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῾Η μελοποίηση στίχων τοῦ πολυελέου
ἀπὸ τὸν μαΐστορα Ἰωάννη Κουκουζέλη

Προκείμενο θεμα τοῦ παροντος κειμένου εἶναι ἡ μελοποίηση στί-
χων τοῦ πολυελέου –καὶ ἀντιφώνων τοῦ πολυελέου– ἀπὸ τὸν μαΐστο-

ρα  Ἰωάννη τὸν κουκουζέλη. Ἀναφερόμενοι στὸ εἶδος αὐτὸ τῆς βυζαντινῆς 
μελοποιίας πρέπει νὰ ἔχωμε κατὰ νοῦν ὅτι πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ τοὺς 
ρλδ΄ καὶ ρλε΄ ψαλμοὺς τοῦ Δαβίδ, οἱ ὁποῖοι κατὰ κύριο λόγο συγκροτοῦν 
αὐτὸ ποὺ καλοῦμε πολυέλεο1. μάλιστα, αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ὀνομασία, πολυ-
έλεος, ὀφείλεται στὸν δεύτερο ἀπὸ τοὺς δύο ψαλμοὺς ποὺ ἀνωτέρω μνημο-
νεύσαμε καὶ συγκεκριμένα στὸ ἐφύμνιο, ποὺ ἀνακλᾶται στὸ τέλος καθενὸς 
ἀπὸ τοὺς εἴκοσι ἕξι στίχους του, «ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ». Ἡ 
συνεχὴς αὐτὴ ἐπανάληψη τῆς λέξεως «ἔλεος» –τὴν ὁποία μὲ τὸν ἀκόλουθο 
χαρακτηριστικὸ τρόπο σχολιάζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος σὲ σχετικὴ ὁμιλία 
του: «Οὐ ποτὲ μέν, φησίν, εὐεργετεῖ, ποτὲ δὲ ἀφίσταται, οὐδὲ ποτὲ μὲν ἐλε-
εῖ, ποτὲ δὲ παύεται, ὅπερ ἐπ’ ἀνθρώπων συμβαίνει ... ἀλλὰ διηνεκῶς ἐλεεῖ, 
καὶ οὐδέποτε παύεται τοῦτο ποιῶν, κἂν διαφόρως καὶ ποικίλως ἐπιτελῆ. 
Ἀεὶ οὖν ἐλεεῖ καὶ οὐδέποτε ἵσταται τοὺς ἀνθρώπους εὐεργετῶν»2–, ὀνομα-
τοδότησε ἐν τέλει τὸ ψαλμικὸ αὐτὸ εἶδος τῆς βυζαντινῆς μελοποιίας.

Ἡ ἐκτεταμένη χρήση τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαβὶδ στὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς 
ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀκόμη χριστιανικοὺς χρόνους, δι-
αζωγραφεῖται μὲ ξεχωριστὴ σαφήνεια καὶ εὐγλωττία ἀπὸ τὸν ἱερὸ Χρυσό-
στομο, στὰ λόγια του τοῦτα: «Τί οὖν εἰπεῖν ἔχω πρὸς τὸν μακάριον Δαυΐδ, 
ὅπως ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις ᾠκονόμησε καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τε καὶ νύ-

1. περὶ τοῦ πολυελέου γενικῶς βλ. μπεκατΩροῦ, πολυέλεος. ΧρῦςοΧοΪΔοῦ, πο-
λυέλεος. MORGAN, The Polyeleos.

2. Βλ. P.G. 55, 399 [: «Ἑρμηνεία εἰς τὸν ρλε΄ ψαλμόν»]. πρβλ. καὶ μπεκατΩροῦ, ὅ.π.
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κτα αὐτὸν ἀνακηρύττεσθαι; πάντες γὰρ αὐτὸν ἀντὶ μύρου διὰ στόματος 
φέρομεν. Ἐν ἐκκλησίᾳ παννυχίδες, καὶ πρῶτος καὶ μέσος καὶ τελευταῖος 
ὁ Δαυΐδ· ἐν ὀρθριναῖς ὑμνολογίαις καὶ πρῶτος καὶ μέσος καὶ τελευταῖος 
ὁ Δαυΐδ· ἐν τοῖς σκηνώμασι τῶν νεκρῶν προπομπαί, καὶ πρῶτος καὶ μέ-
σος καὶ τελευταῖος ὁ Δαυΐδ· ἐν ταῖς οἰκίαις τῶν παρθένων ἱστουργίαι καὶ 
πρῶτος καὶ μέσος καὶ τελευταῖος ὁ Δαυΐδ·  Ὢ τῶν παραδόξων πραγμάτων! 
πολλοὶ μήτε γραμμάτων πεῖραν τὴν ἀρχὴν εἰληφότες, ἐκμαθόντες, ὅλον 
τὸν Δαυῒδ ἀποστηθίζουσιν. Ἀλλ’ οὐ μόνον ἐν ταῖς πόλεσι καὶ ταῖς ἐκκλη-
σίαις οὕτω κατὰ πάντα καιρὸν καὶ κατὰ πᾶσαν ἡλικίαν ἐκλάμπει, ἀλλὰ 
καὶ ἐν ἀγροῖς καὶ ἐν ἐρημίαις καὶ εἰς τὴν ἀοίκητον γῆν μετὰ πλείονος τῆς 
σπουδῆς χοροστασίας ἱερᾶς ἀνεγείρει τῷ Θεῷ. Ἐν μοναστηρίοις χορὸς ἅγιος 
ταγμάτων ἀγγελικῶν, καὶ πρῶτος καὶ μέσος καὶ τελευταῖος ὁ Δαυΐδ· ἐν 
ἀσκητηρίοις παρθένων ἀγέλαι τῶν τὴν Μαριὰμ μιμουμένων, καὶ πρῶτος 
καὶ μέσος καὶ τελευταῖος ὁ Δαυΐδ· ἐν ἐρημίαις ἄνδρες ἐσταυρωμένοι προσ
ομιλοῦντες τῷ Θεῷ, καὶ πρῶτος καὶ μέσος καὶ τελευταῖος ὁ Δαυΐδ [...]  Ὢ 
μεγάλης κιθάρας, τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων τῆς οἰκουμένης, ὥσπερ νευράς 
τινας, εἰς μίαν ἐξομολογίαν ἀνακρουομένης!»3.

Ἐμφανέστατη λοιπὸν ἡ καταλυτικὴ παρουσία τῶν ψαλμῶν στὴν 
ᾀσματικὴ πράξη τῆς  Ἀνατολικῆς  Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἄξιον ἰδιαιτέ-
ρας προσοχῆς τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ψαλτήρι τοῦ Δαβὶδ ἀποτελεῖ τὸ ποιητικὸ 
ὑπόβαθρο ἑνὸς μεγάλου ποσοστοῦ τῶν μελῶν ποὺ ἀπαρτίζουν τὶς ἀκο-
λουθίες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νυχθημέρου – ἀνοιξανταρίων, κεκραγαρίων, 
δοχῶν, πολυελέων, πασαπνοαρίων, ἀλληλουϊαρίων, κοινωνικῶν κ.ἄ.– 
μελῶν πού, ὅπως κανοναρχεῖ καὶ ὁ ἐκ μαδύτων Χρύσανθος4, ὁρίζουν τὸ 
παπαδικὸ γένος τῆς Ψαλτικῆς τέχνης5.

3. Βλ. P.G. 64, 12-13 [: «περὶ τῆς μετανοίας, καὶ εἰς τὸ ἀνάγνωσμα περὶ τῆς τοῦ 
οὐρίου» (τὴν ὑπόδειξη περὶ τῆς ὀρθῆς παραπομπῆς στὸ ἀνωτέρω παράθεμα ὀφείλομε 
στὸν ἀγαπητὸ καθηγητὴ Christian Troelsgaård, τὸν ὁποῖον καὶ εὐχαριστοῦμε θερμῶς)· 
σημειωτέον ὅτι ἡ μνημονευθεῖσα ὁμιλία συγκαταλέγεται στὰ νόθα ἔργα τοῦ «χρυσοῦ 
τῇ γλώττῃ» πατρός].

