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Ο ΠΕΝΤΑΣΗΜΟΣ ΡΤΘΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Μεταξύ τών ετερογενών ρυθμών1 οΐ όποιοι άπαντούν εις τά ελληνικά δημοτικά
τραγούδια είναι και ό πεντάσημος. Ό πεντάσημος έν σχέσει μέ τούς άλλους έτερο-
γενεϊς καί ομογενείς ρυθμούς άπαντα είς πολύ μικρόν ποσοστόν τραγουδιών τόσον
είς τήν ήπειρωτικήν όσον καί είς τήν νησιωτικήν Ελλάδα. Είς ιτολλάς περιοχάς ό
ρυθμός αύτός είναι άγνωστος2.

Τά τραγούδια μέ τόν ρυθμόν τούτον άπό άπόψεως περιεχομένου δέν καλύπτουν
παρά έλαχίστας άπό τάς κατηγορίας τών έλληνικών δημοτικών τραγουδιών. Τά
περισσότερα έξ αύτών είναι ερωτικά' ολίγα είναι κάλαντα, ταχταρίσματα καί έπύλ-
λια. 'Απαντούν όμως καί όργανικαί μελωδίαι είς τόν ρυθμόν τούτον, αί όποΐαι συνο-
δεύουν διαφόρους χορούς3.

1. Ρυθμός, κατά τόν Άριστόξενον, είναι τό όλον τής μουσικής δημιουργίας καί μέρη αύτοϋ
οί μετρικοί πόδες ή τά μουσικά μέτρα (βλ. Δημ. Σεμιτέλου, "Ελληνική Μετρική, Άθήνησι
1894, σ. 24, 96 καί Χρύσανθο υ, Θεωρητικάν μέγα της μουσικής, έν Τεργέστη 1832, σ. 69).
Ώς έκ τούτου θά ήτο ισως προτιμότερος ό τίτλος: Τό μέτρον τών πέντε χρόνων. Κατά τόν Άρι-
στείδην Κοϊντιλιανόν, ρυθμός είναι μόνον τό μέτρον ή ό πούς: «Πούς μέν οδν έστι μέρος τοϋ παντός
ρυθμοΰ, δι' οΰ τόν όλον [ρυθμόν] καταλαμβάνομεν» (βλ. Ά ρ ι σ τ. Κ ο ϊ ν τ ι λ ι α ν ο ΰ, βιβλίον
Α' περί μουσικής, κεφ. XIV, σ. 22, έκδ. Albertus Jahnius, Berolini 1882. Μετα-
γενέστεροι τούτων χρησιμοποιούν ώς συνώνυμα τόν πόδα καί ρυθμόν, π. χ. Διονύσιος 'Αλικαρ-
νασσεύς είς τό περί συνθέσεως ονομάτων, κεφ. 17, λέγει: «τό δ' αύτό καλώ πόδα καί ρυθμόν».

2. Ό πεντάσημος άπαντα καί είς άλλους λαούς τής ΝΑ Εύρώπης, μάλιστα δέ μέ τάς ίδιας
ρυθμικάς μορφάς καί σχήματα. Τοΰτο δεικνύει τήν κοινήν προέλευσιν αύτοϋ έκ τών άρχαίων
έλληνικών ρυθμικών μορφών, όπως τοΰτο έχει παρατηρηθή καί είς άλλους ρυθμούς.

3. "Οπως είναι ό χορός τοΰ δρεπανιοΰ ή τοΰ μαχαιριοΰ (τό δεύτερον μέρος αύτοϋ) είς Κύπρον,
ό Βουρμπιανίτικος καί ό Ζαγορίσιος είς Ήπειρον, ό Τσακώνικος είς Πελοπόννησον, ή Λεμόνα,
ΙΙιπιλομάταινα, τό Τικ είς Πόντον, ό Τραπανιστός, Παϊντούσκα είς Μακεδονίαν, ή Παπαδιά είς
Ήπειρον καί Άκαρνανίαν κλπ.
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Ή ονομασία τοϋ ουθμοϋ τούτου, όπως είναι φανερόν, προήλθεν άπο τάς λέξεις
πέντε καί σημεϊον. Σημεϊον δέ ή πρώτον χρόνον ώνόμαζον οί άρχαΐοι "Ελληνες μου-
σικοί καί μετρικοί τήν έλαχίστην άπο άπόψεως χρονικής διαρκείας μονάδα, ή οποία
άντιστοιχοΰσε προς τον χρόνον τής βραχείας συλλαβής. Τά πολλαπλάσια αύτή:
έσχημάτιζον τά διάφορα συστήματα (μέτρα) ώς καί τά διάφορα ρυθμικά γένη1.

Έκ τών δσων μέχρι σήμερον γνωρίζομεν άπό διαφόρους μελέτας, καταφαίνεται
ότι ό ρυθμός ούτος προέρχεται έκ τοΰ άρχαίου έλληνικοϋ παιωνικοΰ ήμιολίου μου-
σικού καί ρυθμικού γένους, έκ τοΰ όποιου διασώζονται τά περισσότερα ρυθμικά σχή-
ματα είς τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια άλλοτε αύτούσια καί άλλοτε μέ μερικάς
παραλλαγάς2. Τό γεγονός τοΰτο δημιουργεί τό έρώτημα, πώς διεσώθησαν αί άρχαΐαι

1. Ό Άριστόξενος είς τό περί ρυθμικών στοιχείων (Β 280) αναφέρει τά έξης: «καλείσθω
δέ πρώτος χρόνος ό ύπό μηδενός τών ρυθμιζομένων δυνατός ών διαιρεθήναι, δίσημος δέ ό δίς τούτο)
καταμετρούμενος, τρίσημος δέ ό τρις ... ». Ό 'Αριστείδης Κοϊντιλιανός είς τό Α' βιβλίον περί μου-
σικής (XIV, σελ. 21-22 ) άναφέρει τά έξης: «Πρώτος μέν οδν έστι χρόνος άτομος καί ελάχιστος,
δς καί σημεϊον καλείται' έλάχιστον δέ καλώ τόν ώς πρός ήμας, δς έστι πρώτος καταληπτός αίσθήσει'
σημεϊον δέ καλείται διά τό άμερής είναι... θεωρείται γάρ έν μέν λέξει περί συλλαβήν, έν δέ μέλει
περί φθόγγον ή περί διάστημα, έν δέ κινήσει σώματος περί êv σχήμα" λέγεται δέ οδτος πρώτος
ώς πρός τήν έκαστου κ'.νησιν τών μελωδούντων καί ώς πρός τήν τών λοιπών φθόγγων σύγκρισιν».

