ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ)

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο «ΧΑΝΕΝΤΕΣ» ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Αχιλλέας‐ Απόστολος Τίγκας
Α. Μ. : 3/07
Επιβλέπων: Λέκτωρ Σινόπουλος Σωκράτης
Συνεργαζόμενο μέλος : Επίκουρ. Καθηγ. π. Νεκτάριος Πάρης

-1-

Θεσσαλονίκη
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Περιεχόμενα

1. Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του Ζαχαρία του «Χανεντέ» ‐
«Εποχή της τουλίπας».
2. Βιογραφίες:
Zαχαρίας ο «Χανεντές»
Δανιήλ Πρωτοψάλτης
Πέτρος Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος
Δημήτριος Kantemir
Nayi Osman Dede
Dilhayat Kalfa
3. Το μουσικό έργο του Ζαχαρία
Κατάλογος συνθέσεων
α. Εκκλησιαστική μουσική
β. Κοσμική μουσική

4. «Βίβλος καλουμένη Ευτέρπη»

Παράρτημα – Μουσικά κείμενα
-2-

Μέρος Α – Συνθέσεις Ζαχαρία

Μέρος Β – Συνθέσεις άλλων συνθετών
1. Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του Ζαχαρία του «Χανεντέ» ‐
«εποχή της τουλίπας».

Ο Ζαχαρίας ο «Χανεντές» ζει σε μια περίοδο για την Οθωμανική
Αυτοκρατορία κοινωνικών ανακατατάξεων, καθώς οι παλιές ελίτ
αρχίζουν και χάνουν την παλιά τους αίγλη ενώ

νέες συνιστώσες

μπαίνουν στο προσκήνιο. Κυρίως είναι η δύναμη αυτή του

διαρκώς

αναπτυσσόμενου εμπορίου και οι νέες ευκαιρίες που αυτό προσδίδει σε
όσους ασχολούνται με αυτό. Πράγμα που

αμφίδρομα συνδέεται με την

αυξανόμενη ζήτηση για υλικά αγαθά, μια ανάγκη καταναλωτισμού σε
μια ειρηνική για την Αυτοκρατορία περίοδο και σε μια πολυπολιτισμική
πρωτεύουσα

όπως

η

Κωνσταντινούπολη.

Μια

μητρόπολη

όπου

συμβιώνουν ειρηνικά τόσες διαφορετικές φυλετικές ομάδες με όλα αυτά
τα στοιχεία της διαφορετικότητας να παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο
και να προσθέτουν τις ψηφίδες τους σε ένα μωσαϊκό που μοιάζει να έχει
ρίζες τόσο βαθιές όσο και η ίδια η Πόλη.
Η περίοδος αυτή ιστορικά αρχίζει με την αποτυχημένη πολιορκία
της Βιέννης από τους Οθωμανούς το 1683 και τελειώνει με την εισβολή
του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο το 1798. Οι εποχές των επεκτατικών
πολέμων όπου ο πανίσχυρος σουλτάνος οδηγούσε τον στρατό του σε
πολέμους για την κατάκτηση νέων εδαφών έχει περάσει ανεπιστρεπτεί
για τους Οθωμανούς. Τώρα πλέον πασχίζουν να διατηρήσουν τα εδάφη
τα οποία κατέκτησαν στο παρελθόν όχι τόσο με την στρατιωτική υπεροχή
όσο με τη διπλωματία και τους γάμους φιλίας με πριγκίπισσες από
γειτονικά κράτη.

Αντίστοιχα ο σουλτάνος ο οποίος δεν είναι πια ο

νικητής των μαχών χάνει μέρος του γοήτρου που λειτουργούσε ως
φόβητρο για τους υποτελείς του και αναγκάζεται πολλές φορές να
υποκύπτει στις απαιτήσεις της αριστοκρατικής ελίτ του Παλατιού ή στις
διεκδικήσεις του εξεγερμένου όχλου. Όχλος που μέσα στους κόλπους του
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περιέχει πια και την νέα τάξη των εμπόρων αλλά και την έκπτωτη τάξη
των Γενίτσαρων οι οποίοι έχοντας χάσει πια την κύρια ασχολία τους που
είναι ο πόλεμος, παύουν να είναι το επίλεκτο σώμα του στρατού και
υπηρετούν ως φρουρά των πόλεων. Μεταμορφώνονται έτσι από φόβος
των αντιπάλων σε φόβο για τον ίδιο τον σουλτάνο αφού είναι ικανοί να
ανεβάζουν και να κατεβάζουν ηγέτες.
Για τους Φαναριώτες τώρα και εν γένει τους Ρωμιούς πολίτες της
Κωνσταντινούπολης

οι

συνθήκες

είναι

ιδιαίτερα

ευνοϊκές

και

ελπιδοφόρες. Ήδη από το 1713, όποτε και εκδιώκονται οι Μολδαβοί
ηγεμόνες έπειτα από συμμαχία τους με τον τσάρο Πέτρο της Ρωσίας κατά
τη μάχη του Προύθου, παρέχονται στους Φαναριώτες ως αυτόνομες
ηγεμονίες οι περιοχές της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Οι ισχυρές
οικογένειες του Φαναρίου διοικούν τις περιοχές αυτές ως απόλυτοι
ηγεμόνες

πληρώνοντας

φόρους

υποτελείας

ως

αντάλλαγμα

στο

σουλτάνο. Το εμπόριο ανθίζει και η χριστιανική κοινότητα των Ρωμιών
της Πόλης γίνεται ισχυρότερη οικονομικά. Γεννιούνται ίσως οι πρώτες
σκέψεις απελευθέρωσης, ψήγματα τις ερχόμενης ιδέας για επανάσταση.
Ο Ζαχαρίας, συγκεκριμμένα, είναι μέλος μιας εύπορης οικογένειας
γουναράδων.

Οι

γουναράδες

έρχονται

από

την

Καστοριά

στην

Κωνσταντινούπολη και συστήνουν μία από τις ισχυρότερες συντεχνίες
της Πόλης. Η εποχή είναι ευνοϊκή για αυτούς καθώς το εμπόριο γούνας
αναπτύσσεται και είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο.

