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παρα τω, περιηγητη, ρ aug. de guys

ΥΠΟ

ΣΤΕΦ. Δ· ΗΜΕΛΛΟΥ

ΓΙρός συμπλήρωσιν προηγηθείσης ημών μελέτης1, εν η εξητάσθησαν αί
άπαντώσαι εις τό έργον τοϋ περιηγητού Ρ. Aug. de Guys ( Voyage littéraire
de la Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele
de leurs moeurs, Paris 1783) σχετικαί πρός τόν λαϊκόν βίον τών Ελλήνων τής
εποχής του ειδήσεις, μελετώμεν δια τής παρούσης καί τάς είς τους χορούς καί τήν
μουσικήν άφορώσας2.

Αί περί χορών ειδήσεις αποτελούν τό άντικείμενον δύο κυρίως επιστολών
τού συγγραφέως. Έκ τούτων ή μεν πρώτη (1, 169- 186) έγράφη ΰπ' αυτού τού
'ιδίου καί εδημοσιεύθη εν τη πρώτη ήδη εκδόσει τοϋ έργου αυτού (1771), ή
δ' έτερα (1, 187-210) υπό τής γνωστής λογίας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας
Chénier 8, απεστάλη δέ υπ' αυτής πρός aUrèv εκ Κωνσταντινουπόλεως καί κατεχω-
ρίσθη εις τήν δευτέραν (1776) (1, 196-220) καί τήν τρίτην, ώς άνω, έκδοσιν. Εις
τούτο παρεκινήθη ή Chénier έκ τής αναγνώσεως τής έν τή μνημονευθείση πρώτη
εκδόσει περί χορών επιστολής τού Guys.

1 Ίδέ Στεφ. Δ. ΊΙμέΙλου, Λαογραφικού ειδήσεις παρά τω Γάλλω περιηγητή P. Aug',
de Guys, Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 13/14 (1960-61), εν Αθήναις 1962, σ. 204-252.
Εΐσαγωγικώς γίνεται λόγος περί τοϋ βίου καί τοϋ έργου τοϋ περιηγητοϋ.

2 Ό Guj'S είναι ό πρώτος έκ τών ξένων περιηγητών, όστις ήσχολήθη σπουδαίως περί
τούς 'Ελληνικούς χορούς. Ίδέ καί Κωνοτανι. Φωοτηροπονλον, Μελέτη χορών, αρχαίων
'Ελληνικών μέ εικόνας, Ευρωπαϊκών σημερινών, καί 'Ελληνικών σημερινών καί περί τής
επιδράσεως τοϋ χοροϋ είς τό ήθος τοϋ ανθρώπου, εν 'Αθήναις 1896, σ. 3 κ.έξ.

3 Ίδέ περί ταύτης έν Έπετ. Λαογρ. "Αρχείου, ένθ' άνωτ., σ. 207, ενθα καί βιβλιογραφία,

ί| πρόσθες: Πέτρου Μαρκάκη,'Ή. κ. Σενιέ καί τό λαϊκό θέατρο στό Βυζάντιο, περ.Νεανική Ζωή,

άρ. φύλλ. 3 (Ίανουάρ. 1948), σ. 54 - 59, ιδία δέ 'Ε. Κριαρά, Τί ήταν ή μητέρα τοϋ André Ché-

nier, Νέα Εστία, τόμ. 45 (1949), σ· 717-720, έν τή όποια μελέτη συζητούνται υπό τοϋ συγγρα-
φέως αί κυριώτεραι τών γνωμών ώς πρός τήν καταγωγήν τής Chénier. Πολλοί τών βιογράφων

αύτής αμφισβητούν τήν Έλληνικότητά της, κατά τόν γράφοντα. Πρός τήν γνώμην ταύτην