2. Ό 'Αριστείδης Κοΐντιλιανός είς τό Α' βιβλίον του περί μουσικής σ. 23 (J a h n i u s)
άναφέρει τά έξης περί τοΰ ρυθμικοϋ τούτου γένους: «Γένη τοίνυν εστί ρυθμικά τρία, τό ίσον, τό ήμιό-
λιον καί τό διπλάσιον (προστιθέασι δέ τίνες καί τό έπίτριτον), άπό τοϋ μεγέθους τών χρόνων συνι-
στάμενα... τό μέν οδν ϊσον άρχεται μέν άπό δισήμου, πληρούται δέ εως έκκαιδεκασήμου... τό δέ
διπλάσιον άρχεται μέν άπό τρισήμου, περαιοϋται δέ εως όκτωκαιδεκασήμου... τό δέ ήμιόλιον
άρχεται μέν άπό πεντασήμου, πληρούται δέ ίως πεντεκαιεικοσασήμου».

Είςτά Πτολεμαίου Μουσικά, παρ. 13-14, ϊκδ. Carolus Janus, Lipsiae 1895, σ. 414, άναφέ-
ρονται τά έξης: «Αόγοι δέ είσι ρυθμικοί, καθ' οΟς συνίστανται οί ρυθμοί οί δυνάμενοι συνεχή ρυθμο-
ποιίαν έπιδέξασθαι τρεις: 'ίσος, διπλασίως, ήμιόλιος. 'Εν μέν γάρ τω ϊσφ τό δακτυλικόν γίνεται γέ-
νος, έν δέ τω διπλασί<ρ τό ίαμβικόν, έν δέ τώ ήμιολίω τό παιωνικόν... τό δέπαιωνικόνάρχεται μέν
άπό πεντασήμου άγωγης, αΰξεται δέ μέχρι πεντεκαιεικοσασήμου, ώστε γίνεσθαι τόν μέγιστον
πόδα τοϋ ελαχίστου πενταπλάσιον».

Βάκχειος Γέρων είς τό σύγγραμμά του «Εισαγωγή τέχνης μουσικής» σ. 315 (£κδ. Janus),
άναφέρει τόν ρυθμόν τοΰτον ώς Ιβδομον κατά σειράν: «..."Εβδομος παιάν, σύνθετος έκ χορείου καί
ήγεμόνος, οίον εύπλόκαμε». Ή καταμέτρησις τοΰ ρυθμοΰ τούτου έγίνετο διά δύο κινήσεων,
μιας τρισήμου θέσεως καί μιας δισήμου άρσεως. Έχουν δέ οί χρόνοι μεταξύ των τόν λόγον τοΰ
ήμιολίου. Ήτοι: 3: 2 ή 2: 3, ή 11/2:1 ή 1:11/2.

Είς τό παιωνικόν γένος φέρεται μεταγεγραμμένος έκ της άρχαίας έλληνικής μουσικής γραφής
τοΰ άλφαβήτου ό ΰμνος τοΰ 'Απόλλωνος ό όποιος εύρέθη κατά τάς άνασκαφάς της Γαλλικής άρχαιο-
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αύται ρυθμικαί μορφαί εις τήν νεωτέραν λαϊκήν καλλιτεχνικήν δημιουργίαν μετά πά-
ροδον τόσων αιώνων, κατά τούς όποιους έπήλθε μετάπτωσις άπό τής άρχαίας προσ-
ωδιακής άπαγγελίας είς τήν νεωτέραν τονικήν ρυθμοποιίαν, εις τήν οποίαν βασί-
ζονται αί τόσον ποικίλαι στιχουργικαί μορφαί τών νεωτέρων ποιητικών κειμένων.
Τό έρώτημα τούτο έξακολουθεΐ νά είναι θέμα εύρυτέρας έπιστημονικής καί μουσικο-
λογικής έρεύνης.

