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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟ ΣΙ 

ΑΡΥΕ ΣΗ  Α’ ΥΙΛΙΕΣΙΑ Μ.Υ 

 

 

Παλαιοχριστιανική εποχή 
 

     Αξρίδεη απφ ην Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ (313 κ.Υ.) θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηαδηαθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηε Γπηηθή 

θαη ηελ Αλαηνιηθή Δθθιεζία. Κπξηαξρεί ε ιαηηληθή γιψζζα θαη 

επηθξαηεί ην δηαηνληθφ γέλνο ζηελ θαηαζθεπή ησλ κεισδηψλ. 

Ακβξνζηαλφ κέινο 

     Ο Αγ. Ακβξφζηνο ηνπ  Μεδηνιάλνπ(Μηιάλν) (4νο αη. κ.Υ.), 

πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη  έλαλ ηχπν ιεηηνπξγίαο πνπ λα ηαηξηάδεη 

ζην ιαφ ηεο Γχζεο θαη ζηα αθνχζκαηα ηνπ. Έηζη έθεξε απφ ηελ Αλαηνιή 

έλα ιεηηνπξγηθφ ηππηθφ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε αληηθσληθή 

ςαικσδία, (νη χκλνη ςάιινληαλ απφ δχν ρνξνχο, έηζη πνπ ν έλαο λα 

απαληά ζηνλ άιινλ ή ζηνλ ηεξέα, ν ηεξέαο ζηνλ ρνξφ ή ζην εθθιεζίαζκα 

θιπ). πλζέηεη θαη λένπο χκλνπο κε ιατθφηξνπν χθνο. Ο θχθινο ησλ 

χκλσλ θαη ην ηππηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο πήξαλ ην φλνκα Ακβξνζηαλφ Μέινο 

(cantus Ambrosianus).  

 

Γξεγνξηαλφ κέινο 

    ην ηέινο ηνπ 6νπ αηψλα ν Πάπαο Γξεγφξηνο αλαζεψξεζε θαη πάιη ην 

ζχλνιν ησλ κεισδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε Καζνιηθή Δθθιεζία θαη 

θαζφξηζε πνηεο αθξηβψο κεισδίεο ζα ςάιινληαη θαη ζε πνην ζεκείν ηεο 

ιεηηνπξγίαο. Έηζη ινηπφλ, θαζηεξψλνληαη έλα εληαίν κνπζηθφ χθνο θαη  

εληαία ιεηηνπξγηθά θείκελα ζε φιε ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία. 

Γεκηνπξγείηαη λέν ιεηηνπξγηθφ βηβιίν κε ηελ νλνκαζία Graduale. Σα 

Γξεγνξηαλά κέιε εθηεινχληαη ζε αληηθσλία  ή θαζ’ ππαθννήλ. 
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Υαξαθηεξηζηηθά γξεγνξηαλνχ κέινπο 

 

1. Φαικσδία κε ειεχζεξν ξπζκφ. Γελ ππάξρνπλ κέηξα 

2. Σν θείκελν είλαη πεδφ, φρη ζε ζηίρνπο 

3. Οη κεισδίεο είλαη κνλνθσληθέο 

4. ηεξίδνληαη ζηνπο εθθιεζηαζηηθνχο ηξφπνπο 

5. Η γιψζζα είλαη ε ιαηηληθή 

6. Οη κεισδίεο ήηαλ νη ζπιιαβηθέο(accentus) θαη νη 

κειηζκαηηθέο (concentus) 

7. Η ζεκεηνγξαθία ήηαλ αξρηθά λεπκαηηθή(8
νο

 αη.)  θαη κεηά 

ηεηξάγσλε 

 

Δθθιεζηαζηηθνί ηξφπνη (modi) 

 

     Δίλαη νη θιίκαθεο ηεο Γξεγνξηαλήο κνπζηθήο . Καζηεξψζεθαλ ηνλ    

9
ν
-10

ν
 αη. Έρνπλ νλφκαηα απφ ηελ αξραία ειιεληθή ζεσξία , αιιά θακία 

πξαθηηθή ζχλδεζε κε απηήλ. Υπάρχουν 4 αυκεντικοί και 4 πλάγιοι 

(βρίςκονται μία 4θ χαμθλότερα από τον αυκεντικό) με διαφορά ςτθν 

ζκταςθ , τον δεςπόηοντα φκόγγο , και τα τυποποιθμζνα μελωδικά 

ςχιματα. Τα 3 ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ηξφπσλ είλαη : 

1. Ο ηειηθφο θζφγγνο ελφο ηξφπνπ (finalis) 

2. Οη δεζπφδνληεο θζφγγνη 

3. Υαξαθηεξηζηηθά κεισδηθά ζρήκαηα  
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     Γελ ππάξρεη ηξφπνο απφ ην Ι  δηφηη απηφ ελαιιάζζεηαη κε ην Ιb (ε 

πξψηε δεισκέλε αιινίσζε). Γεληθά νη αιινηψζεηο είλαη άγλσζηεο  κε 

εμαίξεζε ην Ι πνπ γίλεηαη Ιb γηα λα απνθεπρζεί ην απμεκέλν δηάζηεκα 

ΦΑ-Ι  πνπ ραξαθηεξηδφηαλ δηάβνινο ζηε κνπζηθή . 

     Δπίζεο  νη ηξφπνη δελ έρνπλ ζηαζεξφ ηνληθφ χςνο θαη κεηαθέξνληαη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθηειεζηή. 

