Εισήγηση στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο
"Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός"

Ο εφέβδομος "μεγάλος" μείζων
(κατ’ άλλους υπερμείζων) τόνος
8/7 και οι σύγχρονες χρήσεις του
στην Ψαλτική Τέχνη.
Περί του διαστήματος ΝΗΠΑ
Εργασία υπό Χαραλάμπους Κυρ. Συμεωνίδη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
y Ο προβληματισμός ξεκίνησε από την παρατήρηση, πως

σε πολλές περιπτώσεις, στο διατονικό γένος, οι
εκτελέσεις του μείζονος τόνου σε συγκεκριμένες θέσεις,
από παραδοσιακούς δάσκαλους, δίνουν αρκετά
μεγαλύτερο διάστημα από τον επόγδοο μείζονα τόνο 9/8
y Η παρατήρηση αυτή συνδυάστηκε με το γεγονός, πως οι
θεωρητικοί πριν από τον Χρύσανθο, αναφέρονται στα
διαστήματα δευτέρας, με τους όρους «γεροφωνία» για
τους μείζονες τόνους και «μισηφωνία» για τα διάφορα
είδη ημιτόνων (συμπεριλαμβανομένου και του
ελάσσονα χρυσανθινού εφενδέκατου 12/11)

ΕΡΕΥΝΑ
Μια πληρέστερη εργασία για τον εφέβδομο μείζονα τόνο,
περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να
ανιχνευτεί η χρήση του, στη νεώτερη ψαλτική πρακτική. Στη
συγκεκριμένη εισήγηση, επικεντρωθήκαμε στο διάστημα ΝΗ‐ΠΑ
του διατονικού γένους και ιδιαίτερα του πλ. Δ’ ήχου.
Εξετάστηκαν:
{ Η ιστορική εμφάνιση του εφέβδομου μείζονα τόνου
{ Οι ήδη γνωστές χρήσεις του στη νέα μέθοδο. Ονοματολογία
{ Παραδείγματα και φασματογράφηση του διαστήματος ΝΗ‐
ΠΑ από παραδοσιακούς και μη, δασκάλους της ψαλτικής
{ Πιθανές διαιρέσεις του διατονικού τετραχόρδου με χρήση
του εφέβδομου τόνου. Επιλογή καταλληλότερης
{ Εκτέλεση στον «Μελωδό» μαθήματος πλ. Δ’ ήχου με
διατονικό τεράχορδο που περιλαμβάνει τον εφέβδομο
μείζονα τόνο. Συμπεράσματα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
y Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. ο πυθαγόρειος Αρχύτας, ο

πρώτος θεωρητικός που παρουσίασε και τα τρία γένη
της μουσικής (εναρμόνιο, χρωματικό και διατονικό) με
μαθηματικούς λόγους, χρησιμοποιεί τον εφέβδομο
μείζονα τόνο (8/7) στο διάτονο που παραδίδει
y Αρκετά αργότερα, κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ., ο Κλαύδιος
Πτολεμαίος, καταγράφει τον εφέβδομο μείζονα τόνο σε
δύο από τις 5 χρόες του μαλακού διατόνου (στο μαλακό
και στο τονιαίο διάτονο)
y Με την εξαίρεση κάποιων βυζαντινών συγγραφέων όπως
ο Παχυμέρης, οι οποίοι κυρίως επαναλαμβάνουν τα
διαστήματα των αρχαίων, ο επόμενος από τους
δημιουργικούς ερευνητές που χρησιμοποίησε τον
έφέβδομο, είναι ο Ibn Sina ή Avicenna τον 11ο μ.Χ. αιώνα

ΓΝΩΣΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΕΒΔΟΜΟΥ
Οι μόνες γνωστές γραπτές αναφορές, για τη χρήση του
εφεβδόμου μείζονα τόνου (8/7) στη Νέα Μέθοδο είναι:
y Στο εναρμόνιο γένος του Χρυσάνθου, στη διαδοχή μείζονα
επόγδοου (9/8) ‐ μείζονα εφέβδομου (8/7) ‐ εναρμόνιας
δίεσης (28/27) και σε (καλή) αριθμητική προσέγγιση κλίμακας
68 μορίων: 12 ‐ 13 ‐ 3 (ακριβώς 11,55 ‐ 13,10 ‐ 3,57)
y Στο μαλακό χρωματικό γένος της Επιτροπής, στη διαδοχή
ελάχιστου (27/25) ‐ επέβδομου (8/7) ‐ ελάχιστου (27/25) και
σε (πολύ καλή) αριθμητική προσέγγιση κλίμακος 72 μορίων:
8 ‐14 ‐ 8 (ακριβώς 7,99 ‐ 13,87 ‐ 7,99)

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
y Ο Χρύσανθος εκ Μαδύτων, στην περιγραφή του

