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Ή ρίμα αΰτη, είς τήν οποίαν έξιστορεΐται ή άδικος θανάτωσις ύπο τού καπετάν
Μανέττα τής συκοφαντηθείσης ωραίας καί τιμίας γυναικός του, άπαντα είς πολλάς
νήσους καθώς καί είς παραλιακάς περιοχάς τής Ελλάδος καί τής Μ. 'Ασίας.

Μέ τήν έν λόγω ρίμαν ήσχολήθη ό επίτιμος έκπαιδευτικός σύμβουλος 'Αντώνιος
Φλ. Κατσουρός είς έκτενή μελέτην του1, είς τήν οποίαν παραπέμπομεν τόν ένδια-
φερόμενον διά λεπτομερείας σχετικάς πρός τό περιεχόμενον καί τά πρόσωπα τής
ρίμας, τόν ποιητήν, τόν τόπον προελεύσεως, τήν διάδοσίν της κλπ.

Είς τήν παρούσαν μελέτην έξετάζεται ή ρίμα έξ έπόψεως μόνον στιχουργικής
καί μουσικολογικής2. Πρός τόν σκοπόν τούτον ελήφθησαν ύπ' όψιν όλαι αί δημο-
σιευμέναι παραλλαγαί, καθώς καί αί άνέκδοτοι, αί άποθησαυρισμέναι είς τά Κέντρα
Λαογραφίας (ΚΑ) καί 'Ιστορικού Λεξικού (ΚΙΛ) τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

'Εκ τής άπλής άναγνώσεως τών παραλλαγών τούτων σχηματίζει κανείς τήν
έντύπωσιν ότι ή ρίμα έποιήθη έξ άρχής είς ιαμβικά δίστιχα. Δύο όμως διαπιστώσεις,
ήτοι: α) ότι οί στίχοι τών διστίχων δέν συμφωνούν μεταξύ των ώς πρός τόν άριθμόν
τών συλλαβών καί τήν όμοιοκαταληξίαν, καί β) ότι ποικιλία στίχων έξ έπόψεως
μέτρου καί άριθμού συλλαβών έντός μιάς καί τής αύτής παραλλαγής δέν εϊναι έπι-
τρεπτή, οδηγούν είς τό συμπέρασμα δτι τό κείμενον τής ρίμας μέ τήν πάροδον τού
χρόνου ύπέστη σοβαράς άλλοιώσεις. Ούτως είς τήν παραλλαγήν π.χ. έκ Κιμώλου,
ή όποια σύγκειται έκ 55 στίχων, άπαντούν στίχοι ώς άκολούθως: 8/σύλλαβοι (=1),
9/σύλλαβοι (=3), 10/σύλλαβοι (=14), 11/σύλλαβοι (=9), 12/σύλλαβοι (=7),
13/σύλλαβοι (=7) καί 14/σύλλαβοι (=2)" έπίσης υπάρχουν καί 12 άλλοι στίχοι,
οί όποιοι ε'ίτε είναι εντελώς παρεφθαρμένοι, εΐτε προήλθον έκ συμπτύξεως δύο
στίχων, ε'ίτε τέλος άποτελούν άφήγησιν είς πεζόν λόγον τμήματος τής ρίμας. Πρός

1. Ά ν τ ω ν. Φ λ. Κ α τ σ ο υ ρ ο ϋ, Ή ρίμα τοϋ καπετάν Μανέττα, Ααογρ. 18 (1959), σ.
432 - 468 (= Κιμωλιακά 7[1977], σ. 97 - 143 μέ βελτιώσεις).

2. Άφορμήν διά τήν συγγραφήν τής μελέτης άπετέλεσε παράκλησις τοϋ κ. Άντ. Κατσουροΰ,
νά καταγράψω τήν μελωδίαν τής παραλλαγής έκ Κιμώλου, διά νά δημοσιευθή είς τά Κιμωλιακά.
Τότε παρετήρησα άφ' ένός μέν τήν στιχουργικήν ποικιλίαν τής ρίμας, άφ' έτέρου δέ τόν ίδιόμορφον
τρόπον, μέ τον όποιον ή τραγουδίστρια προσήρμοζε τούς ποικίλους μετρικώς καί είς άριθμόν συλ-
λαβών στίχους είς Ιν συγκεκριμένον μελωδικόν μοτίβον.
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πληρεστέραν ένημέρωσιν δημοσιεύεται πίναξ τών ανωτέρω παραλλαγών τής ρίμας,
μέ τά διάφορα εΐδη στίχων έντός αύτών (βλ. σ. 42)1.

Ποία δμως ήτο ή άρχική στιχουργική μορφή τής ρίμας;

Ή άπάντησις εις τό άνωτέρω έρώτημα προϋποθέτει άφ' ένός μέν τήν ερευναν
τών ποιητικών κειμένων, άφ' έτέρου δέ τήν μουσικολογικήν άνάλυσιν τών ολίγων,
δυστυχώς, ηχογραφημένων παραλλαγών.

Α'. Ποιητικόν κείμενον

1) Στίχοι μέ περιττόν άριθμόν συλλαβών.

Έκ τών στίχων μέ περιττόν άριθμόν συλλαβών άπαντούν αί έξής μορφαί:
7/σύλλαβος, 9/σύλλαβος, 11/σύλλαβος, 13/σύλλαβος καί 15/σύλλαβος. Έκ τούτων
οί 7/σύλλαβος καί 9/σύλλαβος, εύρισκόμενοι είς λίαν περιωρισμένον άριθμόν περι-
πτώσεων (0,2% καί 2,8% άντιστοίχως), δύνανται νά θεωρηθούν ώς προελθόντες
έκ παραφθοράς κανονικών στίχων. Ή άποψις αύτη ένισχύεται έκ τής συγκριτικής
έξετάσεως τών έν λόγω στίχων πρός αντιστοίχους άλλων παραλλαγών.

Παράδειγμα:

παίρνει χαρτί καί καλαμάρι Κιμ. 20.

παίρνει πέννα, χαρτί καί καλαμάρι Αίγ. 18, Τήν.1 18, Τήν.2 15.
παίρνει χαρτί, πέννα καί καλαμάρι Ίθ.1 20.
παίρνει χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι Θήρ.2 18.

Έκ τοΰ παραδείγματος φαίνεται ότι ό 9/σύλλαβος στίχος τής παραλλαγής
έκ Κιμώλου ύπολείπεται κατά δύο συλλαβάς, τάς όποιας πιθανώς ή τραγουδίστρια
ε'ίτε δέν έγνώριζεν εϊτε έλησμόνησε νά ύπαγορεύση είς τόν συλλογέα. Ό στίχος κατά
ταΰτα έπρεπε νά είναι ιαμβικός 11 /σύλλαβος.

Ό 13/σύλλαβος στίχος άπαντα είς μεγαλύτερον άριθμόν περιπτώσεων (12,2%).
Ή διαπίστωσις δμως δτι ούδεμία έκ.τών παραλλαγών είναι συντεθειμένη είς μόνον
13/συλλάβους στίχους, ή τούλάχιστον περιέχει ύπέρτερον άριθμόν 13 /συλλάβων
έναντι άλλων στίχων, δεικνύει δτι καί ό στίχος ούτος προήλθεν έκ παραφθοράς άλλων
στίχων διά προσθήκης συλλαβών.

Ό περιορισμένος άριθμός 15/συλλάβων στίχων (1,6%) προέρχεται άναμφι-
βόλως έκ δανείων άπό άλλα στιχουργήματα.

