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'Ασχοληθείς κατά τά έτη 1967 καί 1968 εις άνατολικήν Κρήτην, εϊδικώτερον
εις κέντρα τοΰ νομού Λασιθίου, εις περισυλλογήν δι' ήχογραφήσεως καί έξέτασιν
δημωδών ασμάτων μετά τής μουσικής αύτών ', κατέγραψα έτι τό κείμενον, ήχο-
γράφησα δέ καί τήν μελωδίαν πολτιστίχου λαϊκού στιχουργήματος, τό οποίον άνα-
φέρεται εις τήν σταύρωσιν τοΰ Χριστού, άποτελεί δέ θρήνον (μοιρολόι) τής Θεο-
τόκου πρός αύτόν, προσηλωμένον επί τοϋ Σταΐ'ρού.

Τοϋ στιχουργήματος τούτοι', περί τοΰ οποίου γίνεται ενταύθα λόγος κυρίως
άπό τής απόψεως τής μελωδίας αύτού εις τά χωρία α) 'Ανατολή, Χριστός, Μύθοι,
Καλαμαύκα, Μεσελέροι, Κεντρί, Κάτω Χωρίον, Βασιλική καί Άγιος 'Ιωάννης
τής επαρχίας Ίεραπέτρας' β) Όρεινόν, Σταΐ'ροχοιριον καί Έςω Μουλιανά τής
επαρχίας Σητείας" γ) Μίλατος, Βραχάσι καί Καλόν Χωρίον τής επαρχίας Μιραμ-
πέλλου (βλ. κατωτ. είκ. 1), τό κείμενον έχει δημοσιευθή τύ πρώτον έκ χειρογράφου
τοϋ έτους 1855 άπό τό χωρίον Καστέλλι Φουρνής τής έπαρχίας Μιραμπέλλου
ύπό τής Μαρίας'Αμαριώτου εις τό περιοδικόν: Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών
Σπουδών, τόμ. Β' (1939) σ. 313-323 ύπό τόν τίτλον «Ή Περισταμένη».

Άργότερον ό καθηγητής Μ. Ί. Μανούσακας εις έργασίαν του «Ελληνικά
ποιήματα γιά τή Σταύρωση τοΰ Χρισιοΰ» 2, έδειξεν ότι τό στιχούργημα τοΰτο εκ
στίχων 14(ί άποτελεί διασκευήν κατά τόν 17°ν αιώνα ύπό τοϋ λογίου έκ Κεφαλ-

1 Βλ. Γεωργ. Άμαργιανάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τής δημώδους Κρητικής μου-
σικής, 'Ηράκλειο ν 1967.

2 Βλ. είς Melanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τόμ. Β', 'Αθήναι 1956
σ. 49 - 74.
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ληνίας ίερομονάχου Άκακίου Διακρούση ' παλαιοτέρου ποιήματος, τό οποίον διε-
σώθη ε'ις χειρόγραφα έκ τοΰ 1β°υ καί 17ου αι. εις τάς μονάς τών 'Ιβήρων καί τής
Μεγίστης Λαύρας τοϋ Άγίου "Ορους 2 καί εις τό υπ' άρ. 50 (φ. 213α - 220β) έκ
τοϋ 1701' αϊ. τής μονής Μεταμορφώσεως τών Μετεώρων3.

Τό κείμενον τού έν Κρήτη λαϊκού ποιήματος τούτου κατέγρα\[ια έκ χειρο-
γράφων, τά όποια άνεκάλυψα εις τά ώς άνω χωρία, πλήν τής παραλλαγής έκ τοϋ
χωρίου Μϋ!>οι, τήν οποίαν κατέγραψα έξ εντύπου φυλλαδίου, έκδοδέντος εις
Ίεράπετραν τό 1909 ύπό τοΰ 'Εμμανουήλ Π. Κ. Παπαδάκη ύπό τόν τίτλον «'Επι-
τάφιος θρήνος τής Θεοτόκου ή έγκώμια αδόμενα κατά τήν Μεγάλην ΙΙαρασκευήν
εσπέρας»'. Τό άσμα όμως καί εις τό χωρίον τούτο, δηλ. τούς Μύθους, ώς καί εις
τά λοιπά, εκτελείται, ώς πρός τό κείμενον αυτού, έξ άναγνώσεως άπό χειρόγραφον
καταγραφήν του. Ούτως ή διάδοσις τοΰ ποιήματος εις τήν περιοχήν ταύτην τής
Κρήτης, πιθανώς καί εις άλλας, έγίνετο διά χειρογράφου παραδόσεως, διότι ούδα-
μοϋ, ώς έπληροφορήθην, αδεται τούτο άπό μνήμης.

Είς τήν παροϋσαν μελέτην, κυρίως μουσικολογικοΰ χαρακτήρος, δέν έπεκτει-
νόμεθα εις τό φιλολογικόν μέρος διά τό όποιον είναι ανάγκη νά προηγηθή εύρυ-
τέρα άπό γεωγραφικής απόψεως συγκέντρωσις τών παραλλαγών αύτοϋ.

'Εκ τής συγκρίσεως τών ύπ' όψιν ημών παραλλαγών '1 προκύπτει ότι παραλ-

1 Ούτος είναι γνο)στύς καί έξ έτέρου στιχουργήματος «Ό Κρητικός πόλεμος»' βλ.
είς τήν έκδοσιν ύπό ΆγαΟαγγέλου Ξηηουχάκη, Ό Κρητικός πόλεμος (1645- 1669) ή
έκλογή τών 'Ελληνικών ποιημάτων Άνθιμου Διακρούση, Μαρίνου Ζάνε, έν Τεργέστη
1908, σ. 65 - 120.

2 Μ. '/. Μανονσακα, ένθ' άν., σ. 64 κ. έξ.

3 Νικ. Β. Βέη, Τά χειρόγραφα τών Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός τών χειρο-
γράφων κωδίκων τών άποκειμένων είς τάς Μονάς τών Μετεώρων, τόμ. Α", Αθήναι 1967,
σ, 74, άρ. 7.

4 Τό φυλλάδιον τοντο έδώρησεν εις έμέ ό ηλικίας 83 έτών έκδοτης, όστις διαμένει
σήμερον είς τό Ήράκλειον τής Κρήτης. Τό ποίημα έδημοσίευσεν, ώς μ' έπληροφόρησε\
ό ίδιος, έκ χειρογράφου, τό όποιον άνήκεν είς τόν πάππον του, ιερέα Μιχαήλ ΙΤαπαδά-
κην, έφημερεύσαντα είς τό χωρίον Μάλλες μέχρι τοϋ έτοχις 1908, τόν όποιον καί θεωρεί
ώς ποιητήν αύτού.

5 Βραχυγραφίαι τών παραλλαγών.

(A)* «'II Περισταμένη», έκ Καστελλίου Φουρνής Μιραμπέλλου.

(Β) * «Τά πάθη τοΰ Χριστού είς ϋρήνον καί κλαθμόν τής Κυρίας», έκ Βουλισμένης
Μιραμπέλλου.

(Γ) «Ή Περισταμένη», έξ 'Ανατολής Ίεραπέτρας.
(Δ) «Ή ΙΙερισταμένη», έξ Όρεινοΰ Σητείας.



ΘΡΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

187

λήλως πρός τήν εκ 24(> στίχων δημοσιευμένην διασκευήν τού Άκακίου Διακρούση
(Α), διαδοθείσαν είςΚρήτην', έκυκλοφόρουν εις 'Ανατολικήν Κρήτην και δύο
έτεραι παραλλαγαί, προελθοΰσαι εκ τής (Α), ήτοι ή εκ Βουλισμένης (Β) καί ή έξ
'Ανατολής (Γ).

Τής έκ 224 στίχων παραλλαγής (Β), 100 στίχοι είναι κοινοί πρός τήν (Α),
τής δέ (Γ) συγκειμένης έξ 190 στίχων, 20 στίχοι απαντώνται ομοίως εις τήν (Α)
καί 38 εις τήν (Β). Αί υπόλοιποι παραλλαγαί (Δ - Σ) οραίνονται προελθοϋσαι
έκ τών ανωτέρω (Α - Γ).

'Εκτενεστέρα έξ απόψεως αριθμού στίχων είναι ή έκ τοΰ χωρίου Χριστός (Ζ),
αποτελούμενη έκ 448 στίχων. Οί νέοι έν αύιή στίχοι διακρινόμενοι ευκόλως έκ
τής χαλαράς συνδέσεώς των πρός τό ύπόλοιπον κείμενον καί έκ τών έν αύτοίς
ιδιωματικών λέξεων καί φράσεων, δέον όπως θεωρηθούν ώς μεταγενεστέρα
προσθήκη ύπό λαϊκού τίνος στιχουργού.

Στηριζόμενοι εις τούς κοινούς μεταξύ τών παραλλαγών στίχους, δυνάμεθα
νά θεωρήσωμεν ότι εύρίσκονται έγγύτερον πρός τήν (Α), ώς πρότυπον, αί Ε, Ζ,
Θ, I, Λ καί Σ' πρός τήν (Β) αί Η, Μ καί Ο" πρός δέ τήν (Γ) αί Δ, Κ, Ν καί Ξ.

Περί τοϋ ποιητοΰ τής εκ Βουλισμένης (Β) παραλλαγής, παρά τήν σχετικήν
ύπ' εμού έρευναν, δέν κατέστη δυνατόν νά εύρω μαρτυρίαν τινά. ΙΙερί τού ποιη-

(Ε) «"Επιτάφιος θρήνος τής Θεοτόκου», έκ Κάτω Χωρίου Ίεραπέτρας.

(Ζ) «Ό θρήνος τής Θεοτόκου» ή «Τά μοιρολόγια τής Παναγίας», έκ τοϋ χωρίου Χρι-
στός Ίεραπέτρας. (Τό αυτό αδεται καί είς τό χωρίον Μάλλες Ίεραπέτρας).

(II) «Ό θρήνος τής Θεοτόκου», έκ Καλαμαύχας Ίεραπέτρας.

(Θ) «'Επιτάφιος θρήνος τής Θεοτόκου ή εγκώμια ιίδόμενα κατά τήν Μεγάλην Παρα-
σκευήν, εσπέρας», έκ Μύθων Ίεραπέτρας.

(I) «Ή Παρισταμένη», έξ Αγίου Ιωάννου Ίεραπέτρας.
(Κ)* «Ή ΙΙαρισιαμένη», έκ Λ απ ί θ ου Σητείας.

(Λ) «'Επιτάφιος θρήνος», έκ Σταυροχωρίου Σητείας.

(Μ) «Ή Παρισταμένη», έκ Καλού Χωρίου Μιραμπέλλου.

(Ν) «Τά μοιρολόγια τής Παναγίας», έκ Μεσελέρων Ίεραπέτρας.

(Ξ) «ΊΙ Παρισταμένη», έκ τοΰ χωρίου "Εξω Μουλιανά Σητείας.

(Ο) «Ό θρήνος τής Θεοτόκου», έκ Μιλάτου Μιραμπέλλου.

(II)** «Ή Παρισταμένη», έκ Κεντρί Ίεραπέτρας.
(Ρ) ** «Ή Παρισταμένη», έκ Βασιλικής Ίεραπέτρας.

(Σ) «Τό μοιρολόι τής Παναγίας», έκ Βραχασίου Μιραμπέλλου.

* Παραλλαγαί άνευ καταγραφής τής μελωδίας.
** Παραλλαγαί μουσικής άνευ καταγραφής τοΰ κειμένου.

