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ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΡΑΙΔΕΣΤΗΝΟΪ

Το χειρόγραφο Ραιδεστηνοΰ είναι μια άνθολογία φαναριωτικής μου
σικής (μισμαγιά), άπο αύτές που κυκλοφορούσαν προεπαναστατικά κυ
ρίως στην Κωνσταντινούπολη και τις Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες, καί
φυλάσσεται στο Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο του Κέντρου Μικρασια
τικών Σπουδών στην ’Αθήνα. Είναι άδετη καί άποτελεΐται άπο 64 σε
λίδες οργανωμένες σέ τέσσερα τεύχη τών 16 σελίδων. Ή ονομασία της
οφείλεται στον τελευταίο κάτοχό της Νικόλαο Ραιδεστηνό, πρωτοψάλ
τη στην εκκλησία τής Εύαγγελίστριας στα Ταταΰλα (fl948). Το εφερε
άπο την Κωνσταντινούπολη το 1961 ό Μ. Δραγούμης, άφοΰ του δωρήθηκε άπο τούς άπογόνους του Ραιδεστηνου.
Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για δύο άνεξάρτητες μισμαγιές, έκ τών οποίων ή μία καταλαμβάνει το πρώτο τεύχος (τις πρώτες
16 σελίδες), καί ή άλλη τα υπόλοιπα τρία τεύχη (τις υπόλοιπες 48 σε
λίδες). Αύτό προκύπτει άπο τη σύγκριση τού γραφικού χαρακτήρα (δύο
διαφορετικά χέρια), όπως εμφανίζεται στο κείμενο τών τραγουδιών,
άλλα καί άπο το ίδιο το χαρτί τού χειρογράφου (άλλη ποιότητα, διαφο
ρετικές διαστάσεις κ.λπ.). Γι’ αύτόν τον λόγο, το παρόν άρθρο έξετάζει
τις δύο μισμαγιές ξεχωριστά. Για λόγους σαφήνειας, στό έξής ή πρώ
τη μισμαγιά θά άναφέρεται ως Ρ1 καί ή δεύτερη ως Ρ2.
Ή Ρ1 περιλαμβάνει, όπως ήδη έλέχθη, το πρώτο τεύχος (16 σσ.),
με διαστάσεις 18,7 έκ. μήκος επί 12,5 έκ. πλάτος. 'Η φυσική της κα
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τάσταση είναι μέτρια έως καλή, αν ληφθεΐ ύπ’ οψιν δτι, παρά την κηλίδα (μάλλον άπό υγρασία) πού έχει σχηματισθεί κατά μήκος τής κάθε
σελίδας καί καλύπτει σχεδόν το άριστερό (recto) ή δεξιό (verso) ήμισυ,
ή γραφή είναι αρκετά εύδιάκριτη. Ή μισμαγιά περιέχει είκοσι συνθέ
σεις, καθεμία άπο τις όποιες καλύπτει μόνο μία ποιητική στροφή καί
δέν άκολουθεΐται άπό κείμενο. 'Η γραφή, δίχρωμη άπό μαύρο καί κόκ
κινο μελάνι (το τελευταίο για επικεφαλίδες, αρχικά γράμματα καί κά
ποια μουσικά σημάδια), είναι πολύ προσεγμένη καί κομψή. Ή άνθολογία είναι άνώνυμη καί άχρονολόγητη, γι’ αύτύ πρώτα θά έπιχειρηθέί ή
άνεύρεση τού συγγραφέα της καί ή χρονολόγησή της.
Ή ταυτότητα τού συγγραφέα άπεκαλύφθη όταν ή Ρ1 άντιπαρεβλήθη μέ το χφ. 1428 («Μελπομένη») τής Μονής Βατοπεδίου στο "Αγιον
Όρος: ό γραφικός χαρακτήρας ήταν ό ίδιος (βλ. φωτογραφίες των χει
ρογράφων στις σελίδες 108-109)! Ή «Μελπομένη» (άπό έδώ καί στο
εξής Μ) συντάχθηκε άπό τον Νικηφόρο Ναυτουνιάρη, άρχιδιάκονο τού
Πατριαρχείου ’Αντιόχειας στο ’Ιάσιο τής Μολδαβίας μεταξύ των ετών
1818 καί 1820, καί είναι ή μεγαλύτερη καί πληρέστερη άνθολογία φαναριωτικής μουσικής (393 σσ.), καθώς συγκεφαλαιώνει σχεδόν όλη τήν
μέχρι τήν εποχή της συνθετική παραγωγή (περίπου 250 τραγούδια).
’Άρα ή προσπάθεια γιά τη χρονολόγηση τής Ρ1 επικεντρώνεται τώρα
στή ζωή καί τό έργο τού Νικηφόρου.
Τά βιογραφικά στοιχεία γιά τον Νικηφόρο είναι όλίγιστα καί προέρ
χονται κυρίως άπό τό συγγραφικό του έργο. Χίος τήν καταγωγή, έρχε
ται στην Κωνσταντινούπολη γύρω στά 1790 καί μαθητεύει κοντά στον
’Ιάκωβο, πρωτοψάλτη τού Οικουμενικού Ιΐατριαρχείου (1740-1800)1.
Στή συνέχεια, χειροτονείται διάκονος στή Δαμασκό μεταξύ τού 1800 (θά
νατος τού ’Ιακώβου) καί τού 1806, οπότε τον βρίσκουμε ψάλτη στην
έκκλησία τών Ταξιαρχών τού Μεγάλου Ρεύματος στήν Κωνσταντινού
πολη2. Εκεί παραμένει μέχρι τό 1816, οπότε άναχωρεΐ γιά τό ’Ιάσιο τής