Η συντεχνία των

γουναράδων επιδίδεται σε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και διαθέτει αδρές
δωρεές σε τέτοιο σημείο ώστε να αναφέρεται και στην εκτενή συναπτή
στις Λειτουργίες στον Πατριαρχικό Ναό.
Ο Ζαχαρίας έζησε και εργάστηκε στο Παλάτι στα χρόνια των
σουλτάνων Αχμέτ του Γ΄ και Μαχμούτ του Α΄, έτυχε εύνοιας δε και από
τους δύο. Γράφει για αυτόν στο ημερολόγιό του ο Selah Efendi: « Ο
σουλτάνος (Μαχμούτ ο Α΄) στις 25 Ιανουαρίου 1738 (4 Sevval 1150) , μέρα
Σάββατο, μ’όλη του την μεγαλοπρέπεια τίμησε με την παρουσία του το
σαράι του Τοπ‐ Καπί. Έξω από το παλάτι ο Χανεντές Ζαχαρίας μαζί με
άλλους μουσικούς και χανεντέδες διασκέδασαν και τίμησαν τον σουλτάνο
με διάφορα σεμάι και άλλες συνθέσεις γραμμένες από τον Ζαχαρία».
Ήταν όμως στα χρόνια του σουλτάνου Αχμέτ του Γ΄ και στην
κοσμοπολίτικη αυτή ατμόσφαιρα ανανέωσης που επικρατούσε στην Αυλή
επί των ημερών του, που ανδρώθηκε μουσικά ο Ζαχαρίας.
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Ο Αχμέτ ο Γ΄ (1703‐ 1730) ήταν ένας ήπιος ηγεμόνας, σε αντίθεση με
τους προκατόχους του, ο οποίος δεν αγαπούσε τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις και τα ιδιωτικά όργια. Στην Αυλή του ζουν και εργάζονται
Ευρωπαίοι λόγιοι, ο λόγιος και μουσικός Δημήτριος Kademir, άνθρωπος
πολυμαθής και πολύγλωσσος του οποίου το συγγραφικό έργο εκτείνεται
πέρα από τη μουσική στην ιστορία, την φιλοσοφία, την γεωγραφία και
την αρχαιολογία. Ο πρίγκηπας Δημήτριος Kademir είναι ένα πολύ
ενδεικτικό παράδειγμα ανθρώπου της νέας ατμόσφαιρας αλλαγής που
επικρατεί στον περίγυρο του σουλτάνου εκείνη την εποχή. Ζούν τέλος και
εργάζονται στο Παλάτι περίφημοι Πέρσες μουσικοί και ποιητές από τους
οποίους ο Ζαχαρίας διδάσκεται. Η επιρροή του Ζαχαρία από την Πέρσικη
κλασσική μουσική είναι τόσο εμφανής καθώς φαίνεται να χρησιμοποίει
αυτές τις ησυχαστικές φόρμες σύνθεσης που τόσο ομαλά και όμορφα
περνάν από το ένα makam (Dastgiah στην περσική μουσική) στο άλλο.
Μουσική που εμπνέει αέρα μυστικισμού και τελετουργίας πολύ κοντά
στην εκκλησιαστική μουσική των Ρωμιών στην οποία ο Ζαχαρίας έχει
εντρυφήσει.
Επί των ημερών αυτού του σουλτάνου είναι που σταματά η
βάρβαρη συνήθεια του παιδωμαζόματος (η τελευταία στρατολόγηση του
ντεβσιρμέ έγινε το 1703) και έτσι χάνει τη δύναμή του το ιστορικά πολύ
ισχυρό σώμα των Γενίτσαρων. Η Πελοπόννησος περιέρχεται και πάλι
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά από επιτυχή πόλεμο κατά της
Βενετίας. Καταφεύγει επίσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1709 ο
Κάρολος ΙΒ΄ βασιλιάς της Σουηδίας. Η σημαντικότερη όμως περίοδος
βασιλείας του είναι αυτή του δεύτερου μισού η συχνά αποκαλούμενη από
ιστορικούς και λογοτέχνες «Lale Devri» δηλαδή «εποχή της τουλίπας»
(1718‐1730).
Το όνομα αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Yahya
Kemal Beyalti, όμως καθιερώθηκε αργότερα από τον ομώνυμο τίτλο του
έργου του συγγραφέα Ahmed Refik Altınay. Όνομα που αγαπήθηκε και
χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους δυτικούς λογοτέχνες. Το όνομα
εμπνεύστηκε από τους συχνούς διαγωνισμούς λουλουδιών και κυρίως
τουλιπών που οργανώνονταν στην Κωνσταντινούπολη. Η περίοδος αυτή
διήρκησε 12 χρόνια από το 1718 έως το 1730 όπου έληξε με την εξέγερση
του Πατρώνα Χαλίλ και την εκθρόνιση του Αχμέτ του Γ΄. Όμως η
καλλιτεχνική άνθιση που παρατηρήθηκε την εποχή της Τουλίπας
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συνεχίστηκε και στα χρόνια της βασιλείας του Μαχμούτ του Α΄. Ηγέτης
και υποκινητής αυτής της τάσης ήταν ο μεγάλος

Πασάς Ιμπραήμ. Η

εποχή της «τουλίπας» είναι για την Κωνσταντινούπολη και τις άλλες
μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας περίοδος απόλαυσης των υλικών
αγαθών αλλά και παράλληλα περίοδος ειρηνευτικών διαδικασιών,
πολιτιστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης. Η επιρροή από τη Δύση στην
τέχνη και την λογοτεχνία είναι διάχυτη και αρχίζει να επιδρά πάνω στην
οθωμανική τέχνη. Είναι εκείνη την εποχή όπου ανοίγει το πρώτο
τυπογραφείο στην Πόλη (1727) και γίνονται πολλές μεταφράσεις έργων
Δυτικής λογοτεχνίας στα οθωμανικά αλλά και το αντίστροφο. Οι τέχνες
εν γένει και η μουσική ειδικότερα αναπτύχθηκαν πολύ με τη βοήθεια
«μαικήνων», ισχυρών δηλαδή ανδρών οι οποίοι έπαιρναν υπό την
προστασία τους σημαντικούς καλλιτέχνες και τους εξασφάλιζαν τα πρός
το ζην προκειμένου να αφοσιωθούν αναπόσπαστοι στο έργο τους. Πολλοί
και πολύ σημαντικοί συνθέτες «της εποχής της τουλίπας» όπως οι Bekir
Ağa, Mustafa Çavuş, Enfi Hasan Ağa, Kara İsmail Ağa, Tabi έγιναν ιδιαίτερα
γνωστοί εξαιτίας της ενασχόλησης ενός ευρύτερου κοινού με την
οθωμανική μουσική και μιάς αυξημένης ζήτησης άνευ προηγουμένου για
διαρκώς νέες συνθέσεις οι οποίες μεταδίδονταν πλατειά μέσα και έξω
από το Παλάτι 1 . Η άνθιση αυτή στη μουσική δεν διακόπηκε απότομα από
τις κοινωνικές εξελίξεις και την εκθρόνιση του σουλτάνου Αχμέτ του
Γ΄αλλά συνεχίστηκε και κατά τα χρόνια της βασιλείας του Μαχμούτ του
Α΄. Υπήρξε δε η μικρή αυτή περιόδος της «εποχής της τουλίπας»
προάγγελος της χρυσής για την οθωμανική μουσική περιόδου του
σουλτάνου Σελίμ του Γ΄ (1789‐ !807). Σουλτάνος ιδιαίτερα φιλόμουσος,
μουσικός και συνθέτης ο ίδιος με αξιοσημείωτο έργο ο οποίος επιμελείται
με ιδιαίτερο ζήλο

τη μουσική στο Παλάτι. Συγκεντρώνει πλήθος

αξιόλογων μουσικών, δασκάλων και συνθετών στην Αυλή του και τους
προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες δημιουργίας έτσι ώστε να έχουμε
ένα πλούσιο υλικό συνθέσεων από τις μέρες της βασιλείας του. 2
1

Yilmaz Öztuna,Türk Müsikisi Akademik Klasik Türk Sanat Müsikisı’nin Ansiklopedia Sözlüğü
İ.Clit, İstanbul 2006, σελ. 338 λήμμα «LALE DEVRİ»
2

Τα ιστορικά στοιχεία προέρχονται επιλεκτικά :
α.από το ένθετο του CD Ζαχαρίας ο χανεδές, Αθανάσιος Αγγέλου, Ιστορικό πλαίσιο, Εν
Χορδαίς, Θεσσαλονίκη 2001
και β.από το βιβλίο :
Donald Quataert, Η Οθωμανική αυτοκρατορία, οι τελευταίοι αιώνες, 1700- 1922, μετάφραση
Μαρίνος Σαρηγιάννης, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006

-6-

2. Βιογραφίες
Ζαχαρίας Ο Χανεντές

Ο Ζαχαρίας ο Χανεντές, ο «Θεσπέσιος» υπήρξε ένας από τους
σημαντικότερους Ρωμιούς συνθέτες της Κωνσταντινούπολης. Γεννήθηκε
το 1680 περίπου στην Πόλη, γόνος εύπορης οικογένειας που ασχολούνταν
με το εμπόριο γούνας. Ο Ζαχαρίας κατοικούσε σε ένα από τα προάστια
του Βοσπόρου ανάμεσα στο Μπεμπέκιου και τα Θεραπειά και
ασχολούνταν και ο ίδιος με το εμπόριο γούνας. Υπήρξε σύγχρονος των
Δανιήλ Πρωτοψάλτη και Πέτρου Λαμπαδαρίου. Με τον δε Δανιήλ
διατηρούσε φιλικές σχέσεις αλλα και σχέσεις μαθητή και διδασκάλου
καθώς αμφίδρομα διδάσκονταν βυζαντινή μουσική απο τον Δανιήλ και
αυτός μάθαινε από τον Ζαχαρία την «εξωτερική» μουσικη.
Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χρύσανθος: «Ἐμέλιζε, λέγουσι τινες, ὁ
Ζαχαρίας εἰρμούς, ἒγραφε δε τό μέλος αὐτῶν με τούς μουσικούς
χαρακτήρας ὁ Δανιήλ ὂμως ἐπειδή δεν τους παρέδωκεν εἱς τούς μαθητάς
του, τό μέλος αὑτῶν ἀγνοείται, με όλον ὂτι πολλοί ψάλται τους ἒχουσιν» 3 .
Η πρώτη όμως άμεση αναφορα στον Ζαχαρία γίνεται στα
χειρόγραφα Ξηροποτάμου 318 και Βατοπεδίου 1427 «Ζαχαρίας ὁ Χανεντές,
ἐν ἀρχῇ τοῦ ΙΖ΄ αἰώνος, μαθητής πολλῶν, ἀτελής δε μείνας τῆς ἒσω
μουσικῆς, εὐδοκίμησε ὑπερβαλλόντος ἐν τῇ ἒξῳ» 4 .
Σύμφωνα με τουρκικές πηγές ήταν τραγουδιστής στο παλάτι στα
χρόνια των σουλτάνων Αχμέτ Γ΄ (1703‐1730) και Μαχμούτ Α΄ (1730‐1754)
3