φαίνεται καί ούτος νά άποκλίνη, δεχόμενος, ότι «ή κ. Chénier πρέπει νά είναι κόρη τοϋ 'Αν-
τωνίου Lomaca από τόν πρώτο του γάμο, τό γάμο μέ τήν καθολική γυναίκα» (σ. 720).
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Ή Chénier, δεχόμενη γενικώς τάς απόψεις τού περιηγητού, σκοπεί να συμ-
πληρώση aUtàç διά τίνων παρατηρήσεων ή καί và άνασκευάση ώρισμένας κατά
τήν γνώμην της ανακρίβειας αυτού (1,188). ΙΊαρά τόν χαρακτήρα της τούτον ή επι-
στολή είναι αξιολογωτάτη διά τόν πλούτον τών εν αυτή ειδήσεων, αΐτινες αφορούν
εις τους συγχρόνους Ελληνικούς χορούς, πρός δέ καί εις άλλης εκδηλώσεις τοΰ
βίου τοΰ Ελληνικού λαού

I ΠΕΡΙ ΧΟΡΩΝ

Περί τοΰ κάλλους τών Ελληνικών χορών εκφράζεται ενθουσιωδώς ό Guys
υποστηρίζων, ότι είναι ούτοι τό πλέον ευάρεστον καί τό μάλλον ενδιαφέρον πρά-
γμα εξ όσων είδεν εν Ελλάδι (1,160). Περαιτέρω παρατηρεί, ότι ή αγάπη πρός
τόν χορόν, όστις άπετέλει άρχαιόθ εν εικονική ν μίμησιν τών πράξεο>ν καί τών ηθών
(1, 166 καί 205), υπήρξεν ανέκαθεν εν Ελλάδι πάθος κοινόν εις τους νέους αμφο-
τέρων τών φύλων (1, 162).

Έν Ελλάδι απαντούν σήμερον χοροί εθνικοί, οΐτινες δεν είναι δυνατόν
παρά và είναι αρχαιότατοι καί κληρονομικοί. Πρός εκμάθησιν τούτων δεν απαι-
τούνται χοροδιδάσκαλοι' μόνον ή μίμησις είναι αρκετή. ΓΙροδιάθεσις, 'ίσως φυ-
σική, καθιστά αυτούς όλιγώτερον αναγκαίους. Ή μήτηρ διδάσκει τά τέκνα της
τους χορούς, τούς οποίους έκ τής μητρός της καί αυτή έμαθε. Χορεύει μετά τών
τέκνων της καί χορεύουσα αδει τήν ίστορίαν, τήν οποίαν κατά τινα τρόπον εκφρά-
ζει υ χορός. Τοΰτο δεν συμβαίνει έν Ευρώπη (1, 160 καί 206).

OÎ 'Ελληνικοί χοροί κέκτηνται τό προσόν và μή είναι πολυσύνθετοι αλλά
τουναντίον απλοί καί εύθυμοι και ως έκ τούτου ευκόλαις εκμανθάνονται καί ουδέ-
ποτε λησμονοΰνναι. Οί χοροί ούτοι επαναλαμβάνονται συνήθως κατά πδσαν έορ-
τήν. Ή νεότης τέρπεται νάτούς έκτελή, οί δέ γέροντες εύχαριστούνται εκ τοΰ θεάμα-
τος (1, 161 -162). 'Εξ άλλου, συμπληροί ή Chénier, οΐ Ελληνικοί χοροί είναι έκ
τών ολίγων, έν οίς δύνανται và χορεύουν γέροντες, γραιαι καί νέοι άναμίξ χωρίς
τό πράγμα và άποβαίνη κωμικόν ή và γίνεται πρόξενον παρεξηγήσεοος (1, 208)
Πάντες οί χορευταί, τούς όποιους βλέπει τις σήμερον έν Ελλάδι và κρατώνται έκ
τών χειρών καί và διατρέχουν χορεύοντες τάς οδούς ή τάς έξοχάς, έξεικονίζουν αυ-
τούς τούς αρχαίους χορούς, οί όποιοι άπετέλουν μέρος τής δημοσίας λατρείας