4. Χρῦςανθοῦ, Θεωρητικόν, σσ. 179, § 404: «Τὸ δὲ παπαδικὸν μέλος εἶναι τοι-
οῦτον, οἷον εὑρίσκεται εἰς τὰ κοινωνικὰ καὶ χερουβικά. Μελίζονται λοιπὸν μὲ τοιοῦτον 
μέλος ἀνοιξαντάρια, κεκραγάρια, δοχαί, πολυέλεοι, πασαπνοάρια, οἶκοι, μεγαλυνάρια, 
ᾀσματικὰ μαθήματα, εἰσοδικά, τρισάγια, ἀλληλουϊάρια, χερουβικά, κρατήματα».

5. Ἄκρως ἐνδιαφέρουσα καὶ ἰδιαίτερα σημαντικὴ εἶναι νομίζομε ἡ παρατήρηση ὅτι 
ἀφοριστικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν κατάταξη ἑνὸς μέλους στὸ παπαδικὸ γένος εἶναι τὸ ποιη-
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εἰδικώτερα τώρα γιὰ τὸν πολυέλεο, τὸν «ἐν ὀρθριναῖς ὑμνολογίαις», 
δηλαδὴ μετὰ τὰ καθίσματα τῆς δευτέρας στιχολογίας τοῦ Ψαλτηρίου, 
ᾀδόμενον, ἔχομε νὰ παρατηρήσωμε τὰ ἑξῆς:

κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰωάννου τοῦ κουκουζέλη, ἡ μελοποίηση στίχων 
τοῦ πολυελέου ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῶν ἀκολούθων ἑνοτήτων, ὅπως 
προκύπτει ἀπὸ τὶς συνθέσεις πού, κατὰ κύριο λόγο, ἀνθολογοῦνται στὰ 
μουσικὰ χειρόγραφα τῆς παπαδικῆς τοῦ ίΔ΄ καὶ ίε΄ αἰῶνος6:
v  πολυέλεος λεγόμενος «Λατρινός», ἦχος α΄ (Δοῦλοι, Κύριον)
v  Ἡ δευτέρα στάσις τοῦ Λατρινοῦ πολυελέου, ἦχος β΄ (Ἐξομολο-

γεῖσθε τῷ Κυρίῳ)
v  πολυέλεος λεγόμενος «Κουκουμᾶς», ἦχος α΄ (Δοῦλοι, Κύριον)
v  Ἡ δευτέρα στάσις τοῦ πολυελέου «ὃς καλεῖται Κουκουμᾶς», ἦχος 

α΄ (Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ) ἢ «ὁ β΄ ψαλμὸς τοῦ Κουκουμᾶ, ὃς 
λέγεται τετράστιχος», ἦχος α΄ (Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ) (ὀκτά-
ηχος)

v  Ἕτερος πολυέλεος, ὃν ψάλλουν οἱ μοναχοὶ συνοπτικόν, ἦχος πλ. β΄ 
(Δοῦλοι, Κύριον)

v  Ἕτερος ψαλμὸς καὶ αὐτὸς καλογερικός, ἦχος πλ. β΄ (Ἐξομολο-
γεῖσθε τῷ Κυρίῳ)

v  Ἀπὸ τὸν πολυέλεο στίχοι καλοφωνικοί, ἦχος α΄ (ἐκ τοῦ ψαλμοῦ 
ρλδ΄)

v  Ἀπὸ τὸν ἕτερο ψαλμὸ στίχοι καλοφωνικοί, ἦχος β΄ (ἐκ τοῦ ψαλμοῦ 
ρλε΄)

Ἡ παραπάνω ἑνότητα τῶν συνθέσεων τοῦ πολυελέου, συμπληρώνε-
ται ἀπὸ τὴν παράθεση τῶν λεγομένων ἀντιφώνων τοῦ πολυελέου. τὰ 
ἀντίφωνα αὐτὰ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ στίχοι ἀπὸ διαφόρους ψαλ-
μοὺς τοῦ Δαβίδ, στοὺς ὁποίους προσδίδεται ἰδιαίτερη, κατὰ περίπτωση, 
ἑορτολογικὴ χροιά, πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων ἀγγέλων, μαρτύρων, ἱεραρχῶν 

τικὸ κείμενο τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαβίδ. πρβλ. καὶ ςταθΗ, Μορφολογία καὶ ἔκφραση, σσ. 
38-40. 

6. Γιὰ τὴ σύνταξη τῶν πινάκων ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ περιλαμβάνουν τὶς ἑνότητες 
τῶν συνθέσεων τοῦ πολυελέου ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιφώνων του, ὅπως αὐτὲς παρατίθενται 
στὶς παπαδικὲς τοῦ ίΔ΄ καὶ ίε΄ αἰῶνος, εἴχαμε ὑπ’ ὄψιν μας τοὺς ἑξῆς κώδικες: εΒε 
2458, κουτλ. 399 καὶ 457, τοῦ ίΔ΄ αἰῶνος, καθὼς καὶ εΒε 2406, κωνστ. 86, Ἰβηρ. 973, 
974 καὶ 985, τοῦ ίε΄ αἰῶνος.
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ἢ ὁσίων τῆς Ὀρθοδοξίας, καθὼς καὶ λοιπῶν δεσποτικῶν ἢ θεομητορικῶν 
ἑορτῶν. οἱ συνθέσεις τῶν ἀντιφώνων ποὺ συνήθως ἀνθολογοῦνται στὶς 
παπαδικὲς τοῦ ίΔ΄ καὶ ίε΄ αἰῶνος εἶναι οἱ ἀκόλουθες:
v  Ἀντίφωνον ψαλλόμενον εἰς τὴν  Ὑπεραγίαν θεοτόκον, ἦχος α΄ 

(Λόγον ἀγαθόν)
v  Ἀντίφωνον ψαλλόμενον τῇ μεγάλῃ  Ἀπόκρεω καὶ τῇ τυρινῇ, 

ἦχος γ΄ (Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος)
v  Ἀντίφωνον ψαλλόμενον εἰς βασιλεῖς, ἦχος α΄ (Ἐπακούσαι σου 

Κύριος)
v  Ἀντίφωνον ψαλλόμενον εἰς ἱεράρχας, ὁσίους καὶ μάρτυρας, ἦχος δ΄ 

(Ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον)
v  Ἀντίφωνα εἰς τὴν ςύναξιν τῶν  Ἀσωμάτων, ἦχος πλ. β΄ (Αἰνεῖτε 

τὸν Κύριον)
v  Ἀντίφωνα εἰς τὴν θείαν μεταμόρφωσιν, ἦχος βαρύς (Τὰ ἐλέη 

σου, Κύριε).

μορφολοΓίκα ςΧολία

εἰσερχόμεθα εὐθὺς ἀμέσως σὲ ἐπὶ μέρους μορφολογικὰ σχόλια, ἀφο-
ρῶντα στὴ διάρθρωση τοῦ μέλους τῶν στίχων ποὺ ὁ μαΐστωρ κουκουζέ-
λης ἐμέλισε.

καὶ πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, θὰ διαπραγματευθοῦμε τὶς συνθέσεις τοῦ πολυελέ-
ου, περὶ τοῦ ὁποίου σημειώνομε προοιμιακὰ τὴν ἀκόλουθη ὀφθαλμοφανῆ 
διαπίστωση: τὸ μελικὸ βάρος τῶν συνθέσεων τῶν στίχων τοῦ πολυελέου 
μεταπίπτει στὸ καταληκτήριο ἀλληλούια, τὸ ὁποῖο ἐπαναλαμβάνεται 
συνήθως δύο ἢ τρεῖς φορές, ἀνάλογα μὲ τὶς μουσικὲς ἰδέες καὶ τὰ μελικὰ 
στοιχεῖα ποὺ θέλει νὰ παραθέση ὁ μαΐστωρ κουκουζέλης.

