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mant deux récits, relatifs à l'abolition du coutume inumaine de mettre
à mort les viellards pour prouver leur sagesse.

Parmi les croyances de magie, il a noté celle de «doudoula» (περπε-
ρούνας) par laquelle on invoque la pluie, pendant les périodes de séche-
resse.

Les croyances relatives à la naissance, le mariage et la mort cor-
respondent à celles de la plus part des régions du pays. On croit égale-
ment ici que la troisième nuit de la naissance de l'enfant viennent les
Moiras (les Fées) pour fixer son destin. Pour apaiser les Moiras, les
parents dresent cette nuit une table pleine des mets. Enfin, on croit que
les âmes après la mort sont conduites par l'Archange Michel, au milieu
du ciel où ils sont jugées.

Z'.
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(16-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1967)

υπο σταυρου καρακαση

Κατά τήν λαογραφικήν, ιδίςι μουσικήν, έρευναν ταύτην είς Κεφαλληνίαν,
συμφώνως πρός τήν ύπ' άριθμ. 56427/26.7.67 έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
είργάσθην, πλήν τής πόλεως, πρωτευούσης τής νήσου, 'Αργοστολίου και
εις τά χωρία : Λ ι λ ι ν α τ α, Βαλσαμάτα, Φραγκατα, Διγαλέτο,
Χ α ρ ά κ τ ι καί Τσακαρασιάνο, ένθα έξετέλεσα 98 ηχογραφήσεις δημω-
δών ασμάτων καί χορών (άρ. ε'ισ. μουσ. 14729 -14825), πρός δέ καί 9 εκκλη-
σιαστικής μουσικής έκ τής χορωδίας Ιεροψαλτών Κεφαλληνίας. Κατέγραψα έτι
καθ' ύπαγόρευσιν ύπό διαφόρων πληροφορητών κείμενα 17 δημοτικών τραγου-
διών, πρός δέ καί άλλην λαογραφικήν ύλην, άναφερομένην εις τόν άγροτικόν
βίον, έθιμα τού γάμου, τής τελευτής, τής λαϊκής λατρείας κλπ., έξορκισμούς, δει-
σιδαίμονας συνήθειας κ. ά.

Ή ύλη αύτη κατετέθη εις τό Κέντρον ύπ' άρ. είσαγ. χειρ. 3191/67, σύγ-
κειται δέ έξ 160 σελ. σχ. 8ου μεγάλου.

Ώς διεπίστωσα καί εις τήν Ζάκυνθον1, ομοίως καί εις Κεφαλληνίαν τρα-
γουδείται ή έντεχνος, γνωστή ώς επτανησιακή μουσική ή καντάδες, μόνον εις τήν

» Μουσική αποστολή είς Ζάκυνθον. Έπ. Κ. Λαογρ. ΙΗ'/ΙΘ' (1965/66), α. 261-270.
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πρωτεύουσαν καί τους πέριξ συνοικισμούς, ένφ είς τά ορεινά καί άπομεμονωμένα
χωρία, κατά τάς κοινωνικός καί θρησκευτικός έκδηλώσεις (γάμους, πανηγύρεις,
κηδείας κλπ.) αδονται δημοτικά τραγούδια, έκ τών όποιων πολλά είναι πανελλή-
νια, προσηρμοσμένα εις τό μουσικόν ύφος τής νήσου.

Τά κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων καί τού Λαζάρου, είναι
λίαν διαδεδομένα καί ε'ις μεν τήν πρωτεύουσαν, τό Άργοστόλιον, εκτελούνται εις
τετραφωνίαν, συνοδεία μουσικών οργάνων, εις δέ τήν ένδοχώραν μονοφωνικώς.
Τούς νεκρούς μοιρολογούν ενταύθα ώς καί ε'ις τήν λοιπήν Ελλάδα.

Είκ. 1. Όργανοπαικται είς τό χωρίον Δειλινάτα.

Έκ τών καντάδων ένδιαφέρον παρουσιάζουν «οί άριέτες», λαϊκά δίστιχα εις
τριφωνίαν ή τετραφωνίαν, ώς οί «άρέκιες» τής Ζακύνθου καί τά κάλανδα, τά
όποΐα ηχογράφησα άπό μέλη τής χορωδίας 'Αργοστολίου, μέ συνοδείαν παιδικής
μανδολινάτας ύπό τήν διεύθυνσιν τού Νίκου Παναγιωτάτου ' καί άπό τήν χορω-
δίαν «Ό Σπύρος Ποταμιάνος» ύπό τήν διεύθ-υνσιν τοϋ Ίωάνν. Άρβανιτάκη*.

