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1. Για μια νέα ορολογία 

 Τα τελευταία πέντε χρόνια έχω ασχοληθεί με την λεγόμενη “Missa Graeca”. Σε αυτό 
το άρθρο, έχω τώρα την ευκαιρία να παρουσιάσω τα συμπεράσματα των ερευνών και 
των αναλύσεών μου. 
 Με τον όρο “Missa Graeca” δηλώνονται οι ύμνοι «Δόξα εν υψίστοις», «Πιστεύω», 
«Άγιος» και «Ο αμνός του Θεού» που στην Δύση ψάλλονται στην Λειτουργία. Αυτοί 
αρχίζουν να εμφανίζονται κατά το δεύτερο μισό του 9ου αιώνα σε μερικά δυτικά 
μουσικά χειρόγραφα μ’ έναν καινούργιο τρόπο: η ιδιαιτερότητα των κειμένων αυτών 
είναι ότι αντικαθιστούν τα συνηθισμένα λατινικά κείμενα των “Gloria in excelsis”, 
“Credo”, “Sanctus” και “Agnus Dei” με τα ελληνικά, αλλά μεταγραμμένα με λατινικούς 
χαρακτήρες.1 Στις αρχές του εικοστού αιώνα, οι επιστήμονες έδωσαν στο φαινόμενο 
αυτό τον ατυχή τίτλο “Missa graeca”, σαν να ήταν πραγματικά μία Λειτουργία, τα μέρη 
της οποίας είχαν ανθολογηθεί ή συντεθεί από έναν συγκεκριμένο συνθέτη για μια ειδική 
εορταστική περίσταση, όπως αυτό γνωρίζουμε να συμβαίνει σε μεταγενέστερες δυτικές 
Λειτουργίες, π.χ. των Mozart ή Beethoven. 
 Στα ίδια τα μεσαιωνικά χειρόγραφα, ο όρος “Missa graeca” δεν χρησιμοποιείται 
καθόλου: σ’ αυτά, οι ύμνοι με ελληνικά ή δίγλωσσα (λατινικά – ελληνικά) κείμενα 
συνήθως δηλώνονται ως Grece [sic] ή Latine et Grece / Grece et Latine, καθώς και ως Alio 
modo ή με ονομασίες όπως π.χ. Hymnus angelicus grece για το «Δόξα εν υψίστοις» ή 
Symbolum apostolorum grece για το «Πιστεύω» κ.λπ. Άρα, η “Missa graeca” σίγουρα δεν 
αποτελεί Λειτουργία. Κατά τα πέντε τελευταία χρόνια που έχω αναλύσει τα στοιχεία 
 
1  Σημαντικές έρευνες για την “Missa graeca” είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: Charles M. Atkinson, «Zur 

Entstehung und Überlieferung der “Missa graeca”», Archiv für Musikwissenschaft 39/2, 1982, σ. 113-
145· Charles M. Atkinson, «The Doxa, the Pisteuo, and the ellinici fratres: Some Anomalies in the 
Transmission of the Chants of the “Missa graeca”», Journal of Musicology 7, 1989, σ. 81-106· Charles M. 
Atkinson, «Further Thoughts on the Origin of the Missa graeca», στο: Peter Cahn και Ann-Katrin Heimer 
(επιμ.), De musica et cantu: Studien zur Geschichte der Kirchenmusik und der Oper. Helmut Hucke zum 60. 
Geburtstag, G. Olms, Hildesheim 1993, σ. 75-93· Nina-Maria Wanek, «Missa graeca: Mythen und Fakten 
um griechische Gesänge in westlichen Handschriften», στο: Falko Daim, Dominik Heher, Christian 
Gastgeber και Claudia Rapp (επιμ.), Menschen, Bilder, Sprache, Dinge. Wege der Kommunikation zwischen 
Byzanz und dem Westen – Band 2: Menschen und Worte, Verlag des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums, Mainz 2018, σ. 113-128· Nina-Maria Wanek, «Die sogenannte Missa Graeca – 
Schnittstelle zwischen Ost und West?», Byzantinische Zeitschrift 106/1, 2013, σ. 173-190· Nina-Maria 
Wanek, «Missa graeca: Eine Standortbestimmung», στο: Foteini Kolovou (επιμ.), Byzanzrezeption in 
Europa: Spurensuche über das Mittelalter und die Aufklärung bis in die Gegenwart, De Gruyter, Berlin 
2012, σ. 41-74· Otto Ursprung, «Um die Frage der Echtheit der Missa graeca», Die Musikforschung 6, 
1953, σ. 289-296· Bernice M. Kaczynski, Greek in the Carolingian Age: The St. Gall Manuscripts, Medieval 
Academy of America, Cambridge (Mass.) 1988, σ. 99-105· Ewald Jammers, Reinhold Schlötterer, Hans 
Schmid και Ernst L. Waeltner, «Byzantinisches in der karolingischen Musik», στο: Franz Dölger (επιμ.), 
Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongreß, C. H. Beck, Mu nchen 1958, σ. 1-29· Ewald 
Jammers, «Abendland und Byzanz: II. Kirchenmusik: Byzanz und die abendländische Musik», στο: Peter 
Wirth (επιμ.), Reallexikon der Byzantinistik, Reihe A / Band 3, Adolf M. Hakkert, Amsterdam 1969, σ. 
169-197· Kenneth Levy, «The Byzantine Sanctus and its Modal Tradition in East and West», Annales 
Musicologiques 6, 1958-1963, σ. 35-44. 
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που αναφέρονται στην “Missa graeca”, έγινε προφανές ότι η παράδοση αυτή 
αποτελείται από ξεχωριστά μέρη που μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εμφανίζονται 
όλα μαζί σε ένα χειρόγραφο. Συνήθως, σε έναν κώδικά βρίσκουμε μονάχα έναν ή δύο 
από τους ύμνους αυτούς, τις περισσότερες φορές το «Δόξα εν υψίστοις» και το «Άγιος». 
 Πέρα από αυτά, ο όρος “Missa graeca” συγχέεται πολύ συχνά και με μεταγενέστερα 
φαινόμενα, όπως π.χ. την “Messe grecque de Saint-Denis” του 17ου και 18ου αιώνα, που 
δεν έχει να κάνει σε τίποτα απολύτως με την παράδοση της “Missa graeca” από τον 9ο 
έως τον 12ο αιώνα. Ως εκ τούτου, επιχειρώ τώρα να προτείνω μια πιο κατάλληλη 
ονομασία γι’ αυτήν, όπως π.χ. «ύμνοι με ελληνικά κείμενα».2 
 