παρ’ ὅλα αὐτὰ μποροῦμε νὰ διακρίνωμε τὶς ἀκόλουθες περιπτώσεις με-
λοποιήσεως τοῦ ψαλμικοῦ κειμένου τῶν προμνημονευθέντων ψαλμῶν:

α) ςτὸν πολυέλεο Δοῦλοι, Κύριον τὸ ψαλμικὸ κείμενο μελίζεται χωρὶς 
ἐπιτηδεύσεις καὶ «περιττολογίες». περιπτώσεις μουσικοῦ πλατυασμοῦ 
καὶ ἐκτενέστερη μελικὴ ἐπεξεργασία παρατηροῦμε ἀφ’ ἑνὸς μὲν κατὰ τὴ 
μελοποίηση τῆς τελευταίας λέξεως τοῦ ψαλμικοῦ κειμένου, ἀφ’ ἑτέρου 
δὲ κατὰ τὴ μελοποίηση κάποιας ἄλλης λέξεως τοῦ ψαλμικοῦ κειμένου 
σύμφωνα μὲ τὴν βούληση τοῦ μελουργοῦ.
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β) παρόμοια μελικὴ μεταχείρηση παρατηροῦμε ἐπίσης στὸ ψαλμικὸ 
κείμενο τοῦ πολυελέου Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅπου καὶ πάλι πλατυά-
ζεται τὸ μέλος τόσο τῆς τελευταίας λέξεως, ὅσο καὶ κάποιας ἄλλης.

καὶ ταῦτα μὲν ὅσον ἀφορᾶ στὸ μέλος ποὺ «ντύνει» τὸν ψαλμικὸ στίχο 
τῶν πολυελέων. Ἐρχόμενοι τώρα στὸ μέλος τῶν καταληκτηρίων ἀλλη-
λούια, διακρίνομε, ἔπειτα ἀπὸ προσεκτικὴ ἐξέταση, τὶς παρακάτω διαφο-
ροποιήσεις στὴ μελικὴ ἐπεξεργασία τους, ἀρχικὰ στὸν πολυέλεο Δοῦλοι 
Κύριον.

Πρῶτον: ὅπως ἐκ προοιμίου ἤδη ἐπισημάναμε παρατηροῦμε μιὰ ξε-
χωριστὴ καὶ σαφῶς ἐκτενέστερη μελικὴ μεταχείρηση τοῦ ἀλληλούια 
–οἱ διαστάσεις τοῦ ὁποίου εἶναι συχνὰ διπλάσιες ἢ τριπλάσιες σὲ σχέ-
ση μὲ τὸ μέλος τοῦ ψαλμικοῦ κειμένου– κατὰ τὴν ὁποία ὁ μελουργός, 
ἀποδεσμευμένος πλέον ἀπὸ τὰ νοήματα ποὺ πρέπει νὰ μεταδώση στοὺς 
πιστοὺς μέσῳ τοῦ ψαλμικοῦ κειμένου, ξεδιπλώνει τὶς μουσικές του ἰδέες 
φανερώνοντας τὴν τέχνη καὶ μαεστρία του. προκειμένου νὰ ἐξαντλήση 
τὰ μελικὰ τόξα ποὺ γεννᾶ ἡ φαντασία του, ἀναδιπλώνει τὸ κείμενο τοῦ 
ἀλληλούια καὶ ἐπαναλαμβάνει αὐτὸς ὅσες φορὲς εἶναι ἀπαραίτητο, γιὰ νὰ 
ἐπιτευχθῆ τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα: ἡ δημιουργία τέχνης ὑψηλῆς καὶ 
θαυμαστῆς.

Δεύτερον: ἀξιοπαρατήρητο στοιχεῖο, κατὰ τὴ μελοποίηση τοῦ κατα-
ληκτηρίου αὐτοῦ ἀλληλούια, εἶναι ἡ ἐπιβολή, στὴν ἀρχὴ τῆς λέξεως, 
ἑνὸς μικροῦ κρατήματος, τιτιτιρριτε, τὸ ὁποῖο βέβαια παρατείνει ἀκόμη 
περισσότερο τὸ μέλος καὶ καθηδύνει μάλιστα τὶς ἀκοὲς τῶν ἀκροωμένων 
πιστῶν.

Τρίτον καὶ τελευταῖο στοιχεῖο ποὺ παρατηρεῖ κανεὶς κατὰ τὴ δια-
πραγμάτευση τῆς μελικῆς ἐπενδύσεως τοῦ ἀλληλούια, τῆς κατακλεῖδος 
αὐτῆς τῶν στίχων τοῦ πολυελέου Δοῦλοι, Κύριον, εἶναι ἡ προετοιμασία 
τῆς εἰσαγωγῆς του –τόσο γιὰ τὸν προσευχόμενο πιστό, ὅσο καὶ γιὰ τὸ 
χορὸ ψαλτῶν ποὺ μελῳδεῖ τὴ σύνθεση– μὲ τὴν πρόταξη τῆς γνωστῆς 
παρακελευσματικῆς προσταγῆς λέγε· καὶ λέγομε προετοιμασία, διότι ἡ 
φράση αὐτὴ –γραμμένη πάντοτε στὰ χειρόγραφα μὲ κόκκινη μελάνη– 
ψάλλεται ἀπὸ τὸν μονοφωνάρη ἢ καλοφωνάρη ὡς μιὰ ἐπισήμανση γιὰ 
περισσότερη σπουδὴ καὶ προσοχὴ στὸ μέλος ποὺ θὰ ἀκολουθήσει.

ςτὴ δεύτερη στάση τοῦ πολυελέου, δηλαδὴ τὸν ψαλμὸ ρλε΄ Ἐξομολο-
γεῖσθε τῷ Κυρίῳ, τὰ πράγματα διαφοροποιοῦνται ὅσον ἀφορᾶ στὴ μελική 
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του κατακλεῖδα· καὶ τοῦτο διότι στὴν προκειμένη περίπτωση ἔχομε τὴν 
ὕπαρξη τοῦ ἀνακλώμενου ἐφυμνίου «ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ». Ἡ 
συνηθέστερη περίπτωση μελοποιήσεως τοῦ ἐφυμνίου τούτου –τὸ ὁποῖο, 
σημειωτέον, μελίζεται χωρὶς ἰδιαίτερη μουσικὴ ἀνάπτυξη σὲ λιτὲς καὶ 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἁπλὲς μελικὲς γραμμές– προϋποθέτει τὴν παράθεση δύο 
μελισματικὰ ἐπιτηδευμένων ἀλληλούια στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τοῦ 
ἀνακλωμένου. Ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ ἀλληλούια τὸ τελευταῖο καὶ καταλη-
κτήριο, καταλαμβάνει –κατὰ τὴν ἐκτύλιξη τοῦ μέλους του– σαφῶς με-
γαλύτερη ἔκταση, ἐνῶ πολλὲς φορὲς δὲν λείπουν καὶ οἱ ἐπαναλήψεις, μὲ 
τὴν παρεμβολὴ τῶν ἐνηχηματικῶν συλλαβῶν να, νε κ.λπ.

Ἡ περίπτωση ποὺ παραπάνω περιγράψαμε, γίνεται πιὸ σύνθετη, 
ὅταν τὰ «ἀλληλουϊάρια» –ἀνεξάρτητα ἐὰν αὐτὰ εὑρίσκονται στὴν ἀρχὴ 
ἢ τὸ τέλος τοῦ ἐφυμνίου– παρατίθενται πλέον περίτεχνα τῶν ἀνωτέρω, 
σχεδὸν διπλάσια σὲ σύγκριση μὲ τὸ ψαλμικὸ κείμενο, ἐπαναλαμβανόμε-
να τοὐλάχιστον δύο φορές.