"Οσον άφορα είς τόν 11/σύλλαβον, ούτος άφ' ένός μέν συγκεντρώνει τόν μεγα-
λύτερον άριθμόν περιπτώσεων (35,2%), άφ' έτέρου δέ άπαντα είς παραλλαγάς συντε-
θειμένας έξ ολοκλήρου — πλήν ελαχίστων έξαιρέσεων — είς 11/συλλάβους στίχους
(Κρ., Ίθ.1, Ίθ.2, Κεφ.2) ή είς παραλλαγάς, είςτάς όποιας ή ύπεροχή τοΰ 11 /συλλάβου

1. Εις τήν πρώτην κάθετον στήλην έτέθησαν κατ' άλφαβητικήν σειράν τόπου προελεύσεως
δλαι αί παραλλαγαί. Οί άριθμοί είς τάς έπομένας 9 στήλας δεικνύουν τά είδη τών στίχων εις αύτάς.
Είς τήν προτελευταίαν στήλην μέ έρωτηματικόν δεικνύεται ό άριθμός τών στίχων, οί όποιοι έχουν
άλλοιωθή είς τοιούτον βαθμόν, ώστε νά μή είναι δυνατή ή κατάταξίς των είς μίαν έκ τών προηγου-
μένων κατηγοριών. Είς τάς τελευταίας δύο όριζοντίας στήλας φαίνεται τό άθροισμα τών στίχων
κατά κατηγορίας καί ή έκατοστιαία άναλογία των ώς πρός τό σύνολον τών στίχων. Συντομογρα-
φίας παραλλαγών βλ. εις σ. 57 -59.
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ΓΙίναξ στιχουργικών μορφών

Παραλλαγαί V ,8/ 9/  σύλλ. 10/ σύλλ. 11/  σύλλ. 12/ 13/ σύλλ. 14/ σύλλ. 15/ σύλλ.

σύλλ. σύλλ. σύλλ. Σύνολον
Άγχ. 6 9 6 1 22
Αίγ. 2 3 2 8 45 10 4 74
Α'ίν. 2 61 1 64
Άστ.1 1 Ι 14 58 7 1 82
Άστ.2 1 10 35 13 1 60
Άστ.3 6 4 10
Β. 1 2 10 60 9 9 91
Βιθ. 1 2 12 16 8 3 3 2 47
Θήρ.1 2 8 17 59 9 2 3 100
Θήρ.2 1 1 8 4 1 4 5 24
Θυμ. Ίθάκ.1 2 1 5 18 6 32

20 4 1 25
Ίθάκ.2 14 2 16
Ίκαρ. 1 2 15 17 22 8 2 67
Καρπ. 2 2
Καρ. 1 3 12 5 3 7 31
Κεφ.1 1 8 39 11 1 60
Κεφ.2 6 6
Κεφ.3 2 11 2 1 16
Κιμ. 1 3 14 9 7 7 2 12 55
Κρ. 93 3 1 97
Κυζ. 2 5 3 22 9 1 42
Κυθ. 1 4 7 32 16 11 1 12 84
Κύμ. 1 8 29 23 10 1 72
Λέρ. 1 5 8 4 1 1 20
Αέσβ. 3 7 12 31 18 9 6 1 87
Μ.Ά. 2 6 13 24 14 2 2 4 67
Μεσ.1 9 10 16 22 2 59
Μεσ.2 1 6 5 10 2 1 1 26
Μήλ.2 1 28 24 4 3 60
Μήλ.4 8 10 23 19 5 5 70
Μήλ.5 5 38 36 11 2 1 93
Μυκ.1 4 3 5 23 7 9 5 5 61
Μυκ.2 1 3 5 9 10 4 5 7 44
Μυκ.3 1 9 18 23 17 8 4 80
Νάξ.2 3 5 63 10 20 6 5 112
Νάξ.3 4 35 7 10 8 64
Νάξ.4 1 7 39 14 10 1 3 3 78
Νηλ. 2 5 11 75 3 2 1 2 101
Π. 6 101 30 7 2 1 147
Πάρ. 1 6 10 19 8 2 46
Ρόδ.1 3 18 4 3 28
Ρόδ.2 1 5 3 4 10 2 25
Σερ. 13 17 13 1 4 48
Σκ. 1 1 11 9 44 8 1 3 78
Σωζ.1 2 16 7 25
Σωζ.2 4 9 7 20
Τήν.1 1 1 1 18 23 15 1 1 9 70
Τήν.2 1 6 11 23 8 9 3 6 67
Τήν.4 2 2 1 3 3 4 5 4 5 29
Χί. 5 10 8 6 9 3 41
Σύνολον 5 23 70 226 994 922 346 62 45 132 2825
/ο 0,2 0,8 2,5 8 35,2 32,6 12,2 2,2 1,6 4,7
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έναντι άλλων στίχων εϊναι καταφανής (Αίγ., Β., Κυθ., Νάξ.2, Νάξ.3, Νάξ.4, Π.,
Ρόδ1., Τήν.2).

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται δτι έκ τών στίχων μέ περιττόν άριθμόν συλ-
λαβών, δ 11/σύλλαβος παρουσιάζει τάς μεγαλυτέρας πιθανότητας νά εϊναι ό στίχος,
έπί τή βάσει τοΰ όποιου συνετέθη ή ρίμα.

2 ) Στίχοι μέ άρτιο ν άριθμόν συλλαβών (8/σύλλαβοι,
10/σύλλαβοι, 12/σύλλαβοι καί 14/σύλλαβοι).

Έκ τής έξετάσεως τών έν λόγω στίχων προκύπτει δτι πάντες εϊναι παροξύτονοι,
ώς έκ τούτου δέ πρέπει νά θεωρηθούν τροχαϊκοί, άφού οί άντίστοιχοι ιαμβικοί εϊναι
εΐτε όξύτονοι ε'ίτε προπαροξύτονοι. Έκ τής έξετάσεως πάλιν τής έσωτερικής δομής
τών στίχων, προκύπτει δτι οί τόνοι τών λέξεων πίπτουν είς τάς άρτιας συλλαβάς, ώς
έκ τούτου δέ πρέπει νά θεωρηθούν ιαμβικοί.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται δτι οί έν λόγω στίχοι ώς πρός τόν τελευταΐον
τονισμόν έμφανίζουν τά γνωρίσματα τοΰ τροχαϊκού στίχου, ώς πρός τούς έσωτερι-
κούς όμως τονισμούς τά γνωρίσματα τοΰ ιαμβικού. Έάν δέν πρόκειται περί παρε-
φθαρμένων στίχων διά προσθήκης ή άφαιρέσεως συλλαβών, τότε πρέπει νά θεωρηθούν
ούτοι ώς άποτελοΰντες ίδιοτύπους στιχουργικάς μορφάς.

Έκ τών ώς άνω στίχων οι 8/σύλλαβοι καί 14/σύλλαβοι άπαντοΰν έντός τών
παραλλαγών είς πολύ περιωρισμένον άριθμόν περιπτώσεων (0,8% καί 2,2% άντι-
στοίχως), ώς έκ τούτου δέ πρέπει νά θεωρηθούν ώς προελθόντες έκ παραφθοράς
άλλων στίχων.

Ό 10/σύλλαβος μέ τομήν παύσεως στίχος άπαντά είς ίκανόν άριθμόν περι-
πτώσεων έντός τών παραλλαγών (8%). Έν τούτοις δύναται νά θεωρηθή καί ούτος
ώς προελθών έκ παραφθοράς 11/συλλάβων στίχων.

"Οσον άφορα εις τόν 12/σύλλαβον στίχον όστις έμφανίζεται είς ΐσον σχεδόν
άριθμόν περιπτώσεων πρός τόν 11/σύλλαβον, ήτοι ποσοστόν 32,6%, άξίζει νά έρευ-
νηθή διεξοδικώτερον λόγω τοΰ ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος τό όποιον παρουσιάζει.

Στίχος δωδεκασύλλαβος. Παραδείγματα:

υ —·|υ — I υ — Μ|υ — |υ —|υ
α) Ποιός θέλει νά τ' άκούση καί νά τό μάθη Α'ίν., 1

υ —|υ — I υ —|υ— |[—| υ— | υ
β) μή βάλω καί σοΰ κόψουνε τά μαλλιά σου Άστ.2, 18.

