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ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΑΓΛΑΪΑΣ ΑΓΙΟΤΤΑΝΤΗ1

Ή Αγλαΐα Άγιουτάντη γεννήθηκε το 1912 στή Βάρνα τής Βουλγαρίας. 
Κόρη του άλευροβιομήχα νου Όρφέα Παπαδόπουλου καί τής Καρολίνας, το γέ
νος Τσαλίκη, ήταν το πέμπτο άπό εξι παιδιά, δύο άγόρια καί τέσσερα κορίτσια. 
Οΐ μητρικοί πρόγονοι κατάγονταν άπο τή Σαντορίνη καί τη Φιλιππούπολη. Ή 
οικογένεια του πατέρα βαστοΰσε άπο τή Χίο, άλλα μετά τις σφαγές του 1822 
κατέφυγε στα δυτικά παράλια του Ευξεινου Πόντου.

Περατώνοντας το Γυμνάσιο στή Βάρνα, ή Αγλαΐα Άγιουτάντη εγκαταστά
θηκε με τήν οίκογένειά της στή Θεσσαλονίκη, δπου άρχισε μουσικές σπουδές 
στο εκεί Κρατικό Ωδείο, μέ τον Λώρη Μαργαρίτη (πιάνο) καί τον Έπαμεινώντα 
Φλώρο (θεωρητικά). Τον Ιούνιο του 1932 άποφοίτησε άπο το ’Ωδείο παίρνο
ντας δίπλωμα διδασκαλίας τού πιάνου. Καί μέ τον ερχομό του Όκτώβρη γρά
φτηκε στή Σχολή Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου τής Βιέννης, δπου για 
πέντε χρόνια (1932-1937) μελέτησε κοντά στον Egon Wellesz (1885-1974), 
διάσημο συνθέτη, πανεπιστημιακό δάσκαλο καί ιστορικό τής μουσικής (μεταξύ 
άλλων καί τής βυζαντινής). Ή εκτίμηση του Wellesz γιά τή μαθήτριά του 
ήταν μεγάλη καί τό άπέδειξε διορίζοντάς την βοηθό του στό Πανεπιστημιακό 
"Ιδρυμα Βυζαντινών Ερευνών, που είχε συσταθεΐ τότε στή Βιέννη γιά τή με
λέτη τής βυζαντινής μουσικής. Εκεί άσχολήθηκε κυρίως μέ τή μεταγραφή στό 
πεντάγραμμο άπό τήν παρασημαντική του 12ου αιώνα ορισμένων τμημάτων 
του κώδικα Ίβήρων 470, ενός άπό τά άρχαιότερα καί σημαντικότερα Είρμολό- 
για πού σώζεται ως τις μέρες μας. Παράλληλα άσχολιόταν μέ τή διατριβή της: 
«Die einstimminger lieder in 11 Fascikel des Antiphonarium Medi- 
ceum»2, πού ολοκληρώθηκε τό 1937.

1. Γιά τά βιογραφικά τής Αγλαΐας Άγιουτάντη ώς το 1939, οπότε εγκαταστάθηκε 
οριστικά στην Αθήνα, ή κύρια μου πηγή ήταν ή άνηψιά της κ. Λώνη Καρύδη. Γιά τήν προ
θυμία μέ τήν οποία μέ βοήθησε τής απευθύνω τις πιο θερμές μου εύχαριστίες.

2. «Τά μονοφωνικά τραγούδια στο 11 τεύχος τού Άντιφωναρίου των Μεδίκων».
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Τον επόμενο χρόνο έχοντας πάρει το διδακτορικό της πέρασε δύο μήνες στην 
Κοπεγχάγη κα'ι ύπό τήν έπίβλεψη του προέδρου των «Μνημείων Βυζαντινής 
Μουσικής» Carsten Hoeg άσχολήθηκε μέ τήν προετοιμασία τής έκδοσης τής 
μεταγραφής στο πεντάγραμμο του κώδικα Ίβήρων 470, που είχε γίνει από τήν 
ϊδια καί τή συμφοιτήτριά της Μαρία Stohr. Ή έκδοση αύτή κυκλοφόρησε με
ταπολεμικά σέ δύο τόμους το 1952 καί 1956. Έν τω μεταξύ ό Wellesz, τον 
Απρίλιο του 1938, μετά τήν είσοδο τού Χίτλερ στή Βιέννη, ευρισκόμενος για 
μια συναυλία στήν 'Ολλανδία άντί να γυρίσει στή Βιέννη κατέφυγε στήν 
Αγγλία, οπού έγινε καθηγητής στο Lincoln College τής ’Οξφόρδης. Ή Αγλαΐα 
Άγιουτάντη τον ακολούθησε στή νέα του θέση καί συνεργάστηκε μαζί του ως 
τον Ιούνιο του 1939, πού γύρισε στήν Ελλάδα. Έδώ γνωρίστηκε μέ τή Μέλπω 
Μερλιέ, πού στίς 6 Νοεμβρίου του 1939 τήν προσέλαβε ώς βοηθό στο Μουσικό 
Λαογραφικό Αρχείο. Στα πρώτα βήματά της στο χώρο αύτό άφιερώθηκε στή 
μελέτη τών λαϊκών μουσικών οργάνων κι ιδιαίτερα τής λύρας. Καταπιάστηκε 
έπίσης καί μέ τή μουσικολογική κατάταξη κι άνάλυση τών τραγουδιών τών Με
γάρων καί τής Καππαδοκίας πού είχαν ήχογραφηθεΐ από τό «’Αρχείο» τό 1930 
κι είχαν μεταφερθεϊ στο πεντάγραμμο από τούς Γιώργο Πονηρίδη, Πέτρο Πε- 
τρίδη καί Εύγένιο Borrel.