Χρύσανθος εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της μουσικής, Τεργέστη 1832, σελ. 290

4

Γρηγόριος Θ. Στάθης., Τα χειρόγραφα Βυζαντινής μουσικής. Άγιον Όρος τοµ. Α', Β', Ίδρυμα
Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 1975 - 76
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όπου τραγουδούσε δικές του συνθέσεις με αποτέλεσμα να τυγχάνει
επιδοκιμασίας από τον σουλτάνο 5 . Έγινε δε ιδιαίτερα διάσημος κατά την
«εποχή της Τουλίπας» (1718‐1730). Σε πολλά χειρόγραφα αναφέρεται ως
“Mir Cemil” το οποίο μεταφράζεται «Θεσπέσιος Κύριος» γεγονός το οποίο
οδήγησε πολλούς μελετητές στο συμπέρασμα ότι έγινε μουσουλμάνος
στο τέλος της ζωής του, πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τις
ελληνικές πηγές. Πιθανότερη φαίνεται η εξήγηση πως το προσωνύμιο
αυτό του δόθηκε ως τιμητικός τίτλος γεγονός συχνό προς τους
φημισμένους Ρωμιούς δασκάλους της εποχής αυτής όπως Koca Angeli
(Αγγελής ο Μέγας) ή Petraki I Kebir (Πετράκης ο Μέγιστος) παρά ως
«μουσουλμανικό όνομα».
Ο Ζαχαρίας συνέθεσε εκκλησιαστικά μέλη και συνθέσεις κοσμικής
μουσικής. Ειδικότερα μελοποίησε καλλοφωνικούς ειρμούς, όπως αυτός
που βρίσκεται στον Κώδικα 277 της Μονής Ξηροποτάμου Φρικτόν το βήμα
σου 6 και άλλα εκκλησιαστικά κείμενα, όπως δοξαστικά και μία δοξολογία.
Εν τέλει όμως ο Ζαχαρίας αναγνωρίσθηκε ως μουσική ιδιοφυΐα από τις
εξωτερικές

συνθέσεις

του

φωνητικής

και

οργανικής

μουσικής.

Χαρακτηριστικά ο Yılmaz Öztuna γράφει ότι το ύφος των συνθέσεών του
αποπνέει έναν «ορθόδοξο μυστικισμό», θέλοντας να τονίσει την
σοβαρότητά τους, και ίσως το ότι ήταν επηρεασμένος από την
εκκλησιαστική μουσική.
Από τις 100 και πλέον συνθέσεις του διασώθηκαν μόνο 21 με
χαρακτηριστικότερες ίσως τις: Hümayun Ağır Çenber Beste,Rast Ağır
Cenber Beste, Hüseyni Ağır Semai.
Κατά τον Κυριάκο Φιλοξένη στον Ζαχαρία αποδίδονται και οι
συνθέσεις

που

περιέχονται

στη

συλλογή

εξωτερικών

μελών

με

ελληνικούς και τούρκικους στίχους με το όνομα «Ευτέρπη» τα οποία
συγκέντρωσαν και εξήγησαν στη νέα γραφή οι Θεόδωρος Φωκαεύς και
Σταυράκης ο Βυζάντιος (Χανεντές). Επιμελήθηκε δε και επιδιόρθωσε ο
Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας, ένας εκ των εφευρετών του ειρημένου
συστήματος. Όμως οι συνθέσεις αυτές δεν είναι ενυπόγραφες και
πουθενά δεν αναφέρεται το όνομα του Ζαχαρία.

5

Όπως παρ. αρ.1 σελ. 399 λήμμα ZAHARYA

6

Όπως παρ. αρ. 4
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Ο Ζαχαρίας φαίνεται πως πέθανε γύρω στο 1750 στην Πόλη το
οποίο σημαίνει πως ο Δανιήλ ήταν φίλος του κατά τα νεανικά του
χρόνια.

Δανιήλ Πρωτοψάλτης

Ο Δανιήλ Πρωτοψάλτης είχε καταγωγή από τον Τύρναβο της
Θεσσαλίας,

ήταν

μαθητής

του

Παναγιώτη

Χαλάτζογλου,

πρωτοψάλτη της Μ. Εκκλησίας. Συνέψαλλε με τον Ιωάννη
Τραπεζούντιο τον οποίο αντικατέστησε μετά τον θανατό του με
Λαμπαδάριο απέναντι του τον Πέτρο Πελοποννήσιο. Δίδαξε στην Β΄
μετά την άλωση εκκλησιαστική μουσική σχολη έναντι αμοιβής 400
γροσίων. 7 Για τον Δανιήλ αναφέρει ο Χρύσανθος εκ Μαδύτων
«Προτέρημα του Δανιήλ είναι το εμβριθές και πλούσιον της
ευρέσεως διότι όταν έμβαινεν εις φθοράν, επέμενεν κατακόρως εις
το μέλος της εκείθεν ταχέως μη μεταβαίνων. Τούτο δε είναι μάλιστα
το αξιέπαινον του μελοποιού» 8 . Ήταν στενός φίλος του Ζαχαρία
του Χανεντέ στον οποίο δίδασκε εκκλησιαστική μουσική και από τον
οποίο

αντεδιδάχθη

εξωτερική

μουσική.

Εμέλισε

ύμνους,

καλοφωνικούς ειρμούς «Μνήσθητι Δέσποινα καμου», κρατήματα
εκτεταμένα και έντεχνα «σε ήχους Α΄, πλ. Β΄», την περίφημη Αργή
Δοξολογία σε ήχο Βαρύ επτάτονο, πολυέλεον

«Δουλοι Κύριον»,

δέκα μαθήματα του Μαθηματαρίου, χερουβικά σε ήχους Α΄, Β΄ και
Γ΄, κοινωνικά των Κυριακών και όλου του ενιαυτού σε διάφορους
ήχους και άλλα μουσουργήματα του παπαδικού μέλους. Πέθανε
στις 23 Δεκεμβρίου 1789.

7

Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος, Ιστορική επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
μουσικής, Αθήνα 1904, σελ.102
8

Όπως παρ. αρ. 3, σελ. 290
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Πέτρος Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος

Ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος γεννήθηκε το 1730 περίπου στην
Πελοπόννησο. Από τα παιδικά του χρόνια μαθήτευσε στη Σμύρνη
κοντά

σε

κάποιον

Κωνσταντινούπολη

ιερομόναχο
κοντά

στον

μουσικό
Ιωάννη

Πρωτοψάλτη της Μ. Εκκλησίας «τον οποίον

και
τον

έπειτα

στην

Τραπεζούντιο,

και εμιμείτο εις τα

μέλη του κατ’ εκείνον εκφράζων αυτά» και με τον οποίο συνέψαλλε
ως

Β΄

Δομέστιχος. 9

Μετά

τον

θάνατο

του

Ιωάννη

του

Τραπεζούντιου, αφού διορίσθηκε Πρωτοψάλτης ο Δανιήλ, ο Πέτρος
προσεκλήθη παρά την τάξη όχι στη θέση του Α΄Δομέστιχου αλλά
στη θέση του Λαμπαδάριου παραγκωνίζοντας έτσι τον Α΄
Δομέστιχο Ιάκωβο τον Πελοποννήσιο. Διορίσθηκε δε δίπλα του
Β΄Δομέστιχος ο Πέτρος ο Βυζάντιος ο «Φυγάς». Δίδαξε μαζί με τους
Δανιήλ και Ιάκωβο στη Β΄μετά την άλωση Πατριαρχική Σχολή.
Θεωρείται μία από τις τέσσερις πηγές της βυζαντινής
μουσικής επειδή κατέγραψε πολλά από τα αρχαία μαθήματα τα
οποία έως αυτόν δεν είχαν καταγραφεί και ερμήνευσε στη νέα
μεθόδό του συνθέσεις προηγούμενων διδασκάλων. Το συγγραφικό
του έργο είναι τεράστιο, ουσιαστικά καταγράφει και ερμηνεύει
σχεδόν όλα τα έως τότε εν χρήσει μαθήματα της εκκλησιαστικής
μουσικής. Ερμηνεύει τα μεγάλα Κεκραγάρια του Ιωάννη του
Δαμασκηνού, τα μεγάλα Εωθινά του Ιωάννου του Γλυκέως, τα
μεγάλα Ανοιξαντάρια διαφόρων ποιητών αργά τινα Πασαπνοάρια
του Όρθρου, το «’Άνωθεν οι Προφήται» και άλλα τινά μαθήματα
9

Όπως παρ. αρ. 3, σελ. 280
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του

Οικηματαρίου

και

Μαθηματαρίου.