υ —|υ —I υ— |j — |υ — | υ — | υ
γ) σοΰ λέω, βρέ παπά, άντε στη δουλειά σου Κυμ., 19

υ —I υ—|υ ||υ —|υ—|υ —|υ
δ) καί ό Μανέτας νά ταξιδεύση θέλει Αίγ., 7.

— υ|— υ| — υ|— υ |— υ |—υ
ε) Μήνυμα τοΰ στείλανε άπ' τή Ρωσία Βιθ., 4.

Είς τό παράδειγμα ε ό στίχος εϊναι παροξύτονος μέ έσωτερικούς τονισμούς
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είς τάς περιττάς συλλαβάς* εϊναι έπομένως κανονικός τροχαϊκός 12/σύλλαβος.
"Ομοιοι στίχοι απαντούν έντός τών παραλλαγών περί τούς 60 μόνον. Εϊναι φανερόν
κατόπιν τούτου ότι ή έν λόγω στιχουργική μορφή εί'τε εϊναι συμπτωματική ε'ίτε
προέρχεται έκ παραφθοράς ιαμβικών στίχων. Ή τελευταία άποψις ένισχύεται έκ
τής συγκριτικής έξετάσεως του άνωτέρω (ε) στίχου πρός άντιστοίχους άλλων πα-
ραλλαγών.

"Ενα φερμάνι τοΰ 'ρθε άπ' τή Ρωσία Αΐν. 12.

Υηλή γραφή τόν ήρθε άπ' τή Ρωσία θυμ. 7, Σωζ.1 11.

Γράμμα γραφή τόν ήρθε ν-άπ' τή Ρωσία Σωζ.2 7.

Γράμμα τόν ήρθε άπό τή Ρωσία Μ.'Α. 7

Μία γραφή τοΰ στέλ' άπ' τή Ρουσία Μυκ.1 7.

Έκ τών άνωτέρω παραδειγμάτων καταφαίνεται ότι τό μέτρον τοΰ στίχου ήτο ίαμ-
βικόν καί όχι τροχαϊκόν.

Είς τά παραδείγματα α, β, γ καί δ οί στίχοι εϊναι παροξύτονοι μέ εσωτερικούς
τονισμούς είς τάς άρτιας συλλαβάς. Δέν δύναται έπομένως ό στίχος νά θεωρηθή ούτε
ώς τροχαϊκός ούτε ώς ιαμβικός κανονικός 12/σύλλαβος. Περί ποίας λοιπόν στιχουρ-
γικής μορφής πρόκειται; Δύο εϊναι αί πιθαναί άπαντήσεις:

1) Ή έν λόγω στιχουργική μορφή προήλθεν έξ 11 /συλλάβου ιαμβικού στίχου
διά προσθήκης μιάς συλλαβής, όπως :

μή βάλω καί σοΰ κόψουνε τά μαλλιά σου (=μή βάλω καί σοΰ κόψουν τά μαλλιά σου),
ψηλή γραφή τόν ήρθε άπ' τή Ρωσία ( =ψηλή γραφή τόν ήρθ' άπ' τή Ρωσία).

2) Τό εϊδος τοΰ στίχου τούτου άποτελεΐ ίδιότυπον μορφήν 12 /συλλάβου ιαμ-
βικού στίχου μέ τομήν μετά άπό τήν 5ην, ή 6ην, ή 7ην, ή 8ην συλλαβήν. Συνηθεστέρα
έξ αύτών εϊναι ή τομή μετά τήν 7ην συλλαβήν (83%). Ή ιδιοτυπία τοΰ στίχου
έγκειται είς τό ότι ούτος ομοιάζει πρός 13 /σύλλαβον ίαμβικόν στίχον, τοΰ όποιου
έλλείπει μία συλλαβή είς τήν θέσιν τής τομής1. Καί έάν μέν ή τομή γίνεται μετά άπό
περιττήν συλλαβήν (5 ή 7 ) ή ελλείπουσα συλλαβή εϊναι μακρά (=τονιζομένη ), εάν
δέ μετά άπό άρτίαν συλλαβήν (6 ή 8), εϊναι βραχεία (=άτονος).

Τό φαινόμενον τοΰτο παρατηρείται έπίσης τόσον είς τόν 13 /σύλλαβον όσον
καί είς τόν 10/σύλλαβον στίχον.

Παραδείγματα:

1) 13/σύλλαβος

I υ —Ι υ -—I υ —|υ || υ — | υ — | υ—|2
Κάτω στον "Αγιο Γιώργη, κάτω στο Κρύο νερό

1. Τό είδος τοϋτο της τομής, πρός διάκρισιν έκ τής συνήθους τομής, θά όνομάζωμεν έφεξής
τομήν μετά παύσεως, άσχέτως αν ή έλλείπουσα συλλαβή είναι τονιζομένη ή άτονος.

2. Γ. Σπυριδάκη - Σ. Περιστέρη, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, τόμ. Γ',
'Αθήναι 1968, σ. 20. Βλ. έπίσης αύτόθι σ. 37, 48, 147-152, 263-265, καί S. Baud - Β ο ν y,
Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Α', 'Αθήναι 1935, σ. 100, 102, 105, 199, 201, 295, 326, καί
τόμ. Β', σ. 138, 220, 387.
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2) 10/σύλλαβος

|υ—I υ — |υ II υ —|υ—Ιυ1
α) Κάτω στή Ρόδο στο Ροδονήσι

— υ j — υ J— υ || υ|—- υ|—2
β) "Ολα τά πουλάκια ζυγά ζυγά

I—υ|— υ]—υ|—·||—υ|—3
γ) "Αγι s Βασίλειε ό σι ε

Έκ τής έξετάσεως τών άνωτέρω 10/συλλάβων, 12/συλλάβων καί 13/συλλάβων
στίχων προκύπτει ότι ή έν λόγω τομή μετά παύσεως συμβαίνει είς όσας περιπτώσεις
ό τονισμός τών συλλαβών τού στίχου έρχεται είς άντίθεσιν πρός τόν τελευταΐον
τονισμόν αύτοΰ.

Ή τομή μετά παύσεως δέν ήτο άγνωστος είς ποιητικά κείμενα τών άρχαίων
Ελλήνων ποιητών. Ό 'Ανδρέας Σκιάς, άναφερόμενος είς τό έλεγειακον μέτρον,
παρατηρεί τά άκόλουθα: «Οί εξ πόδες τοΰ ελεγειακού μέτρου διαιροΰνται είς δύο
ϊσα κώλα, ήτοι τριποδίας, έκάστη δέ τριποδία έχει τόν τρίτον πόδα καταληκτικόν,
ώστε ό όλος στίχος είναι δακτυλικόν έξάμετρον δικατάληκτον, έχον τήν εξής μορφήν:

υυ I — υυ I — Λ 11 -L υυ | υυ |
. . . ή έλλείπουσα άρσις τοΰ καταληκτικοΰ ποδός άναπληροΰται διά δισήμου λείμ-
ματος, ή διά δισήμου τονής, όταν τό έλεγεΐον ήδετο»4.

Κατόπιν τών άνωτέρω έξάγεται τό συμπέρασμα δτι ό 12 /σύλλαβος μέ τομήν
παύσεως στίχος άποτελεΐ ίδιότυπον μορφήν δικαταλήκτου ίαμβικοΰ στίχου.

Τό περίεργον είς τήν προκειμένην περίπτωσιν εϊναι δτι ούδέν δημοτικόν άσμα,
έξ δσων τούλάχιστον κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή, άπαντα συντεθειμένον έξ
ολοκλήρου είς ιαμβικούς 12/συλλάβους μέ τομήν παύσεως στίχους" άντιθέτως άπαν-
τα ικανός άριθμός ασμάτων μέ 13/συλλάβους καί 10 /συλλάβους6. 'Εάν ή έρευνα
δέν άποκαλύψη τήν ύπαρξιν δημοτικών τραγουδιών, συντεθειμένων έξ ολοκλήρου
είς 12συλλάβους στίχους μέ τομήν παύσεως, πρέπει νά δεχθώμεν εΐτε δτι ό στίχος
ούτος προήλθεν έκ παραφθοράς άλλων στίχων, ε'ίτε ότι άποτελεΐ ίδιότυπον στιχουρ-
γικήν μορφήν, ή όποια έμφανίζεται είς άσματα συντεθειμένα είς 11/συλλάβους ιαμ-
βικούς στίχους, δημιουργουμένης ούτω μιας μεικτής μορφής αύτών.

