ΠΕΡΙ ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Αν θελήσει κανείς να αναδράµει ιστορικά στην προέλευση και τη
δηµιουργία των γενών της ελληνικής (βυζαντινής) µουσικής, σίγουρα θα
βρει την άκρη στον Πυθαγόρα, τον Ευκλείδη, τον Αριστόξενο και άλλους
νεώτερους µαθηµατικούς και σοφούς γενικότερα.
Για να εξετάσει ωστόσο το θέµα αυτό, δεν µπορεί παρά να ασχοληθεί µε
τη δηµιουργία των διαστηµάτων, όπως αυτά εκπηγάζουν από τη
λεγόµενη ευκλείδια κατατοµή του κανόνος που επινόησε ο µέγας
αυτός µαθηµατικός.
Ο Ευκλείδης χώρισε τµήµατα µε σύµφωνα διαστήµατα 8ης και 5ης πάνω
σε ευθεία χορδής συγκεκριµένου µήκους .
Η µουσική κλίµακα, που έχει ασκήσει τη µεγαλύτερη επιρροή στις
θεωρητικές διαπραγµατεύσεις από την αρχαιότητα ως τις µέρες µας, είναι
η λεγόµενη πυθαγόρεια σκληρή διατονική. Η κατασκευή της
περιγράφεται σε ένα έργο αποδιδόµενο στο µεγάλο γεωµέτρη Ευκλείδη
και είναι η περίφηµη Κατατοµή Κανόνος. Την κλίµακα αυτή µπορούµε
να αναπαραγάγουµε µε µόνη τη χρήση των συµφώνων διαστηµάτων της
8ης και της 5ης στην ευθεία µιας χορδής συγκεκριµένου µήκους. Τα
λογικά βήµατα για την παραγωγή της είναι τα παρακάτω:
Α) Αν πατήσουµε τη χορδή στη µέση της, παράγεται η οκτάβα της
ανοιχτής χορδής.
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B) Κατεβαίνοντας από την οκτάβα µια 5η, παίρνουµε την 4η της
κλίµακας.
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Γ) Ανεβαίνουµε µια οκτάβα και κατεβαίνουµε µία 5η και παίρνουµε την
7η της κλίµακας.
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∆) Κατεβαίνουµε µια 5η και παίρνουµε την 3η της κλίµακας.
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Ε) Ανεβαίνουµε µια οκτάβα και κατεβαίνουµε µια 5η και παίρνουµε την
6η της κλίµακας.
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ΣΤ) Κατεβαίνουµε µια 5η και παίρνουµε τη 2η της κλίµακας.
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Ζ) Ανεβαίνουµε µια οκτάβα και κατεβαίνουµε µια 5η και παίρνουµε την
5η της κλίµακας.
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Η κλίµακα αυτή ανάγεται στο τροπικό σχήµα της µείζονος κλίµακος,
όπου µε κλάσµατα αναγράφονται οι σχέσεις των συχνοτήτων µεταξύ των
διαδοχικών βαθµίδων 1 – 8 :

Η µορφή που παρουσιάζει έχει ως εξής:
(1) 9/8 (2) 9/8 (3) 256/243 (4) 9/8 (5) 9/8 (6) 9/8 (7) 256/243 (8)

Τι σηµαίνει όµως το 9/8 ; Σηµαίνει µείζονα τόνο που τον συµβολίζουµε
µε Τ . Το 256/243 σηµαίνει ηµιτόνιο, που το συµβολίζουµε µε το
γράµµα Η. Έτσι φθάνουµε στη σειρά των φθόγγων της κλίµακας της
Ευρωπαϊκής µουσικής, δηλαδή: Τ- Τ- Η – Τ– Τ– Τ- Η (τόνος-τόνος
ηµιτόνιο-τόνος-τόνος-τόνος-ηµιτόνιο).
Η κλίµακα όµως αυτή είναι η λεγόµενη σκληρή διατονική. Ο όρος
αιτιολογείται από τα χαρακτηριστικά της: δοµείται αποκλειστικά από τα
ακραία διατονικά βήµατα τον τόνο και το λήµµα (ή λείµµα), που παίζει
το ρόλο του ηµιτονίου.
Πριν πούµε όµως ο,τιδήποτε, ας ανατρέξουµε στις εξηγήσεις, που δίνει
ο αείµνηστος Ι. Μαργαζιώτης, σχετικά µε την προέλευση του τόνου και
των υποδιαιρέσεών του: Ο τόνος λοιπόν ήταν διαιρεµένος από τους
αρχαίους σε 2 ηµιτόνια ή ηµίτονα, που δεν ήταν ίσα µεταξύ τους, όπως
σήµερα στην Ευρωπαϊκή Μουσική. Αντί δηλαδή τα 12 µόρια να
χωρίζονται σε 6 και 6 είχαµε 7 και 5. Το µεγαλύτερο (7/12) ονοµαζόταν
αποτοµή ενώ το µικρότερο (5/12) λήµµα. Η διαφορά µεταξύ αποτοµής
και λήµµατος (7/12 – 5/12 =2/12) ονοµαζόταν κόµµα. Γι’αυτό και η
µουσική Επιτροπή του 1881 διαίρεσε τον µείζονα τόνο σε 6 κόµµατα.
Αργότερα διπλασιάστηκαν κι έγιναν 12.
Γεννάται τώρα το ερώτηµα: πώς φτάσαµε στη µαλακή διατονική
κλίµακα, όπου τα µεσαία διαστήµατα είναι µικρότερα του αρχικού; Η
απάντηση είναι ότι ήταν αποτέλεσµα αντικατάστασης του λήµµατος από
την αποτοµή. Έτσι προκύπτει ένα νέο µέγεθος τόνου που ονοµάστηκε
ελάσσων. Με αφαίρεση δε 2 µορίων προκύπτει ο ελάχιστος. Τη
διευθέτηση των µεγεθών πραγµατοποίησε ο ∆ίδυµος ο Αλεξανδρινός.
Το κοινό χαρακτηριστικό των γενών σκληρού και µαλακού είναι ότι
όλα τα βήµατα των κλιµάκων τους έχουν µέγεθος που κυµαίνετται
µεταξύ του ηµιτονίου και του τόνου (10 µόρια, 8 µόρια) .
Υπάρχει όµως και µία µεγάλη και πολύ σηµαντική κατηγορία τρόπων,
που χρησιµοποιούν βήµατα µεγαλύτερα του τόνου. Ένα τέτοιο βήµα
µεγαλύτερο του τόνου ονοµάζεται χρωµατικό διάστηµα και, κατά
συνέπεια, οι τρόποι που χρησιµοποιούν παρόµοια διαστήµατα
ονοµάζονται χρωµατικοί.
Μία χρωµατική κλίµακα παράγεται από την κλίµακα διατονικού
τρόπου, όταν σ’αυτήν εισαγάγουµε χρωµατικό τετράχορδο. Η διαδικασία
της χρώσεως είναι γνωστή από την αρχαία ελληνική µουσική.