Μελοποίησε

δε

δύο

Αναστασιματάρια, αργό και σύντομο, Ειρμολόγιο Καταβασιών, και
Δοξαστάριον, ήτοι το νεον η σύντομον Στιχηράριον. Τρείς σειρές
Χερουβικά αργά και μία σύντομα, τρείς σειρές Κοινωνικά της
εβδομάδας και άλλα Χερουβικά και Κοινωνικά ψαλλόμενα στις
Δεσποτικές

και

Ευλογητάρια

Θεομητορικές

αργά,

σύντομα

εορτές
και

στούς

οκτώ

συντομότερα,

ήχους.

πολυελέους,

δοξολογίες σύντομες και αργοσύντομες σε διάφορους ήχους,
πασαπνοάρια του Όρθρου, τρία εξ’ αυτών σε ήχο Πλ. Β΄.
Καλοφωνικούς

Ειρμούς,

μουσουργήματα

κρατήματα

ψαλλόμενα

στούς

και

άλλα

μικρούς

και

διάφορα
μεγάλους

Εσπερινούς, στις παννυχίδες, στον Όρθρο των διαφόρων εορτών,
στις

Λειτουργίες

του

Χρυσοστόμου,

Βασιλείου

και

των

Προηγιασμένων και σε άλλες τελετές όπως κηδείες, χειροτονίες, στο
βάπτισμα, τον γάμον, το ευχέλαιον 10 .
Συνέθεσε επίσης τραγούδια με στίχους οθωμανικούς και
οργανικές συνθέσεις «εξωτερικής» μουσικής σε makam και usül της
οθωμανικής

μουσικής.

«εξωτερικής»

μουσικής

Όσον

αφορά

ελλείψει

στις

συνθέσεις

εμπεριστατωμένης

του

έρευνας

προκύπτει κάποια ασάφεια σχετικά με την πατρότητά τους.
Γνωρίζουμε από τις

ελληνικές πηγές ότι πράγματι ο Πέτρος

συνέθεσε συνθέσεις «εξωτερικής» μουσικής: « ... εμέλισε δε και
στίχους πολιτικούς κατά τα μακάμια των Οθωμανών και τους
ρυθμούς αυτών. Ευρέθησαν έτι έν τοις

σημειώμασι αυτού

γεγραμμένα με τους Μουσικούς Χαρακτήρας Φασλιά και Πεσρέφια,
δια δη ταύτα ονομάσθη και Μέγας Διδάσκαλος 11 .» Πράγματι έχουν
βρεθεί κώδικες πιθανώς με τον γραφικό χαρακτήρα του Πέτρου
όπου καταγράφονται συνθέσεις

«εξωτερικής» μουσικής στη

συλλογή Γριτσάνη 12 καθώς και συνθέσεις του φαίνονται να
10

Όπως παρ. αρ. 7 σελ.118- 120

11

Όπως παρ. αρ. 3, σελ. 281

12

Παύλος Ερευνίδης – Χρίστος Τσιαμούλης, Ρωμιοί συνθέτες της Πόλης 17ος- 18ος αι,
εκδόσεις Δόμος, Αθηνα 1999, σελ. 26
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εμφανίζονται στη συλλογή «Μελπομένη» 13 . Εμφανίζονται όμως για
πρώτη φορά στις τουρκικές συλλογές συνθέσεις που αποδίδονται
στον συνθέτη Πετράκη γραμμένες στα συστήματα Hakki Bey και
Hambarsun. H ασάφεια προκύπτει λοιπόν από το ότι συμπτωματικά
υπάρχει και

ένας

δέυτερος

καταγεγραμμένος

μουσικός και

συνθέτης της Αυλής προγενέστερος του Λαμπαδαρίου με το όνομα
Πετράκης και καθώς στις συλλογές αυτές δεν προσδιορίζεται η
χρονολογία που έζησε ο συνθέτης δεν ξεκαθαρίζεται για ποιόν από
τους δύο πρόκειται. Βέβαια η ζυγαριά πιθανόν να κλίνει προς το
μέρος του Λαμπαδαρίου εξαιτίας του ότι αναφέρεται ως Petraki‐i
Kebir (Πετράκης ο Μέγας) το οποίο επίθετο «Μέγας» ταυτίζεται με
την προσφώνηση «Μέγας Διδάσκαλος» που αποδίδει στον Πέτρο ο
Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων επίθετο το οποίο φαίνεται να είναι τίτλος,
αντίστοιχος του «Mir Cemil» (Θεσπέσιος Κύριος) που αποδίδεται
στον Ζαχαρία, παρά παρατσούκλι. Άποψη η οποία ισχυροποιείται
και από το γεγονός ότι ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος αναφέρεται με το
χαϊδευτικό Πετράκης στο χφ. 274 της Μονής Ξηροποτάμου φ. 129r 14 .

Ως ο πλέον αναγνωρισμένος μουσικός της εποχής του ο
Πέτρος φαίνεται να έχει την εύνοια τόσο των σουλτάνων (Χαμίτ Α΄
και Σελίμ Γ΄) και του Παλατιού στο οποίο είχε την άδεια να
εισέρχεται ελέυθερα, όσο και των Πατριαρχών (Σαμουήλ του
Χατζερή και Σωφρονίου Β΄) και του Φαναρίου. Επίσης οι σχέσεις του
Πέτρου με τους δασκάλους μουσικής των άλλων θρησκευτικών
κοινοτήτων της Πόλης φαίνεται να είναι σχέσεις σεβασμού προς το
προσωπό του. Μαθαίνουμε από τον Παπαδόπουλο πως δίδαξε τον
Πρωτοψάλτη του αρμένικου πατριαρχείου Hamparsun Limoncuyan,
εφευρέτη του ομώνυμου συστήματος μουσικής γραφής τον τρόπο
γραφής των μουσικών μελών της εκκλησιαστικής μουσικής. Επίσης
στην ίδια πηγή αναφέρεται πως του αποδίδεται αντάξια το επίθετο
«Hırsız» («Κλέφτης») και πως οι συνθέτες αραβοπερσικής μουσικής
13
14

Νικηφόρος Καντουνιάρης, Μελπομένη, Κωνσταντινούπολη 1832
Όπως παρ. αρ. 4, σελ. 34
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της εποχής ζητούν την άδειά του πριν παίξουν δημόσια μια σύνθεσή
τους, μάλλον φοβούμενοι
καταγραφής

αυτή του την εξαιρετική ικανότητα

του μουσικού κειμένου. Τέλος είναι γνωστές οι

αμοιβαίες φιλικές σχέσεις του μεγάλου αυτού δασκάλου με το
τάγμα των Μεβλεβί δερβίσηδων, του πλέον φιλόμουσου τάγματος
δερβίσηδων

στην

Κωνσταντινούπολη.

Σχέσεις

οι

οποίες

περιγράφονται υπέροχα στα δύο αυτά περιστατικά της ζωής του
που μας αναφέρει ο Παπαδόπουλος 15 .
Πρίγκηπας Δημήτριος Kademir

Ο πρίγκηπας Δημήτριος Kademir γεννήθηκε στην Κριμαία το
1673,

γιός

του

Κωνσταντίνου

βοεβόδα

της

καταγόμενος από αριστοκρατική οικογένεια,
λαμπρούς

ηγεμόνες

της

Οθωμανικής

Μολδοβλαχίας

η οποια ανέδειξε

Αυτοκρατορίας.

