Γξεγόξην πξσηνςάιηε, Υνπξκνύδην Υαξηνθύιαθα, θαη ιίγα άιια κέιε. Οη ζπλζέζεηο ηνπ 

Γεκεηξίνπ νη νπνίεο παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηα κνπζηθά πνηήκαηα ησλ γλσζηόηεξσλ κεγάισλ 

κεινπνηώλ, είλαη θπξίσο ηα ηδηόκεια ηεο Κεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο «θαηά ζπληνκώηεξν ηξόπν», έλα 

νθηάερν ζενηνθίν, ην κεγάιν κεγαιπλάξην ηεο Θενηόθνπ Επί σοι ταίρει Κεταριτφμένη, δνμνινγίεο 

θαη' ήρνλ θαη δύν ελδηαθέξνληεο πνιπέιενη: Λόγον αγαθόν ζε ήρν δ’ θαη Δούλοι Κύριον ζε ήρν 

δ’ιέγεην. 

 

Ζ επηγξαθή πξηλ από ηνλ πξώην πνιπέιεν είλαη ραξαθηεξηζηηθή: «νη παξόληεο ζηίρνη εκεινπξγήζεζαλ 

ελ ηε ηεο Θσλζηαληίλνπ πόιεσο δεκνζία ζρνιή ηεο κνπζηθήο ράξηλ ζέκαηνο παξά Γεκεηξίνπ 

Παπαδνπνύινπ θαη ζεσξεζέληεο παξά ησλ ηξηώλ δηδαζθάισλ ηεο κνπζηθήο θαη δηνξζσζέληεο παξ' 

απηώλ ράξηλ ηεο ειιείςεσο ηνπ ήρνπ». Ζ ηειεπηαία θξάζε είλαη ιίγν πεξίεξγε, θαζώο είλαη γλσζηέο 

αξθεηέο κεινπνηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ςαικνύ ζηνλ δ’ ήρν, ηδίσο κεηά ηνλ ΗΖ’ αηώλα. Πάλησο, ε 

κεινπνίεζε ηνπ Γεκεηξίνπ θαίλεηαη όηη ζπκπνξεύεηαη ζε θάπνηα ζεκεία κε εθείλελ ηνπ ζπκκαζεηή 

ηνπ Γεσξγίνπ Ρπζίνπ ε νπνία είλαη πνιύ γλσζηή, ρσξίο σζηόζν λα κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα 

αληηγξαθέο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηνλ θώδηθα 11 θαη ηνλ Γεκήηξην Παπαδόπνπιν, πξέπεη λα πνύκε όηη 

θαη Αγηνξείηεο νη νπνίνη καζήηεπζαλ θνληά ζηνπο δαζθάινπο Γξεγόξην θαη Υνπξκνύδην ζηελ 

Παηξηαξρηθή κνπζηθή ζρνιή ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο ησλ εηώλ 1814-1820 όπσο ν Ησάζαθ ν 

Γηνλπζηάηεο, πεξηιακβάλνπλ ζηα ρεηξόγξαθά ηνπο κέιε ηνπ Γεκεηξίνπ (π.ρ. ρθ. Γηνλπζίνπ 806). 

 

Υεηξόγξαθν 11, θύιιν 

220α 

javascript:;


Σν ρεηξόγξαθν ππ' αξηζκόλ 15 είλαη ζη' αιήζεηα κία κνλαδηθή πεξίπησζε 

ζηε ζύλνιε ρεηξόγξαθε παξάδνζε, θαζώο πεξηέρεη κία πιήξε κεινπνίεζε 

ηνπ Αθαζίζηνπ Ύκλνπ από ηνλ ηεξέα πκεώλ Καλαζζείδε, κία εξγαζία ηελ 

νπνία, θαζώο γξάθεη, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηα έηε 1875 έσο 1894 ζηελ 

θώκε Υαηδεγήξην ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζάλεο ηεο Θξάθεο. Ο κεινπνηόο 

δηθαίσο ην νλνκάδεη Λένλ Οηθεκαηάξηνλ θαη ζηε ζεκείσζε πνπ πξνζζέηεη 

ζηηο 4 Απξηιίνπ ηνπ 1921 (ζρεδόλ 50 ρξόληα από ηελ έλαξμε ηεο 

κεινπνίεζεο) αλαθέξεη ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ην δσξίδεη ζηνλ ελ 

Θσλζηαληηλνππόιεη Δθθιεζηαζηηθό Κνπζηθό ύιινγν.  

