Χριζηόδοσλοσ Βαζίλειάδη
Γξνο Θενινγίαο, κνπζηθνύ
Υμνολογία, εκκληζιαζηική μοσζική και ποιμανηικό έργο ηης Εκκληζίας
Η πκλνινγία ηεο Δθθιεζίαο καο είλαη πνιύ πινύζηα θαη γεκάηε από πςειά λνήκαηα,
όπσο θαη όιεο νη εθθιεζηαζηηθέο ηέρλεο. Πην θάησ ζα δνύκε κε πνην ηξόπν νη
πνηκέλεο ηεο Δθθιεζίαο, επίζθνπνη θαη ηεξείο, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ
πκλνινγία θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή ζην πνηκαληηθό ηνπο έξγν.
Αξρηθά ζα κπνξνύζακε λα δηαπηζηώζνπκε πσο κε ηελ εθθιεζηαζηηθή πνίεζε νη
πκλνγξάθνη εθθξάδνπλ ηα νξζόδνμα δόγκαηα θαη γεληθά ηε δηδαζθαιία ηεο
Δθθιεζίαο. Σηνλ κηθξό εζπεξηλό1 θάζε ήρνπ ππάξρνπλ ηα ιεγόκελα Γνγκαηηθά
Θενηνθία, ηα νπνία, όπσο ην ιέγεη θαη ε ιέμε, πεξηέρνπλ δνγκαηηθέο αιήζεηεο ηεο
Δθθιεζίαο καο. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα πξώηα Θενηνθία ζηνλ εζπεξηλό θάζε
ήρνπ2. Έηζη κε απηό ηνλ ηξόπν νη πηζηνί κπνξνύλ εύθνια θαη αβίαζηα λα κάζνπλ ηα
δόγκαηα ηεο Δθθιεζίαο.
Η εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή ζθνπό έρεη λα ππνβνεζεί, έηζη ώζηε νη πηζηνί λα κπνξνύλ
λα θαηαλνήζνπλ θαη λα βηώζνπλ θαιύηεξα ηα λνήκαηα, πνπ ππάξρνπλ ζηελ
εθθιεζηαζηηθή πκλνινγία. Η κνπζηθή απηή θαζ’ εαπηή δελ είλαη απηνζθνπόο αιιά
έλα κέζν θαη έλαο ηξόπνο, κε ηνλ νπνίν εηζέξρνληαη ζηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ ηα
λνήκαηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνηήζεσο. Όηαλ ε εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή απηνλνκεζεί
θαη γίλεη απηνζθνπόο, ηόηε απιά εμππεξεηεί ηελ αλζξώπηλε καηαηνδνμία θαη ηελ
επίδεημε ησλ θσλεηηθώλ ηθαλνηήησλ ηνπ ηεξνςάιηε. Γπζηπρώο ηηο πεξηζζόηεξεο
θνξέο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα νη κεισδνί ζπλζέηνπλ ύκλνπο, νη νπνίνη δελ
βνεζνύλ ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ε κνπζηθή, αιιά κε ηηο κεισδηθέο ηνπο
γξακκέο ζθνπό έρνπλ λα εληππσζηάζνπλ ην εθθιεζίαζκα κε ηηο εληππσζηαθέο ηνπο
«ζέζεηο» (κεισδηθέο γξακκέο). Γη’ απηό βιέπνπκε ζήκεξα όηη έρεη επεθηαζεί ε
έθηαζε ηεο θιίκαθαο θαη ησλ κεισδηθώλ γξακκώλ θάζε ήρνπ, έηζη ώζηε λα
αληαπνθξίλνληαη νη ήρνη ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηνπ ηεξνςάιηε. Η έθηαζε ηεο
θιίκαθαο θάζε ήρνπ ζηα θιαζζηθά θείκελα είλαη πνιύ κηθξόηεξε από ηε ζεκεξηλή
έθηαζε ηεο θιίκαθαο ησλ ήρσλ. Δίλαη θαη απηό δείγκα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ κεισδώλ
λα επηδείμνπλ ηηο θσλεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ ηεξνςάιηε θαη όρη λα ηνλίζνπλ ην λόεκα
ησλ ύκλσλ.