1. Βλ. Μ. Χατζηγιακουμής, Χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής 1453-1820,
1980, σ. 100, σημ. 323, καί Γ. Παπαδόπουλος, ΣύμβολαI εις τήν Ιστορίαν τής
εκκλησιαστικής μουσικής, ’Αθήνα 1890, σ. 327.
2. ΤΙ πληροφορία αντλείται άπο τον τίτλο αύτογράφου του (χφ. 1426 Μονής
Βατοπεδίου) τοΰ έτους 1806.
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Μολδαβίας'*, δπου διορίζεται διδάσκαλος τής έχει Κοινής Μουσικής
Σχολής και ψάλτης34. Μετά το 1820, τα ’ίχνη του χάνονται, άλλα άπο εμμεσες πληροφορίες συμπεραίνεται δτι το 1829 ήταν άκόμη στη Ρουμανία5.
Φαίνεται δτι πέρασε τα τελευταία χρόνια τής ζωής του στη Μονή Γκόλια5 7
τοΰ Ίασίου, που ήταν μετόχι τής Μονής Βατοπεδίου στο "Αγιον Όρος,
δπου μέχρι σήμερα' φυλάσσονται αύτόγραφα δλων των κωδίκων που συ
νέταξε. Ήταν καί δ ίδιος συνθέτης έκκλησιαστικής καί κοσμικής μου
σικής8 καί υπήρξε ΰπέρμαχος τής διατηρήσεως τοΰ παλαιού μουσικοΰ συ
στήματος, δταν αύτό άρχισε νά άντικαθίσταται άπο τούς τρεις δασκάλους9.
Βάσει τής συγγραφικής του δραστηριότητας, το χρονικό διάστημα
μέσα στο όποιο πρέπει νά άναζητηθεί ή σύνταξη τής Ρ1 είναι μεταξύ
1814 καί 1816. Στο προ τοΰ 1814 διάστημα, ό Νικηφόρος ήταν άπασχολημένος με τή συλλογή καί την άντιγραφή έκκλησιαστικών μου

3. Το αύτόγραφό του «Τερψιχόρης Παίγνια» (χφ. 1429 Μονής Βατοπεδίου),
άρχισε νά συντάσσεται στο ’Ιάσιο το 1816 (σ. 11 - βλ. σημ. 10).
4. ’Έτσι υπογράφει στον τίτλο τής Μ. Βλ. καί Γ. Παπαδόπουλος, ο.τι.
5. Το ρουμανικό χφ. 2238 (έτους 1829) τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής
’Ακαδημίας στο Βουκουρέστι περιέχει σύνθεση τοϋ Νικηφόρου τονισμένη «παρά κυ
ρίου Γεωργίου Λεσβίου, διδασκάλου τής έν Ίασίω μουσικής σχολής τοΰ νέου συ
στήματος» (φ. 13).
6. Ή Μ έγράφη «έν τή ιερά, σεβασμία, καί περιφήμω [...] μονή τής Γκόλιας
έπιλεγομένη».
7. Τα αύτόγραφά του βρίσκονται στη Μονή Βατοπεδίου τουλάχιστον άπο τις
άρχές τοϋ αιώνα μας, δταν τα καταγράφει για πρώτη φορά ό Εύστρατιάδης. Βλ. S.
Eustratiades and Arcadios Vatopedinos, Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of
the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos, Cambridge Mass. 1924, σσ. 226-228.