Τά τραγούδια τοϋ Λαζάρου, τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, καθώς καί τά σχετικά
μέ τά "Αγια πάθη τοϋ Χριστού, συνηθίζονται εις όλα τά χωρία ε'ις τά όποΐα ε'ιρ-
γάσθην, ομοιάζουν δέ πρός τά τής λοιπής Ελλάδος.

' 'Αρ. είσ. μουσ. 14731 - 14732 - 14733.
» "Αρ. είσ. μουσ. 14760 - 14761 - 14762.
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Κατά πληροφορίας τής Σοφίας EU. Παπαδάτου, ετών 80, από τό Διγαλέτο '
«όταν πέθαινε κανείς, οί γυναίκες πιάνανε τά χέρια σταυρωτά κ' έμοιρολογούσανε,
λέγοντας διάφορα τραγούδια σέ ύφος μοιρολογιών. Τά ίδια τραγούδια, σέ άλλες
περιπτώσεις, τά λέγανε ώς χορευτικά μέ άλλο σκοπό». Ούτως ή πληροφορήτρια
έτραγούδησε τήν παραλογήν τής Εύδοκιάς (τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ) πρώτον ώς
χορευτικόν καί δεύτερον ώς μοιρολόγι. (Βλ. άσματα ύπ' άρ. 2 - 3).

Χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τής δημοτικής μουσικής τής Κεφαλληνίας άπο-
τελοΰν τά τσακίσματα, τά όποια παρεμβάλλουν οί τραγουδιστοί μεταξύ
τών στίχων καί τά όποια φθάνουν εις έν όκτάστιχον καί πλέον, όπως π. χ. εις τό
ασμα «τό μάθατε τί γίνηκε»

Έμάθατε τί γίνηκε, στή Πάτρα τί συνέβη ;

μά τόν ουρανό
στήν Πάτρα τί συνέβη, μά τήν θάλασσα'
μά τόν σταυρό πού κάνουμε
γιά σέ αού λέω χάνουμαι'
μά τήν σταυροπροοκύνηση
εσύ 'σαι ή παρακίνηση'

πού ντύθηκε μιά μελαχρινή μέ αντρικά μαλλάκια,

μά τήν θάλασσα,

μά τόν σταυρό, μά τόν Χριστό,

σέ παίρνω δέν σ' άπαρατώ'

μά τήν σταυροπροοκύνηση

ν- εσύ 'σαι ή παρακίνησις'

μά τόν σταυρό πού κάνουμε

γιά σένα έγώ χάνουμαι κλπ.

Τό πόσον βαθέως είναι ριζωμένη ή παράδοσις εις τήν μνήμην τοΰ λαοΰ,
έμφαίνεται άπό τό άκόλουθον περιστατικόν : Εις τό όρεινόν χωρίον Χαράκτι μοΰ
υπέδειξαν τήν 'Αφροδίτην Γερολυμάτου, ετών 90, γνωστήν μέ τό παρωνύμιον
«ή Κρητικιά», ώς γνωρίζουσαν πολλά τραγούδια. Πραγματικώς ή Α. Γερολυ-
μάτου, παρά τήν προχωρημένην ήλικίαν της, έτραγούδησε 10 τραγούδια, τά
όποια ηχογράφησα, καί μοΰ ύπηγόρευσε τά κείμενα άλλων 8 πολυστίχων τραγου-
διών. Χαρακτηριστικόν συντηρητικότητος είναι ότι αύτη, αν καί κάτοικος Χαρα-
κτίου πλέον τών 60 έτών, όμως όλα τά τραγούδια πού γνωρίζει προέρχονται άπό

1 Βλ. χφ., σ. 64.