εναρμονίου γένους, χρησιμοποιεί για τον εφέβδομο
τόνο 8/7 (τον οποίο περιγράφει αριθμητικά ως 13
τμήματα της 68άρας κλίμακας) τον όρο μείζων τόνος,
όπως και για τον γνωστό επόγδοο μείζονα τόνο 9/8
y Η Επιτροπή του 1883, στην περιγραφή του μαλακού
χρωματικού γένους χρησιμοποιεί για τον εφέβδομο τόνο
8/7 (τον οποίο περιγράφει αριθμητικά ως 14 τμήματα
της 72άρας κλίμακας) τον όρο υπερμείζων τόνος
y Σε όλες τις νεώτερες αναφορές στην αγγλική γλώσσα
συναντάται ως septimal major second ή septimal tone

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Επιλέχθηκε ικανός αριθμός παραδειγμάτων εκτέλεσης του
διαστήματος ΝΗ‐ΠΑ, από παραδοσιακούς δασκάλους, καθώς και
δύο εκτελέσεις από εκπροσώπους της σχολής Σίμωνος Καρά
y Διαπιστώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις των παραδοσιακών
ψαλτών, η εκτέλεση διαστήματος ΝΗ‐ΠΑ περί τα 14 τμ. της
72άρας κλίμακας, ενώ στους εκπροσώπους της σχολής Καρά το
διάστημα αυτό κυμάνθηκε περί τα 12 τμ. (τόνος πιάνου)
y Η εξήγηση του αυξημένου αυτού διαστήματος μείζονα τόνου με
τη θεωρία περί έλξεων αποκλείσθηκε, καθώς η καταμετρημένη
διαίρεση του τετραχόρδου, μας έδειξε ότι και ο ΒΟΥ εμφανίζεται
υψωμένος σε σχέση με τη διατονική θέση του κατά 1,5 με 2 τμ.
της κλίμακας 72 τμημάτων της Επιτροπής. Και καθώς ο ΒΟΥ είναι
δεσπόζων φθόγγος, συμπεραίνουμε πως ολόκληρη η διαίρεση
του τετραχόρδου είναι διαφορετική και χρησιμοποιείται ο 8/7
y

Ιάκωβος Ναυπλιώτης ‐ Μη αποστρέψης

Εκτελέσεις από π. Επιφάνιο Καλογιάννη (1962), Θρασ.
Στανίτσα, Ιάκ. Ναυπλιώτη, Ιωάννη Κλωναρίδη

Εκτελέσεις από π. Διονύσιο Φιρφιρή, Θρασύβουλο
Στανίτσα, Σίμωνα Καρά, μαθητή σχολής Σ. Καρά

Εκτέλεση παραλλαγής από τον π. Διονύσιο Φιρφιρή

Περαιτέρω ανάλυση και καταμέτρηση διαστημάτων
από Ι. Ναυπλιώτη στο μάθημα «Μη Αποστρέψης»

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ‐ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
y Στις μετρήσεις μας για το διάστημα ΝΗ‐ΠΑ, από τους παραδοσιακούς ψάλτες

είτε αυτοί ανήκαν στην πατριαρχική, είτε στην αγιορειτική παράδοση,
προτιμήσαμε θέσεις που δεν δικαιολογούν την ύπαρξη έλξης ή κρυφών ΒΟΥ
y Επιλέξαμε θέσεις κατιούσες, ή με στάση στον ΠΑ κι όχι με κίνηση προς τον ΒΟΥ
y Επιβεβαιώθηκε η εκτέλεση μεγάλου διαστήματος, ενώ στους εκπροσώπους
της σχολής Καρά το διάστημα αυτό κυμάνθηκε περί τα 12 τμ. (επόγδοος)
y Περαιτέρω ανάλυση και καταμέτρηση των διαστημάτων που εκτελεί ο Ιάκ.
Ναυπλιώτης στο μάθημα «Μη Αποστρέψης», έδειξαν διαστήματα κατά Μ.Ο.
NΗ ‐ ΠΑ ‐ ΒΟΥ ‐ ΓΑ

14,26 + 8,90 + 7,23

237,67 + 148,33 + 120,5

y Τα αναμενόμενα διαστήματα είναι: είτε κατά Χρύσανθο 9/8‐12/11‐88/81

(12,23+9,04+8,61 τμ. στην 72άρα), είτε κατά Επιτροπήν 9/8‐800/729‐27/25
(12,23+9,65+7,99 τμ. στην 72άρα) με ΝΗ‐ΒΟΥ = 21,27 ή 21,88 τμ. αντίστοιχα
y Το μεγάλο ΝΗ‐ΠΑ και η υψηλή θέση εκτέλεσης του ΒΟΥ που ως δεσπόζων δεν
νοείται να έλκεται, με ΝΗ‐ΒΟΥ κατά μέσο όρο 23,25 τμ (διαφορά +1,37 από
Επιτροπή ή +1,98 από μαλακότερα διαστήματα Χρύσανθου), επιβεβαιώνουν
την επιλογή τετραχόρδου με εφέβδομο μείζονα τόνο 8/7