Το

ενδιαφέρον του Δημητρίου για την μουσική προέρχεται μάλλον από
τον πατέρα του ο οποίος ήταν και εκείνος μουσικός. Σε ηλικία 14
ετών έρχεται στην Κωνσταντινούπολη για σπουδές όπου παραμένει
αρχικά για 4 χρόνια. Μαθαίνει εκτός των άλλων πολλές ξένες
γλώσσες και μουσική στο Παλάτι από τους Ahmed Çelebi και
Τανμπουρί Αγγελή, Ρωμιό δάσκαλο και συνθέτη της Αυλής. Παίζει
νέι και ταμπούρ: «...κάτοχος δε πλήν της εκκλησιαστικής μουσικής
και της αραβοπερσικής, ην εντελέσταστα εσπούδασε περιέλθων την
Τουρκίαν, Περσίαν και Αραβίαν˙ δεξιώς εχειρίζετο και τον αραβικόν
πλαγίαυλον

ως

και

την

πανδουρίδα». 16

Φεύγει

από

την

Κωνσταντινούπολη για τη Μολδοβλαχία όπου μένει ένα μικρό
διάστημα και επιστρέφει για δεύτερη φορά το 1693 όπου και
παραμένει για 17 χρόνια. Μιλάει Ρουμανικά, Τουρκικά, Αραβικά,
Περσικά, Σλοβακικά, Ελληνικά, Λατινικά, Ρωσικά, Γερμανικά,
Γαλλικά, Ιταλικά και Ουγγρικά. Στα χρόνια του σουλτάνου
Μαχμούτ του Δ΄ διετέλεσε ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας. Τα
τελευταία χρόνια της ζωής του κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού
15

Όπως παρ. αρ. 7, σελ. 120- 123

16

Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος, Συμβολαί είς την Ιστοριαν της παρ’ημιν εκκλησιαστικής
μουσικης, Αθήνα 1890, σελ. 308
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πολέμου αυτομολεί και περνά στο στρατόπεδο του Μεγάλου Πέτρου
από τον οποίο τυγχάνει μεγάλης εύνοιας και προνομοίων. Στην
Αυλή του προσφέρει τις υπηρεσίες του ως γερουσιαστής. Πεθαίνει
σε ηλικία πενήντα τριών ετών στη Ρωσία.
O Kademir υπήρξε άντρας ελλογιμώτατος, πολύγλωττος και
πολυγραφότατος. Συνέγραψε πλήθος συγγραμμάτων και μελετών:
1.

Historia

Incrementorum

atque

Decrementorum

aulae

Othmanicae
2. Descriptio Maldaviae
3. Divanul Lumii
4. Osmanlı Musikisi Tarihi
5. Historia Hieroglyphica
6. Boğdan Haritasi ve Prut Seferi Planlari
7. Moldav‐Valak Kroniki
8. Konstantin Kantemir’in Hayatı
9. Mezamir Senfonisi
10. Kitabu İlmi’l‐Musikisi ala Vechi’l‐Hurufat ,İşaret‐i Perdehay‐ı Musiki 17

Αυτό του το βιβλίο το οποίο είναι γνωστό ως Kantemiroğlu Edvari
(βιβλίο του Kademir) χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο μεν πρώτο o
πρίγκηπας έχει αναλύσει και στοιχειοθετήσει θεωρητικά το μουσικό
συστημα και τον τρόπο εκτέλεσης της μουσικής στην εποχή του. Στο
δε δεύτερο μέρος έχει καταγράψει 349 συνθέσεις (309 Peşrev, 39 Saz
Semaisi, 1 Beste), σε μουσικό σύστημα δικής του επινόησης.
Ο Kademir εκτός από λόγιος, συγγραφέας και θεωρητικός της
μουσικής είχε συνθέσει και πολλά κομμάτια οργανικής και
φωνητικής μουσικής (περί τα 150) από αυτά διασώθηκαν 43 από την
Ρουμάνα μουσικολόγο J. Popesku η οποία κατάφερε να τα
17

Όπως παρ. αρ. 1, σελ. 323 λήμμα KANTEMİROĞLU
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συγκεντρώσει.

Κάποιων

εξ

αυτών

όμως

η

πατρότητα

αμφισβητείται 18 . Στις τουρκικές πηγές καταγράφονται 36 τα οποία
είναι τα εξής 19 : 1. Nişaburek Muhammes Beste, (Şuh‐ meşrebdir,zarif...)
και 2. Aksak Semai, 3. Neva Aksak Semai 4. Rast Peşrevi 1 (Berefşan) 5.
Rast Peşrevi 2 (Ağir Düyek) και 6. Saz semaisi 7. Buselik Aşiran
Berefşan Peşrev και 8. Saz Semaisi, 9. Isfahan Cedid Peşrevi και 10. Saz
Semaisi, 11. Nihavend Peşrevi και 12. Saz Semaisi, 13. Pençgah Devri
Kebir Peşrev (“Hüri”) και 14. Saz Semaisi, 15. Sultani‐ Irak Devri Kebir
Peşrev και 16. Saz Seamaisi, 17. Uşşak Peşrevi και 18. Saz Semaisi
(“Nadide”), 19. Neva Saz Semaisi 20. Bayati Çenber (“Gamfersa”), 21.
Bestenigar Devri Kebir, 22. Buselik Devri Revan, 23. Büzürg Darbeyn,
24. Geveşt Sakıyl, 25. Isfahan Remel, 26. Mahur Darbeyn, 27. Muhayer
Muhammes, 28. Sazkar Havi, 29. Sipihr Feri Muhammes, 30. Uşşak –
Aşirah Dabrı Fetih, 31. Yegahı Acemi Berefşan, 32. Zengüle Devri Kebir,
33. Neva Peşrev, 34. Neva Saz Semaisi 1, 34. Neva Saz Semaisi 2, 35.
Neva Saz Semaisi 3, 36. Tereşşud.

Nayi Osman Dede (1642‐1729)

Ο Nayi Osman Dede ήταν ίσως ο σημαντικότερος neyzen της
εποχής του Ζαχαρία, και κατά πολλούς ο σημαντικότερος συνθέτης
θρησκευτικής μουσικής της γενιάς του 20 . Είχε ενδιαφέρον για την
μουσική, την ποίηση και την ισλαμική τέχνη Hat. Όταν ήταν νέος
πέρασε 3 χρόνια αυστηρής εκπαίδευσης στο Galata mevlevihane από
18

Όπως παρ. αρ. 12, σελ. 20

19

Όπως παρ. αρ. 1, σελ. 323- 324 λήμμα KANTEMİROĞLU

20

α. Όπως παρ. αρ. 1, σελ.324 λήμμα KANTEMİROĞLU
β.Cem Behar, Musikiden Müziğe, Osmanlı Türk Müziği
Y.K.Y. İstanbul 2005
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όπου και απέκτησε

τον τίτλο των Mevlevi, “Dede”. Τίτλος που

αποδίδεται κατα λέξη στα ελληνικά ως «παππούς» όμως για το
τάγμα των Mevlevi σημαίνει ο ηγέτης του τάγματος, τίτλος που θα
κατανοούνταν

ίσως

καλύτερα

αν

παραλληλίζονταν

με

την

προσφώνηση «γέροντας» των Χριστιανών Ορθοδόξων μοναχών του
Αγίου

Όρους.

Κατά

την

διάρκεια

αυτή

της

λεγόμενης

«σκληροπυρηνικής» περιόδου της ζωής του εκπαιδεύτηκε

στην

ισλαμική φιλοσοφία αλλά και στη μουσική. Συγκεκριμμένα έγινε
ένας εξαιρετικός neyzen και ανεδείχθη ως ο κορυφαίος

του

τάγματος, θέση που διατήρησε από το 1679 έως το 1697. Έγραψε
ποιήματα και συνέθεσε πάνω από 100 συνθέσεις όμως διασώθηκαν
μόνο 20 από αυτές. Έξ’αυτών σημαντικότερη και πιο γνωστή είναι η
θρησκευτική σύνθεση “Miraciye” η οποία είναι η εκτενέστερη
σύνθεση που έχει γραφτεί αμφότερα σε θρησκευτική και κοσμική
οθωμανική μουσική. Είναι γραμμένη σε 5 διαφορετικά makam:
Segah, Müstear, Dügah, Neva και Hüseyni. Στην αρχή κάθε περιόδου
υπάρχουν Tevşih (κείμενο που απαγγέλεται εμμελώς). Έγραψε
επίσης το κείμενο εκτός από τα μέρη των

Tevşih. Οι 4

σημαντικότερές του Mevlevi Ayini (τελετές «στροβιλισμού» των
Mevlevi δερβίσηδων) είναι αυτές σε makam Çargah, Rast, Uşşak και
Hicaz τα οποία

είναι πολύ σημαντικά κομμάτια τελετουργικής

μουσικής. Εκτός από αυτά συνέθεσε 6 Peşrev τελετουργικής
μουσικής (Bayati, Çargah, Muhayer‐ Sünbüle, Rast, Segah, Uşşak), 5
Peşrev κοσμικής μουσικής (Arazbar,Büzürg, Hüseyni, Neva, Rast) και
3 Saz Semaisi (Buselik Aşiran, Büzürg, Muhayer‐ Sünbüle) 21 .
Έγραψε επίσης στα Περσικά ένα έργο το οποίο περιέχει
εξηγήσεις των μουσικών όρων καλλούμενο Edvar. Εμπνευσμένος
τέλος από το μουσικό σύστημα γραφής Ebcet εκείνης της εποχής
επιχείρησε να εκσυγχρονίσει και να δημιουργήσει μια εξελιγμένη
μορφή αυτού του συστήματος η οποία όμως δεν έγινε δημοφιλής και
δεν διαδόθηκε.