 

 

Λεηηνπξγηθέο κνξθέο 

     Η Λεηηνπξγία ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζηάο νλνκάδεηαη Missa ( ή 

Messe).Άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ηνλ 4
ν
 αη. Ήδε ηνλ 6

ν
 αη. είρε 

απνθηήζεη κηα ζηαζεξή κνξθή , παξφιν πνπ ηνπο επφκελνπο αηψλεο 

έγηλαλ αξθεηέο αιιαγέο. ε κηα Λεηηνπξγία ππάξρνπλ κέξε πνπ είλαη 

κεηαβιεηά θαη κέξε πνπ είλαη ζηαζεξά .Έηζη ινηπφλ έρνπκε: 

 Proprium Missae : Λεηηνπξγία γηα εηδηθέο ενξηαζηηθέο πεξηζηάζεηο 

κε εθηελέζηεξα θαη πεξηζζφηεξα θείκελα  

 Ordinarium Missae : Υσξίδεηαη ζηα εμήο 6 κέξε : 1. Kyrie eleison 

2. Gloria 3. Credo 4. Sanctus 5. Benedictus 6. Agnus Dei 

     ηαζεξά δηακνξθσκέλν επίζεο απφ ηνλ 6
ν
 αη. είλαη θαη ην Officium 

(Αθνινπζία ησλ Χξψλ , δει. θσδηθνπνηεκέλεο ζπιινγηθέο πξνζεπρέο ζε 

νξηζκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο). 

 

 

Μνπζηθά φξγαλα 

     Όιε απηή ε πεξίνδνο ηεο Μνλνθσλίαο, ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ πφιεκν 

ηεο Δθθιεζίαο ελάληηα ζηα κνπζηθά φξγαλα ηα νπνία νη ηεξείο ζεσξνχλ 

απαξάδεθηα γηα ηελ πκλσδία, ελψ ε απιή αλζξψπηλε θσλή ζεσξείηαη σο 

ε πην θαηάιιειε. Σνλ 9ν αηψλα φκσο, θαηαθέξλεη λα εηζαρζεί ην 

Δθθιεζηαζηηθφ φξγαλν ζηνπο λανχο ησλ Ρσκαηνθαζνιηθψλ 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF
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Ρπζκφο 

     Ο ξπζκφο είλαη έλα πνιχπινθν δήηεκα ιφγσ ηεο αζαθνχο 

ζεκεηνγξαθίαο θαη εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ.  Σα 

ιαηηληθά σο γιψζζα έρνπλ δπλακηθφ ξπζκφ (θάζε ζπιιαβή έρεη ηελ ίδηα 

δηάξθεηα) θαη φρη πξνζσδηαθφ. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε χπαξμε 

ηνπ ηζνρξνληζκνχ, δειαδή ν ρξφλνο είλαη αδηαίξεηνο (δελ ππάξρνπλ 

ηζρπξά θαη αζζελή). 

1. Cantus planus : Ιζφρξνλνη θζφγγνη , έλαο γηα θάζε ζπιιαβή ηνπ 

θεηκέλνπ (ζπιιαβηθφο ρξφλνο) 

2. Cantus figuratus : Μέιηζκα κε πεξηζζφηεξνπο θζφγγνπο πάλσ ζε 

κία ζπιιαβή ηνπ θεηκέλνπ 

3. Cantus mensuratus : Μέινο κε ζηαζεξή δηαδνρή ηζρπξψλ θαη 

αζζελψλ ζεκείσλ. 

 

Δμέιημε ηνπ Γξεγνξηαλνχ Μέινπο 

 

     Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην γξεγνξηαλφ κέινο δέρηεθε επηξξνέο 

απφ ηε ιατθή παξάδνζε . Έηζη, ινηπφλ, έδηλαλ ζηηο κεισδίεο έλα 

ιατθφηξνπν χθνο , πξνζαξκφδνληαο ζε απηέο έλα θείκελν κε κέηξν θαη 

νκνηνθαηαιεμία. Χο ζπλέπεηα, δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο κνξθέο : 

1. Tropus : Πξνζζήθεο ή αληηθαηαζηάζεηο θείκελσλ θαη κεισδηψλ  

πνπ δελ αλήθνπλ ζηα επίζεκα εθθιεζηαζηηθά κέιε ηεο Καζνιηθήο 

Δθθιεζίαο  

2. Sequentia : Μέιε πνπ πξνήιζαλ απφ ηε δηεχξπλζε παιηψλ 

ιεηηνπξγηθψλ κειψλ θαη θεηκέλσλ πνπ  ήηαλ πνιχ δεκνθηιή θαη 

ςάιινληαλ ζε γηνξηέο . Jubilus : Σν κέιηζκα πάλσ ζηελ ηειεπηαία 

ζπιιαβή ηνπ Alleluia . Με ηνλ θαηξφ έγηλε πξνζζήθε θεηκέλνπ 

πάλσ θαη ε θαηλνχξηα κνξθή ηξαγνπδηφηαλ ρσξηζηά απφ ην 

Alleluia. 

     Η  χλνδνο ηνπ Σξηδέληνπ (1545 κ.Υ.) θαηήξγεζε φιεο απηέο ηηο 

πξνζζήθεο , εθηφο απφ ηέζζεξηο, ζηηο νπνίεο πξνζηέζεθε αθφκα κηα ην 

1727. 
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Μνπζηθή  ζεκεηνγξαθία  

   

 

   Αιθαβεηηθή ζεκεηνγξαθία : Απνδίδεηαη ζηνλ Βνήζην (6
νο

 αη. κ.Υ.). ν 

νπνίνο νλνκαηίδεη ηνπο θζφγγνπο κε γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ : A (ια) , 

B (ζη) , C (λην) , D (ξε) , Δ (κη) , F (θα) , G (ζνι) . Η αιθαβεηηθή 

ζεκεηνγξαθία ηειεηνπνηήζεθε ηνλ 6ν αηψλα απφ ηνλ Πάπα Γξεγφξην Α. 