3 "Αρ. είσ. μουσ. 14808, σελ. 76. (Τραγ. : Α. Λυμπεράτος, Β. Παυλάτος' βιολί :
Π. Παυλάτος).
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τόν τόπον, όπου Ιγεννήθη, τό χωρίον Γερακάρι (Ρεθύμνης Κρήτης), όπου τά
είχε μάθει άπό τήν γιαγιά της καί τήν μητέρα της. Άναφέρομεν μερικά άπό τα
πλέον ενδιαφέροντα Κρητικά άσματα :

α) 'Εκλέγανε οί ΣφακιανοΙ δυο Γεργιανές κοπέλλες,

τήν μιά τή 'λέγανε Ντουντοϋ, τήν αλλη Ζαριφάκη κλπ. 1
β) 'Επήραν τόν παπα Βορριά τις τρεις τον θυγατέρες,
τήν μιά τήν πήρε ό Βελής, τήν αλλη ό Βεζίρης,
τήν τρίτη τήν καλύτερη ό βασιλιάς τήν πήρε
γ) "Ενας παπάς ' Πιακοπιανός έβγαλ' ένα τσαρκάρι,
νά πιάσουν τόν Άρίφ Άγά τ' όμορφο παλληκάρι \
'Επίσης ή ιδία ύπηγόρευσε καί κατέγραψα Κρητικάς παραλλαγάς ακριτικών,
παραλογών και λατρευτικών ασμάτων.

'Εκ τών ήχογραφηθέντων ασμάτων έν Κεφαλληνία δημοσιεύομεν κατω-
τέρω επτά, τά έξης :

1) Τό άκριτικόν άσμα «Τό κάστρο τής Συρίας»', πανελληνίως
γνωστόν. Ή παραλλαγή αυτή έχει άπλήν μελωδικήν γραμμήν, ή οποία καλύπτει
είς 8 μέτρα τών 6/8 δύο στίχους δεκατρισυλλάβους άνευ τσακισμάτων η γυρι-
σμάτων. Ή τονική άπό τό sol* μετετέθη ε'ις τό la.

Ό τρόπος άνήκει ε'ις τό ré (ré lâ) άντίστοιχον τοΰ Α' ήχου τής Βυζαντινής
εκκλησιαστικής μουσικής.

J J> I J) J _ J. e>o 72
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' 'Αρ. είσ. μουσ. 14773, χφ., σ. 39.
' Άρ. είσ. μουσ. 14780, χφ., σ. 46.
s Άρ. είσ. μουσ. 14784, χφ., σ. 47.

* Βλ. Χφ. άρ. 3191, σ. 59, μουσ. εΐσ. 14791. (Τραγ. ό Διονύσιος Παυλάτος,
ετών 90, άπό τό Τσακαρασιάνος, 1967.)
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Σ' ούλα τά κάστρα πήγα κι ονλα τά γύρισα,
σαν τής Συριάς το κάστρο, κάστρο δεν ηύρηκα'
οί πόρτες ατσαλένιες και τά κλειδιά χρυσά
(τοϋ) γύρου, γύρου πύργος, δλο σίδερα.
5 Τούρκοι τό πολεμούσαν χρόνους δώδεκα
κι άλλους δεκατεσσάρους τά Τουρκόπουλα.
"Ενα σκυλί, σκυλάκι, Τούρκου, παπά παιδί.

— Σάν τί τό χάρισμά μου τό κάστρο νά παρ τή ;

— Μά σάν τό κάστρο πάρης, χίλιά 'ναι ή ρόγα σον
10 κ' ή κόρη πού 'ναι μέσα, γιά γυναίκα σου.

Βάνει μαξιλαράκι, τό βάνει γιά κοιλιά,

τοϋ παίρνει και δυό λεμόνια στό στήθος γιά βυζιά.

Τόν πύργο, πύργο, πάει και λιανοκλαίοντας :

— Άνοίξετέ μου νά 'μπω τής έλεεινής,

15 πού 'μαι γκαστρωμένη νά κάνω τό παιδί.
Κι ίσα ν' άνοίξ' ή πόρτα χίλιοι έμπήκανε
κι ίσα νά καλανιίξη τό κάστρο πήρανε.

2-3) Ή Σοφία EU. Παπαδάτου έτραγούδησε τήν παραλογήν τοΰ «Νε-
κρού αδελφού», πρώτον ώς μοιρολόγι καί έπειτα εις ρυθμόν χορευτικόν.

