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Ώς είναι, γνωστόν, οί ρυθμοί τών έλληνικών δημοτικών τραγουδιών είναι ποι-
κίλοι καί πολυάριθμοι. Έκ τών ρυθμών τούτων ό έπτάσημος1 κυριαρχεί έπί τοΰ
μεγαλυτέρου ΐσως ποσοστοΰ τραγουδιών. Συγκεκριμένως μάλιστα άπαντα ούτος
περισσότερον διαδεδομένος εις τά έκ τής ηπειρωτικής Ελλάδος ή εις τά έκ τής νη-
σιωτικής προερχόμενα τραγούδια.

Ό ετερογενής όμως ούτος ρυθμός είναι γνωστός εύρύτερονκαί εις άλλους λαούς
τής νοτιοανατολικής Εύρώπης, περαιτέρω δέ εις τραγούδια 'Αραβικών λαών, λαών
τοΰ Άβγανιστάν καί τών 'Ινδιών2, καί μάλιστα μέ τάς ιδίας περίπου ρυθμικάς μορφάς,
αί όποΐαι άπαντοΰν εις τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια.

Άπό άπόψεως περιεχομένου τά εις τόν ρυθμόν τοΰτον προσηρμοσμένα έλληνικά
δημοτικά τραγούδια άνήκουν εις διαφόρους κατηγορίας, κυρίως όμως είναι έρωτικά,
άπό άπόψεως δέ μουσικής παρουσιάζουν μεγάλην ποικιλίαν μελωδιών, αί όποΐαι
άνήκουν τόσον εις τό διατονικόν όσον καί εις τό χρωματικόν μουσικόν γένος, ώς καί
εις διαφόρους μουσικούς τρόπους (κλίμακας).

Τά τραγούδια άδονται πρός διαφόρους χορούς καί ιδίως πρός τόν πανελλήνιον
γνωστόν συρτόν Καλαματιανόν3.

Ή ονομασία τοΰ ρυθμοΰ έπτάσημος προήλθε προφανώς έκ τών λέξεων επτά

1. Ρυθμός, κατά τον Άριστόξενον, είναι το ολον τής μουσικής δημιουργίας καί μέρη αύτοΰ τά
μουσικά μέτρα ή οί μετρικοί πόδ?ς. Κατά δέ τον Άριστείδην Κοϊντιλιανόν, ρυθμός είναι μόνον τό
μέτρον ή ό πούς (βλ. Δημ.. Σ ε μ ι τ έ λ ο υ, 'Ελληνική μετρική, Άθήνησι 1894, σ. 24, 96
καί Χρύσανθο υ, Θεωρητικόν μέγα τής μουσικής, έν Τεργέστη 1832, σ. 69). Τίς έκ τούτου
εις τήν παροϋσαν μελέτην θά ήτο ΐσως προτιμότερος ό τίτλος «Τό μέτρον τών έπτά χρόνων εις
τά Έλληνικά δημοτικά τραγούδια». Σήμερον οί ρυθμικοί δροι «μέτρον έπτά χρόνων» καί «ρυ-
θμός έπτάσημος» θεωρούνται ταυτόσημοι.

2. Δίσκους μέ τραγούδια τοϋ ρυθμοϋ τούτου έκ τοϋ Άβγανιστάν καί τών 'Ινδιών μοϋ παρεχώ-
ρησεν ό έλληνοαμερικανός χορογράφος καί μελετητής είδικώτερον τών έλληνικών χορών Θεόδ.
Πετρίδης, τόν όποιον ευχαριστώ καί άπό τής θέσεως ταύτης.

3. Έκ τών λοιπών χορών μνημονευτέοι ένδεικτικώς ένταΰθα: ό χορός τής νύφης εις Σιάτισταν
Μακεδονίας, ό δεύτερος χορός τών άνδρικών καί γυναικείων καρσιλαμάδων, ό χορός τοϋ κρεββατιοϋ,
τής προίκας καί ό χορός Μάνδρα τής Κύπρου, ό συρτός χορός τής Ρόδου, ό συρτός χορός Βελβενδοΰ
Κοζάνης, τό Χειμαρριώτικο, ό Μανδηλάτος τής Θράκης, οί χοροί Σερενίτσα, Τρομαχτόν καί
Κοτσαγκέλ' τοΰ Πόντου.
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καί σημεΐον. Σημεΐον δέ ή πρώτον χρόνον ώνόμαζον, ώς γνωστόν, οί άρχαϊοι "Ελλη-
νες μουσικοί καί ρυθμικοί τήν έλαχίστην άπο άπόψεως χρονικής διαρκείας μονάδα,
ή όποια έχρησίμευε διά τήν δημιουργίαν τών διαφόρων ρυθμικών συστημάτο^ν καί
τών διαφόρων ρυθμικών γενών, άποτελουμένων έκ τών πολλαπλασίων αυτής.

Περί τής χρονικής ταύτης μονάδος ό Άριστόξενος εις τό περί ρυθμικών στοι-
χείων (Β, 280) λέγει: «Καλείσθω δε πρώτος χρόνος ο υπό μηδενός τών ρυθμιζόμε-
νων δυνατός ών διαιρεθήναι, δίσημος δε ό δις τονται καταμετρουμένος, τρίσημος δέ
ό τρις, τετράσημος δέ ό τετράκις. Κατά ταϋτα δέ και έπί τών λοιπών μεγεθών τα
ονόματα έ.ξει». Ό δέ 'Αριστείδης Κοϊντιλιανός (XIV, σ. 21) άναφέρει τά εξής:
«Πρώτος μέν οϋν εστι χρόνος άτομος καί ελάχιστος, δς καί σημεΐον καλείται... ση-
μεΐον δέ καλείται διά τό άμερές είναι... Θεωρείται γάρ έν μέν λέξει περί συλλαβήν,
έν δέ μέλει περί φθόγγον, έν δέ κινήσει σώματος περί εν σχήμα, λέγεται δέ ούτος
πρώτος ώς προς τήν τών λοιπών φθόγγων σύγκρισιν».

Κατά τά άνωτέρω ό πρώτος ούτος χρόνος δεν διηρεΐτο εις μικρότερα μέρη. Τό
μέγεθος τούτου άντεστοίχει προς τόν χρόνον τής βραχείας συλλαβής.

Ή ονομασία τοΰ ρυθμοΰ τούτου καθιερώθη υπό τών παλαιοτέρων Ελλήνων
μουσικών έκ τής αντιλήψεως ότι τά άποτελοΰντα αυτόν μουσικά μέτρα περιέχουν
επτά πρώτους χρόνους έκαστον. Έκ τής έσωτερικής δέ διαρθρώσεως τών χρόνων
καί τής σχέσεως μεταξύ των ώς 3 +4, 2 +1 +2 +2 ή 4 —J—3, 2 +2 +2 +1 κλπ.
ώνομάσθη είδικώτερον έπίτριτος, πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος ή τέταρΐος.

Αί όνομασίαι αύται καί ιδία ό τρόπος μουσικής καταγραφής τών εις τόν ρυθμόν
τοΰτον προσηρμοσμένων τραγουδιών προεκάλεσαν άντιγνωμίας τόσον εις τούς πα-
λαιοτέρους μουσικούς όσον καί εις νεωτέρους μουσικολόγους.

Έκ τών παλαιοτέρων ό Δημ. Περιστέρης εις πραγματείας του περί τοΰ ρυθμοΰ
τούτου1 διετύπωσε τήν γνώμην ότι εΐναι όρθότερον ό έπτάσημος ρυθμός νά καταγρά-
φεται εις τρεις καί ήμισυν χρόνους (1 1/2+1+1) καί όχι εις έπτά. Ή δέ καΐαμέτρησις
τών χρόνων διά κινήσεων τής χειρός δέον νά γίνεται εις τρεις τοιαύτας, έκ τών οποίων
ή πρώτη νά διαρκή ήμισυν έπί πλέον χρόνονΐ τών άλλων, ώς τοΰτο άκριβώς συμβαίνει
εις τούς κτύπους τών βημάτων τοΰ συρτοΰ Καλαματιανού χοροΰ. Οΰτως άποδίδεται,
κατ' αυτόν, τελειότερον ό χαρακτήρ καί τό ήθος τών υπαγομένων ασμάτων εις τόν ρυ-
θμόν τοΰτον, άποτε>ούμενον άπο τρεις καί ήμισυν χρόνους.

Περαιτέρω ύπεστήριξεν ότι ή ρυθμική αΰτη μορφή δεν είναι άλλο τι παρά ή άρ-
χαία ρυθμική μορφή τοΰ τρισήμου χορείου άλογου ή 'ιάμβου, κατά τήν οποίαν ό
πρώτος χρόνος ή ό τρίτος εϊναι έπιμηκέστερος κατά τό ήμισυ.

Ό 'Ιωάννης Σακελλαρίδης εις πραγματείαν του «Περί τοΰ άρχαίου ρυθμικοΰ
γένους τοΰ καλουμένου έπιτρίτου ή έπτασήμου, σωζομένου δέ έν τη έλληνική δη-
μοτική μουσική»2 γράφει: «Τό παρ' άρχαίοις σπάνιον έπίτριτον γένος συνέκειτο έκ

1. Βλ. «Φόρμιγξ», Μουσική έφημερις 1 (1902), άρ. 11, σ. 33 «Περί τοϋ πώς κανονιστέον δη-
μώδεις μελωδίας συν<γδούσας τω β' έπιτρίτω τών άρχαίων ρυθμω». Αύτόθι, περ. Β', άρ. 14, σ. 1 - 2
«'Επιστημονικαί διατριβαί. Ρυθμικά».

2. Βλ. «Φόρμιγξ» 1 (1902), άρ. 9, σ. 1 - 2.
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ποδός περικλείοντος τρεΐς μεν χρόνους μακρούς έ'να δέ βραχύν, ούτινος ή διάφορος
θέσις ποιεΐ τά τέσσαρα διάφορα εΐδη». Καί κατωτέρω: «'Αλλ' ό έπίτριτος 7 /σημος
εΐναι ό αύτός τω χορείω άλόγω, σύν τη διαφορα ότι έν τη ποιήσει ό μεν έπτάσημος
σύγκειται ούχί έξ όλιγωτέρων τών τεσσάρων συλλαβών, ών αί τρεΐς μακραί καί ή
μία βραχεία ( — υ — ·— ), ό δέ χορείος άλογος έκ δύο συλλαβών, ών ή μία μακρά
καί ή άλλη βραχεία σύν τώ ήμίσει αύτής (— υ+1/2)».

Περί τοΰ έπιτρίτου μετρικού ποδός ό Έμμαν. Παντελάκης γράφει: «Έν τή
μετρική τών παλαιών έπίτριτος πούς ή άπλώς έπίτριτος έκαλεΐτο ό τετρασύλλαβος
πούς, όστις άπετελεΐτο έξ ένός τετρασήμου (σπονδείου) καί ενός τρισήμου (τροχαίου
ή ιάμβου) έχόντων λόγον 4:3 ή 3:4. 'Αναλόγως τής θέσεως τής βραχείας συλλαβής
διέκρινον τέσσαρα ε'ίδη τ^οδών έπιτρίτων, ήτοι τόν έπί-ίριτον πρώτον (υ — — — ),
τόν έπίτριτον δεύτερον ( — υ — — ), τόν έπίτριτον τρίτον (--υ -— ) καί τόν έπί-
τριτον τέταρτον (—- —· — υ)»1.

Ό Κ. Ψάχος παραδέχεται τήν υπαρξιν τοΰ ρυθμοΰ τούτου ώς έπτασήμου έπι-
τρίτου, έ'χων τήν γνώμην «ότι ούδείς ρυθμός είναι δυνατόν νά περιέχη χρόνους ήμίσεις,
διότι ήμισυς χρόνος ούδέποτε δύναται νά καθέξη θέσιν ένός έκ τών πλήρων χρόνων
τούτου ή έκείνου τοΰ ρυθμοΰ...»2. Μέ βάσιν τήν άποψίν του ταύτην κατέγραψε τά
δημοτικά τραγούδια3.

Ό "Ελλην πρ. καθηγητής τ(~ΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μονάχου Θρασύβουλος Γεωρ-
γιάδης δεν παραδέχεται τήν υπαρξιν τοΰ ρυθμοΰ τούτου ώς έπτασήμου μέ τάς εΐδικάς
ώς ανωτέρω ονομασίας πρώτου έπιτρίτου ή δευτέρου κλπ., άλλά πιστεύει ότι πρό-
κειται περί ρυθμοΰ (μέτρου) περιέχοντος τρεΐς καί ήμισυν χρόνους καί ότι ό ρυθμός
ούτος εΐναι προτιμότερον νά καταγράφεται διά τών κλασματικών άριθμών 3/8 + 2/4

3 + !/2

ή καλύτερον 1 1/2 + 2/4 ή ^ Παραλληλίζει δέ τήν ρυθμικήν ταύτην μορφήν

πρός τον άλογον δάκτυλον τής άρχαίας μετρικής, τοΰ οποίου ή μακρά συλλαβή δέν
ίσοδυνάμει μέ τήν διάρκειαν δύο βραχέων χρόνων, άλλά ένός βραχέος καί τοΰ ήμίσεος
αύτοΰ, δηλ. ένός άλογου χρόνου. Τόν ρυθμόν τοΰτον άνευρίσκει σο^ζόμενον εις τόν
ρυθμόν τοΰ συγχρόνου συρτοΰ Καλαματιανού χοροΰ. Τήν άποψιν δέ ταύτην ό Γε-
ωργιάδης βασίζει εις διάφορα χωρία άρχαίων Ελλήνων μουσικών συγγραφέων, ώς τοΰ
Άριστοξένους, 'Αριστείδου Κοϊντιλιανοΰ, Βάκχειου τοΰ Γέροντος, Άλικαρνασσέ-
ως κ. ά., τά όποια καί παραθέτει εις τήν μελέτην του4.

Ό Ρουμάνος μουσικολόγος Nicolae Radulescu δέχεται τήν υπαρξιν τοΰ ρυθμοΰ
τούτου ύπό άμφοτέρας τάς μορφάς. Ύπό τήν μορφήν τριών χρόνων μέ τόν πρώτον
έπιμηκυνόμενον κατά τό ήμισυ ταυτίζει αύτόν μέ τόν χορεΐον άλογον τής άρχαίας έλ-
ληνικής μετρικής. Τόν ρυθμόν κατά τόν όποιον έπιμηκύνεται ό τρίτος χρόνος ταυτίζει

1. Βλ. Μεγ. Έλλ. 'Εγκ. 11 (1929), σ. 447.

2. Βλ. Κ. Ψ ά χ ο υ, Περί τοϋ έννεασήμου ρυθμοΰ έν τή άσιατική μουσική, «Φόρμιγξ»,
περ. Β', 2 (1906), άρ. 6, σ. 1.

3. Βλ. Κ. Ψ ά χ ο υ, Δημώδη ασματα Γορτυνίας, 'Αθήναι 1923, σ. 45, 57, 59, 61, 67 κ.ά.