     Νεπκαηηθή ζεκεηνγξαθία :  Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 8
ν
 αη. σο 

κέζνδνο θαηαγξαθήο κηαο ήδε γλσζηήο κεισδίαο κε ηε βνήζεηα κηαο 

γξακκήο πνπ θαζφξηδε ζπγθεθξηκέλν θζφγγν (θα), (κνλφγξακκνο θνξέαο 

θζνγγφζεκσλ). Λεηηνπξγνχζε σο ζηήξηγκα ηεο κλήκεο θαη φρη σο 

αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο κεισδηθήο γξακκήο θαη δελ ππήξραλ 

ζχκβνια γηα ην ξπζκφ , ν νπνίνο αθνινπζνχζε ηνλ ηνληζκφ ηνπ θεηκέλνπ.   

      Guido d’ Arezzo (991-1033): Μνλαρφο θαη παηδαγσγφο κε ζεκαληηθή 

πξνζθνξά ζηε κνπζηθή. Έγξαςε ην ζεσξεηηθφ έξγν Micrologus 

(πνιχηηκε ζεσξεηηθή πεγή γηα ηε ιεηηνπξγηθή κνπζηθή ηνπ 

Μεζαίσλα).Αλάκεζα ζηα φζα έθαλε, ζεκαληηθφηεξα είλαη ηα εμήο: 

 Γηακφξθσζε ηε ζεκεηνγξαθία θαη ζπλεηέιεζε ζηελ κνξθή πνπ 

έρεη ζήκεξα 

 Καζηέξσζε ηηο νλνκαζίεο ησλ θζφγγσλ UT – RE – MI – FA – SOL 

– LA (απνθπγή ηνπ θζφγγνπ si) κε βάζε ηελ αθξνζηηρίδα ηνπ  

«Ύκλνπ ηνπ Αγίνπ Ισάλλε» 
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 Καζηέξσζε ηε δηδαζθαιία ηεο solmisatio (solfege) ,κηα πνιχπινθε 

κέζνδν κνπζηθήο αλάγλσζεο , πνπ θάλεη, φκσο, δπλαηή ηελ 

εθκάζεζε κεισδηψλ. 

 Γεκηνχξγεζε ην «ρέξη ηνπ Guido» , έλα κλεκνηερληθφ θφιπν σο 

πξαθηηθφ ηξφπν απεηθφληζεο ησλ θζφγγσλ 

 Πξνζζέηεη άιιεο δχν γξακκέο ζηε δεκηνπξγία πεληαγξάκκνπ 

 

Λεηηνπξγηθφ Γξάκα 

     Γξψκελα πνπ αλαπαξηζηνχλ ζθελέο  απφ ηελ Αγία Γξαθή θαη ηνπο 

βίνπο ησλ Αγίσλ, ησλ νπνίσλ ζψδνληαη κφλν ηα θείκελα. ηελ αξρή ήηαλ 

ζηε ιαηηληθή γιψζζα θαη γηλφηαλ ρξήζε ησλ γξεγνξηαλψλ κεισδηψλ . 

ηαδηαθά ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηνπηθή δηάιεθηνο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη 

ιατθέο κεισδίεο. Οη παξαζηάζεηο έσο ηνλ 11
ν
 αη. πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζα ζηνπο λανχο. Αξγφηεξα κεηαηξέπνληαη ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

πνπ παίδνληαη ζε πιαηείεο θαη  νλνκάδνληαη Μπζηήξηα (15
νο

 αη.) 
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Η ΚΟΜΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΣΑ ΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΑΙΩΝΑ 

 

 

     Η Δθθιεζία παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

κνπζηθήο ζηε Γχζε θαηά ην Μεζαίσλα. Παξάιιεια, απφ ηνλ 11
ν
 αη. 

αλαπηχζζνληαη ηα αζηηθά θέληξα θαη βειηηψλεηαη ε νηθνλνκία. 

Δκθαλίδνληαη λέα ζηνηρεία πνιηηηζκνχ, λέα ηδαληθά (π.ρ. ηππνηηζκφο) θαη 

αλαπηχζζεηαη ε ινγνηερλία. Με ηηο ηαπξνθνξίεο ε ηάμε ησλ ηππνηψλ 

δεκηνπξγεί ηε δηθή ηεο κνπζηθή ηέρλε. Δπίζεο, δεκηνπξγείηαη ην chanson 

(= ηξαγνχδη), φπνπ πνίεζε θαη κνπζηθή  έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα. 

    

  Οη θαηεγνξίεο κνπζηθψλ είλαη ε εμήο : 

 

Οη ηξνβαδνχξνη (trouvadours, απφ ην trouvar=εθεπξίζθσ, επηλνψ κηα λέα 

κνπζηθή) 

 Δκθαλίδνληαη ζηε Νφηηα Γαιιία 

 Πξνέξρνληαη απφ ηελ ηάμε ησλ επγελψλ ή αζηψλ 

 Δίλαη πεξηπιαλψκελνη πνηεηέο θαη κνπζηθνί πνπ παίδνπλ ζηηο 

απιέο ησλ θενπδαξρψλ  

 Θέκαηα ηξαγνπδηψλ: ηππνηηθφο έξσηαο, ηαπξνθνξίεο 

 Δμαθαλίδνληαη ηνλ 12
ν
 αη. 