Ή 1*1 παραλλαγή1, ώς μοιρολόγι, είναι ρυθμοειδής καί είς τόν τρόπον
τοΰ do (do = ré), άντίστοιχον τοΰ πλαγίου Δου ήχου τής Εκκλησιαστικής μου-
σικής. Ή έκτασις τής μελωδίας είναι μία 6*)·
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1 (Κ. Λ. χφ. 3191, σ. 62. "Αρ. είσ. μουσ. 14794 (ταιν. 1100Α,). (Τραγ.: Σοφία
Παπαδάτου (έτών 80). Διγαλέτον, 1967).
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'/1π' άκρη σ' άκρ^ τ' ουρανού κι απ άκρη σ' άκρ»7 κόσμου
προξενητάδες ήρθανε τήν Ευδοκία và πάρουν.
Τά 'ννιά 'δέρφια δεν θέλανε, ή μάννα κι ό πατέρας,
κι ό Κωνσταντής τήν ήθελε στ' άλαργινά, στά ξένα.

5 — Μάννα μ', νά τήν παντρέψουμε τήν Εύδοκιά στά ξένα-
στά πέλαγα πού περβατώ νά 'χω κ' εγώ άποκούμπιο.

— Μ' άν άρρωστήσω, Κώστα μου, και ποιός θά μοϋ τήν φέρη ;

— Μ' άν άρρωστήσης, μάνα μου, έγώ θά σου τήν φέρω.

Ή δευτέρα παραλλαγή 1 εις τόν τρόπον τοϋ ré καλύπτει ένα δεκαπεντα-
σύλλαβον στίχον ε'ις 7 μέτρα τών 4/8, έκαστον τών οποίων μετρείται ε'ις δύο
κινήσεις.

Ή τονική τοϋ ré μετετέθη εις τήν φυσικήν θέσιν της.

κι στι' α - κρη σ'ά

κρη χο

1 'Αρ. μουσ. είσ. 14795 (χφ. σ. 62).
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^ Πρ -f—— * - ξ ί - νη - το - δ ν—I-  ες - στ I ρ-η |- I  * ·,_J- ·  ει - λε - (Τι
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τήν Εΰ - δο - κιά - νά τιά — — ρη.

Άπ ακρη σ' άκρη τ' ουρανού κι άπ' Άκρη σ' άκρη κόσμου
προξενητάδες έστειλε τήν Εύδοκιά νά πάρη.
'Εννιά άδέρφια δεν εθέλανε, ή μάννα κι ό πατέρας,
κι ό Κωνσταντής τήν ήθελε στ άλαργινά ατά ξένα.

5 —Μάννα, νά τήν παντρέψοννε στ' άλαργινά, στά ξένα.
στά ξένα, δπου περβατώ, νά 'χω κ' εγώ άποκούμπι.

— Μ' άν άρρωστήσω, Κώστα μον, ποιός θέ νά μοϋ τήν ψέρη ;

— "Αν άρρωστήσης, μάνα μον, εγώ θά σοϋ τήν φέρω,
τό καλοκαίρι δυο βολές και τόν χειμώνα μία '.

4-5) Τό ασμα «αμάραντος» έτραγούδησεν ό Διον. Παυλάτος, 90 έτών
άπό τό Τσακαρασάτο', εις ρυ9·μόν 6/4, όπως είναι γνωστός έν Πελοποννήσω, είς
τόν τοΰ τσάμικου χορού. Τήν 2αν παραλλαγήν έτραγούδησεν ό υιός του Βασίλης,
έτών 40, εις ρυθμόν καλαματιανόν 7/8, εις νεωτέραν μελωδίαν, προσαρμοσθεί-
σαν εις τήν νησιωτικήν νοοτροπίαν.

Ό τρόπος είναι τοΰ fa (fa - do), άντίστοιχος τοΰ τρίτου ήχου τής Βυζαντι-
νής 'Εκκλησιαστικής μουσικής καί τοΰ fa μείζονος τής ΕυρωπαϊκήςΠάντως
πρόκειται διά τραγούδι τό οποίον δεν είναι τοπικόν αλλ' εισήχθη άπό τήν ήπει-
ρωτικήν Ελλάδα, ούτω δέ δέν άφωμοιώ9·η μέ τήν έγχώριον μουσικήν αίσθ-ητικήν.

1 Κ. Λ. χφ. 3191, σ. 62 -63. 'Αρ. εϊσ. μουσ. 14795 (ταιν. 1100 Α 2). (Τραγ. Σοφία
ΙΙαπαδάτου έτ. 80. Διγαλέτον 1967).