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΧΟΡΔΟΥ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΒΔΟΜΟΥ ΜΕΙΖΟΝΑ ΤΟΝΟΥ
Η παρουσίαση ενός πλήρους καταλόγου των τετραχόρδων που
περιέχουν τον εφέβδομο μείζονα τόνο, ξεφεύγει από τα πλαίσια
αυτής της εισήγησης. Ωστόσο οι περιπτώσεις που έχουν μεγάλο
ενδιαφέρον, από ιστορικής και πρακτικής πλευράς είναι:
Avicenna (1037 μ.Χ.)

14/13 ∙ 13/12 ∙ 8/7

128 + 139 + 231

19/18 ∙ 21/19 ∙ 8/7

94 + 173 + 231

Safiyu‐d‐din (1276 μ.Χ.)

21/20 ∙ 10/9 ∙ 8/7

84 + 182 + 231

Πτολεμαίος (περί 160 μ.Χ.)

28/27 ∙ 8/7 ∙ 9/8

63 + 231 + 204

Αρχύτας (περί 390 π.Χ.)

35/33 ∙ 11/10 ∙ 8/7

102 + 165 + 231

Avicenna

77/72 ∙ 12/11 ∙ 8/7

116 + 151 + 231

Avicenna

16/15 ∙ 35/32 ∙ 8/7

112 + 155 + 231

Vogel ‐ Hofmann (1975 μ.X.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΤΡΑΧΟΡΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΛΩΔΟΣ»
y Από τις διαιρέσεις του τετραχόρδου

με την χρήση του εφέβδομου μείζονα
τόνου 8/7 στον προηγούμενο πίνακα,
μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
η πρώτη και οι τρεις τελευταίες, καθώς
προσεγγίζουν τα διαστήματατων
εκτελέσεων μαθημάτων του πλ. Δ’ από
παραδοσιακούς δασκάλους
y Διαλέξαμε για τον «Μελωδό» την 3η
του Avicenna, που περιέχει τον εφενδέ‐
κατο, με λόγους 8/7 ∙ 12/11 ∙ 77/72 ή
σε τμήματα 72άρας 13,86+9,06+6,96
y Για την κατασκευή της κλίμακας στο
«Μελωδό» και για τη μεγαλύτερη
δυνατή ακρίβεια, χρησιμοποιούμε την
αριθμητική προσέγγιση των κλασμα‐
τικών λόγων με 7 δεκαδικά ψηφία

Μη αποστρέψης με τετράχορδο ΝΗ‐ΔΙAvicenna
και διαστήματα: 8/7 ‐ 12/11 ‐ 77/72

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
1. Ξεκινήσαμε από την παρατήρηση του μεγάλου διαστήματος ΝΗ‐ΠΑ, που εκτελούν
2.
3.
4.

5.

6.

όλοι οι παραδοσιακοί δάσκαλοι της ψαλτικής τέχνης
Λάβαμε υπ’ όψιν, το γεγονός της μη ακριβούς καταγραφής των διαστημάτων για
πολλούς αιώνες πριν τον θεωρητικό της νέας μεθόδου, Χρύσανθο εκ Μαδύτων
Διερευνήσαμε την ιστορική πορεία της διαίρεσης του διατονικού τετραχόρδου
Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών φασματογραφήσαμε και καταγράψαμε με
ικανοποιητική προσέγγιση, τα διαστήματα που εκτελούν οι παραδοσιακοί ψάλτες
τόσο στο ΝΗ‐ΠΑ, όσο και στο υπόλοιπο τετράχορδο του πλ. Δ’
Επιβεβαιώθηκε η επιβίωση στην σύγχρονη ψαλτική τέχνη, τετραχόρδων που
χρησιμοποιούν τον εφέβδομο μείζονα τόνο (8/7). Στην παρούσα έρευνα μας,
ταυτοποιήθηκε για το χαμηλό τετράχορδο του πλ. Δ΄, χρήση από τους
παραδοσιακούς δασκάλους του εφέβδομου μείζονα τόνου (8/7), σε συνδυασμό με
διαστήματα που πλησιάζουν τον Χρυσανθινό ελάσσονα (12/11) και την αποτομή
Με το πρόγραμμα «Μελωδός», κατασκευάσαμε την κλίμακα αυτή και πήραμε ως
άκουσμα, εκτέλεση που διαστηματικά πλησιάζει αυτές των παραδοσιακών
ψαλτών
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