'Επανερχόμενοι είς τάς παραλλαγάς τής ρίμας τοΰ Μανέττα, παρατηροΰμεν
τά άκόλουθα έν σχέσει πρός τόν 12/σύλλαβον μέ τομήν παύσεως στίχον:

α) 'Τπάρχουν παραλλαγαί, είς τάς όποιας ούτος ύπερτερεΐ καταφανώς έναντι
τοΰ 11/συλλάβου ή άλλων στίχων (Α'ίν., Άστ.1'2, Θήρ.1, Θυμ., Κεφ.1, Κυζ., Νηλ.,

1. Γ. Σπυριδάκη - Σ. Περιστέρη,

2. Γ. Σπυριδάκη - Σ. Περιστέρη,

3. Γ. Σπυριδάκη - Σ. Περιστέρη,

4. 'Α ν δ ρ. Ν. Σκιά, Στοιχειώδης μετρική
1931, σ. 126.

5. Βλ. άνωτέρω. σ. 44.

ένθ' άνωτ., σ. 144 και 159.

ενθ' άνωτ., σ. 257 και 259 (Β).

ενθ' άνωτ., σ. 170 καί 172, 173.

τής άρχαίας έλληνικής ποιήσεως, 'Αθήναι
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Πάρ., Σκ., Σωζ.1·2) καί παραλλαγαί με ίκανόν άριθμόν 12/συλλάβων στίχων
(Άγχ., Ίκαρ., Καρ., Μ. Ά., ΜεσΛ2 ).

β) Έκ τών άνωτέρω παραλλαγών, άν έξαιρεθοϋν αί Θήρ.1 καί Πάρ., αί λοιπαί
προέρχονται έκ περιοχών έκτος τών Κυκλάδων καί κυρίως έκ περιοχών τών παρα-
λίων τής ήπειρωτικής Ελλάδος καί Μ. 'Ασίας.

γ) Έκ τής συγκρίσεως τών 12/συλλάβων στίχων προς άντιστοίχους άλλων
παραλλαγών προκύπτει ότι ικανός αριθμός αύτών προήλθεν έξ 11 /συλλάβων διά
προσθήκης μιας συλλαβής. Τοΰτο φαίνεται ιδιαιτέρως είς τήν παραλλαγήν Αΐν.,
δπου ή προσπάθεια μεταβολής τού 11/συλλάβου είς 12/σύλλαβον είναι κατα-
φανής.

δ) Έντός τών παραλλαγών άπαντούν στίχοι 12/σύλλαβοι, οί όποιοι φαίνεται
ότι δέν προήλθον έξ 11/συλλάβων, άλλ' ότι έποιήθησαν εύθύς έξ άρχής είς τήν έν
λόγω μορφήν.

Κατόπιν τών ώς άνω διαπιστώσεων, τών σχετικών πρός τό ποιητικόν κείμενον
τών παραλλαγών, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι ή ρίμα συνετέθη κατ' άρχήν
είς 11/συλλάβους ιαμβικούς στίχους" ότι άργότερον έκ τής άρχικής ρίμας προήλθεν
άλλη (ή άλλαι) μέ 12/συλλάβους στίχους κυρίως είς περιοχάς εύρισκομένας έκτος
Κυκλάδων, είς τάς όποιας πιθανώς ό 11 /σύλλαβος στίχος δέν ήτο συνήθης στιχουρ-
γική μορφή' καί ότι τέλος διά λόγους όφειλομένους είς τήν μουσικήν, περί τών ό-
ποιων θά γίνη λόγος κατωτέρω, ή είς άδυναμίαν τοΰ ποιητοΰ νά σχηματίση 11/σύλ-
λαβον στίχον, έντός τών παραλλαγών άπαντ^ ικανός άριθμός 12/συλλάβων, δη-
μιουργουμένης ούτω μιας μεικτής μορφής στιχουργήματος.

Β'. Ή μουσική των ήχογραφημένων παραλλαγών

Ήχογραφημέναι μελωδίαι τής ρίμας ύπάρχουν είς τό Κέντρον Λαογραφίας τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών πέντε, ήτοι δύο έκ Κεφαλληνίας (έκ τών χωρίων Τσαρκασιά-
νος1 καί Βαλσαμάτα2), μία έξ 'Αστυπαλαίας3, μία έκ Σερίφου4 καί μία έκ Κιμώλου5.
Είς ταύτας προσθετέα καί μία έκ Καρπάθου, δημοσιευμένη ύπό τοΰ Samuel Baud -
Bovy6.

Προς εύχερεστέραν παρατήρησιν λεπτομερειών, σχετικών πρός τάς μελωδικάς
παραλλαγάς καί τόν τρόπον προσαρμογής τοΰ ποιητικού κειμένου είς την μελωδίαν

1. ΚΛ, άρ. εΐσ. μουσ. 14813, ταιν. 1102Α6, χφ. 3191, σ. 81 (συλλ. Σταύρου Καρακάση,
1967).

2. ΚΛ, άρ. είσ. μουσ. 14749, ταιν. 1095Β9, χειρ. 3191, σελ. 19 (συλλ. Σταύρου Καρακάση,
1967).

3. ΚΛ, άρ. εΐσ. μουσ. 1995, ταιν. 133Α9, χειρ. 2248, σελ. 375 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1957 ).

4. ΚΛ, άρ. εΐσ. μουσ. 14692, ταιν. 1091 Α2, χειρ. 3190, σελ. 114 (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου,
1967).

5. ΚΛ, άρ. είσ. μουσ. 7299, ταιν. 500Α2, χειρ. 2758, σελ. 401 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1963).

6. Samuel Baud - Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Β', 'Αθήναι 1938,
σ. 255.
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κατεγράφησαν όλοι οί ηχογραφημένοι στίχοι εκάστης παραλλαγής1, πλήν τής με-
λωδίας έκ Τσαρκασιάνου Κεφαλληνίας, ή όποία άφ' ένός μέν δέν παρουσιάζει άξιο-
λόγους μελωδικάς διαφοροποιήσεις, άφ' έτέρου δέ τό κείμενον αύτής είναι έξ ολο-
κλήρου συντεθειμένον είς ιαμβικούς 11 /συλλάβους στίχους.

Α) Μελωδίαι έκ Κεφαλληνίας.

Αί δύο έκ Κεφαλληνίας μελωδίαι, ήτοι ή έκ τού χωριού Τσαρκασιάνος (=Τ)
καί ή έκ τού χωρίου Βαλσαμάτα (=Β), μολονότι κατά βάσιν όμοιαι, κατεγράφησαν
άμφότεραι, διότι αί έμφανιζόμεναι διαφοραί έξ έπόψεως μελωδίας καί προσαρμογής
τοΰ κειμένου πρός τήν μελωδίαν έξυπηρετοΰν τόν σκοπόν τής παρούσης μελέτης.

Καί αί δύο μελωδίαι είναι έρρυθμοι (4/8) καί συνοδεύουν τόν χορόν, ό όποιος
είς τά βόρεια μέρη τής νήσου λέγεται «σαρτικός» δηλ. πηδηκτός, είς δέ τά νότια
ατσή Βλάχας» ή «Μοσκοποΰλες»2.