2. Για μια νέα χρονολόγηση 

 Περίπου εξήντα χειρόγραφα είναι γνωστά μέχρι σήμερα, κυρίως από τον 9ο μέχρι 
τον 12ο αιώνα, τα οποία περιέχουν έναν ή περισσότερους ύμνους της “Missa graeca”. Σε 
ποσοστό περίπου 90%, οι ύμνοι αυτοί εμφανίζονται με μελωδίες γραμμένες με δυτικά 
νεύματα. Γεωγραφικά, τα χειρόγραφα αυτά βρίσκονται εξίσου στη Δυτική και την 
Ανατολική Φραγκία, κυρίως στη σημερινή Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία, ενώ 
πολύ λίγα ανιχνεύονται επίσης στην Αγγλία και την Ιταλία. 
 Τα πρώτα τεκμήρια που έχουμε είναι τέσσερα σακραμεντάρια.3 Τα σακραμεντάρια 
στη Δύση μοιάζουν με ευχολόγια που συμπεριλαμβάνουν τις ευχές των Ακολουθιών και 
των Λειτουργιών. Τα τέσσερα αυτά σακραμεντάρια είναι τα εξής:  

 τα S-Sk A 136 και F-Pn lat. 22914 περιέχουν τους ύμνους «Δόξα εν υψίστοις» και 
«Πιστεύω», 

 το RUS-SPsc Q.v.I 415 τους ύμνους «Δόξα εν υψίστοις» και «Άγιος», 
 ενώ το F-Pn lat. 22906 είναι το μόνο χειρόγραφο που συμπεριλαμβάνει και τους 

τέσσερις ύμνους της “Missa graeca”. 

 Η χρονολόγηση αυτών των σακραμενταρίων είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την 
γένεση της ίδιας της “Missa graeca”. Μέχρι τώρα, στην δευτερεύουσα βιβλιογραφία 
συναντάμε συνεχώς την χρονολόγηση του γάλλου επιστήμονα και μοναχού Jean 
Deshusses, ο οποίος δημοσίευσε ένα άρθρο του το 1977.7 Σ’ αυτό το άρθρο, ο Deshusses 
ισχυρίζεται ότι ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς της Δυτικής Φραγκίας, ο Κάρολος ο Φαλακρός 
(823-877), εκείνος που παράγγειλε τα συγκεκριμένα σακραμεντάρια στη μονή του 

 
2  Πρβλ. Kaczynski, Greek in the Carolingian Age, ό.π., σ. 102, καθώς και Bernice M. Kaczynski, Greek 

Learning in the Medieval West: A Study of St. Gall, 816-1022, διδακτορική διατριβή, Yale University, 
1975, σ. 235-236: «The term “Missa graeca” is an unfortunate label for this series of pieces, but it seems 
to be firmly entrenched in the secondary literature. In fact, it is anachronistic and imprecise. The 
medieval books do not describe their contents in this way; only the individual texts are given titles. The 
concept of the Missa graeca entered the literature as a description of a particular Greek service 
assembled at St. Denis in the thirteenth century and celebrated annually thereafter on 16 October, the 
octave of the monastery’s patron […]. The term misleads when it is applied to the chants of an earlier 
period, for it implies a system and a unity that simply were not there. Very few Carolingian manuscripts 
transmit a complete set of Greek chants for the mass Ordinary». 

3  Βλ. Rosamond McKitterick, «Charles the Bold (823-877) and his Library: The Patronage of Learning», 
English Historical Review 95, 1980, σ. 43· Atkinson, «Zur Entstehung und Überlieferung der “Missa 
graeca”», ό.π., σ. 141, υποσημ. 62. 

4  Βλ. το χειρόγραφο αυτό στο διαδίκτυο: https://bit.ly/3dvEk9v. 
5  Βλ. το κείμενο του χειρογράφου αυτού στο: Antonio Staerk, Les manuscrits latins du V au XIII siècle 

conservés à la Bibliothèque Impériale de Saint-Pétersbourg, vol. 1, Krois, Saint-Pétersbourg 1910 / 
ανατύπωση: G. Olms, Hildesheim – New York 1976, σ. 82-83. 

