Η μουσικότητα της αρχαιοελληνικής γλώσσας
Και ο λόγος και η μουσική είναι κωδικοποιημένα μηνύματα, τα οποία εκπέμπονται από μια πηγή (δηλαδή έναν ομιλητή ή ένα μουσικό όργανο) σαν ήχος μέσω του
αέρα προς κάποιον δέκτη με απώτερο σκοπό την επικοινωνία.
Η ανθρώπινη ομιλία εμπεριέχει μουσικά στοιχεία, τα οποία είναι έντονα σε ορισμένες γλώσσες.
Η συναρμογή των φωνηέντων και των συμφώνων για τη δόμηση των λέξεων σε
μια γλώσσα δεν είναι διαδικασία απλή και δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο σε
όλα τα γεωγραφικά πλάτη της γης, διότι επηρεάζεται ισχυρά από μια παράμετρο, που
φέρει το όνομα «κλίμα» της περιοχής και ιδού πώς:
Βιολογικοί νόμοι της αναπνοής επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης των φωνηέντων μέσα σε μία λέξη, διότι με τα φωνήεντα ο ομιλητής ανοίγει το στόμα του και
επιτυγχάνει τον πρέποντα αερισμό του φωνητικού του οργάνου.
Στην ομιλία των βεδουϊνων της Σαχάρας υπερτερούν τα φωνήεντα σε σχέση με
τα σύμφωνα, διότι ο αερισμός του φωνητικού τους οργάνου δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
Αντιθέτως, ο κάτοικος του παγωμένου Ιρκούτσκ της Σιβηρίας με τους –50ο C ομιλεί με
πληθώρα συμφώνων, αποφεύγοντας τα φωνήεντα, για να μη πάθει ψύξη το φωνητικό
του όργανο. Με βάση αυτά, θα είναι αδιανόητο ο Λίβυος Συνταγματάρχης Καντάφι να
εκφωνεί λόγο μεσούντος του χειμώνος στην Ερυθρά Πλατεία της Μόσχας ή ο Ρώσος
Πρόεδρος Πούτιν να ομιλεί κατακαλόκαιρο σε μια εκδήλωση στη μέση της Σαχάρας,
διότι ο μεν πρώτος θα πάθαινε αφωνία λόγω ψύξης, ο δε δεύτερος θα είχε πνιγεί από
την πολλή ζέστη.
Για τη σχέση (φωνήεντα):(σύμφωνα) θα πρέπει να υπάρχει μια βέλτιστη τιμή
κατά την οποία τα σύμφωνα και τα φωνήεντα θα ήσαν μεταξύ τους σε ιδανική σχέση
και αρμονία. Η σχέση αυτή λογικά θα πρέπει να εμφανίζεται στη γλώσσα ενός λαού
που ζει σε έναν τόπο, όπου οι τέσσερις εποχές εναλλάσσονται, ο χειμώνας είναι γλυκύς,
το καλοκαίρι δεν είναι εξοντωτικά καυτό, με άλλα λόγια σε έναν τόπο της ευκράτου
ζώνης της γης. Στις γλώσσες που ομιλούνται αποκλειστικά στην εύκρατο ζώνη η συγγένεια και η συνάφεια της λειτουργίας του προφορικού λόγου και της μουσικής είναι
δεδομένη, διότι η αλληλουχία και η εναλλαγή των συμφώνων με τα φωνήεντα δημιουργεί μουσικά στοιχεία. Επίσης οι ομιλούμενες γλώσσες στους τόπους αυτούς
παρουσιάζουν την τέλεια αναλογία της σχετικής συχνότητας εμφάνισης φωνηέντων
προς τη σχετική συχνότητα εμφάνισης συμφώνων. Τούτο σημαίνει ότι σε γλώσσες που
ομιλούνται σε θερμότερα κλίματα αυτό το κλάσμα μεγαλώνει, ενώ, αντιθέτως, το ίδιο
κλάσμα μικραίνει στις γλώσσες του ψυχρού Βορρά. Δηλαδή η γλωσσική μουσικότητα
περιορίζεται ή ακόμη και χάνεται, λόγω του ψύχους.