 ψδνληαη πεξίπνπ 2500 πνηήκαηα θαη 300 κεισδίεο ελψ γλσζηά 

είλαη πεξίπνπ 450 νλφκαηα ηξνβαδνχξσλ (Γνπιηέικνο 9
νο

) 

      

Σελ εθηέιεζε ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπο ζπρλά ηελ αλέζεηαλ ζε δνγθιέξ 

(jongleurs, αθξνβάηεο- ζαπκαηνπνηνί) θαη κελεζηξέινπο (menestrels, 

πιαλφδηνη κνπζηθνί) νη νπνίνη ηξαγνπδνχζαλ κε ηε ζπλνδεία κηαο άξπαο 

ή κε κία βηέια (πξφγνλνο ηνπ βηνιηνχ). 
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Οη ηξνπβέξνη (trouveres) 

 Δκθαλίδνληαη ζηελ θεληξηθή θαη Βφξεηα Γαιιία κεηά ην 1150 κΥ. 

 Η θαηαγσγή είλαη ίδηα κε απηή ησλ ηξνβαδνχξσλ 

 Θέκαηα ηξαγνπδηψλ: επηπιένλ ηα εξσηθά έπε 

 Γελ εμαθαλίδνληαη, αιιά αζηηθνπνηνχληαη 

 Γεκηνχξγεζαλ ην αζηηθφ κεζαησληθφ ηξαγνχδη πνπ αξγφηεξα 

γίλεηαη ην έληερλν θνζκηθφ ηξαγνχδη 

 Γλσζηά είλαη πεξίπνπ 200 νλφκαηα ηξνπβέξσλ κε πην γλσζηφ ηνλ 

Adam de la Halle (1237-1287)   

   Σα ηξαγνχδηα ησλ ηξνπβέξσλ θαη εξσηνηξαγνπδηζηψλ (βι. παξαθάησ) 

ηξαγνπδηφηαλ ζηνπο θχθινπο ησλ Vagantes. Ήηαλ θνηηεηέο ή απφθνηηνη 

παλεπηζηήκηνπ θαη απνηεινχλ ην κνξθσκέλν πξνζσπηθφ ησλ 

θενπδαξρηθψλ Απιψλ. Πνηεηέο πνπ αζθνχζαλ έληνλε θαη 

αληηεθθιεζηαζηηθή θξηηηθή κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιαηηληθή γιψζζα. Σα Carmina Burana  ήηαλ 

ζπιινγή ηξαγνπδηψλ ηνπο πνπ γξάθηεθε ην 1240 ζηελ Απζηξία θαη 

βξέζεθε ζηε Μνλή Beuren ηεο Βαπαξίαο ηνλ 19
ν
 αη. Πεξηέρεη 300 

πνηήκαηα θαη κεινπνηήζεηο ζε λεπκαηηθή ζεκεηνγξαθία. Σνλ 20
ν
 αη. ν 

ζπλζέηεο Carl Orff  κεινπνίεζε θάπνηα απφ απηά (1936). 

     Οη Δξσηνηξαγνπδηζηέο (Minnesanger) 

 Δκθαλίδνληαη ζηε Γεξκαλία ηνλ 13
ν
 αη. 

 Δίλαη ην αληίζηνηρν ησλ ηξνβαδνχξσλ ηεο Γαιιίαο  

 Ήηαλ αζηνί, φρη ηππφηεο 

 Δθηεινχζαλ ηα ηξαγνχδηα νη ίδηνη 

 Θέκαηα ηξαγνπδηψλ: θπξίσο ε αγάπε 

Σνλ 14
ν
 αη. έξρεηαη ε παξαθκή ησλ εξσηνηξαγνπδηζηψλ θαη ηνπο 

δηαδέρνληαη νη Αξρηηξαγνπδηζηέο, νη νπνίνη: 

 Αλήθνπλ ζηελ αζηηθή ηάμε 

 Ιδξχνπλ ζρνιέο κνπζηθήο πνπ είλαη ζσκαηεία θαη ιεηηνπξγνχλ κε 

θαλνληζκνχο. 

Η κνξθή ησλ ηξαγνπδηψλ : Σα πην ραξαθηεξηζηηθά πξφηππα απηήο ηεο 

κνπζηθήο ήηαλ νη κπαιάληεο κε δνκή ΑΑΒ, ην ξνληφ (ηξαγνχδη γηα ζφιν 

θσλή κε ρνξσδηαθφ φκσο ξεθξέλ) θαη ην βηξειαη (παξφκνην κε ηελ 

ηηαιηθή κπαιάληα).      
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ΠΡΩΙΜΗ ΠΟΛΤΦΩΝΙΑ 

 

     Με ηνλ φξν πνιπθσλία αλαθεξφκαζηε ζηελ ηαπηφρξνλε ζπλήρεζε 

δχν ή πεξηζζνηέξσλ θζφγγσλ (ή θσλψλ, δει. αλεμάξηεησλ κεισδηθψλ 

γξακκψλ).Η πνιπθσλία ππάξρεη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. ηε Γχζε δελ 

είλαη απφιπηα γλσζηφ ην πφηε έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο. ηελ αξρή είλαη 

απνηέιεζκα απηνζρεδηαζκνχ θαη δελ βαζίδεηαη ζε θάπνηεο ζεσξεηηθέο 

αξρέο. Η πξψηε ηεθκεξησκέλε πνιπθσλία αξρίδεη απφ ηε Γαιιία θαη ηελ 

Αγγιία. Αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο πνιπθσλίαο. 