21

Çetin Körükçü, Türk Sanat Müziği, İstanbul 1998.
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Dilhayat Kalfa (1710‐ 1780)

Είναι η πρώτη και η σημαντικότερη γυναίκα συνθέτις της
Οθωμανικής μουσικής. Υπηρέτησε στο Παλάτι ως παραμάνα του
σουλτάνου όπου και ανέκτησε τον τίτλο «Kalfa» (τίτλος ιεραρχίας
στην Αυλή). Εκπαιδεύτηκε στους πολύ καλούς δασκάλους του
χαρεμιού του 18ου αιώνα όπου έμαθε να παίζει ταμπούρ. Έτυχε
ευρείας αποδοχής ως συνθέτης γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για
εκείνη την επόχη καθώς πρίν απο αυτήν καταγράφεται μόνο μία
γυναίκα συνθέτης η Reftar Kalfa, για την οποία ελάχιστες
πληροφορίες

γνωρίζουμε 22

και

πολύ

μετέπειτα

άρχισαν

να

εμφανίζονται ενυπόγραφες συνθέσεις γυναικών στην Οθωμανική
μουσική. Οι συνθέσεις της έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλής και
παραμένουν έως τις μέρες μας. Λέγεται ότι είναι αυτή η οποία
πρώτη εμπνεύστηκε το περίφημο makam Evcara στο οποίο και
συνέθεσε δύο πολύ αξιόλογες συνθέσεις (Peşrev και Saz semaisi).
Εκτός αυτών των δύο διασώθηκαν άλλες 10 συνθέσεις που φέρουν
την υπογραφή της και είναι οι εξής: 1. Mahur Saz Semaisi, 2. Ağır
Remel Evc Beste (Çok mu figaanım ol gül‐i ziba‐hıram içun), 3. Devri
Kebir Mahur Beste (Tabekey sinemde cay etmwk cefavu kineye), 4. Ağır
Hafif Rast Beste (Nev‐hıramım sana meyl eyledi can bir dil iki), 5. Ağır
Hafif Saba Beste (Yek‐be‐yek gerçi murad‐i dili takrir etdim), 6.
Muhammes Sipihr Peşrevi, 7. Hüseyni Peşrevi (“Hezar‐ Dinar”) και 8.
Saz Semaisi, 9. Neresin Peşrevi και 10. Saz Semaisi23 .

22

Όπως παρ. αρ. 20β

23

Όπως παρ. αρ 1 σελ. 167 λήμμα DİL-HAYAT HANIM
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3. Το μουσικό έργο του Ζαχαρία του «Χανεντέ»

Ο Ζαχαρίας ήταν ένας άρτιος γνώστης της εκκλησιαστικής
μουσικής την οποία διδάχθηκε από τον τότε Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.
Εκκλησίας Δανιήλ με τον οποίο διατηρούσε στενές φιλικές σχέσεις.
Παράλληλα ζει και αναπνέει μουσικά στο Παλάτι της εποχής του
σουλτάνου Αχμέτ του Γ΄. Σουλτάνος φιλόμουσος ο οποίος καλεί
στην

Αυλή

του

μουσικούς

Πέρσες,

Άραβες,

Ρωμιούς,

σημαντικότερος εκ των οποίων αναδυκνείεται ο Ζαχαρίας ως
καλλίφωνος τραγουδιστής και συνθέτης μπεστέδων. Μέσα σε αυτό
το

πολυεθνικό

περιβάλλον

εργάζεται

για

χρόνια

και

συναναστρέφεται μουσικούς, ποιητές και λόγιους. Ανάμεσα λοιπόν
στο

Οικουμενικό

Πατριαρχείο

και

το

αυστηρό

ύφος

της

Εκκλησιαστικής μουσικής το οποίο αυτό επιβάλλει, το βάθος
αιώνων και τη σοβαρότητα της Πέρσικης κλασσικής μουσικής και
τις λαϊκές μουσικές παραδόσεις της Εγγύς Ανατολής σε μια
μητρόπολη όπως είναι η Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα
ανδρώνεται μουσικά ως συνθέτης.
Ο
μουσικής

Ζαχαρίας

μας

(Καλοφωνικούς

παραδίδει

συνθέσεις

ειρμούς,

Δοξολογίες,

εκκλησιαστικής
Στιχηρά)

και

σύνθεσης κοσμικής μουσικής (μπεστέδες, πεσρέφια, αγίρ σεμάι, σαζ
σεμάι) αποδίδοντας και στις δύο περιπτώσεις ένα χαρακτήρα
μυστικιστικό και ιερό έτσι ώστε να μη διχάζεται ως μουσική
προσωπικότητα σε δύο διαφορετικούς τρόπους σύνθεσεις. Έγινε
ιδιαίτερα γνωστός στην εποχή του κυρίως για τις συνθέσεις του
κοσμικής μουσικής, φήμη η οποία τον ακολουθεί ως τις μέρες μας
καθώς πολύ συχνά επιλέγονται συνθέσεις του προκειμένου να
συμπεριληφθούν σε μεγάλες σειρές (Fasıl) λόγιας οθωμανικής
μουσικής. Αναφέρονται στα έργα του Έλληνες και Τούρκοι
- 18 -

θεωρητικοί: ο Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων αποκαλεί τα έργα του
«μεγάλα και αξιέπαινα» 24 , ο B.S. Ediboglu τονίζει ως «αισθητή την
επίδραση της εκκλησιαστικής μουσικής» 25 τέλος ο Yilmaz Öztuna
γράφει: «τα έργα του είναι τα πιό βαθιά και τα πιό φημισμένα. Το
ύφος τους είναι βαρύ, επιβλητικό και υπέροχο. Η κάθε μουσική
φράση έχει δουλευτεί πολύ. Στο ύφος του υπάρχει ένας ορθόδοξος
μυστικισμός σαν άρωμα καθημερινότητας» 26 .
Από τα μεν εκκλησιαστικά μέλη ιδιαίτερα αξιόλογες είναι οι
εξής τρείς συνθέσεις: «Φρικτόν το βήμα σου», καλοφωνικός ειρμός
σε ήχο νενανώ (πλ. Β΄) ή συχνά αποκαλούμενος ως «Παλατιανός»,
«... ο νενανώ έννατος πέλει ήχος» 27 . Άρχεται με επήχημα και
ενήχημα

στον

ήχο

δηλαδή

νεεανεςνεενανω,

σώζεται

σε

μεσοβυζαντινή σημειογραφία , χφ. Ξηροποτάμου 277 (Παράρτημα
σελ. 30). Παρατίθεται η αρχή του ειρμού, εμφανίζονται οι
υποστάσεις: τρομικόν, ετέρον, αντικένωμα, ψηφιστόν, λύγισμα,
κόκκινη βαρεία. Στην δεύτερη γραμμή υπάρχει ο συνδυασμός
σημαδιών «στραγγίσματα». Πρίν το κυρίως σώμα της σύνθεσης
υπάρχει μελωδικός πρόλογος.
«Οι της Χαλδαίας καμίνου», καλοφωνικός ειρμός σε ήχο Α΄
(ανανές).