8. Πενήντα (50) συνθέσεις του κοσμικής μουσικής λανθάνουν στο έλλ. χφ. 784
τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας καί στη Μ. 'Ένας μεγάλος άριθμός άπο αυτές είναι σέ
ποίηση Χριστόπουλου, Παλαιών Πατρών Γερμανού καί άλλων προσωπικοτήτων τής
φαναριωτικής κοινωνίας, ένώ άρκετές βασίζονται σέ δική του ποίηση. Τα (πολυ
πληθέστερα) εκκλησιαστικά του πονήματα είναι συγκεντρωμένα στο χφ. 1429 τής
Μονής Βατοπεδίου («Τερψιχόρης Παίγνια»),
9. Στή Μ ό Νικηφόρος, άφοΰ φιλοξενεί δύο συνθέσεις τοΰ Γρηγορίου, πρωτο
ψάλτου τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου (1778-1821) καί ένος έκ των έφευρετών τής
νέας μεθόδου, «νεοσυστηματικώς» (φ. 349), άντιπαραθέτει δική του σύνθεση στους
ίδιους στίχους άλλα στο παλιό σύστημα «κατ’ άντιζηλίαν των δύο τοΰ πρωτοψάλ
του» (σ. 350).
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σικών κωδίκων. Ή συγγραφική του παραγωγή κατά το διάστημα αύτό
συνοψίζεται κατωτέρω:
1806-1808, «Τερογραφική 'Αρμονία» (618 σσ.).
1808-1810, «'Ιερά ’Απηχήματα» (742 σσ.).
1810-1812, «Εννέα Μούσες» (214 σσ.).
1812-1814, «Σειρές άνοιξανταρίων καί πολυελέων»10. 11
Σε δ,τι δέ άφορά την μετά το 1816 περίοδο, ό Νικηφόρος παρήγαγαγε τις έξης άνθολογίες:
1816-1818, «Τερψιχόρης Παίγνια» (397 σσ.).
1818-1820, «Μελπομένη» (393 σσ.).
Ή χρονολόγηση τής Ρ1 μπορεί να προσδιορισθεΐ άκριβέστερα μέ
βάση ένα άλλο στοιχείο πού πηγάζει άπό το περιεχόμενό της, τήν ύπαρ
ξη δηλαδή δύο συνθέσεων του Νικηφόρου, οί στίχοι των οποίων προσγράφονται σύμφωνα μέ άλλες πηγές" στον Παλαιών Πατρών Γερμανό
(1771-1826). Ό Γερμανός διετέλεσε μέλος τής Πατριαρχικής Συνόδου
στήν Κωνσταντινούπολη μεταξύ 1815 καί 1818, πρόλαβε δηλαδή τόν
Νικηφόρο λίγο πριν φύγει για το ’Ιάσιο.12 13
Επομένως, το 1815 πρέπει
να θεωρείται ή πιθανότερη χρονολογία δημιουργίας τής Γ1.
Οί πηγές άπό τίς όποιες άντλέί ό Νικηφόρος για να γράψει τή Ρ1
δέν είναι δύσκολο να έντοπισθοΰν. ’Οκτώ άπό τίς είκοσι συνθέσεις προ
έρχονται άπό τό έλλ. χφ. 927 τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής
’Ακαδημίας στό Βουκουρέστι, τό όποιο χρονολογείται άπό τή δεκαετία
τού 1770 μέ τόπο συγγραφής τήν Κωνσταντινούπολη12. Σύγκριση των
10. Βάσει έπιστολής του Νικηφόρου προς τον μητροπολίτη Μολδαβίας Βενιαμίν
που προτάσσεται των συνθέσεών του στο χφ. 1429 τής Μονής Βατοπεδίου:
«Δεσποτικοΐς άξιοχρέως πειθόμενος νεύμασι, εις πέρας ήγαγον ό δούλος της, το κατ’
επιταγήν αυτής πανίερον φιλοπονηθέν μοι μετά τοϋ πολυελέου άνοιξαντάριον [...]
Ίάσιον ,αωιδ» (σ. 11). Οί σειρές των άνοιξανταρίων καί πολυελέων καλύπτουν πάνω
άπό τον μισό κώδικα (σσ. 12-230).
11. Ή μία άπό τίς δύο συνθέσεις υπάρχει άπαράλλακτη στο έλλ. χφ. 784 τής
Ρουμανικής ’Ακαδημίας (χρον. 1816-1818, φ. 64) καί στη Μ (σ. 287) μέ ένδειξη
«Γερμανού Παλαιών Πατρών». Ή άλλη περιέχεται μόνο στη Μ (σ. 317) σέ άλλο
ήχο (καί μελωδία) άπό τον Νικηφόρο άλλα μέ τήν ίδια ένδειξη.
12. Βλ. το ήμέτερο άρθρο μέ τίτλο «Ή ερωτική ποίηση τού Παλαιών Πατρών
Γερμανού» στήν έφημ. 7ο Βήμα (24.3.96), «Νέες Εποχές» (σ. 3).
13. ’Από τό έξής σημείωμα τοϋ χφ. 927: «Έγώ αύτό το μετζμαί έδωσα τώ υίώ
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δύο άνθολογιών άποκαλύπτει δτι ή μελωδία καί των οκτώ τραγουδιών
είναι άκριβώς ή ίδια, τα δέ τρία πρώτα τραγούδια βρίσκονται στην ίδια
σειρά. Επιπλέον, φαίνεται πώς το χφ. 927 το έφερε μαζί του δ Νικη
φόρος στις Παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες το 1816, καθώς περιέχεται ολό
κληρο καί μέ τήν ίδια σειρά στη Μ. Σύμφωνα λοιπόν μέ τη Μ, επτά
άπδ τα οκτώ αύτά τραγούδια τής Ρ1 άποδίδονται στον Πέτρο Πελοποννήσιο, λαμπαδάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1730-78).
’Άλλα δύο τραγούδια τής Ρ1 άπαντώνται στο έλλ. χφ. 925 τής
Ρουμανικής ’Ακαδημίας, το όποιο έγράφη μεταξύ 1784 καί 17891 ‘. Tò
ένα άπδ αύτά άκολουθέί τήν ίδια μελωδία καί στις δύο μισμαγιές, ένώ
το άλλο, αν καί στον ίδιο ήχο, παρουσιάζει κάποιες άποκλίσεις στή Ρ1.
Καί τα δύο τραγούδια έμφανίζονται στή Μ, όπου προσγράφονται σέ
«άδηλο» συνθέτη.
Οί τρεις συνθέσεις πού καταλαμβάνουν τις σσ. 6-12 άκολουθοΰν τα
πρότυπα τής κλασικής τουρκικής φόρμας τής εποχής, καί άντιπροσωπεύουν άπδ ένα Beste, Agir Sema’î καί Yiirük Sema’î1 ’, πού, δταν έκτελοΰνταν, παρουσιάζονταν διαδοχικά σέ μια σουίτα (fasti) δπως έδώ. Ή
«σύνταξις γραμμάτων καί μέλους» είναι τού «άρχοντος ποστελνίκου
Γεωργίου Σούτζου» (1745-1816)"’.
Άπδ τα υπόλοιπα επτά τραγούδια, ένα άποδίδεται στδν δάσκαλο τού
Νικηφόρου ’Ιάκωβο Πρωτοψάλτη (1740-1800), άλλα δύο άπαντώνται
σέ λίγο μεταγενέστερες άνθολογίες καί άποδίδονται τδ ένα στδν Πέτρο14 15 16
του μακαρίτου πρωτοψάλτου της άγιας του Χρίστου μεγάλης εκκλησίας [δυσανάγνω
στο ονομα] τής Βιένως κατά τώ ,αωη [1808] εις Γιάσι, το όποιον είχεν ό μακαρίτης
άπό τον πρότερον μακαρίτην κύριον κύριον Πέτρον τον Πελοποννήσιον, επειδή αύτός
ό άνωθεν πρωτοψάλτης είναι ό μεταγενέστερος Πέτρος ό Βυζάντιος ό όποιος έχρημάτισε μαθητής εκείνου τοϋ πρώην λαμπαδαρίου Πέτρου Πελοποννησίου» (φ. 86).
14. Άν καί ή άνθολογία είναι άχρονολόγητη, εντούτοις περιέχει συνθέσεις τοϋ
’Ιακώβου πού άναφέρεται ως λαμπαδάριος, θέση πού κατείχε μεταξύ 1784 καί 1789.
15. Beste: φωνητική σύνθεση άποτελούμενη άπό τέσσερις στίχους, πού άκολουθοΰνται άπό τήν ίδια μελωδία. Agir Sema’î: φωνητική σύνθεση στό ρυθμικό σχήμα των
δέκα χρόνων. Yüriik Sema’î: φωνητική σύνθεση στό ρυθμικό σχήμα των έξι χρόνων.