     Σερληθή Organum 

     Σα πξψηα δείγκαηα απηήο ηεο κνξθήο πνιπθσλίαο ηα ζπλαληάκε ηνλ 

9
ν
 αη. ην Organum, κία γξεγνξηαλή κεισδία πνπ νλνκάδεηαη θχξηα   

(vox principalis ή tenor) ζπλνδεπφηαλ απφ κία άιιε θσλή (vox organalis 

ή duplum). Οη δχν απηέο θσλέο εμειίζζνληαη κε παξάιιειε θίλεζε. 

Καησ απφ κηα λφηα ηεο κεισδίαο αληηζηνηρνχζε κία λφηα ηεο ζπλνδείαο. 

Έηζη ινηπφλ έρνπκε ηε ζρέζε «λφηα πξνο λφηα», ην νπνίν ιαηηληθά 

νλνκάδεηαη «punctum contra punctum”, θαη εμειίρζεθε ζηελ έλλνηα 

Contrapunctum, πνπ ζεκαίλεη Αληίζηημε. 

     Η εμέιημε ηεο ηερληθήο Organum ζχκθσλα κε ηα ρεηξφγξαθα πνπ 

έρνπλ ζσζεί είλαη ε εμήο: 

 Musica Enchiriadis (Β. Γαιιία, 9
νο

 αη.): Η αξρηθή κεισδία (tenor) 

βξίζθεηαη ςειφηεξα, ελψ ε ζπλνδεπηηθή κεισδία (duplum) είλαη ε 

ρακειφηεξε θσλή. Οη δχν θσλέο θηλνχληαη κε παξάιιεια 

δηαζηήκαηα 4
εο

 ή 5
εο

. Σν Organum απηφ νλνκάδεηαη παξάιιειν 

(Parallel Organum). Σα δηαζηήκαηα 4
εο

, 5
εο

 θαη 8
εο

 είλαη ηα πξψηα 

ζχκθσλα δηαζηήκαηα. 
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 Winchester Tropar (Αγγιία, 1050 κ.Υ.): πιινγή πνπ πεξηέρεη 

πεξίπνπ 150 δίθσλα organum. Σν duplum αξρίδεη ρακειφηεξα απφ 

ηνλ tenor, κε ην νπνίν φκσο θάλεη θαη αληίζεηε θίλεζε ή 

δηαζηαπξψζεηο. Έρνπκε επίζεο θαη δηαζηήκαηα 3
εο

 θαη 6
εο

 απφ 

αληίζεηε θίλεζε.  

 

 

 Saint Martial (Santiago de Compostela, 1100 κ.Υ.): To duplum 

βξίζθεηαη ςειφηεξα απφ ηνλ tenor θαη θηλείηαη κε ειεχζεξε 

θίλεζε. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ηχπνπο 

Organum, ζε κία λφηα ηεο ρακειφηεξεο θσλήο αληηζηνηρνχλ 

πεξηζζφηεξεο λφηεο ηεο ςειφηεξεο θσλήο. 
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Άιιεο ηερληθέο ηεο πξψηκεο πνιπθσλίαο 

 

Σερληθή Discantus 

     Δκθαλίδεηαη ηνλ 12
ν
 αη. θαη εμειίζζεηαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 13

νπ
 αη. 

ζηε Γαιιία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαζηεξψλεηαη ε αληίζεηε θίλεζε 

πιένλ σο βαζηθή αξρή ηεο πνιπθσληθήο δεκηνπξγίαο. ε θάζε θζφγγν 

ηνπ tenor αληηζηνηρεί έλαο ζηαζεξφο αξηζκφο θζφγγσλ ηνπ duplum. 

 

Σερληθή Faux-bourdon (ςεπδέο βάζηκν) 

     Απνηειεί παξαιιαγή ηνπ discantus θαη εκθαλίδεηαη ζηελ Αγγιία. 

Υξήζε ηνπ faux-bourdon έρνπκε ζε ηξίθσλεο ζπλζέζεηο, φπνπ ζηνλ tenor 

πξνζηίζεληαη δχν θσλέο ζε δηαζηήκαηα 3
εο

 θαη 6
εο 

(ζπγρνξδίεο ζε α’ 

αλαζηξνθή). 

 

 

 

Motetus 

     Η έλλνηα πξνθχπηεη απφ ην  mot=ιέμε. Ο tenor θαη ν duplum έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ θείκελν κεηαμχ ηνπο. Η κνξθή motetus εμειίρζεθε θαη 

κεηαιιάρζεθε ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ (βι. επφκελα θεθάιαηα). 
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ΥΟΛΗ ΣΗ NOTRE DAME  

 

     Κέληξν ηεο απνηειεί  ν θαζεδξηθφο λαφο ηεο Παλαγίαο ησλ Παξηζίσλ, 

γη’ απηφ νλνκάζηεθε ρνιή ηεο Παλαγίαο ησλ Παξηζίσλ  (ecole de Notre 

Dame).  