Σώζεται

καταγεγραμμένος

σε

εξηγητική

γραφή,

χφ.Πάτμου 295 (Παράρτημα σελ. 31).
«Την παγκόσμιον δόξαν», Δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο Α΄
(ανανές). Σε αργό (παλαιό) στιχηραρικό μέλος. Το μέλος αρχίζει από
την παλαιά βάση του πρώτου ήχου. Παρουσιάζονται στη σύνθεση οι
γνωστές μελωδικές κινήσεις του ήχου στην αργή στιχηραρική του
εκδοχή (Παράρτημα σελ 30).
Από τις δε κοσμικές συνθέσεις σώθηκαν από την προφορική
παράδοση είκοσι έργα, αναφέρεται όμως σε τούρκικες πηγές ότι
24

Όπως παρ. αρ. 3 σελ.290

25

Baki Süha Ediboglu, Unlu Turk Bestekari, Istanbul 1962

26

Όπως παρ. αρ. 1, σελ. 400 λήμμα ZAHARYA

27

Κωνσταντίνος Α. Ψάχος, Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1917 σελ. 172
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έγραψε πάνω από εκατό Μπεστέδες και Σεμάι 28 . Τα είκοσι αυτά
έργα του καταγράφηκαν και διασώθηκαν στην ευρωπαική‐
τουρκική σημειογραφία στις αρχές του περασμένου αιώνα όμως ήδη
σε συλλογή μουσικών έργων που εκδόθηκε το 1875 εντοπίζονται
τρία έργα του (Ισφαχάν Πεστέ Ουσούλ Τζεμπέρ, Φασλή Χουσεινι
Ουσούλ Τζεμπέρ, Πεστέ μακάμ Χιτζάζ) καταγεγραμμένα σε
βυζαντινή παρασημαντική 29 . Τέλος στη βιβλιοθήκη Γριτσάνη της Ι.
Μ. Ζακύνθου εντοπίστηκε από την ερευνητική ομάδα του μουσικού
σχήματος

«Εν

Χορδαίς»

σε

ιδιόγραφο

κώδικα

του

Πέτρου

Λαμπαδαρίου ένα Μπεστενιγκιάρ Πεσρέφι του Ζαχαρία το οποίο,
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών στις 18‐4‐2000. Η εκτέλεση αυτή ηχογραφήθηκε και
συμπεριλήφθηκε σε ειδική αφιερωματική έκδοση δίσκου ακτίνας για
τον Ζαχαρία τον Χανεντέ από το σχήμα, η οποία κυκλοφόρησε τον
Ιούνιο του 2001 30 .
Οι στίχοι των συνθέσεων οι οποίες έχουν διασωθεί είναι στα
οθωμανικά κάτι που συνάδει με το γεγονός ότι ο Ζαχαρίας συνέθετε
και παρουσίαζε τις συνθέσεις του στο Παλάτι. Κάποιοι από τους
στίχους ανήκουν σε γνωστούς ποιητές της εποχής Nafız, Baki, Kilari
Halife Nazif Bey οι υπόλοιποι δεν έχει διευκρινιστεί εάν γράφονταν
από τον ίδιο ή από κάποιον άλλο στιχουργό.

28

Όπως παρ. αρ. 1 σελ 399 λήμμα ZAHARYA

29

Ιωάννης Γ. Ζωγράφος Κέιβελης, Μουσικόν Απάνθισμα, Κωνσταντινούπολη 1875, σελ.
147-149 και 179-190
30

Όπως παρ. αρ. 2α, Κυριάκος Καλαιτζίδης, Γενικός σχολιασμός του έργου του.
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Κατάλογος συνθέσεων
Α΄ Εκκλησιαστική μουσική
Δογματικά Δοξαστικα του εσπερινού. Γράμματα Αγίου Ιωάννου
Δαμασκηνού
1. Την παγκόσμιαν δόξαν, ήχος Α΄. Χφ Εθνική Βιβλιοθήκη
Ελλάδος (ΕΒΕ) αρ. 915.
2. Παρήλθεν η σκιά του νόμου, ήχος Β΄. ΕΒΕ 915
3. Πως μη θαυμάσωμεν, ήχος Γ΄. ΕΒΕ 915
4. Εν τη Ερυθρα θαλασση, ήχος πλ. Α΄. ΕΒΕ 915
5. Τις μη μακαρίσει σε, ήχος πλ. Β΄. ΕΒΕ 915
6. Μήτηρ μεν εγνώσθης, ήχος βαρύς. ΕΒΕ 915
7. Ο Βασιλεύς των ουρανών, ήχος πλ. Δ΄. ΕΒΕ 915
Δοξολογίες
8. Αργή, ήχος βαρύς τετράφωνος. Χφ Βιβλ. Γριτσάνη 19 και
Μετόχιον Παναγίου Τάφου (ΜΠΤ) 804.
Καλοφωνικοί ειρμοί
9. Φρικτόν το βήμα σου, ήχος πλ. Β΄. Γράμματα κύρ Παρθενίου
Πατριάρχη Ιεροσολύμων. ΕΒΕ 962, ΜΠΤ 804, Ξηροποτάμου 277
και 305.
10. Ουρανός πολύφωτος, ήχος βαρύς. ΕΒΕ 962, ΜΠΤ 804, Πάτμου
295, Παντελεήμονος 977 και 1000, Μετεώρων 295, Γριτσάνη 3.
11. Οι της Χαλδαίας καμίνου, ήχος Α΄. Πάτμου 295.
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Β΄ Κοσμική μουσική
1. Hüseyni Ağır Çenber Beste ( Cemalin ateş‐i cam ile şemi
şebistandir.)

2. Hüseyni Berefşan Beste ( Şebnen gibi saçılsın hun‐i eşk‐i
pürrevanım. )

3. Hüseyni Ağır Semai ( Tal’atın devr‐i kamerde mihri a’lem‐tab
eder.)

4. Hüseyni Aksak Semai ( Cemalin mihr‐i a’lem‐tabe benzer. )

5. Isfahan Ağır Çenber Beste ( Leyle‐i zülfün gibi dil, mecnun olur
divanesi. )

6. Isfahan Nakış Sengin Semai ( Nafe‐i müşg‐i Huten‐i turraki
olmaz hem‐bu. )

7. Isfahan Nakış Aksak Semai ( Kara etmez gönül mürgu bu bağın
değme şahında. )

8. Hicaz Darbeyn Beste ( Yine tab‐i nigah‐i hayrete eşk‐i kühul
çekdim. )

9. Hicaz Berfşan Beste ( Tab‐i ruhu sanma dil‐i suzanıma düşdü.)

10. Hıcaz Nakış Yürük Semai ( Terk eyledi gerçi beni ol mah‐i
cemalin. )
- 22 -

11. Uşşak Ağır Çenber Beste ( Cam‐ı lal’in sun pey‐a pey Hatır‐ı
mestane yap. )

12. Uşşak Berefşan Beste ( Kaküldeki bu mürg‐i Hata yasemende
yok. )

13. Buselik‐Aşiran Ağır Çenber Besta ( La’lin emdir, hikmetin sorma,
dil‐i şeyda bilir. )

14. Hümayun Ağır Çenber Beste ( Düşmesin miskin gönüller zülf‐i
anbe – busuna. )

15. Rast Ağır Çenber Beste ( Reng‐i mevc‐i ab‐ı zümrüden boyanmış
camesi. )

16. Saba Devr‐i Kebir Beste ( Gülistan nakş‐ı hüsnünden baharistan
yazar. )

17. Segah Ağır Çenber Beste ( Çeşm‐i mey‐gunun ki, bezm‐i meyde
canan döndürür. )

18. Hümayun Ağır Semai ( Cihanı hüsnüne meftun eden şuh‐i
cihansın sen. )

19. Hüseyni Çenber Beste ( Nigaha ruhsat olmuş neyleyim ol
afıtabımdan. )

20. Saba Saz Semai.
21. Bestengar Peşre
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4. «Βίβλος καλουμένη Ευτέρπη»

«Περιέχουσα συλλογήν ἐκ τῶν νεοτέρων κα ἡδυτέρων
ἐξωτερικῶν μελῶν, με προσθήκην ἐν τῷ τέλει καί τινῶν ρωμαϊκων
τραγωδιῶν εἰς μέλος ὀθωμανικόν καί εὐρωπαΐκόν» 31 .
Το 1830 εκδίδεται από το τυπογραφείο του Κάστορος στο
Γαλατά η συλλογή μελών «εξωτερικής» μουσικής με το όνομα
«Ευτέρπη». Περιέχει 102 συνθέσεις τραγουδιών εκ των οποίων οι 89
είναι στα οθωμανικά και οι υπόλοιπες με ελληνικούς στίχους.
Συλλογείς και καταγραφείς στο νεο σύστημα της βυζαντινής
μουσικής υπογράφουν οι Θεόδωρος Φωκαεύς και Σταυράκης ο
Χανεντές, εγκρατείς και οι δύο αμφοτέρων της εκκλησιαστικής και
της εξωτερικής μουσικής και ιεροψάλτες στο αναλόγιο του Ιερού
Ναού του Αγίου Νικολάου του Γαλατά. Επιμελητής δε και
επιδιορθωτής

της

έκδοσης

υπογράφει

ο

Χουρμούζιος

ο

Χαρτοφύλακας, ένας εκ των τριών εφευρετών του Νέου συστήματος
της εκκλησιαστικής μουσικής. Προσωπικότητα που λαμβάνει
αποδοχής και σεβασμού από τους μουσικούς της εποχής. Κατέχει το
αξιώμα του Χαρτοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας,
ψάλνει σε διάφορες εκκλησίες της Πόλης και είναι δάσκαλος του
πρακτικού μέρους μαζί με τον Γρηγόριο στην Γ΄ Πατριαρχική
Μουσική Σχολή. Μαθητής των Ιακώβου Πρωτοψάλτη και Γεωργίου
Κρητός. Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο, εξηγεί στη νέα
μέθοδο