 

Σν πξσηόηππν ηνπ πξάγκαηνο δελ είλαη απηή θαζ' απηή ε κεινπνίεζε 

όισλ ησλ νίθσλ ηνπ Αθαζίζηνπ Ύκλνπ, θαζώο ππάξρνπλ ζπλνιηθά 

ηέζζεξηο ηέηνηεο πιήξεηο κεινπνηήζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο ςαιηηθήο από ηνλ 

ΗΓ’ έσο θαη ηνλ ΗΖ’ αηώλα. Ζ παξνύζα όκσο πέκπηε κεινπνίεζε ηνπ Καλαζζείδε είλαη παληειώο 

άγλσζηε, γίλεηαη ζε κηα επνρή πνπ νη παιαηόηεξεο δελ ςάιινληαη πηα από αηώλσλ θαη δελ απαζρνινύλ 

ηνπο κνπζηθνύο πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κάιηζηα ηηο αγλννύλ, θαη, ηέινο, γίλεηαη αζθαιώο κε 

ρξήζε ηεο Λέαο Κεζόδνπ. 

 

Σν κέινο ηνπ Καλαζζείδε είλαη αξγνζύληνκν, θαη πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν πξνο ην αξγό ζηηρεξαξηθό. 

Υξεζηκνπνηνύληαη γλσζηέο ζέζεηο ηεο ςαιηηθήο δηαλζηζκέλεο κε πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ κεινπνηνύ. 

Αζθαιώο δελ έρνπκε εδώ ηελ έθηαζε ησλ παιαηόηεξσλ ζπλζέζεσλ θαη ην γεγνλόο θάλεη ηελ παξνύζα 

ππνινγίζηκε επηινγή ησλ ζεκεξηλώλ ςαιηώλ θαη ίζσο αθνξκή γηα επαλαθνξά ηεο ςαικώδεζεο ηνπ 

Αθαζίζηνπ Ύκλνπ ζηελ νξζόδνμε ιαηξεία. Ο Καλαζζείδεο ρξεζηκνπνηεί όινπο ηνπο ήρνπο σο εμήο: 

ηνπο νίθνπο α’ έσο ηζη’ ηνπο κεινπνηεί αλά δύν ζε θάζε ήρν κε ηε ζεηξά θπξίσλ θαη αθνινύζσο 

πιαγίσλ, θαη ηνπο ππόινηπνπο νθηώ νίθνπο έλαλ ζε θάζε ήρν επαλαιακβάλνληαο ηε ζεηξά ησλ 

ηειεπηαίσλ. Σν ρεηξόγξαθν πεξηέρεη βέβαηα θαη ην Τη σπερμάτφ ζε εηξκνινγηθή θαη ζηηρεξαξηθή 

κεινπνίεζε, ελώ ζην ηέινο βξίζθνληαη νη γλσζηνί ζηίρνη γηα ηνλ θάζε ήρν ηεο ςαιηηθήο, 

κεινπνηεκέλνη θαη απηνί κε όκνξθεο θαη δεκνθηιείο αξγέο εηξκνινγηθέο ζέζεηο. Αθνινπζεί έλαο 

θαηάινγνο ησλ κνπζηθώλ πνηεκάησλ ηνπ κεινπνηνύ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, πξόθεηηαη γηα έλα κνλαδηθό ρεηξόγξαθν ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ ειπίδσ όηη 

ζύληνκα ζα εθδνζεί. 