 

Μνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

     Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν άλζεζήο ηεο, έρνπκε ηε δεκηνπξγία δίθσλσλ 

ζπλζέζεσλ κε ηελ ηερληθή Organum κε ηνλ tenor (πνπ ιέγεηαη επίζεο θαη 

cantus) λα βξίζθεηαη ρακειφηεξα. Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν,  νη 

ζπλζέζεηο είλαη Organa κε ηξείο ή ηέζζεξεηο θσλέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ tenor). Η χπαξμε πεξηζζνηέξσλ θσλψλ 

νδήγεζε ζηελ αθξηβή δηακφξθσζε ηνπ ξπζκνχ. Δπίζεο, δεκηνπξγείηαη ην 

αξκνληθφ (ζπγρνξδηαθφ) χθνο, φπνπ ζπκθσλίεο ζεσξνχληαη ηα 

δηαζηήκαηα 1
εο

 , 4
εο

 , 5
εο

 , 8
εο

.  

 

πλζέηεο 

 

 Leoninus (1180): Έγξαςε ην Magnus Liber Organi , κία ζπιινγή 

χκλσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θχθιν ησλ ενξηψλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ (πξψηε πεξίνδνο άλζεζεο). 

 Perotinus (1200): Τπήξμε καζεηήο ηνπ Leonin. Δπεμεξγάζηεθε ην 

Magnus Liber Organi ηνπ δαζθάινπ ηνπ , πξνζζέηνληαο θσλέο 

ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ (δεχηεξε πεξίνδνο άλζεζεο). 
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Δίδε πνιπθσληθήο κνπζηθήο 

 

 Organum: Όπσο αλαθέξζεθε, ήηαλ αξρηθά δίθσλα θαη κεηά 

εμειίρηεθαλ ζε ηξίθσλα θαη ηεηξάθσλα, κε ηνλ tenor σο 

ρακειφηεξε θσλή. 

 Conductus: ηξνθηθφ πνίεκα ζε ιαηηληθή γιψζζα κε πνιπθσληθή 

επεμεξγαζία γηα ηξεηο θσλέο (tenor+ δχν θσλέο).Ο tenor ζπλήζσο 

πξνέξρεηαη απφ κηα θνζκηθή κεισδία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

αθνξά ζέκαηα απφ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή. 

 Motetus : Τπάξρνπλ έσο θαη ηεηξάθσλα κνηέηα. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θεηκέλσλ ζε ιαηηληθή ή ιατθή 

γιψζζα πνπ ερνχλ ηαπηφρξνλα. Ο tenor παξακέλεη κία γξεγνξηαλή 

κεισδία κε κεγάιεο ξπζκηθέο αμίεο , ελψ νη άιιεο θσλέο ( πνπ νη 

νλνκαζίεο ηνπο είλαη duplum, triplum, quadruplum) έρνπλ θνζκηθφ 

θείκελν. ηαδηαθά, ην κνηέην απνθηά θαζαξά θνζκηθφ ραξαθηήξα.  

 

εκεηνγξαθία 

 

     Η ζεκεηνγξαθία ηεο Notre Dame είλαη ε ηεηξάγσλε ή ηξνπηθή. Σν 

θάζε ζεκάδη αληηζηνηρεί ζε κία νκάδα θζφγγσλ κε ζπγθεθξηκέλα 

κεισδηθά θαη ξπζκηθά ραξαθηεξηζηηθά (ξπζκηθφο ηξφπνο) θαη ην 

ζπλδπαζκφ κίαο κεγάιεο θαη κίαο κηθξήο ρξνληθήο αμίαο. Γελ γξάθνληαη  

κεκνλσκέλεο λφηεο. 
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ARS ANTIQUA (1160-1300) 

  

      Η νλνκαζία Ars Antiqua δφζεθε κεηαγελέζηεξα  απφ ηνλ ζεσξεηηθφ 

ηεο κνπζηθήο  Ιάθσβν ηεο Ληέγεο γηα λα ραξαθηεξίζεη ηε κνπζηθή ηνπ β’ 

κηζνχ ηνπ 13
νπ

 αη. 

 

Μνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Δμαθαλίδεηαη ε ηερληθή Organum (απφ ην 1225 θαη κεηά) 

 Σν κνηέην απνηειεί ην θπξίαξρν είδνο ζχλζεζεο 

 Γηακνξθψλεηαη ε κεηξηθή ζεκεηνγξαθία (βι. παξαθάησ) 

 Δκθαλίδνληαη λέα είδε ζχλζεζεο (hoquetus, θαλφλαο, βι. 

παξαθάησ) 

 

πλζέηεο 

     Adam de la Halle (1237-1287): Ο ζεκαληηθφηεξνο ζπλζέηεο απηήο ηεο 

πεξηφδνπ. Πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηξνπβέξνπο. Η ζχλζεζή ηνπ κε φλνκα 

«Παηρλίδη ηνπ Ρνκπέλ κε ηε Μαξηφλ» είλαη ην παιαηφηεξν έξγν κνπζηθνχ 

θνζκηθνχ ζεάηξνπ. Έρνπλ ζσζεί επίζεο 5 κνηέηα ηνπ θαη 16 πνιπθσληθά 

ηξαγνχδηα. 

 

 

Δίδε πνιπθσληθήο κνπζηθήο 

 

 Motetus : Δίλαη λέν είδνο θνζκηθή κνπζηθήο γηα ηα κνξθσκέλα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σα ζέκαηα είλαη παξκέλα απφ ηελ θνηλσληθή 

ή πξνζσπηθή δσή. Γίλεηαη ρξήζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο 

παξάιιεια κε ηε ιαηηληθή. Δμειίζζεηαη ζην πην ζχλζεην θαη 

πξσηνπνξηαθφ  κνπζηθφ είδνο φζνλ αθνξά ηελ πνίεζε θαη ηε 

κνπζηθή. 