Έκ τής άκροάσεως τών μελωδιών διαπιστούται ότι αύται διατηροΰν σταθεράν
μελφδικήν καί ρυθμικήν μορφήν. Τοΰτο οφείλεται άναμφιβόλως είς τό ότι αύται
είναι χορευτικαί, συνοδευόμεναι συνήθως ύπό λαϊκών οργάνων, ώς έκ τούτου δέ δέν
ήτο εύχερές νά δεχθοΰν σοβαράς άλλοιώσεις, ώς συμβαίνει είς μελωδίας τύπου re-
citativo, είς τάς όποιας ή δεξιότης, ή φωνητική ικανότης, ή τάσις πρός αύτοσχεδια-
σμόν καί ή έλευθερία κινήσεως — λόγω έλλείψεως οργάνων — τοΰ τραγουδιστού δί-
δουν τήν εύχέρειαν πρός δημιουργίαν ποικίλων μελωδικών παραλλαγών. Διά τόν

Μελωδία έκ τοΰ χωρίου Τσαρκασιάνος Κεφαλληνίας:
Τρόπ. fa (re = fa) Τραγ.: Βασίλ. Παυλάτος

Παϋλος Παυλάτος ( βιολί)

Του

Α) Α-
-d· -«Ι ► · V t> «Μ β 9 ^

(id -

1. Κατεγράφη πλήρως ή μελωδία τής πρώτης μουσικής στροφής, ένώ έκ τών λοιπών στρο-
φών κατεγράφησαν τά μέρη μόνον έκεΐνα, είς τά όποια ύφίστανται μελωδικαί παραλλαγαί. Αυ-
τονόητον ότι τά υπάρχοντα είς τάς έν λόγω στροφάς κενά συμπληροΰνται ύπό τής μελ<ρδίας τής
πρώτης στροφής.

2. Βλ. Δημ. Λο υ κ ά τ ο υ, Ή ρίμα τοΰ Μανέτα, 'Ιόνιος 'Ανθολογία, IB' (1938), σ. 158,
καί ΚΑ, χφ. 3191, σ. 19.
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Μελωδία έκ του χωρίου Βαλσαμ,όίτα Κεφαλληνίας:

Τρόπ. fa (mi=fa)
Π Μ ιοο

Τραγ.: Άνδρ. Μαυροειδής (73)

σου! ι. το, "ησ

ττα - ττά ψυ_γα - το μι _ _ να yf

τη ρί . μα— loD Κα - νίτ .τα πΰς !. _ στά _ àrl_ ίτά _ in

νά μού -προ - αί _ χη το_ σπι'.τι τό δι - κό μου κ° ^ου

για ba σοΰ κό _ ψου . vt μαΚ.Χι« και γε _ νιια .

Γ 6 fa Λ, · . __—_—ς—

" Ι:· ΐί-Γ. ' J ·—^ — S-
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Μελωδία έξ 'Αστυπαλαίας:
Τρόπ. re (sol=re) Τραγ.: Βιργινία Κ. Σταυλα (70)
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Μελωδία έκ Σερίφου:
Τρόπ. re (la=la)

Τραγ.: Γεώργ. Άχιλ. Δρογώσης (84)

"W^.noiôçbt.λιι νά pu

ση _ δρι Κα'ι νά _ μά _

| M | Û t^A

νιος ________ Σ,α. kou . , σμί _ voc
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μα ùç ίο νοΰ του#α - ζε» ...........και \ο_ γαρ . . για . ,ζει

ίο:

ίρϊ và τα. ί,ι : J«'.ti «β - .τω ____στάνταρ μποϋ , , \fà . ζι __

να τον o.^nsn pt
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Μελωδία έκ Κιμώλου:
Τροπ. re (do3 = re3) Τραγ.: Δέσποινα Λογοθέτη (78)
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λόγον τούτον αί δύο αύται μελωδίαι δύναται νά χρησιμοποιηθούν ώς άξιόλογον
ύλικόν πρός έξαγωγήν χρησίμων συμπερασμάτων.

Έκ τής εξετάσεως τής παραλλαγής Τ προκύπτουν τά άκόλουθα:
α) Οί ήχογραφημένοι καί καταγεγραμμένοι (εξ μόνον, δυστυχώς) στίχοι
είναι όλοι 11/σύλλαβοι ιαμβικοί.

β) Ή μελωδία συνίσταται έκ τριών μοτίβων, συνδεδεμένων μεταξύ των μέ
τήν έξής σειράν: Α + Β + Γ + Γ.

γ) "Εκαστον μοτίβον περιλαμβάνει 4 μέτρα τών 4/8, τά όποια καλύπτουν ένα
11/σύλλαβον στίχον, ήτοι:

h J>j J. J>| J) * 1> ι J J j|

Πόιός it . λιι να ρω . ΤΠ _ ση Και να ρα _ 6η

δ) Ή μελωδία καλύπτει τό ποιητικόν κείμενον 4 στίχων, είς τήν πραγματι-
κότητα όμως ένός διστίχου, τό όποιον είς τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας έπαναλαμ-
βάνεται μέ άνεστραμμένην σειράν στίχων, δηλαδή:
μοτίβα: Α + Β+ Γ + Γ
στίχοι: 1+2+2 + 1

Συγκρίνοντες τήν άνωτέρω μελωδίαν Τ πρός τήν όμοίαν αύτής Β παρατηροΰ-
μεν τά άκόλουθα:

α) Είς τήν Β ή μελωδία καλύπτει 4 στίχους, ήτοι δύο δίστιχα άντί ένός τής Τ.
β) Ό φθόγγος mi είς τό δεύτερον μέτρον του Γ μοτίβου είς μέν τήν μελωδίαν
Τ έκτελεΐται έν ύφέσει, είς δέ τήν Β φυσικός.

γ) Είς τήν Τ όλοι οί στίχοι είναι 11 /σύλλαβοι ιαμβικοί, ένω είς τήν Β άπαντούν
στίχοι ώς άκολούθως: 11 /σύλλαβοι ιαμβικοί (=11), 10/σύλλαβοι τροχαϊκοί (=2),
12/σύλλαβοι ιαμβικοί μέ τομήν παύσεως (=2), 13/σύλλαβοι τροχαϊκοί μέ τομήν
παύσεως (=1 ).

Είς τό κατωτέρω διάγραμμα φαίνεται ό τρόπος προσαρμογής τών ώς άνω
στίχων είς τήν μελωδίαν:

,. J β Κ J.

"Ο . Κο,ιος bt J λ*ι

»· . - I J.

ya μουΠρο.ι?! .

3· Μ . I J;
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5· Λ J* , ! J Ρ ■ .. , .
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Έκ τού διαγράμματος φαίνεται ότι ύφίσταται μία σταθερά ρυθμική μορφή,
ήτοι I —υυ | -J υ | υ υ υ υ |--|,ή όποία είς όλα τά μοτίβα είναι ή αύτή, ιδιαι-
τέρως άρμόζουσα είς 11/σύλλαβον ίαμβικόν στίχον.

> > > > , J, J
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Είς περιπτώσεις κατά τάς όποιας προσαρμόζεται είς αύτήν στίχος μέ όλιγω-
τέρας τών 11 συλλαβάς (παραδ. 3 καί 4), πρός κάλυψιν τοΰ κενοΰ γίνεται έπανάλη-
ψις δύο ή τριών συλλαβών τοΰ κειμένου. Είς περιπτώσεις πάλιν κατά τάς όποιας
αί συλλαβαί τοΰ προσαρμοζομένου στίχου είναι περισσότεραι τών 11, γίνεται άνά-
λυσις μακρών (μελωδικώς) φθόγγων, ώστε νά καλύπτωνται αί έπί πλέον συλλαβαί
(παραδ. 2 καί 5).

Έξ όσων έλέχθησαν άνωτέρω προκύπτει ότι είς τάς έκ Κεφαλληνίας μελωδίας
άρμόζει περισσότερον παντός άλλου ό 11/σύλλαβος ιαμβικός στίχος, χωρίς ν' άπο-
κλείωνται καί άλλοι στίχοι κατ' έξαίρεσιν, οί όποιοι προσαρμόζονται καθ' όν τρό-
πον έλέχθη άνωτέρω.