Σν ρεηξόγξαθν ππ' αξηζκόλ 18 ηεο ζπιινγήο δελ πεξηέρεη κνπζηθά κέιε 

αιιά ζεσξεηηθά θείκελα πεξί ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο. Δίλαη 

γξακκέλν πεξί ην έηνο 1800, θαη ζηα 80 θύιια ηνπ ραξάρηεθαλ γλσζηέο 

αιιά θαη ζπαληόηεξεο ζπγγξαθέο. Σν πξώην θείκελν ηνπ θώδηθα 

επηγξάθεηαη ζηνλ πξσηνςάιηε Θξήηεο θαηά ηνλ ΗΕ’ αηώλα Γεκήηξην Σακία 

θαη αθνινπζνύλ άιια κε ηε ζπλήζε αξρηθή ιέμε «Δξκελεία...» ππό ηα 

νλόκαηα ηνπ Ησάλλνπ Γακαζθελνύ, Καλνπήι Υξπζάθνπ, Παρσκίνπ 

ηεξνκνλάρνπ, Ληθνιάνπ Καιαμνύ, θ.ά.  

 

Αξρηθά πξέπεη λα παξαηεξεζεί όηη ην πξώην θείκελν ην νπνίν επηγξάθεηαη 

ζηνλ Γεκήηξην Σακία δελ είρε επηζεκαλζεί ζ' απηή ηελ κνξθή έσο 

πξόζθαηα. Δίρα ηελ ηύρε λα ην αλαθαιύςσ ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα 

πξώηε θνξά ζε αθαηαινγνγξάθεην θώδηθα Αγηνξείηηθεο κνλήο, ζ' έλαλ 

άιιν ηεο Βηβιηνζήθεο Φάρνπ θαη ζ' έλαλ αθόκε ζηελ 'Αλδξν, λα δεκνζηεύζσ ζύγθξηζε ηνπ θεηκέλνπ 

από ηα ηξία απηά ρεηξόγξαθα θαη λα πηζηνπνηήζσ όηη απηό είλαη απηνύζηα παιαηόηεξε ζπγγξαθή ηνπ 

Ησάλλνπ Πινπζηαδελνύ από ηνλ ΗΔ’ αηώλα πνπ θη απηή πξνέξρεηαη από ηηο κεζόδνπο ηνπ Ησάλλνπ 

Θνπθνπδέιε (Δκκ. η. Γηαλλόπνπινπ, Η άνθηση της υαλτικής τέτνης στην Κρήτη (1566-1669), 

Ίδξπκα Βπδαληηλήο Κνπζηθνινγίαο-Κειέηαη 11, Αζήλα 2004). Σώξα θαλεξώζεθε θαη άιιν έλα 

ρεηξόγξαθν πνπ ην πεξηέρεη. Οη ζπγθξίζεηο έδεημαλ όηη ηξία από ηα ηέζζεξα παξαπάλσ ρεηξόγξαθα 

(εθηόο εθείλνπ ηεο 'Αλδξνπ) είλαη γξακκέλα από ηνλ ίδην θσδηθνγξάθν. Σν πνηόο είλαη απηόο κπνξεί 

ίζσο λα απαληεζεί από ηε ζεκείσζε πνπ ππάξρεη ζηνλ παξόληα θώδηθα ηεο Βηβιηνζήθεο "Ιίιηαλ 

Βνπδνύξε" θαζώο θαη ζηνλ Αγηνξείηηθν: «Θύξηνο Καηζαίνο ν Σδηγάιαο θαη πξσηνλνηάξηνο 

αξρηεπηζθνπήο Θύπξνπ». 

 

 

Υεηξόγξαθν 15, θύιιν 1 

 

Υεηξόγξαθν 18, θύιιν 1α 
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Ο θώδηθαο πνπ εμεηάδνπκε εδώ, πεξηέρεη επίζεο ζπγθεληξσκέλα γλσζηά θείκελα γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ηεξεξε, δειαδή ησλ θξαηεκάησλ, ζηελ ςαικσδία, ηελ ζπγγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ βπδαληηλνύ 

καΐζηνξα Καλνπήι Υξπζάθε, ηνλ βίν ηνπ Ησάλλνπ Παπαδόπνπινπ ηνπ Θνπθνπδέινπο, δηάθνξνπο 

εθθιεζηαζηηθνύο θαλόλεο γηα ηελ ςαικσδία θαη ηελ εξκελεία ηνπ Βαιζακώλνο ζ' απηνύο, ηελ γλσζηή 

«εηζαγσγή κνπζηθήο θαη' εξσηαπόθξηζηλ» ηνπ Θπξίιινπ Καξκαξελνύ, κνπζηθά ζρεδηαγξάκκαηα, θ.ά. 