 Conductus : Γελ έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή απφ απηή ηεο ζρνιήο ηεο 

Notre Dame . ηαδηαθά ράλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ. 
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 Hoquetus : Δίδνο κνπζηθνχ ιφμπγθα Κάζε θσλή, ε κία κεηά ηελ 

άιιε ζηακαηάεη θαη μεθηλάεη κε γξήγνξεο ελαιιαγέο, κε 

απνηέιεζκα λα αθνχγεηαη ζαλ ιφμπγθαο.( ρξήζε θπξίσο ζε 

νξγαληθέο ζπλζέζεηο) 

 Καλφλαο : Απζηεξή κνξθή κίκεζεο , κπνξνχκε λα πνχκε ην 

πξψην είδνο ιατθήο πνιπθσλίαο. Σν παιαηφηεξν ζσδφκελν δείγκα 

θαλφλα είλαη ην «Sumer is icumen in» (Ήξζε ην θαινθαίξη) 

γξακκέλν γηα 4 θσλέο ζε θαλφλα + 2 θσλέο basso ostinato.     

(Basso ostinato = επίκνλν βάζηκν, κνηίβν ηνπ κπάζνπ ην νπνίν 

επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο  ελψ ε κεισδία απφ πάλσ ηνπ 

αιιάδεη.)  

 

Μνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

 

     Αλαπηχζζεηαη ε κεηξηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα απεηθφληζεο θάζε ξπζκηθήο αμία σο μερσξηζηφ θζνγγφζεκν. 

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη εμέιημή ηεο έπαημε ν ζεσξεηηθφο 

ηεο επνρήο Franco de Cologne (Φξάλθν απφ ηελ Κνισλία). 
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ARS NOVA (14
ος 

αη.) 

 

     Ο φξνο  Ars  Nova  ραξαθηεξίδεη  θπξίσο ηε γαιιηθή κνπζηθή ηνπ  

14
νπ

 αη κε θέληξν ην Παξίζη. εκαίλεη λέα ηέρλε θαη ε νλνκαζία 

νθείιεηαη ζηνλ Philippe de Vitry (βι. παξαθάησ).Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη 

φηη δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ θνζκηθή κνπζηθή θαη φρη ζηε 

ζξεζθεπηηθή. 

 

Μνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Ιζνξπζκία: παξνπζηάδεηαη σο λέν ζηνηρεηφ ζηε θσλή ηνπ tenor θαη 

έρεη δχν ραξαθηεξηζηηθά : α)ηελ talea (=θνκκάηη, ζπγθεθξηκέλν 

ξπζκηθφ πξφηππν) θαη ηνλ color (= ρξψκα, κεισδηθφ ζρήκα). ηελ 

ηζνξπζκία έρνπκε ζπλερή επαλάιεςε ηεο talea θαη ηνπ color θαη ηα 

κνηέηα πνπ γξάθνληαη κε απηή ηελ ηερληθή ιέγνληαη ηζνξπζκηθά. 

 Οη θσλέο duplum θαη triplum γίλνληαη πην ζχλζεηεο ξπζκηθά ελψ 

εηζάγεηαη κηα ηέηαξηε θσλή κε ηελ νλνκαζία contratenor πνπ 

πνιιέο θνξέο παίδεηαη απφ φξγαλν. 

 

πλζέηεο 

 Philippe de Vitry(1291-1361) : Κιεξηθφο πνπ έγξαςε ην «Roman 

de Favel», έλα κεζαησληθφ κπζηζηφξεκα ζηα γαιιηθά κε 

εζηθνπιαζηηθφ πεξηερφκελν πνπ  πεξηιακβάλεη θαη κνπζηθά κέξε. 

 Guillaum de Machaut (1300-1377) : Ο ζεκαληηθφηεξνο ζπλζέηεο 

ηνπ 14
νπ

 αη. Έγξαςε ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία κε 

φλνκα «Messe de Notre Dame», κνηέηα, κπαιάληεο, ξνληφ. 

 

Δίδε κνπζηθήο ζχλζεζεο 

     Δθηφο απφ ηα είδε πνπ πξνυπήξραλ (κνηέην, θαλφλαο) 

δεκηνπξγήζεθαλ απηή ηελ πεξίνδν λέα είδε. 

 Καληηιέλα : Κνζκηθφ ηξαγνχδη κε κηα θσλή κε θείκελν θαη ηηο 

άιιεο ζπλνδεπηηθέο 
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 Ballade : Υνξεπηηθφ ηξαγνχδη κε εηζαγσγή, 3 ζηξνθέο θαη ξεθξαίλ 

 Rondeau ή chasse : Καλφλαο κε ζέκαηα απφ ην θπλήγη 

 Missa ( ή Μesse, Λεηηνπξγία): Σν θπξηφηεξν είδνο ζξεζθεπηηθήο 

κνπζηθήο φπνπ νη ζπλζέηεο επεμεξγάδνληαη ηα ζηαζεξά κέξε ηεο 

θαζνιηθήο ιεηηνπξγίαο (Ordinarium). 

