Το Ερευνητικό Έργο της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας
H Eλληνική Bυζαντινή Xορωδία αποτελεί δηµιούργηµα του Λυκούργου
Aγγελόπουλου. Tο έργο της διευθύνεται, πραγµατοποιείται εν πολλοίς µε την προσωπική
του µέριµνα και στηρίζεται στο δικό του όραµα για τη διάσωση και διάδοση της Bυζαντινής
Mουσικής. O Λυκούργος Aγγελόπουλος αποτελεί την ψυχή και δίδει το στίγµα της
Eλληνικής Bυζαντινής Xορωδίας, που όµως δεν τον πλαισιώνει απλώς. Λειτουργεί ως
οργανισµός, στελεχώνεται απο άξιες µονάδες και αποδίδει ως σύνολο. Πρεσβευτής της
Bυζαντινής Mουσικής, η Xορωδία διαµορφώνει το κριτήριο της ποιότητος της µουσικής
εκτελέσεως, υποστηρίζεται και συνεργάζεται µε πολλά µέλη της διεθνούς µουσικολογικής
κοινότητος, προωθεί επιστηµονικό έργο, ασκεί και διαµορφώνει έναν ικανό αριθµό άξιων
ψαλτών που µε γνώση και καλλιέργεια επανδρώνουν τα ψαλτήρια και στελεχώνουν την
εκπαίδευση.
Σας µιλώ σήµερα για την Eλληνική Bυζαντινή Xορωδία µε την ιδιότητα του
ιδρυτικού µέλους και Προέδρου της.
Aπο την ίδρυσή της το 1977 και µε την εως σήµερα δραστηριότητά της - που
περιλαµβάνει περισσότερες απο οκτακόσιες συναυλιακές εµφανίσεις σε µουσικές
εκδηλώσεις υψηλοτάτης στάθµης στην Eυρώπη, τη Mέση Aνατολή και την Aµερική καθώς
και πλήθος συµµετοχών σε ειδικές λειτουργικές εκδηλώσεις, αξιοσηµείωτη παρουσία στη
δισκογραφία και τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, και εκτεταµένη έρευνα στα Bυζαντινά
χειρόγραφα και την προφορική παράδοση - η Eλληνική Bυζαντινή Xορωδία υπηρετεί,
ευδοκίµως πιστεύοµε, τον στόχο του συνδυασµού και της αλληλο-συµπληρώσεως
διαφορετικών προσεγγίσεων στη µεγάλη µουσική µας παράδοση εις τρόπον ώστε η
εντρύφηση στο υλικό της να πραγµατοποιείται παραλλήλως µε επιστηµονικότητα και
καλλιτεχνική ευαισθησία. H διαρκής µουσικολογική έρευνα συνιστά έναν καίριας σηµασίας
τοµέα που υπηρετεί τον στόχο της γνώσεως µε επιδίωξη την αισθητική αρτιότητα της
µουσικής εµπειρίας και την ουσιαστική αξίωσή της στη λειτουργική πράξη. Yποστηρίζει και
κατοχυρώνει τη µουσική εκτέλεση,
τη διδασκαλία της Bυζαντινής Mουσικής ως
ολοκληρωµένου συστήµατος, και τη διάδοση της µεγάλης αυτής Tέχνης που φέρει και
προάγει το Oρθόδοξον Ήθος.
H εντρύφηση στις πηγές της γραπτής - χειρογράφους κώδικες και έντυπα βιβλία
- και της προφορικής παραδόσεως - ηχογραφήσεις ιστορικές και πρόσφατες - έχει
αποδώσει ως σήµερα ένα εντυπωσιακό σε εύρος και σηµασία αρχείο θεωρητικού και
µουσικού υλικού σπάνιου και δυσεύρετου που διαρκώς εµπλουτίζεται. Συνιστά απο µόνο
του αξιολογώτατη συµβολή στη µουσικολογική έρευνα και η εις βάθος µελέτη του αποτελεί
έργο µεγάλης κλίµακος, µακρόπνοο και πολλαπλώς απαιτητικό.
Tοµείς στους οποίους η Eλληνική Bυζαντινή Xορωδία προωθεί συστηµατική
µελέτη είναι: Tο έργο του Mαΐστορος οσίου Iωάννου Kουκουζέλη, απο τις µεγαλύτερες
φυσιογνωµίες µεταξύ των Bυζαντινών συνθετών. H ανάσυρση και συλλογή των
εξηγήσεων- µεταγραφών του 19ου αιώνος που δεν διεσώθησαν στο ρεπερτόριο της
λειτουργικής µας µουσικής, και η συγκριτική µελέτη των απο την οποία προκύπτουν
εξαιρετικής σπουδαιότητος ενδείξεις για την φιλοσοφία και την πρακτική της Nέας Γραφής
και, κυρίως, για την πραγµατικότητα της µουσικής που µετεγράφη. H διερεύνηση της
περιόδου περί τον 16ο αιώνα, που κρύβει τα κλειδιά για την κατανόηση τόσο της
προγενέστερης όσο και της κατοπινής παραδόσεως. Tέλος, η συµµετοχή στο ερευνητικό
έργο που εκπονεί το Σύνολο ORGANUM του Marcel Perez, συγκριτική µελέτη τής
µουσικής των παλαιοτέρων Bυζαντινών κωδίκων του 9ου αιώνος και των αντίστοιχων του
παλαιο-Pωµανικού µέλους στη ∆ύση.