1 Βλ. Μ. '/. Μανονσακα, ένθ' άν., σ. 64.
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τού όμως τής έξ 'Ανατολής (Γ) έπληροφορήθην ότι ούτος ύπήρξεν ό δημοδιδά-
σκαλος τοΰ χωρίου Δημήτριος Παπαδάκης, όστις, συμφώνως προς διασταυρωθεί-
σας ύπ' έμοΰ πληροφορίας, έκ τής θυγατρός του Μαρίας Κοσμαδάκη, έτών 85,
καί τών όμοχωρίων του, τής Μαρίας Άνδρ. Καλαμαυκιανάκη, έτών 90, καί τοΰ
Εμμανουήλ Σταματάκη, έτών 94, έζησε περίπου μεταξύ τών έτών 1822 και 1893.
Κατά πληροφορίαν τοϋ τελευταίου (Έμμ. Σταματάκη) άπεφοίτησεν έκ τοϋ Σχο-
λαρχείου Νεαπόλεως, συνέθεσε δέ καί άλλα στιχουργήματα, τά όποια πιθανώς
άπωλέσθησαν.

Είκ. 1. Οι συνοικισμοί τής άνατολ. Κρήτης είς τούς οποίους κατεγροκρη
ό θρήνος τής Θεοτόκου.

Κατά το κρατούν έθιμον, αδεται τό άσμα ή κατά τήν πρωίαν τής Μεγ.
Παρασκευής πρό τής άκολουθίας τών Ωρών, κατά τήν διάρκειαν τοΰ στολισμού
τοΰ 'Επιταφίου ('Ανατολή, Καλόν Χωρίον), ή μετ' αύτόν ("Εξω Μουλιανά) ή τό
άπόγεχηια τής αυτής ήμέρας μετά τήν άκολουθίαν τοΰ Εσπερινού (Κεντρί, Σταυ-
ροχώριον, Μάλλες) ή κατά τήν νύκτα μετά τήν περιφοράν τοΰ 'Επιταφίου ('Ορει-
νόν, Κάτω Χωρίον, Χριστός, Καλαμαύκα, Μύθοι, Βασιλική, Μίλατος), ή τέλος
κατά τήν νύκτα τής Μεγ. Πέμπτης μετά τήν Σταύρωσιν (Μεσελέροι, Βραχάσιον).

Ή μελωδική έκτέλεσις τοϋ ποιήματος γίνεται μονοφωνικώς ύπό ομάδος
γυναικών εις άριθμόν δύο έως είκοσι, μή άποκλειομένης τής συμμετοχής καί τοΰ
άνδρικοΰ φΰλου, ώς εις Όρεινόν, Κάτω Χωρίον, Μύθοι καί Μεσελέροι. Οί άδον-
τες τοΰτο εις τά χωρία 'Ανατολή, Μάλλες, Μύθοι καί Βραχάσιον χωρίζονται εις



ΘΡΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

189

δυο ομάδας, κατ' άπομίμησιν προφανώς τών έν τή εκκλησία δύο χορών, αί όποΐαι
λαμβάνουν θέσιν έκατέρωθεν τού επιταφίου ή τού Εσταυρωμένου, ώς εις Βραχά-
σιον, εκτελούν δ' άντιφωνικώς άνά έν δίστιχον. Εις τό χιορίον Βασιλική έκαστον
μέλος τής ομάδος ι|>άλλει, κατά σειράν, ανά έν δίστιχον, ένώ εις τά λοιπά ώς άνω
χωρία εκτελείται τούτο έν συνεχεία υπό ενός μόνον χορού, κατέχοντος θέσιν παρά
τόν Έπιτάφιον ή κάτιοθεν τοΰ Εσταυρωμένου. Καθ-' όν χρόνον ψάλλεται ό έν
λόγω λαϊκός θρήνος, οί παρευρισκόμενοι εις τόν ναόν φέρουν εις χείρας άνημμένα
κηοία (Μύθοι, Βασιλική, Μάλλες). Είς τό χωρίον Μάλλες προσδένονται εις τά
κηρία καί μαΰραι ταινίαι.

Έκ τών ώς άνω θεωρουμένων ύφ' ήμών τριών βασικών παραλλαγών πα-
ρατίθεται τό κείμενον τής (Β) καί (Γ), τής (Α) ήδη δημοσιευμένης, ώς έλέχθη
ανωτέρω.

1) Παραλλαγή έκ Βουλισμένης (Β)1.

Τ à πάθη τοϋ Χριστού εις On ην ο ν καϊ κλαθμόν της Κυρίας.

ίίαρισταμένη τω στάνη ω ή πάναγνος Μαρία
καϊ Θεοτόκος αληθώς, παρθένος καί κνρία'
καί βλέπουσα κρεμάμενον έν ξύλίο τόν σωτήρα

1 Τό κείμενον αντέγραψα είς Νεάπολιν Μιραμπέλλου έκ χειρογράφου, τό όποιον
κατέχει ύ λογοτέχνης 'Εμμ. Πιτυκάκης. Τοΰιο έκληρονόμηοεν έκ τοΰ πάππου του Στυ-
λιανού Πιτυκάκη, όστις κατφκει είς τό μετόχιον 'Ανώγεια τοΰ χωρίου Ηουλισμένης
Μιραμπέλλου, έγεννήθη δέ τω 1840 ή ολίγον ένωρίτερον. Είχε στοιχειώδη μόρφωσιν καί
έξετέλει καθήκοντα ίεροψάλτου είς τόν έκεϊ ναόν τοΰ προφήτου Ήλιου. Τίθεται τό
έρώτημα, έάν τό στιχούργημα τοΰτο είναι ιδική του σύνθεσις. Είς τό φσμα άναγράφεται
έν τέλει ή χρονολογία 3 'Ιουνίου άών' 1850). Έάν είναι απολύτως άληθής ή μαρτυ-
ρία ότι ούτος έγεννήθη τώ 1840 ή ύλίγον ένωρίτερον, θά έπρεπε νά ήτο ήλικίας 10 έως
15 τό πολύ έτών, δτε έγράφη τό ποίημα. Επομένως είναι δύσκολον νά δεχθώμεν αυτόν
ώς ποιητήν' δυνάμεθα όμως νά ύποθέσωμεν ότι ούτος άπλώς άντέγραψε τό κείμενον έκ
παλαιοτέρου ίσως χειρογράφου.

Τό κείμενον χωρισμένον είς δίστιχα μέ καλλιγραφημένον τό άρχικόν γράμμα εκά-
στου διστίχου γέμει άνορΟογραφιών έκ τών όποιων καθίσταται πολλαχοΰ δυσανάγνω-
στον καί άκατανόητον" άπό τοΰ 1ϊδου όμως στίχου καί έξης ή ορθογραφία καί ό γραφικός
χαρακτήρ μεταβάλλονται έπί τό καλύτερον.

Κάτωθεν τοΰ κειμένου τοΰ θρήνου είς apparatus τίθενται αί έπενεχθεΐσαι ύφ*
ήμών διορθώσεις έκ παραβολής τών ώς άνω παραλλαγών. Αί ορθογραφικά! διορθώσεις
έγένοντο σιωπηρώς.
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καί ποιητήν τής κτίσεως και νόσων ίατήρα·
5 κατανοούσα τάς πληγάς τών ήλων και τήν τρώσιν 1
τής λόγχης καί τών φονεντών άγνωμοσύν ην τ όση ν,
ώς μήτηρ λίαν εύσπλαχνος μονογενούς τοιούτον 4,
φιλτάτον και οίκτίρμονος και γένους τηλικούτον,
μή δυναμένη τόν φλογμόν και πόνον τής καρδίας
10 κρατήσαι ", ώλοφύρετο πολλής έκ συμπαθείας,
μετά βαρέων στεναγμών και όδυρμών βοώσα
πρός τόν Χριστόν τήν συμφοράν αυτής 1 μοιρολογώσα.
τΩ ! τέκνον μου, γλνκύτατον, πολλά ήγαπημένον,
πώς υπομένεις στόν σταυρόν, θάνατον ύβρισμένον.
15 Πώς άμορφος (κι) άνείδεος φαίνεσαι τοις όρώσιν,
όπου τήν γήν έστόλισες μέ εύμορφίαν τόσην.
Τί πονηρόν έποίησας, τέκνον, τοις Ίουδαίοις,
τοις άχαρίστοις και τυφλοίς κακίοτοις Φαρισαίοις ;
Τούς άσθενείς ίάτρευσας, ήγειρας παραλύτους
20 'Εβραίους τε καί "Ελληνας, ξένους καί προσηλύτους
Έκατοντάρχου τόν υίόν έρρύσω τοϋ θανάτου
καί τόν τής χήρας7 ήγειρας έξ "Αδου κατωτάτου.
τΩ ! 'Ιουδαίοι, άνομοι καί άρνηταί Κυρίου,
απάνθρωποι άγνώμονες υπέρ παντός θηρίου.
25 τΩ ! 'Ιουδαίοι, άνομοι είς τάς ευεργεσίας

καί χάριτας τοΰ Ίησοϋ, όπού τάς τόσας χρείας.
Ώ! διά [ποίον[ πταίσιμον τοϋ Πιλάτου ζητείτε
τόν Ί>ισοϋν σταυρώσατε, τόν Βαραβάν άφήτε.
"Αγριοι καί άχάριοτοι εις τάς ευεργεσίας
30 καί χάριτας τοΰ Ίησοϋ, όπου είς τόσας χρείας

1 παραλλ. (Λ), στ. δ. χειρ. : βρόσιν.

2 Ό στίχος διωρί)(όί)η συμφώνως πρός τήν παραλ/.. (Α), στ. 9. Χειρ. : Ο μήτε
λίαν εϋσπλαχνε μονογενές τιοντον.

3 παραλλ. (Α), στ. 12. χειρ. : κρατήσασα.

4 παραλλ. (Λ), στ. 14. χειρ. : τόν Ίησοϋ αύτόν.

5 παραλλ. (Α), στ. 36. χειρ. : προσιλίτονς.

6 παραλλ. (Α), στ. 37. χειρ. : παραλίτους.

7 παραλλ. (Α), στ. 38. χειρ. : και τόν εν χίρας.
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σας εσωσε κ' ελντρωσε 1 κίνδυνων και θανάτων,
ως κτίστης παντοδύναμος πάντων των ποιημάτων.
"Οξος αντί τον ύδατος, χολήν άντί τοϋ μάννα,
νιε μον, σ' άνταπέδωκαν κι άλλα κακά σον 'κάναν.
35 τΩ ουρανοί, χαλάσετε, πλακώσετε την μάννα,

όπον δια πρίκες 2 και κλαθμούς την εκαμε ή "Αννα"
κ' εσείς βουνά, χαλάσετε, όρη πλακώσετε με,
μαννάδες λνπηΟήτε με, δλες πονέσετε με.
Το τέκνον μου 'σταυρώσανε οι άνομοι 'Εβραίοι,
40 αδίκως δια τον φθόνον3 τους αυτοί οι 'Ιουδαίοι.