τέλος σημειώνομε καὶ τὴν ἐκτενέστατη μελικὴ μεταχείρηση τοῦ 
στίχου Τῷ πατάξαντι βασιλεῖς, κατὰ τὴν ὁποία ἔχομε ἀφ’ ἑνὸς μὲν πρό-
ταξη τῆς παρακελευσματικῆς προσταγῆς λέγε πρὸ τῶν, ἑκατέρωθεν τοῦ 
ἐφυμνίου, «ἀλληλουϊαρίων», ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἐκτεταμένη μελισματικὴ ἐπι-
τήδευση, τόσο τῶν «ἀλληλουϊαρίων», ὅσο καὶ τοῦ ψαλμικοῦ κειμένου 
τοῦ ἀνακλωμένου:

«Τῷ πατάξαντι βασιλεῖς μεγάλους· λέγε – νααα... ἀλληηη... ναλλη-
λούια, α – να –λληη... να – λληλούουου...ια· ὅτι εἰς αἰῶνα τὸ ἔλεεε...
εεε τὸ ἔλεος αὐτοῦ· λέγε νααα...λληηη...να – λληλούιααααα... να – 
λληηη... να – λληλούουουια»7. 

καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ κουκουζέλους μελοποιηθέντων 
στίχων τοῦ πολυελέου.

Ἐάν, τώρα, θελήσωμε νὰ ἐπιχειρήσωμε μιὰν ἀνάλογη ἐξέταση τῶν 
στίχων τῶν ἀντιφώνων τοῦ πολυελέου –ποιημάτων τοῦ μαΐστορος–, τὰ 
ἀποτελέσματα τῆς ἐρεύνης αὐτῆς δὲ θὰ ἀφίστανται τῶν ὅσα παραπάνω 
ἐκθέσαμε. παρατηροῦμε δηλαδὴ καὶ ἐδῶ τὰ ἑξῆς:

7. Βλ. εΒε 2406 φ. 136v.
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α) τὸν πλατυασμὸ τῆς τελευταίας ἢ ἄλλης λέξεως τοῦ ψαλμικοῦ κει-
μένου, μοναδική, θὰ λέγαμε «μουσικὴ περιττολογία», στὶς συνήθως σύν-
τομες μουσικὲς γραμμὲς ποὺ τὸ χαρακτηρίζουν.

β) τὴν ἐκτενῆ μελισματικὴ ἐπεξεργασία τοῦ τελικοῦ-καταληκτηρίου 
ἀλληλούια, τὸ ὁποῖο καταστρώνεται σὲ ἐπαναλήψεις, τοὐλάχιστον τρεῖς 
φορές, μὲ τὴν παρεμβολὴ ἐπίσης τῶν ἠχηματικῶν συλλαβῶν να, νε, τα, 
χα, κτλ.

γ) τὴν ἐπιβολή, στὴν ἀρχὴ ἢ ἐνδιαμέσως τῶν ἀκροτελευτίων «ἀλλη-
λουϊαρίων», βραχέος κρατήματος ἢ ἠχήματος α να νε νε να, τὸ ὁποῖο 
προσδίδει στὴ σύνθεση ἀκόμη ἐντονώτερο μελισματικὸ χαρακτῆρα ἐκτε-
νοῦς μελικῆς μεταχειρήσεως.

δ) τὴν παράθεση, τέλος, τῆς παρακελευσματικῆς-καλοφωνάρικης 
προσταγῆς λέγε πρὸ καὶ ἐνδιαμέσως τῶν τελικῶν «ἀλληλουϊαρίων».

τὰ στοιχεῖα αὐτά, ποὺ διέπουν καὶ χαρακτηρίζουν τὸ μέλος τῶν ἀντι-
φώνων τοῦ πολυελέου ποὺ ἐμέλισε ὁ περίφημος μαΐστωρ  Ἰωάννης ὁ 
κουκουζέλης, συνηγοροῦν, φρονοῦμε, ὑπὲρ τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῶν συν-
θέσεων τούτων ὡς «ἀλληλουϊαρίων»8, προσδιορισμοῦ ποὺ συνοδεύει τὰ 
ἀξιοθαύμαστα αὐτὰ φωνητικὰ μνημεῖα τῆς Ψαλτικῆς τέχνης καὶ ὑπερ-
θεματίζει οὐσιαστικὰ γιὰ τὸν χαρακτῆρα καὶ κύριο λειτουργικό τους 
στόχο: τὴν αἴνεση καὶ δοξολογία τοῦ τριαδικοῦ θεοῦ.

κρίνομε σκόπιμο, στὴ συνέχεια, ν’ ἀναφερθοῦμε διεξοδικώτερα σὲ δύο 
ἰδιαίτερα σημαντικὲς περιπτώσεις μελοποιήσεως τῶν στίχων τοῦ πολυ-
ελέου.

1) Ἡ περίπτωση τῆς ἐπιβολῆς κειμένου

εὐρύτατα διαδεδομένη, κυρίως στοὺς στίχους τοῦ λεγομένου Λατρι-
νοῦ πολυελέου, εἶναι ἡ παροῦσα περίπτωση τῆς ἐπιβολῆς κειμένου9. Δύο 

8. πρβλ. καὶ ςταθΗ, Ἰωάννης κουκουζέλης, σ. 36.
9. Γιὰ τὴν ᾀσματικὴ αὐτὴ πράξη, τῆς ἐπιβολῆς κειμένου στοὺς τελευταίους στίχους 

τοῦ λατρινοῦ πολυελέου, βλ. καὶ ςταθΗ, Ἡ δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία, σσ. 77-
78 καὶ 197-198. ςταθΗ, Οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα, σσ. 69-70 καὶ 137. 
ςταθΗ, Ἡ ᾀσματικὴ διαφοροποίηση, σσ. 193-198. καρα, Ἰωάννης Κουκουζέλης, σσ. 
28-29.
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εἶναι τὰ κύρια μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ διακρίνουν τὴν πρὸς 
ἐξέταση περίπτωση:

Πρῶτον, βέβαια, ἡ ἐπιβολὴ στὸ τέλος τοῦ ψαλμικοῦ στίχου, ἄλλου 
κειμένου, ἐξωψαλμικοῦ, πεποιημένου σὲ στίχους 15συλλάβους, 12συλ-
λάβους, 10συλλάβους κ.λπ., κειμένου πού, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀναφέρεται 
στὴν Ὑπεραγία θεοτόκο, στὶς μνῆμες τῶν κυριωτέρων δεσποτικῶν 
ἑορτῶν, στοὺς ἀρχαγγέλους ἢ στὴ ςύναξη τῶν Ἀσωμάτων ταξιαρχῶν, 
καθὼς καὶ σὲ ἄλλες μνῆμες μεγάλων ἑορταζομένων ἁγίων. οἱ συνθέσεις 
αὐτὲς ἔχουν ὡς κύριο στόχο τὴν ἐξύμνηση καὶ τὸν ὑπερθεματισμὸ ἑνὸς 
συγκεκριμένου ἑορτολογικοῦ γεγονότος καὶ προσαρτώμενες στοὺς στί-
χους τοῦ πολυελέου προσδίδουν αὐτόματα σ’ αὐτοὺς εἰδικὴ ἑορτολογικὴ 
χροιά, προκειμένου νὰ τονισθῆ ἡ ἑκάστοτε τρέχουσα ἑορτή. Ἡ ἐπιβολὴ 
τῶν κειμένων τούτων –τῶν ὁποίων τὰ γράμματα, περ’ ἀπ’ τὸ μέλος, προ-
έρχονται, τὶς περισσότερες φορές, ἀπὸ τὸν κάλαμο τοῦ ἰδίου τοῦ μελουρ-
γοῦ– παρατηρεῖται στοὺς τελευταίους στίχους τοῦ Λατρινοῦ πολυελέου, 
Οἶκος Ἀαρών, Οἶκος Λευΐ, Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, καὶ κυρίως Εὐλο-
γήσατε τὸν Κύριον10. μὲ ἀφορμὴ τὴ διαπίστωση αὐτή, ἀναπόφευκτη 
εἶναι ἡ ἀκόλουθη παρατήρηση:

ςτοὺς χειρόγραφους κώδικες τῆς παπαδικῆς τοῦ ίΔ΄ αἰῶνος καὶ 
ἐντεῦθεν ποικίλλει ἡ κατάταξη τῶν ἐν λόγῳ ἐξωψαλμικῶν κειμένων σὲ 
ἀντιστοιχία μὲ τοὺς ἀνωτέρω ψαλμικοὺς στίχους11. ςύνηθες, γιὰ παρά-
δειγμα, εἶναι τὸ φαινόμενο, κατὰ τὸ ὁποῖο τοῦ στίχου Εὐλογήσατε τὸν 
Κύριον ἕπεται ἡ παράθεση ὅλων ἢ ὁρισμένων μόνον ἐξωψαλμικῶν ἑορ-
τολογικῶν κειμένων «αὐτονόμων» χωρὶς δηλαδὴ νὰ προτάσσεται αὐτῶν 
κάποιος συγκεκριμένος ψαλμικὸς στίχος τοῦ πολυελέου12. Ὅλα τοῦτα μᾶς 
ὁδηγοῦν στὸ ἑξῆς συμπέρασμα: ὁ ᾀσματομελῳδῶν στίχους τοῦ πολυελέ-
ου, εἶχε τὴ δυνατότητα, ἀνάλογα μὲ τὸ ἑορτολογικὸ θέμα ποὺ ἤθελε νὰ 
προβάλη καὶ πανηγυρικὰ νὰ ἐξυμνήση, νὰ ἐπιλέξη τὸ ἀνάλογο κείμενο, 
τὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ προσαρτήση σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς στίχους τοῦ Λατρι-
νοῦ πολυελέου ποὺ προσημειώσαμε. μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπετυγχάνετο 
ἄριστα τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα· νὰ ἐγκωμιασθῆ ὁ τιμώμενος ἅγιος ἢ 

10. Βλ. πρόχειρα τοὺς κώδικες εΒε 2406 φφ. 95r-96r καὶ εΒε 2458 φφ. 93v-94r.
11. πρβλ. ςταθΗ, Ἡ δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία, σσ. 197-198.
12. Βλ. γιὰ παράδειγμα τοὺς κώδικες εΒε 2406 φφ. 95v-96r καὶ εΒε 2458 93v-94r.
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νὰ ἀναπεμφθοῦν δοξολογικοὶ διθύραμβοι πρὸς τιμὴν τοῦ τυχόντος ἑορτο-
λογικοῦ γεγονότος.

πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ συνηγορεῖ καὶ τὸ δεύτερο μορφολογικὸ 
χαρακτηριστικὸ ποὺ διακρίνει τὶς ἐν λόγῳ συνθέσεις: ἡ μελικὴ μετα-
χείρηση τοῦ κειμένου τοῦ ψαλμικοῦ στίχου εἶναι ἰδιαίτερα ἁπλῆ, χωρὶς 
ἐξάρσεις καὶ ἐπιτηδεύσεις. Ὁ μελοποιός, μετατοπίζει τὸ κύριο βάρος τῆς 
μελουργικῆς του δεινότητος στὸ ἐξωψαλμικὸ κείμενο –ἀκριβῶς γιὰ νὰ 
ὑπερθερματισθῆ τὸ ἐπιθυμητὸ ἑορτολογικὸ γεγονός– ἐνῶ τὸ ψαλμικὸ 
κείμενο μελίζεται σχεδὸν «περιγραφικὰ» ὡς «πρόλογος» ἢ «εἰσαγωγὴ» 
τῆς ὅλης συνθέσεως13.

Ἀπὸ μιὰ λεπτομερέστερη, πλέον ἐξειδικευμένη ἐξέταση τοῦ μέλους 
τοῦ στίχου Εὐλογήσατε τὸν Κύριον, ἐξάγομε ὀφελιμώτατα συμπεράσμα-
τα· στὸν κώδικα εΒε 2406, φ. 95v, σημειώνεται ὁ στίχος Εὐλογήσατε 
τὸν Κύριον καὶ ἀκολουθεῖ ἡ παράθεση τῶν κειμένων· Δεῦτε τῇ παν
άγνῳ,  Ἐμμανουὴλ παιδίον,  Ἄγγελοι ὑμνήσατε, Αἰνοῦσί σε στρατιαί. 
ςτὴ συνέχεια τοῦ ἰδίου κώδικος (φ. 96r) παρατίθεται καὶ πάλι ὁ στίχος 
Εὐλογήσατε τὸν Κύριον, τοῦ ὁποίου ἕπονται τὰ κείμενα· Ἀλαλάξατε τῷ 
Θεῷ καὶ Ἐλπὶς ἁπάντων ἄχραντε. ςυγκρινόμενο τὸ μέλος τῶν δύο αὐτῶν 
στίχων Εὐλογήσατε τὸν Κύριον εἶναι πανομοιότυπο, τονισμένο ὡς ἑξῆς:

Ἐπιπλέον, ὁ στίχος αὐτός, τονισμένος στὸ ἴδιο ἀκριβῶς μέλος, παρατί-
θεται καὶ στὸν κώδικα εΒε 2458, φ. 93v (ὅπου φέρει τὴν ἔνδειξη: «ἕτε-
ρον τοῦ μαΐστορος κὺρ Ἰωάννου Κουκουζέλους»), μὲ τὴν ἐπιβολὴ αὐτὴ τὴ 
φορὰ τῶν κειμένων· Ἁγνὴ παρθένε, Τοὺς ὀρθοδόξους ἄνακτας, Παντά-
νασσα πανύμνητε καὶ Ἄγγελοι ὑμνήσατε. τέλος, γιὰ νὰ προχωρήσωμε 
περισσότερο τὸν παρόντα συλλογισμὸ καὶ πρὸς ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρων 

13. αὐτὸ καὶ μόνο τὸ γεγονὸς προσφέρει στὸν ψάλλοντα τὴ δυνατότητα νὰ προκρίνη 
τὸν ψαλμικὸ στίχο ποὺ ἐπιθυμεῖ, χωρὶς νὰ κινδυνεύη νὰ ἀλλοιωθῆ ὁ χαρακτήρας τῆς 
συνόλου συνθέσεως.

¸            ¸          ˇ          ˝     ¸        ˝           ˇ         ¸           ˝                ‰     ¸      ˝ ˇ              ¸a a ∂v g b svd h˛ dl g h j fJö>>>ä ghI
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ἐκτεθέντων, σημειώνομε ὅτι καὶ τὸ μέλος τοῦ στίχου Οἶκος Ἀαρὼν14 
–καὶ συγκεκριμένα ἡ κατακλεῖδα του· Εὐλογήσατε τὸν Κύριον– ταυτίζε-
ται μὲ τὸ μέλος τοῦ στίχου Εὐλογήσατε τὸν Κύριον. Ἰδοὺ τί ἀποδεικνύει 
μιὰ παράλληλη παράθεση τῶν δύο στίχων: 

Ἂς σημειωθῆ ἀκόμη ἐδῶ ὅτι καὶ οἱ ὑπόλοιποι στίχοι ποὺ χρησιμεύ-
ουν ὡς «πρόλογοι» τῶν ἐξωψαλμικῶν αὐτῶν κειμένων διαφοροποιοῦνται 
ἐλάχιστα, κυρίως στὸ μέλος ποὺ ἐπενδύει τὴν κατάληξη τὸν Κύριον15, τὸ 
ὁποῖο προοδευτικὰ ἐπιμηκύνεται ὡς ἑξῆς (βλ. εΒε 2406, φ. 95r-v): 

14. Βλ. εΒε 2406 φ. 95r.
15. παρόμοιο φαινόμενο παρατηροῦμε καὶ στὶς μεταγραφὲς τῶν συνθέσεων τούτων 