Τά βασικά μετρικά σχήματα τού ρυθμού τούτου, όπως άναφέρονται είς τά περί
Μουσικής συγγράμματα τών αρχαίων Ελλήνων μετρικών καί ρυθμικών1 καί όπως
άπαντούν είς τά Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, είναι τά έξης όκτώ:
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1. Βλ. 'Ανδρέου Σκι α, Στοιχειώδης μετρική της άρχαίας έλληνικής ποιήσεως,
έν 'Αθήναις 1931, σ. 181 «Μέτρα τοϋ ήμιολίου γένους» καί σ. 264 περί τών όκτώ παιωνικών πο-
δικών σχημάτων. Τά χρονικά σημεία -υ της άρχαίας έλληνικής μετρικής καί μουσικής, τό πρώ-
τον διαρκείας ένός πρώτου χρόνου, είς τόν όποιον άντιστοιχοϋσε μία μόνον βραχεία συλλαβή, τό
δεύτερον διπλασίας διαρκείας, είς τό όποιον άντιστοιχοϋσε μία μακρά συλλαβή, έτοποθέτησα ύπερά-
νω τών φθογγοσήμων διά τήν άντίστοιχον καί ϊσην χρονικήν διάρκειαν πρός τούς χρόνους τοϋ
ρυθμοϋ καί 8χι διά τήν χρονικήν σχέσιν πρός τάς συλλαβάς τοϋ κειμένου, μακράς ή βραχείας, τοΰ
άρχαίου προσωδιακοΰ μετρικοΰ συστήματος.
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'Αναλόγως τής θέσεως τών μακρών χρόνων καί τών βραχέων έκαστον σχήμα έχει
καί ίδιον όνομα. Τοΰ πρώτου σχήματος, τό όποιον έχει είς τήν αρχήν τών μακρών
χρόνων καί τούς άλλους τρεις χρόνους βραχείς, ό ρυθμός ονομάζεται παίων πρώτος.
Τοΰ δευτέρου σχήματος παίων δεύτερος. Τοΰ τρίτου σχήματος, τοΰ όποιου προη-
γούνται οί δύο βραχείς χρόνοι, παίων τρίτος καί τοΰ τετάρτου σχήματος, τού όποιου
ό μικρός χρόνος εύρίσκεται είς τό τέλος τοΰ μέτρου, παίων τέταρτος. Τοΰ πέμπτου
σχήματος, τό όποιον έχει τούς δύο μακρούς χρόνους εις τήν άρχήν καί τό τέλος καί
τόν βραχύν είς τό μέσον, ονομάζεται κρητικός1 ή άμφίμακρος καί παίων διάγυιος2.
Τοΰ έκτου σχήματος, τοΰ όποιου προηγείται ό βραχύς χρόνος καί άκολουθοΰν οί δύο
μακροί χρόνοι, ονομάζεται βάκχειος. Τοΰ έβδομου σχήματος, τοΰ όποιου ό βραχύς
χρόνος εύρίσκεται είς τό τέλος, παλιμβάκχειος, καί τοΰ όγδοου σχήματος, τοΰ όποιου
όλοι οί χρόνοι είναι άναλελυμένοι, ονομάζεται πεντάβραχυς.

Είς τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια δέν άπαντοΰν όλαι αί άνωτέρω ρυθμικαί
μορφαί. Αί πλέον συνήθεις είναι αί τοΰ πρώτου, τοΰ τρίτου καί τοΰ τετάρτου παίωνος.
Αί ύπόλοιποι σπανίως άπαντοΰν ή άπαντοΰν μεμονωμένως είς μερικά άσματα. Παρο-
θέιω κατωτέρω έλάχιστα παραδείγματα, τά όποια δίδουν άμυδράν εικόνα τοΰ τρόπου
της προσαρμογής είς τά άρχαία σχήματα τοΰ ρυθμοΰ τούτου τών διαφόρων μετρικών
μορφών. Τά τέσσαρα άμέσως κατωτέρω παραδείγματα άναφέρονται είς τόν τρόπον
προσαρμογής είς τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ τούτου καί τούς φθόγγους τής μελωδίας
Ιδσυλλάβων στίχων ιαμβικής μορφής καταληκτικών καί μέ τονισμόν είς τάς συλ-
λαβάς 4, 8 καί 14.
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(Βλ. Sam. Baud - Bovy, Τραγούδια Δωδεκανήσων, Τόμ. Α', 'Αθήναι 1935, Ρόδος).

1. Κρητικός ώνομάσθη, διότι τήν Κρήτην έθεώρουν ώς πηγήν τών ύπορχημάτων, δηλαδή
τών χορευτικών ασμάτων, πρός τιμήν τοϋ 'Απόλλωνος Παιανος.

2. «Διάγυιος μέν οδν εϊρηται οίον δίγυιος (δύο γάρ χρήται σημείοις)» (βλ. Κ ο ϊν τ ι λ ι α-
ν ο ΰ, κεφ. XVI, σ. 26).
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σική 'Εκλογή), έν 'Αθήναις 1968, σ. 284, Πελοπόννησος).
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(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 6993, Σύμη Δωδεκανήσου).

Είς το πρώτον παράδειγμα παρατηροϋμεν τά έξης: Τό τραγούδι εϊναι προσηρ-
μοσμένον εις τό ρυθμικόν σχήμα τού πρώτου παίωνος ■—υ:υυ. Τό άσμα αποτελείται
άπό δύο μελωδικάς φράσεις (δύο μέρη) Αα + Ββ. Ή πρώτη περιλαμβάνει τέσσαρα