 

Μνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

      Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη ε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία ηεο Ars Antiqua 

είλαη ε κεηξηθή ζεκεηνγξαθία. Σνπο επφκελνπο αηψλεο πέξαζε απφ δχν 

θάζεηο εμέιημεο. ηελ πξψηε (13
νο

-15
νο

 αη.)ηα θζνγγφζεκα είλαη καχξα 

(καχξε κεηξηθή ζεκεηνγξαθία) ελψ ζηε δεχηεξε (15
νο

-16
νο

 αη.) ηα 

θζνγγφζεκα είλαη άζπξα (ιεπθή κεηξηθή ζεκεηνγξαθία). Καζνξίδνληαη 

νη ρξνληθέο αμίεο θαη νη αλαινγίεο ηνπο: 

maxima       longa        brevis       semibrevis       επίςθσ:  minimα   semiminima   

 

     Ιζρχεη πάληα φηη κία maxima=2 longa.νη άιιεο λφηεο κεηαμχ ηνπο 

κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε 3:1 (ηέιεηα, perfecta) ή 2:1 (αηειήο, imperfecta). 

Η ζρέζε κεηαμχ  brevis θαη semibreves ιέγεηαη tempus, ελψ ε ζρέζε 

κεηαμχ semibreves θαη minima ιέγεηαη prolatio. 
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ΜΟΤΙΚΗ ΣΟΤ TRECENTO (1330-1390) 

 

     Αλαθέξεηαη ζηελ ηηαιηθή κνπζηθή ηνπ 14
νπ

 αη.  

 

Μνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

     ηελ Ιηαιία ην 1330 πεξίπνπ έρνπκε αλάπηπμε ηεο πνιπθσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ θνζκηθή κνπζηθή. 

 

πλζέηεο 

 Francesco Landini (1335-1337) : Σπθιφο νξγαλίζηαο πνπ έδεζε 

ζηε Φισξεληία θαη έγξαςε θπξίσο κπαιάηεο. 

Νέα είδε ζχλζεζεο 

 Madrigal : Σξαγνχδη κε δχν ζηξνθέο θαη ξεθξαίλ, ζπλήζσο δίθσλν 

 Caccia:Σξίθσλν ηξαγνχδη κε δηαξθή κίκεζε ζηηο ςειφηεξεο θσλέο 

 Ballata: Υνξεπηηθφ ηξαγνχδη ζε δίθσλε ή ηξίθσλε κνξθή πνπ 

κνηάδεη κε ηελ θαληηιέλα (βι. Ars Nova). 

 

 

 

ARS SUBTILIOR 

 

     εκαίλεη «εθιεπηπζκέλε ηέρλε» θαη είλαη νπζηαζηηθά έλα κεηαβαηηθφ 

ζηάδην απφ ηελ Ars Nova ζηελ Αλαγέλλεζε. Αθνξά θπξίσο ηε γαιιηθή 

θαη ιηγφηεξν ηελ ηηαιηθή κνπζηθή. Σειεηνπνηείηαη ε ζεκεηνγξαθία θαη 

ζεκαληηθφηεξνο ζπλζέηεο απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ν Johannes Ciconia 

(1335-1411).   
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΑΙΩΝΑ 

 

     Οη γλψζεηο καο γηα ηελ αγγιηθή κνπζηθή κέρξη ηνλ 15
ν
 αη. είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. Η κνπζηθή θαιιηεξγνχληαλ θπξίσο ζηνπο θαζεδξηθνχο 

λανχο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε δηαζηεκάησλ 3
εο

 θαη 6
εο

 ζηηο 

πνιπθσληθέο ζπλζέζεηο (English discant). Σν ζεκαληηθφηεξν είδνο 

ζχλζεζεο είλαη ηα carols, δίθσλα ή ηξίθσλα ηξαγνχδηα. 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 

 

     ην Μεζαίσλα έρνπκε ιίγα θνκκάηηα νξγαληθήο κνπζηθήο, θπξίσο 

γηαηί ε θσλεηηθή κνπζηθή είλαη απηή πνπ αλαπηχρζεθε πεξηζζφηεξν θαη 

επεηδή αληηκεησπίδεηαη κε πεξηθξφλεζε απφ ηελ Δθθιεζία. Οη νξγαληθέο 

ζπλζέζεηο πνπ ζψδνληαη είλαη θπξίσο ιατθή θαη ρνξεπηηθή κνπζηθή. Σα 

κνπζηθά φξγαλα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα ζπλνδεχζνπλ ηε θσλεηηθή 

κνπζηθή (ληνπκπιάξνπλ θσλέο) ή ζε νκάδεο ησλ 3-4 νξγάλσλ πνπ 

έπαηδαλ θαζαξά νξγαληθά θνκκάηηα. 

     Πιεξνθνξίεο αληινχκε απφ εηθνλνγξαθηθέο πεγέο (θπξίσο 

ρεηξφγξαθα) θαη θείκελα (κνπζηθά, ινγνηερληθά) κε αλαθνξέο ζηε 

κνπζηθή ηνπ Μεζαίσλα.  

Καηεγνξίεο νξγάλσλ 

 Νπθηά ρνξδφθσλα: θνξεηή άξπα, ςαιηήξηνλ(ζαλ ην 

θαλνλάθη),ιανχην 

 Υνξδφθσλα κε ηφμν:vielle (πξφγνλνο ηνπ βηνιηνχ), rebec (κε 

αριαδφζρεκν ερείν) 

 Αεξφθσλα (πλεπζηά): θιάνπην κε ηάπα (ζαλ ην ζνπξαχιη), πιάγην 

θιάνπην, πλεπζηά κε δηπιή γισηηίδα (π.ρ. bombarde), ράιθηλα 

πλεπζηά (ηξνκπέηεο, θφξλα), cornetto( απφ θακππισηφ θέξαην) 

 Δπίζεο πνηθηιία απφ θξνπζηά, κεκβξαλφθσλα θαη ηδηφθσλα. 

 


