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ΒΥΖΑΝΤΘΝΗ ΜΟΥΣΘΚΗ 

 

     Με ηνλ όξν βπδαληηλή κνπζηθή ελλννύκε ηε κνπζηθή ηεο αλαηνιηθήο 

Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη αλαπηύρζεθε ζην 

Βπδάληην . 

     Η βπδαληηλή κνπζηθή απνηειεί ηε ζπλέλσζε αξραίσλ ειιεληθώλ 

ζηνηρείσλ θαη αλαηνιηθώλ επηδξάζεσλ . Δίλαη πάληα κνλόθσλε θαη δε 

ρξεζηκνπνηνύζε θαζόινπ κνπζηθά όξγαλα . Πξώηνλ , γηα ιόγνπο 

δνγκαηηθνύο θαη δεύηεξνλ , γηα λα κελ πξνδνζνύλ νη παξάλνκεο 

ζπγθεληξώζεηο ησλ πξώησλ ρξηζηηαλώλ . 

 

 

1
νο

 έσο 3
νο

 αη. κ.Υ. Παιαηνρξηζηηαληθή επνρή 

     Ήηαλ ε πεξίνδνο ησλ δησγκώλ θαη ησλ αηξέζεσλ 

     Οη πξώηνη Υξηζηηαλνί ήηαλ από ην ρώξν ηεο Μεζνγείνπ θαη θπξίσο 

Δβξαίνη , Έιιελεο θαη Ρσκαίνη . 

     ε απηόλ ηνλ πνιηηηζκό ππήξρε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειιεληθήο 

κνπζηθήο θαη θπξηαξρία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο . Η γιώζζα ησλ 

εθθιεζηαζηηθώλ θεηκέλσλ  ήηαλ εμαξρήο ειιεληθή θαη ε πξνζσδία ηεο 

γιώζζαο επηδξά ζηε κνπζηθή . 

     Γηαηεξνύληαη νη Φαικνί ηνπ Γαβίδ .Η ζξεζθεπηηθή κνπζηθή 

ρξεζηκνπνηεί δάλεηα από παιαηόηεξεο κεισδίεο ή λέεο ζπλζέζεηο ζε 

αλάινγν ύθνο . Οη ύκλνη θαη νη σδέο ραξαθηεξίδνληαη πλεπκαηηθέο 

(ρξηζηηαληθέο) θαη όρη ειιεληθέο (εηδσινιαηξηθέο) . Η κνπζηθή δηαδίδεηαη 

πξνθνξηθά θαη εθηειείηαη από δύν ρνξνύο (αλδξηθόο – γπλαηθείνο) ζε 

αληηθσλία (ελαιιάμ) ή καδί . Η αξκνλία κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα είλαη 

άγλσζηε θαη σο αξκνλία (θιίκαθα) ππάξρεη κόλν ην δηαπαζώλ (νθηάβα). 

Δπίζεο  ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ην δηαηνληθό γέλνο . 

     Μεγάια θέληξα άλζηζεο ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο ηέρλεο ήηαλ νη 

ειιεληθέο πόιεηο Αιεμάλδξεηα , Αληηόρεηα , Κσλζηαληηλνύπνιε . 
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     Ύκλνη ζσδόκελνη έσο ζήκεξα : «Γόμα ελ πςίζηνηο» , «Κύξηε 

ειέεζνλ» , «Γόμα ζνη Κύξηε» , «Αιιεινύηα» . Μεινπνηνί ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ : Γηνλύζηνο ν Αξενπαγίηεο , Ιγλάηηνο ν 

Θενθόξνο , Κιήκεο ν Αιεμαλδξεύο . 

4νο έσο 10νο αη. κ.Υ. 

     Σα παξαθάησ ηζρύνπλ έσο ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αη. 

     Σν 313 κ.Υ. κε ην δηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ ν Υξηζηηαληζκόο γίλεηαη 

επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο . Παύνπλ νη δησγκνί θαη αξρίδεη λέα 

πεξίνδνο γηα ηε βπδαληηλή κνπζηθή . Αξρίδεη λα δηακνξθώλεηαη ε 

ιεηηνπξγία θαη ε εθθιεζηαζηηθή πκλσδία πινπηίδεηαη κε λέεο κεισδίεο . 