6  Βλ. το χειρόγραφο αυτό στο διαδίκτυο: https://bit.ly/2MlHtwG. 
7  Jean Deshusses, «Chronologie des grands sacramentaires de Saint-Amand», Revue Bénédictine 87, 1977, 

σ. 230-237. 
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Saint-Amand. Στην πραγματικότητα, τα σακραμεντάρια μπορεί μεν να έχουν γραφεί στο 
Saint-Amand, αλλά δεν υπάρχει καμμία απόδειξη ότι ο ίδιος ο Κάρολος παράγγειλε ποτέ 
αυτά τα χειρόγραφα.8 
 Ακόμα πιο προβληματική είναι η χρονολόγηση του Deshusses, ο οποίος ισχυρίζεται 
ότι τα χειρόγραφα αυτά γράφονταν σε διαστήματα τεσσάρων ετών το καθένα. Για να 
υποστηρίξει αυτήν την υπόθεσή του, ο Deshusses προσπάθησε να βρει ένα ιστορικό 
γεγονός, με αφορμή το οποίο θα μπορούσε να είχε γραφεί το κάθε σακραμεντάριο.9 
 

 

 
F-Pn lat. 2290, φ. 7v F-Pn lat. 2291, φ. 16r 

 
 Βέβαια, όλα αυτά είναι μόνον υποθέσεις που δεν υποστηρίζονται από καμμία 
απόδειξη. Έτσι, αναζήτησα νέες χρονολογίες για τα σακραμεντάρια ανατρέχοντας σε 
πιο πρόσφατες έρευνες10 και αμέσως έγινε κατανοητό ότι τα σακραμεντάρια αυτά 
γράφηκαν αργότερα. Η χρονολόγηση που προτείνω έχει ως εξής: 

 RUS-SPsc Q.v.I 41: όχι το 863 αλλά το 870.11 
 S-Sk A 136: γράφηκε κατά τα 870/875-880, αλλά ήρθε στο Sens αργότερα λόγω 

των προσθηκών που έχουν γίνει στον κώδικα. 
 F-Pn lat. 2290: όχι το 867 αλλά κατά τα 875-883, επειδή στο χειρόγραφο 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο διαχωρισμός της Φραγκίας το 880. 
 F-Pn lat. 2291: όχι το 871 αλλά κατά τα 875-877 ή ακόμα αργότερα, κατά τα 

881-883, επειδή ο Κάρολος αναφέρεται εδώ όχι ως “rex” αλλά ως “imperator” 
και ξέρουμε ότι ήταν ήδη αυτοκράτορας την περίοδο 875-877. 

 Αυτή η χρονολόγηση τοποθετεί τα πρώτα τεκμήρια της “Missa graeca” στα 
τελευταία είκοσι με τριάντα χρόνια του 9ου αιώνα και υποστηρίζει την θεωρία ότι η 
“Missa graeca” δημιουργήθηκε κατά την βασιλεία του Καρόλου του Φαλακρού (840-877). 

 
8  Στο ίδιο, σ. 233-234. 
9  Στο ίδιο, σ. 232 και 235-236. 
10  Βλ. ενδεικτικά: Wilhelm Köhler και Florentine Mütherich (επιμ.), Die karolingischen Miniaturen – Band 

7: Die frankosächsische Schule, Ludwig Reichert, Wiesbaden 2009, σ. 37-39 και 246· Andrea Decker-
Heuer, Studien zur Memorialüberlieferung im frühmittelalterlichen Paris, Thorbecke, Sigmaringen 1998, 
σ. 199, υποσημ. 152. Και ο Jean Deshusses, «Encore les sacramentaires de Saint-Amand», Revue 
Bénédictine 89, 1979, σ. 310-312, προέβη λίγο αργότερα σε αναθεώρηση της χρονολόγησής του. 

11  Σύμφωνα με τον Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts – 
Band 2: Laon – Paderborn, Harrassowitz, Wiesbaden 2004, σ. 85. 
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Αυτή η θεωρία είναι πιο πιθανή από το ενδεχόμενο η “Missa graeca” να εμφανίστηκε 
νωρίτερα, ήδη κατά την βασιλεία του Λουδοβίκου του Ευσεβούς (778-840),12 του 
πατέρα του Καρόλου του Φαλακρού, ο οποίος κυβερνούσε από το 814. Βέβαια, μπορεί 
οι ύμνοι αυτοί να ανήκαν εν τω μεταξύ στην προφορική παράδοση, αλλά δεν υπάρχει 
καμία απόδειξη γι’ αυτό. 
 Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που υποστηρίζω τη θεωρία ότι οι ύμνοι της “Missa 
graeca” δημιουργήθηκαν κατά την βασιλεία του Καρόλου του Φαλακρού: το ότι μετά τα 
πρώτα σακραμεντάρια, άλλα χειρόγραφα με ύμνους της “Missa graeca” δεν ανιχνεύονται 
για σχεδόν πενήντα με εξήντα χρόνια. Οι ύμνοι αυτοί άρχισαν πάλι να εμφανίζονται 
γύρω στο 930 στη μονή του Sankt Gallen στην Ελβετία, σε δύο χειρόγραφα (CH-SGs 484 
και CH-SGs 381).13 Φαίνεται ότι τα πρώτα σακραμεντάρια δεν συνιστούσαν παρά 
μεμονωμένες περιπτώσεις που ξεχάστηκαν σχεδόν αμέσως. Ωστόσο, η πραγματική 
ακμή της “Missa graeca” αρχίζει μόνο κατά τα μέσα του 10ου αιώνα και διαρκεί περίπου 
μέχρι το 1050. Σ’ αυτή την περίοδο κυριαρχούν δύο γεωγραφικοί τόποι, δηλαδή το 
Sankt Gallen στην Ελβετία και η Ακουιτανία (κυρίως το St. Martial της Limoges) στη 
σημερινή Γαλλία. 
 

