Κοσµᾶ καὶ Δαµιανοῦ τὰ ἄνθη…
Σπουδὴ στὴν ἁγιορειτικὴ Ψαλτικὴ τοῦ 17ου αἰώνα
Ἡ διατύπωση τοῦ τίτλου τῆς ἀποψινῆς ψαλτικῆς µας ἐκδήλωσης προέρχεται ἀπὸ
τὰ παλαιὰ µουσικὰ χειρόγραφα, ὅπου τὰ ψάλµατα παροµοιάζονται µὲ ἄνθη καὶ
ἀνθολογοῦνται στὰ µουσικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα συχνότατα µὲ τὴ σειρά τους λέγονται
Ἀνθολογίες, ἢ Λειµωνάρια ἢ Κῆποι. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ φιλοτιµηθήκαµε νὰ φέρουµε
στὴν ἀποψινή µας µουσικόφιλη σύναξη ἄνθη ἀπὸ τὸν πιὸ εὐωδιαστὸ ἀνθῶνα τῆς πίστης
καὶ τοῦ πολιτισµοῦ µας, τὸ Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς, τὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ Ἄθωνα.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος µαζὶ µὲ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὸ θείον ὄρος Σινᾶ εἶναι οἱ τρεῖς
τόποι µεγάλης ἄνθησης τῆς Ψαλτικῆς. Στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἰδιαίτερα, ἡ Τέχνη αὐτὴ
παρουσιάζεται ἀειθαλής, καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀδιάκοπη ἀνάσα του ἀπὸ τὰ µέσα τοῦ 10ου
αἰώνα, ὁπότε συµπίπτει ἀφ᾽ ἑνὸς ἡ ὀργάνωση τοῦ µοναχικοῦ βίου στὴν ἀθωνικὴ χερσόνησο
ἀφ᾽ ἑτέρου ἡ πρωτοφανέρωση τῆς ψαλτικῆς σηµειογραφίας καὶ ἑποµένως ἡ κωδικοποίηση
καὶ ὀργάνωση σύνολης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἔτσι, µελετῶντας κάποιος τὴν ἱστορία καὶ
τὸ ρεπερτόριο τῆς Ψαλτικῆς δὲν µπορεῖ νὰ ἀφήσει ἀβάδιστο τὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ
ἀντίστροφα, θέλοντας νὰ γνωρίσει τὸν ἁγιορειτικὸ βίο πρέπει νὰ ἐνωτισθεῖ τὸ ψαλτικὸ
περιήχηµα.
Στὸ δεύτερο µισὸ τοῦ 17ου αἰώνα καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ 18ου διαπιστώνεται ἱστορικὰ ἡ
µεγαλύτερη ἀναλαµπὴ τῆς Ψαλτικῆς µετὰ τὰ χρόνια τῆς Ἁλώσεως. Τὰ δυὸ σπουδαῖα
κέντρα τῆς Ψαλτικῆς κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἐποχὴ εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος.
Τὰ δυὸ κέντρα ἐπικοινωνοῦν ψαλτικά, ἀλλ᾽ ὡστόσο διαµορφώνουν τὸ καθένα τὴν δική του
εὐδιάκριτη ψαλτικὴ παράδοση, ἡ ὁποία προσδιορίζεται ἀπὸ τὶς διαφορετικὲς
ἐκκλησιαστικές, κοινωνικὲς καὶ λατρευτικὲς συνθῆκες.
Ἡ ἁγιορειτικὴ ψαλτική, ὅπως εἶναι εὐνόητο, φέρει τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ τῆς
προσδίδει τὸ µοναστικὸ περιβάλλον καὶ οἱ δικές του λατρευτικὲς συνθῆκες καὶ ἀνάγκες.