1 Ίδέ καί Ν. Γ. Πολίτην, έν Λαογρ., τόμ. 1 (1909/10), σ. 3G5, ώς καί Δημ. Λονκάτον,εν
Νέα Εστία, τόμ. 67 (1960), σ. 50 καί 115. 'Αμφότεροι αί έπιστολαί μετεφράσθησαν ελληνιστί
ύπό Κ. Φωστηροπονλου, είς Ειρηναίου Κ. Άοωπίον, "Ημερολόγιον Κυριών, ετ. 3 (1890), σ. 211-
223 (Guj's) καί ετ. 2 (1889), σ. 216-235 (Chénier). Ή μετάφρασις τής έπιστολής του Guys
κατεχωρίσθη αύτουσία έκ τού 'Ημερολογίου τοΰ Άσιοπίου εις τό περιοδ. Κρητικός 'Αστήρ,
ετ. Γ' (1909), σ. 398, 403-404, 410-411, 437-438 καί 445-446.
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(1,167). ΕΙδον, συνεχίζει ό συγγραφεύς, εν τή νήσω τ(ί)ν Πριγκίπων, ένθα υπάρχει
φρέαρ κοινόν εκτός τοΰ χωρίου, ότι συναθροίζονται αί νεάνιδες δια να αντλήσουν
ύδωρ, αδουσαι κατά τήν εσπέραν καί σχηματίζουσαι πέριξ τοΰ φρέατος χο-
ρούς (1, 173).

Οί κυριώτεροι τών Ελληνικών χορών λέγει, οτι είναι ό Κρητικός, ό
Έ λ λ η ν ι κ ό ς, ό Ά λ (3 α ν ι κ ό ς (Άρναούτικος), οι ά γ ρ ο τ ι κ ο ί, ό Β λ ά-
χ ι κ ο ς καί ό Πυρρίχιος (1, 173)

Είδικώτερον περί τών καθ' έκαστον χορών αναφέρει τά εξής.

Α'. Κρητικός - Ελληνικός.

La danse appellée !a Ca n di ο t e, moins intéressante par elle-même,
que par son origine et parles grâces dont vous la peignez, s'est conservée
telle qu'elle a dû être dans les siècles fabuleux, et j'y trouve avec vous une
partie de l'histoire de Dédale, de Thésée et d'Ariadne....Voici, M. quelle
seroit mon opinion sur les variations de cette danse qui, quoique toujours
la même quant au fond, ne différé que par les circonstances. Dédale
composa sa danse pour conserver la mémoire de son ingénieux édifice, et
pour que la belle Ariadne pût en connoître tous les détours; alors la Can-
diote se danse sans rien tenir à la main, parce qu'il ne s'agit que de dé-
signer les détours du labyrinthe.

Quand on danse la Candiote avec un cordon, je croirois assez
que c'est en mémoire du peloton de fil qu'Ariadne avoit donné à Thésée,
et par le secours duquel ce héros après avoir vaincu le Minotaure, sortit
triomphant du labyrinthe.

Si l'on danse plus souvent encore la Candiote avec un mou-
choir à la main (et alors elle exige plus de vivacité), il est vraisemblable
que c'est pour rappeller et peindre la douleur d'Ariadne, quand elle fut
abandonnée par Thésée dans l'isle de Naxos (Naxie); on croit voir cette
princesse désolée, entourée de ses femmes, les cheveux épars, sa robe né-
gligemment traînante, son voile déchiré dont elle tient une partie dans sa
main, tantôt pour essuyer ses larmes, tantôt pour faire un signal à Thésée
qui est emporté par son vaisseau (i, 189-190).

1 Έν τη έπικεφαλίδι τής επιστολής τοΰ Guys μνημονεύονται οί χοροί : ό Κρητικός,
ό Ελληνικός, ό 'Αλβανικός, ό Πυρρίχιος, ό Βλάχικος/ ιωνικοί χοροί, αγροτικοί, νυμφικοί κα
βακχικοί (1, 160).
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...puisqu' Ariadne, s'adressant ensuite au vaisseau même de Thésée,
lui dit:

Καραβίν ό που εμίσεπσες, καί επίρες τον καλόνμου
τά ματοκία καί το φοαμου,
διά ατρέπσον φερεμετova για ελα επαρε και εμενα.

Vous vous rappellerez peut-être, M. d'avoir entendu cette chanson
(011 appelle cette chanson, et l'air même, le Κ a r a ν i η o, mot composé des
deux premiers mots grecs de la chanson) quand on danse la Candiote,
que l'on appelle plus communément aujourd'hui la danse Grecque: le
chœur répond sur le même air.