Άλλα μέ τον ερχομό τών Γερμανών έκλεισε τό ((’Αρχείο». Καί τέλη 1941- 
άρχές 1942 οί Merlier έφυγαν για τή Γαλλία, άφού προηγουμένως φρόντισαν 
για τήν άσφάλεια τής κινητής περιουσίας τών δύο ιδρυμάτων3 πού άφηναν πίσω 
τους. Στήν «έπιχείρηση» αύτή βοήθησε καί ή Αγλαΐα Άγιουτάντη, παίρνοντας 
στό σπίτι της για φύλαξη μία σειρά άπό τούς δίσκους τής ήχογράφησης τού 
1930.

Ή πρώτη έκδήλωση τού Μουσικού Ααογραφικοΰ Αρχείου μετά τόν πόλεμο 
πραγματοποιήθηκε τό 1950 στό Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 29), μέ τρεις άλλη- 
λοδιάδοχες διαλέξεις. Στίς 20 ’Ιανουάριου ή Αγλαΐα Άγιουτάντη, παντρεμένη 
πιά μέ τόν φυτοπαθολόγο-γεωπόνο Άντρέα Άγιουτάντη, μίλησε γιά τή λύρα μέ 
μουσικά παραδείγματα άπό δίσκους καί όργανοπαΐχτες. Καί στίς 22 ’Ιανουάρι
ου ή Δέσποινα Μαζαράκη, πού εργαζόταν κι αύτή στό «Αρχείο», έκανε μιά άνα- 
κοίνωση γιά τή φλογέρα. Ή εναρκτήρια διάλεξη είχε γίνει στίς 16 ’Ιανουάριου 
μέ ομιλητή τόν καθηγητή S. Baud-Bovy καί είχε θέμα: ((Ό στίχος καί ή μου
σική στροφή στό κλέφτικο τραγούδι». Έν τω μεταξύ τά γραφεία τού ((Άρχεί-

3. Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο καί Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.



362 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

ου» είχαν εγκατασταθεί σ’ ένα ήμιυπόγειο του Γαλλικού Ινστιτούτου. Καί εκεί 
το 1952 έγιναν οί πρώτες μεταπολεμικές ήχογραφήσεις του «Αρχείου» ύπο τήν 
έποπτεία τής Αγλαΐα Άγιουτάντη καί μέ τή συμμετοχή τραγουδιστριών άπο 
τα Μέγαρα.

Το 1953 ή ’Αγλαΐα Άγιουτάντη έκπροσώπησε το Μουσικό Λαογραφικό 
Αρχείο στο Freiburg τής Γερμανίας, δπου διεξαγόταν ένα συνέδριο για τή μου
σική λαογραφία μέ τή συμμετοχή σημαντικών έθνομουσικολόγων, ιδίως άπο τήν 
Εύρώπη. Τήν Ελλάδα άντιπροσώπευσε έκτος άπο τήν Αγλαΐα Άγιουτάντη καί 
ό Σπύρος Περιστέρης, διευθυντής τοΰ Μουσικού Τμήματος τού Κέντρου 
Ερευνών Ελληνικής Λαογραφίας τής Ακαδημίας Αθηνών. Στίς έργασίες τοΰ συ
νεδρίου συμμετείχε καί ό Samuel Baud-Bovy, δ όποιος τότε, παρά τίς πά- 
μπολλες άσχολίες του, είχε αποδεχθεί να γίνει διευθυντής Σπουδών τοΰ Μουσι
κού Λαογραφικοΰ Αρχείου.