 

 

CH-SGs 383, σ. 202 F-Pn lat. 1118, φ. 67v14 

 

3. Για μια νέα ανάλυση των κειμένων 

 Τα κείμενα της “Missa graeca” βρίσκονται συνήθως μεταγραμμένα με λατινικούς 
χαρακτήρες στα χειρόγραφα, έτσι ώστε να μπορούν να τα διαβάζουν και άτομα που δεν 
ήξεραν ελληνικά. Μόνο πολύ σπάνια είναι γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες. 
 Ο τρόπος με τον οποίο μεταγράφονται τα κείμενα μας δείχνει ότι τα ελληνικά του 
9ου και 10ου αιώνα έμοιαζαν ήδη πολύ με την σημερινή νεοελληνική προφορά και όχι 

 
12  Βλ. π.χ. τις υποθέσεις του Kenneth Levy, στα: «The Byzantine Sanctus and its Modal Tradition in East 

and West», ό.π., σ. 36, Gregorian Chant and the Carolingians, Princeton University Press, Princeton 1998, 
σ. 90, καθώς και «Charlemagne’s Archetype of Gregorian Chant», Journal of the American Musicological 
Society 40/1, 1987, σ. 8 και 15. Βλ. επίσης τις σχετικές αναφορές στα: Atkinson, «Zur Entstehung und 
Überlieferung der “Missa graeca”», ό.π., σ. 140, υποσημ. 55· Atkinson, «Further Thoughts on the Origin 
of the Missa graeca», ό.π., σ. 77 κ.εξ., υποσημ. 12· Wanek, «Missa graeca: Mythen und Fakten um 
griechische Gesänge in westlichen Handschriften», ό.π. 

13  Βλ. τα χειρόγραφα αυτά στο διαδίκτυο: https://bit.ly/3eMewWN και https://bit.ly/36ZRycn. 
14  Βλ. το χειρόγραφο αυτό στο διαδίκτυο: https://bit.ly/2U8eh0i. 
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με την ερασμιακή των μεταγενέστερων αιώνων.15 Αυτό το γεγονός πάντα εκπλήσσει 
τους δυτικούς επιστήμονες. Πρέπει, βέβαια, να θυμόμαστε ότι η ελληνική προφορά είχε 
ήδη αρχίσει από την ύστερη αρχαιότητα να μοιάζει με την νεοελληνική.16 
 Τα λάθη στα κείμενα της “Missa graeca” μοιάζουν με ανάλογα που απαντούν σε 
άλλα, προπάντων λειτουργικά, κείμενα. Στη δευτερεύουσα βιβλιογραφία διατυπώνεται 
συχνά η υπόθεση ότι αυτά τα λάθη είναι ακουστικά, δηλαδή ότι κάποιος που ήξερε 
ελληνικά ή τα είχε μάλιστα κι ως μητρική του γλώσσα υπαγόρευε τα κείμενα σ’ έναν 
γραφέα, ο οποίος μάλλον δεν είχε καμμία γνώση της ελληνικής γλώσσας.17 Μπορεί κάτι 
τέτοιο όντως να συνέβαινε, αλλά εγώ πάντως δεν νομίζω ότι τα κείμενα ιδιαίτερα για 
την “Missa graeca” υπαγορεύονταν. Μια τέτοια υπαγόρευση μάλλον ελάμβανε χώραν 
ήδη πριν από την “Missa graeca”, καθώς τέτοια λάθη ανιχνεύονται και σε πολλά άλλα 
κείμενα. Επιπλέον, τα κείμενα των ύμνων της “Missa graeca” υπήρχαν ήδη κατά τους 
προηγούμενους αιώνες, π.χ. σε ψαλτήρια, σε βιβλικά χειρόγραφα αλλά και σε λατινικά – 
ελληνικά γλωσσάρια και γραμματικές της ελληνικής γλώσσας που υπήρχαν ήδη από τον 
8ο και 9ο αιώνα. 
 Ας ρίξουμε μια ματιά στα λάθη, τα οποία θα ήταν μάλλον προτιμότερο να μην τα 
αποκαλούμε «λάθη» αλλά «ιδιαιτερότητες», αφού τότε δεν υπήρχε ούτε καν στο 
Βυζάντιο μια συστηματική ορθογραφία: η ορθογραφία ακόμη και των βυζαντινών 
χειρογράφων δεν είναι καθόλου συστηματική, όπως την εννοούμε σήμερα, αλλά 
παρουσιάζει τεράστια ποικιλία. Μπορεί κανείς να φανταστεί λοιπόν τι ποικιλία έχουν 
τα δυτικά χειρόγραφα που αναγράφουν ελληνικές λέξεις! Και επειδή αυτοί οι κώδικες 
γράφονταν από άτομα που δεν ήξεραν καθόλου την γλώσσα, βρίσκουμε και άλλες 
«ιδιαιτερότητες»:18 

 Κράση, δηλαδή συγχώνευση του τελικού γράμματος μίας λέξης με το αρχικό 
γράμμα της ακόλουθης λέξης, συχνά μεταξύ πρόθεσης και συνδέσμου καθώς και 
μεταξύ ουσιαστικού και άρθρου. 