1. Πολλών τραγουδιών προερχομένων έκ της νησιωτικής 'Ελλάδος αί μελωδίαι έχουν κατα-
γραφή καί συμπεριληφθή είς τόν ύπό έκδοσιν τόμον τών δημοτικών τραγουδιών της νησιωτικής
'Ελλάδος ύπό τοϋ Κέντρου Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
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μέτρα μέ σύνολον είκοσι χρόνων καί οί δύο πρώτοι χρόνοι τοΰ πρώτου μέτρου αντι-
καθίστανται διά παύσεως μακράς. Τούς είκοσι χρόνους τοΰ ρυθμοΰ καλύπτουν δεκα-
πέντε φθόγγοι τής μελωδίας, όλιγώτεροι δηλαδή κατά πέντε μονάδας. Τοΰτο γί-
νεται, διότι οί φθόγγοι προσαρμόζονται είς τό σχήμα τοΰ ρυθμοΰ, τό όποιον έχει
συνεπτυγμένους τούς δύο πρώτους χρόνους έκάστου μέτρου. Ή μουσική στροφή
τοΰ άσματος καλύπτει δύο Ιδσυλλάβους στίχους, ή δέ άναλογία τής προσαρμογής
τών συλλαβών είς τά τέσσαρα μέτρα έκάστου μέρους τής μελώδιο ς είναι ή έξής:
3+4+44-4 = 15. Ή άναλογία αύτή ισχύει μόνον διά τούς 15συλλάβους στίχους. Τό
δεύτερον μέρος τής μελωδίας άποτελεϊται άπό τά ΐδια μέτρα, ή δέ τροσαρμογή τών
συλλαβών είς τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ καί τούς φθόγγους τής μελωδίας γίνεται κατά
τόν αύτόν τρόπον. Ούτω ό ολος ρυθμός τοΰ άσματος περιλαμβάνει όκτώ μέτρα
4+4 = 8, ενώ κατά τήν άρχαίαν έλληνικήν μετρικήν καί ρυθμικήν ό όλος ούτος
ρυθμός ημπορούσε νά καλύπτη μέχρι καί τό πενταπλάσιον τοΰ έλαχίστου μέτρου,
ήτοι πέντε μέτρα (βλ. σημείωσιν περί τοΰ ήμιολίου ρυθμικού γένους). Τό ρυθμικόν
τοΰτο σύστημα τοΰ τετραμέτρου ή όκταμέτρου άποτελεΐ βασικόν καί γενικόν κανόνα
τής ρυθμικής δομής τών έλληνικών δημοτικών τραγουδιών, τά όποια άνήκουν είς
περιοδικόν ρυθμόν άλλά καί είς άλλους ρυθμούς έκτος τοΰ πεντασήμου, ώς ό έπτάση-
μος, ό έξάσημος, ό τετράσημος κλπ.1 Τό δεύτερον παράδειγμα δίδει εικόνα προσ-
αρμογής άσματος είς τό ρυθμικόν σχήμα τού δευτέρου παίωνοτ. Ή προσαρμογή
τούτου γίνεται κατά τόν αύτόν τρόπον ώς καί είς τό πρώτον παράδειγμα, μέ μόνην
τήν διαφοράν ότι ή συλλαβή τήί άνακρούσεως τοΰ ένός χρόνου πρέπει νά περι>ηφθή
είς ίο τέλος τοΰ τετάρτου μέτρου πρός συμπλήρωσιν αύτοΰ. Ούτω άλλάζει ή άνα-
λογία τής προσαρμογής τών συλλαβών είς τά τέσσαρα μέτρα τοΰ άσματος καί είναι
άντίθετος τοΰ προηγουμένου παραδείγματος. "Ητοι 4+4+4+3 = 15. Είς τό τρίτον
παράδειγμα παρατηροΰμεν ότι τό άσμα είναι προσηρμοσμένον είς τό ρυθμ.ικόν σχήμα
τοΰ τετάρτου παίωνος. Είς τά δύο μέρη τούτου, τά όποια άποτελοΰνται άπό τέσσαρα
πεντάσημα μέτρα (Α = 2+Β =2 =4), είναι τοποθενημέναι αί δεκαπέντε συλλαβαί
τοΰ στίχου μέ τήν συνήθη άναλογίαν συλλαβών είς τά μέτρα. "Ητοι 4+4+4+3 = 15.
Παρατηροΰμεν έπίσης ότι ή μελωδία έχει προεκτάσεις, δηλαδή άναλύει τούς χρόνους
τοΰ ρυθμοΰ είς μικοοτέρας άξιας, είς τούς όποιους προσαρμόζει άναλόγους φθόγγους
έπί τής ιδίας συλλαβής έκτελουμένους καί τοΰτο πρός μεγαλυτέραν μελωδικήν ποι-

1. Βλ. Σ π. Δ. Π ε ρ ι σ τ έ ρ η, Ό έξάσημος ρυθμός είς τά έλληνικά δημοτικά τραγού-
δια, 'Επετηρίς Κέντρου Έρεύνης Έλληνικής Λαογραφίας, τόμ. 15 καί 16 (1962-63), σ. 202-229.
Τοϋ ιδίου, Ό έπτάσημος ρυθμός εις τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια, Έπετηρίς Κέντρου
Έρεύνης Έλληνικής Λαογραφίας, τόμ. 23 (1973-74), σ. 17-49.
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κιλίαν. Δι' αύτόν δέ τον λόγο ν πολλάκις ό άριθμός τών φθόγγων είναι πολύ μεγαλύ-
τερος τών χρόνων τοΰ ρυθμοΰ. Εις τό τέταρτον παράδειγμα παρατηροΰμεν έπί πλέον
τών όσων άνεφέραμεν είς τά τρία προηγούμενα παραδείγματα, ότι έναλλάσσον .αι
είς τά τρία πρώτα μέτρα αί δύο ρυθμικαί μορφαί τοΰ δευτέρου καί τοΰ πρώτου παίω-
νος. Τά παραδείγματα πού άκολουθοΰν δεικνύουν τήν προσαρμογήν τών συλλαβών

5

8συλλάβων στίχων τροχαϊκής καί ιαμβικής μορφής άκαταλήκτων g- = (3 + 2), καί
μέ διάφορον τονισμόν τών συλλαβών έκάστου στίχου.

5 65*2)

8 . _ w u 2)u ___ ^ _ ^ ^

J f t.Γ! Ρ, Ρ 1 y ΓΙΟ. C'p rij f

Zu - va-jin-zi pt νο-πέ\-λta βχα-πουλ-'λα r£iai vay-τρε- μί-ya
νά 6Ög δεί-έ,κϋ μί - αν ιίχ-νην, ηώς τό rpi-ßvow 16 m- vi-pw.

(Βλ. Θ. Καλλινίκου, Κυπριακή λαϊκή μοϋσα, Κύπρος 1951, σ. 147).

5 (=5+2; J.-fv. 72
Α■ u ο <-",__- «2f r>—---- ϊ . ^

; r r;c_r r, &, r ρ rir γ,

Τί - rtiç un -λίά μ χαί ΰ\ι - - βε.-β ai uai
3) -----TU vj ν-. « ι -—rrr——- ^

LLU n r_ r1 f r r -r nf

Sév - Kl - wâç SeV ξε — — — ul. νάς.