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Γλώσσα με πολύ έντονα μουσικά χαρακτηριστικά ήταν η γλώσσα των αρχαίων
Ελλήνων, που ζούσαν στο ιδανικό ελληνικό κλίμα κάτω από τον πάντα γαλανό και
φωτεινό ελληνικό ουρανό. Τα μουσικά γνωρίσματα του αρχαίου ελληνικού λόγου είχαν
μια τόσο τυπικά διαγραφόμενη μορφολογία, αφού η κάθε μία αρχαία ελληνική λέξη από
μόνη της είχε ένα ιδιαίτερα αντικειμενικό μουσικό σχήμα. Ένα σχήμα που προέκυπτε
από την συναρμογή των ολιγοτέρων δυνατόν αλφαβητικών και μουσικών σημείων.
Τούτο σημαίνει πως η αρχαία ελληνική γλώσσα παρουσίαζε οικονομία σημαντικής,
δηλαδή παρουσίαζε ολιγοσημία.
Οι ασχολούμενοι με τα μαθηματικά της μουσικής θα γνωρίζουν πολύ καλά ότι
στη μουσική σύνθεση βρίσκει εφαρμογή η Συνδυαστική Ανάλυση και ιδιαίτερα οι
Μεταθέσεις με ή χωρίς επαναλήψεις. Τούτο σημαίνει ότι κάποια μουσικά στοιχεία είναι
δυνατόν να εμφανίζονται τα μεν ως προς τα δε σε όλες τις δυνατές μεταξύ των θέσεις.
Και στην ελληνική γλώσσα, όσον αφορά στο Συντακτικό, η Συνδυαστική
Ανάλυση βρίσκει ευρυτάτη εφαρμογή, παρέχοντας μια συντακτική ελευθερία. Τα τρία
συντακτικά μέρη της φράσεως δηλαδή το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο
μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στη φράση και με τις έξι 1 δυνατές μεταθέσεις τους και
να μας δώσουν έξι προτάσεις, οι οποίες εννοιολογικά μεν είναι συγγενείς, αλλά με
γνωσιολογικό περιεχόμενο, το οποίο έχει λεπτές και ουσιαστικές αποχρώσεις.
Έστω για παράδειγμα η πρόταση: «Εγώ ομιλώ σ’ εσάς». Στο συγκεκριμένο παράδειγμα
με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, έχουμε τις εξής M 3 = 3! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 = 6 μεταθέσεις:
εγώ ομιλώ σ’ εσάς
εγώ σ’ εσάς ομιλώ
ομιλώ εγώ σ’ εσάς
ομιλώ σ’ εσάς εγώ
σ’ εσάς εγώ ομιλώ
σ’ εσάς ομιλώ εγώ
Το φαινόμενο αυτό στην Πληροφορική χαρακτηρίζει μια γλώσσα ως γλώσσα ανοικτής
δομής.
Λέγοντας «μελωδία» δεν πρέπει να εννοούμε απλά τη διαφορετική οξύτητα των
φθογγοσήμων, δηλαδή μια αλληλοδιαδοχή διαφορετικών μουσικών υψών, διότι
υπάρχουν μελωδίες γραμμένες με έναν και μόνο φθόγγο. Μελωδία είναι μια κίνηση
προς καθορισμένη κατεύθυνση από την οποία διακρίνονται φθόγγοι. Μελωδία είναι η
εκσφενδόνηση, ο παλμός, η δύναμη, η ενέργεια, η κίνηση. Μελωδία είναι πρώτ’ απ’
όλα το Πυθαγόρειον «όλον» και μετά είναι τα ορισμένα φθογγόσημα και η τονικότητα.
Μελωδία ή μέλος είναι μια νέα κατάσταση, ένα σύνολο, μια μορφική ποιότητα,
ανωτέρας ισχύος απ’ ό,τι είναι τα μέρη, που την αποτελούν, μαζί με την οποία είναι
συνυφασμένο αυτό το κάτι τι, η ιδέα, η λεπτεπίλεπτη εκείνη ουσία που δίνει τη ζωή...
Για τη δόμηση μιας μελωδίας ο συνθέτης πρέπει ν’ ασχοληθεί με τα μουσικά
ύψη, τα μουσικά διαστήματα και τις χρονικές διάρκειες των νοτών.