 Ητακισμός: τα ι, η, υ καθώς και οι δίφθογγοι ει, αι κ.λπ. μεταγράφονται με ι. 
 Οι άλλες δίφθογγοι, δηλαδή το αυ και το ευ, δεν είμαστε σίγουροι πώς 

προφέρονταν, επειδή στα λατινικά το υ μπορεί να χρησιμοποιείται και ως v. 
 Και το γράμμα θ δεν υπάρχει στα λατινικά, άρα γράφεται συνήθως ως t. Το ίδιο 

συμβαίνει και με το χ που γίνεται c ή k. 
 Εκτός αυτού, βρίσκουμε επίσης λάθος διπλά σύμφωνα, παράλειψη μεμονωμένων 

γραμμάτων και, βέβαια, πολλά γραμματικά λάθη. 
 Πολύ συχνά μεταβάλλεται και το ελληνικό κείμενο για να μοιάζει πιο πολύ με το 

λατινικό πρωτότυπο. 
 
 
 

 
15  Βλ. Ilona Opelt, «Die Essener “Missa Greca” der Handschrift Düsseldorf D2», Jahrbuch der 

Österreichischen Byzantinistik 23, 1974, σ. 77-88· Atkinson, «Zur Entstehung und Überlieferung der 
“Missa graeca”», ό.π., σ. 118 κ.εξ. καθώς και σ. 126-127· Atkinson, «The Doxa, the Pisteuo, and the ellinici 
fratres», ό.π., σ. 83-84 και 88· Bernhard Bischoff, «Das griechische Element in der abendländischen 
Bildung des Mittelalters», Byzantinische Zeitschrift 44/1-2, 1951, σ. 44. 

16  Βλ. Pádraic Moran, «A Living Speech? The Pronunciation of Greek in Early Medieval Ireland», Ériu 61, 
2011, σ. 55. 

17  Βλ. Opelt, «Die Essener “Missa Greca” der Handschrift Düsseldorf D2», ό.π., σ. 88· Atkinson, «Zur 
Entstehung und Überlieferung der “Missa graeca”», ό.π., σ. 126. 

18  Βλ. Opelt, «Die Essener “Missa Greca” der Handschrift Düsseldorf D2», ό.π., σ. 77-88· Atkinson, «Zur 
Entstehung und Überlieferung der “Missa graeca”», ό.π., σ. 118 κ.εξ. καθώς και σ. 126 κ.εξ.· Atkinson, 
«The Doxa, the Pisteuo, and the ellinici fratres», ό.π., σ. 83-84 και 88. 
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F-Pn lat. 2290, φ. 7v 

 

F-Pn lat. 2291, φ. 16v 

 
 Όπως ανέφερα πιο πάνω, τα κείμενα των ύμνων της “Missa graeca” βρίσκονται ήδη 
τον 8ο και 9ο αιώνα σε διάφορα λειτουργικά χειρόγραφα· ιδιαίτερα σε δίγλωσσα 
ψαλτήρια, τα οποία ήταν τα πιο αγαπημένα χειρόγραφα στο μεσαίωνα. Αυτά τα 
δίγλωσσα ψαλτήρια εμφανίζουν στη μία σελίδα τα κείμενα στα ελληνικά και στην άλλη 
στα λατινικά. Έτσι, οι μοναχοί μπορούσαν να διαβάζουν τους ψαλμούς στα ελληνικά 
(συχνά και μεταγραμμένους με λατινικούς χαρακτήρες) μαζί με την λατινική τους 
μετάφραση. Σ’ αυτά τα ψαλτήρια βρίσκονται όχι μόνον οι ψαλμοί αλλά και τα βιβλικά 
άσματα, συνήθως μαζί με τα «Δόξα εν υψίστοις» και «Πιστεύω».19 Άρα, οι μοναχοί θα 

 
19  Arthur Allgeier, «Exegetische Beiträge zur Geschichte des Griechischen vor dem Humanismus», Biblica 

24, 1943, σ. 28. 

 Κράση 

 Δίφθογγοι → μονόφθογγοι θ → t 

Λάθος διπλά σύμφωνα 

Διάφορα γραμματικά λάθη 

Παράλειψη γραμμάτων 

η → ι 

Σύγχυση φωνηέντων 

χ → c ή k 

Ητακισμός 

θ → t 
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μπορούσαν να είχαν αντλήσει τα κείμενα για την “Missa graeca” από τέτοια ψαλτήρια. 
Το ψαλτήριον D-B Hamilton 552 (β΄ μισό 9ου αιώνα) παρουσιάζει τις ίδιες 
«ιδιαιτερότητες» στα κείμενά του με αυτά της “Missa graeca”: 
 

 