4. Βλ. Thrasyb. Georgiades, Der griechische Rhythmus. Musik, Reigen,
Vers und Sprache, Hamburg 1949, σ. 98 - 121.
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προς τον ΐαμβον άλογον. Τάς δύο ταύτας μορφάς δικαιολογεί μόνον διά τάς περιπτώ-
σεις, κατά τάς οποίας οί χοροί έκτελοΰνται διά ταχείας χρονικής άγωγής. Ένω δια
τόν ρυθμόν εις τούς χορούς, ώς ό Καλαματιανός καί οί λοιποί συρτοί, ό όποιος εξελίσ-
σεται μέ άπόλυτον συλλαβικόν σύστημα, φρονεί ότι πρόκειται περί μέτρου επτά
χρόνων, δηλ. περί ρυθμοΰ έπτασήμου1.

Έκ τής μελέτηε τοΰ εις τό Κέντρον Λαογραφίας μέχρι τοΰδε άποθησαυρισθέντος
ύλικοΰ ασμάτων, τά όποϊα προσαρμόζονται εις τον έν λόγω ρυθμόν, πιστεύω ότι ό
ρυθμός ούτος εχει τήν προέλευσίν του έκ τών αρχαίων έλληνικών ρυθμικών καί με-
τρικών μορφών, τοΰθ' όπερ συμβαίνει καί μέ άλλους ρυθμούς, ώς ό τρίσημος ιαμβι-
κής ή τροχαϊκής μορφής2, ό τετράσημος μέ τάς πέντε ρυθμικάς μορφάς, αντιστοιχού-
σας προς τούς αρχαίου^ μετρικούς πόδας σπονδεϊον, δάχτυλον, άνάπαιστον, άμφίβρα-
χυν3 καί προκελευσματικόν. Επίσης ό πεντάσημος4 μέ τάς διαφόρους αύτοΰ μορ-
φάς, όστις άνήκει εις τό άρχαϊον παιωνικόν ρυθμικόν γένος καί ό έξάσημος χο-
ριαμβικής ή άντισπαστικής μορφής5.

Έν τή έξελίξει όμως τής ποιητικής καί μουσικής τέχνης καί τής μεταπτώσεως
άπο τής προσωδιακής άπαγγελίας εις τήν τονικήν ρυθμοποιίαν, προελθοΰσαν επιπροσ-
θέτως έκ τής άνάγκης τής προσαρμογής όχι μόνον εις τόν ρυθμόν τοΰτον άλλά καί εις
άλλους ρυθμούς τών δημιουργηθεισών ποικίλων καί νεωτέρων μελωδιών, τών διαφό-
ρου στιχουργικής μορφής ποιητικών κειμένων καθώς καί τών παρεμβαλλομένων εις
αυτά ποικίλων τσακισμάτων προς κάλυψιν φθόγγων τής μελωδίας καί χρόνων τοΰ
ρυθμοΰ, διεμορφώθη ό ρυθμός ούτος κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά δικαιολογήται
ή υπαρξις καί ή ονομασία του ώς έπτασήμου ρυθμικοΰ μέτρου, τό όποιον περιέχει
έπτά αυτοτελείς χρονικάς μονάδας ή έπτά πρώτους χρόνους κατά τήν άρχαίαν μουσι-
κή ν όρολογίαν.

"Λλλωστε αί νεώτεραι αύται ρυθμικαί μορφαί δέν είναι άλλο τι παρά άνάλυσις
ή μάλλον διαίρεσις τών χρονικών άξιών τών παλαιών μορφών εις μικροτέρας ίσαξίας
χρονικάς μονάδας αυτοτελείς. Έν τούτοις αί παλαιαί ρυθμικαί μορφαί διατηροΰνται
αύτούσιαι εις δύο περιπτώσεις: α') Εις τήν διά κινήσεων τής χειρός καταμέτρησιν
τοΰ ρυθμοΰ τών ασμάτων καί β') εις τόν άριθμόν τών βημάτων καί τήν χρονικήν διάρ-
κειαν ενός εκάστου. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν ή καταμέτρησις τοΰ ρυθμοΰ τούτου
γίνεται δια τριών κινήσεοον τής χειρός, έκ τών όποιων ή πρώτη διαρκεί ήμισυν έπί

1. Βλ. Nie. Radulescu, Choreios alogos [Χορείος άλογος], 'Επετ. Κέντρ. Λαογρ.
20 - 21 (1967 - 68), σ. 171 - 184.

2. Βλ. Samuel Baud-Bovy, Equivalances metriques dans la musique vocale
grecque antique et moderne, Revue de musicologie LTV (1968), άρ. 1 σ. 3-15, Κ. Ψ ά χ ο υ, Οί
αρχαίοι ελληνικοί ρυθμοί καί τά δημοτικά τραγούδια, «Φόρμιγξ», περ. Β', 4 (1908), άρ. 4 - 5 - 6.

3. Ή μετρική μορφή τοϋ άμφιβράχεος άπαντα όλιγώτερον άπο τάς αλλας μορφάς τοϋ 4/σή-
μου είς τά δημοτικά τραγούδια, ένφ πολύ συχνότερον άπαντφ αΰτη εις τήν βυζαντινήν έκκλησιαστι-
κήν μουσικήν καί ιδίως είς διαφόρους ειρμούς των κανόνων.

4. Βλ. Κ. Ψ ά χ ο υ, Περί πεντασήμου ρυθμοΰ. «Φόρμιγξ», περ. Β', 1(1905), άρ. 11 - 12
καί Thrasyb. Georgiadis, £νθ' άνωτ., σ. 21.

5. Βλ. Σ π. Δ. Περιστέρη, Ό έξάσημος ρυθμός εις τά 'Ελληνικά δημοτικά τρα-
γούδια, 'Επετ. Λαογρ. Άρχ. 15 - 16 (1964), σ. 201 - 229.
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πλέον χρόνον τών δύο άλλων. Υπάρχουν σπάνιαι έξαιρέσεις, κατά τάς όποιας άσματα
έκτελούμενα μέ βραδεϊαν χρονικήν άγωγήν έκτελοΰνται εις έπτά ίσοχρόνους κινήσεις.
Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν είναι γνο^στόν δτι κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ συρτοΰ Κα-
λαματιανού χοροΰ απαιτούνται τρεις βηματισμοί εις εκαστον μέτρον. Έκ τούτων ό
πρώτος διαρκεί ήμίσειαν έπί πλέον χρονικήν διάρκειαν τών δύο άλλων. Τοΰτο γίνεται
εύκολώτερον άντιληπτόν κατά τήν κροΰσιν τών ποδών έπί τοΰ δαπέδου.

Αί βασικαί μορφαί τοΰ ρυθμοΰ τούτου, ώς αύται άπαντοΰν εις τά έλληνικά δη-
μοτικά τραγούδια είναι αί έξης1:

r r r ■ ρ r r r r d r r"

ί) - - ν - ή - - - °
r r ρ r · r r r ρ «

Εκάστη έξ αυτών περιλαμβάνει έπτά χρονικάς μονάδας δχι κεχωρισμένας, άλλά
συνεπτυγμένας κυρίως άνά δύο. Ό μονός δέ άριθμός τοΰ συνόλου τών χρονικών μο-
νάδων καί αί έσωτερικαί άναλογίαι μεταξύ τών χρόνων εις εκαστον μέτρον δημιουρ-
γούν τήν έντύπωσιν ότι πρόκειται περί ρυθμικής μορφής συνθέτου, άποτελουμένης
έξ ένός τρισήμου τροχαϊκής ή ιαμβικής μορφής ( — υ ή υ — ) καί ένός τετρασήμου
μέ τήν μορφήν σπονδείου (--- ).

Ή θέσις τοΰ τρισήμου έν άρχή προ τοΰ τετρασήμου ή μετ' αύτόν έδημιούργησε
τάς είδικάς μορφάς καί ονομασίας, περί τών όποιων άνεφέραμεν άνωτέρω, δηλ. τοΰ
πρώτου, δευτέρου, τρίτου καί τετάρτου έπιτρίτου.

Ρυθμικήν μορφήν καθ' ήν ό τρίσημος ευρίσκεται εις τό μέσον τοΰ τετρασή-
μου 2 + 3 + 2 δεν άνεΰρον μέχρι σήμερον εις έλληνικά δημοτικά τραγούδια.

Αί χρονικαί μονάδες τών βασικών τούτων μορφών, αϊτινες άποτελοΰν καί τά
μέρη εκάστου μέτρου τών ασμάτων παρίστανται εις τήν μουσικήν γραφήν διά τών

1. Τά χρονικά σημεία υ— τής άρχαίας ελληνικής μετρικής καί μουσικής, τό πρώτον διαρκείας
ένός πρώτου χρόνου, εις τό όποιον άντεστοίχει μία μόνον βραχίΐα συλλαβή, τό δεύτερον διπλασίας
διαρκείας, εις τό όποιον άντεστοίχει μία μακρά συλλαβή, έτοποθέτησα υπεράνω τών φθογγοσήμων
μόνον διά τήν άντίστοιχον και ΐσην χρονικήν διάρκειαν πρός αύτά καί όχι διά τήν χρονικήν σχέσιν
πρός τάς συλλαβάς τοϋ κειμένου μακράς ή βραχείας, δοθέντος δτι τό άρχαϊον μετρικόν σύστημα
βασίζεται, ώς γνωστόν, εις τόν προσωδιακόν ρυθμόν, τό δέ νεώτερον εις τόν τονικόν. Τοΰτο δέ πρός
εύχερεστέραν όπτικήν σύγκρισιν τών νεωτέρων ρυθμικών μορφών πρός τάς άρχαίας. Τά αύτά σημεία
τοποθετώ καί εις τούς φθόγγους, οΐτινες δέν 8χουν κάτωθεν συλλαβήν. Οδτοι άποτελοΰν μελισμα-
τικάς προεκτάσεις τής ιδίας συλλαβής καί είναι χρονικαί μονάδες τοΰ μέτρου εύδιάκριτοι. Σημειω-
τέον δτι αν ή διάρκεια ένός φθόγγου εις τήν άρχαίαν μουσικήν ήτο μεγαλυτέρα τών δύο πρώτων
χρόνων, οί άρχαϊοι μουσικοί έτοποθέτουν τά σημεία J ή L> U> LU; τό πρώτον διαρκείας τριών
χρόνων, τό δεύτερον διαρκείας τεσσάρων χρόνων καί τό τρίτον διαρκείας πέντε χρόνων, π. χ. F ή F.
Τό σημεϊον F παριστά φθόγγον τής άρχαίας έλληνικής μουσικής γραφής.
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άριθμών 4 ή 8 ή 16, οίτινες άντιπροσωπεύουν, ώς γνωστόν, τά φθογγόσημα τέταρτον,
όγδοον καί δέκατο ν έκτον.

Ή χρησιμοποίησες τών άνωτέρω άξιών τών φθογγοσήμων προς καταγραφήν
τών ασμάτων έξαρτάται έκ τής χρονικής αγωγής αυτών ή τών χορών υπό οργάνων
μόνον έκτελουμένων. 'Από τής άπόψεως ταύτης δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι διά τά
τραγούδια, τών όποιων ή χρονική άγωγή είναι βραδεία, δύναται νά χρησιμοποιηθή
τό φθογγόσημον τέταρτον. Διά τά τραγούδια, τών όποιων ή χρονική άγωγή είναι
γοργή, θά πρέπει νά χρησιμοποιήται τό ογδοον φθογγόσημον. Δια τούς οργανικούς
χορούς, τών όποιων ή χρονική άγωγή εϊναι ταχεία τό δέκατον έ'κτον φθογγόσημον.

Ή τοιαύτη άλλωστε άνάλογος χρήσις τών φθογγοσήμων άνταποκρίνεται τόσον
προς τήν όπτικήν εικόνα τής μουσικής καταγραφής, όσον καί προς τήν όρθήν άπόδο-
σιν τοΰ χαρακτήρος καί τοΰ ήθους τών ασμάτων.

01 r r r -S1r r r r ·"' r r r r *
S) r r r r - €V r r r -

Γ r r «" Ρ f r r >v1 r ρ r r

5) r r ρ r «r r r ρ >

0) ρ· Ρ ρ ρ ρ ρ ρ "Υ' Ρ 5 Ρ Ρ

S)

Ρ Ρ Ρ Ρ " Ρ Ρ Ρ ρ

'Επειδή τά περισσότερα σχεδόν τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών τοΰ
ρυθμοΰ τούτου έκτελοΰνται εις μετρίαν προς ταχεϊαν χρονικήν άγωγήν, ενδείκνυται ή
χρήσις τοΰ φθογγοσήμου ογδόου ώς μονάδος χρονικής. Υπάρχουν όμως καί περι-
πτώσεις άργής χρονικής άγωγής ή καί ταχείας, οπότε γίνεται καί ή άνάλογος χρήσις
τών φθογγοσήμων (ώς άνωτέρω).

Διά νά παραστήσωμεν τάς άλλας περιπτώσεις, δυνάμεθα νά άντικαταστήσωμεν
τόν παρονομαστήν τοΰ κλάσματος διά τοΰ άριθμ. 4 ή διά τοΰ άριθμ. 16.

Παραθέτω εν παράδειγμα άπο έκάστην βασικήν ρυθμικήν μορφήν μετά τών
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προσαρμοζομένων συλλαβών, ώς αύται απαντούν εις το μεγαλύτερον μέρος τών δημο-
τικών ^σμάτων1.

α) -Ι — — « -J _ VJ ο u \j i _1 _1 Λ

Γ ' Γ Γ ' Γ 0 MIT' f—D Lf CJ" ' Γ' Μ7

Μια προ. στα _ γη με _ . γά . λη , με _ γά . λη—. - .

δ) ν - _ J u

ρ r r r 1 t r r r 1 r r ' ο r r

Με-σα στον à . πά.νω ττύρ.γο Ma - ρω κά. θον-ταν . . .

Υ) ~ ^ — — — VJ— _

r ο r r ; r ρ r r1 r ρ u cj ' r-r *

"Αι - ντε,μά . τιαμ, ai - ντε,ψως μου, σΰ - ρε στο κα . λο_...

Αί τετάρτη καί πέμπτη ρυθμικαί μορφαί άπαντούν σπανίως. Ταύτας άνευρίσκο-
μεν εις όργανικάς μελωδίας, αΐτινες συνοδεύουν διαφόρους χορούς έκτος τοΰ συρτοΰ
Καλαματιανού, ώς π. χ. εις τόν χορόν Μαντηλάτον τής Θράκης, εις τόν χορόν Μάνδρα
τής Κύπρου καί τόν Κερασουντέικον τοΰ Πόντου. (Βλ. εις τό τέλος τής παρούσης
μελέτης μουσικά παραδείγματα).

Αί βασικαί αύται ρυθμικαί μορφαί ούδέποτε διατηρούνται σταθεραί εις όλα τά
μέτρα τών ασμάτων. Μεταβάλλονται ποικιλοτρόπως διά τής άναλύσεως ή συμπτύ-
ξεως τών χρόνων εις τούς φθόγγους τής μελωδίας, δημιουργοΰσαι ούτω μίαν μεγάλην
ποικιλίαν ρυθμικών μορφών, εναλλασσομένων.