Μιὰ σαφῆ κι ἐνδιαφέρουσα εἰκόνα τῆς ψαλτικῆς στὸ Ἅγιον Ὄρος (συγκεκριµένα στὴν
µονὴ µεγίστης Λαύρας) ἐκείνη τὴν ἐποχὴ µᾶς παρουσιάζει ὁ Ρῶσος περιηγητὴς Βασίλι
Γκρηγκόροβιτς Μπάρσκυ. Ἂς τὸν ἀκολουθήσουµε γιὰ λίγο:

«(σ. 281) Μεγάλες ἀγρυπνίες κάνουν σὲ ὅλες τὶς δεσποτικὲς καὶ
θεοµητορικὲς ἑορτές, µικρότερες στὶς ἑορτὲς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν
µεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ τῶν ὁσίων καὶ µεγαλοµαρτύρων. Γιὰ ὅσους εχουν εἰκόνες
καὶ λείψανα ψάλουν Πολυέλεο καὸ Δοξολογία, ἕξι ὧρες. Στὸν Ὄρθρο τῶν
Κυριακῶν τῆς µεγάλης Τεσσαρακοστῆς στέκονται ὣς πέντε ὧρες, τὶς ὑπολοιπες
Κυριακὲς τεσσεράµισυ ὧρες. Στὸν Ὄρθρο τῶν καθηµερινῶν τῆς µεγάλης
νηστείας τρεῖς ὧρες καὶ πάνω, στὸν δὲ Ὄρθρο τῶν καθηµερινῶν, τὸν τελούµενο
καθ᾽ ὅλο τὸ ἔτος, δυόµισυ ὧρες. Ἐπίσης δὲ καὶ οἱ Ἑσπερινοὶ τὸ Σάββατο καὶ τὶς
ἑορτὲς ἀργοῦν λόγῳ τῆς µακρᾶς ὑµνωδίας τοῦ ‘Κύριε, ἐκέκραξα’ ἀφοῦ µόνο του
τὸ ‘Κύριε, ἐκέκραξα’ καὶ τὸ ‘Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή µου’ διαρκοῦν µισὴ
ὥρα καὶ ψάλλονται µὲ νότες τοῦ Εἱρµολογίου, ποὺ ἀπὸ τὸν ἐξοικειωµένο
ἀκροατὴ ἀκούγονται πολὺ γλυκά.
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Δὲν ἔχουν εἰδικοὺς ψάλτες, ἀλλὰ κάθε ἡµέρα καὶ τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς µικρὲς
ἑορτὲς ψάλλουν οἱ προηγούµενοι ἢ ἄλλοι κληρικοὶ ἱεροµόναχοι, δύο γιὰ κάθε
ἡµέρα, ὁ ἕνας δεξιὰ καὶ ὁ ἄλλος ἀριστερά. Ὅµως στὶς µεγάλες ἑορτὲς βάζουν
καλλίφωνους καὶ τεχνίτες ψάλτες. Στὴν πιὸ βασική, στὴν κυριότερη γιορτή,
δηλαδὴ στὴν Ἀγρυπνία (σ. 282) τοῦ ἐν ἁγίοις ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς
Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου στὴν ὁλονυκτία στέκονται δώδεκα ὧρες, ἀπὸ ἥλιο σὲ
ἥλιο. Ἐπίσης καλοῦν (εἴτε προσέρχονται καὶ µόνοι τους) καλλίφωνους ψάλτες
ἀπὸ ἄλλα µοναστήρια, γιατὶ στὴν περίσταση αὐτὴ χρειάζονται πολλοὶ νὰ
βοηθοῦν καὶ νὰ ἐναλλάσσονται».
Ἀπ᾽ αὐτὴν τὴν γλαφυρὴ διήγηση τοῦ Μπάρσκυ συνάγουµε ὅτι οἱ ἁγιορειτικὲς
ἀκολουθίες εἶναι ἐκτενεῖς καὶ τὰ ψάλµατα ποὺ ἀκούγονται σ᾽ αὐτὲς µακρύσυρτα. Οἱ
µακρόσυρτες µελωδίες βέβαια ἐπιστρατεύονται νὰ καλύψουν τὴν µεγάλη διάρκεια τῶν
ἀκολουθιῶν -ἰδιαίτερα τῶν ὁλονύκτιων Ἀγρυπνιῶν.
Ἡ ἁγιορειτικὴ ἀγρυπνία, πρέπει νὰ ξέρουµε, στὴν τελική της διαµόρφωση συνδέεται
µὲ τὴν ἐµπέδωση καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ λεγόµενου λαυρεωτικοῦ συστήµατος καὶ
βέβαια τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἡσυχαστικῆς πράξης. Ἤδη ἀπ’ τὸν 12ο αἰῶνα κι ὕστερα ὅλο
καὶ πιὸ πολλοὶ µοναχοὶ ἀσκοῦνται στὴν ῾ ἡσυχία᾽ τους στὰ κελλιά τους καὶ κάθε Σάββατο
βράδυ µαζεύονται στὸ καθολικὸ µιᾶς µονῆς γιὰ ὁλονύκτια κοινὴ προσευχή. Αὐτὸ εἶναι τὸ
λαυρεωτικὸ σύστηµα, τὸ ὁποῖο ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸ Τυπικὸ τῆς µονῆς τοῦ Ἁγίου
Σάββα τῆς Παλαιστίνης, ποὺ πλέον στὴν ἐποχὴ ποὺ συζητᾶµε µεταφυτεύτηκε στὸν
Ἄθωνα καὶ µπολιάστηκε µὲ τὸ προϋπάρχον ἐκεῖ στουδιτικὸ τυπικό. Ἔτσι, στὴν
µοναστικὴ ἀγρυπνία τὰ ἀργὰ καὶ καλοφωνικὰ µέλη δὲν ἔχουν σκοπὸ µόνο νὰ τὴν
κρατήσουν ἀπὸ τὸ βράδυ ὣς τὸ πρωΐ, π α ρ ά λ λ η λ α κ α τ α π α ύ ο υ ν τ ὸ ν κ α τ α ι γ ι σ µ ὸ
τῶν λεκτικῶν νοηµάτων καὶ καθιστοῦν εὐκολότερη γιὰ τοὺς µοναχοὺς
ἡσυχαστὲς τὴν παράλληλη συνέχιση τῆς ἀδιάλειπτης νοερᾶς προσευχῆς.