ΎΩ ! γη καϊ πώς τούς-ε βαστάς ολη και δεν ανοίγεις,
να καταπιης τους ασεβείς και να τονς άφανίσης.
'Εγώ 'μονν μάννα κ' είχα το πολλά ήγαπημένον
κ' έχώρισάν το άπ' εμοϋ κ έχουν το στανρωμένον.
45 Σταυρέ, και πώς σον 'δόθηκε τόση μεγάλη χάρι,
ν' άποδεχθής τον δάσκαλον και θάνατον νά πάρη.
Ίδε μαχαίρι κοπτερόν, όπου 'λθε στην καρδιά μον,
νά χάσω τον άνέθρεψα, όπον 'χα συντροφιά μον.
Γλυκύτατέ μον Ίησον, θωρώ σε στανρωμένον,
50 δεν δύνονται τά σπλάχνα μου, υιέ μον, νά υπομένουν.
Και ποιόν νά κράξω τό λοιπόν νά με παρηγόρηση,
στην θλίχριν την άμέτρητον και νά μου βοηθήση.
'Εσύ, πού 'κρέμασες την γήν ' επάνω τών υδάτων,
κρέμεσαι τώρα στον σταυρόν και κρίνει σ' ό Πιλάτος,
55 οπού 'καμες τους ουρανούς ομοίους ποιητάδες,

εξέτεινας τάς χείρας σου μέσα στους δνό ληστάδες.
Μαννάδες, πού 'χετε παιδιά, ελάτε, κλαύσετέ με,
τό τέκνον μον 'σταυρώσανε, παρηγορήσετε με.
Πτωχοί, τον τροφοδότην σας και τον κνβερνητή σας
60 τά ορφανά τών ορφανών τον παρηγορητή σας.
Ώ ! ήλιε και ονρανέ, σελήνη και αστέρες,

παραλλ. (Α), στ. 49. χειρ. : εσοσας και ελίτρωσας.
πρίκες = πίκρες;

παραλλ. (Γ), στ. 80. χειρ. : φόνον.
χειρ. : εσύ πού κρέ/ιεσε στη γήν.
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το φως σας τώρα κρύψετε ετούτες τες ήμερες.
Έκόπηκεν ή δύναμις της μάννας, της καημένης,
βοηθήσετε μου ολοι σας της πολνπικραμμένης.
65 Μικροί, μεγάλοι, κλαύσατε τον ποιητήν τον κόσμου,
όπου διά την σωτηρίαν σας έγίνηκεν υιός μου.
Βλέπω, Υιέ, την αχραντον και θείαν κορυφήν σον,
με στέφανον άκάνθινον στερεύουν την ζωήν σον.
Βλέπω, Υιέ, τάς χείρας σου, λέγω τάς παναχράντους,
70 και τους άγιους και σεπτούς πόδας σον, ακήρατους,
με σίδερον ώμότατον είναι προηλωμένον,
το αΐμα τρέχει εξ αυτών άσπλάχνως τεταμένον.
Λυπήσου με, τήν μοναχήν, την πονεμένην, Υιέ μου,
λόγον από τα χείλη σον της ξένης μίλησε μου.
75 Λάλησον, τέκνον, λάλησον, [λάλησον], ώ Υιέ μου,
της τεθλιμμένης σου μητρός, λάλησον, Κύριέ μου.
Ναι, τέκνον μου γλυκύτατοι·, πολλά ήγαπημένον,
πώς υπομένεις στον σταυρόν θάνατον νβρισμένον.
Άνοίξας δε ό °Ιησούς τους οφθαλμούς και βλέψας
HO κλαίουσαν τήν πανάχραντον, τήν εαυτού μητέρα,

και τον αύτον τον μαθητήν, δρώντας τήν ΙΙαρθένον,
«τον Ίωάννην επαρον, φίλον ήγαπημένον.
Γνναι, αυτόν παράλαβε νίόν σον', πριν πεθάνη,
κι αυτήν διά μητέρα σου επαρον Ιωάννη)).
85 Έγροίκησεν ή ΓΙάναγνος τον τέκνον τήν 'μιλ.ίαν
κ' έτρέχασι τά δάκρνα με πόνον της καρδίας.

— Ίδε κακό πολύ πολλά, πού γίνεται σ εμένα,
νά παρα?Λβω μαθητήν να στερηθώ εσένα.

— Παιδί τ' ορίζει ό Κύριος, μάννα παρηγορήσου
90 και επαρόν με, Δέσποινα, νά μ' εχης διά παιδί σου.

Ό μαθητής προς τον Χριστόν τά μάτια άνεντρανίζει,
τά δάκρυα τρέχουν θλιβερά, κλαίει και λαχταρίζει.
Σκύπτει, τους πόδας του φιλεϊ μ' όλην του τήν καρδίαν
κι άπηλογήθη ό Χριστός ταύτην τήν όμιλίαν :
95 «Διψώ και δώστε μου νερό ολίγον εις τό στόμα'

•χειρ. : ό νίσοΰς.
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ή γλώσσα μον 'ξεράθηκε, τά χείλη και τό στόμα».
'Ως ήκονσεν ή Δέσποινα τών λόγων τοϋ Κνρίον,
έβόησεν όδννηρώς μετά μεγάλον θρήνου.
«ΎΩ θάλασσα και ποταμοί και βρύσες ξηρανθήτε'
100 βουνά και όρη καί λαγκοί, όλα συγχαλασθήτε.
Εις [τόν] σταυρόν έδίψησεν ό ποιητής υδάτων
καί τάς θαλάσσας ό κρατών καί ό'σα βούλει πράττων.
Χολήν καί όξος, ώ υιέ, σήμερον σέ ποτίζουν
καί τής μητρός τής ταπεινής τά σωθικά θερίζουν.
105 Καί ποϋ νά κλίνω κεφαλή, ποϋ νά 'βρω μπλιό έλπίδα,
ποΰ νά 'βρω μπλιό παρηγοριά εις τόν καημόν όπ' είδα».
Καί τότες 1 έσυρε φωνήν Χριστός πρός τόν Πατέρα
καί κλίνοντας τήν κεφαλήν παρέδωκε τόν πνεϋμα'
ή δέ Παρθένος κλαίουσα καί κατακοπτομένη
110 τήν κεφαλήν κτυπά στή γή καί τό κορμί της δέρνει.
«ΤΩ τέκνον μου γλυκύτατον, πολλά ήγαπημένον,
πώς υπομένεις στον σταυρόν, θάνατον ύβρισμένον.
Σκότος μέ κατεπλάκωσε κ έτνφλωσε τό φως μον,
τά γόνατά [μου] 'κόπηκαν κ έχάθη ό λογισμός μου.
115 ΎΩ Γαβριήλ αρχάγγελε, πού τό «ευλογημένη»,
καί ή χαρά, πού μ' έκραζες τότε χαριτωμένη,
καί δέν μου έφανέρωνες σαφέστατα νά μάθω,
τάς θλίψεις τάς οδυνηρός % όπου 'μελλα νά πάθω,
διά τόν ήγαπημένον μον όπού 'τονε τό φως μου
120 καί τώρα μέ έκύκλωσαν λϋπες όλες τοϋ κόσμου.
ΤΩ Συμεών πανθαύμαστε, ιδού 1 τήν προφητείαν,
ήν εϊρηκας είς τήν έμήν έλενσεται καρδίαν
μία ρομφαία δυνατή, ήτις 3 είς τάς εντός μου
άμετρον πόνον ένεργεϊ, τόσον όπού τό φως μου
125 θαμπώνεται '' καί τρέμουσι τά πονεμένα μέλη,

' χειρ. : τοντος.

1 παραλλ. (Α), στ. 90. χειρ. : τίς θλίψες τις όδινιρές.

3 χειρ. : διά τον ηγαπιμένον μον ύΐόν.

4 παραλλ. (Α), στ. 95. χειρ.: ιδών.

4 παραλλ. (Α), στ. 97. χειρ. : ήνε.

0 παραλλ. (Λ), στ. 99. χειρ. : Οαμπόνονσι.
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ώσπερ ' κατακοπτόμενα με ξίφη καί μέ βέλη.
Ναι, τέκνον μου, γλνκύτατον καί πολυπόθητόν μου,
άπό τήν θλΐψιν τήν πολλή ν σκοτίζεται τό φως μου.
ΓΙον 'ναι, Υιέ, τό κάλλος σου, καί που V ή ώραιότης,
130 ή όψις ή ευγενική καί θεία σου φαιδρότης ;

Καί τ' άλλα σου χαρίσματα, άλλά καί εύμορφία,
ή γνώσις σου ή θαυμαστή κ' ή άπειρος σοφία ;
Δέν σέ γνωρίζω, τέκνον μου, διατ' είναι ματωμένα
τά μέλη σου τά τρυφερά καί καταξεσχισμένα.
135 Ναι, τέκνον μου, γλνκύτατον, καί σταυρωμένον σ' έχουν
αί άχρανταί σον αί πλευραί νερόν καί αίμα τρέχουν.
Καί δέν εσώνασιν, Υιέ, τά τόσα πού σοϋ 'κάμαν,
μά ύστερον οί άνομοι μέ λόγχη σ' άποθάναν.
Ουκ είχον που τήν κεφαλήν κλϊναι πρός ενθ ν μίαν
140 είς φίλον ή καί συγγενή εύρείν παρηγορίαν
ή γκαρδιακόνε 2 άδελφόν είχον παρηγορία,
ή άλλον κανένα γείτονα, ή σπλαχνική Μαρία.
Συγκλανσετέ :ι με άπασαι, μαθήτριαι Κυρίου,
ίνα συγκοινωνήσετε ζωής τής αιωνίου.
145 Παρηγορήσατε μικρόν τήν πολνπικραμμένην

μητέρα 1 τοΰ δεσπότου σας, τήν νϋν άπορουμένην.
Ό Πέτρος άπαρνήθηκε, ομοίως καί οί άλλοι
απόστολοι κ' έφύγασι μέ φόβον και μέ ζάλη
καί μοναχήν μ' άφήκασι τήν ταπεινήν Μαρίαν
150 εις θλΐψιν καί είς στεναγμούς καί όδυρμούς πορείας.
Τώρα [σέ]* βλέπω φανερά είς τόν σταυρόν άπάνω
υπέρ τοϋ ζήν καλύτερα ήθελα ν' αποθάνω.
Μαρία ή Μαγδαληνή, ή πολυαγαπημένη,
σφιχταγκαλιάζει τόν σταυρόν καί συρομαδισμένη,
155 κλϊνον, σταυρέ πανάγιε, ξύλον ενλογημένον,

1 παραλλ. (Α), στ. 100. χειρ. : ϋντε.

3 παραλλ. (Α), στ. 123. χειρ. : II γάρ διάκον.

3 παραλλ. (Α), στ. 129. χειρ. : Σης κλ.αυσετε.