Αί μεταβολαί αύται τών ρυθμικών μορφών προέκυψαν έκ τής ά.άγκης προσαρ-
μογής τών διαφόρου στιχουργικής μορφής νεωτέρων ποιητικών κειμένων εις τάς
ποικίλας νεωτέρας μελωδίας, έπίσης δέ καί έκ τής παρεμβολής εις τά διάφορα σημεία
τών κειμένων καί τής μελωδίας τών ποικίλων τσακισμάτων, τά όποια σκοπόν ΐσως
έ'χουν νά συμπληρώνουν φθόγγους τής μελωδίας καί χρόνους τοΰ όλου ρυθμοΰ καί
τά όποια διαμορφώνουν τήν όλην στροφικήν μορφήν τών ασμάτων. Σημειωτέον ότι
εις πολλά έκ τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών παρεμβάλλονται τσακίσματα.
Υπάρχουν όμως καί ασματα, τά όποια δεν έ'χουν τσακίσματα. Τοΰτο θεωρώ ότι
ενεχει σημασίαν διά τήν παλαιοΐέραν προέλευσιν τών έν λόγω ασμάτων, τά όποια
χρήζουν ιδιαιτέρας μελέτης.

Τά παρατιθέμενα έλάχιστα παραδείγματα έν σχέσει μέ τό υπάρχον πλούσιον
μουσικόν ύλικόν εις τό Κέντρον Λαογραφίας παρέχουν άμυδράν μόνον εικόνα τής
ποικιλίας τών ρυθμικών εναλλαγών καθώς καί τής τεχνικής, ή όποια διέπει τήν προσ-
αρμογήν τών διαφόρου στιχουργικής μορφής ποιητικών κειμένων, ώς 15 /συλλάβων,
13 /συλλάβων, — 9/σύλλαβοι στίχοι δέν άπαντοΰν —■ 8/συλλάβων, 7/συλλάβων
καί μεικτών μορφών. Έπίσης δίδουν τόν τρόπον τής παρεμβολής καί προσαρμογής
τών ποικίλων τσακισμάτων εις τούς φθόγγους τής μελωδίας καί τούς χρόνους τοΰ
ρυθμοΰ τούτου.

1. Ή κάτωθεν τών φθόγγων καμΛύλη είναι διαρκείας καί ή άνωθεν προσωδίας.
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15 /σύλλαβοι
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μέ--τ<5 ,'να του το χέ . ρι > χει _ μώ _ να κα _ λο.καί _ ρι

(Βλ. Σπορ. Δ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια 'Ηπείρου και Μωρηα, 'Αθήναι 1951,
σ. 102, περ. Αιγίου).
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(Βλ. ΚΑ, άρ. ταιν. 1177Α3, Σισάνιον Κοζάνης).
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μη _ λιά που στε . κεις στο κρη.μνό τα μ^ _ λαφορ.τω - με.νη.

(Βλ. Sam. Baud-Bovy, Τραγούδια Δωδεκανήσων, τόμ. Α', 'Αθήναι 1935, σ. 99).
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(Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Σ π. Δ. Περιστέρη, 'Ελληνικά δημοτικά [τραγούδια Γ'
(Μουσική εκλογή), έν 'Αθήναις 1968, σ. 88, Παγγαϊον).
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(ΚΛ, άρ. ταιν. 109Α20, "Αγιος Πέτρος Κυνουρίας).

Εις το πρώτον παράδειγμα παρατηροϋμεν τά εξής: Ή όλη μουσική στροφή
τοϋ άσματος άποτελεϊται άπο δύο μέρη, δηλ. δύο μελωδικάς φράσεις τοΰ τύπου Aa-f-
Ββ. "Εκαστον μέρος περιλαμβάνει τέσσαρα μέτρα, ήτοι σύνολον οκτώ μέτρων. "Εκα-
στον μέτρον περιλαμβάνει έπτά πρώτους χρόνους, ήτοι σύνολον χρόνων εις άμφότερα
τά μέρη πεντήκοντα εξ.

Εις τό πλαίσιον τοΰτο τών πεντήκοντα εξ χρόνων τοΰ όλου ρυθμοΰ τοΰ άσματος,
κατανεμομένων εις οκτώ μέτρα με έπτά χρόνους εκαστον. είναι προσαρμοσμένοι dix-
φοροτρόπως έν συμπτύξει ή άναλύσει οί τεσσαράκοντα τρεΐς φθόγγοι τής μελοίδίας,
εικοσιπέντε εις τό Α' μέρος και δεκαοκτώ εις τό Β' μέρος, καθώς καί αί συλλαβαί τοΰ
κειμένου καί τών τσακισμάτων δώδεκα εις τό Α' μέρος καί δεκαπέντε εις τό Β' μέρος
καί οί δώδεκα βηματισμοί τοΰ χοροΰ.

Λεπτομερεστέρας ρυθμικάς παρατηρήσεις έπί τοΰ πρώτου παραδείγματος, τάς
όποιας ήμποροΰμεν νά κάμωμεν, είναι αί εξής:

"Ολοι οί χρόνοι τοΰ πρώτου μέρους, πλην τών τεσσάρων τοΰ τελευταίου μέτρου,
είναι άναλελυμένοι καί αύτοτελεΐς, άνεξαρτήτως άν εις όλους τούς χρόνους δεν έ'χη
προσαρμοσθή συλλαβή τοΰ κειμένου. "Αλλωστε δεν παρατηρείται εις όλους τούς χρό-
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νους ενός μέτρου όχι μόνον τοϋ ρυθμοΰ τούτου άλλά καί άλλων ρυθμών νά τίθενται
συλλαβαί, πλήν ελαχίστων έξαιρέσεων, ώς ή κατωτέρω έπωδός:

Εις τούς τρεις πρώτους χρόνους τοΰ πρώτου μέτρου, εις τούς οποίους αντιστοι-
χούν τρεις φθόγγοι τής μελωδίας, έχουν προσαρμοσθή τρεϊς συλλαβαί. Εις τούς τέσ-
σαρας υπολοίπους τοΰ ιδίου μέτρου δύο συλλαβαί, ή μία εις τούς τέταρτον καί πέμ-
πτον χρόνους καί εις δύο διαφόρου όξύτητος φθόγγους καί ή άλλη εις τούς έ'κτον καί
εβδομον χρόνους, άντιστοιχοΰντας εις δύο πάλιν φθόγγους. Ή προσαρμογή πέντε
συλλαβών εις τό μέτρον τοΰτο άποτελεΐ ένταΰθα έξαίρεσιν τοΰ κανόνος, διότι ουδέποτε,
ώς έχομεν παρατηρήσει, προσαρμόζονται περισσότεραι τών τεσσάρων συλλαβών
εις οιονδήποτε έκ τών μέτρων τών ασμάτων τοΰ ρυθμοΰ τούτου, οιασδήποτε στιχουρ-
γικής μορφής καί αν είναι τό ποιητικόν κείμενον.

Εις τούς έπτά χρόνους τοΰ δευτέρου μέτρου προσαρμόζονται τρεις συλλαβαί,
ήτοι αί δύο εις τούς τρεις πρώτους χρόνους καί εις τρεις μουσικούς φθόγγους καί ή
άλλη εις τόν τρίτον χρόνον καί εις ενα φθόγγον: 2 + 1.

Εις τούς τέσσαρας ύπολοίπους χρόνους προσαρμόζεται μία μόνον συλλαβή, ήτις
έπεκτείνεται εις τέσσαρας φθόγγους τής μελωδίας διαφόρου όξύτητος: 2 + 1+4.

Εις τά δύο ύπολειπόμενα μέτρα τοΰ Α'μέρους προσαρμόζεται κατά τόν αύτόν α-
κριβώς τρόπον τό παρεμβαλλόμενον ίσοσύλλαβον προς τό πρώτον ήμίστιχον τσάκισμα,
διά να καλυφθούν οί χρόνοι καί οί φθόγγοι τής μελωδίας καί τό σύνολον τών τεσσάρων
μέτρων, έκ τών οποίων άποτελεϊται τό Α' μέρος τοΰ άσματος. Εις τό Β' μέρος τοΰ
άσματος προσαρμόζεται τό δεύτερον 7 /σύλλαβον ήμίστιχον καί τό ίσοσύλλαβον
τσάκισμα του ώς έξής: Εις το πρώτον μέτρον τρεις συλλαβαί τοΰ δευτέρου 7 /συλλά-
βου ήμιστίχου. Ή πρώτη εις τούς τρεις πρώτους χρόνους καί εις δύο διαφορετικούς
φθόγγους, ή δευτέρα είς τρεις χρόνους καί εις ένα φθόγγον καί ή τρίτη εις τόν
έ'βδομον χρόνον τοΰ μέτρου καί είς ενα φθόγγον: 2 + 1+3 + 1. Είςτό δεύτερον μέ-
τρον προσαρμόζονται αί ύπόλοιποι τέσσαρες συλλαβαί τοΰ δευτέρου έπτασυλλά-
βου ήμιστίχου καί ή μέν πρώτη είς δύο χρόνους καί δύο φθόγγους διαφορετικούς, ή
δευτέρα είς τόν τρίτον χρόνον καί ενα φθόγγον, ή τρίτη είς τούς τέταρτον καί
πέμπτον χρόνους έν συμπτύξει καί είς ενα φθόγγον καί ή τετάρτη είς τούς έκτον καί
εβδομον χρόνους καί είς ένα φθόγγον: 2 + 1+2 + 2. Εις τά δύο τελευταία μέτρα
προσαρμόζεται κατά τόν αύτόν τρόπον τό έπτασύλλαβον ίαμβικόν καταληκτικό ν τσά-
κισμα: «χειμώνα καλοκαίρι».

Ούτως ή όλη μουσική στροφή τοΰ άσματος μετά τών περιλαμβανομένων τσακι-
σμάτων καλύπτει τέσσαρα ήμίστιχα" δύο 8 /σύλλαβα ιαμβικά άκατάληκτα είς τό Α'

u u u u u uu — uJi

Περ- βο- λα- ριά μου περ- βο- / λά- ρι- σα
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μέσ' στήν καρ- διά μου σέ ζω- / γρά- φι-

(Βλ. ΚΑ, ταιν. 1387 Bb Σίφνος).
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μέρος καί δύο 7 /σύλλαβα ιαμβικά καταληκτικά είς το Β' μέρος, αί συλλαβαί τών
όποιων εΐναι προσηρμοσμέναι είς τό ρυθμικόν πλαίσιον άποτελούμενον έκ πενΐήκοντα
εξ χρόνων καί οκτώ μέτρο^ν. Τό σύνολον δέ τών φθόγγων τής μελωδίας, προσηρ-
μοσμένων διαφοροτρόπως εις τούς άνωτέρω χρόνους, άνέρχεται είς τεσσαράκοντα
τρεις, ήτοι εικοσιπέντε περιλαμβάνει τό Α' μέρος καί δεκαοκτώ τό Β'.

'Αναφέρω τό σύνολον τών φθόγγων τής μελωδίας, διότι ό μεγαλύτερος ή μικρό-
τερος άριθμός τών φθόγγων τών άποτελούντων τάς μελωδίας τών ασμάτων είναι
δείγμα τής παλαιότητος τών μελωδιών. "Οσον οί φθόγγοι τής μελωδίας είναι όλιγώ-
τεροι καί ή προσαρμογή των γίνεται είς τάς άρχικάς βασικάς ρυθμικάς μορφάς, τόσον
καί ή μελωδία τοϋ άσματος ήμπορεΐ νά θεωρηθή ώς παλαιοτέρα, καί τό άντίθετον.

Είς τό δεύτερον παράδειγμα, τό όποιον άνήκει είς τήν δευτέραν ρυθμικήν βασικήν
μορφήν τοΰ πρώτου έπιτρίτου, ό τρόπος τής προσαρμογής τοΰ στίχου τής ιδίας μετρι-
κής διαφέρει.

Είς τούς έπτά χρόνους καί εξ φθόγγους τοΰ πρώτου μέτρου είναι προσηρμοσμέ-
ναι τέσσαρες συλλαβαί, αί τρεις τοΰ πρώτου ήμιστίχου καί ή εύφωνική συλλαβή είς
τήν άρχήν αύτοΰ. Τούς έπτά χρόνους καί εξ πάλιν φθόγγους τοΰ δευτέρου μέτρου
καλύπτει μία μόνον συλλαβή, ήτις έπεκτείνεται είς όλους τούς φθόγγους καί χρόνους
τοΰ μέτρου. Είς τούς έπτά χρόνους καί έπτά φθόγγους τοΰ τρίτου μέτρου εΐναι
προσηρμοσμέναι τέσσαρες συλλαβαί καί είς τούς έπτά χρόνους έν συμπτύξει είς ενα
φθόγγον τοΰ τετάρτου μέτρου ή τελευταία συλλαβή τοΰ 8/συλλάβου ήμιστίχου.

Είς τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας καί είς τά δύο πρώτα μέτρα έ'χουν προσαρ-
μοσθή αί εξ συλλαβαί τοΰ δευτέρου έπτασυλλάβου ήμιστίχου καί είς τήν άρχήν τό
μονοσύλλαβον τσάκισμα «μώρ'» διά ρυθμικούς λόγους. Τέσσαρες συλλαβαί είς τό
πρώτον μέτρον καί τρεις είς τό δεύτερον, είς διαφόρους χρόνους καί φθόγγους.

Είς τά δύο υπολειπόμενα μέτρα έχουν προσαρμοσθή ή τελευταία συλλαβή τοΰ
πρώτου ήμιστίχου «τής» καί τό έξασύλλαβον τσάκισμα «μώρ' Μάρω, Μαριαρή» προς
κάλυψιν ούτω τών τεσσάρων άπαιτουμένων μέτρων διά τήν μουσικήν φράσιν τοΰ Β'
μέρους τών 28 φθόγγων τής μελωδίας καί τών 56 χρόνο^ν τοΰ όλου ρυθμοΰ.

Είς τό τρίτον παράδειγμα, τό όποιον άνήκει είς τήν τρίτην βασικήν ρυθμικήν
μορφήν τοΰ δευτέρου έπιτρίτου, ή όποια είναι καί ή πλέον συνήθης μορφή είς τά
ελληνικά δημοτικά τραγούδια, ή προσαρμογή τοΰ στίχου γίνεται ώς εξής:

Είς τό πρώτον μέρος τής μελωδίας μέ 4 μέτρα, 28 χρόνους καί 16 φθόγγους,
προσαρμόζεται τό πρώτον 8 /σύλλαβον ίαμβικόν άκατάληκτον ήμίστιχον. 'Επειδή
όμως αί συλλαβαί δέν έπαρκοΰν διά νά καλυφθοΰν οί φθόγγοι τής μελωδίας καί οί
χρόνοι τοΰ ρυθμοΰ, τό ήμίστιχον τσακίζεται διά τοΰ παρεμβαλλομένου δισυλλάβου
τσακίσματος «μωρέ» καί τών έπαναλήψεων τής πρώτης λέξεως τοΰ στίχου «μηλιά».

Κατά τόν τρόπον τοΰτον αύξάνονται αί συλλαβαί άπο όκτώ είς δεκατέσσαρας,
διά τόν λόγον πού άνέφερα άνωτέρω, τής άνάγκης δηλ. τής καλύψεως τών εικοσιπέν-
τε φθόγγων τής μελωδίας καί τών πεντήκοντα έξ χρόνων τοΰ όλου ρυθμοΰ.

Είς έκαστον μέτρον έχουν προσαρμοσθή τέσσαρες συλλαβαί, πλήν τοΰ τελευταίου
εί; τό όποιον έχει προσαρμοσθή μία μόνον συλλαβή, ή τελευταία τοΰ ήμιστίχου, είς
ένα φθόγγον καί είς πέντε χρόνους έν συμπτύξει.
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Εις τό Β' μέρος τής μελωδίας μέ τήν ίδίαν ρυθμικήν μορφήν προσαρμόζεται,
όλος ό 15 /σύλλαβος στίχος χωρίς τσακίσματα καί με τόν ΐδιον αριθμόν συλλαβών
εις εκαστον μέτρον, πλήν τού τελευταίου (μέ δύο συλλαβάς).

