Εισήγηση στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο
"Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός"

Τα διαστήματα του
Χρυσάνθου στην πράξη.
Κατατομή κανόνος
Εργασία υπό Χαραλάμπους Κυρ. Συμεωνίδη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
y Ο Χρύσανθος εκ Μαδύτων στο «Μέγα Θεωρητικό»

του, παρουσιάζει τα τονιαία διαστήματα της
διατονικής κλίμακας για τους Τόνους
Μείζονα ‐ Ελάσσονα ‐ Ελάχιστο
με την αριθμητική προσέγγιση
12 ‐ 9 ‐ 7 αντίστοιχα.
y Όμως τόσο οι κλασματικοί λόγοι των διαστημάτων
αυτών όσο και η περιγραφή εύρεσής τους επάνω στην
πανδουρίδα, μας ορίζουν τα πραγματικά διαστήματα
που μας παρέδωσε ο θεωρητικός της Νέας Μεθόδου

ΕΡΕΥΝΑ
y

Η εργασία στο θέμα αυτό, κινήθηκε γύρω από τους εξής
βασικούς άξονες:
{ Με ποιο τρόπο μας παρέδωσε τα διαστήματα της διατονικής
κλίμακας ο Χρύσανθος ; Κατατομή κανόνα
{ Καταμέτρηση των διαστημάτων της Χρυσανθινής διατονικής
κλίμακας
{ Σύγκριση των Χρυσανθινών διαστημάτων, με τα
«διορθωμένα», που μας παρέδωσε η Επιτροπή του 1883
{ Ποια διαστήματα παραλάβαμε από τους παραδοσιακούς
δασκάλους της ψαλτικής; Παραδείγματα
{ Εκτέλεση στον «Μελωδό» μαθήματος Α’ ήχου με διαστήματα
Χρυσάνθου και Επιτροπής. Συμπεράσματα

Η αναφορά του Χρυσάνθου στα διαστήματα της διατονικής κλίμακας
(«Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής», Τεργέστη 1832, παρ. §228)

ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΚΑΝΟΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

y Τα δεδομένα θα είναι πιο κατανοητά εάν

τοποθετηθούν σε πίνακα ή γράφημα.
Δημιουργήστε ένα γράφημα στο Microsoft Excel
και εισαγάγετέ το εδώ.
y Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα έχουν σαφείς
ονομασίες.

Οι αριθμητικές προσεγγίσεις του Χρυσάνθου
y Σε σχέση με την Επιτροπή του 1883, που με εμπειρικό τρόπο και με άκουσμα

ξανά και ξανά των διαστημάτων από τους έγκριτους ψάλτες της εποχής της,
κατέγραψε τα διαστήματα, ή μάλλον, συγκέρασε σε ένα μέσο όρο τα
διαστήματα που άκουγε, η μέθοδος του Χρυσάνθου ήταν πολύ πιο
επιστημονική. Η περιγραφή της κατατομής του Κανόνα (με την πανδουρίδα)
στο Μέγα Θεωρητικό του, δεν μας αφήνει καμιά αμφιβολία, ότι με μήκος
χορδής πανδουρίδας 108 cm:
y Διαιρώντας σε 9 μέρη και βάζοντας το δεσμό στο 1/9 βρίσκει τον επόγδοο
μείζονα 108/9=12cm. Διαιρώντας σε 12 μέρη και βάζοντας το δεσμό στο
1/12 βρίσκει τον εφενδέκατο ελάσσονα 108/12=9cm.
y Επειδή για τον ελάχιστο, είναι σχεδόν ακατόρθωτο να χωρίσεις τη χορδή στα
88 μέρη και να βάλεις το δεσμό στα 7/88, προφανώς έβαλε ένα μείζονα στα
12 cm, δίπλα ένα ελάσσονα στα (108‐12)* 1/12= 96/12 = 8 cm και βρήκε τον
ελάχιστο, ως το υπόλοιπο τμήμα μέχρι τον επίτριτο (4η καθαρή), δηλ. 108‐
12‐8‐χ = 108*3/4 == > 88‐χ=81 και χ=7, άρα βρήκε τον ελάχιστο ίσο με 7 cm.