J παραλλ. (Α), στ. 132. χειρ. : /ιαρία.
6 χειρ. : και τόρα βλ.έτιω.
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υπον βαστάζεις τον Χριστόν, σαρκι προση?.ωμένον,
το σώμα το γλυκντατον νά το καταφιλήσο),
τον ποιητήν μου και Θεόν νά αποχαιρετήσω.
Παράσκυψε τον κλώνο σου νά τόνε περιλάβω,
160 διά νά μοϋ πάρη τήν ψνχήν και θάνατον νά λάβω.
Μεγάλη ή δόξα σου, σταυρέ, μεγάλη ή δύναμί σου,
όπου 'σουν πρώτας έντροπή και τώρα ή τιμή σου.
Ύψώθης εις τον ούρανόν κι όλοι σε προσκννοϋσιν,
διά τον σε δοξάσαντα και σε υμνολογοϋσιν.
165 Σταυρέ μου, άγιώτατε, λυπήσου τον καημό μου,
κλΐνον ολίγον εις εμε νά πιάσω τον ν'ιόν μου,
ν' άγκαλιασθώ τό τέκνον μου, τό πολ.ναγαπημένον,
και νά φιλήσω τό κορμί, όπου 'ναι ματωμένον.
Άλλοι σ' εμε τήν ατυχον τήν μάννα, τήν καημένην,
170 και τήν άπαρηγόρητον και τήν πολλά θλιμμένην.
Δεν δύνομαι νά σε θωρώ γνμνόν και φονεμένον,
πού σ' εθρεψα 'ς τα' αγκάλες μου, πολλά κανακεμένον.
Τις σου τήν επροξένησε, Σταυρέ, τήν τόσην χάριν,
ν' άπλώση ό Κύριος εις σέ και θάνατον νά πάρη».
175 Παρών δέ [και) ό 'Ιωσήφ άπό Άριμαθίας

φίλος δε ήτο τοϋ Χριστού πιστός, άλλα κρυφίως.
Τολμήσας δ' ήλθε, λυπηρώς λέγει προς τον Πιλάτον,
με βρυχηθμους και όδυρμούς δεόμενος, ζητά τον.
«Δός μου λοιπόν, παρακαλώ, τον Ίησοϋν, τον ξένον,
180 επίβουλος ό μαθητής τον εχει προδομένον.

Δός μου τό σώμα τοϋ Χριστού, Ινα τό κατεβάσω
άπό τό ξύλον τοϋ σταυρού, νά πάω νά τό θάψω.
Οίμοι, γλυκύτατε Χριστέ, και πώς νά σέ κηδεύσω,
ποίαις χερσί προσψανσω σε, ποία άσματα μέλψω».
185 και εύλαβώς και θρηνωδών ' ό Ιωσήφ, βαστάζων
τό σώμα τό πανάγιον, εβόησε κραυγάζων :
«Μεγαλύνω τά πάθη σου, υμνώ και τήν ταφήν σον
και ανυμνώ, δοξολογώ, τήν συγκατάβασίν σου».

' παραλλ.. (Μ) στ. 137 (βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. άριί). 3445, σ. 143). χειρ. : και όφθαλ-
μος; και θρήνοδος.
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Ή δε παρθένος Δέσποινα αρχίνησε να κ/.αίγη ',
190 προς τον νίόν της με καημόν τέτοια λόγια νά λέγη :
«Θανατωμένον σε θωρώ, Υιέ, και πληγωμένον,
δεν δύναμαι νά σε θωρώ 'πως σ' εχονν καμωμένον.
"Ανοιξε τά ματάκια σου, ίδε την πονεμένην
εμένα, πού σ' ανέθρεψα την μάννα την καημένην.
195 'Ελάτε όλοι, κλαύσατε τον ποιητήν τον κόσμου,
οπού διά την σωτηρίαν σας έγίνηκεν υιός μον.
ΓΙροφήται και 'Απόστολοι, τον κόσμον διδασκάλοι,
ελάτε όλοι, κλαύσατε στη λύπη τη μεγάλη.
Χριστέ, και τί μακροθυμάς, τέκνον ήγαπημένον,
200 και σ' εν α σπίτι σ' έβαλαν μανρο κι άραχνιασμένον.
Ό θάνατος σου γέγονεν ζωή τών τεθνεώτων
και έξανάστασις σαφώς πάντων τών πεπτωκότων
Λοιπόν ανάστα τάχιον, Υίέ, Θεέ και φώς μον
είς άφεσιν και λύτρωσιν κοινώς παντός τοϋ κόσμου \
205 "Οπως κάγώ χαρήσομαι μετά τών μαθητών σου,

εις θλΐψιν και κατάπτωσιν \ α'ισχννην τών εχθρών σου».
Ταϋτα και περισσότερα μετά κλαθμον βοώσα
ή Θεοτόκος εμεινεν άφωνος, καθορώσα "
τον 'Ιησονν έν τώ στανρώ σαρκι προσηλωμένον
210 και από πάντων τών εχθρών ατάκτως νβρισμένον.
Ταύτην συμφώνως ol πιστοί, άγιων τήν άγίαν
μητέραν τοϋ Παντάνακος, ήμών τήν σωτηρίαν,
ταύτην έγκωμιάσωμεν, τήν κεχαριτωμένην,
υπό αγγέλων και βροτών άει 0 προσκννονμένην.
215 "Ασπιλε, παναμώμητε, αφθορε, Παναγία,
άπηλπισμένων ή ελπίς, άσώτων σωτηρία,

1 παραλλ. (Μ), στ. 143 (βλ. αυτόθι, σ. 144). χειρ. : και λέγει.
1 παραλλ. (Α), στ. 169 χειρ. : τεθνεώτων.

3 παραλλ. (Α), στ. 171 - 172. χειρ. : Λιπόν άναστα τάχιον κενοπαντύς τον κόσμον \
όπως καγώ χαρίαομε 'Υιέ Θεέ και φώς μου.

* παραλλ. (Α), στ. 174. χειρ. : κατάστασιν.

5 παραλλ. (Λ), στ. 176. χειρ. : και ή Θεοτόκο; εμεινεν αύθορο; και Οοράσα.
u παραλλ. (Λ), στ. 188. χειρ, : αυτήν.
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τών ορφανών ή χαρμονή, πενήτων προστασία ',
καί τών πτωχών άντίληψις, χηρών επικουρία.
Διά τοϋτο σε παρακαλώ διά νά μεσιτεύσης

220 πρός τόν ΥΙόν σου καί Θεόν, νά τόν παρακαλέσης,
διά τόν άνάξιον έμε τόν πολλά έπταισμένον,
άμαρτωλόν καί άσωτον καί τόν άπεγνωσμένον,
ίνα δοξάζω διά σον τόν πλάστη καί Θεόν μου,
τόν εύεργέτην τοϋ παντός καί ποιητήν τοϋ κόσμου.

Τέλος καί τω Θεώ δόξα. 'Ιουνίου 3 άών

2) ΙΙαραλλαγή έξ 'Ανατολής (Γ)2

Παρισταμένη

ΙΙαρισταμένη στο σταυρό ή πάναγνος Μαρία,
ή Θεοτόκος Δέσποινα τών πάντων ή Κυρία,
τοϋ κόσμου ή μεσίτρια καί μόνη σωτηρία,
ελπίδα τών αμαρτωλών καί ή παρηγορία.

5 Βλέπουσα όφθαλμοφανώς χερσί προσηλωμένον
υίόν της τόν μονογενή καί πολυαγαπημένον,
άμορφον καί άνείδεον καταπεπληγωμένον,
όλόγυμνον, κρεμάμενον, στο ξύλο σταυρωμένον,
κατανοούσα τά δεινά, τούς ήλους καί τήν τρώσιν,
10 τάς λόγχας καί τών φονευτών άγνωμοσύνην τόσην,
μετά βαρέων στεναγμών καί όδυρμών βοώσα,
καί τοϋ Χριστοϋ τήν συμφοράν ευθύς μοιρολογώσα.
Ώ ! τέκνον μου γλυκύτατον, πολλά ήγαπημένον,
πώς υπομένεις στον σταυρόν θάνατον ύβρισμένον
15 πώς άμορφος κι άνείδεος φαίνεσαι τοΐς όρώσιν,
όπού αύγήν έστόλιζες μέ όμορφίαν τόσην.
Ώ ! ουρανοί, χαλάσατε, πλακώσατε τήν μάννα,
όπου γιά πίκρες καί κλαθμούς τήν έκαμε Άννα.

1 παραλλ. (Α), στ. 219. χειρ. : σωτηρία.

2 'Γύ κείμενον αντέγραψα έκ χειρογράφου έξ 'Ανατολής, παραχωρηθέντος ύπό τής
κ. "Ολγας Γ. Χαραλαμπάκη, έτών 58.



198

ΓΕΩΡΓ. AMΑΡΓΙΑΝΑΚΗ

ΎΩ ! Ίησοϋ γλυκύτατε, υίέ μου, ήγαπημένε,
20 μονογενή μου, άκριβέ, πολυτυραννισμένε,

εγώ 'μ' ή μάννα, τέκνον μου, ή άπομεμονωμένη
καί ποιός θά μέ παρηγορή, τήν πολυπικραμμένη.
Τέκνον μου, γιατί κρέμεσαι είς τόν σταυρόν επάνω,
νά ήταν δυνατόν κ' εγώ μαζί σου ν' άποθάνω.
25 Μαννάδες πού 'γεννήσατε παιδιά καί κλαύσατέ με,
τό τέκνον μου έσταύρωσαν, παρηγορήσατε με.
Τί ξαφνικόν μαχαίριον ήλθε μέσ' στήν καρδιά μου
νά βγάλω άπό τσ' αγκάλες μου τήν μόνη συντροφιά μου'
έναν υίόν μονογενή, θεοχαριτωμένον,
30 τόν έχουν χωριστά άπ' έμέ στό ξύλον σταυρωμένον.
Χωρίς νά πταίση τίποτε, υιέ μου, τό κορμί σου
καί πίκρα δέν ευρέθηκε καθώς τήν εδική σου.
Υιέ μου, ήγαπημένε μου, ώς τή δική μου πίκρα
καί τά πολλά μου βάσανα άλλοϋ δέν έφανήκα.
35 Πικραίνομαι πάρα πολύ ή πολυπικραμμένη,
διότι βλέπω κ' έμεινα ώς ορφανή καί ξένη.
ΙΙοϋ 'ναι, υιέ μου, οί φίλοι σου, που 'ναι οί μαθηταί σον,
όλοι των σέ άρνήθηκαν, έκαστος έφυγές σου.
Δέν έχω, υιέ μον, δάκρυα ποτάμια γιά νά χύσω,
40 τήν θλΐψιν μου τήν άμετρον διά νά παραστήσω.
Γλυκύτατε μου, Ίησοϋ, μέσα στα σωθικά μου
ήρθε μαχαίρι άξαφνα κ' έσφαξε τήν καρδιά μου.
Τέκνον, ήγαπημένον μου καί περιπόθητόν μου,
τά δάκρυά μου έσκότισαν τό φως τών οφθαλμών μου.
45 Είσαι ό πάντων ποιητής, υιός μου καί Θεός μου,