Ό τρόπος ούτος τής προσαρμογής τοΰ κειμένου εις τήν μελωδίαν καί τανάπαλιν
είναι ό πλέον συνήθης καί άπαντα καί εις άλλους ρυθμούς καί μελωδίας τών ελληνικών
δημοτικών τραγουδιών, τόσον τής νησιωτικής όσον καί τής ηπειρωτικής Ελλάδος.

Εις τό τέταρτον παράδειγμα παρατηροΰμεν έ'να εντελώς διαφορετικόν καί ΐδιό-
τυπον τρόπον προσαρμογής τών συλλαβών τοΰ κειμένου εις τήν μελωδίαν καί ιόν
ρυθμόν. Τό άσμα αποτελείται άπό τρία μέρη ή τρεις μελωδικάς φράσεις εντελώς δια-
φορετικές μεταξύ των, A +Β + Γ. Εκάστη φράσις περιλαμβάνει πέντε μέτρα άντί
τών τεσσάρων μέ σύνολον τριάκοντα πέντε χρόνων. Τοΰτο άποτελεΐ έξαίρεσιν τοΰ
κανόνος. Εις τήν πρώτην φράσιν έ'χει προσαρμοσθή τό πρώτον 8 /σύλλαβον ίαμβικόν
άκατάληκτον ήμίστιχον κατά τόν έξής τρόπον:

Εις το πρώτον μέτρον είναι προσηρμοσμέναι τρεΐς συλλαβαί εις τρεΐς φθόγγους.
Ό πρώτος καλύπτει τρεις χρόνους, ό δεύτερος δύο καί ό τρίτος δύο. "Εχομεν ένταΰθα
άκριβώς τήν πρώτην βασική ν μορφήν τοΰ έπτασήμου ρυθμοΰ.

Εις τό δεύτερον μέτρον άλλάζει έντελώς ή δομή του" εΐναι προσηρμοσμέναι δύο
μόνον συλλαβαί εις τέσσαρας φθόγγους. Ή πρώτη συλλαβή καλύπτει τούς τρεΐς
χρόνους εις τρεΐς διαφορετικούς φθόγγους. Ή δευτέρα συλλαβή καλύπτει τον ενα
φθόγγον μέ τούς τέσσαρας ύπολοίπους έν συμπτύξει χρόνους τοΰ μέτρου.

Εις τό τρίτον μέτρον είναι προσηρμοσμένη μία μόνον συλλαβή, ή έ'κτη τοΰ στίχου,
εις δύο μόνον διαφορετικούς φθόγγους, έκ τών όποιων ό πρώτος καλύπτει τούς εξ ε)
συμπτύξει χρόνους τοΰ μέτρου καί ό δεύτερος φθόγγος τόν εβδομον χρόνον τοΰ μέτρου

Εις τό τέταρτον μέτρον έ'χει προσαρμοσθή μία συλλαβή, ή εβδόμη τοΰ ήμιστίχου
εις τέσσαρας φθόγγους, έκ τών όποιων δ πρώτος καλύπτει δύο χρόνους τοΰ μέτρου
οί δέ υπόλοιποι τρεΐς φθόγγοι, οί όποιοι άποτελοΰν έπέκτασιν μελισματικήν τής ίδία
συλλαβής, καλύπτουν τούς ύπολοίπους χρόνους τοΰ μέτρου μέ τήν άναλογίαν χρόνω
εις όλον τό μέτρον 2· +1 +2 +2.

Εις τό πέμπτον μέτρον έχει προσαρμοσθή μία μόνον συλλαβή, ή οποία έπεκτεί
νεται εις τρεΐς φθόγγους καί καλύπτει όλους τούς χρόνους τοΰ μέτρου μέ αναλογία
χρόνων 1+2 + 4.

Εις τό Β' μέρος τής μελωδίας έχει προσαρμοσθή τό δεύτερον 7 /σύλλαβον ήμί
στιχον, μέ ένα δισύλλαβον τσάκισμα «παιδιά μ'» εις τό τέλος, διά νά καλυφθούν ώρ
σμένοι φθόγγοι τής μελωδίας καί χρόνοι τοΰ ρυθμοΰ.

Εις τό πρώτον μέτρον τρεΐς συλλαβαί, εις τρεΐς φθόγγους καί μέ άναλογίο
χρόνων 3 + 2 + 2.

Εις τό δεύτερον μέτρον δύο συλλαβαί εις πέντε φθόγγους καί μέ άναλογίαν χρ<
νων 2+1 διά τήν πρώτην συλλαβήν καί 4 διά τήν δευτέραν συλλαβήν: 2 + 1+4.

Εις τό τρίτον μέτρον μία μόνον συλλαβή εις πέντε φθόγγους, μέ άναλογίαν χρ
νων 1 +2 +1 +1 +2.

Εις τό τέταρτον μέτρον δύο συλλαβαί, ή μία, ή τελευταία τοΰ στίχου, καί ή αλ'.
τοΰ δισυλλάβου τσακίσματος, εις φθόγγους τρεΐς διά τήν πρώτην συλλαβήν μέ σύν
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λον πέντε χρόνων, 2+1 +2, καί δύο φθόγγους δια την δευτέραν συλλαβήν μέ τούς
τελευταίους δύο χρόνους τοΰ μέτρου 2 + 1+2 + 2.

Είς τό τελευταϊον μέτρον μία συλλαβή είς δύο φθόγγους καί μέ άναλογίαν χρόνων

3 + 4.

Είς τό τρίτον μέρος τής μελωδίας είναι προσηρμοσμένον τό 5 /σύλλαβον τσάκισμα
«αίνε βρε παιδιά μ'» καί τό πρώτον 8 /σύλλαβον ήμίστιχον τοΰ δευτέρου στίχου ώς
έξης:

Είς τό πρώτον μέτρον καί είς τούς έπτά χρόνους καί εξ φθόγγους είναι προσηρ-
μοσμέναι αί τέσσαρες συλλαβαί τοϋ τσακίσματος μέ τήν άναλογίαν 2 +1 +2 +2.

Είς τό δεύτερον μέτρον δύο συλλαβαί, ή τελευταία τοΰ 5 /συλλάβου τσακίσμα-
τος καί ή πρώτη συλλαβή τοΰ 8 /συλλάβου ήμιστίχου τοϋ δευτέρου στίχου μέ άνα-
λογίαν χρόνων καί φθόγγων 2+1 +3 +1.

Είς τό τρίτον μέτρον τέσσαρες συλλαβαί είς εξ φθόγγους καί μέ άναλογίαν χρό-
νων 2 + 1 + 2 + 2.

Είς τό τέταρτον μέτρον δύο συλλαβαί είς έπτά φθόγγους προσαρμοζόμεναι μέ
άναλογίαν χρόνων 3 + 4 καί είς άναλελυμένην μορφήν.

Είς τό πέμπτον μέτρον μία μόνον συλλαβή είς ένα μόνον φθόγγον, δ όποιος
περιλαμβάνει καί τούς έπτά χρόνους τοΰ μέτρου. Είς τό πλαίσιον τοΰ όλου ρυθμοΰ
τοϋ άσματος, αποτελουμένου έξ εκατόν πέντε χρόνων (Α'==35, Β'=35, Γ'=35)κατα-
νεμομένων είς δεκαπέντε μέτρα (Α'=5, Β'=5, Γ'=5)Χ εΐναι προσηρμοσμένοι έξήκοντα
δύο φθόγγοι (Α'=17, Β'=21, Γ'=24) διαφόρου χρονικής διαρκείας. Είς τούτους
είναι τοποθετημένα', τριάκοντα συλλαβαί τοϋ κειμένου μετά τών παρεμβαλλομέ-
νων τσακισμάτων (Α'=8, Β'=9, Γ'=13). Ούτως ή όλη μουσική στροφή έκτος τών
τσακισμάτων καλύπτει ένα καί ήμισυν στίχον, όπως άκριβώς τοΰτο συμπίπτει μέ
τήν στροφικήν μορφήν τών κλέφτικοι τραγουδιών, έκ τής όποιας πιθανόν νά είναι
έπηρεασμένον καί τό άνωτέρω άσμα.

Είς τό πέμπτον παράδειγμα εναλλάσσονται ή πρώτη καί δευτέρα βασική ρυθμική
μορφή. Είς τό πρώτον μέρος τοΰ άσματος έχει προσαρμοσθή τό πρώτον 8/σύλλαβον
ήμίστιχον, τό όποιον τσακίζεται είς τό δεύτερον μέτρον διά τής επαναλήψεως τών
τεσσάρων πρώτων συλλαβών τοΰ 8/συλλάβου ήμιστίχου προς κάλυψιν ώρισμένων
φθόγγων τής μελωδίας καί πλήρωσιν τών χρόνων τών τεσσάρων μέτρων τοΰ ρυθμοΰ.

Είς τό δεύτερον μέρος παρατηροΰμεν το εξής χαρακτηριστικόν: Προτάσσεται
εν 8 /σύλλαβον τσάκισμα, ένω συνήθως είς τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας επαναλαμ-
βάνεται ολόκληρος ό στίχος, προσαρμοζόμενον είς τούς δεκαεπτά φθόγγους τής μελω-

1. Έκ τών μέχρι τοϋδε παρατηρήσεών μου έπί τοϋ άριθμοϋ τών μέτρων, τά όποια άπαρτιζουν
όχι μόνον τά εις τον ρυθμόν τοΰτον υπαγόμενα άσματα άλλά καί τά είς τούς άλλους ρυθμούς, ώς ο
6/σημος, 4/σημος κλπ., δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ή έκ τεσσάρων μέτρων σύστασις έκαστου μέρους
τοϋ άσματος αποτελεί γενικόν καί βασικόν κανόνα τής μετρικής δομής όλων τών είς περιοδικον
ρυθμόν υπαγομένων έλληνικών δημοτικών τραγουδιών. Υπάρχουν καί έξαιρέσεις όφειλόμεναι είς
διαφόρους λόγους, οί όποιοι άφοροϋν τήν σύστασιν τών μουσικών στοιχείων, περί τών όποιων γίνεται
λόγος κατωτέρω.
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δίας καί δεκαεπτά χρόνους τοϋ ρυθμοΰ εις τά δύο πρώτα μέτρα. 'Ακολουθεί τό δεύτε-
ρον 7 /σύλλαβον ήμίστιχον, προσαρμοζόμενον εις τούς δέκα φθόγγους τής μελωδίας καί
τούς δεκατέσσαρας χρόνους τών δύο τελευταίων μέτρων τοΰ ρυθμοΰ. Ούτως ή όλη
στροφή τοΰ άσματος καλύπτει ένα στίχον 15 /σύλλαβον καί ένα 8 /σύλλαβον τσά-
κισμα.

Τόν τρόπον τής άλληλοπροσαρμογής τών μουσικών στοιχείου τοΰ άνωτέρω
άσματος καί γενικώτερον όλων τών άσμάτο^ν, καθώς καί τάς προκυπτούσας σχέσεις
και άναλογίας μεταξύ των κατά τήν σύνθεσιν, δυνάμεθα νά παραστήσωμεν δι' άρι-
θμητικών διαγραμμάτων, πρός τόν σκοπόν τής εύχερεστέρας οπτικής παρακολουθήσε-
ως τής τεχνικής, ή όποια διέπει τήν άλληλοπροσαρμογήν τών στοιχείου τοϋ άσματος1.

Παράδειγμα 5ον

Α' Μέρος Σύνολον
Μέτρα 1 2 3 4 4
Φθόγγοι 1+1+1+1=4 1+1+1+1+1=5 1 + 1 + 1 + 1+=15 1+1+1+1=4 18
Χρόνοι 3+2+1+1=7 1+1+1+3+1=7 2+1+2+1+1=7 1+1+1+4=7 28
Συλλαβαί 1 + 1 + 1=3 1+1+1=3 1+1+1=3 1+1+1=3 12
Βήματα χοροϋ 1+1 + 1 = 3 1+1+1=3 1+1+1=3 1+1+1=3 12

Β' Μέρος Σύνο- λον
Μέτρα 1 2 3 4 4
Φθόγγοι 1+1+1+1+1+1+1=7 1+1+1+1+1+1+1=7 1+1+1+1+1+1=6 1+1+1+1=4 24
Χρόνοι 1+1+1+1+1+1+1=7 1+1+1+1+1+1+1 = 7 2+1+1+1+1+1=7 1+2+2+2=7 28
Συλλ. 1+1+1+1=4 1+1+1+1=4 1+1+1=3 1+1+1+1=4 15
Βήματα χοροϋ2 ■1 + 1 + 1 = 3 1+1+1=3 1+1+1=3 1+1+1=3 12

1. Ή ύπό τούς άριθμούς μικρά καμπύλη σημαίνει δτι οί δύο διαφορετικοί φθόγγοι τής μελω·
δίας καί οί δύο χρόνοι τοΰ ρυθμοΰ άνήκουν εις μίαν συλλαβήν.

2. Ό άριθμός τών άνωτέρω βημάτων ισχύει μόνον διά τόν συρτόν Καλαματιανόν χορόν κ α
όχι διά τούς ύπολοίπους χορούς, ο'ίτινες χορεύονται εις τόν αύτόν μεν ρυθμόν άλλά μέ διαφορετικό'
άριθμόν βημάτων και κινήσεων. Σημειωτέον δτι έκ τών τριών βημάτων τοΰ συρτοΰ Καλαματιανοί
εις εκαστον μουσικόν μέτρον τό πρώτον διαρκεί τρεις χρόνους καί τά υπόλοιπα δύο άνά δύο χρόνου
εκαστον.
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13/σύλλαβοι

Τά τρία κατωτέρω παραδείγματα άναφέρονται είς τον τρόπον προσαρμογής
13 /συλλάβων στίχων ιαμβικής καί τροχαϊκής μορφής. Ό στίχος ούτος παρουσιάζει
μίαν ίδιοτυπίαν άπο μετρικής άπόψεως. 'Οσάκις έ'χει ίαμβικήν μορφήν, υ—, ή τομή
γίνεται είς τήν έβδόμην συλλαβήν καί τό έπτασσύλλαβον ήμίστιχον είναι καταλη-
κτικόν, τό δέ δεύτερον έξασύλλαβον ήμίστιχον άκατάληκτον, π. χ. :

υ — υ — υ — υ υ — υ — υ -—

πα- ρα- πο- νιά- ρι- κό- μου, Λ1 τι έ'- χεις- κι ο- λο κλαις

Δέ σου 'ξι- ρνα, Νι- τρού- ζιμ', κο" σύ Βα- θύ- λακ- κε
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

i°y) _

ν^ earn W sT^ sTo _f w W υ V y _ W υ -I —1 — ^

ρ·Γ cc/ir-r pu/p-r per •Μ·>ι

Δεν σοίΓξιρ.να, Ni - τρού . ζι μ και σύ Βαθύ-λαΚ- κε ->

Q\ y kj _ ν; V ν υ ^ V U W W w — V W _i —i — Λ

B)p ■ d r tTLf'f DtirP'f ρ ρ r" * r-^r ^··

με τις ττολ-λες ρα . χοΰ - λες, ττολ-λά σιλλώ.μα . χα--

(Βλ. ΚΛ, άρ. ταιν. 72Α,. Γρεβενά).
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Α>Ρ Pi till· Un Ht tMUUl

Πα. ρα-ττο.νιά . . ρι - κό _ μου _, τι' ε.χειςκιδ λο -

_ s/ V/ ο _ ι^ωο

γ ρ ρρρργ " ρ ρ ρ lt hp ' cju*

kMTç, ά - μάν ά-μάν ά-μάν, και τοπα-ρά-ττο - - νό -

^ vy

lt γ ■ ρ ρ ρ lt l£f ■ ρ ρ ρ ρ ρ ρ γ ■

σου _ σέ μέ.να δέν_ τό__λε'ς, ά- μάν ά-μάν g-μάν .