D-B Hamilton 552, φ. 187v20 

 
 Κι άλλα χειρόγραφα ακόμα συνέβαλλαν προς την ίδια κατεύθυνση, όπως π.χ. 
γλωσσάρια: ένα παράδειγμα τέτοιου γλωσσαρίου είναι ο κώδικας A-Wn Palatinus 795 
από τον 8ο αιώνα, γραμμένος στη μονή του Saint-Amand.21 Εδώ βρίσκουμε ένα ελληνικό 
αλφάβητο, το οποίο υποδεικνύει ακριβώς πώς προφέρονται και μεταγράφονται τα 
ελληνικά γράμματα («Formae litterarum secundum Graecos»). Οι μεταγραμμένες 
ονομασίες των γραμμάτων μοιάζουν πάρα πολύ με τον τρόπο μεταγραφής των 
κειμένων της “Missa graeca”. Μαζί με τα γράμματα δίνονται και οι ελληνικές ονομασίες 
των αριθμών, πάλι με λατινικούς χαρακτήρες και με τα ίδια χαρακτηριστικά. Το ίδιο 
φαινόμενο επαναλαμβάνεται επίσης παρακάτω με τις διφθόγγους. 
 Αυτός ο κώδικας συνιστά ένα μόνον παράδειγμα· ιδιαίτερα από το 9ο αιώνα έχουν 
διατηρηθεί περισσότερα αντίτυπα τέτοιων γλωσσαρίων, όπως το χειρόγραφο GB-Lbl 
Harley 5642 (περί το 900) από το Sankt Gallen ή την Νότια Γερμανία.22 
 Αυτά είναι δύο μονάχα παραδείγματα αυτού του είδους. Τα δίγλωσσα χειρόγραφα 
ήταν πολύ της μόδας στο μεσαίωνα και αποτελούσαν τα καλύτερα βιβλία για την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, ακόμα και μοναχοί οι οποίοι, ναι μεν, δεν 
ήξεραν καλά τα ελληνικά, αλλά ήθελαν παρ’ όλα αυτά να χρησιμοποιήσουν τους ύμνους 
της “Missa graeca” στα ελληνικά, μπορούσαν κάλλιστα να ανατρέξουν σε τέτοια 
χειρόγραφα. Γι’ αυτό, πιστεύω ότι τα κείμενα αυτά υπήρχαν ήδη αρκετό καιρό πριν από 
την εμφάνιση της “Missa graeca”. 
 

 
20  Βλ. το χειρόγραφο αυτό στο διαδίκτυο: https://bit.ly/2Bs4Xhn. 
21  Βλ. το χειρόγραφο αυτό στο διαδίκτυο: https://bit.ly/2L6VX2S. 
22  Βλ. το χειρόγραφο αυτό στο διαδίκτυο: https://bit.ly/2Byllx3. 
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A-Wn 795, φ. 19r GB-Lbl Harley 5642, φ. 1v 

 
 
4. Για μια νέα ανάλυση των μελωδιών 

 Όσον αφορά τις μελωδίες των ύμνων της “Missa graeca” αντιμετωπίζουμε αρκετά 
προβλήματα: μόνο το «Δόξα εν υψίστοις» υπάρχει σε τετράγραμμο που μπορεί να 
μεταγραφεί με ακρίβεια στην σύγχρονη σημειογραφία του πενταγράμμου (στον κώδικα 
F-LA 263 και στον κώδικα F-Pn lat. 1118 σε πολύ εξελιγμένη νευματική γραφή):23 
 

  
F-LA 263, φ. 104r (12ος αιώνας) F-Pn lat. 1118, φ. 67v (10ος αιώνας) 

 
 Όλοι οι άλλοι ύμνοι, δηλαδή τα «Πιστεύω», «Άγιος» και «Ο αμνός του Θεού», 
παραδίδονται μόνο σε μη διαστηματικές νευματικές σημειογραφίες· άρα, μια 
ανακατασκευή τους είναι αρκετά δύσκολη, αφού στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε 
να πετύχουμε μόνο μια αόριστη προσέγγισή τους. Μέχρι τώρα έχουν γίνει μεταγραφές 
των δυτικών μελωδιών από τους Charles Atkinson, Michel Huglo και Jacques Handschin: 
 
 
23  Βλ. τα χειρόγραφα αυτά στο διαδίκτυο: https://bit.ly/3dwpm3e και https://bit.ly/2BsPOfL. 
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Huglo (Greek Gloria, 32)24 

Atkinson (Doxa, 20)  

 

 

Handschin (Alte Neumenschrift, 74)25 

 
 Ακόμα πιο δύσκολη είναι η σύγκριση των δυτικών μελωδιών με τις βυζαντινές. 
Καταρχάς, ανάμεσα στα δυτικά και τα βυζαντινά χειρόγραφα μεσολαβεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα: ενώ στην Δύση βρίσκουμε τους ύμνους αυτούς με νεύματα από τον 
10ο αιώνα περίπου, στο Βυζάντιο τα πρώτα τεκμήρια, π.χ. για το «Δόξα εν υψίστοις», 
εμφανίζονται μόλις κατά τον 14ο αιώνα.26 Σ’ αυτά τα 400 χρόνια, βέβαια, οι μελωδίες 
μπορεί να έχουν αλλάξει αρκετά. Επιπλέον, οι βυζαντινές μελωδίες του 14ου αιώνα είναι 
ήδη αρκετά καλοφωνικές. 

