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Π. Παπαδημηςοίξσ – Ἡ ἐμαομόμιξπ κλίμακα καςὰ ςὸμ Χούραμθξ

1. Γεμικά
Ὁ Ἀουιεπίρκξπξπ Χούραμθξπ ἐκ Μαδύςωμ, ρςὸ μικοό ςξσ θεωοηςικό μᾶπ
παοέδωρε ςὴμ κας’αὐςὸμ ἐμαομόμια κλίμακα [2, ρ. 34], ρὲ μξοτὴ ἀκεοαίωμ ςμημάςωμ,
υωοὶπ μὰ μᾶπ δώρει παοάλληλα καὶ ςὴμ ἀμςίρςξιυη κλίμακα μὲ μξοτὴ
λόγωμ/κλαρμάςωμ ςὴμ ὁπξῖα «ρσγκέοαρε». Μαζὶ μὲ ςὸ γεγξμὸπ ὅςι ςὰ ἀκέοαια
ςμήμαςα ςξῦ Χοσράμθξσ δὲμ ἀμςιρςξιυξῦμ ἀκοιβῶπ ρςὰ γμωρςά μαπ μόοια [3, 4], ἡ
ἐμαομόμια κλίμακα ςξῦ Χοσράμθξσ παοαμέμει γοίτξπ ὡπ ποὸπ ςὴμ ἀκοίβεια ςηπ.

2. Ἡ κλίμακα τοῦ Χρυσάμθου ἀπὸ τὸ μικρὸ θεωρητικό
Ἡ ἑμαομόμια κλίμακα ςξῦ Χοσράμθξσ μὲ ἄθοξιρμα 68 ςμημάςωμ δίμεςαι ρςὴμ
εἰκόμα 1 [2, ρ. 34].

Δἰκόμα 1. Ἐμαομόμια Κλίμακα ςξῦ Χοσράμθξσ.
Ὁ Χούραμθξπ παοαςηοεῖ ὅςι «ςὰ διαρςήμαςα ὁπξὺ ἔυξσριμ ςξὺπ ἀοιθμξύπ 11 καί
13, διὰ ςὸ ἀμεπαίρθηςξμ ςῆπ μξμάδξπ λέγξμςαι ςόμξι μείζξμεπ» [2, ρ. 33 (ζ)]. Ἐπίρηπ ὅςι
μὲ ςὴμ μόμιμη δίερη ρςόμ Κε, ςό κε ζω διάρςημα εἶμαι μεῖζξμ ςξῦ ςεςαοςημξοίξσ.
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Ἐπίρηπ λέει ὅςι «θεωοεῖςαι δὲ ἡ ςοιτωμία ςξῦ Τοίςξσ ἤυξσ ςξῦςξμ ςὸμ ςοόπξμ· ςὸ
μὲμ μη γα διάρςημα εἶμαι ἴρξμ μὲ ςὸ γα ζω, καὶ μὲ ςὸ ζω βξσ· αὐςὰ δὲ ςὰ ςοία
ςεςοάυξοδα εἶμαι ὅμξια ἀμαμεςανύ ςωμ» [2, ρ. 32 (γ)].
Τὸ μεγάλξ ζήςημα μὲ αὐςὴμ ςὴμ κλίμακα εἶμαι ὅςι δὲμ μᾶπ ἔυει παοαδώρει ὁ
Χούραμθξπ ςὴμ ἀμςίρςξιυη ἀρσγκέοαρςη κλίμακα ἀπὸ ςὴμ ὁπξία ρσμπέοαμε
(ρσγκέοαρε) ςὴμ κλίμακα ςῆπ εἰκόμαπ 1, ξὔςε ἐπίρηπ ὁςιδήπξςε ρυεςικξὺπ ἀοιθμηςικξὺπ
ὑπξλξγιρμξύπ.

3. Ἡ κλίμακα τοῦ Χρυσάμθου σύμφωμα μὲ τὴμ μέθοδό μας
Ἡ μξμαδικὴ ἀρσγκέοαρςη κλίμακα πξὺ μᾶπ δίμει ὁ Χούραμθξπ, [6, ρ. 26-28] εἶμαι ἡ
ςξῦ διαςξμικξῦ γέμξσπ:
Νη - 9/8 - Πα - 12/11 - Βξσ - 88/81 - Γα - 9/8 - Δι - 9/8 - Κε - 12/11 – Ζω' - 88/81 - Νη',
καὶ ρὲ ρυεςικὰ μήκη υξοδῶμ:
Νη
1

Πα
8/9

Βξσ
22/27

Γα
3/4

Δι
2/3

Κε
Ζω'
Νη'
16/27 44/81 1/2

Βξσ
Γα
4/5*55/54 3/4

Δι
2/3

Κε
Ζω'
16/27 8/15*55/54

ἢ ἰρξδύμαμα,
Νη
1

Πα
8/9

Νη'
1/2

ὅπξσ: 55/54 = 10/9 : 12/11 = 16/15 x 25/24 : 12/11.