(Βλ. S. Baud-Bovy, £νθ' άνωτ., σ. 326).

1. Τό σημεΐον Λ είναι τό γράμμα τοϋ άλφαβήτου λάβδα καί συντομογραφία τής λέξεως λεΐμμα.
Τοΰτο έχρησιμοποιεϊτο είς τήν άρχαίαν μετρικήν ώς παΰσις ένός πρώτου χρόνου («Λ ε ϊ μ μ α
δέ Ιν ρυθμώ χρόνος κενός ελάχιστος» ('Αριστείδης Κ ο ϊ ν τ ι λ ι α-
ν ό ς, σ. 61), «κενός μεν οδν έστι χρόνος άνευ φθόγγου πρός άνα-
πλήρωσιν τοΰ ρυθμοΰ» (ό αύτός), καί «Κενός βραχύς Λ κενός μακρός

δίσημος λ κενός μακρός τρίσημος Λ κενός μακρός τετράση-
u

μ ο ς Α». ( 'Ανώνυμος· βλ. Δ η μ. Σ ε μ ι τ έ λ ο υ, 'Ελληνική μετρική, ένθ' άνωτ., σ. 180).
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"Οταν ό στίχος έχη τροχαϊκήν μορφήν,— υ, ή τομή γίνεται, είς τήν όγδόην σι
λαβήν, οπότε τό δεύτερον ήμίστιχον τοΰ στίχου είναι πεντασύλλαβον καταληκτικι
π. χ. : Άι- ντε, μά- τια μ', άι - ντε, φως μου, σΰ-ρε στο κα - λό

—-υ — υ — υ — υ — υ — υ —
Μέ- σα στον ά- πά- νω πύρ- γο Μά- ρω κά- θον- ταν
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w w www— ww _J w~w A v/ w _ -i M

Ρ LT Γ Lf- C CJT Ρ Ρ6· f ρ f f

Με-σα στον α - πά-vco πυρ_γο, μωρε, Μά-ρω — ω κα-θον.τανι μω-ρε,

Wvy^ w^wv^ w _ _ w w _1 \j J w — — w A

ρ L/'pLTf'fr Γ Ρ 6 6· Γ' ρ Γ·· ρ Γ Η·"'

και στόν αλ . λον πα-ρα-κά-τω,μω ρέι Γιάν-νης_ κα-θον-ταν_.

(ΚΑ, άρ. ταιν. 72Α5, Γρεβενά).

Ή προσαρμογή τών στίχων είς τόν έν λόγω ρυθμόν καί τάς διαφόρους μελωδ
τών ασμάτων γίνεται πάντοτε έπί τή βάσει τών ιδίων άρχων καί κανόνων, οί
ποιοι διετυπώθησαν είς τά άνωτέρω παραδείγματα τών 15 /συλλάβων στίχο^ν.

Είς τό πρώτον παράδειγμα καί είς τό Α' μέρος τοΰ άσματος ή προσαρμογή ι
13 /συλλάβων γίνεται είς τά αύτά μέτρα καί τούς αύτούς χρόνους, οΐτινες συμπτ·
σονται ή άναλύονται άναλόγο^ς τών φθόγγων τής μελωδίας. Ούτως, είς τόν έ'να χ
νον καί ένα φθόγγον τής άρσεως, ήτις άνταποκρίνεται είς τήν ίαμβικήν μορ<
τοΰ στίχου, προσαρμόζεται ή πρώτη συλλαβή.

Είς το πρώτον μέτρον αί τέσσαρες έν συνεχεία συλλαβαί τοΰ στίχου είναι πρ
ηρμοσμέναι είς έξ φθόγγους καί είς έπτά χρόνους, έξ ών οί δύο πρώτοι συνεπτυγμέ
είς τόν πρώτον φθόγγον: 2 +1 +1 +1 +1 +1.

Είς τό δεύτερον μέτρον αί τρεΐς έν συνεχεία συλλαβαί είς τούς αύτούς χρόν
καί φθόγγους, μέ τήν διαφοράν ότι ή δευτέρα συλλαβή εΐναι προσηρμοσμένη είς τ{
χρόνους καί φθόγγους καί ή τρίτη είς τόν τελευταΐον χρόνον καί φθόγγον τοΰ μέτ£

Είς τό τρίτον μέτρον αί τέσσαρες έν συνεχεία συλλαβαί τοΰ στίχου μέ άλ
χρονικήν καί φθογγικήν διάταξιν. Τό χαρακτηριστικόν έν προκειμένω εΐναι όι
προτελευταία συλλαβή εΐναι τοποθετημένη είς ένα φθόγγον μέ τρεΐς χρόνους, ώ
μορφή συγκοπής. Έπίσης χαρακτηριστικόν είς τό έν λόγω άσμα είναι ότι δέν ύπ
χουν καθόλου τσακίσματα.

Είς τό τέταρτον μέτρον μία συλλαβή ώς συνήθως είς πέντε χρόνους, είς
φθόγγον μόνον έκτελουμένη.

Είς τό Β' μέρος τής μελωδίας αί συλλαβαί τοΰ δευτέρου στίχου είναι προσηρ
σμέναι κατά τόν ΐδιον άκριβώς τρόπον πλήν τοΰ προιτου μέτρου, είς τό όποιον άλλ<
ή μορφή τοΰ τρισήμου.
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Είς το δεύτερον παράδειγμα ό στίχος τής ιδίας μετρικής μορφής προσαρμόζεται
διαφόρως εις τούς φθόγγους τής μελωδίας καί τούς χρόνους, ίδίως είς τό πρώτον
μέτρον, τό όποιον αρχίζει μέ θέσιν καί οχι μέ άρσιν, ώς θά έ'πρεπε.

Είς τό πρώτον μέτρον είναι προσηρμοσμέναι πέντε συλλαβαί, κατ' έξαίρεσιν
τοΰ κανόνος, είς τούς τρεΐς πρώτους φθόγγους καί χρόνους αί τρεΐς συλλαβαί άνά μία
είς έ'καστον φθόγγον καί χρόνον. Είς τούς τέσσαρας έπομένους φθόγγους καί χρόνους
αί δύο συλλαβαί, ή μία είς τούς τρεΐς χρόνους καί ή άλλη είς τόν εβδομον φθόγγον
καί χρόνον.

Είς τό δεύτερον μέτρον δύο μόνον συλλαβαί, ή μία είς τούς τέσσαρας φθόγγους
καί είς τρεΐς χρόνους καί ή δευτέρα είς τόν ένα φθόγγον περιλαμβάνοντα τρεΐς χρό-
νους. Ό έβδομος χρόνος άντιστοιχεΐ είς παΰσιν.

Είς τό τρίτον μέτρον έ'χουν προσαρμοσθή πέντε συλλαβαί, καί έδώ εχομεν πάλιν
έξαίρεσιν. Αί τρεΐς πρώται συλλαβαί προσηρμόσθησαν είς τούς τρεΐς πρώτους φθόγ-
γους καί τρεΐς χρόνους τοΰ μέτρου καί αί δύο άλλαι συλλαβαί ?ίς τούς πέντε φθόγγους
καί τέσσαρας ύπολοίπους χρόνους τοΰ μέτρου, άνά μία είς τούς δύο χρόνους.

Είς τό τέταρτον μέτρον μία μόνον συλλαβή, ή τελευταία τοΰ στίχου, είς ενα φθόγ-
γον, όστις περιέχει τούς δύο χρόνους τοΰ μέτρου. Οί ύπόλοιποι φθόγγοι καί χρόνοι
τοΰ μέτρου καλύπτονται άπό τό δισύλλαβον τσάκισμα «άμάν», έπαναλαμβανόμενον
τρεΐς φοράς, διά νά καλυφθούν οί χρόνοι τοΰ μέτρου καί οί φθόγγοι τής μελωδίας.

Είς τό Β' μέρος τοΰ άσματος έχει προσαρμοσθή ό δεύτερος στίχος κατά τόν
ίδιον άκριβώς τρόπον. Ούτω δέ ή όλη μουσική στροφή τοΰ άσματος καλύπτει δύο
15 /συλλάβους στίχους.

Είς τό τρίτον παράδειγμα ό προσαρμοσθείς 13 /σύλλαβος στίχος είναι τροχαϊκής
μορφής καταληκτικός, με τομήν είς τήν 8ην συλλαβήν 8+5 συλλαβαί. Τήν προσαρ-
μογήν του είς τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ καί τούς φθόγγους τής μελωδίας μέ τάς δια-
φόρους παραλλαγάς του δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν άκολουθοΰντες τόν αύτόν τρό-
πον ώς είς τά προηγούμενα παραδείγματα.

12 /σύλλαβοι

Τά τρία κατωτέρω παραδείγματα άναφέρονται είς τήν προσαρμογήν δωδεκασυλ-
λάβων στίχων άκαταλήκτων ιαμβικής μορφής μέ τομήν είς τήν έβδόμην συλλαβήν,
ήΐοι δύο ήμίστιχα μέ 7 + 5 συλλαβάς. Οί στίχοι είναι προσηρμοσμένοι είς τάς τρεΐς
πρώτας βασικάς ρυθμικάς μορφάς, αΐτινες έναλλάσσονται ώς συνήθως διά τής συμ-
πτύξεως ή άναλύσεως τών χρόνων τοΰ ρυθμοΰ καί τών μελωδιών είς τούς όποιους
έχουν προσαρμοσθή οί διάφοροι φθόγγοι.

3
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(Βλ. Σ π υ ρ. Δ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια Ήτΐείρου καί Μωρηά, ενθ'άνωτ., σ. 51,
Πρέβεζα).
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(Βλ. Μουσικον παράρτημα Φόρμιγγος, περ. Β', ετ. Στ', τεϋχ. Α', σ. 5-6).
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λού . λου . ου. δα _γΐ'α-γιο . λο υ - λθυ - δα---.

(Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Σ π υ ρ. Δ. Περιστέρη, ενθ' άνωτ., σ. 129, Χαλκιδική).

Είς το πρώτον παράδειγμα παρατηροΰμεν ότι το πρώτον μέρος τής μελωδίας,
άποτελούμενον άπο δεκαέξ φθόγγους προσηρμοσμένους είς εικοσιοκτώ χρόνους,
καλύπτει τό πρώτον έπτασύλλαβον ήμίστιχον καί τό τετρασύλλαβον τσάκισμα «μωρέ,
πέτρα» προς το τέλος τής μελωδίας.

Είς τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας είναι προσηρμοσμένον τό δεύτερον πεντα-
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σύλλαβον ήμίστιχον, μέ μίαν εύφωνικήν συλλαβήν έπί πλέον καί το όκτασύλλαβον
τσάκισμα, το όποιον αναγκάζει, είς τήν έπέκτασιν τής μελωδίας καί τών μέτρων άπό
τεσσάρων είς πέντε, διά νά άποτελέσγ) ή περίπτωσις αύτη έξαίρεσιν τοΰ κανόνος περί
τών μέτρων τοΰ ρυθμοΰ.

Ούτως ή όλη μουσική στροφή τοΰ άσματος καλύπτει ένα μόνον στίχον καί τά
ώς άνωτέρω παρεμβαλλόμενα τσακίσματα.

Είς τό δεύτερον παράδειγμα τό Α' μέρος τής μελωδίας, άποτελούμενον άπό δε-
καεπτά φθόγγους προσηρμοσμένους είς εικοσιοκτώ χρόνους τοΰ ρυθμοΰ, καλύπτει
τό πρώτον έπτασύλλαβον ήμίστιχον, τό προτασσόμενον μονοσύλλαβον επιφώνημα «άχ»
καί τό τετρασύλλαβον τσάκισμα, είς τό τέλος, προερχόμενον έκ τής επαναλήψεως
συλλαβών τοΰ κειμένου, διά νά καλυφθούν οί υπόλοιποι φθόγγοι καί χρόνοι τοΰ ρυ-
θμοΰ.

Τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας καλύπτει τό δεύτερον πεντασύλλαβον ήμίστιχον
χωρίς τσάκισμα, μέ τήν παρεμβολήν μόνον μιας εύφωνικής συλλαβής είς τό πρώτον
μέτρον, μετά τήν πρώτην συλλαβήν τοΰ ήμιστίχου.

Τό χαρακτηριστικόν έν προκειμένω είναι ότι τό δεύτερον μέρος τοΰ άσματος
άποτελεϊται άπό τρία μέτρα κατ' έξαίρεσιν τοΰ κανόνος, καί είς τούς δέκα φθόγγους
τής μελωδίας καί εικοσιένα χρόνους τοΰ ρυθμοΰ προσηρμόσθησαν αί πέντε συλλαβαί
τοΰ δευτέρου ήμιστίχου.

Είς τό τρίτον παράδειγμα ή προσαρμογή τοΰ στίχου είς ιούς φθόγγους τής με-
λωδίας καί τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ παρουσιάζει μίαν ίδιάζουσαν πρωτοτυπίαν,
ήτις ημπορεί νά χαρακτηρισθή ώς σπανία περίπτωσις είς τά έλληνικά δημοτικά Τρα-
γούδια τοΰ ρυθμοΰ τούτου. Είς τό πρώτον μέρος τοΰ άσματος, τό όποιον βασίζεται
είς τήν δευτέραν ρυθμικήν μορφήν τοΰ δευτέρου έπιτρίτου καί τό όποιον άποτελεϊται
άπό δύο μελωδικάς φράσεις όμοιας περίπου τεχνικής, προσαρμόζεται τό πρώτον έπτα-
σύλλαβον ήμίστιχον, τό όποιον επαναλαμβάνεται είς τήν δευτέραν μελωδικήν φράσιν.
Αί δύο πρώται συλλαβαί τοΰ ήμιστίχου «άιντε», ένώ συνήθως τίθενται ώς τσάκισμα
είς τά ένδιάμεσα τών στίχων ή καί είς τήν άρχήν αύτοΰ ώς είς τά κλέφτικα τραγούδια
τής τάβλας, είς τήν περίπτωσιν τοΰ άσματος τούτου έπέχουν όργανικήν θέσιν, ώς
συλλαβαί τοΰ στίχου. Είς τούς ύπολοίπους στίχους τοΰ άσματος τοΰτο δέν έπαναλαμ-
βάνεται, π. χ. ό δεύτερος στίχος έχει ώς έξής:

γιά ίντσα γιά λουλούδια γιά τριαντάφυλλα.

'Εκτός τής προσαρμογής τοΰ έπτασυλλάβου ήμιστίχου, είς τό τέταρτον μέτρον
τοΰ Α' μέρους καί είς τούς τέσσαρας τελευταίους χρόνους έ'χουν προσαρμοσθή αί δύο
πρώται συλλαβαί τοΰ δευτέρου 5 /συλλάβου ήμιστίχου.