 
24  Michel Huglo, «The Greek Melody of the “Gloria in Excelsis” and its Use in Gloria XIV», Gregorian Review 

3/1, 1956, σ. 37. 
25  Jacques Handschin, «Eine alte Neumenschrift», Acta musicologica 22, 1950, σ. 74. 
26  Βλ. π.χ. την Ακολουθία GR-An 2458, φ. 123r. 
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 Υπάρχει επίσης ένα ακόμα πρόβλημα: στη βυζαντινή μουσική μόνο τα «Δόξα εν 
υψίστοις» και «Άγιος» ψάλλονται στην εκκλησία – για τα «Πιστεύω» και «Ο αμνός του 
Θεού» δεν υπάρχουν καν μελωδίες. Άρα απομένουν μόνο δύο ύμνοι προς σύγκριση. 
 Το μεγάλο ζήτημα γύρω από την “Missa graeca” έγκειται τελικά στο αν επηρεάστηκαν 
οι δυτικές μελωδίες από τις βυζαντινές. Όλοι οι ερευνητές αναζητούσαν – και ακόμα 
αναζητούν – την απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα. O Huglo επιχείρησε μια σύγκριση 
μεταξύ των μελωδιών: το «Δόξα εν υψίστοις» της “Missa graeca” παραδίδεται με τρεις 
μελωδίες, οι οποίες όμως αποτελούν παραλλαγές η μία της άλλης. H τυπική μελωδία του 
«Δόξα εν υψίστοις», όπως επισημαίνει ο Huglo, μοιάζει με αυτήν του “Gloria XIV” του 
Graduale Romanum, άρα πρόκειται μάλλον για δυτική μελωδία και όχι για βυζαντινή.27 
Και η δική μου αντιπαραβολή δείχνει ότι η δυτική μελωδία δεν έχει καμία σχέση με την 
βυζαντινή. Βέβαια, στα βυζαντινά χειρόγραφα δεν βρίσκουμε καν πλήρη μελωδία για το 
«Δόξα εν υψίστοις». 
 

 

GR-An 2458, φ. 123r, σε σύγκριση με την δυτική μελωδία 

 
 Όσον αφορά τις μελωδίες του «Άγιος», υπάρχουν δύο στα δυτικά χειρόγραφα, μία 
συλλαβική και μία πιο μελισματική. 
 

 

Συλλαβική μελωδία: F-Pn n.a. lat 1871, φ. 57r28 

 

 
27  Huglo, «The Greek Melody of the “Gloria in Excelsis” and its Use in Gloria XIV», ό.π., σ. 37. 
28  Βλ. το χειρόγραφο αυτό στο διαδίκτυο: https://bit.ly/3dCQP37. 
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Μελισματική μελωδία: CH-SGs 381, σ. 31529 

 
 Μέχρι στιγμής υπάρχουν ανακατασκευές μόνο της συλλαβικής μελωδίας, π.χ. από 
τους Huglo και Levy,30 οι οποίοι αποπειράθηκαν να κάνουν και συγκρίσεις με την 
(εντούτοις πολύ μελισματική) βυζαντινή μελωδία που βρίσκεται π.χ. στους κώδικες GR-
An 2458 (φ. 167v), I-GR Γ.β. 37 (φ. 54r) και I-ME 161 (φ. 74r).31 
 

 

Huglo (Tradition, 42) 

 

 
29  Βλ. το χειρόγραφο αυτό στο διαδίκτυο: https://bit.ly/36ZRycn. 
30  Βλ. Michel Huglo, «La tradition occidentale des mélodies Byzantines du Sanctus», στο: Franz Tack 

(επιμ.), Der kultische Gesang der abendländischen Kirche. Ein gregorianisches Werkheft aus Anlaß des 75. 
Geburtstages von Dominicus Johner, J. P. Bachem, Köln 1950, σ. 42· Levy, «The Byzantine Sanctus and its 
Modal Tradition in East and West», ό.π., σ. 11. 

31  Levy, «The Byzantine Sanctus and its Modal Tradition in East and West», ό.π., σ. 11. 
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Levy (Byzantine Sanctus, 9), με βάση την ανακατασκευή του Huglo 
 

 Ο Levy32 και ο Huglo έχουν δίκιο ως προς το ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της 
δυτικής και της βυζαντινής μελωδίας, αλλά όχι σε όλη την έκτασή τους: οι μελωδίες 
μοιάζουν στην αρχή, στη λέξη «Άγιος», αλλά μετά διαφέρουν αρκετά. Π.χ. η μελωδία 
στις επαναλήψεις του «Άγιος» παραμένει πάντοτε ίδια στην βυζαντινή εκδοχή, ενώ στη 
δυτική η τελευταία επανάληψη είναι διαφορετική. 
 

 
 
32  Levy, «The Byzantine Sanctus and its Modal Tradition in East and West», ό.π., σ. 15: «If we […] compare 

our Eastern and Western chants for the Sanctus, the basic identity of the Western chant with Greek text 
of the tenth century and the Byzantine chant of the fourteenth may seem reasonably certain». 