Ας δούµε κάποιες δοµές αρχαίων τετραχόρδων παρακάτω:
∆ώριο χρωµατικό τετράχορδο
ηµιτόνιο

ηµιτόνιο

Χρωµατικό διάστηµα

Φρύγιο χρωματικό τετράχορδο

Χρωµατικό διάστηµα

ηµιτόνιο

ηµιτόνιο

Λύδιο χρωματικό τετράχορδο

ηµιτόνιο

Χρωµατικό διάστηµα

ηµιτόνιο

Να σηµειώσουµε εδώ ότι από τα παραπάνω τετράχορδα µόνο του Λύδιου
τρόπου µπορεί κανείς να συναντήσει στη Βυζαντινή µουσική.
Θα τελειώσουµε τη συνοπτική µελέτη µας µε ένα τρίτο γένος, που
ονοµάζουµε εναρµόνιο. Οι κλίµακες του γένους αυτού, θεωρητικά,
χρησιµοποιούν διαστήµατα µικρότερα του ηµιτονίου. Στην Ευρωπαϊκή
µουσική, όπως γνωρίζουµε ο εναρµόνιος φθόγγος σηµαίνει κάτι άλλο:
έχει δηλαδή την ίδια σηµασία µε την ταυτοφωνία. Παρ’όλες τις
σύγχρονες διαπραγµατεύσεις περί εναρµονίου γένους, δεν υπάρχει
κάποια τροπική δοµή µεταξύ των κανονικών βαθµίδων που να επιτρέπει
εναρµόνια διαστήµατα. Εναρµόνια συµπεριφορά µπορεί να δει κανείς σε
παροδικές έλξεις κάποιων βαθµίδων γύρω από ένα σταθερό και
δεσπόζοντα φθόγγο. Σαν παράδειγµα εναρµόνιας µελικής συµπεριφοράς
θα µπορούσαµε να παραθέσουµε:
α/ το αλληλουάριο της ακολουθίας των Νυµφίων:

         
 
α

…α

α αλ λη

η

η

η λου...

β/ ΄Ολες

τις χρόες όπου κάποια από τα διαστήµατά τους έχουν 4 µόρια.
Στο ζυγό µάλιστα ο ∆ιαµαντής Μαυραγάνης το διάστηµα ∆ι-Γα το
σηµειώνει µε 2 µόρια µόνο! Παράδειγµα :

        
Πλυ νον µε τοις δα κρυ σι ι µου Σω τηρ
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Να πούµε ακόµα ότι ο χοράρχης µας κ. Εµµ. Θεουλάκης σε µέλη της
χορωδίας του, που αδυνατούν να εκτελέσουν το διάστηµα αυτό συνιστά
να ταυτίζουν τον ∆ι µε τον Γα, προκειµένου να αποφευχθούν µεγαλύτερα
λάθη. Ένα ακόµα παράδειγµα µε χρήση κλιτού: Πρόκειται για την
κατακλείδα του Ν΄ ψαλµού στην περίοδο της Τεσσαρακοστής «Τα πλήθη
των πεπραγµένων µοι δεινών…»
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Το ίδιο βλέπουµε και στην εκτέλεση της σπάθης, όπου ο υπερκείµενος
φθόγγος, όπως και ο υποκείµενος του δεσπόζοντος, που φέρει τη χρόα
δεν απέχουν από αυτόν περισσότερο από 4 µόρια.

        Όσον αφορά τους ήχους της Βυζαντινής µουσικής τους ανήκοντες στο
λεγόµενο « Εναρµόνιο γένος » (Τρίτος και Βαρύς), αυτοί κατά παράδοση
µόνο κρατάνε την ονοµασία του εναρµονίου. Στην πραγµατικότητα είναι
σκληροί διατονικοί. Αυτό άλλωστε µαρτυρεί και το γεγονός ότι οι ήχοι
του εναρµονίου γένους δανείζονται τις διατονικές µαρτυρίες.
Κ. Κουκιάς
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