16. Ό Σ. Οικονόμου λέει για τον Γεώργιο Σοϋτζο δτι «διήνυσε τον βίον μακράν
των πολιτικών πραγμάτων, καλλιεργών τα γράμματα, καί ιδίως άσχολούμενος εις
τήν τουρκοπερσικήν μουσικήν καί τήν ποίησιν» (σ. 73). Βλ. Ν. Μαυροκορδάτος,
Ψόγος Νικοτιανής, Βενετία 1876.
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Πελοποννήσιο καί, το άλλο σε άδηλο συνθέτη, καί τα υπόλοιπα τέσσε
ρα είναι συνθέσεις του ίδιου του Νικηφόρου (πού υπογράφει μόνο ένα
στη Ρ1, καί τά υπόλοιπα στη Μ).
Οί μουσικές ένδείξεις στις επικεφαλίδες των τραγουδιών είναι στα
τουρκικά (μέ έλληνικούς χαρακτήρες) καί περιλαμβάνουν το μακάμι
(makam), δηλαδή τον ήχο, καί το ούσούλι (usui), δηλαδή τον ρυθμό πού
πρέπει να άκολουθήσει ό εκτελεστής. Δίπλα όμως στο όνομα τού μακαμίου τοποθετείται ή άντίστοιχη βυζαντινή μαρτυρία, δηλαδή μουσικά
σημεία πού δηλώνουν τή βάση καί τά διαστήματα του ήχου.
Ή Ρ2 καταλαμβάνει τά τρία τελευταία τεύχη τής άνθολογίας (σσ. 1764) καί έχει διαστάσεις 17,2 έκ. μήκος έπί 12 έκ. πλάτος. Ή φυσική
κατάσταση τού πρώτου καί τού τρίτου τεύχους είναι άρκετά καλή
(οπωσδήποτε καλύτερη άπό τής Ρ1), ένώ στο δεύτερο τεύχος (σσ. 3348), μια κηλίδα πού διαπερνά τό πάνω μισό τού φύλλου μέχρι τή σ. 42
δέν δυσχεραίνει σοβαρά τήν άνάγνωση.
Έ Ρ2 περιέχει εκατόν τρεις συνθέσεις, οί όποιες είναι άνισα κατανε
μημένες στα τρία τεύχη: σαράντα έννέα στό πρώτο, τριάντα πέντε στό
δεύτερο, καί δεκαεννέα στό τρίτο. Τά τραγούδια τού πρώτου τεύχους δέν
άκολουθούνται άπό περαιτέρω ποιητικό κείμενο, έν άντιθέσει με αύτά των
άλλων δύο τευχών, πού παρουσιάζουν συχνά μακροσκελή κείμενα.
Ή δίχρωμη μουσική γραφή (μαύρο καί κόκκινο μελάνι) είναι ομοι
όμορφη καί μάλλον προσεγμένη, τό ίδιο όμως δέν μπορεί να λεχθεί καί
για τά κείμενα, πού βρίθουν άπό σοβαρές παραλείψεις1' καί ορθογρα
φικά λάθη17
18, τά όποια γεννούν τήν υποψία ότι έχουμε να κάνουμε μέ
άντίγραφο.
Ή υποψία αυτή ένισχύεται άπό τήν άντιπαραβολή τής Ρ2 μέ τό προ17. ’Αρχικά γράμματα που είναι λάθος: «Σέσα σέ θάλασσα πλατιά» άντί
«Μέσα...» (σ. 17), «'Α άβέβαιος κινείται» άντι «Ή άβέβαιος...» (σ. 27). Επίσης παραλείπονται: «[Καί] αύτό πώς άνασαίνω» (σ. 46), «[Α]ύτό τ’ είναι το δικό μου» (σ.
47), «[Έ]ρωτα πρέπει να χαρείς» (σ. 48). Τό τραγούδι τής σ. 55 (χωρίς αρχικό κι
αύτό) υπάρχει το ίδιο στη σ. 50.
18. ’Ορθογραφικά λάθη υπάρχουν στην πρώτη κιόλας φράση των τραγουδιών,
π.χ. «Έχις κάλλος νούρι φώς μου» (σ. 29), «Ώ άνομε κακοπιέ» (σ. 36), «Τάχα φά'πκε άπ’ αίώνος» (σ. 61).
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αναφερθέν έλλ. χφ. 927 της Ρουμανικής ’Ακαδημίας, που καταδεικνύει
δτι οί περισσότερες συνθέσεις τής Ρ2 (70 άπο τις 103) βρίσκονται στο
χφ. 927 μέ την ίδια μελωδία καί, συνήθως, μέ την ίδια σειρά. Στον κα
τωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οί άντιστοιχίες των δύο άνθολογιών (τά
τραγούδια τής Ρ2 άκολουθοΰν αύξοντα άριθμό 19-12' ' καί του χφ. 927
άριθμό φύλλου, recto-verso).
χφ. 927