(Βλ. Γ. Σπυριδάκη - Σ π. Δ. Περιστέρι], ένθ3 άν., σ. 294, Ήπειρος, Βασιλικόν Πω-
γωνίου).

r f\> 158

8 ^ ο ο ν, - s; w „ „ _ ^

Ρ Ρ..Ρ!Γ,1 Ρ, Ρ. Ρ; Γ,1 Ρ, Ρ_ Ρ| Γ1Ρ Ρ Ρ! Γ1

Μεβ' βτην Α - χιό, μεβ'βτή/Κ - y ιό, μέβ'βτήν Α - γιό Ιΐα - ρα - οπω - r?'
UOL-μα-lai uo-, xot-μά-ϊαι wo- xot-μά-ται κο-ρη μο - vo-rn.

(Βλ. ενθ' άν., σ. 250, Δρόπολις Βορείου Ηπείρου).

Είς τό πρώτον παράδειγμα παρατηροΰμεν ότι τό άσμα είναι προσηρμοσμένον
είς τόν ρυθμόν τοΰ δευτέρου παίωνος μέ προανάκρουσιν δύο χρόνων, συνεπώς καί
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δύο συλλαβών: υυ|υ— Ι υυ1, παρουσιάζει δέ το έξης χαρακτηριστικών είς την δλην
σύνθεσίν του. 'Ολόκληρος ή μελωδία του αποτελεί-, α ι μόνον άπό όκτώ φθόγγους, οί
όποιοι είναι προσηρμοσμένοι είς τούς δέκα χρόνους τού ρυθμικού σχήματος. Καλύ-
πτει δέ τάς όκτώ συλλαβάς τού ενός στίχου τροχαϊκής μορφής καταληκτικού,
μέ τονισμόν είς τήν τετάρτην καί έβδόμην συλλαβήν. Ή φράσις αύτη έπαναλαμβά-
νεται τέοσαρας φοράς, διά νά καλύψη τούς τέσσαρας 8συλλάβους στίχους τής στρο-
φικής συνθέσεως τοΰ άσματος.

Τό άσμα είς τό δεύτερον παράδειγμα κατά βάσιν φαίνεται ότι άνήκει είς τόν
πρώτον παίωνα ρυθμόν, μέ τήν μ,όνην διαφοράν ότι οί πέντε χρόνοι τοΰ πρώτου
μέτρου είναι άναλελυμένοι καί σχηματίζουν τό μέτρον τοΰ πενταβράχυος παίωνος,
ό όποιος ούδέποτε άπαντά ώς ολοκληρωμένος ρυθμός, άλλά μόνον σποραδικώς ώς είς
τήν προκειμένην περίπτωσιν. Ή όλη μουσική του στροφή άποτελεΐται ώς συνήθως
άπό δύο μελωδικάς φράσεις (δύο μέρη) Α+Β πού περιλαμβάνουν τέσσαρα μέτρα
(Α = 2 -f- Β = 2 = 4) καί καλύπτουν δύο 8συλλάβους στίχους ιαμβικής μορφής
άκαταλήκαους μέ διάφορον τρόπον προσαρμογής τών συλλαβών. Παρατηροΰμεν μίαν
διαφοράν προσαρμογής τών συλλαβών είς τούς χρόνους τού ρυθμοΰ καί τούς φθόγγους
τής μελωδίας. 'Αντί της προσαρμογής τεσσάρων συλλαβών είς εκαστον μέτρον, ώς
τοΰτο συμβαίνει είς τά άλλα ρυθμικά σχήματα τοΰ ρυθμοΰ τούτου, είς τό άσμα τοΰτο
παρατηρείται μία δυσαναλογία προσαρμογής ήτοι: συλλαβαί πέντε είς -ιό πρώτον
μέτρον, τέσσαρες είς τό δεύτερον, τέσσαρες είς τό τρίτον καί τρεις είς τό τέταρτον

(5 + 4+4+3 - 16).

Αί έναλλαγαί αύται προέρχονται λόγω τής ιδιοτυπίας τοΰ ρυθμοΰ καί της
μελωδίας.

Είς τό τρίτον παράδειγμ-α παρατηροΰμεν ότι τό ρυθμικόν σχήμα τούτου δέν
ομοιάζει μέ τά άναφερθέντα άνωτέρω. Πρόκειται μάλλον περί μεταλλαγής τοΰ σχή-
ματος τοΰ τετάρτου παίωνος υυ ■ υ — είς υυυ · —.

Άξιον παρατηρήσεως εϊναι ότι πρός συμπλήρωσιν τών τεσσάρων μέτρων, πού
άπαιτοΰνται διά τήν όλην μουσικήν στροφήν, κατά τόν βασικόν πάντοτε κανόνα, καί
ή όποια καλύπτει μόνον ενα 8σύλλαβον στίχον ιαμβικής μορφής άκατάληκτον, έπα-
ναλαμβάνονται τέσσαρας φοράς αί τέσσαρες πρώται συλλαβαί τοΰ στίχου, έν είδει
τσακίσματος. Ή προσαρμογή τών συλλαβών, άνά τέσσαρας εις έ'καστον μέτρον, ταυ-
τίζεται άπολύτως πρός τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ καί τούς φθόγγους τής μελωδίας.

1. Ό συλλογεύς ίχει καταγράψει τό άσμα είς τόν ρυθμόν τοϋ τρίτου παίωνος. Τοΰτο όμως
δέν άνταποκρίνεται προς τόν τονικόν ρυθμόν. Διά τόν λόγον αύτόν τόν προσηρμόσαμεν είς τόν ρυθμόν
τοΰ δευτέρου παίωνος.

9
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Τά τρία κατωτέρω παραδείγματα δεικνύουν τήν προσαρμογήν 7συλλάβων
στίχων τροχαϊκής μορφής καταληκτικών καί μέ παρεμβολάς τσακισμάτων.