Έστω ένα πεπερασμένο σύνολο C με n αντικείμενα, που διακρίνονται μεταξύ τους από το χρώμα, το
μέγεθος ή εν γένει από κάποια χαρακτηριστική τους ιδιότητα. Έστω ότι παίρνουμε όλα τα n αντικείμενα
και τα τοποθετούμε σε μια σειρά. Τότε λέμε ότι έχουμε μια μετάθεση των n αντικειμένων. Το πλήθος
όλων των μεταθέσεων είναι Μn=n!
Το χρησιμοποιούμενο σύμβολο n! είναι το παραγοντικό, το οποίο ορίζεται ως το γινόμενο των πρώτων n
ακεραίων αριθμών δηλαδή n!= 1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅...⋅n .
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Έχει αναγνωρισθεί ότι ο τρόπος ομιλίας των αρχαίων Ελλήνων είχε να κάνει με
τα μουσικά ύψη. Ήταν δηλαδή η αρχαιοελληνική γλώσσα τονική, γλώσσα τραγουδιστή,
γλώσσα μελωδική σε αντίθεση με τη νεοελληνική μας γλώσσα η οποία είναι γλώσσα
εντατική, δηλαδή όλες οι συλλαβές της κάθε λέξης εκφέρονται στο ίδιο μουσικό ύψος
και μια απ’ όλες, διατηρώντας το ίδιο μουσικό ύψος, απλά τονίζεται περισσότερο από
τις άλλες.
Ο Αριστοτέλης στη Ρητορική ξεκάθαρα θεωρεί τον τονισμό σαν ένα είδος
αρμονίας και με τη λέξη μέγεθος αναφέρεται στην ένταση της φωνής, ενώ με τις λέξεις
τάση και τόνος αναφέρεται στο ύψος αυτής, επηρεασμένος από τις χορδές, τις οποίες
όσο περισσότερο τις τείνουμε, τόσο υψηλότερος ήχος παράγεται.
... œstin
d aÛth mὲn ™n tÍ fwnÍ, pîj aÙtÍ de‹ crÁsqai prÕj
›kaston p£qoj, oŒon pÒte meg£lV kaˆ pÒte mikr´ kaˆ mšsV,
kaˆ pîj to‹j tÒnoij, oŒon Ñxe…v kaˆ bare…v kaˆ mšsV, kaˆ
·uqmo‹j t…si prÕj ›kasta. tr…a g£r ™stin perˆ § skopoàsin· taàta d' ™stˆ mšgeqoj ¡rmon…a ·uqmÒj.
Αριστοτέλης: Ρητορική, Bekker Σελίς 1403b, Στίχοι 26-31.
Στις επιστημονικές μου εργασίες δέχομαι τη μελωδία ή γενικώτερα τη μουσική
σύνθεση σαν μια συνάρτηση πολλών μεταβλητών π.χ. διάρκεια χρόνου, μουσικό ύψος,
χροιά, δυναμική κ.α., ας πούμε n το πλήθος, η οποία σε ένα σύστημα n το πλήθος
ορθογωνίων αξόνων παριστάνει μια «γενικευμένη επιφάνεια». Την επιφάνεια αυτή την
ονομάζω μουσική επιφάνεια (musical surface). Κάθε σημείο αυτής της μουσικής
επιφάνειας παριστάνει ένα μουσικό γεγονός της συγκεκριμένης μουσικής σύνθεσης,
περιγραφόμενο πλήρως ως προς όλες τις παραμέτρους, που έλαβε υπόψη του ο
συνθέτης.
Η απλούστερη των περιπτώσεων είναι αυτή των δύο διαστάσεων. Συγκεκριμένα
ο οριζόντιος άξονας είναι κβαντισμένος (ας πούμε βαθμολογημένος) σε στάθμες
μουσικού χρόνου και ο κατακόρυφος άξονας είναι κβαντισμένος σε μουσικά ύψη. Οι
στάθμες κβάντωσης των μουσικών υψών εξαρτώνται από τον συγκερασμό, που επιλέγει
ο μελετητής, δηλαδή εάν θα είναι ο ευρωπαϊκός, ο βυζαντινός κ.α. Σ’ αυτό το διδιάστατο ορθογώνιο σύστημα αξόνων η μουσική επιφάνεια εκφυλίζεται σε μια γραμμή
βαθμιδωτή (stepwise), που την ονομάζω καμπύλη των μουσικών υψών (pitch curve).