Ρ2
19-23
24
25
26
27-30
31-34
35-36
37
38-39
40
41-42
43-49
50
51
52-54
55
56-57
58
59-60
61
62
63
64-65

Φ.

35-37
64
37ν
-

38-39ν
32-33ν
-

13ν
53-53ν
55ν
57-57ν
45ν-48ν*
-

56
-

64ν
-

56ν
54ν-55*
52ν
54
10
61-61V*

19. Σύμφωνα μέ τήν άρίθμηση τής μεταγραφής του χειρογράφου άπο τον κ. Μ.
Δραγούμη (1962).
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66-68
69-71
72
73-76
77-80
81
82-83
84
85-87
88
89-95
96
97
98-100
101-102
103-105
106
107
108
109
110
111
112
113-116
117-118
119-120
121

44-45*
40-41*
12ν
41ν-43*
-

43ν
-

60ν
-

60
-

12
ΙΟν
-

7-7ν
14-15
25ν
-

6ν
-

18
-

17ν
15ν-17
-

20ν-21*
19

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, έβδομήντα άπο τα εκατόν τρία
τραγούδια τής Ρ2 προέρχονται άπο το χφ. 927. Άπο τα υπόλοιπα τριά
ντα τρία, τέσσερα (No 80, 83, 86, 99) έ'χουν έντοπισθέϊ στο έλλ. χφ.
925 τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας (με μικρές μελωδικές παραλλαγές),
πέντε (No 41, 79, 82, 100, 107) πρέπει να έχουν συντεθεί άπο τον γραφέα τής Ρ2 διότι δέν άπαντοΰν άλλου, καί τα έναπομένοντα είκοσι τέσ
σερα έπαναλαμβάνονται στη Μ.
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Ή άντιστοιχία των Ρ2 καί χφ. 927 είναι, πολύ πιδ έντονη άπ’ δ,τι παριστά δ παραπάνω πίνακας, αν λάβει κανείς ύπ’ δψιν την άνακατάταξη
πού ύπέστησαν τά φύλλα τού χφ. 927 πριν άπδ τη δερματοδεσία καί τη
(μηχανοποιημένη) άρίθμηση, πού είναι φανερά νεότερες. ’Έτσι, ξεφυλλί
ζοντας το χφ. 927, μερικά φύλλα βλέπουν προς τη ράχη καί άλλα προς
την άντίθετη κατεύθυνση, μέ άποτέλεσμα να διαταράσσεται συχνά ή
ομαλή διαδοχή των ήχων βάσει των οποίων είναι οργανωμένα τά τρα
γούδια καί ή σειρά των τραγουδιών στο χφ. 927 νά είναι άντιστρόφως ή
ίδια μέ εκείνη στή Ρ2 (στον παραπάνω πίνακα, οί άντίστροφες άντιστοιχίες σημειώνονται μέ άστερίσκο). ’Έτσι, ή μελέτη τής Ρ2 βοηθά καί στήν
άποκατάσταση της άρχικής διάταξης των τραγουδιών στο χφ. 927.
Ό εντοπισμός τού χφ. 927 ως βασικής πηγής τής Ρ2 μπορεί νά βοη
θήσει καί προς τήν κατεύθυνση τής χρονολόγησής της. "Οπως ήδη έλέχθη (σημ. 13), το χφ. 927 συγγράφεται στήν Κωνσταντινούπολη κατά τή
δεκατία του 1770 καί μεταφέρεται στή Ρουμανία το 1805 άπδ τον Πέτρο
Βυζάντιο. Αμέσως μετά τον θάνατο τού Βυζαντίου (1808), παραδίδεται
άπδ άγνωστο πρόσωπο στον γιό του πού βρίσκεται -μάλλον προσωρινά—
στο ’Ιάσιο, γιατί το 1816 το βρίσκουμε στήν Κωνσταντινούπολη, δπου
άντιγράφεται σχεδόν ολόκληρο άπδ τον γραφέα Εύγένιο20. ’Αργότερα τήν
ίδια χρονιά, μεταφέρεται πάλι στή Ρουμανία, αύτή τή φορά άπδ τον
Νικηφόρο Ναυτουνιάρη, δπου μέχρι το 1820 άντιγράφεται δύο φορές άπδ
τον Νικηφόρο καί άπδ έναν μαθητή του21. 22
Έκτοτε
23
παραμένει συνέχεια
στή Ρουμανία σέ ιδιωτικά χέρια” έως τδ 1912, οπότε άγοράζεται άπδ τή
Βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας στδ Βουκουρέστι"’.