***
Ἀντιπροσωπευτικὰ δείγµατα τῆς ἁγιορειτικῆς µελοποιίας ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ἀκµῆς
τῆς ἁγιορειτικῆς Ψαλτικῆς (τὸ β´µισὸ) ἀποτελοῦν τὰ δύο ἔργα ποὺ θὰ ἀκουστοῦν ἀπόψε.
Α
Πρῶτα ἡ Δοξολογία σὲ ἦχο πρωτόβαρυ, µέλος τοῦ Κοσµᾶ µοναχοῦ Ἰβηρίτου.
Πρωτόβαρυς λέγεται ὁ πρῶτος ἦχος ποὺ µεταπίπτει στὸν µέσο του (τὸν βαρὺ)
δείχνοντάς τον ἐµµονικά, δηµιουργῶντας οὐσιαστικὰ µικτὸ ἄκουσµα δυὸ ἤχων (πρώτου
καὶ βαρέος). Πρόκειται γιὰ παλιὸ κλάδο τῆς Ὀκταηχίας ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ
χρόνια. Ἡ καινοτοµία στὴν περίπτωση αὐτῆς τῆς δοξολογίας ἔγκειται στὴν ἀσυνήθιστα
µεγάλη ἔκταση καὶ ὑψιφωνία τοῦ µέλους.
Τὸ µέλος καθ᾽ αὐτὸ τῆς σύνθεσης χαρακτηρίζεται «πρὸς τὸ ἐθνικόν». Ὅτι δηλαδὴ
ἀποµιµεῖται κοσµικὲς καὶ µάλιστα ἀλλοεθνῶν καὶ ἀλλοθρήσκων µελωδίες. Κυρίαρχα
µοτίβα ἐπαναλαµβάνονται ἐπιβάλλοντας τὴν δικιά τους ρυθµικότητα καὶ ἁπαλύνοντας
σὲ κάποιες περιπτώσεις τοὺς τονισµοὺς τῶν λέξεων -πρᾶγµα µᾶλλον παράξενο µὲ τὰ
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αἰσθητικὰ κριτήρια ποὺ καθιέρωσε ἀργότερα ὁ 18ος αἰώνας στὴν µελοποιία τῶν
Δοξολογιῶν.
Ἡ Δοξολογία αὐτὴ γράφτηκε λίγο πρὶν τὸ 1692 καὶ δὲν µεταγράφτηκε ἔκτοτε στὸ
σύγχρονο σύστηµα τῆς ψαλτικῆς σηµειογραφίας. Ἔτσι, παρέµενε στὴν ἀφάνεια
θησαυρισµένη σὲ λίγα παλαιὰ µουσικὰ χειρόγραφα καὶ ἀπρόσιτη στοὺς σηµερινοὺς
ψάλτες. Μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ τρέχοντος ἔτους ποὺ ἐξηγήθηκε στὴν Νέα Μέθοδο τῆς
ψαλτικῆς σηµειογραφίας ἀπ᾽ τὸν καθηγητὴ Γρηγόριο Στάθη.
Ὁ µελοποιός, ὁ συνθέτης δηλαδή, αὐτοῦ τοῦ µέλους εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς
σπουδαιότερους ἐκπροσώπους τῆς ἁγιορειτικῆς καὶ σύνολης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης
διαχρονικά. Δὲν εἶναι µόνο ψάλτης καὶ µελοποιὸς ἀλλὰ καὶ ἀξιόλογος καλλιγράφοςκωδικογράφος. Ἔτσι, πολλὰ στοιχεῖα τοῦ βίου του τὰ βρίσκουµε γραµµένα ἀπ᾽ τὸ χέρι
του στὰ χειρόγραφά του. Ὁ Κοσµᾶς αὐτογράφεται ὡς Μακεδών, Ἀλεκτρυοπολίτης,
Κοσυνιτζιώτης δηλώνοντας τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς
Μακεδονίας καὶ συγκεκριµένα ἴσως ἀπ᾽ τὴν Ἀµφίπολη, ἂν ταυτίζεται µ᾽ αὐτὴν ἡ
Ἀλεκτρυόπολις. Φαίνεται πὼς στὴν ἀρχὴ τοῦ µοναχικοῦ του βίου ἐγκαταβίωσε στὴν µονὴ
Εἰκοσιφινίσσης. Ἀργότερα βέβαια, στὴν ἀκµή του, τὸν συναντᾶµε δοµέστικο
(πρωτοψάλτη δηλαδὴ) στὴν µονὴ Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἔζησε, ὅµως, κάποιο
διάστηµα καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ µαθητεύσει πλάι στὸν µεγάλο δάσκαλο
τῆς Ψαλτικῆς Γερµανὸ ἀρχιερέα Νέων Πατρῶν, ἔχοντας συµφοιτητὴ τὸν ἐπίσης σπουδαῖο
λόγιο µουσικὸ Μπαλάση ἱερέα καὶ Νοµοφύλακα.