στὴ νέα μέθοδο κατὰ τὴν ἐξήγηση τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Ἔτσι, γιὰ παρά-
δειγμα, οἱ πέντε διαφορετικοὶ στίχοι Εὐλογήσατε τὸν Κύριον ποὺ παραθέτει ὁ Χουρ-
μούζιος στὸν αὐτόγραφο κώδικά του μπτ 704, φφ. 77v, 78v, 79r, καὶ 80r-v, παρουσι-
άζονται μὲ πανομοιότυπο προοίμιο Εὐλογήσατε καὶ διαφοροποιοῦνται ὀλίγον ὡς πρὸς 
τὴν καταληκτήρια φράση τὸν Κύριον. Ἐπαληθεύει λοιπὸν ὅ,τι ἀνωτέρω σημειώσαμε. Ἡ 
μελῴδηση πρὸ τῶν ἐξωψαλμικῶν ἑορτίων κειμένων τούτου ἢ τοῦ ἄλλου στίχου διόλου 
παραλλάσσει ἢ διαφοροποιεῖ τὸν χαρακτῆρα ποὺ ἀποπνέει ἡ ὅλη σύνθεση.
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Ἐν πολλοῖς λοιπὸν ὅμοιο τὸ μέλος τοῦ –προτασσομένου τῶν πρὸς ἐξέ-
ταση ἐξωψαλμικῶν συνθέσεων– ψαλμικοῦ κειμένου τῶν τελευταίων 
στίχων τοῦ Λατρινοῦ πολυελέου, μελισμένο σὲ ἁδρὲς καὶ «περιγραφικὲς» 
μελῳδικὲς γραμμές, ἀρκετὸ μὲν γιὰ νὰ ἐπιβάλλη τὸν ἦχο καὶ τὴν ὅλη 
σύνθεση, κατάλληλο δὲ γιὰ νὰ μεταθέση τὴν προσοχὴ στὸ ἀκολουθοῦν 
–ἐπιτηδευμένο μελικά– κείμενο τὸ ἀναφερόμενο σὲ συγκεκριμένο ἑορτο-
λογικὸ γεγονὸς τῆς  Ὀρθοδόξου  Ἀνατολικῆς  Ἐκκλησίας.

2) Ἡ περίπτωση τῶν καλοφωνικῶν στίχων

Ἀνεπανάληπτα καὶ ἀξεπέραστα φωνητικὰ μνημεῖα, ἀπαράμιλλου 
μουσικοῦ κάλους καὶ μελουργικῆς δεινότητος, οἱ πρὸς ἐξέταση καλοφω-
νικοὶ στίχοι τοῦ πολυελέου ἀποτελοῦν ἀναντίρρητα τὸ ἀποκορύφωμα τῆς 
ψαλτικῆς τέχνης καὶ βυζαντινῆς μελοποιίας. εἶναι προφανὲς ὅτι στὴν πε-
ρίπτωση αὐτὴ ἔχομε νὰ κάνωμε μὲ τὴν ᾀσματικὴ πράξη τῆς καλοφωνίας 
τῆς ὁποίας τὰ βασικὰ γνωριστικὰ στοιχεῖα εἶναι τρία16:

16. Βλ. διεξοδικὴ διαπραγμάτευση τοῦ θέματος σὲ ςταθΗ, Οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ 
τὰ μαθήματα, σσ. 66-79. εἰδικώτερα γιὰ τὴν καλοφωνικὴ μεταχείρηση τοῦ ψαλμοῦ 
134, βλ. WILLIAMS, The kalophonic Tradition for the Polyeleos Psalm 134.
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Πρῶτον, αὐτὸ καθ’ ἑαυτὸ τὸ καλοφωνικὸ μέλος, μὲ τὴν ἔννοια τῆς 
πεποικιλμένης μελικῆς ἐπιτηδεύσεως καὶ τοῦ ἐντόνου μελισματικοῦ 
χαρακτῆρος. Ἡ καλοφωνικὴ μελοποιία διακρίνεται γιὰ τὶς πλατιὲς με-
λωδίες, τὰ εὑρηματικὰ μελικὰ τόξα, τὸ «κεκαλωπισμένον» μέλος μὲ τὶς 
συχνὲς ἐναλλαγὲς καὶ μεταπτώσεις ἀπὸ ἤχου εἰς ἦχον, τὴν παράθεση 
ποικίλων θέσεων τῆς βυζαντινῆς μελοποιίας. Διακρίνεται, μὲ λίγα λό-
για, γιὰ τὸν εὐρύτατο πλατυασμὸ τοῦ μέλους17.

Δεύτερον, ἡ ὕπαρξη τῶν λεγομένων ἀναγραμματισμῶν ἢ ἀναπο-
δισμῶν.  Ἡ ἀνακατάστρωση δηλαδὴ τοῦ οἱουδήποτε ψαλμικοῦ κειμένου 
ἢ ἄλλου ὑμνογραφήματος, σὲ τέτοιο σημεῖο ὥστε νὰ διαφοροποιῆται τε-
λικὰ τὸ ἀρχικὸ κείμενο, καὶ νὰ καθοδηγῆ πλέον ὁ μελουργὸς τὰ νοήματα 
πρὸς τὴν κατεύθυνση ποὺ ὁ ἴδιος ἐπιθυμεῖ νὰ προβάλλη ἢ νὰ ἐξάρη ἰδιαί-
τερα. ςυχνὰ φαινόμενα στὴν περίπτωση αὐτή, εἶναι οἱ ἐπαναλήψεις συλ-
λαβῶν ἢ καὶ ὁλοκλήρων λέξεων καὶ φράσεων, καθὼς καὶ ὁ ἀναποδισμὸς 
τῶν ψαλμικῶν στίχων. Δὲν λείπει ἀκόμη ἡ παρεμβολὴ διαφόρων στίχων 
ἀπὸ τὸν ἴδιο ψαλμὸ ἢ ἀπὸ ἄλλο ὑμνογράφημα καὶ ἡ παράθεση ἐξωψαλμι-
κοῦ κειμένου, πεποιημένου πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ μελουργοῦ18.

Τρίτον, ἡ ἐπιβολὴ βραχέων ἢ ἐκτενῶν κρατημάτων καὶ ἠχημάτων 
στὴν ἀρχή, στὴ μέση καὶ κυρίως στὸ τέλος τῆς ὅλης συνθέσεως. μὲ 
τὸν τρόπο αὐτό, σφραγίζεται καταλυτικὰ ἡ ἀξεπέραστη αὐτὴ μουσικὴ 
δημιουργία μὲ τὸ ἀποκύημα τῆς μελουργικῆς φαντασίας τοῦ μελοποιοῦ. 
οἱ ἄσημες συλλαβὲς τεριρεμ, νενα, χιχι, τιτι κ.λπ., εἴτε λειτουργοῦν ὡς 
προοίμιο καὶ εἰσαγωγή –preludio κατὰ τὴν διεθνῆ μουσικὴ ὁρολογία– 
τῆς συνθέσεως, εἴτε ὡς ἀνάπαυλα καὶ ἐνδιάμεση στάση, εἴτε τέλος ὡς 
δυναμικὴ καὶ ἐκτενὴς κατακλεῖδα αὐτῆς, προσδίδουν τόνο πανηγυρικό, 
ἐπιμηκύνουν τὴ μελωδία, δημιουργοῦν ποικίλα συναισθήματα καὶ ἐξα-
σφαλίζουν ὅλους ἐκείνους τοὺς ὅρους ποὺ πρέπει νὰ πληροῖ μιὰ σύνθεση 
γιὰ νὰ χαρακτηρισθῆ μουσική πανδαισία19.