Απηή ηελ πεξίνδν πεξηνξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ εθθιεζηάζκαηνο ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ηα ιεηηνπξγηθά κέιε ςέιλνληαη από εηδηθνύο ςάιηεο . 

Γεκηνπξγνύληαη δύν είδε Φαικσδίαο: α) ν αληηθσληθόο , όπνπ ην 

εθθιεζίαζκα ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε πνπ ςάιινπλ αιιεινδηαδόρσο θαη 

β) ν θαζ’ ππαθνήλ  όπνπ ν ιαόο ςάιιεη κόλν ην εθύκλην (ππαθνή) ή 

αθξνζηηρία (αθξνηειεύηηα ηνπ ύκλνπ). 

 Υεηξνλνκία: Με ηε ρεηξνλνκία , πνπ ήηαλ είδνο κνπζηθήο ζύλζεζεο , ν 

θνξπθαίνο ηνπ ρνξνύ θξαηνύζε ην ξπζκό , ην ρξσκαηηζκό , ηελ έθθξαζε 

θαη ήηαλ γξακκέλε κε θόθθηλε κειαλή. 

     Οη ζπνπδαηόηεξνη πκλνγξάθνη ηνλ 4
ν
 – 5

ν
 αη. είλαη νη ηξείο κεγάινη 

Ιεξάξρεο: Βαζίιεηνο ν Μέγαο ,Γξεγόξηνο ν Ναδηαλδελόο ,  Ισάλλεο ν 

Υξπζόζηνκνο , επίζεο ν Αζαλάζηνο ν Μέγαο θ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

 

Από ηνλ 5
ν
 αη. κ.Υ εκθαλίδνληαη λέα είδε κνπζηθήο – πνηεηηθήο 

ζύλζεζεο: 

1. Σξνπάξηνλ: ζεκαίλεη ζηξνθή θαη είλαη ζηίρνη πξνζαξκνζκέλνη ζε 

κηα γλσζηή κεισδία – πξόηππν. Παίξλεη ην όλνκα ηεο αλάινγα κε 

ην πεξηερόκελν , ηε ζέζε ηνπ ζηελ Αθνινπζία ή ηελ αξρηθή 

θξάζε. 

2. Κνληάθηνλ: Σν πξώην κεγαιύηεξν ζε έθηαζε πνίεκα θαη ην 

απνηεινύζαλ α) ν Πξόινγνο ή θνπθνύιηνλ β) νη 24 Οίθνη (ζηξνθέο 

κε αιθαβεηηθή αθξνζηηρίδα πάλσ ζηε κεισδία ηεο πξώηεο 

ζηξνθήο).  

3. ηηρεξόλ: Η εθθώλεζε πνπ πξνεγείηαη από ην Φαιηήξην . Σν 

ηηρεξόλ Πξνζόκνηνλ βαζίδεηαη ζε έλα «απηόκεινλ»  (κεισδία - 

πξόηππν) . 

4. Καλόλαο: Η πην ζύλζεηε κνξθή πνηήκαηνο κε πνιιέο ζηξνθέο . 

Απνηειείηαη από 9 Χδέο, όπνπ θάζε Χδή έρεη νκνηόκνξθν πνηεηηθό 

κέηξν θαη κεισδία θαη απνηειείηαη από ηνλ Δηξκό θαη ηα 

Σξνπάξηα. 

     Παπαδηθή Μεινπνηία: Πνιππνίθηιεο ζπλζέζεηο πάλσ ζε θαζηεξσκέλα 

θείκελα. 