Είς τό Β' μέρος τοΰ άσματος είς τούς εξ πρώτους φθόγγους τής μελωδίας καί
είς τούς δέκα χρόνους τοΰ ρυθμοΰ άλλοτε συνεπτυγμένους καί άλλοτε άναλελυμένους
είναι προσηρμοσμέναι αί τρεις τελευταϊαι συλλαβαί τοΰ 5 /συλλάβου ήμιστίχου,
διά νά καλυφθοΰν δέ οί υπόλοιποι φθόγγοι τής μελωδίας καί οί χρόνοι τοΰ ρυθμοΰ
έπαναλαμβάνεται όλον τό ήμίστιχον.
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11 /σύλλαβοι

Ή ίδια περίπου τεχνική προσαρμογής ισχύει καί διά τούς ένδεκασυλλάβους
στίχους είς τον έν λόγω ρυθμόν καί τάς μελωδίας. Οί στίχοι ούτοι άπαντοϋν είς ολίγον
ποσοστόν ασμάτων, έχουν συνήθως τροχαϊκήν μετρικήν μορφήν καί είναι καταλη-
κτικοί. Ή σχετική τομή γίνεται είς τήν έκτην συλλαβήν, συνεπώς ό στίχος άποτελεϊ-
ται έκ δύο ήμιστίχων μέ συλλαβάς 6+5. Έκ τών δύο ήμιστίχων τό πρώτον είναι
άκατάληκτον καί τό δεύτερον καταληκτικόν, έκ τοϋ οποίου καί όλος ό στίχος λαμβάνει
τήν μετρικήν του όνομασίαν, ή δέ προσαρμογή τών συλλαβών γίνεται κατά τόν
έξης τρόπον:

Α) - ^ ^ λ 9 ^ V — ύ - - -f u w — ^ -j —

ov)

? Ρ UU ϊ>·ϊ UÏ ! ■ LLÙ lÎLf ■ Μ?

VI » ■ ■ 1—4·-}

πια κον.τη - κον-του., μα.ρη κον-του _ λα___μου._

»

Β) - w ν/ ^ _ «-> i/ u _ U _—_ _J _ jç

f Ρ r Ρ Ρ ■ r Ρ r ο ρ· r ρ r f ■ r^r «

μια κοντή__,κον . ιού. λα'δω_σΤη γει „ το _ νιά _.

(Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Σ π. Δ. Περιστέρη, £νθ' άνωτ., σ. 241, Ευρυτανία).
2ον)

Α)- ^ _ _ ^ _ _ -1 - -1 -1 Λ

r ρ r r ■ r ι r r ■ f r r · r Γ" ·

Μττα,ί - vu μέσ' στ'άμ - ττε' . λι, μπαί.νω μεσ' στ'άμ - πε _ λι ,

α) γ iff·! iff · γ ~π · μγ » ·

μτταί. νω μέσ' στ'άμ.πε' _ λι σά νοι . ko . κυ . - ρ α —,

R1» ^J — — _ w- - -ι -> _ « Α

ρ d r r · r ρ r r · r ' r r · 7

I

α

μτΓαί, νω με'σ'στ' άμ.πε - λι σα νοι _ κο _ κυ - . p

Β) f I r F ■ r I r, f ■ r Π · ί~Η ?

νά κίόνοι.κο _ κυ . ρης πού "ρχε - ται κον _ τα--

(Βλ. Μουσικον παράρτημα Φόρμιγγος, περ. Β', ετ. 5, τεϋχ. Α', σ. 10).

Είς τό πρώτον παράδειγμα καί είς τό πρώτον μέτρον είναι προσηρμοσμέναι
τέσσαρες συλλαβαί. Ή πρώτη είς ένα φθόγγον διαρκείας δύο χρόνων, ή δευτέρα είς
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τον τρίτον χρόνον καί είς ένα φθόγγον, ή τρίτη είς τούς τρεις άκολουθοΰντας χρόνους
καί είς τέσσαρας φθόγγους μέ τό μέλισμα, διότι ό πρώτος έξ αύτών είναι διηρημένος
είς δύο μικροτέρας χρονικάς άξιας, καί ή τετάρτη είς τόν έβδομον χρόνον καί είς ένα
φθόγγον.

Είς τό δεύτερον μέτρον είναι προσηρμοσμέναι τέσσαρες συλλαβαί. Ή πρώτη
συλλαβή καλύπτει ένα φθόγγον διαρκείας δύο χρόνων, ή δευτέρα δύο φθόγγους διαρ-
κείας ένός χρόνου, διότι είναι διηρημένος είς δύο μικροτέρας χρονικάς άξιας διά νά
καλυφθούν οί δύο φθόγγοι, ή τρίτη είς έ'να φθόγγον μέ δύο χρόνους καί ή τετάρτη είς
ένα φθόγγον μέ δύο χρόνους.

Είς τό τρίτον μέτρον εΐναι προσηρμοσμέναι δύο συλλαβαί τοΰ τσακίσματος,
καί ή μέν πρώτη είς τέσσαρας φθόγγους διαρκείας τριών χρόνων — πρόκειται περί
τετραήχου —· καί ή δευτέρα είς τέσσαρας φθόγγους διαρκείας τεσσάρων χρόνων πρός
συμπλήρωσιν τών χρόνων τοΰ μέτρου.

Είς τό τέταρτον μέτρον μία μόνον συλλαβή, ή ένδεκάτη τοΰ στίχου, είς ένα μόνον
φθόγγον διαρκείας έπτά χρόνων, ώς άπαιτεϊ τό μέτρον.

Είς τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας είναι προσηρμοσμένος ολόκληρος ό στίχος
χωρίς τσακίσματα κατά τόν ίδιον σχεδόν τρόπον ώς καί είς τό πρώτον μέρος. Ούτως
ή όλη μουσική στροφή καλύπτει ένα μόνον στίχον καί τό έξασύλλαβον τσάκισμα. Αύτός
ό τρόπος τής προσαρμογής τών στίχων είναι ό πλέον συνήθης είς τά έλληνικά δη-
μοτικά τραγούδια τά προσηρμοσμένα όχι μόνον είς τόν έν λόγω ρυθμόν άλλά καί είς
άλλους ρυθμούς.

Είς τό δεύτερον παράδειγμα παρατηροΰμεν μίαν διαφορετικήν δομήν τών μου-
σικών φράσεων τοΰ άσματος καί τής προσαρμογής τών συλλαβών τοΰ κειμένου είς
αύτάς. Ούτως ή όλη μουσική στροφή τοΰ άσματος καλύπτει δύο ένδεκασυλλάβους
στίχους καταληκτικούς τροχαϊκής μετρικής μορφής. Ούτοι είναι προσηρμοσμένοι
εις τήν δευτέραν ρυθμικήν μορφήν τοΰ δευτέρου έπιτρίτου. Τό άσμα άποτελεϊται άπό
τέσσαρας μελωδικάς φράσεις τής μορφής Α+Αα, Β+Βα. Είς τήν Α' μελωδικήν φρά-
σιν έχει προσαρμοσθή τό πρώτον έξασύλλαβον ήμίστιχον, τό όποιον έπαναλαμβάνεται
πρός κάλυψιν τών χρόνων τοΰ ρυθμοΰ, τών φθόγγων τής μελωδίας καί τών άπαιτου-
μένων διά τήν φράσιν τεσσάρων μέτρων. Είς τήν Αα μελωδικήν φράσιν έχει προσαρ-
μοσθή ολόκληρος ό στίχος. Είς τήν Β' μελωδικήν φράσιν έχει προσαρμοσθή
πάλιν ολόκληρος ό στίχος καί είς τήν Βα ό δεύτερος στίχος. Τόν τρόπον τής
τοποθετήσεως τών συλλαβών είς τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ καί τούς φθόγγους τής
μελωδίας εΐναι εύκολον νά παρακολουθήσωμεν άκολουθοΰντες τόν αύτόν τρόπον καί
είς τά άνωτέρω παραδείγματα. "Αξιον παρατηρήσεως είς τό παράδειγμα τοΰτο είναι
ότι τσακίσματα έκ συλλαβών τοΰ έπαναλαμβανομένου ήμιστίχου δέν υπάρχουν. Ή
ρυθμική μορφή καί εις τάς τέσσαρας μουσικάς φράσεις διατηρείται ή αύτή άπ' άρχής
μέχρι τέλους. Οί φθόγγοι τής μελωδίας εΐναι άπολύτως προσηρμοσμένοι είς τούς
χρόνους τοΰ ρυθμοΰ. Είς όλας τάς μουσικάς φράσεις ή τοποθέτησις τών συλλαβών
τοΰ κειμένου είς τούς φθόγγους τής μελωδίας καί τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ είς εκα-
στον μέτρον είναι ή αύτή, πλην τής Α, ή όποια είς τό τέταρτον μέτρον έχει μίαν
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έπί πλέον συ?Λαβήν λόγω τής επαναλήψεως τοϋ έξασυλλάβου ήμιστίχου. Ό άριθμός
τών μουσικών φράσεων, τών μέτρων, τών χρόνων τοΰ ρυθμοΰ καί τών φθόγγων τής
μελωδίας είναι διπλάσιος τοΰ συνήθως άπαντώντος είς τά άσματα τοΰ ρυθμοΰ τούτου.
Πρόκειται περί μιας ίδιοτύπου περιπτώσεως προσαρμογής τών μουσικών στοι-
χείων, άξιας ιδιαιτέρας μελέτης.

10/σύλλαβοι

Τό κατωτέρω παράδειγμα άναφέρεται είς τόν τρόπον προσαρμογής 10 /συλλάβου
στίχου είς τόν έπτάσημον ρυθμόν. Ό στίχος ούτος σπανίους άπαντα είς χορευτικά έλ-
ληνικά δημοτικά τραγούδια. Συνήθως άνευρίσκεται είς κάλαντα, π.χ. τών Φώτων
(«Σήμιρά 'ν' τά Φώτα κ' ή φοπισμός...»)1 καί παρουσιάζει τήν αυτήν μετρικήν
ίδιοτυπίαν μέ τήν τοΰ 13 /συλλάβου στίχου ιαμβικής μορφής, περί τοΰ όποιου
έγένετο άνωτέρω λόγος. Ό στίχος ούτος άποτελεΐται έκ δύο ήμιστίχων, έξ ένός
έξασυλλάβου άκαταλήκτου τροχαϊκής μορφής, τοΰ όποιου τονίζεται ή πέμπτη
συλλαβή, καί ένός τετρασυλλάβου ιαμβικής μορφής. Ή έναλλαγή αΰτη μετρικών
μορφών είς τόν 'ίδιον στίχον δέν παρατηρείται είς άλλα ε'ίδη στίχων πλήν τοΰ 13 /συλ-
λάβου ιαμβικής μορφής καί τοΰ 10 /συλλάβου τροχαϊκής μορφής. Δημιουργείται δέ
μία εύλογος άπορία ώς προς τόν τρόπον τής συστάσεως τοΰ στίχου τούτου.

Κατά τήν μετρικήν άπαγγελίαν, ώς συνηθίζεται, αί τέσσαρες συλλαβαί τοΰ δευ-
τέρου ήμιστίχου γίνονται παράτονοι καί ένθυμίζουν τρόπον προσωδιακής άπαγγελίας:

1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
— υ — υ — υ — υ — υ = 10
rt  ο- λα τά που- λά- κια ζύ- γα ζύ- γα
τά Xs- λι δο- νά- κια ζεύ- γα- ρώ τα = 10

Ή άποκατάστασις τής μετρικής μορφής δύναται νά γίνη διά τής προσθήκης μιας
μακράς παύσεως μετά ττν τομήν τής έκτης συλλαβής, ώς καί είς τόν 13 /σύλλαβον
στίχον μετά τήν έβδόμην συλλαβήν, ώς έξής:

— υ — υ —■ υ Λ υ — υ —
Ο- λα τα που λα κια ζυ γα ζυ γα

τα χε λι δο να κια ζευ γα ρω τα

Αί παύσεις άλλωστε ένός χρόνου Λ δύο χρόνων Λ καί τριών χρόνων Λ κλπ.,

1. Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Σ π. Δ. Περιστέρη, 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια,
£νθ' άνωτ., σ. 172.
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έχρησιμοποιοΰντο καί είς τήν άρχαίαν μετρικήν προς συμπλήρωσιν χρόνων τοΰ μέτρου.

Κατά τόν τρόπον δέ τούτον ό δεκασύλλαβος στίχος γίνεται καταληκτικός τρο-
χαϊκής μορφής. Καί άλλως δύναται νά γίνη ή άποκατάστασις, άν είς τήν τονιζομένην
συλλαβήν -λα προσθέσωμεν ένα πρώτον χρόνον καθώς καί είς τήν συλλαβήν -κια
άλλον χρόνον, ώς εξής:

— υ — υ j — υ —· υ —■

Ο λα τα που λα κια ζυ γα ζυ γα
τα χε λι δο να κια ζευ γα ρω τα

Κατά τήν προσαρμογήν όμως τοΰ στίχου είς τήν μελωδίαν καί τόν ρυθμόν ή
μετρική αύτη άνωμαλία ούδόλως γίνεται αισθητή, διότι ή μελωδία διά τών άναλόγων
χρόνων άποκαθιστα πλήρως τόν τονικόν ρυθμόν.

Α)

Β)

Γ)

Δ)

Ρ Ρ Γ Γ · _1 Γ' Γ * W W ν^ _i  •LP Ρ Ρ- w  -Ρ '
"Ο. λα τά που _ . λά - KlOj Bp'à - ^îàv „ a - μα*' - - t
V _  Ρ Γ Ρ LT. ί 1 ρ & W vj u J  •ut r Λ  ν «
ο _ λα τά ποι> - λά _ κια ζυ - γά — ζυ - γά ,
u —  Ρ r Γ LT ■ f Χι —  ΡΡ U _ Ο w  ■fUU "Κ  ϊ 1
ο_ λα τά που _ λά _ κια ζυ _ γά ζυ _ Ύά_ )
w _  Ρ Γ r sw  HP· Γ Vr f ■ ύ ο Ο — w  Pi Ρ Μ> Λ  η u
τα χε - λι - δο _ νά _ Kta ζευ . y α _ ρω-Χ ά .--

(Βλ. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι 8 ά κ η, Σ π. Δ. Περιστέρη, ενθ' άνωτ., σ. 259, ΑΙγιάλεια).

Τό άσμα άποτελεϊται άπό τέσσαρας μελωδικάς φράσεις Α + Β + Γ + Δ.
'Εκάστη περιλαμβάνει τρία μέτρα τοΰ ρυθμοΰ άντί τών τεσσάρων συνήθων, τοΰτο
δέ αποτελεί καί τό ιδιάζον χαρακτηριστικόν είς τό άσμα τοΰτο. Είς τάς μελιρδικάς
τούτου φράσεις έναλλάσσονται αί τρεις πρώται βασικαί μορφαί τοΰ ρυθμοΰ. Είς τήν
πρώτην φράσιν έχει προσαρμοσθή τό πρώτον έξασύλλαβον τροχαϊκόν ήμίστιχον καί
τό τετρασύλλαβον τσάκισμα ώς εξής:

Τό πρώτον μέτρον περιλαμβάνει τέσσαρας φθόγγους, είς τούς οποίους είναι
προσηρμοσμέναι αί τέσσαρες συλλαβαί τοΰ στίχου εις τούς έπτά χρόνους τοΰ μέτρου
1+2+2+2.