Ἡ λαμπρὴ αὐτὴ πράξη τῆς καλοφωνίας, ἂν καὶ χαρακτηρίζεται ἀναμ-
φισβήτητα ὡς ἡ «Ars Nova» τῆς βυζαντινῆς μελοποιίας κατὰ τὸν ίΔ΄ 
αἰῶνα, εἶχε ἤδη ἀναπτυχθῆ καὶ διαμορφωθῆ ἐνωρίτερα, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς 

17. Βλ. ςταθΗ, ὅ.π., σσ. 68-69.
18. Βλ. αὐτόθι, σσ. 69-70. WILLIAMS, ibid., pp. 179-180.
19. Βλ. καὶ ςταθΗ, ὅ.π., σ. 70.
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ἀκόμη τοῦ ίΓ΄ αἰῶνος20. Ὁ δὲ μαΐστωρ  Ἰωάννης ὁ κουκουζέλης, «εἰ καὶ 
μέγας τῷ ὄντι διδάσκαλος ἦν καὶ οὐδενὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ παραχωρεῖν εἶχε 
τῆς ἐπιστήμης»21, ἀκολούθησε τοὺς προγενεστέρους του διδασκάλους 
κατὰ τὴ διακονία τοῦ «δρόμου τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης»22: «εἵπετο δ’ οὖν 
ὅμως κατ’ ἴχνος αὐτοῖς καὶ οὐδέν τι τῶν ἐκείνοις δοξάντων καὶ δοκιμα-
σθέντων καλῶς δεῖν ᾤετο καινοτομεῖν· διὸ οὐδὲ ἐκαινοτόμει»23. τοῦτο 
καθίσταται πλέον σαφέστερο ἀπὸ μιὰ εἰς βάθος ἐξέταση τῶν καλοφω-
νικῶν στίχων ποὺ ἐμέλισε ὁ κουκουζέλης, ὅπου κανεὶς διαπιστώνει ὅτι 
διαφυλάσσονται ὅλα ἐκεῖνα τά, ἀφοριστικὰ τῆς καλοφωνίας, στοιχεῖα 
ποὺ ἀνωτέρω κατονομάσαμε.

Χωροῦντες ἤδη σὲ διεξοδικώτερη ἀνάλυση τῆς παρούσης περιπτώσε-
ως τῶν καλοφωνικῶν στίχων, σημειώνομε ὅτι ἀντικείμενο καλοφωνικῆς 
μεταχειρίσεως ἀποτελοῦν οἱ στίχοι αὐτοὶ τοῦ ρλδ΄ ψαλμοῦ (Δοῦλοι, Κύ-
ριον) ποὺ ἀναφέρονται στὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν. θέμα ἰδιαίτερα πρόσφορο 
στὸν ὀρθόδοξο μελουργὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ καταδείξη τὴν ἀσημαντότητα 
καὶ οὐτιδανότητα τῶν εἰδώλων, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴ μεγαλειότητα τοῦ 
τριαδικοῦ θεοῦ: Στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν 
καὶ οὐκ ὄψονται, ὦτα ἔχουσι καὶ οὐκ ἐνωτισθήσονται, οὐδὲ γάρ ἐστι 
πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.

μιὰ συνεξέταση καὶ ἀντιπαράθεση τῶν ψαλμικῶν αὐτῶν στίχων 
πρὸς τοὺς μετὰ ταῦτα διαμορφωμένους καλοφωνικούς, ἀποτελεῖ ἰδιαί-
τερα ἔγκυρο καὶ εὔγλωττο πειστήριο γιὰ τὴν ἀλήθεια ὅσων παραπάνω 
ἐκθέσαμε. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ὁ στίχος Στόμα ἔχουσι μετατρέπεται 
κατὰ τὴν καλοφωνική του μεταχείρηση ὡς ἑξῆς:

(ἦχος α΄) Στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσι
στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσι
τὰ εἴδωλα – τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν
οὐ λαλήσουσι τὰ εἴ – τὰ εἴδωλα
οὐ λαλήσουσι τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν
ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων

20. Βλ. αὐτόθι, σ. 67· καὶ γιὰ τὶς ἀπαρχὲς τοῦ καλοφωνικοῦ μέλους σσ. 71-79.
21. Βλ. Χρυσάφης, σ. 44147-148.
22. Βλ. «τὸ μνημόσυνον» τοῦ κουκουζέλη, ποὺ χαράσσει ὁ Ἰωάννης πλουσιαδηνὸς 

στὸν αὐτόγραφό του κώδικα Διον. 570, φ. 216r. πρβλ. ςταθΗ, Τὰ χειρόγραφα Β΄, σ. 711.
23. Βλ. Χρυσάφης, σ. 44149-151.



340  Α Χ Ι Λ Λ Ε Υ Σ   Γ .  Χ Α Λ Δ Α Ι Α Κ Η Σ§ §

στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσι
τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν
(ἦχος πλ. α΄) τοτοτοροτο  τεριρεμ (ἐκτενὲς κράτημα)
ἀλληλούια24.

παρόμοιο εἶναι καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς καλοφωνικῆς ἐπιτηδεύσεως 
τῶν δύο ἑπομένων στίχων· Ὀφθαλμοὺς ἔχουσι καὶ Ὦτα ἔχουσι. Ὁ κο-
λοφώνας ὅμως τῆς καλοφωνίας εἶναι σίγουρα ὁ στίχος Οὐδὲ γάρ ἐστι 
πνεῦμα, ἀπὸ τὶς πλέον σπουδαῖες καὶ χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις τῶν 
καλοφωνικῶν στίχων ποὺ ἐξετάζομε:

(ἦχος α΄) Οὐδὲ γάρ ἐστι πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν
καὶ οὐ λαλή – λαλήσουσι τὰ εἴ – τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν
στόμα ἔχουσι τὰ εἴδωλα καὶ οὐ λαλή – λαλήσουσι
οὐ λαλήλουσι τὰ εἴδωλα [πάλιν] τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν
ἀργύριον – ἀργύριον καὶ χρυσίον
ἔ – χε ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων
οὐ λαλή – λαλήσουσι τὰ εἴδωλα [τῶν ἐθνῶν]
τὰ εἴδω –χωχω– λα –χαχα– τῶν ἐθνῶν
στόμα ἔχουσι καὶ οὐ – καὶ οὐ λαλὴ – λαλήσουσι
[ἀναποδισμός]
(ἦχος α΄) Ὀφθαλμοὺς ἔχουσι τὰ εἴδωλα
καὶ οὐκ ὄψονται τὰ εἴδωλα
καὶ οὐ λαλήσουσι
(ἦχος πλ. α΄) οὐδὲ γάρ ἐστι πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν
οὐ λαλήσουσι τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν
καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς

24. τὸ κείμενο δημοσιεύεται ἀπὸ τὸν κώδικα εΒε 2458, φφ. 100r-101r. Ὁ ἴδιος 
στίχος παρατίθεται ἐπίσης στὰ φύλλα 101r-102r τοῦ ἰδίου κώδικος, προσηρμοσμένος 
στὸ κείμενο τοῦ στίχου Ὀφθαλμοὺς ἔχουσι, ὅπου καὶ παρουσιάζεται μὲ διαφορετικὴ ἀνα-
κατάστρωση τοῦ ποιητικοῦ κειμένου, ὡς ἑξῆς: (ἦχος α΄) Στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσι 
/ τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν οὐ λαλήσουσι / τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν / στόμα ἔχουσι καὶ οὐ 
λαλήσουσι τὰ εἴδωλα / στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσι τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν / ἀργύρι-
ον καὶ χρυσίον ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων / καὶ οὐ λαλήσουσι τὰ εἴδωλα – τὰ εἴδωλα τῶν 
ἐθνῶν / ἀργύριον – ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων / στόμα ἔχουσι καὶ 
οὐ λαλήσουσι / (ἦχος πλ. α΄) ἀλληλούια,  ἀλληλούια, ἀλλη –τιτιριτι (βραχὺ κράτημα) 
/ ἀλληλούια.
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στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλὴ – λαλήσουσι
(ἦχος α΄) ἀλληλούια, ἀχαναχα – ἀλληλούια
(ἦχος πλ. α΄) ἀλλη  τιριτιριτι... (κράτημα)
ἀλληλούια, – ἀλλη –κικι– να – λληλούια
ἀλληλούια25.