     Σν δηάζηεκα 5
νο

 – 11
νο

 αη. κ.Υ. ε  βπδαληηλή κνπζηθή γλώξηζε ηε 

κεγαιύηεξε ηεο αθκή . Σνλ 6
ν
 αη. έδεζε ν Ρσκαλόο ν Μεισδόο , ν 

πξώηνο πνηεηήο θνληαθίσλ, ν νπνίνο ράξηζε ζηε βπδαληηλή κνπζηθή ηνπο 

σξαηόηεξνπο ύκλνπο θαη ηξνπάξηα . Μεγάιε κνξθή επίζεο απηήο ηεο 

πεξηόδνπ είλαη ν Ισάλλεο ν Γακαζθελόο . ¨Έξγν ηνπ ε Οθηώερνο, πνπ 

είλαη κία ζπιινγή θαη θαηάηαμε ζε  νθηώ δηαθνξεηηθνύο ήρνπο  θάζε 

ζεκαληηθνύ ύκλνπ ηεο Δθθιεζίαο . Απνηειεί ηελ πξώηε ζεκαληηθή 

ζεσξεηηθή κειέηε ηεο Βπδαληηλήο κνπζηθήο. 

     Μεγάιεο κνλέο – κνπζηθά θέληξα απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ε Μνλή 

ηνπ Αγίνπ άββα (Βεζιεέκ) θαη ε Μνλή ηνπδίνπ (Κσλζηαληηλνύπνιε). 

     Άιινη πκλνγξάθνη απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη νη Κνζκάο ν  Μεισδόο , 

Θενθάλεο ν Γξαπηόο, θ.α 
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Κνζκηθή κνπζηθή 

     Μνπζηθή παίδεηαη ζην παιάηη , όπσο επίζεο θαη ζηνλ ηππόδξνκν από 

ηηο «θαηξίεο» (Αγηναπνζηνιίηεο θαη Αγηνζνθίηεο). Έςειλαλ ηα 

«Βαζηιίθηα» θαη ηα «απειαηίθηα» άζκαηα (θιέθηηθα ηξαγνύδηα). 

Γεκνθηιήο επίζεο ρνξόο ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ είλαη ν 

καθειιαξηθόο (θαζάπηθνο).Μνπζηθό όξγαλν πνπ ήηαλ ζε ρξήζε ζηνλ 

ηππόδξνκν θαη ζην παιάηην ήηαλ ε ύδξαπιηο πνπ θαηάγεηαη από ηνπο 

ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο θαη είλαη ν πξόδξνκνο ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ 

νξγάλνπ. 

Λεηηνπξγηθό δξάκα: Θξεζθεπηηθέο ηειεηέο κε ζηνηρεία ζεάηξνπ (ιόγνο, 

κνπζηθή , θίλεζε , ακθίεζε , ζθεληθά). Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζηε Γπηηθή 

Δπξώπε , αιιά έρεη ην αληίζηνηρό ηνπ ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζηηο 

Δθθιεζίεο ηεο Αλαηνιήο. σδόκελα ιεηηνπξγηθά δξάκαηα: α) «Η ηειεηή 

ηνπ ληπηήξνο» θαη β) «Σξείο παίδεο ελ ηε θακίλσ». 

11
νο

 έσο 19
νο

 αηώλαο κ.Υ. 

     Αξρίδεη ε θάκςε ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο. Η πεξίνδνο 

ραξαθηεξίδεηαη από ζεσξεηηθή κειέηε ηνπ παξειζόληνο , ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ κνπζηθώλ γλώζεσλ , θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία 

νλνκαζηώλ ζρνιώλ. Σππνπνηνύληαη θαη γξάθνληαη ύκλνη γηα όιεο ηηο 

αθνινπζίεο κε πξσηόηππε ζύλζεζε κνπζηθήο . Σα θείκελα δηαηεξνύληαη 

αλαιινίσηα θαη ζώδνληαη αθόκα θαη ζήκεξα αξθεηά πηζηέο θαηαγξαθέο . 

Γηαθξίλνπκε 3 πεξηόδνπο άλζεζεο : 

1. Πξώηε άλζεζε 13
νο

 – 16
νο

 αη. κ.Υ. : Αλζνύλ νη κεγάινη καΐζηνξεο 

ή θαιισπηζηέο , νη νπνίνη γξάθνπλ «θαινθσληθέο» ζπλζέζεηο (κε 

απαηηεηηθή δεμηνηερλία) .Ο ζεκαληηθόηεξνο ζπλζέηεο θαη 

ζεσξεηηθόο  απηήο ηεο πεξηόδνπ ήηαλ ν Ισάλλεο Κνπθνπδέιεο  (14 

αη.).  Μεγάια κνπζηθά θέληξα (κεηά ηελ Άισζε ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο) ήηαλ ε εξβία , ε Κξήηε , ε Κύπξνο (ιόγσ 

γεσγξαθηθήο ζέζεο). 