Σύμτωμα μὲ ςὴμ μέθξδό μαπ «Μέθοδος Δημιουργίας Κλιμάκων», [1], καὶ
υοηριμξπξιώμςαπ ὡπ βάρη ςὴμ ἀμωςέοω (ἀρσγκέοαρςη) διαςξμικὴ κλίμακα ςξῦ
Χοσράμθξσ, δημιξσογήραμε ςὴμ ἐνῆπ ἐμαομόμια κλίμακα, ἡ ὁπξῖα ἐπίρηπ
δημξριεύςηκε ρςό [5] (δέπ ἐκεῖ [5] ςὴμ ρυέρη ςὴμ καςαρκεσὴ ςῆπ ἐμαομξμίξσ), καὶ
εἶμαι παοόμξια ςῆπ Ἐπιςοξπῆπ 1881 [6]:
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Ἐμαομόμια Κλίμακα καςὰ ςὸμ Χούραμθξ, ρύμτωμα μὲ ςὴμ μέθξδό μαπ [1], [5]:
Νη– 9/8 -Πα– 9/8 -Βξσ– 256/243 -Γα- 9/8 - Δι– 9/8 –Κε– 256/243 – Εω’– 9/8 - Νη'

(1)

ἢ
9/8

9/8

256/243

9/8

9/8

256/243

Δι
2/3

Κε
Ζω'
16/27 9/16

9/8

καὶ ρὲ ρυεςικὰ μήκη υξοδῶμ:
Νη
1

Πα
8/9

Βξσ
Γα
64/81 3/4

Νη'
1/2

Ὁ ρσγκεοαρμὸπ ςῆπ κλίμακαπ αὐςῆπ ρύμτωμα μὲ ςὴμ μέθξδξ ρσγκεοαρμξῦ [3], [7]
δίμει:
1. Σσγκεοαρμόπ 68 μξοίωμ:
12 - 12 - 4 - 12 - 12 - 4 - 12

(μὲ ἀκοίβεια ρσγκεοαρμξῦ Φ= 4.1322e-004)

Νη – 12 - Πα – 12 - Βξσ – 4 - Γα - 12 - Δι – 12 – Κε – 4 - Εω' – 12 - Νη'
Ἡ ὁμξιόςηςα μὲ ςὴμ κλίμακα ςῆπ εἰκόμαπ 1 εἶμαι ποξταμήπ. Ἡ κλίμακα αὐςὴ (1212-4) ἀπέυει μέυοι 1 μόοιξ ἀμὰ ἕκαρςξ ἀπὸ ςὰ ςμήμαςα ςξῦ Χοσράμθξσ.
2. Σσγκεοαρμόπ 72 μξοίωμ (ἴδια τσρικὰ μὲ ςῆπ Ἐπιςοξπῆπ):
12 - 12 - 6 - 12 - 12 - 6 - 12

(μὲ ἀκοίβεια ρσγκεοαρμξῦ 1.0337e-004)

3. Σσγκεοαρμόπ 1200 μξοίωμ:
204 - 204 - 90 - 204 - 204 - 90 - 204

(μὲ ἀκοίβεια ρσγκεοαρμξῦ 5.4589e-008)

Καὶ υάοιμ πληοόςηςαπ ξἱ ρσγκεοαρμξὶ γιά 66 καί 53 μόοια ἔυξσμ ὡπ ἐνῆπ:
Σσγκεοαρμόπ 66 μξοίωμ:
12 - 12 - 3 - 12 - 12 - 3 - 12

(μὲ ἀκοίβεια ρσγκεοαρμξῦ 0.0014)

Σσγκεοαρμόπ 53 μξοίωμ:
9-9-4-9-9-4-9

(μὲ ἀκοίβεια ρσγκεοαρμξῦ 1.2544e-007)

Θεωοξῦμε, ὅςι ἡ ἀρσγκέοαρςη κλίμακα (1) καὶ ἡ ρσγκεοαρμέμη κλίμακα ρςά 68 (12
12 4 12 12 4 12), ἀμςιποξρωπεύξσμ κας’ ἀκοίβεια ςὴμ ἐμαομόμια κλίμακα ςξῦ
Χοσράμθξσ (ποβλ. κλίμακα εἰκόμαπ 1).

Τέλξπ καὶ ςῷ Θεῷ δόνα.
3

Π. Παπαδημηςοίξσ – Ἡ ἐμαομόμιξπ κλίμακα καςὰ ςὸμ Χούραμθξ

Βιβλιογραφία
[1] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Μέθοδος Δημιουργίας Κλιμάκων, ἀνέκδοτη· ὑπὸ
συγγραφή (2014).
[2] Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ Θεωρητικόν καί Πρακτικόν τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἐν Παρισίοις, 1821 (ἀνατύπωσις ἐκδ. Κουλτούρα).
[3+ Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων - οἱ διατονικὲς
κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους, draft
v.1, 22/6/2005 and draft v.2, 29/6/2005, http://byzantinemusic.gr/Klimakes/diatonikh_sugkrash1881.html .
*4+ Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Ἡ διατονικὴ Κλίμακα τοῦ Χρυσάνθου 12-9-7,

http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/004-xrusan0os-diatonikh-papadimitriou.pdf.
[5+ Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Πῶς προκύπτουν ὅλες οἱ κλίμακες τῆς Βυζαντινῆς
Μουςικῆς ἀπὸ τὸν Μείζονα Τόνο, http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/

http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/016e-klimakes-meizwn-papadimitriou.pdf.
[6] Μουσικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Οἰκ. Πατρ. (1881), Στοιχειώδης διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς - ἐκπονηθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ψαλτηρίου,
Κωνσταντινούπολις 1888 (ἀνατύπ. ἐκδ. Κουλτούρα).
[7+ Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Κατάλογος τῶν Συγκερασμῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν
Ἐναρμονίων Κλιμάκων μέχρι καὶ σὲ 1200 μουσικὰ διαστήματα (κόμματα), 22/11/2005,
http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/005d_catalogue_of_all_enarmoniosSigkerasmoi_upto
1200_112205.pdf .

4