ςτοιχεῖο ἄξιο ἰδιαίτερης προσοχῆς στὸν ἀνωτέρω στίχο, περ’ ἀπ’ τοὺς 
ἀναγραμματισμούς, τοὺς ἀναποδισμοὺς καὶ τὴν ἐπιβολὴ κρατημάτων, 
εἶναι ἡ χρήση ἀναφωνημάτων σχετλιαστικῶν, συγκεκριμένα στὴ λέξη 
τὰ εἴδωλα26: τὰ εἴδω –χωχω– λα –χαχα–. τὰ ἀναφωνήματα αὐτὰ –μι-
μούμενα κραυγὲς γέλωτος ὑπὸ τὴ μορφὴ ἠχημάτων– ὑποκρύπτουν μιὰ 
σαφέστατη ἐμπαικτικὴ διάθεση διακωμωδήσεως τῆς λέξεως «εἴδωλα» 
καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, μιὰ προσπάθεια στηλιτεύσεως τῆς ἐπαράτου καὶ 
ποικιλοειδοῦς εἰδωλολατρίας.

καὶ σὲ στίχους ὅμως «τῆς δευτέρας στάσεως τοῦ πολυελέου», τοῦ 
ψαλμοῦ ρλε΄ (Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ), ἐπιφυλάσσει ὁ μαΐστωρ Ἰω-
άννης καλοφωνικὴ μεταχείρηση, μὲ ἰδιαίτερη φροντίδα γιὰ διατήρηση 
ὅλων τῶν, γνωστῶν ἤδη σὲ μᾶς, στοιχείων ποὺ συνιστοῦν καὶ ὁρίζουν 
τὴν καλοφωνία.

Ἀπὸ τὰ ποικίλα, πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, παραδείγματα ἀναφέρο-
με ἐδῶ τὴν περίπτωση τοῦ στίχου Τῷ καταδιελόντι τὴν ἐρυθρὰν θάλασ-
σαν, ὁ ὁποῖος ὡς καλοφωνικὸς ἐμφανίζεται μὲ τὴν ἀκόλουθη μορφή:

(ἦχος πλ. β΄) Τῷ καταδιελόντι τὴν  Ἐρυθρὰν θάλασσαν εἰς
       διαιρέσεις
καὶ διαγαγόντι τὸν  Ἰσραὴλ διὰ μέσου αὐτῆς.
Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, τῶν κυρίων
τῷ καταδιελόντι τὴν θάλασσαν
καὶ ἐκτινάξαντι Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ,
εἰς θάλασσαν Ἐρυθράν,  Ἀλληλούια
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔ –χε– τὸ ἔλεος αὐτοῦ,  ἀλληλούια

25. τὸ κείμενο δημοσιεύεται ἀπὸ τὸν κώδικα εΒε 2458, φφ. 102r-103v. τὸ ἴδιο κεί-
μενο δημοσιεύει ὁ ςταθΗς, ὅ.π., σσ. 69-70. Ἐπίσης, τὸ μέλος τοῦ παρόντος καλοφωνικοῦ 
στίχου –ἐξηγημένο στὴ νέα μέθοδο ἀπὸ τὸν Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα– παρατίθεται 
στὸν κώδικα μπτ 704, φφ. 39r-41v. οἱ λέξεις δὲ ποὺ ἐντὸς ἀγκυλῶν θέτομε, ἀπαντοῦν 
μόνο στὸν ἀνωτέρω, αὐτόγραφο τοῦ Χουρμουζίου, κώδικα.

26. Βλ. ςταθΗ, ὅ.π., σ. 70.
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α νε να νε – ριτερετε (ἐκτενὲς κράτημα)
ἀλληλούια27.

θὰ ὁλοκληρώσωμε τὴν παράγραφο αὐτὴ καὶ τὴν ἀναφορά μας στοὺς 
καλοφωνικοὺς στίχους τοῦ πολυελέου μὲ τὴν παράθεση ἑνὸς ἰδιαίτερα χα-
ρακτηριστικοῦ καλοφωνικοῦ στίχου ἀπὸ τὸν Λατρινὸ πολυέλεο, ὁ ὁποῖος 
ἀνθολογεῖται συνήθως στοὺς χειρόγραφους μουσικοὺς κώδικες μὲ τὴν 
ἔνδειξη «ἀναποδισμὸς» ἢ «ἀναγραμματισμός». πρόκειται γιὰ τὸν στίχο 
Εὐλογητὸς Κύριος ἐκ Σιών, λαμπρὸ δεῖγμα τῆς ὑψηλῆς συνθετικῆς τέ-
χνης καὶ τῆς ἀνυπερβλήτου μουσικῆς ἰδιοφυίας τοῦ μαΐστορος Ἰωάννου 
τοῦ κουκουζέλους. Ἰδοὺ τὸ κείμενο τοῦ ἐν λόγῳ  ἀναποδισμοῦ:

Εὐλογητὸς Κύριος ἐκ Σιὼν ὁ κατοικῶν  Ἱερουσαλήμ,
Κύριος ἐκ Σιὼν εὐλογητός.
Εὐλογητὸς Κύριος ἐκ Σιών, ὃς ἐπάταξεν ἔθνη πολλὰ καὶ
     ἀπέκτεινε βασιλεῖς κραταιούς.
Ὁ Κύριος εὐλογητός·
Κύριος ὃς ἐπάταξεν τὰ πρωτότοκα Αἰγύπτου,
ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους·
καὶ ἔδωκεν τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν Ἰσραὴλ λαῷ αὐτοῦ.
Ὁ κατοικῶν Ἱερουσαλὴμ Κύριος·
κύριος πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησεν
ὁ Κύριος πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησεν,
ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ
τιτιτιριρι – τετερερουτε (κράτημα)
Εὐλογητὸς ἐκ Σιὼν Κύριος
ὁ κατοικῶν Ἱερουσαλὴμ Κύριος,  ἀλληλούια28.

Δὲν ἀπομένει τίποτε ἄλλο πλέον παρὰ νὰ τερματίσωμε τὸ λόγο μας 
μὲ τούτη τὴν ἀποστροφή, παραφράζοντας τὴ ρήση τοῦ μανουὴλ Δούκα 
τοῦ Χρυσάφη καὶ λαμπαδαρίου: Μὴ τοίνυν νόμιζε ἁπλῆν εἶναι καὶ μονο-
ειδῆ τὴν τῶν τοῦ πολυελέου στίχων μεταχείρησιν, ἀλλὰ ποικίλην τε καὶ 

27. τὸ κείμενο δημοσιεύεται ἀπὸ τὸν κώδικα εΒε 2458, φφ. 111r-112r.
28. τὸ κείμενο δημοσιεύεται ἀπὸ τὸν κώδικα μπτ 704, φφ. 81v-83v, ὅπου παρα-

τίθεται ὁ παρὼν στίχος ἐξηγημένος στὴ νέα μέθοδο παρὰ τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύ-
λακος.
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πολυσχιδῆ καὶ πολύ τι διαφέρειν ἀλλήλων γίνωσκε οἵ τε καλοφωνικοὶ 
στίχοι καὶ τὰ ἀλλάγματα, θεοτοκία καὶ ἑόρτια, καὶ τὰ τοῦ πολυελέου 
ἀντίφωνα καὶ τὰ λοιπά, περὶ ἃ ἡ τέχνη καταγίνεται, κατὰ τὰς μεταχει-
ρήσεις αὐτῶν. Ὥστε τὸν μὲν ποιήσαντα καὶ ἐντέχνως συνθέσαντα ταῦτα, 
χαριτώνυμον  Ἰωάννην Παπαδόπουλον τὸν Κουκουζέλην, ἐπαξίως προσ
αγορεύσαι –ὡς τοιοῦτον ὄντα τῇ ἀληθείᾳ– θαυμασιώτατον, γλυκύτατον, 
διδάσκαλον τῶν διδασκάλων, ὡς ἀληθῶς μαΐστορα29.

29. πρβλ. Χρυσάφης, σσ. 4096-98, 42104-109, 124, 62 467-468, 56348-349, 60416-417.



344  Α Χ Ι Λ Λ Ε Υ Σ   Γ .  Χ Α Λ Δ Α Ι Α Κ Η Σ§ §