Κάραβο κίρι άφεντίμον, και νάφκλερε πσιχιμου,

τι τίν ■))/:λα) τίν ξοίμου,
διά στρέποον, φερεμέτονα για ελα επαρε και εμενα. (1, 191)

Les deux premières se resssemblent beaucoup, et paroissent copiées
l'une sur l'autre; mais les airs en sont différents: c'est toujours une fille
qui mene la danse, en tenant un mouchoir à la main, ou un cordonde soie.

Cette danse, la plus ancienne de toutes, n'a pas été oubliée par Ho-
mere dans la description du fameux Bouclier d'Achille (i, 174).

Telle est à-peu·près la Candiote, qu'on danse aujourd'hui. L'air
en est tendre, et débute lentement; ensuite il devient plus vif et plus
animé. Celle qui mene la danse dessine quantité de figures et de contours,
dont la variété forme un spectacle aussi agréable qu'intéressant...

De la Candiote est venue la danse Grecque, que les Insulaires ont
conservée (1, 175).

Dans la danse Grecque, les filles et les garçons faisant les mêmes pas
et les mêmes figures, dansent séparément, et ensuite les deux troupes se réu-
nissent et se mêlent, pour former un branle général. C'est alors une fille qui
mene la danse, en tenant un homme par la main; elle prend un mouchoir ou
un ruban, dont ils tiennent chacun un bout; les autres (et la file ordinaire-
ment est longue) passent et repassent l'un après l'autre, et comme en fuyant,
sous ce ruban. On va d'abord lentement, et en rond; puis la conductrice,
après avoir fait plusieurs tours et détours, roule le cercle autour d'elle.
L'art de la danseuse consiste à se démêler de la file, et à reparoître tout-
à-coup à la tête du branle, qui est fort nombreux, montrant à la main,
d'un air triomphant, son ruban de soie, comme quand elle a commencé·
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Vous devinez bien le sujet qu'on a voulu représenter par cette danse,
image du labyrinthe de Crète?

Thésée, de retour de l'expédition qu'il fit dans cette isle, après avoir
délivré les Athéniens du joug que les Crétois leur avoient imposé, vain-
queur du Minotaure, et possesseur d'Ariadne, s'arrêta à Délos. Là, après
avoir fait un sacrifice ... il dansa avec les jeunes filles Athéniennes une danse
qui, du temps de Plutarque, étoit encore en usage chez les Déliens, et dans
laquelle on imitoit les tours et détours du labyrinthe. Cette danse, au rap-
port de Dicéarque, étoit appellée dans le pays la Grue (i, 175- 176).

Me Dacier croit q'on l'appelloit la Grue à cause de sa figure, parce
que celui qui la menoit étant à la tête, plioit et déplioit le cercle, pour imi-
ter les tours et les détours du labyrinthe. C'est ainsi que, quand les grues
volent en troupe, on en voit toujours une à la tête, que les autres suivent
enformant un cercle.

On a pu confondre la Grue avec la danse de Thésée. Les grues
partent de la Grèce vers le Printems...Les Grecs d'alors, comme ceux d'au-
jourd'hui, s'empressoient donc d'aller danser dans les prairies, dès qu'elles
avoient repris leur verdure. Or, la danse étant toujours chez eux une imi-
tation, ils célébroient le retour du Printems par des danses imitatives de
l'objet dont ils étoient frappés, et c'était le depart des grues qui leur an-
nonçoit les beaux jours (1, 177).

Quelquefois les garçons et les filles entrelacés se séparent pour former
à la fois deux branles (cette maniéré de danser se nomme ο χ ο m es sa) ; je
veux dire que, de tems en tems les danseurs haussent les bras sans rompre
la chaîne. Les filles alors se tenant toutes par la main, passent par-dessous,
dansent devant eux, et rentrent ensuite pour ne faire plus qu'un cordon.
Ne voit-on pas ici la troupe de Thésée, qui, en dansant, se divise et se réunit?
Voilà donc l'origine de cette danse Grecque. Dédale la composa d'abord
pour Ariadne, à l'imitation de son fameux Ouvrage, et Ariadne ensuite
la dansa avec Thésée, en mémoire de son heureux retour du labyrinthe
de Crète (1, 179).