Κρατημοϋπόρροον ≠ 
λατινικό 

2η επανάληψη του 
Άγιος ≠ βυζαντινό 

kyrios o theos ≠ 
βυζαντινό 

Τῆς δόξης σου ≠ 
λατινικό 
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 Και άλλα στοιχεία διαφέρουν (βλ. το παραπάνω παράδειγμα): το κείμενο της 
δυτικής μελωδίας αποτελεί ουσιαστικά μια μετάφραση του λατινικού κειμένου, αφού η 
διατύπωση «kyrios o theos», στην αρχή, λείπει από το βυζαντινό κείμενο· αντίθετα, στα 
λατινικά δεν υπάρχει το «σου» στη φράση «της δόξης σου» (αναγράφεται μόνο «tis doxis»). 
 Επιπλέον, από τη δυτική μελωδία απουσιάζει η φόρμουλα του κρατημοϋπόρροου 
που αναδεικνύεται ιδιαίτερα κατά τις επαναλήψεις του «άγιος». Γενικά, η δομή της 
βυζαντινής μελωδίας βασίζεται πολύ περισσότερο σε δεδομένες φόρμουλες απ’ ό,τι η 
δυτική. 
 
5. Συμπεράσματα: δυτικό ή βυζαντινό φαινόμενο; 

 Ποια συμπεράσματα μπορούμε να αντλήσουμε από τα παραπάνω; Όσον αφορά τις 
δυτικές μελωδίες, προσωπικά δεν πιστεύω ότι συνιστούν μελωδικά δάνεια από το Βυζάντιο. 
Ακόμα και τα κείμενά τους είναι στην ουσία μεταφράσεις από τα λατινικά. Άρα, το δικό 
μου συμπέρασμα είναι ότι η “Missa graeca” αποτελεί δυτικό φαινόμενο και όχι βυζαντινό. 
 Βέβαια, παραμένει το ερώτημα γιατί χρησιμοποιούσαν ελληνικά κείμενα για τους 
ύμνους αυτούς, δηλαδή κείμενα σε μια γλώσσα που κατά το μεσαίωνα ήταν βασικά 
άγνωστη στην Δύση και μόνον ελάχιστοι άνθρωποι ήξεραν να την διαβάζουν ή να την 
γράφουν. Έπειτα από πέντε χρόνια έρευνας, πιστεύω ότι οι Δυτικοί, οι Φράγκοι, ήταν 
γοητευμένοι από την ελληνική γλώσσα. Γιατί όμως; Τον 8ο και τον 9ο αιώνα υπήρχαν 
επαφές με το Βυζάντιο – γνωρίζουμε εξάλλου για τις διάφορες πρεσβείες κ.λπ. Παρ’ όλα 
αυτά δεν θα πρέπει να φανταστούμε ότι ο μέσος μοναχός σ’ ένα μοναστήρι στην 
Φραγκία είχε και πάρα πολλές δυνατότητες ν’ ακούσει Έλληνες να μιλάνε ή ακόμα και 
να ψάλλουν. 
 Παρά ταύτα, όπως είδαμε πριν, υπήρχαν και γλωσσάρια και απλά λεξικά για να 
μπορεί κανείς να καταπιαστεί με τα ελληνικά. Γιατί όμως να ήθελε κάποιος να 
ασχοληθεί με την γλώσσα αυτή και όχι με κάποιαν άλλη; Οι μοναχοί μάλλον δεν 
ασχολούνταν με τα ελληνικά επειδή απλώς ήταν της μόδας τότε. Πιστεύω ότι η επιλογή 
αυτή είχε να κάνει με το γεγονός ότι τα ελληνικά ήταν η ιερή γλώσσα της Βίβλου, όπως 
και τα εβραϊκά, αλλά αυτά φάνταζαν ακόμα πιο εξωτικά από τα ελληνικά. Η ελληνική 
γλώσσα ήταν, ακόμα, η γλώσσα των πρώτων χριστιανών και για το λόγο αυτό και οι 
δυτικοί μοναχοί αντιλαμβάνονταν πως τα ελληνικά άνηκαν στην δική τους παράδοση 
και δεν τα έβλεπαν ως κάτι ξένο· και μάλλον όχι ως κάτι το βυζαντινό. 
 Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί πια να φανταστεί σήμερα τι σημασία είχε η 
ελληνική γλώσσα τότε στο μεσαίωνα: μια ιερή, μια μυστική γλώσσα ήταν πολύ πιο 
σημαντική από μερικές μελωδίες. Τον 8ο, 9ο, 10ο αιώνα και ακόμα αργότερα, η γλώσσα 
κυριαρχούσε έναντι της μουσικής. Δεν τους πείραζε το ότι δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι σε 
θέση να καταλαβαίνουν τα ελληνικά· τουναντίον: μια ιερή γλώσσα δεν ήταν ανάγκη να 
γίνεται κατανοητή απ’ όλο τον κόσμο – άλλωστε στην Δύση μέχρι τη δεύτερη Σύνοδο 
του Βατικανού, το 1962, η γλώσσα της Λειτουργίας ήταν τα λατινικά! 
 Έτσι λοιπόν, τα ελληνικά μάλλον χρησιμοποιούνταν στο μεσαίωνα σε πολύ 
εορταστικές περιστάσεις, όπως, για παράδειγμα, σε Λειτουργίες για έναν ιδιαίτερο άγιο, 
σαν τον Άγιο Δημήτριο στην Φραγκία κ.λπ. Επομένως, η “Missa graeca” δεν αποτελεί 
δείγμα πολιτιστικής μεταφοράς από το Βυζάντιο στη Δύση, αλλά μάλλον δείγμα 
γοητείας και λατρείας της ιερής ελληνικής γλώσσας στο μεσαίωνα. 