Αυτή η καμπύλη των μουσικών υψών είναι η απαραίτητη πληρηφορία, που πρέπει να
μπορεί ν’ αντλεί ένας μουσικολόγος από τα «ακούσματα», προκειμένου να μπορέσει να
προβεί στη καταγραφή τους σε μουσική σημειογραφία. Η διαδικασία αυτή είναι η
ονομαζόμενη «υπαγόρευση μουσικού κειμένου (dictee)».
Γι’ αυτήν τη καμπύλη των μουσικών υψών (pitch curve) μίλησε και έγραψε τον
4ο π.χ. αιώνα ο Αριστόξενος ο Ταραντίνος. Στα Αρμονικά του Στοιχεία ο Αριστόξενος
περιγράφει τα μουσικά φαινόμενα, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από την αίσθηση της
ακοής (εμπειριστής φιλόσοφος). Ονομάζει την ανθρώπινη φωνή «φωνή ανθρωπική» και
τον ήχο των μουσικών οργάνων «φωνή οργανική». Η «φωνή», λοιπόν, όταν μελωδεί
είτε επιτείνεται επί το οξύ (η κίνηση αυτή ονομάζεται επίτασις), είτε ανίεται επί το βαρύ
( η κίνηση αυτή ονομάζεται άνεσις), είτε παραμένει ενδιαμέσως σε κάποια συγκεκριμένα τονικά ύψη (μουσικά ύψη) (η ενέργεια αυτή ονομάζεται τάσις). Οι τρεις αυτές
κινήσεις της «φωνής» στο ορθογώνιο σύστημα, που προαναφέρθηκε, σχηματίζουν την
κλιμακωτή (stepwise) γραμμή δηλαδή σχηματίζουν την καμπύλη των μουσικών υψών
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(pitch curve). Αυτήν την καμπύλη των μουσικών υψών ο Αριστόξενος την ονομάζει
μουσική ή μελωδική ή διαστηματική κίνηση της φωνής. Είναι σαφέστατος στην
περιγραφή της διαστηματικής κίνησης της φωνής λέγοντας ότι η επίταση και η άνεση
πραγματοποιούνται αυτομάτως, δηλαδή σε χρόνο μηδενικής διάρκειας, ενώ οι στάσεις
της φωνής στις διάφορες τάσεις διαρκούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, δηλαδή
τόσο χρονικό διάστημα, όση είναι η μουσική διάρκεια του φθόγγου (Βλέπε Σχήμα 1).
Παράλληλα με τη διαστηματική κίνηση της «φωνής» στο τραγούδι ο Αριστόξενος αναφέρεται και στην κίνηση της φωνής κατά την ομιλία. Τονίζει μια χαρακτηριστική διαφορά αυτής της κίνησης από την προηγούμενη. Η κίνηση της φωνής
κατά την ομιλία δεν εμφανίζει στάσεις σε κάποιες τάσεις, αλλά είναι μια συνεχής
καμπύλη, που την ονομάζει κίνηση φωνής συνεχή ή κίνηση φωνής λογική ή λογώδες
μέλος (Βλέπε Σχήμα 1).
Σχήμα 1: Οι κινήσεις της «φωνής» κατά τον Αριστόξενο.

... Óti mn oân diasthmatik¾n ™n aÙtù
de‹ t¾n tÁj fwnÁj k…nhsin eἶnai proe…rhtai, éste toà ge
logèdouj kecèristai taÚtV tÕ mousikÕn mšloj· lšgetai g¦r
d¾ kaˆ logîdšj ti mšloj, tÕ sugke…menon ™k tîn prosJdiîn
tîn ™n to‹j ÑnÒmasin· fusikÕn g¦r tÕ ™pite…nein kaˆ ¢nišnai
™n tù dialšgesqai.
Αριστόξενος: Στοιχεία Αρμονικής, Σελίς 23, Στίχοι 11-16.