20. Ό Εύγένιος είναι ό συντάκτης χειρόγραφης άνθολογίας πού φυλάσσεται στο
ΕΛΙΑ καί περιέχει εκατόν ένα τραγούδια, ογδόντα έξι άπό τα όποια είναι πανομοιότυ

πα σέ μελωδία καί διαδοχή μέ αύτά στο χφ. 927. Σύγκριση μεταξύ της Ρ2 καί τού
χφ. ΕΛΙΑ άποκαλύπτει ότι τα τραγούδια πού άντιγράφουν οί δύο άνθολογίες άπο το
χφ. 927 δέν είναι άκριβώς τά ίδια ούτε μέ την ίδια διαδοχή. Βλ. το ήμέτερο άρθρο «Ή
μισμαγιά τού ΕΛΙΑ», Νέα τον Ε. Ι/,Ι, τχ. 51, Άπρίλιος-Ίούνιος 1998, σσ. 14-19.
21. Είναι το προαναφερθέν χφ. 784 της Ρουμανικής ’Ακαδημίας (πού περιέχει
τριάντα πέντε συνθέσεις τού χφ. 927) καί ή Μ (πού περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις
συνθέσεις τού χφ. 927).
22. Στο φ. 1 τού χφ. 927 υπάρχει σημείωμα στα ρουμανικά μέ ήμερομηνία 1839.
23. Βλ. Ν. Camariano, Cataioguì Manuscriselor Orecchili, Βουκουρέστι 1940.
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Βάσει τής ιστορίας του χφ. 927, καί δοθέντος δτι ή Ρ2 φαίνεται δτι
έγράφη στην Κωνσταντινούπολη2/| δχι προ του 1801"’, δύο είναι οί πι