2 Κ. Λ. χφ. 3191, σ. 60. 'Αρ. εϊσ. μουσ. 14792 (ταιν. 1099 Α9).

3 Άρ. 4 μουσ. εΐσ. 14792, α. 60, άρ. 5 μουσ. εϊσ. 14793, σ. 61.
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Πάνω σέ τρί-κιάμάν, άμάν, αμάν πάνω σέ τρίκορφο βουνό
μάννα και θυγατέρα δυό
μαζεϋαν τόν αμάραντο
και τό σερνικοχόρταρο'
5 κ' έκεϊ παύ τό μαζεύανε
και τό κορφολογούσανε

μαν - να και - γα - ΐ£, γα - τε - ρα δυο —
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Άπό λαγκάδι, σ' όρη, σε βουνό '
μάννα και θυγατέρα δυό
μαζεϋαν τόν άμάραντο
και τό σερνικοχόρταρο.

5 Κ' έκεϊ πού τόν μαζεύανε,
έδίψασε ή καλύτερη
κι άπ' δλες ή όμορφήτερη.
Πάνε στή βρύση γιά νερό
κ' έκεϊ βρήκαν έναν νιο καλό.

10 — Μάννα μου, νά τόνε πάρουμε,
γαμπρό νά τόνε κάνουμε.

— Μωρή, ψωμί δέν έχουμε,
τόν ξένο τί τόν θέλουμε ;

— Μάννα, τό καρβελάκι μου

15 δικά τό λεβεντάκι μου.

— 'Εμείς κρασί δέν έχουμε,
τόν ξένο τί τόν θέλουμε ;

— Μάννα, τό καρτουσάκι μας
δικάει τό λεβεντάκι μον.

20 — Κρεββάτι έμεϊς δέν έχουμε,
τόν ξένο τί τόν θέλουμε ;

— Μάννα, τό κρεββατάκι μου
χωράει τό λεβεντάκι μου.

6) Ή «ρίμα τοΰ Μανέττα» είναι διαδεδομένη εις τάς νήσους
τοΰ Αιγαίου, τοΰ 'Ιονίου και είς τήν Δωδεκάνησον. Ή Κεφαλληνιακή παραλ-
λαγή αδεται εΐς τρόπον τοΰ do (do = fa), πλαγίου τοΰ Δ' ήχου, καί αποτελείται
άπό δύο μοτίβα Α-|-Β εξ 8 μέτρων των 4/8 (εΐς 2 κινήσεις), έκαστον τών οποίων
καλύπτει ένα στίχον 13σύλλαβον

1 Χφ., σ. 61. Άρ. εϊσ. μουσ. 14793 (ταιν. 1099 Α»). (Τραγ. ό Βασίλης Παυλά-
τος έτ. 40. Τσαρκασιάνος 1967).

' Άρ. μουσ. είσ. 14749, χφ., άρ. 3191, σ. 19. (Τραγ. ό Άνδρ. Μαυροειδής άπό
τά Βαλσαμάτα).
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Ή ρίμα τού Μανέττα (χορός σαρτικός - στά δύο)1

«0 <->92
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ED "Η - 3ε - λ'ό Μα - νέτ - τας, Μα - νέτ - τας νά μι - σέ - ψη----

m

"Οποιος θέλει ν' άκούση και và μάθη,
τή ρίμα τοϋ Μανέττα πώς έστάθη.
"Ητανε στήν Πόλη ξακουσμένος
καί πρωτοκαπιτάνος καμωμένος.
5 "Ηθελε ό Μανέττας và μισέψη,

1 Χφ., σ. 19. "Αρ. είσ. μουσ. 14750 (ταιν. 1095 Β9). (Τραγ. ό "Ανδρέας Μαυροειδής
έτ. 73. Βαλσαμάτα, 1967).
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με τό καράβι τον νά ταξιδέψω.

— Φεύγεις, Μανέττα μου, κ ε με μ' άφήνεις,
τήν άμοιρη, τίνος με παραδίνεις ;

— "Εχω παπα, παπά, πνευματικό μον,
10 νά μον προσεχή τό σπίτι τό δικό μον.

Λεν επρόκαμε ό Μανέττας νά άλαργάρη

πού άρχισε ό παπάς και τήν τρακάρει (δρακάρει).