5C3+2)

,' 8 ^ u ι; U _ w ν, 2)-_-_ ^ u 5)ν -—- ο Λ

ί Ρ'Ρ ΓίΡ VLLMJ \1 VI U\l ι 'Γ*

Τρεις uo -né-, &ρ'ά-μάν α - μάν- , τρεις α/ο-πελ-λες Au - μ - ρες

Β' ϊ VI Uli νΐ\1 ïK.CSii l[V

τρεΓί uo-πέλ- λες Au - χι - ρες να» ιό δρο - μο μο - να-γίς.
(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 13933, νήσος Σίκινος).

UM

5 £2+5 )

,/ Ü — 2) KJ u —ι---„ ν^ Ο α ~____

Α Pi PÎP ρ1 Ρ ρ; Ρ Ρ Ρ, Ρί ί. L/1

Μώρ At - ρο- no -Λί - Π6- ea—, μώρ χα η- με - νη

ρ ρ»ι^r1 ρ Pir 'yLfiρ,Pr 11

μώρ Λε-po-Jio-Χί - τιβ-eoc , ζη -λε - με-νη.

(Βλ. Γ. Κ. Σ πυ ρ ι δ ά κη - Σ π. Δ. Περιστέρη, ϊνθ'άν., σ. 95, Δρόπολις Βορείου Ηπείρου).

8 u ^ — ν-/ ^__ -ν ^ ο 3)— υ j υ — ^

J. μ-iP.P1; Ρ.;; .p'r-

ULI Ια ^ορ-Γ6ου·οιαμ ta ua -λα JToioira λ£ει που οενν χα -λα^

U U . — u \J or A 1 W ° W — ° 0 — Λ

Ρ Ρ'Γ PIP p'CJ-p. P'P. PIP Ρ'Γ'

|2J κο-μα ta κα-λυ-ti- pa μίά uou-ηά - sa πί-τυ-ρα.

(Βλ. Γ. Κ. Σ πυ ρ ι δ ά κ η - Σ π. Δ. Π ε ρ ι σ τέ ρ η, Μνθ' άν., σ. 395, 'Αναστασία Σερρών).

Είς το πρώτον παράδειγμα το άσμα είναι προσηρμοσμένον είς το σχήμα τοΰ
δευτέρου παίωνος μέ προανάκρουσιν δύο χρόνων καί δύο συλλαβών. Ή τεχνική της
συνθέσεως εϊναι ή αύτή ώς καί τών άλλων παραδειγμάτων. Διαφέρει κάπως ή προ-
σαρμογή τών συλλαβών λόγω τοΰ παρεμβαλλόμενου τσακίσματος.
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Τό κατωτέρω διάγραμμα μάς δίδει τρόπον τινά τήν εικόνα τοϋ τρόπου τής άλ-
ληλοπροσαρμογής όλων τών στοιχείων τοϋ άσματος.

Μέτρα "Αρσις 1 2 3 4 Σύνολον
Χρόνοι 2 5 5 5 3 4 Χ 5 = 20
Φθόγγοι 2 4 7 5 1 19
Συλλαβαί 2 4 3 4 1 7+7 = 14

Μέτρα Άρσις 1 2 3 4 Σύνολον
Β' Χρόνοι 2 5 5 5 3 4 Χ 5 = 20
Μέρος Φθόγγοι 2 5 3 5 1+Λ 16

Συλλαβαί 2 4 3 4 1 7+7 = 14

Εις τό δεύτερον παράδειγμα παρατηροΰμεν τά έξής. Τό άσμα είναι προσηρμο-
σμένον εις τό ρυθμικόν σχήμα τοϋ τετάρτου παίωνος. Ή όλη μουσική στροφή άπο-
τελεϊται άπό δύο μέρη τοΰ τύπου Αα + Ββ. "Εκαστον μέρος περιλαμβάνει τρία πεν-
τάστημα μέτρα άντί τών τεσσάρων, σύνολον δέ έξ μέτρων άντί τών όκτώ. 'Εδώ έχο-
μεν τήν έξαίρεσιν τοΰ βασικοΰ κανόνος τής συνθέσεως, λόγω ιδιοτυπίας μελωδίας
και ρυθμοΰ.

Ή προσαρμογή τών συλλαβών τοΰ 7συλλάβου στίχου τροχαϊκής μορφής κατα-
ληκτικού μέ τά τετρασύλλαβα τσακίσματα πού παρεμβάλλονται είς τούς χρόνους τοΰ
ρυθμικοϋ σχήματος καί τούς φθόγγους τής μελωδίας ταυτίζονται άπολύτως.

Τό χαρακτηριστικών είναι ότι ή όλη μουσική στροφή τού άσματος καλύπτει ένα
μόνον 7σύλλαβον στίχον καί έπειδή δέν έπαρκεΐ ούτος διά τήν κάλυψα τών χρόνων τοΰ
ρυθμοΰ καί τών φθόγγων τών δύο μερών τής μελωδίας, παρενεβλήθησαν τά δύο ίσο-
σύλλαβα τσακίσματα είς τό τέλος κάθε μέρους πρός συμπλήρωσιν. Τό κατωτέρω
διάγραμμα μάς δίδει πλήρη εικόνα τής άλληλοπροσαρμογής τών στοιχείων τούτων.
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Μέτρα 1 2 3 Σύνολον
Χρόνοι 5 5 5 3 χ 5 = 15
Φθόγγοι 4 4 5 13
Συλλαβαί 4 3 4 7 + 4 = 11

Β'
Μέρος

Μέτρα 1 2 3 Σύνολον
Χρόνοι 5 5 5 3 χ 5 = 15
Φθόγγοι 5 3 6 14
Συλλαβαί 4 3 4 7+4 = 11

Είς τό τρίτον παράδειγμα παρατηροΰμεν τήν έναλλαγήν τών δύο ρυθμικών
σχημάτων τοΰ δευτέρου καί τοΰ πρώτου παίωνος. Ή όλη μουσική στροφή άποτε-
λεΐται άπό δύο μέρη (A4- Β) καί περιλαμβάνει τέσσαρα μέτρα. 'Αρχίζει μέ προανά-
κρουσιν δύο χρόνων καί δύο συλλαβών λόγω τής μετρικής μορφής τοΰ στίχου καί
τοΰ τονισμού τών συλλαβών. Διά νά καλυφθοΰν δέ οί χρόνοι τοΰ όλου ρυθμοΰ καί οί
φθόγγοι τής μελωδίας προσηρμόσθησαν δύο 7σύλλαβοι στίχοι τροχαϊκής μορφής
καταληκτικοί άνά εις είς έκαστον μέτρον ούτω τά τρία στοιχεία τοΰ άσματος ταυτί-
ζονται μεταξύ των άπολύτως.