Β) Μελωδία έξ 'Αστυπαλαίας.

Είς τήν μελωδίαν έξ 'Αστυπαλαίας έχουν προσαρμοσθή 11 /σύλλαβοι ιαμβικοί
στίχοι (=6) καί 12/σύλλαβοι μέ τομήν παύσεως (=4). Ή μελωδία σύγκειται έκ
τριών μοτίβων Α,Β,Γ διατεταγμένων μέ τήν σειράν: Α + Β + Γ -f- Β. "Εκα-
στον έξ αύτών δύναται νά ύποδιαιρεθή είς δύο μικρότερα, ήτοι Α (= α + β)
-)- Β(= γ + δ) + Γ(= ε + ζ) + Β (= γ + δ). Ταΰτα καλύπτουν τό ποιητικόν
κείμενον 4 στίχων, ήτοι δύο διστίχων. Ή ώς άνωτέρω μελωδική διαίρεσις συνεπά-
γεται καί διαίρεσιν τών στίχων, άνεξαρτήτως άν ούτοι έχουν τομήν ή οχι. Είναι
άξιον προσοχής ότι ή τομή εύρίσκεται πάντοτε μετά τήν 7ην συλλαβήν. Ούτω τά
α, γ, ε καλύπτουν 7 συλλαβάς, ένω τά β, δ, ζ άλλοτε 4 καί άλλοτε 5 συλλαβάς.

Έκ τής έξετάσεως τής πρώτης μελωδικής στροφής, ήτις καλύπτει τούς στί-
χους 1-4, προκύπτει ότι οί στίχοι 1 καί 3 είναι ιαμβικοί 12 /σύλλαβοι μέ τομήν
παύσεως, ενώ οί 2 καί 4 ιαμβικοί 11/σύλλαβοι. Παρατηρείται δηλ. ότι ή μελωδία
καλύπτει δύο δίστιχα, έκάστου τών όποιων ό πρώτος στίχος εϊναι 12 /σύλλαβος
μέ τομήν παύσεως καί ό δεύτερος 11 /σύλλαβος στίχος. 'Υπέρ τούτου συνηγορεί
ή παρατήρησις ότι είς τό τρίτον μέτρον, είς μέν τά μοτίβα Α καί Γ ό ρυθμός εϊναι
3/4 ένω είς τό μοτίβον Β εϊναι 2/4. Συνάγεται έπομένως ότι ή ρίμα σύγκειται έκ
διστίχων, έκαστον τών όποιων έχει τόν πρώτον στίχον 12/σύλλαβον μέ τομήν παύ-
σεως καί τόν δεύτερον 11/σύλλαβον.

Πρός τό συμπέρασμα τοΰτο εϊναι άντίθετος ή διαπίστωσις, έκ τής έρεύνης
τών λοιπών στροφών, ότι είς θέσιν 12/συλλάβου στίχου εϊναι δυνατόν νά εύρεθή
11/σύλλαβος καί άντιστρόφως. Ή δυσκολία προσαρμογής αίρεται, είς μέν τήν πρώ-
την περίπτωσιν διά τής μακρύνσεως μιας συλλαβής ήτοι διά τής προσθήκης είς
αύτήν τής χρονικής άξιας τής έλλειπούσης συλλαβής, είς δέ τήν δευτέραν περίπτωσιν
διά τής άναλύσεως ένός μακροΰ φθογγοσήμου είς δύο άλλα μικροτέρας άξιας, ώστε
νά καλυφθούν δύο συλλαβαί. Παραδείγματα:

Ρ > > J) I J J--h—J J JI J J II

"ο. ποιος il . ht I ν'ά . Κθύ . ση----«ai VQ |<td - ί>Γ|

2. J })>>]>! J j. J J I J J I!

TO pi - ua τοϋ Μα . vsIt _ τα μας νΰς i . οτα _ δη .
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Είς τό 1 παράδειγμα ή συλλαβή (άκού )σ η μακρύνεται, διά νά καλύψη τήν
άξίαν τής έλλειπούσης συλλαβής (βλ. καί στίχους 7 καί 9), ένω είς το 2 παράδειγμα
ή έπί πλέον συλλαβή (Μανέττα) μας καλύπτεται δι' αναλύσεως τού μακρού φθογ-
γοσήμου τής προηγουμένης συλλαβής είς δύο άλλα μικροτέρας άξιας.

Δυστυχώς οί ήχογραφημένοι στίχοι εϊναι μόνον 10 καί ώς έκ τούτου δέν δυνά-
μεθα νά διαπιστώσωμεν τόν τρόπον προσαρμογής είς τήν μελωδίαν τυχόν 10/συλ-
λάβων καί 13/συλλάβων στίχων.

'Εκ τών άνωτέρω φαίνεται ότι τό διατυπωθέν προηγουμένως συμπέρασμα,
ότι δηλ. ή ρίμα σύγκειται έκ διστίχων τών οποίων ό πρώτος στίχος εϊναι 12/σύλλα-
βος καί ό δεύτερος 11/σύλλαβος, δέν εύσταθεΐ.

Ποία λοιπόν εϊναι τότε ή στιχουργική μορφή τής ρίμας;

Ώς πιθανωτέρα έκδοχή φαίνεται έκείνη, κατά τήν οποίαν ή ρίμα συνετέθη εύ-
θύς έξ άρχής είς μεικτήν μορφήν, δηλ. είς 11 /συλλάβους καί 12/συλλάβους στίχους
άνευ καθωρισμένης διαδοχής αύτών. Ποιοι όμως λόγοι ώθησαν τόν ποιητήν είς τήν
σύνθεσιν στιχουργήματος μέ μεικτήν μορφήν στίχων;

Ή άπάντησις είς τό έρώτημα δύναται νά στηριχθή είς στοιχεία, τά όποια προ-
κύπτουν έκ τής έρεύνης τών ήχογραφημένων στίχων τής ύπό έξέτασιν παραλλαγής.

Παραδείγματα :

Ιον ήμίστιχον 2ον ήμίστιχον
3U 1 2 CO 5 lU 6 7 3U  5 CO 4/4 2 1

1) >  α - φέν τη μου, Χρι- στέ μου, πα - ρα - κα- λώ σε
2) νά πώ 'να τρα - γου- δά - κι πολ λά θλι- μέ - νο
3) rr 0 - ποιος θέ - λει 5 S  ν α- κού - ση 'R· καί νά [λά
- θη

ri. ο
4) μέ τρα καί νοΰ καί φρό - νε- σι μου δώ - σε
5) τό ρί - μα τοΰ Μα- νέτ - τα ι- μας πώς έ- στά - θη
6) ή - ταν καί κα - πε- τά - νιος j  ε- ξα - κου- σμέ - νος

Είς τά παραδείγματα 1 καί 2 οί στίχοι εϊναι 12 /σύλλαβοι ιαμβικοί μέ τομήν
παύσεως, χωρισμένοι είς δύο ήμίστιχα μέ 7 καί 5 συλλαβάς άντιστοίχως. Ή δυσκο-
λία συνθέσεως ένταύθα 11/συλλάβων στίχων προέρχεται προφανώς έκ τής άδυναμίας
νά γίνουν 4/σύλλαβα τά δεύτερα ήμίστιχα, τά όποια ώς έκ τούτου άφίνονται 5/σύλ-
λαβα, δημιουργουμένων ούτω 12/συλλάβων στίχων μέ τομήν παύσεως. Ή δυσκολία
προσαρμογής αύτών είς τήν μελωδίαν αίρεται μέ μέσα, περί τών όποιων θά γίνη λό-
γος κατωτέρω.