Κε δπν ιόγηα, πξόθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ζε έλαλ ηόκν ησλ βαζηθώλ ζεσξεηηθώλ 

ζπγγξαθώλ γηα ηελ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο ςαιηηθήο θαη αζθαιώο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο.  

 

Σν γεγνλόο δελ είλαη ζπάλην ηδηαίηεξα από ηνλ ΗΣ’ αηώλα θαη εμήο, έρεη όκσο ηελ αλακθηζβήηεηε 

ζπνπδαηόηεηά ηνπ, θαζώο απηέο νη ζπιινγέο δελ αθνινπζνύζαλ πάληα κηα ζρεκαηνπνηεκέλε κνξθή 

θαη δνκή ηεο ύιεο, κε ζπλέπεηα λα ελζσκαηώλνληαη ελίνηε ζηα ρεηξόγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξσηνηππία, ή θαη κνλαδηθόηεηα. Έλα ηέηνην θαίλεηαη πσο ππάξρεη θαη ζην θύιιν 79β 

ηνπ θώδηθα, όπνπ ν γλσζηόο ηξνρόο ησλ ήρσλ παξνπζηάδεηαη σο «ν θύθινο ηνπ Ηαθώβνπ 

πξσηνςάιηνπ». Ο πεξίθεκνο θαη ιόγηνο απηόο πξσηνςάιηεο πνπ απεβίσζε ην 1800 δελ καξηπξείηαη 

από αιινύ σο ζπληάθηεο ηέηνησλ ζρεδηαγξακκάησλ, ηα νπνία σζηόζν ζεσξείηαη δεδνκέλν όηη 

ρξεζηκνπνηνύζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ. 

 

   

Υεηξόγξαθν 8, θύιιν 1α 
Υεηξόγξαθν 10, θύιιν 

81α 

Υεηξόγξαθν 26, θύιιν 

38β 

 

 

Δπίινγνο 

 

ηακαηώ εδώ ηελ αλαθνξά κνπ ζηα ζπνπδαηόηεξα ρεηξόγξαθα ηεο Βηβιηνζήθεο "Ιίιηαλ Βνπδνύξε". 

Θα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ θαη δύν-ηξεηο άιιεο πεξηπηώζεηο, όρη ζπάληεο ή κνλαδηθέο, αιιά 

νπσζδήπνηε ελδηαθέξνπζεο. Απηό όκσο ζα γίλεη ζε άιιε επθαηξία. 

Παξαζηαηηθόο Πίλαθαο Χεηξνγξάθωλ 

(αζηεξίζθνο ζηνλ αξηζκό ηνπ θώδηθα δειώλεη ζεκεηνγξαθία Λέαο Κεζόδνπ ζ' απηόλ)  

Αύμ. 

αξηζκόο 

Αξηζκόο 

θύιιωλ 

Ολνκαζία ρεηξνγξάθνπ κε βάζε ην 

πεξηερόκελν 
Γξαθέαο Χξνλνιόγεζε 

1 163 Αλζνινγία κε εμεγήζεηο κειώλ 

Αθάθηνο 

Κεγαζπειαηώηεο 
(;) 

ΗΘ’ (1800) 

2* 159 Αλζνινγία Όξζξνπ 
Απόζηνινο 

Θώλζηαο ν Υίνο 

ΗΘ’ (πεξίπνπ 

1820) 

3* 107 Θαινθσληθό Δηξκνιόγην 
 

ΗΘ’ (κεηά ην 

1820) 