A la campagne, un Berger se met au milieu des danseurs pour jouer
de la flûte ou de la musette, et l'on danse en rond autour de lui. Cette
danse est plus vive et plus animée que les autres; c'est pourquoi chez les
Spartiates elle terminoit, selon Lucien, tous les exercices (1, 180).
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C'est à Naxie que cette danse est parfaitement éxécutée. A Misitra (l'an-
cienne Sparte) les filles par modestie, ne se tiennent pas avec les danseurs
par la main, mais par un mouchoir, et souvent elles dansent en chan-
tant, ou au son de la flûte (i, 179, σημ. 2).

Κατά τά ανωτέρω οί χοροί Κρητικός καί Ελληνικός ομοιάζουν πρός
αλλήλους, φαίνεται δέ ότι ό δεύτερος προέρχεται έκ τοΰ πρώτου.

Τόν Κρητικόν χορόν σύρει κόρη κρατοΰσα εις τήν χείρα της μανδήλιον ή
σχοινίον έκ μετάξης. Ό ρυθμός του έν αρχή τρυφερός καί βραδύς, καθίσταται σύν
τώ χρόνω ζωηρότερος. Ή επικεφαλής τοΰ χορού κόρη διαγράφει πολλά καί ποικίλα
σχήματα. Κατά τήν Chénier, ό χορός ούτος, επειδή πιστεύεται, ότι είναι άπεικόνι-
σις τής ιστορίας τοΰ Δαιδάλου, τοΰ Θησέως καί τής Αριάδνης, όταν χορεύεται
χωρίς όχορεύων να κρατή τι ε'ς τάς χείρας, σκοπεί να δείξη τούς διαδρόμους τοΰ
Λαβυρίνθου, όταν κρατή ταινίαν ή σχοινίον, τοΰτο αποτελεί άνάμνησιν τοΰ νήμα-
τος τής 'Αριάδνης, έν ω ή έλλειψις μανδηλίου έκ τών χειρών τών χορευτών γίνε-
ται πρός άνάμνησιν τής λύπης τής έν τη νήσω Νάξω έγκαταλειφθείσης 'Αριάδνης.
Πρός ένίσχυσιν τών άπόψεών της τούτων παραθέτει καί τά ανωτέρω άσματα 1
αδόμενα κατά τόν χορόν. Σημειοΰμεν έτι τήν πληροφορίαν, ότι τό ασμα καί ό ρυ-
θμός καλείται κ α ρ α β ί ν ο, λέξις συντεθεΐσα έκ τών δύο πρώτων λέξεων τοΰ
άσματος «καράβιν όπου...». Ό χορός ούτος καλείται σήμερον κοινώς Ελληνικός.

Καί ό Guys υποστηρίζει, ότι ό Ελληνικός χορός προέρχεται έκ τοΰ Κρητι-
κού, ώς ήδη ελέχθη. Εν αύται) οι χορευταί κάμνουν τά αυτά βήματα πρός τά βή-
ματα τοΰ χορού, τόν όποιον ό Δαίδαλος εφεΰρεν έν Κνωσφ χάριν τής 'Αριάδνης.
Οί νέοι καί αί νεάνιδες χορεύουν έν αρχή κεχωρισμένως, είτα ενοΰνται οί όμιλοι.
Τότε ή σύρουσα τόν χορόν κρατεί μετά τίνος νέου έκ τών άκρων μανδήλιον ύπό
τό όποιον διέρχεται ολόκληρος ή σειρά τών χορευτών' είτα αύτη κάμνει ελιγμούς
διαγράφουσα κυκλους περί εαυτήν. Πρός στιγμήν έκφεύγει έκ τοΰ υπολοίπου
συρμού, διά νά εύρεθή κατόπιν επί κεφαλής αυτού. Διά τοΰ χορού έπιδιώκεται να
παρασταθή ή ε'ικών τοΰ Λαβυρίνθου. Τοιούτον χορόν άπεικονιζοντα τάς περι-
στροφάς καί ελιγμούς τοΰ Λαβυρίνθου έχόρευσεν ό Θησεύς μετά τών κορών τής
'Αττικής έν Δήλα», επιστρέφων έκ Κρήτης μετά τήν υπ' αιιτοΰ θανάτωσιν τού Μινώ-
ταυρου. Ό χορός ούτος έσώζετο έτι κατά τούς χρόνους τοΰ Πλουτάρχου έν Δήλφ,
ονομαζόμενος γερανός. Τό ό'νομα τοΰτο εδόθη κατά τήν Madame Dacier έξ αίτιας
τοΰ σχήματος τοΰ χορού, κατά πολύ ομοιάζοντος πρός τό τών ιπταμένων γεράνων.
Ενίοτε οί άπό τών χειρών κρατούμενοι νέοι καί νεάνιδες χωρίζονται και σχηματί-