Μαθηματικός υπολογισμός των, εκφρασμένων
σε λόγους, διαστημάτων του Χρυσάνθου
Ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ευρεία
χρήση των Η/Υ, μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε με ακρίβεια, την αριθμητική
προσέγγιση των μουσικών διαστημάτων που εκφράζονται με λόγους χορδών, σε
οποιοδήποτε σύστημα συγκερασμού κι αν επιλέξουμε. Ο μαθηματικός τύπος που μας
δίνει τον αριθμό των τμημάτων ενός κλασματικού διαστήματος είναι:
x = a * log(b;2) όπου a είναι ο αριθμός τμημάτων της οκτάβας και b το κλασματικό μέγεθος
του διαστήματος του οποίου ψάχνουμε την αριθμητική προσέγγιση
y Έτσι για κλίμακα 72 μορίων για το διάστημα καθαρής 5ης (3/2) έχουμε
x = 72 * log(3/2;2) = 42,1173. Το ίδιο μετρημένο σε cents, θα μας δώσει (με a = 1200) x =
701,955 . Ιδού πίνακας σε cents, σε κλίμακες διαφόρων συγκερασμών:
y

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 1
Χρησιμοποιώντας τα κλασματικά μεγέθη των Τόνων: Μείζονα (9/8), Ελάσσονα (12/11) και
Ελάχιστου (88/81), βρίσκουμε στην 72 μορίων κλίμακα που είναι σήμερα σε χρήση και σε cents
y τα ασυγκέραστα διαστήματα της διατονικής κλίμακας του Χρυσάνθου:
Μείζων Τ. (12,23 τμ.=203,9 cents), Ελάσσων Τ. (9,04 τμ.=150,6 cents), Ελάχιστος Τ.
(8,61τμ.=143,5 cents)
y ενώ τα ασυγκέραστα κλασματικά διαστήματα της Επιτροπής (9/8) ‐ (800/729) ‐ (27/25) είναι:
Μείζων Τ. (12,23 τμ.=203,9 cents), Ελάσσων Τ. (9,65 τμ.=160,9 cents), Ελάχιστος Τ. (7,99
τμ.=133,2 cents)
y Λαμβάνοντας υπόψιν και το εποπτικό όργανο που άλλαξε από την πανδουρίδα («φυσικοί»
φθόγγοι) στο «ψαλτήριο» (συγκερασμένοι φθόγγοι) τα διαστήματα της Επιτροπής
(συγκερασμένα) γίνονται:
Μείζων Τ. (12 τμ.=200 cents), Ελάσσων Τ. (10 τμ.=166,7 cents), Ελάχιστος Τ. (8 τμ.=133,3 cents)
Γίνεται αμέσως εμφανές, πως η κλίμακα του Χρυσάνθου, χρησιμοποιεί διαφορετικά διαστήματα
Ελάσσονα και Ελάχιστου Τόνου σε σχέση με αυτά της Επιτροπής. Με δεδομένο ακόμα, πως ο
«δυτικής νοοτροπίας» συγκερασμός που έκανε η Επιτροπή στην κλίμακά της: χωρισμός του Τόνου
σε 6 τμ., ταύτιση του Μείζονα Τόνου με αυτόν του πιάνου, ταύτιση του λείμματος (Πα‐Βου του
σκληρού Χρωματικού) με το Ημιτόνιο του πιάνου κ.λ.π., και με τη χρήση του «Ιωακειμίου
ψαλτηρίου», μπορούμε να διατυπώσουμε πως η κλίμακα του Χρυσάνθου χρησιμοποιεί:
y Μείζονα Τόνο λίγο μεγαλύτερο από αυτόν της Επιτροπής (3,9 cents – 0,23 τμ.)
y Ελάσσονα Τόνο πολύ μικρότερο από αυτόν της Επιτροπής (16,1 cents – 0,96 ‐‐> 1 τμ.)
y Ελάχιστο Τόνο αρκετά έως πολύ μεγαλύτερο από αυτόν της Επιτροπής (10,2 cents – 0,61 τμ.)

Τα διαστήματα της Ψαλτικής Παράδοσης
y Στο θέμα της ταυτοποίησης των διαστημάτων που έχουμε παραλάβει