Τό κατωτέρω παράδειγμα δεικνύει τήν προσαρμογήν 13συλλάβων στίχων ιαμ-
βικής μετρικής μορφής καταληκτικών μέ τομήν είς τήν έβδόμην συλλαβήν (7 + 6).

5(2-3)
8

u u — «J VJ L<

ρ t\ rj11 j

[ig τόν ομ-ηρός χο-ρεύ-ει,
εις τόν ομ-ηρός χο - ρεΰ-ει

Ρ

εις τον ομ-προς χο-ρευ-
μο - να - χο-χιός λε - βεν-

(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 11379, Χάλκη Δωδεκανήσου).

Γ Ρ ο u  1 Ρ, Ρ ί Q' \J  Ρ1 — ___ Λ  LTi*
είς τόν όμ -ψός ρε-— ,
χ/λε - χ με- νσ φουν - τύυ -κλι —- »
Γ ρ 1 Ρ. Ρ α Ρ1 rTP'
7j\t - με - νο <Ρ ουν - rou - ίΛι -,
uai JIρω -το - με - pa- ιΑη —- -
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Ή άλληλοπροσαρμογή τών τριών στοιχείων εις το άσμα τοΰτο παρουσιάζει μίαν
χαρακτηριστικήν ίδιοτυπίαν. Ή όλη μελωδία τοΰ άσματος άποτελεΐται άπο δύο μικράς
μελωδικάς φράσεις καί ή κάθε μία περιλαμβάνει δύο πεντάσημα μέτρα, έν συνόλω
τέσσαρα μέτρα. Ή μελωδία έπαναλαμβάνεται τέσσαρας φοράς κατά τόν ίδιον τρόπον.
Τήν πρώτην φοράν καλύπτει τό πρώτον έπτασύλλαβον ήμίστιχον είς τά δύο πρώτα
μέτρα καί τάς εξ συλλαβάς τοΰ ιδίου ήμιστίχου είς τά άλλα δύο μέτρα, ώς είδος τσα-
κίσματος πρός συμπλήρωσιν τών τεσσάρων μέτρων τοΰ όλου ρυθμοΰ. Τήν δευτέραν
φοράν καλύπτει όλόκληρον τόν ΐδιον στίχον. Τήν τρίτην καί πάλιν τόν ίδιον στίχον
καί τήν τετάρτην φοράν τόν δεύτερον 13σύλλαβον στίχον τού ποιήματος. Ούτω ή
όλη μουσική στροφή τοΰ άσματος καλύπτει δύο 13συλλάβους στίχους. Ό τρόπος
ούτος τής προσαρμογής τών δύο στίχων μέ τάς έπαναλήψεις των, αί όποΐαι έπέχουν
θέσιν τσακισμάτων είς τό άσμα, παρουσιάζει τήν σύνθεσιν ύπό μορφήν στροφικήν,
τήν οποίαν άποτελοΰν τέσσαρες 13σύλλαβοι στίχοι, οί δύο πραγματικοί καί οί δύο
προερχόμενοι έξ έπαναλήψεως τών ιδίων στίχων.

Είς τόν όμπρός χορεύει, είς τόν όμπρός χορέ-,
είς τόν όμπρός χορεύει πλεγμένο φουντουκλί,
είς τόν όμπρός χορεύει πλεγμένο φουντουκλί
μοναχογιός λεβέντης καί πρωτομερακλή(ς).

Είς τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια άπαντα ένίοτε καί μία άλλη μορφή πεντα-
σήμου, ή όποία προήλθεν έκ τής συμπτύξεως τών χρόνων ένός δεκασήμου ρυθμοΰ.
Είς τήν άρχαίαν ρυθμικήν καί μετρικήν ό δεκάσημος ρυθμός ώνομάζετο «παίων έπι-
βατός)) καί άπετελεΐτο έκ πέντε μακρών χρόνων, ήτοι μιας μακράς θέσεως, μιας μα-
κράς άρσεως, δύο μακρών θέσεων καί μιάς μακράς άρσεως. Θ άρ. : Θ Θ : άρ1. Κατά
τήν θεωρίαν τοΰ Άριστοξένου2 ό ρυθμός ούτος άποτελεΐται άπό δύο άσυνθέτους
ρυθμούς, ένα τετράσημονμέ τήν μορφήν τοΰ σπονδείου - υ υ καί ένα έξάσημον μέ τήν
μορφήν τοΰ ίωνικοΰ άπό μείζονος - -υυ ή καί άπό έλάσσονοςυυ- -. Ή ρυθμική

1. Βλ. Ά ρ. Κ ο ϊντ ι λ ι α ν ο ΰ, βιβλ. Α'περί μουσικής, κεφ. XVI, σ. 25-6 (Α. Jahnius)·
«Έν δε τω παιωνικφ γένει άσύνθετοι μέν γίνονται πόδες δύο, παίων διάγυιος έκ μακράς θέ-
σεως καί βραχείας καί μακράς άρσεως, παίων έπιβατός έκ μακράς θέσεως καί μακράς άρσεως καί
δύο μακρών θέσεων καί μακράς άρσεως... έπιβατός δέ, έπειδή τέτρασι χρώμενος μέρεσινέκ δυεϊν
άρσεων καί δυεϊν διαφόρων θέσεων γίνεται».