σε

εβδομήντα

τόμους

όλα

τα

μουσουργήματα

της

εκκλησιαστικής μουσικής από Ιωάννου Δαμάσκηνου έως και
Μανουήλ Πρωτοψάλτου 32 . Συνθέτει πλήθος μουσουργημάτων και
θεμελιώνει το θεωρητικό μέρος του Νέου συστήματος καθώς
συγγράφει εγχειρίδιο εισαγωγής στο πρακτικό μέρος της Μουσικής
και μεγαλύτερο θεωρητικό.
Θεόδωρος Φωκαεύς, Σταυράκης ο Βυζάντιος, Βἰβλος καλουμένη Ευτέρπη περιέχουσα
συλλογή εκ των ηδυτέρων ασμάτων... έν τη κατα τον Γαλατάν Τυπογραφία του Κάστορος
1830
31

32

Όπως παρ. αρ. 7 σελ. 133- 134
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Η «Ευτέρπη» είναι η πρώτη από μια σειρά εκδόσεων
παρόμοιων συλλογών μελών εξωτερικής μουσικής, «Πανδώρα» (Α΄
έκδοση 1843, Β΄ έκδοση ή τομος 1846), Αρμονία (1848), Τερψιχόρη
(1853), Καλλίφωνος Σειρήν (1859), Ο Σκανδαλώδης Έρως (1882) οι
οποίες γνωρίζουν μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Στις συλλογές αυτές
τα μέλη καταγράφονται και παραδίδονται ως δημοφιλής συνθέσεις
της εποχής και όχι ως ενυπόγραφες συνθέσεις επώνυμων συνθετών.
Το φαινόμενο αυτό της συλλογής και της καταγραφής δημοφιλών
μουσικών συνθέσεων της εποχής παρατηρείται και σε Τούρκους
μελετητές σε αυτή την περίοδο και μετέπειτα 33 . Όπως με πάθος
συλλέγει και καταγράφει λίγα χρόνια αργότερα λαϊκές δημοφιλείς
μελωδίες ο μεγάλος Τούρκος συνθέτης και δεξιοτέχνης των
οργάνων Cemil Bey.
Το 1868 ο λεξικογράφος Κυριάκος Φιλοξένης για πρώτη φορά
εγείρει το ζήτημα της πατρότητας των συνθέσεων της Ευτέρπης και
υποστηρίζει

πως

οι

εκδότες

της

συλλογής

παρέλειψαν

να

αναφέρουν τον πρώτο γράψαντα τη αυτή συλλογή Ζαχαρία τον
Χανεντέ. Αναφέρει χαρακτηριστικά στο Λεξικό του στο λήμμα
«Ευτέρπη»: «Βιβλίον τι μουσικόν της ξενικής ή εξωτερικής μελωδίας,
ήτοι Συλλογή των Αραβοτουρκικών Ασμάτων εις ο εμπεριέχονται
των Παλαιών μελοποιών και ρυθμοποιών έμμετρα και έντεχνα
Τραγώδια

Ρωμαϊκά

ποιημένα

μεν

παρά

διαφόρων

μουσικοδιδασκάλων του Παλαιού Συστήματος, εξηγημένα δε τα
(Ρωμαϊκά)

παρά

Γρηγορίου

Πρωτοψάλτου

και

Χουρμουζίου

Χαρτοφύλακος εις την νέαν της μουσικής μεθόδου ο επιγράφεται
«Ευτέρπη κτλ. Εξηγηθέν μεν εις την νέαν της μουσικής μέθοδο
παρά

Θεοδώρου

επιδιορθωθέν

Φωκαέως

παρά

του

και

Σταυράκη

διδασκάλου

του

Βυζαντίου˙

Χουρμουζίου

του

Χαρτοφύλακος˙ τύποις εν Γαλατά 1830». Παρέλειψαν όμως τον
κυρίως ποιητήν του πονήματος και τον γράψαντα το πρώτον εις το
Παλαιόν (περί τα τέλη του 1790) και το όνομα αυτού όστις είν’ ο εν
μουσικοίς άριστος μελοποιός και ρυθμοποιός της τε Εκκλησιαστικής
33

Όπως παρ. αρ. 20β, σελ. 248
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και ξενικής ή εξωτερικής μελοποιίας, αοίδιμος Ζαχαρίας

ο

Χανενδές » 34 .
Την

ίδια

άποψη

καταγράφει

σχεδόν

αυτούσια

και

ο

Παπαδόπουλος στις Συμβολαίς στο λήμμα Ζαχαρίας ο Χανεντές :
«Ασιατικά άσματα εμέλισε πολλά και έντεχνα, εποίησε δε και
συλλογήν τοιούτων ασμάτων, άπερ κατά τέχνην και ρυθμόν εισίν
απαράμιλλα, ως και συλλογήν ελληνικών ασμάτων. Την συλλογήν
ταύτην ήν επέγραψε “Ευτέρπη” ωκειοποιήθηκε κατά την γνώμην
Κυριάκου του Φιλοξένους μετά τον θάνατον αυτού έτεροι μουσικοί
εξεδόθη δε εξηγειθήσα παρά Θεοδώρου του Φωκαέως και Σταυράκη
του Χανεντέ, αλλ’ ουδαμού αναφέρεται το όνομα του γνησίου
ποιητού Ζαχαρίου του Χανεντέ (μελωδού) 35 ».
Επίσης εντοπίστηκε χειρόγραφη σημείωση με το γραφικό
χαρακτήρα του Γριτσάνη σε αντίτυπο της Ευτέρπης στη βιβλιοθήκη
του Γριτσάνη της Ι. Μ. Ζακύνθου, όπου αποδίδει και αυτός την
πατρότητά της στον Ζαχαρία, γράφοντας την χρονολογία 1740 για
τον Ζαχαρία χωρίς να διευκρινίζει τι υποδηλώνει αυτή και την
Ευτέρπη

με

τη

χρονολογία

1790 36 .

Τέλος

την

ίδια

άποψη

ενστερνίζεται και ο νύν Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδας Αστέρης , ο οποίος βασιζόμενος στις
πηγές αναφέρει σε άρθρο του σε μεταπτυχιακἠ διατριβή της Yağmur
Damla Örsel για τον Ζαχαρία τον Χανεντέ στο İstanbul Teknik
Üniversitesi, τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, αυτολεξεί την μαρτυρία
αυτή του Κυριάκου Φιλοξένη. Προσθέτει επίσης πως ο Ζαχαρίας
έχει γράψει μία σύνθεση σε μακάμ Bestenigar και συνθέσεις
εκκλησιαστικής μουσικής όπως ο καλλοφωνικός ειρμός Ουρανός
πολύφωτος, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις τουρκικές
συλλογές συνθέσεων του Ζαχαρία 37 .
34

Κυριάκος Φιλοξένης, Λεξικόν της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής,
Κωνσταντινούπολις 1868 σελ.97 λήμμα ΕΥΤΕΡΠΗ
35

Όπως παρ. αρ. 16, σελ. 314

36

Όπως παρ. αρ. 2α
Yağmur Damla Örsel, Zaharya’nın Hayatı, eserleri ve müsikimize etkileri, İstanbul Teknik
Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996
37
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Η μαρτυρία αυτή της οποίας η τυχόν ορθότητα μας παραδίδει
άλλο ένα μεγάλο σε όγκο και σπουδαιότητα διασωθέν έργο του
Ζαχαρία αδυνατεί στα εξής σημεία. Αφενός ότι και το έργο και οι
συνθέσεις τις οποίες αυτό περιλαμβάνει δεν αναφέρουν πουθενά το
όνομα του Ζαχαρία. Καμμία από τις συνθέσεις δεν είναι
ενυπόγραφη και δεν μας παραδίδονται εκ των συγγραφέων τα
ονόματα των συνθετών τους. Αφετέρου από τις τουρκικές πηγές
φαίνεται, όχι με σιγουριά, πως ο Ζαχαρίας πεθαίνει περί το 1740
δηλαδή 50 χρόνια πρίν τη φερόμενη ως πρώτη ημερομηνία έκδοσης
της συλλογής «Ευτέρπης» 38 .

38

α.Όπως παρ. αρ.1 σελ. 399 λήμμα ZAHARYA
β.Όπως παρ. αρ. 21
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