— Σοϋ είπα, παπά, παπά, φϋγ' άπό μένα,
γιά Οά σον κόψοννε μαλλιά και γένεια'

15 σοϋ είπα, παπά, παπά, κάνε δουλειά σου,
γιά θά σοϋ κόψοννε τή λειτονργιά σον . . .

7) Κάλαντα τού Λαζάρου. Εις τό Χαράκτι τό Σάββατον τοϋ
Λαζάρου όμιλος δ - 6 παιδιών, φερόντων τόν Λάζαρον, περιέρχεται τάς οικίας
άδων τό τροπάριον τής εορτής. Τόν Λάζαρον κατασκευάζουν ώς εξής : «Παίρνουν
ένα μεγάλο κόκκινο γυναικείο μαντήλι και σκεπάζουν μ' αυτό έ'να καλαμένιο
σταυρό πού τόν στολίζουν μέ κάτι άσπρα άγριολούλουδα σάν πρός μαργαρίτες
καί άλλα λουλούδια της έποχής. Τόν Λάζαρο κρατούν σ' ένα ψηλό καλάμι, σάν
λάβαρο καί πηγαίνουν άπό σπίτι σέ σπίτι λέγοντας τά κάλαντα καί παίρνοντας
διάφορα δώρα»1.

Τό δημοσιευόμενον ασμα ! είναι παλαιός σκοπός, όστις σήμερον έχει άντικα-
τασταθή άπό άλλον, νεώτερον, τόν όποιον οί μαθηταί μαθαίνουν είς τά σχολεία.

Ή μελφδία άνήκει εις τόν τρόπον τοϋ do, άντίστοιχον τού Δ' διατονικοϋ
ήχου τής 'Εκκλησιαστικής μουσικής, μέ χαρακτηριστικήν κατάληξιν εΐς τήν πέμ-
πτην, καλύπτει δέ ε'ις 6 μέτρα τών 4'8 δύο δισυλλάβους στίχους.

-Γρ c—3 112

tin dut ___

Χ Λ n Ji j'^Ti^-r^r^

I I I Ήρ-î ο —— Λα - ζα - ρος, ήρΛ - αν τα βα - για'

I j) > ^ j> u j * $ k J ^

■Jp - -ίε xo κλει - δι τής i - βδο - μά - δας

» Βλ. χφ. 3191, σ. 137. (Πληροφ. Ν. Μπενετάτου, έτών 14).

3 Χφ. άρ. 3191, σ. 22, άρ. μουσ. 14753 (ταιν. 1035 Β,,). (Τραγ. ή Μαριγώ Κου-
ρούκλη, έτών 72. Φραγκάτα 1967).
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*ι ό Ά - φέν - της μας τής μα - κα - ρί - ας.
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□Q Μαρ - ·5α 'ξευ -

ρε το; ιιρο · υ - παν - τα το,

1Ρ3

σκυ - φτει,προ - σκυ
Tor.

να - ει και χαι - ρε - τα το-

τ Ηρθ' ό Λάζαρος, ήρθαν τά Βάγια,
ήρθε τό κλειδί τής εβδομάδας,
ήρθε κι ό υιός τής Παναγίας
κι ό 'Αφέντης μας τής μακαρίας.

5 Μάρθα 'ξευρέ το, προϋπαντΛ το,
σκύβει προσκυνάει και χαιρετά το.

— ΓΙοϋ 'σονν, Λάζαρε, δέν έφαινόσουν,
πού σέ κλαίγανε οι άδελφές σου ;

— "Ημουνα ατή γή βαθιά χωσμένος

10 κι άπό τους νεκρούς άπεθαμένος.
Τότ' ό Λάζαρος ευθύς άνέστη
κι άπό τους νεκρούς έφανερέθη.
Δός μ , άφέντη μου, λίγο νεράκι,
πού 'ν' τά χείλη μου πικρό φαρμάκι,

15 γιατί στήν Κόλαση πολλά πικράδια
νά τό ξεύρετε δλοι καθάρια.
Κ' εσείς, χριστιανοί, όπού τ' ακούτε,



ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΝ 374

κάνετε καλά μήν κολασθήτε4
νά πηγαίνετε στήν εκκλησία
20 νά προσεύχεστε με εύταξία.

Πρέπει νά σημειωθή ότι ένταύθα, εις Κεφαλληνίαν, δέν απαντώνται κλέ-
φτικα καί γενικώτερον τραγούδια τής τάβλας είς ελεύθερον ρυθμόν καθώς καί
μελφδίαι εις χρωματικούς τρόπους, καί τούτο, διότι τά μή διατονικά καί εις ομα-
λούς ρυθμούς άσματα είναι άντίθετα πρός τό ύφος τής νησιωτικής μουσικής.