Τό δεύτερον μέτρον περιλαμβάνει τρεϊς φθόγγους, τρεις συλλαβάς, πέμπτην καί
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έκτην τοϋ στίχου καί τήν μίαν συλλαβήν τοΰ τσακίσματος, είς τούς έπτά χρόνους

3+2+2.

Τό τρίτον μέτρον περιλαμβάνει πέντε φθόγγους μέ τρεις συλλαβάς τοϋ τσακί-
σματος είς τούς έπτά χρόνους τοΰ μέτρου: 1 +1 +1 + 3 +1.

Είς τήν δευτέραν φράσιν έχει προσαρμοσθή ολόκληρος ό πρώτος στίχος τοΰ κει-
μένου κατά τόν αυτόν σχεδόν τρόπον. Είς τήν τρίτην φράσιν έπαναλαμβάνεται ό στίχος
καί είς τήν τετάρτην προσαρμόζεται ό δεύτερος 10/σύλλαβος στίχος τοΰ άσματος.
Είναι άκριβώς ή περίπτωσις τής προσαρμογής τοΰ δευτέρου παραδείγματος τών
11 /συλλάβων στίχων.

Οΰτως ή όλη μουσική στροφή τοΰ άσματος καλύπτει δύο 10 /συλλάβους στίχους.

8/σύλλαβοι

Ιδιοτυπίας παρουσιάζει καί ή προσαρμογή είς τόν έπτάσημον ρυθμόν τών
8/συλλάβων στίχων, τροχαϊκής ή ιαμβικής μορφής άκαταλήκτων ή καταληκτικών,
ιδίως είς ό,τι άφορα είς τόν άριθμόν τών μέτρων τοΰ άσματος.

Είς τό πρώτον παράδειγμα ό 8 /σύλλαβος άκατάληκτος τροχαϊκής μετρικής
μορφής στίχος είναι προσηρμοσμένος είς τάς δύο βασικάς ρυθμικάς μορφάς πρώτην
καί τρίτην, αίτινες έναλλάσσονται. Τό άσμα άποτελεΐται άπο τρία μελωδικά μέρη.
Τό Α' μέρος τής μελωδίας άποτελεΐται άπο τέσσαρα μέτρα καί τά άλλα δύο άπο τρία
μέτρα έκαστον, ήτοι σύνολον δέκα μέτρων. Τοΰτο αποτελεί έξαίρεσιν έν προκειμένω
τοΰ γενικοΰ βασικοΰ κανόνος τής μετρικής συστάσεως τών έλληνικών δημοτικών
τραγουδιών.

ο J U

|0V)

»\ . cto j t-! — w — w

V f u· r· r <r rr m· rr

Τρία, κα - λέ, τρία που . λά-κίατάκαη _ μέ. να

b)r I r U · f^ï r1 r mi ? ·

τρία που-λά- κΐα_ τα___καη , με .να -,

r \ — VJ <j~Zl vj>-l -1 _ — -J —> ^ Λ

Γ) r t u u1 r · r r · f r-ρ

πα . νε κ'ερ.χον . ται - για με . να— .

(Βλ. Κ. Υάχου, Δημώδη ασματα Γορτυνίας, 'Αθήναι 1923, σ. 112).
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εις τους _ où . ρα.νους ευ . ρε _ θη .

(Βλ. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Σ π. Δ. Περιστέρη, ϊνθ' άνωτ., σ. 198, Αρκαδία).
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(Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Σ π. Δ. Περιστέρ η, ϊνθ' άνωτ., σ. 217, Κορινθία).
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σε θαυ - μα _ ζο . μαι., μικρούλα } πωςκοι. μα _ σαι μο_ναχού-λα.
('Εξ άνεκδότου μουσικής συλλογής Δημ. Περιστέρη, περιοχής Αιγιαλείας).
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Εις το πρώτον μέτρον είναι προσηρμοσμέναι τρεις συλλαβαί. Ή πρώτη τοϋ στί-
χου είς ένα φθόγγον τρίχρονον καί τό παρεμβαλλόμενον δισύλλαβον τσάκισμα «καλέ»,
προσηρμοσμένον είς τρεις φθόγγους, έκ τών όποιων ό πρώτος περιλαμβάνει δύο χρό-
νους καί τήν μίαν συλλαβήν καί οί δύο ύπόλοιποι τήν δευτέραν συλλαβήν.

Είς τό δεύτερον μέτρον είναι προσηρμοσμέναι δύο συλλαβαί, ή πρώτη καί ή
δευτέρα τοΰ στίχου είς δύο φθόγγους, έκ τών όποιων ό πρώτος είναι τρίχρονος καί ό
δεύτερος τετράχρονος.

Είς τό τρίτον μέτρον τέσσαρες συλλαβαί, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη καί έκτη είς
έξ φθόγγους καί είς τούς έπτά χρόνους ώς έξής: 2 + 1+2 + 2.

Είς τό τέταρτον μέτρον δύο συλλαβαί, έβδομη καί ογδόη είς δύο φθόγγους καί
είς 3 + 4 χρόνους.

Τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας άποτελεΐται άπο τρία μέτρα, είς τά όποια έχει
προσαρμοσθή επαναλαμβανόμενος ό πρώτος στίχος χωρίς τό τσάκισμα, είς τοΰτο δέ
'ίσως οφείλεται τό όλιγώτερον τών μέτρων.

Ή προσαρμογή τών συλλαβών είς τά μέτρα διαφέρει τοΰ πρώτου μέρους. Τέσ-
σαρες συλλαβαί είς τό πρώτον μέτρον, είς πέντε φθόγγους καί έπτά χρόνους, ήτοι
2+1+2+1+1 (χρόνοι έπτά), 1+1 +1 +1 (συλλαβαί τέσσαρες).

Είς τό δεύτερον μέτρον δύο συλλαβαί εί<, δύο φθόγγους καί έπτά χρόνους, ήτοι
3+4 (χρόνοι έπτά), 1+1 (συλλαβαί δύο) καί δύο είς τό τρίτον μέτρον είς τρεις
φθόγγους καί έπτά χρόνους, ήτοι 3 + 2 + 1 Λ (χρόνοι εξ καί εις χρόνος παΰσις),
1+1 (συλλαβαί δύο). Σύνολο; φθόγγων τής μελωδίας ένδεκα καί χρόνων τοΰ
ρυθμοΰ εικοσιένα.

Είς τό τρίτον μέρος τής μελωδίας, τό όποιον άποτελεΐται έκ τριών ώσαύτως
μέτρων, έχει προσαρμοσθή ό δεύτερος στίχος τοΰ τραγουδιοΰ είς τούς φθόγγους τής
μελωδίας καί τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ κατά τόν αυτόν περίπου τρόπον μέ τό δεύτερον
μέρος. Οδτως ολοκληρώνεται ή στροφική μορφή τοΰ άσματος, καλύπτουσα δύο στί-
χους όκτασυλλάβους μέ τό είς τό πρώτον μέρος παρεμβαλλόμενον τσάκισμα καί τήν
έπανάληψιν τοΰ πρώτου στίχου.

Είς τό δεύτερον παράδειγμα τής ίδιας μετρικής μορφής ό στίχος προσαρμόζεται
διαφοροτρόπως είς τούς χρόνους καί φθόγγους τής μελωδίας. Είς έκάστην έκ τών
τεσσάρων μελωδικών φράσεων τοΰ άσματος, αίτινες περιλαμβάνουν τρία μέτρα έκά-
στη κατά παρέκκλισιν τοΰ συνήθους κανόνος είναι προσηρμοσμέναι οκτώ συλλαβαί.
Είς τήν Α' αί τρεις συλλαβαί τοΰ πρώτου στίχου μέ τό 5 /σύλλαβον τσάκισμα είς άνα-
λόγους φθόγγους ΐής μελωδίας καί χρόνους τοΰ ρυθμοΰ. Είς τήν Β' προσαρμόζεται
ό πρώτος στίχος, όστις έπαναλαμβάνεται χωρίς τσάκισμα. Είς τήν Γ' ό αυτός στίχος
μέ μικροδιαφοράς ώς προς τούς φθόγγους τής μελωδίας καί τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ.
Καί είς τήν Δ' ό δεύτερος στίχος τοΰ τραγουδιοΰ χωρίς τσάκισμα, κατά τόν αυτόν
περίπου τρόπον προσαρμογής είς τούς φθόγγους καί χρόνους προς τάς προηγουμένας
μελωδικάς φράσεις. Ούτως ολοκληρώνεται ή μουσική στροφική μορφή τοΰ άσματος,
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ήτις ενώ ούσιαστικώς καλύπτει δύο στίχους φαίνεται καλύπτουσα μέ το τσάκισμα καί
τά: έπαναλήψεις τέσσαρας 8/συλλάβους στίχους:

Α' Σήμερα, μαύρα μου μάτια

Β' σήμερα Χριστός άνέστη

Γ' σήμερα Χριστός άνέστη

Δ' είς τούς ουρανούς εύρέθη.

Είς τό τρίτον παράδειγμα ή προσαρμογή τοϋ ιαμβικού άκαταλήκτου 8 /συλλάβου
στίχου ομοιάζει μέ τήν τοΰ πρώτου παραδείγματος. Τό Α' μέρος τής μελωδίας έκτεί-
νεται είς τέσσερα μέτρα, τό Β' είς τρία καί τό Γ' είς τρία. Διαφέρει μόνον ώς προς
τήν άρσιν, λόγ(ρ τής ιαμβικής μετρικής μορφής τοΰ στίχου.

Ή διαφορά αύτη τών μέτρων άπο τήν συνήθως άπαντώσαν μορφήν είς τά άσματα
τοΰ 7/σήμου ρυθμοΰ είς όλον τόν έλληνικόν χώρον παρατηρείται μόνον είς τήν προσ-
αρμογήν τών 8/συλλάβων στίχων. Υπάρχουν βεβαίως καί έξαιρέσεις 8 /συλλάβων
αϊτινες είναι προσηρμοσμέναι είς τήν συνήθη μορφήν τοΰ ρυθμοΰ τούτου, όπως τοΰτο
καταφαίνεται είς τό τέταρτον παράδειγμα, είς τό όποιον εκαστον μέρος τής μελω-
δίας περιλαμβάνει τέσσαρα μέτρα.

Τό Α' μέρος τής μελωδίας καλύπτει τόν ενα στίχον καί τό δισύλλαβον τσάκισμα
«μωρέ» μέ δεκαεννέα φθόγγους τής μελωδίας καί εικοσιοκτώ χρόνους τοΰ όλου
ρυθμοΰ καί τό Β' μέρος καλύπτει δύο στίχους, τόν πρώτον, όστις έπαναλαμβάνεται,
καί τόν δεύτερον άνευ τσακίσματος.

7/σύλλαβοι

Ποιητικά κείμενα είς έπτασυλλάβους στίχους, προσηρμοσμένα είς τόν περί ού
πρόκειται ρυθμόν άπαντοΰν είς μικρότερον ποσοστόν έν σχέσει προς τά άλλα είδη τών
στίχων. Συνήθως οί έπτασύλλαβοι στίχοι είναι καταληκτικοί τροχαϊκής μετρικής
μορφής. Ή προσαρμογή τών στίχων τούτων γίνεται έντός τών πλαισίων τών ώς
άνω άναφερομένων βασικών ρυθμικών μορφών μέ τάς σχετικάς έναλλαγάς.

Αί μελωδικαί φράσεις τών ασμάτοον είναι διμερείς, εκάστη δέ άποτελεΐται έκ
τεσσάρων μέτρων, όπως συμβαίνει καί είς τά περισσότερα τών είς τόν ρυθμόν τοΰ-
τον προσηρμοσμένων ασμάτων.

Είς τά τρία κατωτέρω παραδείγματα καταφαίνεται ό τρόπος τής προσαρμογής
τών συλλαβών εις τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ, καί οίς τούς φθόγγους τών μελωδιών.

|9Υ> ^ _
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Πέν.τε δε., pp'αμάν ωχ. ά-μάν,- ττέν.τε- δέ.κα ττα.πα. διες
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ττεν _ τε _ δέ.κα ττα.πα. οίες κιαλ-λες τό-σες κα . λ° - Υριες.

(Βλ. Sotirios (Sam) G h i a n i s, Folk songs of Mantineia. University of
California. Press Berkley and Los Angeles, 1965, σ. 70).
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Στούνά.πά . νου μα.χα. λά , τ'ά, κοΰςκου-μπά,βρ'εκρυμττά-ρα μου,βρέ,
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ε.χω μια _'γα - ττη.τι.κιά_ κουμπα-ρού . λα μουγλυ.κειά —.

(Βλ. ΚΛ, άρ. ταιν. 69Αδ, Γρεβενά).
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στήν ά_7τά.νω_ γει . το-vid__στην κρυ-ό-βρυ - ση kovtu.

(Βλ. Σ π. Δ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια 'Ηπείρου καί Μωρηά, ενθ' άνωτ., σ. 53).

Το πρώτον παράδειγμα θά ήδυνάμεθα νά κατατάξωμεν είς τήν πέμπτην ρυθμικήν
μορφήν τοΰ τετάρτου έπιτρίτου, άν το τετράσημον είςτήνάρχήν δέν το θεωρήσωμεν
ώς άρσιν τοΰ μέτρου λόγω τοΰ τονισμοΰ τών συλλαβών άλλ' ώς θέσ^ν. Είναι άκριβώς
ή μορφή, ή όποια άπαντα είς τούς χορούς Μαντηλάτον καί Μάντρα, είς τούς ό-
ποιους οί βηματισμοί άπό άπόψεως χρόνων είναι προσηρμοσμένοι είς αύτήν τήν
μορφήν. (Βλ. τά έν σ. 47 - 48 σχετικά παραδείγματα).

Μεικται μορφαί ποιητικών κειμένων

'Εκτός τών ποιητικών κειμένων διαφόρου στιχουργικής μορφής, περί τών όποιων
έγένετο λόγος άνωτέρω, άπαντοΰν άσματα είς έπτάσημον ρυθμόν, είς τά όποια είναι
προσηρμοσμέναι δύο διαφόρου στιχουργικής μορφής ποιητικά κείμενα.

Τά δύο κατωτέρω παραδείγματα άναφέρονται είς τάς περιπτώσεις ταύτας.
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kqi δε _ μοΰ, και δέ μοΰ'κα _ με __ τή_ χά . ρη .

(Βλ. Σ π. Δ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια 'Ηπείρου καί Μωρηδ, ϊνθ' άνωτ., σ. 111).
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και με _ τά _ με τα χρυ-σα _σου κλώ _ νια__

(Βλ. Σ π. Δ. Περιστέρη, ενθ' άνωτ., σ. 115).

Είς τό πρώτον παράδειγμα παρατηροΰμεν δτι έκάστη μουσική στροφή τοϋ άσμα-
τος καλύπτει τρεις στίχους, ήτοι ενα 11 /σύλλαβον καταληκτικών τροχαϊκής μορφής
καί δύο 8 /συλλάβους τροχαϊκής έπίσης μορφής.