από τους βασικούς φορείς της παραδοσιακής ψαλτικής, είτε αυτοί
προέρχονται από την πατριαρχική λεγόμενη, είτε από την αγιορείτικη
παράδοση, έγινε αρκετά εκτεταμένη έρευνα, η οποία ξεφεύγει από τα
χρονικά όρια αυτής της παρουσίασης
y Για την καταγραφή και καταμέτρηση των διαστημάτων των διαφόρων
εκτελεστών χρησιμοποιήθηκε ως φασματογράφος το Πρόσθετο (plug‐in)
Antares Autotune, μέσα στο πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου Adobe
Audition 3.0 ενώ στη συνέχεια βιντεοσκοπήθηκε το παράθυρο με το
πρόγραμμα καταγραφής βίντεο από τον υπολογιστή Snagit. Στιγμιότυπα
(snapshots) ελήφθησαν με το πρόγραμμα Corel Capture X 4
y Για την παρουσίαση επιλέχθηκε Αργοσύντομο Κεκραγάριο του Α’ ήχου,
από τον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλο
Στανίτσα.
y Ηχητικό παράδειγμα

Καταγραφή επιλεγμένου σημείου σε φασματογράφο

Αποτύπωση των διαστημάτων ΠΑ – ΒΟΥ – ΓΑ – ΠΑ από τον
Άρχοντα Θρ. Στανίτσα και καταμέτρησή τους σε cents

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 2 ‐ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
y
y

y
y

1.
2.
3.

Διαπιστώνεται αρχικά, μεγάλη προσέγγιση στα Χρυσανθινά διαστήματα, σε
όλες τις εκτελέσεις από παραδοσιακούς δασκάλους της ψαλτικής
Σε παλαιότερες εκτελέσεις, η διαπίστωση αυτή είναι εντονώτερη
Η φασματογράφηση και η ακριβής μέτρηση των διαστημάτων, από τις
ψαλτικές εκτελέσεις, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και κοπιώδης εργασία
Συχνότατα, οι αρχικές ηχογραφήσεις είναι μέτριας έως κακής ποιότητας και
χρειάζεται να προηγηθεί αποθορυβοποίηση και ενίσχυση
Η ιδιαίτερη εκτέλεση των τροπαρίων, με λαρυγγισμούς και τονισμούς
δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την βέβαιη εξαγωγή συμπερασμάτων.
Αναφέρω ενδεικτικά, ότι δεν είναι πάντα ασφαλής:
Ούτε η στατιστικά συχνότερη συχνότητα ενός φθόγγου, καθώς πολλές φορές
οι συχνότητες των λαρυγγισμών υπερτερούν
Ούτε ο μέσος όρος του κύματος σε συγκεκριμένο φθόγγο, καθώς πολλές
φορές ο λαρυγγισμός γίνεται μόνο προς τα πάνω ή προς τα κάτω
Ούτε ο μέσος όρος των συχνοτήτων σε διαφορετικές αποτυπώσεις του ιδίου
φθόγγου, καθώς ανάλογα με την κίνηση και την θέση του αυτός μετακινείται

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ «ΜΕΛΩΔΟ»
Μεταφέρουμε την αριθμητική προσέγγιση του λόγου χορδών

Κεκραγάριον Α’ ήχου με διαστήματα Χρυσάνθου

Κεκραγάριον Α’ ήχου με διαστήματα Επιτροπής

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
y Τελικά, δεν έχει και μεγάλη σημασία ότι ο Χρύσανθος μας παρέδωσε τις λάθος

αριθμητικές περιγραφές 12 ‐ 9 ‐ 7, διότι αυτό που άκουγαν οι μαθητές της Νέας
Μεθόδου στην πανδουρίδα, ήταν τα σωστά κλασματικά διαστήματα, ανεξάρτητα
από την αριθμητική περιγραφή τους
y Επιπροσθέτως, είναι γνωστό πως τόσο οι προγενέστεροι του Χρυσάνθου
κορυφαίοι Πρωτοψάλτες και Μελουργοί (Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιάκωβος
Πρωτοψάλτης κ.ά.), όσο και οι σύγχρονοί και μεταγενέστεροί του (Γρηγόριος
Πρωτοψάλτης, Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης κ.ά), γνώριζαν να εκτελούν τα
διαστήματα αυτά στην πανδουρίδα, ενώ θεωρούσαν γι’ αυτά ότι τα διαφύλατταν
από αιώνες , για να τα μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενεές
y Η επιτυχία τους επιβεβαιώνεται, με τις εκτελέσεις των παραδοσιακών
ιεροψαλτών, οι οποίοι διέσωσαν μέχρι τις ημέρες μας τα διατονικά διαστήματα
που περιέγραψε ο Χρύσανθος, σε πείσμα τόσο των εκ Δυσμών (ή και των εξ
Ανατολών) ηχητικών επιδρομών, όσο και της εν πολλοίς αυθαίρετης
«δυτικοποίησης» των διαστημάτων, από την Επιτροπή του 1883
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