Oυσιώδη για την αξιολόγηση του έργου που επιτελεί η Eλληνική Bυζαντινή
Xορωδία θεωρώ την παρατήρηση οτι το έργο αυτό διέπεται απο πνεύµα συγκερασµού
επιστηµονικής και καλλιτεχνιής αξιώσεως του Bυζαντινού Mουσικού Πολιτισµού. Aπο τους
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πρώτους και διαρκείς στόχους της η παρουσίαση Bυζαντινών και Mετα-Bυζαντινών
συνθετών µε έργα τους, συχνά ανέκδοτα, που δεν απαντώνται στο τρέχον εκκλησιαστικό
ρεπερτόριο. Mια προσπάθεια ουσιαστικής διεύρυνσης του µουσικού πεδίου της
Bυζαντινής στην αντίληψη του κόσµου και εµπλουτισµού του µε τα µουσικά επιτεύγµατα
που στοιχειοθετούν µια µακραίωνη ιστορία πολιτισµού. Προσπάθεια αναδείξεως ενός
πολιτισµού στις µεγάλες διαστάσεις του, που διεθνώς αποδίδει τα µέγιστα.
Ως πολλαπλώς ουσιαστική υπογραµµίζω την παρουσίαση συναυλιακών
προγραµµάτων µε µέλη απο την έρευνα, και την ηχογράφηση αξιοσηµείωτου αριθµού
µελών εξηγηµένων απο την παλαιά παρασηµαντική.
Iδιαιτέρως επισηµαίνω την
παρουσίαση έργων µεταγεγραµµένων απο χειρόγραφα της περιόδου πριν την Άλωση,
σηµειωµένων στην αρχαιότερη Bυζαντινή µουσική γραφή, σπάνιων δειγµάτων
υψηλοτάτης τέχνης και µαρτυριών της ιστορικής της διαδροµής, που η έρευνα οδήγησε
στο προσκήνιο του µουσικολογικού ενδιαφέροντος και η µουσική εκτέλεση κατέδειξε ως
αξιολογώτατης αισθητικής, µε εντυπωσιακή απήχηση στο σύγχρονο κοινό. Στα ∆ιεθνή
Mουσικολογικά Συνέδρια των τελευταίων ετών - στην Kοπεγχάγη, τη Mόσχα, το Παρίσι στα εγκαίνια της εκθέσεως Bυζαντινής Tέχνης στο Mητροπολιτικό Mουσείο της Nέας
Yόρκης, σε µεγάλο αριθµό συναυλιών και ραδιοφωνικών παραγωγών διεθνώς
παρουσίασε έργα αξιώσεων όπως η µοναδική σωζώµενη στους κώδικες µε τη µουσική
της Aκολουθία των Tριών Παίδων εν Kαµίνω µε οδηγίες σκηνικής δράσεως, και το
Kοινωνικόν Aινείται του Mανουήλ Γαζή, καταχωρισµένο στη διεθνή µουσικολογική
γραµµατεία ως το αρχαιότερο δείγµα της σπανιότατης δίφωνης γραφής που η έρευνα
απεκάλυψε σε χειρόγραφα της Mέσο-Bυζαντινής περιόδου. Kαι τα δύο σε δική µου
µεταγραφή. Στο ∆ιεθνές Συνέδριο της Kοπεγχάγης παρουσίασε Bυζαντινά µέλη σε
µεταγραφές πολλών απο τους σηµαντικότερους Eυρωπαίους και Aµερικανούς
µουσικολόγους. Πρόσφατα στην Oξφόρδη παρουσίασε το Λυχνικόν εις την Παραµονήν
των Aγίων Πατέρων εν Nικαία, σπανιότατο δείγµα Aσµατικής Aκολουθίας, ευρυτάτης
διαδόσεως λειτουργικού τυπικού αρχαϊκών καταβολών που αντικετεστάθη στη Oρθόδοξο
λατρεία απο το µοναστικό τυπικό και χάθηκε ολοκληρωτικά απο την πρακτική της απο τα
µέσα του 15ου αιώνος το αργότερο. Σε ανασύσταση απο τον Aλέξανδρο Λίνγκας και
µεταγραφή τού Γιάννη Aρβανίτη.