Οί κυριώτεροι λαϊκοί χοροί σήμερον εις τήν Κεφαλληνίαν είναι ο συρτός
εις δύο πάσσα (βήματα), ό λεβαντίνικος, ό σταυρωτός, ό χορός συρτός, ό πηδηκτός
ή κουτσός, ό Κεφαλονίτικος μπάλλος, ό χορός συρτός διπλός κ. ά.

Εις τό πρόσφατον παρελθόν ύπήρχον εν χρήσει εις τήν νήσον, πλήν τοϋ
βιολιού, κιθάρας καί μαντολίνου, καθώς καί τών πνευστών μουσ. οργάνων τών
Φιλαρμονικών, καί τά καθαρώς λαϊκά όργανα, ώς ή φλογέρα, τό σκορτζάμπουνο
καί τό άνακαρί (πίπιζα - ζουρνάς), τά όποια όμως σήμερον έχουν εκλείψει σχεδόν
παντελώς.

Τελειώνων τήν σύντομον ταύτην έκθεσιν σημειώνω, ότι λόγω τ°ύ ορεινού
τού έδάφους τής Κεφαλληνίας τό όργωμα εις πολλάς περιοχάς εξακολουθεί νά
γίνεται μέ τό τσαπί καί τύ ξυλαλέτρι. Συνήθως ό διαθέτων έν μόνον ζώον,
γίνεται σέμπρος μέ άλλον, έχοντα επίσης έν ζώον, ούτω δέ οργώνουν
άπό κοινού τά χωράφια των ζευγνύοντες τά ζα>ά των εις τό άροτρον. Άν

Είκ. 2. Ληνός είς τό έσωτερικόν οικίας. (Δειλινάτα).
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χρειασ9·ή καμμιά ζεψιά άλλος χωρικός, μισθώνονται οι δύο τους καί πληρώ-
νονται εις χρήμα ε'ίτε μέ έργασίαν.

Ή παρεχομένη βοήθεια τοϋ ενός εις τόν άλλον στήν σπορά, στό όργωμα
ή στον τρύγο, λέγεται δανεικαριά '.

Είκ. 3. Ληνός έξω τής οικίας. (Χαράκτι).

Είκ. 4. Ξυλίνη πρέσσα διά τό τσίπουρο. (Ζυφτηριά).

' Βλ. χφ. άρ. 3191, σ. 120. Βλ. καί Δημ. Πετροπούλου, "Εθιμα συνεργασίας καί
αλληλοβοήθειας τοϋ ελληνικού λαοϋ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. 5/6 (1943-1944), έν
"Αθήναις 1949, σ. 60.
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Τό πατητήρι (ό ληνός) ή γίνεται κτιστόν ή είς δωμάτιον τού ισογείου τής
οικίας ή έξωθεν αυτής (βλ. είκ. 2-3). Τό μέρος όπου είναι έσκαμμένη ή γούρνα
ε'ις τήν οποίαν χύνεται τό γλεύκος (ό μούστος) λέγεται π ο δ ό χ ι. Ή πρέσσα
δια τό «τσίπουρο» λέγεται ζ υ φ τ α ρ ι à είς Δειλινατα καί παλαιότερον εις τό
Χαράκτι τ ρ ό κ ο λ ο. (βλ. εικ. 3). Κατασκευάζεται δ' αύτη έξ ξύλου ή μετάλλου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει έν Κεφαλληνία καί ό μουνουχισμός (ευνουχισμός)
των ζώων, όστις εκτελείται κατά τρεις τρόπους, γίνεται δέ όταν afoà συμπλη-
ρώσουν τό 1°ν έτος τής ηλικίας των (βλ. χφ., σ. 127).