Κατά τους Έλληνες γραμματικούς υπήρχε η λέξη προσωδία, η οποία εσήμαινε τη
μεταβολή και την ποικιλία του τόνου της φωνής, που επηρεαζότανε από τη βαρύτητα ή
την οξύτητα των φθόγγων, τη μακρότητα ή τη βραχύτητα των συλλαβών καθώς επίσης
από τον χρόνο εκφοράς των φωνηέντων, των διφθόγγων και των συμφώνων. Από την
ανισόχρονη αυτην εναλλαγή των συλλαβών προέκυπτε η προσωδιακή ρυθμοποιϊα.

Η μουσικότητα της αρχαιοελληνικής γλώσσας 5

Αν και υπήρχε, προφανώς, μια ομοιότητα ανάμεσα στη μουσική και στις
προσωδιακές φόρμες της Ελληνικής γλώσσας, είναι επίσης βέβαιο ότι οι μεταβολές του
μουσικού ύψους κατά την ομιλία ήσαν περισσότερο βαθμιαίες απ’ ό,τι στο τραγούδι. Η
μελική γραμμή της ομιλίας ήταν συνεχής, ώστε στην ακοή να φαίνεται ότι η ομιλία
κυλάει, ότι σύρεται στα διάφορα μουσικά ύψη που επιβάλλουν οι τονισμοί χωρίς να
διακόπτεται η ηχητική της συνέχεια.
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να τονισθεί ότι ο αρχαίος Έλληνας έπρεπε να
ομιλεί σε συγκεκριμένο εύρος στάθμης έντασης. Εάν ομιλούσε υψηλότερα απ’ αυτό το
εύρος, φαινόταν σαν να τραγουδούσε και εάν ομιλούσε χαμηλότερα απ’ αυτό το εύρος,
η ομιλία του έχανε τη μουσικότητά της.
Πληροφορίες για τον τρόπο επίδρασης των προσωδιών στην αρχαία ελληνική
γλώσσα αντλούμε από διαφόρους συγγραφείς, αρχαίους και νεώτερους π.χ. τον
Αριστείδη Κοϊντιλιανό, τον Διονύσιο τον Θράκα, τον Διονύσιο τον Αλλικαρνασσέα, τον
Γεώργιο τον Χοιροβοσκό, τον Αρκάδιο τον Γραμματικό και άλλους.
ΠΕΡΙ ΤΟΝΟΥ
TÒno ™tˆn ¢p»chi fwnÁ ™narmon…ou, ¹ kat¦ ¢n£tain ™n tÍ
Ñxe…v, ¹ kat¦ ÐmalimÕn ™n tÍ bare…v, ¹ kat¦ per…klain ™n tÍ peripwmšnV.
Διονύσιος ο Θραξ: Γραμματική τέχνη, Μέρος 1, Τόμος 1, Σελίς 6, Στίχοι 14-17.
Μεταξύ των λίγων ή πολλών συλλαβών, που σχηματίζουν τη λέξη, μια κατά
κανόνα συλλαβή, που έφερνε τον οξύ τόνο, δηλαδή την οξεία, σημειωνότανε γενικά στη
μουσική καταγραφή να εκφωνηθεί υψηλότερα από τις άλλες. Το μέγιστο διαστηματικό
εύρος μεταξύ του χαμηλού και του υψηλού μουσικού ύψους στην εκφορά των λέξεων ο
Διονύσιος ο Αλλικαρνασσεύς στο έργο του Περί συνθέσεως ονομάτων το προσδιορίζει
στις δύο διαπέντε 2, δηλαδή σε έξι τόνους και δύο ημιτόνια ή με σύγχρονη μουσική
ορολογία στις δύο πέμπτες καθαρές.
dialšktou mὲn oân mšloj ˜nˆ metre‹tai diast»mati
tù legomšnJ di¦ pšnte æj œggista, kaˆ oÜte ™pite…netai pšra tîn triîn tÒnwn kaˆ ¹miton…ou ™pˆ tÕ ÑxÝ
oÜt' ¢n…etai toà cwr…ou toÚtou plšon ™pˆ tÕ barÚ.
oÙ m¾n ¤pasa lšxij ¹ kaq' έn mÒrion lÒgou tattomšnh ™pˆ tÁj aÙtÁj lšgetai t£sewj, ¢ll' ¿ mn ™pˆ
tÁj Ñxe…aj, ¿ d' ™pˆ tÁj bare…aj, ¿ d' ™p' ¢mfo‹n.