Είς το Α' μέρος τής μελωδίας είναι προσηρμοσμέναι ένδεκα συλλαβαί, αί πέντε
πρώται τοϋ στίχου, το μονοσύλλαβον τσάκισμα «μωρ'», το όποιον έπέχει ένταΰθα θέσιν
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οργανικής συλλαβής τοΰ στίχου καί αί αύται συλλαβαί τοΰ στίχου, έπαναλαμβανόμεναι
ώς τσάκισμα προς κάλυψιν τών χρόνων τοΰ όλου ρυθμοΰ καί τών φθόγγων τής μελω-
δίας. Ούτω το Α' μέρος περιλαμβάνει τέσσαρα μέτρα, εικοσιοκτώ χρόνους συνεπτυ-
γμένους διαφοροτρόπως είς τούς δεκαεπτά φθόγγους τής μελωδίας. Είς τούς χρόνους
τούτους είναι προσηρμοσμέναι ένδεκα συλλαβαί, μέ διαφορετικούς χρόνους εκάστη καί
μέ τήν έξής άναλογίαν συλλαβών δι' εκαστον μέτρον: 4 +4 +2 + 1.

Είς το Β' μέρος τής μελωδίας είναι προσηρμοσμέναι αί ένδεκα συλλαβαί τοΰ
ίδιου στίχου είς τά αύτά μέτρα καί τούς αύτούς χρόνους καί φθόγγους άνευ τσακί-
σματος.

Είς τά Γ' καί Δ' μέρη τής μελωδίας τοΰ άσματος είναι προσηρμοσμένοι δύο
8 /σύλλαβοι στίχοι τροχαϊκής μορφής άκατάληκτοι μέ παρεμβαλλόμενα τσακίσματα,
προερχόμενα έξ έπαναλήψεων συλλαβών τοΰ ίδίου στίχου διά τόν ώς άνω άναφερόμε-
νον λόγον καλύψεως χρόνων τοΰ ρυθμοΰ καί φθόγγων τής μελωδίας ώς έξής:

Τό Γ' μέρος περιλαμβάνει τέσσαρα μέτρα, εικοσιοκτώ χρόνους συνεπτυγμένους
είς είκοσι φθόγγους, είς τούς όποιους είναι προσηρμοσμέναι ένδεκα συλλαβαί μετά
τοΰ τσακίσματος κατά τήν έξής άναλογίαν συλλαβών είς εκαστον μέτρον: 2 + 3 +
4+2. Ούτως ή όλη μουσική στροφή τοΰ άσματος 'φαίνεται ώς νά καλύπτη τέσσα-
ρας 11 /συλλάβους στίχους λόγω τής παρεμβολής τών τσακισμάτων.

Τήν άγάπη μου, μωρ', τήν άγάπη μου = συλλαβαί 11

τήν άγάπη μου τήν έπεθύμησα = )> 11

τσ' έστειλα, τσ' έστειλα νά 'ρθή τό βράδυ = » 11

καί δέ μοΰ, καί δέ μοΰ 'καμε τή χάρη — » 11

Είς τό δεύτερον παράδειγμα παρατηρούμεν ότι ή όλη μουσική στροφή τοΰ άσμα-
τος καλύπτει τέσσαρας στίχους. Ό πρώτος είναι 10 /σύλλαβος τροχαϊκής μορφής άκα-
τάληκτος. Ό δεύτερος είναι '13 /σύλλαβος καταληκτικός ιαμβικής μορφής, ό τρίτος
καί ό τέταρτος, οί όποιοι έπέχουν θέσιν έπωδοΰ (γυρίσματος), είναι 8 /σύλλαβοι τρο-
χαϊκής μορφής άκατάληκτοι. Ή προσαρμογή των είς τά τέσσαρα μέρη τής μελωδίας
έχει γίνει κατά τόν έξής τρόπον:

Είς τό Α' μέρος έχει προσαρμοσθή ό πρώτος 10 /σύλλαβος στίχος καί ή πρώτη
συλλαβή τοΰ δευτέρου 13 /συλλάβου στίχου, ή όποια έχει προσαρμοσθή είς τόν τε-
λευταΐον φθόγγον καί χρόνον τοΰ τετάρτου μέτρου, καί τοΰτο διότι ό άκολουθών
13 /σύλλαβος στίχος είναι ιαμβικής μορφής καί ή πρώτη συλλαβή θά πρέπει νά ληφθή
ώς άρσις είς τό Β' μέρος τής μελωδίας.

Είς τό πρώτον μέτρον είναι προσηρμοσμέναι δύο συλλαβαί είς δύο μόνον φθόγ-
γους μέ άναλογίαν χρόνων 3+4.

Είς τό δεύτερον μέτρον δύο πάλιν συλλαβαί είς τέσσαρας φθόγγους μέ άναλογίαν
χρόνων 6 +1.

Είς τό τρίτον μέτρον τέσσαρες συλλαβαί είς πέντε φθόγγους μέ άναλογίαν
χρόνων 2+1+3+1.

Είς τό τέταρτον μέτρον τρεις συλλαβαί είς τέσσαρας φθόγγους μέ άναλογίαν
χρόνο:>ν 3 +3 +1. Σύνολον χρόνων 28, φθόγγων 16, συλλαβών 11.
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Το Β' μέρος τής μελωδίας καλύπτει τάς δεκατρείς συλλαβάς τοϋ δευτέρου στί-
χου, έκ τών οποίων ή πρώτη προσαρμόζεται είς τόν τελευταΐον φθόγγον καί τε-
λευταΐον χρόνον τοΰ προηγουμένου μέρους ώς άρσις διά τό Β' μέρος, λόγω τής
ιαμβικής μορφής τοΰ στίχου καί κατά τόν έξής τρόπον:

Τό πρώτον μέτρον καλύπτει τάς τέσσαρας συλλαβάς δευτέραν, τρίτην, τετάρ-
την καί πέμπτην είς έπτά φθόγγους καί μέ άναλογίαν χρόνων 2 +1 +3 +1.

Τό δεύτερον μέτρον δύο συλλαβάς είς τρεις φθόγγους μέ άναλογίας χρόνων

5+1+1.

Τό τρίτον μέτρον τέσσαρας συλλαβάς είς έξ φθόγγους καί είς άναλογίαν χρόνο^ν
2+1+3+1 καί τό τέταρτον μέτρον τάς δύο ύπολοίπους συλλαβάς τοΰ στίχου
είς τέσσαρας φθόγγους καί είς άναλογίαν χρόνων 3+4.

Τό Γ' καί Δ' μέρος τής μελωδίας καλύπτουν οί δύο 8/σύλλαβοι στίχοι, είς τούς
όποιους παρεμβάλλονται τρισύλλαβα τσακίσματα προερχόμενα άπό επαναλήψεις
λέξεων τών ιδίων στίχων. Ούτως αί προσαρμοζόμεναι συλλαβαί αυξάνουν είς ένδεκα
δι' εκαστον στίχον, αϊτινες ταυτίζονται πρός τούς φθόγγους τής μελωδίας καί είς τούς
ύπό τοΰ ρυθμοΰ άπαιτουμένους χρόνους.

Είς τό πρώτον μέτρον τοΰ Γ' μέρους εΐναι προσηρμοσμέναι δύο συλλαβαί είς έξ
φθόγγους μέ άναλογίαν χρόνων 2 +1 +2 +2.

Είς τό δεύτερον μέτρον τρεις συλλαβαί είς τρεις φθόγγους μέ άναλογίαν χρόνων

5+1+1.

Είς τό τρίτον μέτρον τέσσαρες συλλαβαί μέ άναλογίαν χρόνων 2+1 +2 +2 καί
είς τό τέταρτον μέτρον δύο συλλαβαί είς έπτά φθόγγους μέ άναλογίαν χρόνων 3 + 4.

Είς τό Δ' μέρος αί συλλαβαί τοΰ τετάρτου 8/συλλάβου στίχου έ'χουν προσαρ-
μοσθή κατά τόν αύτόν τρόπον καί κατά τήν αύτήν άναλογίαν ώς είς τό Γ' μέρος.

Τά τρία κατωτέρω παραδείγματα άνήκουν είς τήν βασικήν ρυθμικήν μορφήν
τοΰ τετάρτου έπιτρίτου. Ή μορφή αύτη άπαντα είς έλάχιστον ποσοστόν ασμάτων.
'Ανευρίσκεται δέ είς σκοπούς κυρίως οργανικούς είς τούς όποιους είναι προσηρμο-
σμένοι διάφοροι χοροί τών περιοχών Μακεδονίας, Θράκης, Πόντου καί Κύπρου. Πα-
ραδείγματα:

; r r ρ ■ ç/l;r~c■ ltcj'ut'uut ■<-

- ταν Σσβ,βα _ τό _ βρα _ δο __ ττό ,'λα „ χ ε να τήν i . δώ,
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Γ Γ Γ C'LTLf r—Ρ. UtSUl't Γ IV

ή . ταν Σαβ,βα . τό - βρα, δο _ που τήν πρω.το . έί _ δα _.

(Χορός Μαντηλατος Θράκης. Καταγραφή έκ φωνογραφικού δίσκου).
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(Βλ. Γ. 'Αβέρωφ, Κυπριακοί χοροί. Λευκωσία 1956, σ. 176).

C/C/Γ f ' LTC/Γ P'trur G-t/UT"1

r îj f ρ· υUU1 ·f Ê/r ϊ'ϋϋΐϊϊ"'

(Βλ. Μουσικά κείμενα δημοτικών τραγουδιών Θράκης, τόμ. Α', σ. 111, Άναστενάρικος χο-
ρευτικός σκοπός τοΰ δρόμου. ['Αρχ. Θρακ. Θησ. 21 (1956), Έπίμετρον]).

Είς το πρώτον παράδειγμα είναι προσηρμοσμένος ό χορός Μαντηλάτος περιοχής
Θράκης1. Είς το δεύτερον παράδειγμα είναι προσηρμοσμένος ό κυπριακός χορός
Μάντρα2. Είς το τρίτον δέ παράδειγμα ό χορός τοΰ δρόμου τών Άναστενάρηδων3.

Έκ τών ολίγων παρατεθέντων παραδειγμάτων καταδεικνύεται έν γενικαϊς
γραμμαϊς ό τρόπος τής άλληλοπροσαρμογής τών τριών μουσικών στοιχείων, ρυθμοΰ,
μελωδίας καί κειμένου τών ασμάτων, τά όποια ανήκουν είς τόν έπτάσημον ρυθμόν.
Ή σύνθεσις όμως αύτη τοΰ άνωτέρω τριπτύχου είναι έλλιπής. Διά τοΰτο είναι άπα-
ραίτητον νά προστεθή καί μελετηθή ή σχέσις καί ό τρόπος τής προσαρμογής προς
αυτά καί τοΰ τετάρτου στοιχείου, δηλαδή τοΰ χοροΰ, μέ τόν όποιον εΐναι άλληλένδετα
καί ό όποιος, ώς γνωστόν, άποτελεϊ μίαν άπο τάς πρωταρχικάς καλλιτεχνικάς έκδη-
λώσεις είς τήν κοινωνικήν ζο^ήν ένός λαοΰ. Οΰτίος όλοκληροΰται ή είκών τής καλλι-
τεχνικής ταύτης λαϊκής δημιουργίας. Οί διάφοροι τρόποι άρμογής τών χειρών τών
χορευτών, οί ποικίλοι βηματισμοί των, αί τεχνικαί κινήσεις τοΰ σώματος των, αί
όποϊαι έκφράζουν τόν συναισθηματικόν των κόσμον, καθώς καί οί σχηματισμοί κατά
τήν έκτέλεσιν, οί όποιοι ερμηνεύουν τήν σημασίαν έκάστου είδους χοροΰ, άποτελοΰν
έπί μέρους στοιχεία, τά όποια έ'χουν σχέσιν καί εΐναι άντιστοίχως προσηρμοσμένα
προς τά στοιχεία τοΰ ρυθμοΰ τής μελωδίας καί τών διαφόρου περιεχομένου καί στι-
χουργικής μορφής ποιητικών κειμένων.

Κατόπιν τών άνωτέρω άνακύπτουν διάφορα έρωτήματα. Ποιον έκ τών ώς άνω

1. Ή καταγραφή τοϋ ρυθμοΰ έγένετο έπί δίσκου μέ λαϊκούς έκτελεστάς καταγομένους έκ
Θράκης.

2. Βλ. Γ. 'Αβέρωφ, Κυπριακοί χοροί, Λευκωσία 1956, σ. 176. (Μάντρα: άνδρικόςχορός).

3. Βλ. Μουσικά κείμενα δημοτικών τραγουδιών Θράκης, Α', σ. 111 ('Αρχ. Θρακ. Θησ. 21
(1956), [έπίμετρον]).
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στοιχείων διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλον κατά τήν στιγμήν τής συνθέσείος
τής καλλιτεχνικής ταύτης λαϊκής δημιουργίας; Ποία τεχνική διέπει τήν άλληλο-
προσαρμογήν των; Ποία ή άρχική προέλευσίς των; Ποϊαι αί σχέσεις τ<ον προς πα-
λαιοτέρας μορφάς τόσον τής βυζαντινής περιόδου όσον καί τής άρχαίας ελληνικής;
Ποϊαι έν συνεχεία αί σχέσεις το)ν πρός τά άντίστοιχα τών γειτονικών μας λαών ή καί
άλλων λαών καί ποϊαι αί πιθαναί άλληλεπιδράσεις κατά τήν διαδρομήν τοΰ χρόνου;

Ή άπάντησις είς τά έριοτήματα ταΰτα Οά πρέπει νά προέλθη κυρίως άπό τό
Κέντρον Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας. Είς τό Κέντρον τοΰτο έχει άποθησαυρισθή
πλούσιον ύλικόν, τό όποιον άποτελεϊ τήν άπαραίτητον προϋπόθεσιν καί διά τήν επι-
στημονικήν έργασίαν τοΰ είδους τούτου. Διά τήν έπιτυχίαν όμως τοΰ ώς άνο:> σκοποΰ
απαιτείται συνεργασία ειδικών φιλολόγων, μουσικολόγων, λαογράφων καί χορο-
γράφων.

RÉSUMÉ

La mesure de sept temps (Eptassimos) dans les chansons populaires grecques

par Spyr. Peristeris

Le rythme à sept temps domine sur la plupart peut-être des chansons po-
pulaires grecques, en particulier dans les chansons en plus répandues en Grèce
continentale. Ces chansons sont pour la plupart des chansons d'amour. Elles
accompagnent des danses diverses et surtout le syrtos Kalamatianos répandu
dans toute la Grèce.

Le rythme à sept temps est appelé epitritos (έπίτριτος) à cause de la stru-
cture intérieure des temps et du rapport entre eux (3 +4, 2+1 +2 +2 ou 4 +3,
2+2 +2 +1). Il provient probablement, selon l'auteur, des formes rythmiques
et métriques de l'antiquité grecque.

Ά la suite l'auteur de l'étude, en s'appuyant sur le matériel musical du
Centre de Recherches du Folklore Hellénique essaie de donner une image de
la diversité de l'alternative rythmique ainsi que de l'adaptation technique des
textes poétiques à versification variée, notamment à vers à 15 syllabes, 13
syllabes, 12 syllabes, 11 syllabes, 10 syllabes, 8 syllabes, 7 syllabes et des tex-
tes poétiques de forme mixte.

D'après les exemples est évidente la manière d'adaptation des trois
éléments musicaux, c'est à dire du rythme, de la mélodie et du texte des chan-
sons qui appartiennent au rythme à sept temps. On doit cependant étudier le
rapport et la façon d'adaptation aux éléments cités ci-dessus, du quatrième
élément qui est la danse, pour avoir une idée complète de cette création arti-
stique populaire.
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