Αθόκε, πνιιέο θνξέο, πνηκέλεο θαη ιατθνί, αιιά πην πνιύ νη ηεξνςάιηεο,
βξηζθόκαζηε ζηε ζέζε λα κελ είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηα λνήκαηα ησλ ςαιινκέλσλ
αιιά λα πεξηθέξεηαη ε ζθέςε καο αιινύ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθόο έλα ύκλνο ηεο
Δθθιεζίαο καο, πνπ ιέγεη ηα εμήο: «Πνιιάθηο ηελ πκλσδίαλ εθηειώλ, επξέζελ ηελ
ακαξηίαλ εθπιεξώλ, ηε κελ γιώηηε άζκαηα θζεγγόκελνο, ηε δε ςπρή άηνπα
ινγηδόκελνο»3. Γειαδή: Πνιιέο θνξέο ελώ έςαιια έλα ύκλν, βξέζεθα λα ακαξηάλσ,
δηόηη κε ηε γιώζζα κνπ έςαιια άζκαηα ελώ κε ηε ςπρή κνπ ζθεθηόκνπλ άηνπα. Η
ζθέςε καο θαη νιόθιεξνο ν εαπηόο καο πξέπεη λα βξίζθεηαη πξνζεισκέλνο ζηα
ιόγηα ησλ ύκλσλ θαη λα βηώλνπκε ζπλερώο ηηο αιήζεηεο πνπ θξύβεη ε εθθιεζηαζηηθή
πνίεζε θαη ηηο νπνίεο πξνζπαζεί ε εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή λα ηνλίζεη κε ηνλ δηθό ηεο
ηξόπν.
Η ςαικσδία είλαη ππόζεζε όρη κόλν ησλ ηεξνςαιηώλ αιιά θαη ησλ πνηκέλσλ. Οη
πνηκέλεο, αζθώληαο ην πνηκαληηθό ηνπο έξγν ζηελ επηζθνπή θαη ζηελ ελνξία, πξέπεη
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λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ηεο
Δθθιεζίαο. Μπνξνύλ λα ζπγθξνηήζνπλ βπδαληηλέο ρνξσδίεο, λα δηνξγαλώζνπλ
εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα, κε ζθνπό ηελ πξνβνιή ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο θαζώο
θαη ηεο πκλνγξαθίαο ηεο Δθθιεζίαο καο, λα εθδώζνπλ πνηθίια βηβιία, πνπ λα
πεξηέρνπλ κεηάθξαζε ή εξκελεία ησλ ύκλσλ ηεο Δθθιεζίαο καο. Δίλαη ζεκαληηθό νη
λένη λα έρνπλ κηα ζσζηή πξνζέγγηζε ζηελ πκλνινγία ηεο Δθθιεζίαο θαη λα κπνξνύλ
λα θαηαλννύλ ηε γιώζζα, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δθθιεζία καο.
Σηε ζπλάθεηα απηή ζα ζέιακε λα θάλνπκε αλαθνξά θαη ζηε κεηάθξαζε ησλ
εθθιεζηαζηηθώλ ύκλσλ. Δίλαη γλσζηό όηη θάζε ιέμε ελόο ύκλνπ έρεη θαη ην αλάινγν
πεξηερόκελν. Η εθθιεζηαζηηθή γιώζζα ινηπόλ είρε θαη ην αλάινγν πεξηερόκελν,
αθνύ νη ύκλνη είλαη απόξξνηα ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ βηώκαηνο. Η γιώζζα, πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ νη πκλνγξάθνη ηεο Δθθιεζίαο καο ήηαλ πινύζηα, δηόηη ήηαλ πινύζην
θαη ην βίσκα πνπ δνύζαλ νη ρξηζηηαλνί κέζα ζηελ Δθθιεζία. Η ζεκεξηλή θαζεκεξηλή
καο γιώζζα έρεη θησρύλεη θαη νη ιέμεηο έρνπλ ράζεη ην πεξηερόκελό ηνπο δηόηη
αθξηβώο δελ ππάξρνπλ ηα αλάινγα βηώκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ρξηζηηαλώλ.