Είς τό παράδειγμα 1 ό στίχος θά ήδύνατο κάλλιστα νά μετασχηματισθή είς
11 /σύλλαβον διά τής άφαιρέσεως τής συλλαβής μου είς τήν 7ην θέσιν, ώς έξής:
'Αφέντη μου Χριστέ, παρακαλώ σε. Έν τούτοις προτιμάται ή μορ-
φή τοΰ 12/σύλλαβου μέ τήν συλλαβήν μου.
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2 3 4 5 6 S 4 3 2 1
J[> b >1 ο I J β \ J J
if ε ν . ΤΠ ρου Κρι , σΤί ττο . ρα . κα . Χώ et
i> b J>| J J-î-J I  J J ι J J
«ftν - μοϋ Χρι . στέ Τΐα - Ρα . «α . Χώ σε

Ποία άνάγκη συνετέλεσεν είς τήν παρ ε μ βολή ν τής έν λόγω συλλαβής καί τής
μετατροπής τοϋ στίχου είς 12/σύλλαβον;

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι είς τοΰτο συνετέλεσεν ή μουσική τομή. Ώς ελέχθη,
ή μελωδία ζητεί τομήν είς όλους τούς στίχους μετά τήν 7ην συλλαβήν. Άφαιρου-
μένης όμως τής συλλαβής μου ή τομή θά συνέβαινε μετά τήν 6ην συλλαβήν. Έν
τοιαύτη περιπτώσει, κατά τήν προσαρμογήν τοΰ κειμένου είς τήν μελωδίαν, ε'ίτε
έπρεπε νά μακρυνθή ή 6η συλλαβή προσλαμβάνουσα τήν άξίαν τής έλλειπούσης
συλλαβής ε'ίτε έπρεπε νά δημιουργηθή τομή μετά τήν 5ην συλλαβήν τοΰ δευτέρου
ήμιστίχου, μεταφερομένης ταυτοχρόνως είς τήν θέσιν τής συλλαβής μου, όπως είς
τό παράδειγμα 4, ούτω:

J

Ά

J

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν διά τής μακρύνσεως τής 6ης συλλαβής δημιουρ-
γείται άποτέλεσμα άκουστικώς άπαράδεκτον. Είς τήν δευτέραν πάλιν περίπτωσιν
διά τής μεταθέσεως καί μακρύνσεως τής 5ης συλλαβής τοΰ δευτέρου ήμιστίχου
διασπάται κατά τρόπον άνεπίτρεπτον ή ένότης τοΰ δευτέρου ήμιστίχου.

Είς τό παράδειγμα 4, παρά τήν όμοιότητά του πρός τήν έν λόγω περίπτωσιν,
δέν προκύπτει τό αύτό άπαράδεκτον άποτέλεσμα διά δύο λόγους: α) διότι ή μελωδία
κινουμένη έκ τών κάτω πρός τά άνω έπιτρέπει τήν τομήν χωρίς νά δημιουργήται
δυσάρεστον άκουσμα, καί β) διότι διά τής μεταβολής τοΰ ρυθμοΰ είς τό τρίτον μέτρον
έκ 3 /4 είς 2 /4 άποφεύγεται ή μεγένθυσις τής άξιας τής 7ης συλλαβής, ήτις θά διέ-
σπα τήν ένότητα τοΰ δευτέρου ήμιστίχου.

Είς τό παράδειγμα 3 τό πρώτον ήμίστιχον έχει έπτά συλλαβάς καί ώς έκ τούτου
προσαρμόζεται άπολύτως πρός τήν μελωδίαν. Πρόβλημα δημιουργείται είς τό δεύ-
τερον ήμίστιχον, όπου ή μελωδία άπαιτεΐ 5 άντί 4 συλλαβάς. Ή δυσκολία α'ίρεται
διά τής μακρύνσεως τής 7ης συλλαβής, ώστε νά καλύψη τήν χρονικήν άξίαν τής 5ης
συλλαβής (ήτις έλλείπει) τοΰ δευτέρου ήμιστίχου. Παρατηρείται δηλ. ένταΰθα τό
φαινόμενον τής τονής, γνωστόν τόσον είς τήν άρχαίαν έλληνικής όσον καί τήν βυζαν-
τινήν μουσικήν. Έξ άλλου ή μάκρυνσις τής]7ης συλλαβής δέν κρίνεται ένταΰθα άπαρά-
δεκτος, διότι δέν διασπά τήν ένότητα ήμιστίχου, άφοΰ συμβαίνει είς τήν τελευταίαν
συλλαβήν τοΰ πρώτου ήμιστίχου καί ούχί είς τήν πρώτην τοΰ δευτέρου.

Είς τό παράδειγμα 5 ό στίχος θά ήδύνατο νά είναι 11/σύλλαβος, άν έλλειπε ή
συλλαβή (Μανέττα) μας. Ή έν λόγω συλλαβή προήλθεν προφανώς έκ τής τάσεως
τοΰ ποιητοΰ — ή πιθανώς μεταγενεστέρως τοΰ τραγουδιστού — νά δείξη ότι ό Μα-
νέττας προέρχεται έκ τοΰ περιβάλλοντος του καί ότι συμμετέχει άπολύτως είς τήν
θλΐψιν του. Είς τήν έν λόγω περίπτωσιν ή προσαρμογή τοϋ κειμένου είς τήν μελω-
δίαν έπιτυγχάνεται δι' άναλύσεως τοΰ μακροΰ φθογγοσήμου τής 7ης συλλαβής είς δύο
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άλλα μικροτέρας άξιας, έκ τών οποίων το δεύτερον καλύπτει τήν έν λόγω συλλαβήν.

Τά αύτά δύνανται νά λεχθούν καί περί τοΰ παραδείγματος 6, μέ τήν διαφοράν
ότι ή προσθήκη τής συλλαβής έ(ξακουσμένος) δέν οφείλεται είς λόγους, οί όποιοι
άνεφέρθησαν προηγουμένως, άλλά είς άλλους έχοντας σχέσιν πιθανώς πρός τάς ίδιω-
ματικάς λεκτικάς συνήθειας τοΰ τόπου προελεύσεως τής ρίμας ή πρός τήν τάσιν
χρησιμοποιήσεως λογίων στοιχείων.

Κατόπιν όσων έλέχθησαν άνωτέρω, έξάγεται τό συμπέρασμα ότι ή εκδοχή
περί μεικτής στιχουργικής μορφής τής ρίμας έξ 'Αστυπαλαίας δύναται άρκούντως
νά ύποστηριχθή.

Γ) Μελωδία έκ Σερίφου.

Ή μελωδία έκ Σερίφου άποτελεϊται έκ δύο μοτίβων Α καί Β, δυναμένων νά ύπο-
διαιρεθοΰν είς δύο μικρότερα, ήτοι Α(= α -)- β) +Β(= γ -(- δ), καλύπτει δέ ποι-
ητικόν κείμενον ένός διστίχου.

Έκ τών ήχογραφημένων στίχων τέσσαρες εϊναι 11 /σύλλαβοι ιαμβικοί καί έξ
12 /σύλλαβοι ιαμβικοί μέ τομήν παύσεως.

Ή μελωδία άπαιτεϊ τομήν μετά τήν 7ην συλλαβήν, εΐτε οί στίχοι χωρίζονται
εΐτε οχι. Ούτως οί μέν 11/σύλλαβοι χωρίζονται είς ήμίστιχα μέ 7 καί 4 συλλαβάς
άντιστοίχως, οί δέ 12/σύλλαβοι είς ήμίστιχα μέ 7 καί 5 συλλαβάς.

Ή δυσκολία προσαρμογής τοΰ κειμένου είς τήν μελωδίαν αίρεται καθ' όν τρό-
πον καί είς τήν μελωδίαν έξ 'Αστυπαλαίας, ήτοι: έάν μέν δ στίχος εϊναι 11 /σύλλαβος,
μακρύνεται ή τελευταία συλλαβή τοΰ πρώτου ήμιστίχου ή προστίθεται εν μονοσύλ-
λαβον τσάκισμα «βρε», δπως είς τόν στίχον 1" έάν πάλιν ό στίχος εϊναι 12/σύλλαβος,
άναλύεται τό φθογγόσημον τής τελευταίας συλλαβής τοΰ πρώτου ήμιστίχου, καλυ-
πτομένης ούτω τής έπί πλέον συλλαβής.