2. Γεύηεξε άλζεζε 1650 – 1770 : Τπάξρεη πινύζηα θαηαγξαθή 

ζπλζέζεσλ θαη βειηίσζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο . εκαληηθά 

κνπζηθά θέληξα είλαη ε Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ην Άγην Όξνο . Ο 

ζεκαληηθόηεξνο ζπλζέηεο απηήο ηεο πεξηόδνπ ήηαλ ν Πέηξνο 

Μπεξεθέηεο , ν νπνίνο επδνθηκεί ζην παπαδηθό ύθνο όπνπ 

θπξηαξρεί ε πξνζσπηθή έκπλεπζε . 
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3. Σξίηε άλζεζε 1770 – 1820 : Πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ αθκή 

ηνπ 19
νπ

 αη . θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο κνπζηθήο δσήο . εκαληηθόο 

κνπζηθόο ππήξμε ν Πέηξνο ν Πεινπνλλήζηνο  , ν νπνίνο 

απινπνίεζε ηε ζεκεηνγξαθία . Δπίζεο θνξπθαίνη κνπζηθνί ήηαλ ν 

Ιάθσβνο ν Πεινπνλλήζηνο θαη ν Πέηξνο ν Βπδάληηνο. 

 

19
νο

 αηώλαο 

     Έρνπκε ηε κεγάιε κεηαξξύζκηζε ηνπ 1814 (βι. παξαθάησ).Αξρίδεη ε 

κνπζηθή ηππνγξαθία ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο . (Βνπθνπξέζηη , Παξίζη , 

Κσλζηαληηλνύπνιε) 

 

Δμέιημε ηεο βπδαληηλήο  ζεκεηνγξαθίαο  

     Η πξώηε ζεκεηνγξαθία ήηαλ ε αιθαβεηηθή ζεκεηνγξαθία, (από ηνπο 

πξώηνπο απνζηνιηθνύο ρξόλνπο έσο ηνλ 4
ν
 αη.) δειαδή ε ζεκεηνγξαθία 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ . 

     Από ηνλ  4
ν
 αη.  έρνπκε ηελ εθθσλεηηθή ζεκεηνγξαθία , όπνπ δηάθνξα 

ζύκβνια δείρλνπλ ηελ πνξεία ηεο κεισδίαο. 

     Σνλ 8ν αη. έρνπκε ηελ αγθηζηξνεηδή γξαθή ηνπ Ισάλλε Γακαζθελνύ  , 

ε νπνία είλαη πνιύπινθε θαη δύζθνιε . Η νλνκαζία ηεο νθείιεηαη ζηα 

αγθηζηξνεηδή ζρήκαηα ησλ  ζπκβόισλ ηεο. 

     Σνλ 14
ν
 αη.  έρνπκε ηε κέζε ή ζηξόγγπιε ζεκεηνγξαθία, όπνπ ν 

Ισάλλεο Κνπθνπδέιεο  πξόζζεζε λέα ζεκάδηα θαη έγηλε αθόκα πην 

πεξίπινθε ε εθκάζεζε ηεο. 

     Σνλ 17
ν
 αη. γίλεηαη πξνζπάζεηα απινπνίεζεο από ηνλ ηεξέα  Βαιάζην 

θαη ηνλ 18
ν
 αη. από ηνλ Πέηξν Πεινπνλλήζην , ηνπ νπνίνπ ην ζύζηεκα 

ήηαλ ην πην αλαιπηηθό. 

Η ηειεησηηθή κνξθή ζηε ζεκεηνγξαθία δόζεθε ην 1814 κε ηελ επηλόεζε 

λένπ ζπζηήκαηνο γξαθήο από ηνπο  α) Γξεγόξην Πξσηνςάιηε, β) 

Υνπξκνύδην Υαξηνθύιαθα θαη γ) Υξύζαλζν , Αξρηεπίζθνπν Γπξξαρίνπ.  

Δίλαη ε γξαθή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα θαη είλαη αηζζεηά 

απινπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ. 

 