θανές χρονολογικές έκδοχές: αύτή μεταξύ 1801 καί 1805, δταν δ
Βυζάντιος ήταν άκόμη στην Κωνσταντινούπολη, καί εκείνη μεταξύ 1808
καί 1816, δταν το χφ. 927 βρισκόταν πάλι έκεΐ. Ή πρώτη έκδοχή, πού
καλύπτει την περίοδο τής πρωτοψαλτίας του Βυζαντίου, είναι λιγότερο
πιθανή, διότι: α) αν ή άνθολογία άνήκε στον δάσκαλο του Βυζαντίου
Πέτρο Πελοποννήσιο, θά έθεωρεΐτο προσωπικό κειμήλιο τού πρώτου καί
δέν θά ήταν ιδιαιτέρως προσιτή, β) άφοΰ το δέσιμο καί ή άρίθμηση των
φύλλων είναι νεότερα, ή άνθολογία θά πρέπει να ήταν άδετη ή πρόχειρα
δεμένη, καί άρα πάλι δυσπρόσιτη, γ) ή (δχι πολύ επιμελημένη) γραφή
τού χφ. 927 δείχνει πώς προοριζόταν μάλλον γιά προσωπική χρήση τού
Βυζαντίου καί δ) άλλες έμμεσες πηγές21’ μαρτυρούν δτι το χφ. 927 άρχι
σε να κυκλοφορεί, αν δχι μετά τον θάνατο τού Βυζαντίου, τουλάχιστον
κατά την περίοδο μετά τήν άναχώρησή του γιά τη Ρουμάνι·::.
Ή οργάνωση τού ρεπερτορίου τής Ρ2 σέ ομάδες μακαμίων (τουρ
κικών ήχων)_/ πρέπει να ένταχθεΐ στήν εύρύτερη παράδοση των τουρ-24 25 26
24. Οί άνθολογίες φαναριωτικής μουσικής πού έχουν διασωθεί προέρχονται είτε
άπο τήν Κωνσταντινούπολη είτε άπο το ’Ιάσιο ή το Βουκουρέστι. Ό ισχυρισμός ότι
ή Ρ2 έγράφη στήν Κωνσταντινούπολη βασίζεται στή σύγκρισή της μέ σύγχρονές της
μουσικές άνθολογίες άπο τή Ρουμανία, οί όποιες διακρίνονται άπο έκεϊνες τής
Κωνσταντινούπολης κατά το οτι περιλαμβάνουν: α) ρουμανικά τραγούδια, β) ελλη
νικά τραγούδια σέ στίχους έντοπίων Φαναριωτών ή Ρουμάνων ποιητών, γ) άναφορές
σέ ρουμανικά πρόσωπα ή γεγονότα.
25. Ή Ρ2 περιέχει σύνθεση πού παράγει άκροστιχίδα ΚΑΛΛΗ ΝΙΚΩ καί βρί
σκεται άτόφια στο έλλ. χφ. 784 τής Ρουμανικής’Ακαδημίας (χρον. 1816-1817), όπου
έπιγράφεται «μέλος Πέτρου Βυζαντίου έν τή πρώτη πατριαρχεία κυρίου κυρίου
Καλλινίκου» (φ. 46ν). Ό μόνος Καλλίνικος πού πατριάρχευσε στο Φανάρι μετά το
1757 είναι ό σύγχρονος τού Βυζαντίου Καλλίνικος Ε', καί ή πρώτη πατριαρχεία του
διήρκεσε άπο το 1801 έως το 1806.
26. Ή πρώτη μισμαγιά πού στηρίζεται στο χφ. 927 είναι το έλλ. χφ. 653 τής
Ρουμανικής ’Ακαδημίας πού χρονολογείται μεταξύ 1806 καί 1808. ’Από τα είκοσι
έξι τραγούδια πού περιέχει, τα είκοσι δύο άκολουθοϋν τήν ίδια μελωδία καί τή σειρά
τού χφ. 927.
27. Μέ εξαίρεση ένα τραγούδι (σ. 21) πού φέρει τή βυζαντινή μουσική μαρτυρία
του Β' ήχου καί τή λέξη «καθαρός». Σέ όλες τις άλλες άνθολογίες, το ίδιο τραγούδι
προσγράφεται στο μακάμ Hüzzam, πού άντιστοιχέί στον Β' ήχο κατά τούς "Ελληνες
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κικών χειρόγραφων άνθολογιών, γνωστών μέ το όνομα mecmua (έξ ού
καί το έξελληνισμένο μισμαγιά), πού έμφανίζονται στα μέσα τού 17ου
αιώνα καί φθάνουν μέχρι, τις αρχές του αιώνα μας28. Οί τουρκικές άνθολογίες, ελλείψει, γηγενούς μουσικής σημειογραφίας21’, καταγράφουν το
κείμενο των τραγουδιών τοποθετώντας στην έπικεφαλίδα τους τον ήχο,
τον ρυθμό, τη φόρμα καί τον συνθέτη (σπανιότερα ποιητή) τους. Ή κα
τανομή των μακαμίων στις τουρκικές άνθολογίες άκολουθεΐ συνήθως τή
σειρά σπουδαιότητάς τους. Στο χφ. 927, τα μακάμια διατάσσονται σύμ
φωνα μέ τή φυσική διαδοχή τους στήν τουρκική κλίμακα, ένώ στή Ρ2,
αύτό δέν άκολουθεΐται αύστηρά.
Ή τουρκική μουσική θεωρία τής έποχής γνώριζε γύρω στα εκατό
μακάμια, τα όποια καταλάμβαναν έ'κταση δώδεκα φθόγγων πού άντιστοιχεΐ στή συνήθη έκταση τής άνθρώπινης φωνής (άπό τό χαμηλό sol
μέχρι τό υψηλό re). ’Άρα, καθένας άπό τούς δώδεκα φθόγγους ήταν ή
βάση μιας ομάδας μακαμίων, πού ή διαφορά τους έ'γκειτο στή διαφο
ρετική διέλευση των μεταξύ τους φθόγγων, στό πώς δηλαδή ξεκινώντας
άπό τήν ίδια άφετηρία διέρχονταν κάθε έπόμενο φθόγγο για να έπιστρέψουν πάλι στή βάση τους. Στή Ρ2, χρησιμοποιούνται τριάντα τρία
άπό τα έκατό μακάμια, τα θεωρούμενα πιό βασικά.
Ή ρυθμική μονάδα, πού άπουσιάζει άπό τό χφ. 927, βασίζεται καί
αύτή στήν τουρκική θεωρία καί σημειώνεται στήν έπικεφαλίδα κάθε τρα
γουδιού τόσο τής Ρ1 όσο καί τής Ρ2, άλλα μέ διαφορετικό τρόπο. Στήν
πρώτη διατυπώνεται ολογράφως, ένώ στή δεύτερη μέ περιγραφικά
σημεία. Γιά παράδειγμα, ή ρυθμική μονάδα sofyan πού στήν τουρκική
μουσική μετριέται σέ τέσσερις χρόνους, δύο στό δεξιό χέρι (dum διπλό)