Διονύσιος ο Αλλικαρνασσεύς, Περί συνθέσεως ονομάτων, Κεφάλαιον 11 Στίχοι 73-79
[Η μελωδία της ομιλίας χρησιμοποιεί ένα διάστημα, που λέγεται διαπέντε και ούτε
ανεβαίνει πέρα από τους τρεις τόνους κι ένα ημιτόνιο για την οξύτητα, ούτε υποχωρεί από
τη θέση αυτή για την βαρύτητα του ήχου. Και βέβαια ο λόκληρη η φράση, που τοποθετείται κατά συλλαβή, δεν προφέρεται με το ίδιο μουσικό ύψος, αλλά άλλη συλλαβή
τονίζεται με οξεία, άλλη με βαρεία και άλλη και με τα δύο....]

Μουσικό διάστημα ίσο προς τρεις τόνους και ένα ημιτόνιο ή ίσο προς επτά ημιτόνια στο Αριστοξένειο
συγκερασμένο σύστημα.
2

6 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής

Εξ αυτής της δηλώσεως εμμέσως συνάγεται ότι στην οξυνόμενη συλλαβή η
φωνή ανεβαίνει τόσο, ώστε να μην υπερβαίνει το διάστημα μιας διαπέντε, δηλαδή το
διάστημα μιας πέμπτης καθαρής.
Η βαρεία ήταν ένας τόνος που η φωνή, σ’ όποιο ύψος και αν ευρίσκετο, επέστρεφε στο χαμηλότερο μουσικό ύψος, δηλαδή στην τονική, εν είδει τελικής καταλήξεως.
Με την σύνθεση μιας οξείας και μιας βαρείας ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος
κατέληξε να εφεύρει το σημείο της περισπωμένης, η οποία ετίθετο πάντοτε σε μακρό
φωνήεν.
Σε μουσική σημειογραφία το μακρό περισπώμενο φωνήεν σημειωνότανε να
τραγουδηθεί, να μελωδηθεί, με δύο νότες και σε καθοδική φορά. Η μία νότα ανέβαινε
κατά τι πιο ψηλά από τις άλλες και αμέσως η φωνή περιεσπάτο δηλαδή επέστρεφε προς
τα κάτω, στα χαμηλά μουσικά ύψη. Η διαδρομή αυτή απαιτούσε δύο χρόνους για να
πραγματοποιηθεί. Γι’ αυτό το φωνήεν της περισπώμενης συλλαβής έπρεπε να είναι
μακρό.
perispwmšnh dὲ ™p£nw brace…aj sullabÁj oÙ t…qeta…
pote.
Θεοδοσίου, Γραμματική, Σελίς 13 Στίχοι 16-17.
Εκτός από τη διάκριση σε ύψος υπήρχε στον αρχαίο ελληνικό λόγο και η
διάκριση κατά το μήκος των συλλαβών, για το οποίο έγινε προηγουμένως υπαινιγμός
με αφορμή την περισπωμένη.
Σχετικά με τη χρονική διάρκεια των φωνηέντων μερικές αναφορές περιγράφουν
το μακρό φωνήεν σαν να έχει διπλάσια διάρκεια από το βραχύ. Η παράδοση αυτής της
σχέσης φαίνεται ότι άρχισε με τους έλληνες μουσικούς συγγραφείς, για τους οποίους τα
βραχέα φωνήεντα είχαν μία μονάδα χρόνου, που λεγόταν χρόνος πρώτος. Τα μακρά
φωνήεντα είχαν διάρκεια δύο μονάδων χρόνου. Λειτουργικός ήταν και ο ρόλος των
χρονικών διαρκειών των συμφώνων. Οι αρχαίοι ρυθμικοί, τους οποίους απασχολούσε
το θέμα της μουσικής συγγένειας, υιοθέτησαν τη σύμβαση να εκχωρούν στο κάθε
σύμφωνο τη μισή διάρκεια ενός βραχέος φωνήεντος.