Mission musicale et folklorique dans l'île de Céphalonie
du i6 28 Septembre ig67

par St. Caracassis

Au cours de sa mission en Céphalonie, l'auteur a réalisé 98 enre-
gistrements de chansons et de danses populaires et 9 enregistrements de
chants (hymnes etc) ecclésiastiques byzantines sur bandes magnétiques.
Il a d'autre part noté dans un cahier de 160 pages le texte de 17 chansons,
ainsi qu'un matériel folklorique varié, se rapportant à la vie agricole,
aux coutumes, à des pratiques de sorcellerie, à des superstitions etc.
Ce manuscrit a été déposé au Centre (sub no 3191/67) ainsi que les dix
bandes magnétiques. L'enquête de l'auteur a été menée dans la capitale
de l'île, Argostoli, et dans les villages Dilinata, Valsamata, Frangata,
Dighaleto et Tsakarassiano.

L'auteur a constaté qu'à Céphalonie tout comme à Zante, ce n'est que
dans la capitale et ses environs que le peuple chante de la musique dite
«septinsulaire» (sérénades, cantates, duo, etc.) dans le style de la musique
savante occidentale ; dans les villages on chante toujours, pendant les
manifestations de la vie sociale on religieuse, des chansons folkloriques
communes dans toute la Grèce. Ainsi, parmi les chansons enregistrées
il y a des calendes et des chansons du culte, des mirologues (chants
funèbres), des chansons akritiques et des ballades, des chansons d'amour etc.

Dans cet exposé sont publiées sept mélodies receuillies au cours de
cette mission.

1 Voir son article dans Έπειηρίς Κ. Λ. 18-19(1965/1966), pp 261-270.
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ϊ) (Ρ· 362)· Est une chanson akritique, variante du «Chateau de la
Belle». Le mode est de ré (re = la) équivalent du mode de la musique
ecclésiastique byzantine. La strophe mélodique correspond, en 8 mésures
de 6/8, à deux vers de 13 syllabes.

2 " 3) (P- 363-64). Ce sont deux variantes de la ballade du «Frère
mort». La première en rythme libre est chantée comme mirologue ; la
seconde est une danse au rythme de 4/8 (en deux mouvements). Il s'agit
d'une coutume locale, où la même chanson accompagne une danse dans une
festivité, tandis qu'elle sert de mirologue à l'occasion d'un décès, si le
texte s'y prête bien entendu. Le no 2 est dans le mode de ré et la stro-
phe mélodique correspond à un vers de 15 syllabes.

Le no 3 (p. 364) est dans le mode de do (do = ré) équivalent du IV
mode plagal de la musique ecclésiastique byzantine. Son étendue est
d'une sixte.

4" 5) (P· 365 - 67). Cette chanson d'amour est chantée d'abord par un
vieillard de 90 ans, au rythme de tsamikos (6/4) et ensuite par son fils,
âgé de 40 ans, au rythme de calamatianos (7/8). Dans les îles le tsamikos
n'est pas dansé, étant une danse de la Grèce continentale. Le second
chanteur a adapté, sur le même texte la mélodie d'une autre chanson,
dans un rythme plus proche de l'esthétique musicale insulaire. Mais les
deux mélodies sont importées. Le mode de ces chansons est en fa
(fa = do), équivalent du Ille mode ecclésiastique (byzantin) et du ton de
fa mj de la musique occidentale.

6) La «rime» de Manettas (p. 367 - 69) est une ballade répandue dans
toutes les îles. Le mode est endo (do = fa) équivalent du IV mode plagal
de la musique ecclésiastique. La strophe mélodique est composée de deux
motifs A-f-B de 8 mesures de 4/8 (en deux mouvements) dont chacun
correspond à un vers de 13 syllabes.

7) La chanson de «Lazare» (p. 369- 371) est répandue dans tous les
villages, où l'auteur a travaillé.

La variante ici publiée est chantée par une dame de 72 ans et n'est
pas très connue ; les enfants actuellement apprennent cette chanson de
culte et de quête à l'école dans une mélodie plus récente. Le mode est en
do, comme celui de la mélodie précédente, et la strophe mélodique cor-
respond à six mesures de 4/8, en deux vers de 10 syllabes.

Les principales danses populaires de Cephalonie sont: le syrtos en
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deux pas, le syrtos double, le ballos, le stavrotos, le levantinikos, le
calamatianos et autres.

Les instruments de musique populaire sont en voie de disparition.
Il y avait jusqu'à nos jours le pipeau de berger, en roseau, bois ou metal,
le skortzabouno (la cornemuse des îles grecques) et l'anakari (pipiza-
zourna). Dans la capitale de Γ île on trouve des violons, des guitares, des
mandolines, des pianos et les instruments à vent des bandes philarmo-
niques.