2. Βλ. Μεγάλην Έλληνικήν Έγκυκλοπαίδειαν, τόμ. 10' σ. 407 «παίων έπιβατός» καί Κ.
Ψ ά χ ο υ, Οί άρχαϊοι έλληνικοί ρυθμοί καί τά δημώδη άσματα. Φόρμιγξ, περίοδ. Β' έτ. Δ'
(ΣΤ'), άρ. φύλλ. 4-6 (1908), σ. 1-3. Τοϋ ίδιου, Δημώδη άσματα Γορτυνίας, έν Αθήναις
1923, σ. 63.
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αύτη διαίρεσις τών φθόγγων δίδει τόν ρυθμικόν ήμιόλιον λόγον 4:6=2:3 ή 6:4=3:2
τοϋ παιωνικοΰ ρυθμικοΰ γένους. Κατά τήν έκτέλεσιν δέ τών θέσεων καί άρσεων δίδει
τό άκουσμα καί τήν α'ίσθησιν τοΰ πεντασήμου ρυθμοΰ. Είς τά έλληνικά δημοτικά
τραγούδια τό σχήμα τοΰ ρυθμοΰ τούτου άπαντα διαφοροποιημένον ώς πρός τήν δομήν
τών χρόνων διά τής άναλύσεως τών τριών μακρών χρόνων είς βραχείς διά λόγους
πού άνεφέραμεν άνωτέρω, δηλαδή έκ τής άνάγκης τής προσαρμογής είς αύτόν τών
νεωτέρων ποιητικών κειμένων καί μελωδιών, ήτοι : — υ υ · υυυυ · — ή υυ ——...
υ υ υ υ

Τά τρία κατωτέρω παραδείγματα μάς δεικνύουν τόν τρόπον τής προσαρμογής
ένός 8συλλάβου στίχου τροχαϊκής μετρικής μορφής άκαταλήκτου, ενός 13συλλάβου
τροχαϊκής πάλιν μορφής καταληκτικού μέ τομήν είς τήν όγδόην συλλαβήν, ήτοι 8+5
καί ένός Ιδσυλλάβου ιαμβικής μετρικής μορφής καταληκτικοΰ.

ΙΟΗ^ω. 5(2*3)

άώ-Βε-πα χρο - /ω» κο-ράβι, άω-άε-ua χρΰ- νω» uo-ρά-ma ecny

β h Ο; it i t ï ÏTÏ trÙ ËJ'in^j"

'eu - ιΔη- 61 ά.μω-ρή ua-^ô-j[piQtnajieznt eu- u\v - 6<α— Γίη-εε..

(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 19210, Κύθηρα).

10(4-6) 5(4+3)

Γ ι U' U U ρ, u\u ί Γ. t u··

Δα-μα- sun - vi - cea φυ - τρω - et , ©ε ρι - /α -

u u — - i) - U Ο Ο_ <J_ Ο VJ —

U U LLfl LT 1 Γ l.UiU U, i U U

νό νη - yà - Si, πως^ε-νη - ut uai τρά-νω - βε

\ l ù ι u Ω 'Ch\ ο"

Uiâ-τιό-λν - ut κλω - νά - ρι .

(Βλ. Κ. Ψάχου, Οί άρχαΐοι ελληνικοί ρυθμοί καί τά δημώδη άσματα, ϊνθ' άν., σ. 2).



Ο ΠΕΝΤΑΣΗΜΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

135

10 5(3*2; J.^20
8 4

4) 2)

W — ν_/ w w w Wo. —____° W ο ^ w w

ρι Γ Ρ Di CD D, Dr D DJ Γ# D Di D D D,D

Α Άπ" την Jiô-, Μτ7(ρ-μπι->ο - μά-τα. απ'τήν Ho— λ« wq -tt - βαί-νιο,

Β ά ν1 τήνΤΙό — λι κα-τε- &cu-vu>, 6e utxt-νούρ- jia ßctp-ua μηαί-νω.

(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 19216, Κύθηρα).

Έκ τών ολίγων παρατεθέντων παραδειγμάτων καταδεικνύεται έν γενικαϊς γραμ-
μαϊς ό τρόπος τής άλληλοπροσαρμογής τών τριών μουσικών στοιχείων, ρυθμοΰ,
μελωδίας καί κειμένου τών ασμάτων, τά όποια άνήκουν είς τόν πεντάσημον ρυθμόν
καθώς έπίσης καί αί μεταλλαγαί τής εσωτερικής δομής τών χρόνων τών άρχαίων
σχημάτων τοΰ ρυθμοΰ τούτου, έκ της άνάγκης τής προσαρμογής είς τόν τονικόν
ρυθμόν τών νεωτέρων μελωδιών καί ποιητικών κειμένων. Θεωρώ όμως άπαραίτητον
νά μελετηθή καί ό τρόπος προσαρμογής πρός αύτά καί τοΰ τετάρτου στοιχείου,
δηλαδή τοΰ χορού, μέ τόν όποιον είναι άλληλένδετα καί ό όποιος αποτελεί, ώς γνω-
στόν, μίαν άπό τάς πρωταρχικάς καλλιτεχνικάς έκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής
κάθε λαού. Διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τούτου άπαιτεΐται ή συνεργασία έκτος
τών ειδικών φιλολόγων καί μουσικολόγων καί τών ειδικών χορογράφων τών λαϊκών
έλληνικών χορών.

RÉSUMÉ

La mesure de cinq temps (pentassimos) dans les chansons populaires grecques

par Spyr. Peristeris
Le rythme à cinq temps se rencontre sur peu d'airs populaires grecs
et provient, selon l'auteur, d' un rythme grec ancien. Sont donnés des
exemples des mesures essentielles de ce rythme et s'ensuit l'étude de la
manière dont les vers iambiques à 15 et à 13 syllabes et les vers trochaï-
ques à 8 et à 7 syllabes s'adaptent à celui-ci.