Oƒ palaioˆ to…nun oÙc Ðmo…wj t¦ makr¦ kaˆ
t¦ bracša ™xefènoun· ¢ll' ™pˆ mὲn tîn makrîn diplas…ona éran ™po…oun, ™pˆ dὲ tîn bracšwn ™l£ttona. Kaˆ ¥llwj t¦ dasša ™xefènoun kaˆ ¥llwj t¦
yil£.
Θεοδοσίου, Γραμματική, Σελίς 13 Στίχοι 17-21.
Έτσι, η χρονική διάρκεια της κάθε συλλαβής στις λέξεις προέκυπτε αθροίζοντας
τις χρονικές διάρκειες των γραμμάτων, που την αποτελούσαν.
Από τη διάταξη των συλλαβών κατά τη χρονική διάρκεια προέκυπτε το ρυθμικό
σχήμα της λέξης.
Αυτό το πλήρες μελωδικό και ρυθμικό σχήμα της λέξης ήταν κάτι που εδίδετο
από τη λέξη στον ομιλητή και όχι από τον ομιλητή στη λέξη.
Όλη αυτή η μορφολογία για χρονικές διάρκειες και μουσικά ύψη της φωνής, για
συναρμογή και αλληλεπίδραση μελωδικών και ρυθμικών στοιχείων, προβάλλει στην
αντίληψη του μουσικού σαν ένα σύστημα σύνθεσης μιας ιδιότυπης μουσικής τεχνο-
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τροπίας. Σε μια γλώσσα της οποίας τα πιο στοιχειώδη κύτταρα, οι συλλαβές και οι
λέξεις, είχαν γνωρίσματα ενός μουσικού χαρακτήρα και έπαιρναν από μόνα τους
σχήματα μουσικά και σ’ έναν έντεχνο λόγο της γλώσσας αυτής, οργανωμένο με
μελωδίες και ρυθμούς, που πρόβαλαν μέσα απ’ αυτόν τον ίδιο, η μουσική έμοιαζε σαν
να μην ερχόταν απ’ έξω για να μελοποιήσει τον λόγο, αλλά μάλλον σαν να έβγαινε μέσα
απ’ αυτόν τόν ίδιο το λόγο.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, όταν ο Όμηρος, ο
Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης, ο Αριστοφάνης έγραφαν τα έργα τους, επέλεγαν τις
λέξεις έτσι, ώστε να έχουν εκτός από το πρέπον νοηματικό περιεχόμενο και το
απαραίτητο μουσικό φορτίο. Ήσαν δηλαδή οι ίδιοι τους και οι μουσικοσυνθέτες των
έργων τους.
Δυστυχώς σήμερα πιστεύεται ότι αυτή η μουσικότητα των αρχαίων τραγωδιών
και κωμωδιών χάθηκε. Αυτό, κατά την προσωπικήν μου άποψη, δεν είναι σωστό. Η
μουσικότητα ζει και υπάρχει μέσα σ’ αυτά καθ’ αυτά τα κείμενα, στα κείμενα που είναι
συγχρόνως και λιμπρέτα 3 και παρτιτούρες των αρχαίων λογοτεχνικών έργων. Μόνον
που εμείς δεν φροντίσαμε όσο θα έπρεπε για ν’ αποκτήσουμε τη γνώση, ώστε να
ανακαλύψουμε και ν’ ανασύρουμε στην επιφάνεια αυτήν τη μουσικότητα.
Εάν η όλη φιλοσοφία της ιδιότυπης αυτής μουσικής τεχνοτροπίας, που εν
ολίγοις εξετέθη προηγουμένως, συμπεριληφθεί σε κατάλληλο λογισμικό για
ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα επιτευχθεί η καταγραφή της παρτιτούρας 4 του αρχαιοελληνικού μέλους του κάθε λογοτεχνικού έργου της αρχαιότητος σε σημερινή μουσική
σημειογραφία και τότε θα είναι δυνατόν να παρουσιάζονται αυτά τα έργα στο πρέπον
μουσικό εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον.

Λιμπρέτο (=βιβλιαράκι στα ιταλικά). Το κείμενο δηλαδή τα λόγια μιας όπερας ή ενός ορατορίου ή μιας
καντάτας.

3

4

H. C. Spyridis and S. Eystratiou, A computer approach to the music of ancient greek speech,
ACUSTICA, vol. 69, pp 211-217, (1989).