Μετά το Freiburg, ή Αγλαΐα Άγιουτάντη πήγε για ένάμιση μήνα μέ τή Δέ
σποινα Μαζαράκη στήν Κρήτη για να προετοιμάσει το έδαφος για τήν έκτε- 
ταμένη ήχογράφηση πού έπρόκειτο να γίνει εκεί τον επόμενο χρόνο. Το 1954 
αποτελεί σταθμό στήν ιστορία τοΰ Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου. Ή Αγλαΐα 
Άγιουτάντη μέ τή Δέσποινα Μαζαράκη, ύπο τήν εμπνευσμένη καθοδήγηση τού 
Samuel Baud-Bovy καί μέ τή βοήθεια ένδς ογκώδους καί δυσμετακόμιστου 
μαγνητοφώνου πού λειτουργούσε μέ μπαταρίες καί πού το χειριζόταν ό γιος τοΰ 
Baud-Bovy, Μανώλης, περιηγήθηκαν πάνω άπο είκοσι, συχνά δυσπρόσιτα 
κρητικά χωριά καί ήχογράφησαν 269 τραγούδια καί σκοπούς, γεμίζοντας 30 
μαγνητοταινίες.1 Είναι ιδιαίτερα κολακευτικά τά λόγια πού γράφει ό Baud- 
Bovy γιά τίς δύο κυρίες πού τον πλαισίωσαν στήν ερευνά του. Παραθέτω τή 
σχετική περικοπή άπο τήν εισαγωγή τοΰ βιβλίου γιά το Ριζίτικο τραγούδι:0 
«Αύτή ή καμπάνια, πού οφειλόταν στήν πρωτοβουλία τής Μέλπως Μερλιέ, 
ήταν προετοιμασμένη μέ μαεστρία άπο τίς δύο έρευνήτριες τοΰ “Αρχείου”, τήν 
Αγλαΐα Άγιουτάντη καί τή Δέσποινα Μαζαράκη. Σέ διάστημα λίγο περισσό
τερο άπο ένα μήνα συνέλεξαν ένα μεγάλο πλοΰτο πληροφοριών γιά τά τραγού
δια, τούς τραγουδιστές, τά όργανα καί τά έθιμα. Κι αν σήμερα κατέχουμε μιά 
άρκετά καθαρή εικόνα γιά τή μουσική δλων τών επαρχιών τής Κρήτης, αύτδ 4 5

4. Στήν περιοδεία συμμετείχε καί ό έλβετος ελληνιστής καί καθηγητής Bertrand 
Bouvier.

5. Samuel Baud-Bovy, Chansons populaires de Crète occidentale, Γενεύη 1972, σ. 3.
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το οφείλουμε σέ μεγάλο βαθμό στις δύο αύτές άκούραστες συνεργάτισσες».
’Ιδιαίτερη σημασία έχει ή ήχοληψία που έκανε ή Αγλαΐα Άγιουτάντη με την 

Καλλιόπη Μπουγιούκου καί τον Δημήτρη Πετρόπουλο στή Νέα Μάκρη της 
’Αττικής (πού ήταν τότε προσφυγικός συνοικισμός) τον ’Ιούνιο τού 1954 μετά 
την επιστροφή της άπό τήν Κρήτη. Κάποια γνωστή θά έκανε μνημόσυνο στο 
σπίτι της για τό γιό της πού πριν άπό τρεις μήνες είχε σκοτωθεί σέ αύτοκινη- 
τικό δυστύχημα. Τής πρότειναν καί δέχθηκε να ήχογραφηθοϋν ζωντανά τά μοι- 
ρολόγια πού θά έλεγε μέ τις φίλες της. Οί γυναίκες δεν ένοχλήθηκαν άπό τήν 
παρουσία τού μαγνητοφώνου- καί μάλιστα μία άπ’ αύτές, πριν ξεκινήσει ή πο
ρεία μέ τα κόλλυβα για τήν εκκλησία, ζήτησε να μήν ξανατραγουδηθοϋν τά μοι- 
ρολόγια, παρά να άναμεταδοθοϋν άπό τη μαγνητοταινία. Ή Αγλαΐα Άγιουτά
ντη στή σχετική ανέκδοτη διήγησή της σημειώνει: «Τής έξηγήσαμε ότι δέν 
μπορεί να γίνει αύτό καί άποφασίσαμε να στήσομε τό μηχάνημα στήν πλατεία 
τού χωριού, όπου θά συγκεντρώνονταν κι άλλα δυο μνημόσυνα για να πάνε μαζί 
στήν έκκλησία.’Έτσι κι έγινε. Συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω άπό τά τρία 
μνημόσυνα καί διέκρινε κανείς τήν ιδιαίτερη συγκίνηση των γυναικών πού ακόυ
αν τά μοιρολόγια, καθώς έτοιμάζονταν μέ τά κόλλυβα, τις λαμπάδες, τά στε
φάνια καί τις φωτογραφίες να κατευθυνθοΰν προς τήν έκκλησία».