κ' έκαταδέχθης νά γενής άνθρωπος είς τονς κόσμους.
Σάρκ' άνθρωπίνην 'φόρεσες, γιά νά τήν θανατώσης,
καί τών άχράντων σον χειρών τό πλάσμα và λυτρώσης.
"Ενεκα τών αμαρτιών τών ταπεινών ανθρώπων
50 άπέθανες, άγαπητέ, στοϋ Γολγοθά τόν τόπον.
Διά τ' άμέτρητα κακά, πον κάνουν καθ' ήμέραν,
υιέ μου, σέ έκάρφωσαν είς κάθε μία χέραν.
Καί κλαίγω và σέ θεωρώ έτσι κατατρεγμένον,
ώς μάννα πού 'χα 'να υίόν πολλά ήγαπημένον.
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55 Κλάψατε δε κ' εσείς μαζι στην παραπόνεσί μον
και τή μονήρη μου ζωήν και τό μονογενή μου.
"Ολοι νά κλάψετε μαζί, τά δάκρνα ας μειχθώσιν,
ίσως κ' έμέ τήν δύστυχην μάννα νά λυπηθώσιν.
Κλαύσατε εκ καρδίας σας και συμπονέσατέ τον,
60 μετά πολλών δακρύων σας παρακαλέσατε τον,
διότι θέλησε γιά σας τον θάνατον νά πάρη,
για νά σας δώση φώτισι και νά σάς κάμη χάρι.
Και παύσατε, μην κάνετε σφάλμα ποτέ κανένα,
συγχώρεσι ζητήσατε όσα 'ναι καμωμένα.
65 Τον σταυρωμένον μον νιόν θέλω παρακαλέσει,
αν θά μετανοήσετε, νά σάς τά συγχωρέση.
Γλυκύτατέ μον Ίησοϋ, έσταυρωμένον σ' εχονν,
αϊ άχραντοι σον αι πληγαί νερόν και αίμα τρέχουν.
Και δεν ευχαριστήθηκαν εις τόσα πού σον 'κάμαν
70 οι άνομοι με ραπισμούς και λόγχας σ' άποθάναν.
Δεν σε γνωρίζω, τέκνον μον, γιατί 'ναι ματωμένα
τα μέλη σον τά τρνφερά και καταξεσχισμένα.
Ω ! τέκνον μον, μακρόθυμον, πολλά ήγαπημένον,
απέθανες εις τον σταυρόν θάνατον ύβρισμένον.
75 Ω ! ουρανοί, χαλάσατε, πλακώσατε, τήν μάννα,
οπού γιά πίκρες και κλαθμούς τήν εκαμε ή "Αννα.
Κ' εσείς, βουνά, χαλάσατε, όρη πλακώσετέ με,
μαννάδες λυπηθήτε με, δλες πονέσατέ με.
Τό τέκνον μου έσταύρωσαν οι άνομοι 'Εβραίοι,
80 άδίκως, γιά τον φθόνον τους αυτοι οι Ίονδαΐοι.
Εις τάς άγκάλας, ώ υιέ, σε ειχ άνεθραμμένον,
και τώρα μας εχώρισαν και σ' εχουν σταυρωμένον.
Τις σον τήν έπροξένησε, Σταυρέ, τήν τόσην χάρι,
ν' άπλώση ό Κύριος εις σε και θάνατον νά πάρη.
85 Ω ! Ίησοϋ μου, ταπεινέ, υιέ μου, ήγαπημένε,
τούς οφθαλμούς σου άνοιξε ολίγον και ίδέ με.
Δεν μέ γνωρίζεις, τέκνον μον, τήν πολνπικραμμένην ;
'Εγώ 'μαι πού σ' ανέθρεψα ή μάννα ή λνπημένη.
Λυπήσον με τήν δνστνχην, αγαπητέ υιέ μον,
90 λόγον άπό τά χείλη σον, της ξένης, μίλησέ μον.
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Παρακαλώ σε, άνοιξε το άγιόν σον στόμα,
νά μοϋ μιλήσης της πτωχής, πρίν εμπης εις τό χώμα.
Λάλησε, τέκνον, λάλησε, δός μον παρηγορίαν,
πανέσπλαχνε, λνπήσον με τήν ταπεινήν Μαρία ν.

95 Άνοίξας δέ ο 'Ιησούς τονς οφθαλμούς και είδε

πώς εκλαιεν ή μήπηρ τον και με τήν λύπην είπε :
«Διψώ και δώστε μον νερό ολίγον άντι βρώμα,
ή γλώσσα μον 'ξηράνθηκε, τά χείλη και τό στόμα».
Χολήν και οξος, ώ υιέ, σήμερον σέ ποτίζουν
100 και της μητρός της ταπεινής τά σωθικά θερίζουν.
Και μετά τούτο 'φώναξε Χριστός προς τον πατέρα
και κλίνοντας τήν κεφαλήν παρέδωκε τό πνεύμα.
Ή δε Παρθένος, κλαίουσα, ή πολυπικραμμένη,
τήν κεφαλήν κτυπά στήν γήν και τό κορμί της δέρνει.
105 Ω ! τέκνον μου, γλυκύτατον, πολλά ήγαπημένον,

και πώς σε βλέπω, τέκνον μου, στο ξύλο σταυρωμένον.
Και πού θά κλίνω κεφαλήν, και πού θά βρω ελπίδα
και πού θά βρώ παρηγοριά στή λύπη όπου είδα
Σκότος μ' εκαταπλάκωσε κ έτύφλωσε τό φώς μον,
110 τά γόνατά μον εκόπηκαν κ εχάθη ό λογισμός μου,
διότι εχωρίσθηκα ενα υίόν και μόνον,
τον 'Ιησού μου, τον γλυκύν, κ' έχω μεγάλο πόνον.
Μονογενή μον, ακριβέ, τέκνον ήγαπημένον,
και πώς σε βλέπω χωριστά στο ξύλον σταυρωμένον.
115 Τά θάρρη μου 'χα, τέκνον μον, νά σ' έχω συντροφιά μον,
και τώρ' άλλοίμονο σ' έμέ τή δύστυχη καρδιά μον.
Ποιος θά 'ναι τώρα μετ εμού διά παρηγορία,
όπου σ' αποχωρίζομαι ή ταπεινή Μαρία.
Τήν σήμερον χωρίζομαι άπό έσέ, υιε μου,
120 κ' επιθυμώ νά κλαίγουνε τά μάτια, αγαπητέ μου.
Πώς δύναμαι νά περπατώ, νά βλέπω τά άκάνθια,
πού είναι στο κεφάλι σου και σ' εχουσι κομμάτια'
τάς χείρας τάς άγιας σον, πού βλέπω με καρφία
και τους άχράντους πόδας σου μοϋ σφάζουν τήν καρδία.
125 Και τήν άγίαν σου πλενράν, πού τρέχει αίμα και ύδωρ,
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καί νά 'βλεπα τόν Γαβριήλ, πον μέ 'πε θεομήτορ,
και μ' είπε ή βασιλεία σον τέλος ποτέ δέν έχει
και τώρα βλέπω, τέκνον μου, ό θάνατος σέ τρέχει'
κι άπό αύθέντη σέ θωρώ ώς δοϋλον, ώ υίέ μον,
130 νά γίνωνται τά μάτια μου ποτάμια, άγαπητέ μον
νά τρέχουσι τά μάτια μον, ώς τρέχουν τά ποτάμια,
τά μέλη μον νά τρέμουσι, ως τρέμουν τά καλάμια
Τέκνον, πεφιλημένον μον, ψυχής τε καί καρδίας,
πώς δέν μιλείς τής μάννας σον, τής ταπεινής Μαρίας,
135 πώς δέν άνοίγεις, ώ υίέ, τά μάτια τά χρυσά σου,
νά μέ ίδής τήν ταπεινήν, πον είμ' έδώ κοντά σου.
"Ανοιξε σέ παρακαλώ τό άγιο σου στόμα,
νά μον μιλήσης τής πτωχής, πριν έμπης εις τό χώμα.
"Ακουσε, άγαπημένον μου, κ' ίδέ τήν σήν μητέρα,
140 πού βρίσκεται στο πλάι σον στήν δεξιάν σον χέρα.
Οί μαθηταί σου έφυγαν κ' έδιασκορπισθήκαν,
ό φόβος τούς 'κυρίεψε κι άμοναχό σ' άφήκαν
μόνον ό Ιωάννης σου, ό πλέον πού σ' ήγάπα,
ευρίσκεται, παιδάκι μου, μονάχα έδώ στήν άκρα.
145 —"Ελα, ήγαπημένον μου, τέκνον μον, Ιωάννη,

άσπάσου τόν διδάσκαλον, πριν έμπη είς τόν "Αδην.

ΙΙάντοτε μοϋ παρήγγελλε ό άσπορος υιός σου,
νά βρίσκωμαι πλησίον σου καί εις τό πλάγιόν σου.
— Θρηνήσατε, φωνάξετε, πάσαι φυλαί καί γλώσσαι
150 κ έσύ, υιέ μου, άγαπητέ, παρηγοριά μοϋ δώσε.
Τί νά ειπώ πρός σέ, υιέ, νά σ' άποχαιρετήσω,
πού βλέπω κ' έπλησίασε y) ώρα νά σ' άφήσω,
γιατί φοβοϋμαι, τέκνον μου, άπό τους Φαρισαίονς,
τούς Γραμματείς καί άρχοντες, δλους τονς 'Ιουδαίους,
155 μήπως άποφασίσουνε καί έλθουν νά μ' εύρώσι,

τήν ξένην καί τήν μοναχήν καί μέ σκανδαλενθώσι.
ΓΙλήν ήθελα όλοννκτίς, τέκνον μον, νά σέ κλαίγω,
στο πλάγι σου νά κάθωμαι, τά πάθη μου νά λέγω.
Σταυρέ μου, άγιώτατε, λυπήσου τόν καημό μου,
160 καί κλίνε λίγο πρός έμέ νά πιάσω τόν υίόν μου'

ν' άγκαλιαστώ τό τέκνον μου, τό πολυαγαπημένον,



202 ΓΕΩΡΓ. ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ

καί να φιλήσω τό κορμί, που είναι σταυρωμένοι1.
Κλίνε, σταυρέ, πανάγιε, νά σέ καταφιλήσω,
και τοϋ νίοϋ μου τό κορμί νά τ' αποχαιρετήσω.
165 Τούτους τους πόνους ήλπιζα, υιέ μου, άπό 'σένα

ν' άξιωΟώ τά μέλη μου μέ λόγχη ν λογχευμένα.
ΙΙλήν όλα όσα έγιναν ήσαν προφητευμένα
άνωθεν, έκ τών Προφητών ήσαν μαρτυρημένα,
νά έκπληρωθώσιν αί γραφαί, τό έργον νά τελείωσης
170 καί τόν ήγαπημένον σου 'Αδάμ, νά έλευθερώσης.

Είς τόν σταυρόν άπέθανες γιά νά τούς ξαγοράσης,
καί μήν άφήσης τό λοιπόν, υιέ μον, νά τούς χάσης.
Τσ άγκάλες έχεις άνοιχτές καί δέχεσαι καθένα,
δέξου καί τούτους, ώ υιέ, τήν χάριν κάμε εμένα.
175 Κλίνε, σταυρέ, πανάγιε, καί δεϊξ' ένα σημάδι,

πώς σήμερον οί χριστιανοί 'βγήκαν άπό τόν "Αδη4
κλίνε διά νά δυνηθούν έσέ νά προσκυνήσουν,
τήν χάριν όπού έλαβες νά σοϋ εύχαριστήσουν.
Δόξα, πανάγιε σταυρέ, πού ήσουν ή αιτία,
ISO νά γίνη είς τόν άνθρωπον ή τόση σωτηρία.

Δόξα σοι, δόξα πάντοτε σ' εκείνον π' έσταυρώθη
κ' ήθέλησε μέ σπλάχνος του κι ό κόσμος έλυτρώΟη.
Δόξα τ' άνάρχω τω Πατρί, Υίώ τω συνανάρχω,
πνευμάτων τών ζωοποιών, τών μόνων πλησιάρχων.

185 Δόξα ΓΙατρί καί Υίώ καί Άγίω Πνενματι

Δόξα σοι πρέπει πάντοτε, δόξα είς τόν αιώνα,
δόξα σοι νϋν τε καί αεί καί έως τών αιώνων

καί νϋν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν.

Ναι, τέκνον μου γλυκύτατον, πολλά παρακαλώ σε,
190 συγχώρησιν τών Χριστιανών καί άφεσιν τούς δώσε.



ΘΡΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

203

ΜΕΡΟΣ 13'.

1) Μελφδία έκ Κάτω Χωρίου (Ε)1

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 74 (Μουσ. άρ. 1(ί051γ, ταιν. 1193 Α,,).
Τρόπ. re, τον. mi = re Τραγ. : Κυριακή Πετάση (15)
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Τ=Ψ

παν - των η χυ-ρ, - α.

1 Τό ίίιρος της μελωδίας είναι έκκλησιαστικόν και υπενθυμίζει μουσικάς γραμμάς
ίίμνιον, ώς π. χ. είναι ή αρχή τοϋ αντομέλου τροπαρίου τοϋ Α' ήχου «Νεφέλην σε φωτός
άϊδίον, Παρθένε» (βλπ. Μουσικό; Πανδέκτης, τόμ. Γ' (είρμολόγιον), εκδοσις Άδελφότητος
θεολόγων «ή Ζωή», 'Αθήναι 1936, σ. 311).
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Έκ τοϋ αύτομέλου έπίσΐ|ς τροπαρίου «ΤΙανενφημοι μάρτυρες» εχομεν τήν φράσιν,

(βλ. εν9* αν., ο. 310)
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Αποκατάστασις

Πα - pi - στα - με - vu στο στατυ - ρο η

to - χος Ä€ - σττο - να

J) J-I J>

S

παν - tin - η

2) Μελωδία έξ 'Αγίου Ιωάννου (I)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 79 (Μουσ. αρ. 16061, ταιν. 1193 Β,).
Τρόπ. re, τον. do = re. Τραγ.: Νικόλαος Έμμ. Κοπανάκης (40) :

Α)

j J» J) ' J) ^

DD Π<

pi - οία - με - νη

οίο βίου - ρο

*αι CW - toc Υ* - νο - μ« — νος.

ήτις προσομοιάζει πρός τήν μουσικήν φράσιν του άσματος «Θεοτόκος Δέσποινα».

1 Μετ' άντιπαραβολήν δλθ)ν τών (^δομένων στροφών προέβημεν εις τήν ρυθμικήν

και μελφδικήν άποκατάστασιν του άσματος. Ό ρυθμός είναι ό τών , έκτελοΰμενος

- ,. „ 5 2 + 3 ,. . , . . ' , .

εις πεντε κινήσεις, ο>ς εαν ητο —— =—-—, ητοι εις εκαστην κινησιν εκτελούνται

δύο όγδοα.

5 Δια τοϋ έντύς παρενθέσεως αριθμοί' δηλοΰνται τά έ'τη ηλικίας τοϋ αδοντος.
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3) Μελωδία εκ Σταυροχωρίου (Λ)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 80 (Μοιό. άρ. 16062, ταιν. 1193 Β3).
Τρύπ. re, τον. do:: : re. Τραγ. : Καλλιόπη Γεωργ. Κουρουπάκι] (52).
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χαι του τιαν-ioç χυ - ρι - α
Α)

Ë

\ j) —

~--i «τ-

d]
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4) Μελωδία έκ Καλαμαύκας (Η)

Κ. Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445 σ. 78 (Μουσ. άρ. 16059α, ταιν. 1193 Α ,„).
Τρόπ. re, τον. re r: re. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριών.

(J>= c^ 270)

σ Tt ο c - να των τιαν - Τα>ν η χυ

Φ

5) Μελίΰδία έκ Μιλάτου (Ο)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 82 (Μουσ. άρ. 16064, ταιν. 1193Β-).
Τρόπ. re, τον. mi ~ re. Τραγ.: ' Ελένη Λαυρεντάκη.

(C)

—β

παρ - - νος χαι χν - ρ»
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(>) Μελωδία εκ Χριστού (Ζ)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 75 (Μουσ. άρ. 16053γ, τ«ιν. 1193 Α,,).
Τρόπ. mi, τον. mi mi. Τραγ. : 'Ιωάννα ΣπαΟαράκη (15).

260 )
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7) Μελφδία έξ Όρεινοΰ (Δ)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 77 (Μουσ. άρ. 16058α, ταιν. 1193 Α,,).
Τρόπ. mi, τον. re — mi. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριών.

(JI cvj 248 )

Πα - ρι - στα - με - νη στο - σταυ-ρο

m

πα - νο - γνος- Μα ρι - α ,

η θε - ο - το- κος

των παν - των ^ κυ - ρι - α.

É

tr—♦—tr~

S) Μελφδία έκ Βασιλικής (Ρ)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 81 (Μουσ. άρ. 16063, ταιν. 1193Η,).
Τρόπ. mi, τον. do mi. Τραγ. : Καλλιόπη Κο>ν. Δερμιτξάκη (35).

§ JH^I js1 »j j)»rj^. § ■

«οι et - ο - το - χος ο - λη - ίώς - και
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W i j

(Τ)

παν - τος χυ ρι — α.

Α)

8)

»—»

9) Μελωδία έκ Βραχασίου (Σ)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 84 (Μουσ. άρ. 16026, ταιν. 1192Λ2).
Τρόπ. mi, τον. si = mi. Τραγ. : Γεωργία Ν. Κυριακάκη (20).

J= c^o 264

3 „Κ· 1 g i · I I =

Πσ — pi - στα - με - νη ιω στσυ - ρω

η πα-νσ-

γνος .

m

Μα - ρι - σ. χαι θε - ο - τό - χος χαί ά

pE^ÊÉg

γνη

χσι του παν - τος.

Κυ - ρι - α.

10) Μελωδία έξ Έξω Μουλιανών (Ξ)

Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ. 3445, σ. 83 (Μουσ. άρ. 16025, ταιν. 1192 Α,).
Τρόπ. fa, τον. do$ = fa. Τραγ.: Αικατερίνη Γ. Τσικαλάκη.

J=«XJ208

τ "ΛJtsï

Πα

ρι - στα - με - νη στο — στσυ ρο

Πά - να - γνος— Μα - ρι - α, ή θε - - ο ιό - κος
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11) Μελωδία έκ Μύθων (Θ)

Κ.Ε.Ε.Δ. χειρ. 3445, σ. 74 (Μουσ. άρ. 16052β, ταιν. 1193 As).
Τρόπ. χρωμ. sol, τον. fa$ = sol. Τραγ. : όμιλος τραγουδιστριών.

(J = ^T40)

m

m

É^S

«c - ο -
t

i

χος Äf

t

1

Tiev - των

οτιοι - va

pi

12) Μελωδία έξ 'Ανατολής (Γ)

Κ.Ε.Ε.Δ. χειρ. 3445, σ. 76 (Μουσ. άρ. 16056α, ταιν. 1193 Als).
Τρόπ. χρωμ. sol, τον. do = sol. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριών.

(J = «-oll2 )

i

Πα - pi -οτα - με

νη — οτο

ρο

πα - να

γνος

Μα
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1' j |.·|

φ

- Ρ·

Ac -

α,

η θί - ο το

χος

τι m

καν — των

13) Μελωδία έκ Καλοΰ Χωρίου (Μ)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 78 (Moυσ. άρ. 16060, ταιν. 1193 Β,).
Τρόπ. χριομ. sol, τον. fa = sol. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριών.

( J= 92)

Φ

r r ι* ein

pi

0t - ο το κος—

και παν - των
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14) Μελωδία εκ Μεσελέρων (Ν)

Κ.Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 76 (Μουσ. άρ. 16055β, ταιν. 1193 Α,2).
Τρόπ. do, τον. la = do. Τραγ.: όμιλος τραγουδιστριώ

(*l=ro 256 )

c-k-\
JJ2_h—

Πα - ρι

στα - με - νη στο σταυ -

É

h & J)

ρο

É

η πα

να — γνος Μα - ρι —

η 9ε - ο - το - ko ϊ Δε σποι

£

£Ξ=5

-++-^

νο !wv τιαν των η χ\> ρι g-

Φ

τον.

15) Μελωδία εκ Κεντρί (Π)

Κ. Ε.Ε.Α. χειρ. 3445, σ. 76 (Μουσ. άρ. 16054, ταιν. 1193 Α10).
Τροπ. re, τον. sit>r=:re. Τραγ.: Μαρία Καβουσάνου (1

1 co 224

Πα - pi - οία-μ Λ d fi1 ι· ""''M- m1  : - νη oto_ Γταυ ρό- η πά - να-γνοςΜα-
-pi - a , î  L· 1-1 ,, 1 ^y*-  θε - ο - τό - κος Λε -  κ1 h 1 Η « 1 F^P __J 9  οποί-να — τών  π κ κ
V ij J' J1 J }-Ji-J-1-'-J--h

παν - των η κν - ρ·

κο - σμου



ΘΡΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

213

s

ϋ

η με - οι - τρι - α χαι μο - vu αω-τ-η-ρι - α,-

i g j

I Ρ J' J' Ρ J

ελ — πι - δα ιών α - μαρ

τω - Χων χαι η — πα —

I

- ρη - γο - ρι - α

Άποκατάστασις.

η με - Οι - τρι - α - χαι μο — νη ou - τη - ρι - α,

tX - π!- ία των ο — μαρ - τω - Χων χαι η πα-ρα-γο-ρι-α.

ΜΕΡΟΣ Γ'.

Έκ τών παρατιθεμένων ανωτέρω μελωδιών τού άσματος άνήκουν εις τό
διατονικόν γένος αί έκ Κάτω Χωρίου (Ε), Άγίου 'Ιωάννου (I), Σταυροχωρίου
(Λ), Καλαμαύκας (II), Μιλάτου (Ο), Χριστού (Ζ), 'Ορεινού (Λ), Βασιλικής (Γ)
καί Βραχασίου (Ε).
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Ai τρεις πρώται (Ε, I, Λ) υπάγονται εις τον τρόπον re = πα, ό οποίος
αντιστοιχεί εις τήν κλίμακα τοϋ Α' ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσι-
κής με τήν εξής διάταξιν φθόγγων :

Εις τάς μελωδίας εκ Καλαμαυκας (Η) και Μιλάτου (Ο), αΐτινες ανήκουν εις τον
αυτόν τρόπον (re)1 παρουσιάζεται ή ιδιοτυπία τής βαρυνσεως τοΰ φθόγγου sol.

Τό υπέρ τήν ϋφεσιν σημειουμενον βέλος σημαίνει ότι ό φθόγγος soli? εκτελείται
κατά τι υπερυψωμένος. Ή διαμορφωθείσα ουτω κλΐμαξ αποτελεί χρόαν 2 τοϋ
τρόπου re = πα.

Αί μελιοδίαι εκ Χριστού (Ζ), 'Ορεινού (Δ), Βασιλικής (Ρ) και Βραχασίου (Ε)
ανήκουν εις τον τρόπον mi = βου με τήν εξής διάταξιν φθόγγων :

Ό τρόπος ούτος αντιστοιχεί εις τήν κλίμακα τού Τετάρτου (λεγέτου) ήχου
τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μοτ'σικής, ήτις έχει τονικήν βάσιν τον φθόγον
βου = mi. Αί εις τόν τρόπον τούτον άνήκουσαι μελφδίαι δεν χρησιμοποιούν όλό-
κληρον τήν έκτασιν τής κλίμακος άλλα τμήμα αυτής, ήτοι εκτείνονται μέχρι τής
τετάρτης άνωθεν τής τονικής και εις δΰο φθόγγους κάτωθεν αυτής.