"Οσον άφορά είς τά έν άρχή τών στροφών τσακίσματα «ώχ, βρέ, μωρέ» δέν θά
γίνη ιδιαίτερος λόγος, διότι ό τραγουδιστής χρησιμοποιεί ταΰτα χωρίς νά άκολουθή
ώρισμένον σύστημα.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ότι καί είς τήν έκ Σερίφου μελωδίαν άρμόζει
ιδιαιτέρως ό 11/σύλλαβος ιαμβικός στίχος, χωρίς όμως νά άποκλείεται ή χρησιμο-
ποίησις καί τοΰ 12/συλλάβου μέ τομήν παύσεως στίχου. Επομένως ή μεικτή έξ
11/συλλάβων καί 12/συλλάβων στίχων μορφή τής ρίμας φαίνεται καί είς τήν έν λό-
γω παραλλαγήν ώς ή πιθανωτέρα.

Δ) Μελωδία έκ Κιμώλου.

Αύτη άποτελουμένη έκ δύο μοτίβων Α καί Β δυναμένων νά ύποδιαιρεθοΰν είς
δύο μικρότερα, ήτοι Α(= α +β)+Β(=γ +δ), καλύπτει ποιητικόν κείμενον
δύο στίχων, ήτοι ένός διστίχου.

Ή άνωτέρω διαίρεσις άντιστοιχεΐ πρός τήν διαίρεσιν τών στίχων είς ήμίστιχα.
Έκ τής έξετάσεως τών ήμιστίχων τούτων προκύπτει δτι είς τά μοτίβα α καί γ
άντιστοιχοΰν τέσσαρα 5/σύλλαβα, τρία 6/σύλλαβα, τέσσαρα 7/σύλλαβα καί δύο
8/σύλλαβα ήμίστιχα, ένω είς τά μοτίβα β καί δ έν 4/σύλλαβον, έννέα 5/σύλλαβα
καί δύο 7/σύλλαβα ήμίστιχα. Παρατηρείται δηλ. δτι είς τά μοτίβα α καί γ έχουν
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προσαρμοσθή ποικίλα ήμίστιχα άπο 5/συλλάβων μέχρις 8/συλλάβων, ένώ εις τά
μοτίβα β καί δ έπικρατοΰν τά 5/σύλλαβα ήμίστιχα. Ή δυσκολία προσαρμογής τοΰ
κειμένου είς τήν μελωδίαν αίρεται ε'ίτε διά τής παραλείψεως τμήματος τής μελωδίας,
ε'ίτε διά τής μακρύνσεως φθόγγων, ε'ίτε διά τής άναλύσεως μακρών φθογγοσήμων.
Ή παρατηρουμένη ποικιλία δέν βοηθεΐ είς τήν έξαγωγήν συμπερασμάτων ώς πρός
τήν στιχουργικήν δομήν τής ρίμας. Τό μόνον θετικόν στοιχεΐον εϊναι ή είς τά μοτίβα
β καί δ παρατηρουμένη ύπεροχή τοΰ 5/συλλάβου ήμιστίχου (9 περιπτώσεις). Τό
στοιχεΐον τοΰτο, έν συνδυασμώ πρός όσα έλέχθησαν προηγουμένως διά τάς άλλας
μελωδίας, δεικνύει οτι οί στίχοι τής ρίμας έκ Κιμώλου, παρά τάς σοβαράς αλλοιώ-
σεις πού έχουν ύποστή, αί όποϊαι άλλωστε φαίνονται έκ τής συγκριτικής έξετάσεως
τών στίχων πρός τούς άντιστοίχους άλλων παραλλαγών, θά ήσαν άρχικώς 11/σύλ-
λαβοι ή 12 /σύλλαβοι μέ τομήν παύσεως στίχοι.

Έκ τής ώς άνω έξετάσεως τοΰ ποιητικοΰ κειμένου τών παραλλαγών τής ρίμας
καί τής μουσικολογικής άναλύσεως τών ηχογραφημένων μελωδιών προκύπτουν σοβα-
ραί ενδείξεις ότι ή στιχουργική μορφή έπί τή βάσει τής όποιας συνετέθη άρχικώς ή
ρίμα ήτο τό δίστιχον έκ δύο όμοιοκαταλήκτων ιαμβικών 11/συλλάβων στίχων.

Πιθανώς έκ τής άρχικής συνθέσεως προήλθεν άλλη παραλλαγή (ή άλλαι) είς
ιαμβικούς 12/συλλάβους μέ τομήν παύσεως στίχους, μέ διάδοσιν κατά τό πλείστον
είς περιοχάς τών παραλίων τής ήπειρωτικής Ελλάδος καί Μ. 'Ασίας.

Ό ιαμβικός μέ τομήν παύσεως 12/σύλλαβος στίχος, έμφανιζόμενος είς ίκανόν
άριθμόν περιπτώσεων έντός τών παραλλαγών, δύναται νάθεωρηθή οτι άποτελεΐ, όταν
ούτος δέν προέρχεται έκ παραφθοράς 11 /συλλάβων στίχων, ίδιότυπον στιχουργικήν
μορφήν ήτις, διά λόγους έχοντας σχέσιν πρός τήν μελωδίαν ή όφειλομένους είς δυσκο-
λίαν σχηματισμού 11/συλλάβου στίχου, άνεπτύχθη παραλλήλως πρός τούς 11/συλ-
λάβους στίχους, δημιουργηθείσης ούτω μεικτής μορφής παραλλαγών έξ 11 /συλλάβων
καί 12/συλλάβων στίχων. Πάσαι αί έντός τών παραλλαγών έμφανιζόμεναι άλλαι
στιχουργικαί μορφαί προέρχονται, όπως διαπιστούται έκ τής συγκριτικής έξετά-
σεώς των πρός άντιστοίχους στίχους έτέρων παραλλαγών, έκ παραφθοράς 11/συλ-
λάβων στίχων.

Συντομογραφίαι παραλλαγών τής ρίμας τον Μανέττα

( Έκ τών αναφερομένων είς τήν μελέτην τοϋ 'Αντ. Κατσουροΰ παραλλαγών πα-
ρελείφθησαν αί πεζαί καί αί άνήκουσαι είς το προσωπικόν του άρχεΐον, ήτοι Μάν.1,
Μήλ.3, Νάξ.1 καί Τσεσ. καθώς καί ή Μήλ.1 έπειδή δέν κατέστη δυνατή ή άνεύρεσις
τοϋ σχετικού έντύπου. 'Αντιθέτως προσετέθησαν τρεις νέαι, ήτοι Κεφ.2, Κεφ.3
καί Σερ.).

ΚΑ, χφ. 1104 Β, σ. 58, έξ 'Αγχιάλου. Συλλ. Γ. Α. Μέγας, 1937. Στίχοι 22.
Μαρίνου Βρετοΰ, Τοΰ Μανέτα το τραγούδι. 'Εθνικον Ίϊμερολογιον
Η' (1868), σ. 10-12. Στίχοι 74.

Σ υ μ. Μ α ν α σ ε ί δ ο υ, Δημώδη άσματα Αΐνου. Άρχεΐον Θρακικού Λαογρα-
φικού καί Γλωσσικού Θησαυροΰ, τ. 3 (1936 - 37), σ. 67-68. Στίχοι 64.
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RÉSUMÉ
La chanson de Manétta

par Georges S. Amargianakis

La chanson de Manétta dans laquelle nous est contée en détails l'acte
ignominieux du capitaine Manétta qui met à mort sa femme, victime de ca-
lomnie, est examinée par G. S. Amargianakis au niveau de la versification et
de la musique.

L'auteur de cette étude soutient la thèse que la structure initiale des vers
était vraisemblablement le distique d'endécasyllabes iambiques de rimes iden-
tiques.