Μηα κεηάθξαζε ινηπόλ ησλ ύκλσλ ηεο Δθθιεζίαο καο ζα ζήκαηλε κηα κεηαθνξά από
κηα πινύζηα θαη γεκάηε λνήκαηα δηάιεθην πξνο κηα θησρόηεξε θαη πεληρξόηεξε
δηάιεθην. Τη πξέπεη λα γίλεη ινηπόλ; Ωο ρξηζηηαλνί πξέπεη λα δνύκε θαζεκεξηλά κέζα
ζηελ Δθθιεζία ην βίσκα ηεο ελ Χξηζηώ δσήο. Με απηό ηνλ ηξόπν ε δσή καο ζα
απνθηήζεη λόεκα θαη πεξηερόκελν. Απόξξνηα απηνύ ηνπ βηώκαηνο ζα είλαη λα
εκπινπηηζηεί θαη ε γιώζζα καο κε ηηο αλάινγεο εθθξάζεηο θαη ιέμεηο, νη νπνίεο ζα
εθθξάδνπλ ην θαζεκεξηλό βίσκα ησλ ρξηζηηαλώλ. Έηζη ζα κπνξνύκε εύθνια λα
βηώλνπκε ηα λνήκαηα, πνπ θξύβνπλ νη ύκλνη θαη κηα κεηάθξαζε ησλ ύκλσλ ζα είλαη
αρξείαζηε. Αθόκε ζα ηνικνύζακε λα πνύκε όηη αλ παξαζηεί αλάγθε λα γίλεη κηα
κεηάθξαζε ησλ ύκλσλ ζα γίλεη κέζα ζηα ζσζηά πιαίζηα, ρσξίο νη ύκλνη λα ράζνπλ
ην αλάινγν πεξηερόκελό ηνπο.
Πξνζπάζεηα ινηπόλ ησλ πνηκέλσλ είλαη λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο λένπο έηζη ώζηε λα
ηνπο πξνζειθύεη ην ςαιηήξη. Δίλαη επράξηζην ζήκεξα πνπ ππάξρνπλ αξθεηέο ζρνιέο
ζε θάζε πόιε, όπνπ δηδάζθεηαη ε εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή. Παξάιιεια όκσο κε ηε
ςαιηηθή ηέρλε επηβάιιεηαη λα δηδάζθνληαη θαη ηα ζπλαθή κε απηή καζήκαηα, όπσο
ηππηθό, πκλνινγία, ηζηνξία βπδαληηλήο κνπζηθήο, ιεηηνπξγηθή, νξζνγξαθία ηεο
βπδαληηλήο κνπζηθήο θαη ηζνθξαηήκαηα, έηζη ώζηε νη λένη λα έρνπλ κηα πην ζθαηξηθή
πξνζέγγηζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο. Όηαλ ν πηπρηνύρνο λένο ζα αλεβεί ζην
ςαιηήξη πξέπεη λα γλσξίδεη όρη κόλν λα ςάιιεη αιιά λα έρεη γλώζεηο ηνπ ηππηθνύ ηεο
Δθθιεζίαο καο θαη όισλ ησλ ζπλαθώλ κε απηή καζεκάησλ.
Τέινο, ηόζν ε πκλνινγία όζν θαη ε εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή είλαη έλα εξγαιείν ζηα
ρέξηα ησλ πνηκέλσλ. Ο επίζθνπνο είλαη ν θύξηνο αξκόδηνο γηα ηελ πνηκαληηθή
δξαζηεξηόηεηα ζηελ επηζθνπή. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθόξσλ ηερλώλ
κέζα ζηελ επηζθνπή πξέπεη λα είλαη θαη ε αλάπηπμε ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο.
Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη απνηειεί κηα αθξαία ζέζε, αιιά ν άγηνο Νεθηάξηνο
αλαθέξεη ζηελ πνηκαληηθή ηνπ όηη απηόο πνπ δελ γλσξίδεη εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή
θαη ηελ ελ γέλεη εθθιεζηαζηηθή κόξθσζε είλαη αλάμηνο γηα ην αμίσκα ηεο ηεξνζύλεο,
αθνύ ζα ειέγρεηαη από ηνπο θαηώηεξνπο ηνπ ηεξαξρηθά. Απηνί πνπ ζηεξνύληαη ησλ
γλώζεσλ απηώλ δελ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ ηεξνζύλε θαη κάιηζηα γηα ηελ
αξρηεξνζύλε, δηόηη ζηεξνύληαη εθείλσλ ησλ γλώζεσλ αθξηβώο, ηηο νπνίεο έπξεπε λα
μέξνπλ. Γηόηη δηα κέζνπ ησλ γλώζεσλ απηώλ κπνξνύλ αλειιηπώο λα εθπιεξώλνπλ ηα
ηεξαηηθά ηνπο θαζήθνληα. Χσξίο ησλ γλώζεσλ απηώλ α) ζα αδπλαηνύλ λα επηηεινύλ
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ηα ηεξά θαζήθνληά ηνπο, β) ζα αγλννύλ ηελ ηεξή παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο, ην
άγξαθν απηό ηεύρνο ηνπ Δπαγγειίνπ, θαη γ) ζα ακαξηάλνπλ ζθάιινληεο, θαη ζα
ηαπεηλνύληαη θαη ζα ειέγρνληαη ππό ησλ ππνδεεζηέξσλ4.
Δλ θαηαθιείδη ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο
κνπζηθήο, αθνύ κε ηελ ηεξπλόηεηά ηεο ππεηζέξρνληαη θαη ηα ζεία λνήκαηα. Κιείλνκε
ηελ παξνύζα κειέηε κε ηα ιόγηα ηνπ ηεξνύ Χξπζνζηόκνπ: «Οπδέλ γαξ, νπδέλ νύησο
αλίζηεζη ςπρήλ, θαη πηεξνί θαη ηεο γεο απαιιάηηεη, θαη ησλ ηνπ ζώκαηνο απνιύεη
δεζκώλ, θαη θηινζνθείλ πνηεί... σο κέινο ζπκθσλίαο, θαη ξπζκώ ζπγθείκελνλ ζείνλ
άζκα»5.
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Ο κηθξόο εζπεξηλόο θάζε ήρνπ ηειείηαη ην απόγεπκα ηνπ Σαββάηνπ, όηαλ πξόθεηηαη ην βξάδπ ηεο
ίδηαο κέξαο λα ηειεζηεί αξγππλία.
2
Βι. Πξώην ζενηνθίν ηνπ Α΄ ήρνπ: «Τελ παγθόζκηνλ δόμαλ, ηελ εμ αλζξξώπσλ ζπαξείζαλ, θαη ηνλ
Γεζπόηελ ηεθνύζαλ, ηελ επνπξάληνλ πύιελ, πκλήζσκελ Μαξίαλ ηελ Παξζέλνλ, ησλ Αζσκάησλ ην
άζκα θαη ησλ πηζηώλ ην εγθαιώπηζκα. Αύηε γαξ αλεδείρζε νπξαλόο, θαη λαόο ηεο ζεόηεηνο. Αύηε ην
κεζόηνηρνλ ηεο έρζξαο θαζεινύζα, εηξήλελ αληεηζήμε θαη ην Βαζίιεηνλ ελέσμε...».
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