Β
Ὁ Κοσµᾶς µὲ τὴν σειρά του ὑπῆρξε σπουδαῖος δάσκαλος καὶ ὁ σπουδαιότερος
µαθητής του, γιὰ τὸν ὁποῖο καµάρωνε κιόλας, ἦταν ὁ ἁγιορείτης µοναχὸς Δαµιανὸς
Βατοπαιδηνός. Αὐτός, ὁ Δαµιανός, ἔµεινε στὴν ἱστορία τῆς Ψαλτικῆς παράδοσης ὡς
«δάσκαλος τῶν Πολιτῶν» ἔπειδὴ σ᾽ αὐτὸν µαθήτευσε ὁ µετέπειτα Πρωτοψάλτης τῆς
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Παναγιώτης Χαλάτζογλου.
Ὁ συνειρµὸς γίνεται αὐτόµατα: ὁ Κοσµᾶς Ἰβηρίτης ἀρχικὰ µεταγγίζει στὸ Ἅγιον
Ὄρος τὴν κωνσταντινουπολίτικη παράδοση κι ὄχι πολὺ ἀργότερα ὁ µαθητής του
Δαµιανὸς µεταλαµπαδεύει τὴν ἁγιορείτικη ψαλτικὴ στὸν πατριαρχικὸ περίβολο τῆς
Κωνσταντινουπόλεως.
Τὸ γνωστότερο καὶ ὀµορφότερο ἔργο τοῦ Δαµιανοῦ εἶναι ἡ Τιµιωτέρα, τὸ δεύτερο µέλος
ποὺ θὰ ἀκούσετε στὴν ἀποψινὴ ἐκδήλωση. Πρόκειται γιὰ µέλος ποὺ ποιήθηκε ἐντέχνως
γιὰ νὰ ψάλλεται στὶς ἀρτοκλασίες τῶν ὁλονύκτιων ἁγιορειτικῶν ἀγρυπνιῶν καὶ
χαρακτηρίζεται καλοφωνικό, ὀκτάηχο καὶ δίχορο.

• Καλοφωνικὸ σηµαίνει ὅτι ἔχει πολὺ πλατὺ µέλος στὸ ὁποῖο τὸ ποιητικὸ κείµενο
ἀνακαταστρώνεται καὶ ‘ἀναγραµµατίζεται’ καὶ περιέχει κρατήµατα -τµήµατα
δηλαδὴ χωρὶς λόγια, ἀλλὰ µὲ ἄσηµες συλλαβές, ὅπως τερερεµ τοτοτο τιτιτι κλπ.
• Ὀκτάηχο σηµαίνει ὅτι διακρίνονται σ᾽ αὐτὸ ὀκτὼ µέρη τὸ καθένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα
µελίζεται σὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς ὀκτὼς ἤχους τῆς Ψαλτικῆς κατὰ σειρὰ κυρίων καὶ πλαγίων.
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• Δίχορο σηµαίνει ὅτι ἰδανικὰ ἐκτελεῖται ἀπὸ δύο χοροὺς ἀντιφωνικά. Ἀπόψε,
ὡστόσο, θὰ ἀποδοθεῖ ἀπὸ ἕνα χορό, τοὺς «Ἰλισιῶτες Ψάλτες», τὸν Χορὸ δηλαδὴ τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων καὶ θὰ ἀκουστοῦν
ἐκτενῆ µονοφωνάρικα ἀποσπασµατα στοὺς ζυγοὺς πόδες.
Καὶ στὴν σύνθεση τοῦ Δαµιανοῦ, ὅπως καὶ στὴν προηγούµενη τοῦ Κοσµᾶ, εἶναι
ἐµφανεῖς οἱ ‘λαϊκότροπες’ µελωδικὲς ἐπιρροές, ποὺ διαπιστώνονται κυρίως στὰ
κρατήµατα, καὶ ἡ ἐµµονὴ τοῦ µέλους στὴν ὑψηλὴ φωνητικὴ περιοχή.
Καλὴ ἀκρόαση.
Γρηγόριος Ἀναστασίου
28 Μαΐου 2019
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