Ή εκ τοΰ χωρίου Βασιλική (Ρ) μελωδία παρουσιάζει τήν ιδιοτυπίαν ότι
καταλήγει τελικώς εις τόν fa = Γα, ως εάν άνήκεν εις τόν τρόπον τού fa, αντί
τού φθόγγου mi = βου εις όν έπρεπε φυσιολογικώς νά καταλήξη.

Έκ τής συγκρίσεως τής μελωδίας ταύτης πρός τήν εξ 'Ορεινού (Δ), ήτις,

1 Τό άκουσμα τών μελωδιών έδημιοΰργησεν εις ημάς κατ' αρχήν τήν έντΰπωσιν ότι
ανήκουν είς τόν χρωματικόν τρόπον τοΰ sol. Άπό έσωτερικά όμως στοιχεία τών μελω-
διών, ώς π. χ. οΐ δεσπόζοντες φθόγγοι, τό πήδημα do - fa είς τήν αρχήν και ή ατελής
κατάληξις είς τήν συλλαβήν «νά» τής λέξεως «Δέσποινα», έπείσΰημεν τελικώς ότι πρό-
κειται περί χρόας και οτ'χί περί χρωματικού τρόπου.

2 Περί χροών τοΰ τρόπου τοϋτου, βλπ. είς Χονσάνθον, Μέγα ΰεωρητικόν τής μου-
σικής, Τεργέστη 1832, σ. 119.
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έχουσα τον αυτόν μελφδικόν πυρήνα, θεωρείται ύφ' ημών πιστότερα τής εκ Βασι-
λικής, ως προερχομένη εκ χωρίου πλέον άπομεμονωμένου ακόμη καί σήμερον,
προκύπτει ότι ή κατάληξις εις τον fa δέον, όπως θεωρηθή ώς λάθος των εκτε-
λεστών, τό όποιον συν τώ χρόνω έπεκράτησεν. Είναι όμως πιθανόν αυτη νά
είναι αποτέλεσμα επιδράσεως εκ τών γειτονικών χωρίων Κεντρί καί Κάτω Χωρίου,
των οποίων αί μελωδίαι καταλήγουν εις τον fa.

Επειδή αί ύπό εξέτασιν μελωδίαι (Ζ, Δ, Ρ, Σ) δεν έχουν μεγάλην μου-
σικήν έκτασιν, θά ήτο δυνατόν νά θεωρηθ-οϋν ώς ανήκουσαι εις τον τρόπον
<1ο = νη, όποτε αμφότεραι αί καταλήξεις εις mi καί fa δύνανται νά δικαιολο-
γηθούν, ώς εκτίθεται κατωτέρω εν σελ. 217 καί εξ.

Ή έκ τοϋ χωρίου 'Έξω Μουλιανά μελωδία ανήκει εις τον τρόπον fa, όστις
αντιστοιχεί εϊς τήν κλίμακα τού Τρίτου ήχου τοϋ εναρμονίου γένους τής Βυζαντι-
νής εκκλησιαστικής μοτισικής μέ τήν εξής διάταξιν φθόγων :

Αί μελωδίαι εκ Μυθ-ων (Θ), 'Ανατολής (Γ) καί Καλού Χωρίου (Μ) υπά-
γονται εις τόν χρωματικόν τρόπον τού sol, ό οποίος αντιστοιχεί εις τήν κλίμακα
τού Δευτέρου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής μέ τήν εξής διά-
ταξιν φθόγγων :

Τό υπεράνω τοϋ φ&όγγου lab βέλος ετέθη προς ένδειξιν ότι ούτος εκτελεί-
ται κατά τι υπερυψωμένος. Εις τάς δυο τελευταίας (Γ καί Μ) μελωδίας ή ΰφεσις
εις τόν εν λόγω φθόγγον άφηρέθη τελείως, διότι αί τραγουδίστριας επηρεα-
σμένοι ίσως έκ νεωτέρων τάσεων περί τήν έκτέλεσιν τών μελών τοϋ Δευτέρου
ήχου, εκτελούν τούτον φυσικόν. Παρ' όλον ότι διά τής αφαιρέσεως τής ύφέσεως
αί μελφδίαι καθίστανται διατονικαί, κατετάξαμεν αυτάς εις τόν χρωματικόν τρό-
πον τού sol, διότι, αφ' ενός μεν διατηρούν τά υπόλοιπα χαρακτηριστικά τοϋ
τρόπου, ήτοι τονικήν βάσιν, δεσπόζοντας φθόγγους κλπ., αφ' ετέρου δέ, διότι
είναι γνωστή ή προέλευσις αυτών εκ τών πρώτων μουσικών φράσεων τού αυτο-

1ον· t
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μέλου έξαποστειλαρίου τοϋ Β' ήχου «Τοις μαθηταϊς συνέλθ-ωμεν», τού οποίου τό
ποιητικόν κείμενον είναι συντεταγμένον εις στίχους πολιτικούς δεκαπεντασύλλαβους'

"Ηχος Β. Α

Τοις μα -άη χαι αις συ νε ελ. θω μεν εν ο ρει

43- - Ι- ^ ?. —I e_ -, -^Ic---, I

Γα α λι λαι αι ας πι στει Χοι στο ον Θε α α σα

~> — I «— —» —» I - JL ^____

—J W 1\

σ&αι λε γον τα ε ε ξου σι ι αν '

m

Τοΐς μα - - ταΓς - ου - νελ

-Î-»__

\>ω —

J J lUJ

-μεν εν

ο - ρει

Γα

λι

λαι

°ς

Φ

πι - oui Χρι - οίον

-ίε - α

ο α - οΛαι

— Ii --1--r""l-
-—^—^— «ι -

λί - γον - χα

ξον - σι

Έκ τής συγκρίσεως τών μελωδιών τούτων τοϋ άσματος πρός τήν άνωτέρω
ώς πρότυπον μελωδίαν τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής προκύπτει ότι
αύται άποτελοϋν παραλλαγάς (variations) αύτής, χωρίς όμως ν' άλλοιοϋται ό βα-
σικός μουσικός πυρήν τοϋ προτύπου μουσικού θέματος.

1 Βλπ. είς Μουσικόν Πανδέκτην, τόμ. Γ', Είρμολόγιον. 'Αθήναι 1936, σ. 328.
("Εκδοσις 'Αδελφότητος Θεολόγων «η Ζωή».
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Αί δυο τελευταΐαι μελφδίαι, ήτοι αί εκ τών χωρίων Μεσελέροι (Ν) και
Κεντρί (Π), είναι δύσκολον νά ταξινομηθούν εις ωρισμένην τονικότητα. Ή πρώτη
(Ν) παρουσιάζει εξ άπόψ6ως τονικότητος όλως άξιοπρόσεκτον ίδιοτυπίαν. Ούτως,
ενώ tat' αρχήν φαίνεται νά δεσπόζη ή τονικότης do, ή τελική κατάληξις πραγμα-
τοποιείται εις τον fa. Τό φαινόμενον δεν είναι άγνωστον εις τήν Βυζαντινήν
εκκλησιαστικήν μουσικήν. Ώς γνωστόν ό πλάγιος τοΰ τετάρτου ήχος εργάζεται
κατά δύο συστήματα, ήτοι τό κατά «διαπασών» με βάσιν τόν νη = do και τό κατά
«τριφωνίαν» μέ βάσιν τόν ra = fa'. Πολλάκις, ιδιαιτέρως εις κανόνας, παρατη-
ρείται άνάμειξις τών δυο τούτων συστημάτων, όπως π.χ. εις τόν Μέγα Παρακλη-
τικών κανόνα, τόν κανόνα τοΰ Σταυρού κλπ. ένθα, άλλαι μεν εκ τών ωδών ψάλ-
λονται εις τό κατά «δια πασών», άλλαι δε είς τό κατά «τριφιονίαν». Ούτως,
όταν μιας ωδής ή οποία ψάλλεται εις τό κατά «δια πασών» σύστημα επακολουθ-ή
ωδή, ψαλλομένη εις τό κατά «τριφωνίαν», τό μέλος τοΰ τελευταίοι* τροπαρίου
αυτής αντί νά καταλήξη εις τόν νη = do καταλήγει είς τόν Ta=fa, προπαρα-
σκευαζομένης ούτω τής ακοής πρός άποδοχήν τής εναλλαγής τοΰ συστήματος.

Παράδειγμα εκ τού Μεγάλου Παρακλητικού κανόνος. Τελευταΐον τροπάριον
τής η' ωδής2.

' Ηχος π (Ä νη

> — cv -» —>__Ji_-» -» t_ru.

Χαι ρε θρο νε πυ ρι μορ φε Κυ ρι ου χαι ρε θει ει α χαιμα

_ _ rv ^ -»_|1_ <_ι!_-»

να δο χε στα μνε,1^1 χαι ρε χρυ ση λυ χνι α λαμ πας α σβε

-ν^ -3 __<_w -, JL

στε ε, χαι ρε των παρθεε νων δο ξα χαι μη τε ρων

^ Γ s ^ " cri

ω ρα ι σμα χαι χλε ε ος

1 Βλπ. Ίωάν. Δ. Μαργαζιώτη, Θεωρητικόν Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής,
"Αθήναι 1958, σ. 48.

2. Βλπ. Μουσικός πανδέκτης, τόμ. Ι" (είρμολόγιον), ένθ. όν., σ. 3C2.
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Χα ι - ρ c ύρο - - vt , - ρι - μορ - Κν - ρι -

Ή κατάληξις αύτη λαμβάνει χώραν ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι τό έπακολου-
θοϋν μέλος θά ψαλή ε'ις τό κατά «τριφωνίαν» σύστημα, ήτοι ε'ις τήν τονικότητα
fa, πράγμα όμως τό οποίον δέν συμβαίνει εις τήν ύπό έξέτασιν μελωδίαν, ήτις
έπανέρχεται είς τήν τονικότητα do ένεκα επαναλήψεως τής αύτής μελωδίας.

'Εάν μετατρέψωμεν τόν φθόγγον fa ε'ις mi, τότε διαιρείται ή τονικότης
do, δημιουργουμένης μιας ατελούς καταλήξεως εις τόν mi, ήτις είναι συνήθης
εις τόν πλάγιον τοϋ τετάρτου ήχο ν.

Ή δευτέρα μελωδία (Π) παρουσιάζει τό άσύνηθες φαινόμενον, δηλ. ή μου-
σική αύτής στροφή νά καλύπτη άντί ενός δύο δίστιχα. Περί τούτου τίθεται τό
εριότημα, έάν είναι πρωτογενές ή προήλθε μεταγενεστέρως έκ τοϋ συνδυασμού
δύο διαφορετικών μελωδιών. Χωρίς νά φαίνεται άπίθανον τό πρώτον, δύναται
μάλλον τό δεύτερον νά θεωρηθή ώς άληθέστερον. Έκ τής συγκριτικής μουσικο-
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λογικής εξετάσεως τής εν λόγω μελωδίας προς τάς εκ Κάτω Χωρίου
(Ε) καί Μεσελέρων (Ν), φαίνεται ότι αί δύο πρώται μουσικαί φράσεις, ήτοι αί
καλύπτουσαι τό πρώτον δίστιχον, παρουσιάζουν συγγένειαν πρός τήν εκ Κάτω
Χωρίου μελιοδίαν, ενφ αί δύο τελευταΐαι πρός τήν εκ Μεσελέρων. 'Εάν ληφθη
έτι ύπ' όψιν ότι τό Κεντρί ευρίσκεται μεταξύ τών δύο άλλων, ώς προηγουμένως,
χωρίων, ή δευτέρα ύπόθεσις φαίνεται ώς ή πλέον πιθανή.