Μετά τήν Μάκρη ή Αγλαΐα Άγιουτάντη συνέχισε τό μουσικολογικό της έργο 
ήχογραφώντας στήν Αθήνα μουσικούς άπό τή Χίο (1955), τά Χανιά (1957), 
τήν Καππαδοκία (1957) καί τό Μελί τής ’Ερυθραίας (1960). Τό 1959 ταξίδε
ψε γιά μιά εβδομάδα στή Βόρεια Εύβοια γιά νά προετοιμάσει τό έδαφος γιά 
μιά σχεδιαζόμενη ήχογράφηση στήν περιοχή. Από τό «Ραπόρτο δουλειάς» πού 
υπέβαλε στή Μέλπω Μερλιέ μετά τήν επιστροφή της παραθέτω ένα μικρό άπό- 
σπασμα: «Σχετικά μέ τούς τραγουδιστές στήν Β. Εύβοια χρήσιμον είναι νά ση
μειωθεί, πώς οί παπάδες ορισμένων χωριών είναι ένθουσιώδεις οπαδοί τού δη
μοτικού τραγουδιού. ’Έχομε σημειώσει ήδη τρεις παπάδες πού τραγουδούν τά 
κλέφτικα. Ό Παπα Εύστάθιος άπό τή Λιχάδα, τόν όποιο πείσαμε, οχι μέ με
γάλη δυσκολία, νά μάς τραγουδήσει, έκρινε σωστό πριν άρχίσει, νά πει τό τρο
πάριο τής Παναγίας. Βρισκόμασταν μέσα στήν έκκλησία τού χωριού, τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου καί ό Παπα-Στάθης είπε τό τροπάριο μέ άνοιχτή τήν 
πόρτα. Αλλά όταν θά άρχιζε τά κλέφτικα ό παπάς, κλείνοντας τήν πόρτα τής 
εκκλησίας, ψιθύρισε σκεπτικός «άς τήν κλείσουμε καλύτερα». "Οσο γιά τά το
πικά όργανα βρίσκονται αποκλειστικά στά χέρια τών γύφτων. Οί γύφτοι όμως 
αύτοί είναι άπό δύο τρεις γενεές τουλάχιστο, μέσα στά χωριά παντρεμένοι καί
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νοικοκυρεμένοι.. Μόνο άπο το χρώμα τους τους γνωρίζεις. Μιλούν κα'ι μεταξύ 
τους μόνο έλληνικά καί είναι συμπαθέστατοι κι αγαπητοί άπο τους συγχωρια
νούς τους. Συνήθως είναι άπο πατέρα καί παππού όργανοπαΐκτες.Έτσι ό κλα- 
ριτζής Βασίλειος Μάρκου στο χωριό Αιδηψός έ'χει τον πατέρα του έπίσης κλα- 
ριτζή, ένώ ό παππούς του, πού δέ ζει πιά, έπαιζε καραμούζα».

Ή ήχογράφηση στη Βόρειο Εύβοια πραγματοποιήθηκε το 1962 σέ δύο άπο- 
στολές με τή συμμετοχή κι άλλων συνεργατών τού «Αρχείου» (Γιάννης Άννι- 
νος, Μάρκος Δραγούμης) άλλα καί τού γνωστού βέλγου έθνομουσικολόγου Paul 
Collaer. Ή πρώτη άποστολή έ'γινε στίς άρχές Αύγούστου, χωρίς τον Collaer, 
καί ή δεύτερη λίγο άργότερα. Οί άποστολές αύτές άπέδωσαν ενα σύνολο άπο 
309 σκοπούς καί τραγούδια κυρίως άπο Εύβοεΐς άλλα κι άπο μικρασιάτες πρό
σφυγες έγκατεστημένους στην περιοχή.

Ή σταδιοδρομία τής Αγλαΐας Άγιουτάντη στο χώρο τής μουσικολογίας έλη
ξε το 1964, όταν ή Μέλπω Μερλιέ τή διόρισε ύποδιευθύντρια τού Κέντρου Μι
κρασιατικών Σπουδών. Το βάρος τού νέου έργου πού έπωμίστηκε δεν τής έπέ- 
τρεψε νά συνεχίσει τήν προηγούμενή της δραστηριότητα. Ωστόσο ποτέ δεν 
έπαψε νά ένδιαφέρεται για τα τεκταινόμενα στο «Αρχείο», άκόμα καί όταν άπο- 
χώρησε άπο το «Κέντρο» κι έ'γινε μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου του. Ή 
Αγλαΐα Άγιουτάντη πεθαίνοντας το 1999 άφησε πολυάριθμες άνέκδοτες μουσι- 
κολογικές σημειώσεις οί όποιες φυλάσσονται τώρα στο Μουσικό Λαογραφικό 
Αρχείο καί άποτελοΰν μια σπουδαία πηγή πληροφοριών.

ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
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