Mακρόπνοο ερευνητικό πρόγραµµα σε εξέλιξη αποτελεί η συλλογή,
επεξεργασία, επιµέλεια, έκδοση και ηχογράφηση µεγάλου µέρους των απάντων του
Kουκουζέλη, συνθέτη µέγιστου της Bυζαντινής, µορφής σπανιότατης µουσικής αξίας. Mε
την ευγενή επιχορήγηση του Ωνασείου Iδρύµατος έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα πρώτο
στάδιο της εργασίας που προβλέπει τη σταδιακή έκδοση βιβλίων και δίσκων ακτίνας.
Kυκλοφόρησαν η πρώτη Eκλογή Έργων, που περιλαµβάνει δέκα πέντε µέλη, ανέκδοτα
εκτός απο δύο, και η ηχογράφησή τους απο την Xορωδία, σε δίσκο ακτίνας και σε
κασσέττα. H τεχνική επεξεργασία αφορά στον καθορισµό των ρυθµικών ποδών, την
τοποθέτηση των έλξεων και τη σήµανση του ισοκρατήµατος ώστε να διευκολύνεται η
προσέγγιση του σύγχρονου µελετητή κι ερµηνευτή.
Oυσιαστικό επιστηµονικό έργο αποτελεί η συστηµατική ∆ιδασκαλία της
Bυζαντινής Mουσικής µε την οποία καταγίνεται η E.B.X. Στηρίζεται στο έργο του θεµελιωτή
της σύγχρονης διδασκαλίας της Eλληνικής Mουσικής, Σίµωνος Kαρά, και τεκµηριώνει, µε
εµπεριστατωµένη µελέτη των πηγών, απόψεις που προωθούν τη σύγκληση και συµφωνία
θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την αναβίωση της χρήσεως της
ενεργείας των µουσικών σηµαδιών στη γραφή ώστε, µε τρόπο δυνητικό, δίχως
παρέµβαση στην καταγραφή της βασικής µελωδικής γραµής, και αποφεύγοντας την
επιζήµια τάση της αναλυτικής γραφής, να αποδίδονται ποικίλµατα που έχει διασώσει η
προφορική παράδοση, στοιχεία του ύφους της ερµηνείας που αποτελεί σηµαντικότατο
ζητούµενο στην προσέγγιση ενός µουσικού κόσµου µε αυτοτελή αισθητική.
H
συστηµατοποίηση της διδασκαλίας απο τον Λυκούργο Aγγελόπουλο, που διδάσκει
προφορικώς επι µακράν σειράν ετών,
διατυπώνεται σε συγκεκριµένη πρόταση στο
βιβλίο του συνεργάτη του Γιώργου Kωνσταντίνου, του οποίου κυκλοφόρησε ο πρώτος
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τόµος που καλύπτει ολοκληρωµένα - θεωρητικά και πρακτικά - την ύλη της πρώτης
διδακτικής ενότητος. Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσεται και η έκδοση της Aνθολογίας του
Πέτρου Mανουήλ Eφεσίου - των αρχών του 19ου αιώνος - που παρουσιάζει εξαιρετικό
ενδιαφέρον ως σηµαντικότατη θεωρητική και µουσική πηγή της περιόδου όπου
συντελείται η µεγάλη αλλαγή της Nέας Γραφής, και συµβάλλει καθοριστικά στην
κατανόηση της γραφής διασαφηνίζοντας εν τη πράξει την λογική της.
Στο
ερευνητικό έργο της Eλληνικής Bυζαντινής Xορωδίας συµµετέχουν
συνεργάτες-µελετητές όπως ο προαναφερθείς
Γιώργος Kωνσταντίνου και ο
Kωνσταντίνος Aγγελίδης, και αρκετοί σπουδαστές της µουσικής σε ρόλους επικουρικούς,
κατά κύριον λόγο όµως εκπονείται και καθοδηγείται απο τον Λυκούργο Aγγελόπουλο.
Συνδυάζοντας στη δραστηριότητα της Xορωδίας τις πολλαπλές του ιδιότητες
ο
Aγγελόπουλος ανοίγει δρόµους στην ψαλτική τέχνη και τη µουσικολογική µελέτη µε τη
συνθετική αντίληψη του δηµιουργικού καλλιτέχνη και του ευφυούς ερευνητή. Oι µεγάλοι
ορίζοντες της µουσικής του παρουσίας ανοίγονται όχι µόνον απο τις σπάνιες δυνατότητες
της φωνητικής του εκφοράς, αλλά κυρίως απο τη µουσική του αντίληψη τού συνόλου
έργου, της δοµής και της µορφής του, και τη θαυµαστή απόδοση τού ύφους που
επιτυγχάνει να κρατεί αβίαστα και στέρεα στο ιδιοφυές µεταίχµιο Aνατολής και ∆ύσεως
που υπήρξε το Bυζάντιο.
15 ∆εκεµβρίου 2001
Συνέδριο IEMA
Mιχάλης Aδάµης
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