Εις τόν πρώτον στίχον επικρατεί ή τονικότης re = πα, τήν οποίαν 'ιδιαι-
τέρως τονίζει ή κατάληξις εις τόν sol, ενώ ή χαρακτηριστική τελική μουσική
κατάληξις εις τόν δεύτερον στίχον δημιουργεί τό αίσθημα τής τονικότητος fa. Ή
μελωδία τών δύο τελευταίων στίχων, αν καί συγγενεύουσα, ώς ελέχθη, πρός τήν
εκ Μεσελέρων, εις τήν οποίαν δεσπόζει, ώς έδείχθη, ή τονικότης do, εν τούτοις
ενταύθα λόγω τού υποβαλλομένου γενικωτέροτ» μουσικού αισθήματος φαίνεται
προσιδιάζουσα ή τονικότης re, ήτις καί πάλιν εις τόν τελευταίον στίχον καταλή-
γει εις τόν fa.

Έξ έπόψεως ρυθμού, αί υπό εξέτασιν μελωδίαι, επειδή παρουσιάζουν άστά-
θειαν, δύνανται νά καταταχθούν εις τήν κατηγορίαν τών ρυθμοειδών ασμάτων,
πλην τριών, ήτοι τών έκ Κεντρί, Κάτω Χωρίου καί 'Έξω Μουλιανών, αί όποίαι
εξαιρέσει περιπτώσεων τίνων, παρουσιάζουν κανονικόν ρυθμόν. Τών έκ Κεντρί
καί Κάτω Χωρίου προέβημεν εις ρυθμικήν άποκατάστασιν, έπενεγκόντες διορθώ-
σεις τινάς, αί όποίαι, ώς πιστεύομεν, ουδόλως αλλοιώνουν τόν βασικόν χαρακτήρα
τών μελωδιών.

Ή ρυθμική αστάθεια δέον νά έξετασθή, μήπως προέρχεται έκ παραφθοράς
υπό τών εκτελεστών τής αρχικής μελωδίας, καίτοι είναι δύσκολον να διαπιστωθή
τούτο, διότι οί έκτελεσταί τραγουδούν μέ τοιαύτην ευχέρειαν τάς έστω καί παρε-
φθαρμένας ρυθμικώς μελωδίας ταύτας, ώστε νά δημιουργήται ή έντύπωσις ότι
όντως αυτή είναι ή πραγματική ρυθμική μορφή αυτών. Έκ τής συγκρίσεως όμως
δύο έξ αυτών, αΐτινες, αν καί προερχόμενοι εκ διαφορετικών χωρίων, ομοιάζουν
μεταξύ των, είναι δυνατόν νά ύ.ιοστηρίξωμεν μετά τίνος βεβαιότητος τήν ϋπαρ-
ξιν παραφθοράς. ΙΙαραθέτομεν κατωτέρω τάς ρυθμικάς μορφάς τών μελωδιών έξ
'Ορεινού καί Βασιλικής, έκ τών οποίων τήν πρώτην θεωρούμεν πιστοτέραν, ώς
προερχομένην έκ χωρίου, τό όποιον τυγχάνει πλέον άπομεμονωμένον τοϋ άλλου.

'Ορεινού Γ· ρ ρ ρ ρ
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Έκ τής συγκρίσεως τών δύο μελωδιών τούτων παρατηροϋμεν ότι εις μέν
τήν προηην μουσικήν φράσιν τής δευτέρας έχουν προστεθή τέσσαρες επί πλέον
χρόνοι πρώτοι, ήτοι δύο εις τό τρίτον καί δύο εις τό τέταρτον μέτρον, εις δέ τήν
δευτέραν δύο χρόνοι ε'ις τό τρίτον μέτρον. Έκ τούτων δυνάμεθα νά συμπεράνω-
μεν ότι καί εις τάς λοιπάς μελωδίας συνέβησαν τοιαύται ρυθμικοί άλλοιώσεις, αί
όποΐαι κληρονομηθεΐσαι εις τούς μεταγενεστέρους, κατέστησαν συν τά) χρόνω
συνείδησις ύπό τών έκτελεστών, επικρατησάσης ούτω τής παρατηρουμέντις ρυθμι-
κής άσταθείας.

Έξ έπόι|>εως μορφολογίας παρατηρείται ότι ή μουσική στροφή εκάστης
μελωδίας άποτελεΐται συνήθως έξ δύο μουσικών φράσεων Α καί Β, αί όποΐαι
καλύπτουν άντιστοίχως τούς δύο στίχους εκάστου διστίχου. Έκ τούτων ή Α κατα-
λήγει ή εις τήν τονικήν (Ζ, Σ, Η, Ο, Α, Ρ), ή είς τήν τρίτην (I), ή είς τήν ύπο-
δεσπόζουσαν (Ε, Λ), ή ύποτονικήν (Ξ), ή τέλος εΐς τόν δεύτερον κάτωθεν τής
τονικής φθόγγου (Γ, Θ, Μ). Έντύπωσιν προξενεί τό φαινόμενον ότι καί ή Β εΐς
τινας μελωδίας (Ε, I, Λ, Η) καταλήγει άτελώς εις τήν ύποδεσπόζουσαν ή τρίτην,
ένώ θά έπρεπε κανονικώς νά καταλήξη είς τήν τονικήν πρός δημιουργίαν τής
έντυπώσεως τοϋ τέλους. Τούτο δύναται νά έξηγηθή, εάν ληφθή ύπ' όψιν ότι ή
αύτή μελφδία επαναλαμβάνεται διαρκώς μέχρι τέλους τοϋ άσματος, μή δημιουρ-
γουμένης ούτω, λόγω τήζ συνεχείας, έντονου άνάγκης τελικής καταλήξεως' φαί-
νεται δ' έτι ότι προσιδιάζει περισσότερον ή ατελής κατάληξις, διότι, άφήνουσα
οιονεί αΐωρουμένην τήν φωνήν, προπαρασκευάζει τήν άκοήν διά τήν έπομένην
έπανάληι|'ΐν.

Εκάστη μουσική φράσις δύναται έτι νά χωρισθή εις δύο μικροτέρας α' καί
β', άντιστοιχούσας εις τά δύο ήμίστιχα, αί όποΐαι ώσαύτως καταλήγουν άτε-
λώς. Εκάστη επομένως μουσική στροφή παρουσιάζει τήν μορφήν A -f- Β ή
Α (= α β) -f- Β ( — γ -(- δ). Εΐς τινας περιπτώσεις, ώς π.χ. εις τήν μελφδίαν
έκ Σταυροχωρίου (Λ), τά δύο τελευταία ήμίστιχα εκάστου διστίχου παρουσιάζουν
τήν αύτήν μελιοδικήν γραμμήν, οπότε δημιουργείται ή εξής μορφή : Α (= α-(- β) -)-
+ Β(γ + β).

Ή έκτασις τών εξεταζομένων μελωδιών περιορίζεται έντός τών ορίων δια-
στήματος έκτης μεγάλης, έκ τών όποιων σπανίως έξέρχεται ή μελωδία" οσάκις δέ
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παρουσιάζεται έξοδος, αυτη αποτελεί είδος ποικιλματικού και ουχί πραγματικού
φθόγγου.

Ή διαδοχή τών φθόγγων εμφανίζεται ομαλή, μή άπαντωμένων πηδημάτων
άποτόμων και μεγάλων. Τά μεγαλύτερα εν χρήσει διαστήματα είναι τά τής καθα-
ράς 4ης και καθαρός 5η; , τά όποια όμως άποτελούν πηδήματα εκ τής τονικής
εις τήν ύποδεσπόζουσαν ή δεσπόζουσαν ή εκ τής δεσποζούσης εις τήν τονικήν, ώς
εκ τούτου δέ είναι συνήθη εις τήν άκοήν καί εύκολα εις τήν εκτέλεσιν.

Ό εν λόγω θρήνος, θεωρούμενος εν τω συνόλω του, ήτοι ώς ποίησις καί
μουσική, αποτελεί έκφρασιν τών συναισθημάτων τών εις τό πένθος τής Μεγάλης
Παρασκευής συμμετεχόντων πιστών, ιδιαιτέρως δέ τών γυναικών, αί όποίαι, ώς
μητέρες ή ώς μέλλουσαι μητέρες, αισθάνονται πολύ βαθύτερον τόν πόνον τής
Θεοτόκου, ή οποία ατενίζει τόν υίόν αυτής αποθνήσκοντα οίκτρώς επί τού σταυ-
ρού, μή δυναμένη νά προσφέρη εις αυτόν βοήθειάν τινα.

Ουδέν άλλο ΰ-ρι^σκευτικόν ασμα άσκεί τόσην ψυχολογικήν επίδρασιν εις τήν
εξεταζομένην περιοχήν τής Κρήτης, όσην τό ασμα τούτο, δια τού οποίου έχει
ενταύθα άντικατασταθή τό πανελληνίως γνωστόν ασμα «Σήμερον μαύρος οήρανός,
σήμερον μαύρη μέρα», αδόμενον είς τήν περιοχήν ταύτην τής Κρήτης ύπο μορ-
φήν καλάντων από τά παιδιά κατά τήν ήμέραν τής Μεγ. Παρασκευής.

RÉSUMÉ

La Vierge près de la Croix. Complainte populaire sur la cruci-
fixion de Jésus - Christ chantée le vendredi saint.

par Georges Amarianakis

Dans certains villages des cantons de Jérapétra, de Sitia et de
Mérambello (Crète orientale) une complainte populaire est chantée le
vendredi saint. C'est le thrène de la Vierge Marie pour son Fils crucifié.

Il s'agit d'une rime populaire en vers de 15 syllabes rimés par
deux, dont la version originale a été composéé au iyème siècle par le
moine Akakios Diakroussis de Céphalonie, comme Γ a démontré le prof.
M. Manoussakas.

Dans le cadre d'une enquête folklorique plus ample menée dans
la région ci-dessus mentionnée au cours des années 1967 - 68 nous avons
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recueilli les paroles et enregistré la mélodie de la complainte du vendredi
saint en treize versions. L'examen de ces versions présente un intérêt
non seulement du point de vue de la formation du texte, mais aussi
du point de vue musical. Cette rime est chantée à une voix dans l'église
par un groupe de femmes. Dans certains villages la participation d'hom-
mes dans ce groupe n'est pas exclue.

Parmi les mélodies enrégistrées onze appartiennent au genre
diatonique, trois au genre chromatique et une au genre harmonique.
Elles se classent toutes dans la catégorie des chants sans mesure mais
ayant des unités de ton fixes, sauf les trois indiquées par les lettres
Ε/Π et Ξ qui présentent un rythme régulier, surtout après leur réta-
blissement rythmique et mélodique.

Du point de vue de la morphologie, la plupart d'entre elles se
composent de deux phrases musicales A et B, qui couvrent respecti-
vement les deux vers de chaque distique. Chaque phrase musicale est
souvent divisée en deux plus petites α et β, qui couvrent les deux
hémistiches de chaque vers. Alors la mélodie entière prend la forme
A (= α -j- β) -j- Β (= γ -f- δ). Dans certains cas les phrases musicales β et δ
se ressemblent beaucoup ; alors la mélodie a la forme A (= α β) -(- Β
(= Y + ß)·