θεωρητικούς τής έποχής. Παρ’ όλα αύτά, ή κατάταξη τοϋ συγκεκριμένου τραγου
διού άπό τον γραφέα τής Ρ2 στον Β' ήχο δέν φαίνεται άδικαιολόγητη, διότι περιέχει
συχνά το μελωδικό σχήμα βού-γά-δή (mi-fa-sol), πού είναι χαρακτηριστικό τοϋ βυ
ζαντινού ήχου.
28. Για τις τουρκικές άνθολογίες τής οθωμανικής περιόδου βλ. Ο. Wright, Words
without Songs, Λονδίνο 1992.
29. Οί λίγες προσπάθειες για τήν καταγραφή τής τουρκικής μουσικής στήν
’Οθωμανική Αυτοκρατορία έγιναν κυρίως άπό μουσικούς των μειονοτήτων (κυρίως
"Ελληνες καί ’Αρμενίους) καί ποτέ δέν βρήκαν μεγάλη άπήχηση στούς κύκλους των
Τούρκων μουσικών.

1. Σελίδα τον χειρογράφου 1428 («Μελπομένη») της Μονής Βατοπεδίον
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και άπο μία σέ δεξιό καί άριστερο (tek ke)'ì0, άναφέρεται άπλώς ώς ούσούλ
σοφίαν στή Ρ1, καί ώς ο' 2 (o' =dum διπλό, καί 2=tek ke) στή Ρ2.
Έν άντιθέσει μέ τή Ρ1, άπο τα περιεχόμενα της Ρ2 (όπως καί του
χφ. 927) απουσιάζουν έντελώς ονόματα συνθετών, ένώ κάνουν τήν πρώ
τη εμφάνισή τους μετά το 1800'". Ή πρώτη συντονισμένη άπόπειρα
άποκαταστάσεως τής πατρότητας των φαναριωτικών συνθέσεων γίνε
ται άπο το «σκριπτόριο» του Νικηφόρου στο Ιάσιο μεταξύ 1816 καί
1820, οπού τα περισσότερα έργα είναι επώνυμα, ένώ ένας άριθμός προσγράφεται σέ «άδηλο» ή «άνώνυμο» συνθέτη. Οί κύριες πηγές μας για
τήν άναγνώριση τών συνθετών είναι το χφ. 784 καί ή Μ, όπου δεσπό
ζει το όνομα του Πέτρου Πελοποννησίου. ’Έτσι, άπο τα έκατόν δώδε
κα τραγούδια του χφ. 927, μόνο δέκα χρεώνονται σέ «άδηλο» ή «άνώ
νυμο» συνθέτη, δύο στον σύγχρονο του Πέτρου ’Ιάκωβο Πρωτοψάλτη,
ένώ άλλα δύο δέν έχουν πιστοποιημένη πατρότητα. Άπο το χφ. 927, ή
Ρ2 δανείζεται έξήντα συνθέσεις τού Πελοποννησίου, τις δύο του
’Ιακώβου, καί οκτώ άπο τις άνώνυμες.
Ή μουσική σημειογραφία τής Ρ2 είναι μια εξελιγμένη μορφή τής
λεγόμενης υστεροβυζαντινής γραφής (13ος-15ος αιώνας), στο τελευταίο
στάδιό της, πριν άπο τήν άντικατάστασή της άπο τή χρυσανθινή γραφή
πού χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στήν εκκλησιαστική μας μουσική.
Ό κομιστής αύτής τής σημειογραφίας είναι ό προαναφερθείς Πέτρος ό
Βυζάντιος. Άν καί ή γραφή τής Ρ2 είναι πιο προσεγμένη άπο εκείνη
του χφ. 927, ή μουσική ορθογραφία (δηλαδή ή χρησιμοποίηση τών μου
σικών χαρακτήρων) τών καταγραφών είναι μέ ελάχιστες άποκλίσεις ή
ίδια καί στις δύο μισμαγιές.
Εύχαριστώ τον κ. Μ. Δραγούμη για τήν άδεια να μελετήσω το χειρόγραφο καί τήν
έν γένει βοήθεια καί συμπαράστασή του.

30. Οί λέξεις dum (δεξιός κτύπος στο δεξιό πόδι), tek (άριστερός κτύπος στο άριστερό πόδι), καί tek ke (διπλός κτύπος, δεξιάς στο δεξιά καί αριστερός στά άριστερο
πόδι) έχρησιμοποιοΰντο άπά τούς Τούρκους μουσικούς σαν μνημονικά εργαλεία για
να μετρούν τάν χρόνο.
31. Στά έλλ. χφ. 653 τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας οί είκοσι τρεις συνθέσεις τού
Πέτρου Πελοποννησίου είσάγονται ώς έξής: ((’Αρχή τών τραγουδιών τονισμένων καί
άτονίστων έκ τών τού κυρ Πέτρου Πελοποννησίου» (φ. 33ν).
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