4* 131 
Αλζνινγία παιαηνύ ζηηρεξαξηθνύ 

κέινπο 
ηαπξάθεο ΗΘ’ (1824) 

5* 217 
Αλζνινγία Δζπεξηλνύ, Όξζξνπ, Θείαο 

Ιεηηνπξγίαο  

ΗΘ’ (κεηά ην 

1819) 

6 82 Αλζνινγία Θείαο Ιεηηνπξγίαο, 
 

ΗΖ’ (γ’ ηέηαξην) 
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Θενηνθία 

7* ζζ. 110 Αλζνινγία 
 

ΗΘ’ 

(πεξίπνπ1818-
1819) 

8* ζζ. 168 

Αλζνινγία ζηηρεξαξίνπ Πέηξνπ ηνπ 

Πεινπνλλεζίνπ, εμήγεζε Γξεγνξίνπ 

ιακπαδαξίνπ 
 

ΗΘ’ (πεξίπνπ 
1817) 

9* ζζ. 424 
Δηξκνιόγην Πέηξνπ ηνπ 

Πεινπνλλεζίνπ-Πέηξνπ Βπδαληίνπ κε 

πξνζζήθεο 

Ε. Θ. Θαββάιεο ΗΘ’ (1838) 

10* 260 Αλζνινγία Λέαο Παπαδηθήο 
 

ΗΘ’ (κεηά ην 

1819) 

11* 458 

Σακείνλ Αλζνινγίαο (Δζπεξ.-Όξζ.-
Ιεηηνπξγ.), Αλαζηαζηκαηάξην 

Θσλζηαληίλνπ πξσηνς., Δηξκνιόγην 

Πέηξνπ, θ.ιπ. 

 

ΗΘ’ (πεξίπνπ 

1840-1850) 

12* ζζ. 462 Αλζνινγία 
 

ΗΘ’ (κέζα-ηέιε) 

13* ζζ. 44 Αλζνινγία λεθξώζηκσλ κειώλ 
 

ΗΘ’ 

14* 48 πιινγή κειώλ λεώηεξσλ κνπζηθώλ 
Ιάδαξνο 

Παπαδόπνπινο 
Θ’ (1914) 

15* 86 
Λένλ Οηθεκαηάξηνλ, κέινο πκεώλ 

Καλαζζείδνπ 
πκεώλ 

Καλαζζείδεο 
Θ’ (1921) 

16* ζζ. 208 πιινγή κειώλ 
Γεκνζζέλεο 

Υατιάδεο 
Θ’ (1948) 

17* 89 Αλζνινγία Θείαο Ιεηηνπξγίαο 
 

ΗΘ’ (πεξίπνπ 

1830-1840) 

18 80 Θεσξεηηθά θείκελα 
Καηζαίνο Σδηγάιαο 

(;) 

ΗΖ’-ΗΘ’ (πεξίπνπ 

1800) 

19* ζζ. 280 πιινγή κειώλ 
 

ΗΘ’ (ηέιε) 

20* ζζ. 206 Αλζνινγία 
 

ΗΘ’ (πεξίπνπ 
1840-1850) 

21* ζζ. 472 Αλζνινγία 
 

ΗΘ’-Θ’ 

22* 28+153 Αλζνινγία ζιαβηθή 
 

Θ’ (αξρέο) 

23 230 
Αλζνινγία Δζπεξηλνύ, 

Αλαζηαζηκαηάξην, Θαηαβαζίεο, θ.ιπ.  
ΗΖ’ (ηέιε) 

24* 83 Σεηξάδην κε κέιε Όξζξνπ 
 

Θ’ 

25* 
 

Σεηξάδην Φάξεο Φαξάρ Θ’ (1971) 

26* 106 
Πξνζεσξία, Αλαζηαζηκαηάξην 

(Ρνπκαληθό)  
ΗΘ’ 

 

Δκκαλνπήι Γηαλλόπνπινο 

Γξ Βπδαληηλήο Μνπζηθνινγίαο 

Αζήλα, 30 Γεθεκβξίνπ 2005 

 