1 Ίδέ περί τούτων καί έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, ενθ' άν., σ. 222.
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ζουν δύο ομίλους, όπερ σχήμα καλείται Όξωμέσα. Τελικώς επανέρχεται υ Guys,
δια να υπόμνηση τήν καταγωγήν τοϋ χορού λέγων: «Ό Δαίδαλος τόν συνέθεσε
κατ' αρχάς δια τήν Άριάδνην είς άπομίμησιν τού ιΊαυμαστοϋ έργου τοτι καί ή
'Αριάδνη είτα τόν έχόρευσε μετά τοϋ Θησέως είς άνάμνησιν τής ειιτυχοΰς επανό-
δου των εκ Κρήτης». Έν Νάξο» ό χορός ούτος χορεύεται τελειότατα, εν ω έν Μυ-
στρά αί νεάνιδες κρατούνται μετά τών χορευτών δια μανδηλίων καί ουχί δια τών
χειρών εξ αίδημοσύνης, χορεύουσαι δέ άδουν συχνάκις υπό τόν ήχον αυλού.
'Ομοίως παρατηρείται εν ταΐς έξοχαΐς.

Έπί τών πληροφοριών και απόψεων τούτων τοϋ Guys καί τής Chénier
παρατηροϋμεν τά εξής. Ό περί ου πρόκειται χορός ανήκει άναμφιβόλιος εις τήν
κατηγορίαν τών κυκλίων συρτών χορών, οΐτινες εχορεύοντο υπό τών αρχαίων, ώς
μαρτυρούν αρχαίοι συγγραφείς, συνεχίσθησαν δέ νά χορεύωνται, ώς φαίνεται, καθ'
όλους τούς βυζαντινούς αιώνας*. Ή μνημονευομένη Madame Dacier είναι ή
πρώτη κατά τούς νεωτέρους χρόνους, ήτις διισχυρίσθη ότι τό όνομα τοϋ χορού γ έ-
ρανος προήλθεν έκ τής όμοιότητος αΐιτοϋ πρός τό σχήμα τής πτήσεως τών γε-
ράνων2. Περί oUtoü όμως έχομεν υπαινιγμόν ήδη παρά Θεολόγω Γρηγορίφ λέ-
γοντι «κινήματα καί σχήματα γεράνων καί Κνώσσιον Δαιδάλου χορόν έναρμόνιον»8.

Σήμερον ό χορός οΰτος χορεύεται πολλαχοϋ, φερόμενος υπό ονόματα ώς
άγέρανος έν ΙΊάρω καί Μυκόνω, γεράνι πολλαχοϋ, άερανός έν ΙΊόντφ κ.ά. \
Έν Νάξω ό χορός ούτος, «ον οί κάτοικοι από τοϋ Θησέως μέχρι σήμερον φυλάττου-
σι»5, είναι γνωστός ώς συρτός, χορευόμενος δέ προηγείται πάντοτε τοϋ καλουμέ-
νου μ π άλ λ ο υ. Δέον νά σημειακή, ότι εν τω γνωστώ λεξικώ τοϋ 'Ανθίμου Γαζή
λ. γέρανος, ή, αναφέρεται σχετικώς, ότι πρόκειται περί ε'ίδους «χορού κατά μίμη-
σιν τής τακτικής πτήσεως τών γεράνων' έστι δέ ό αυτός, τόν οποίον συνεθίζουσι
καί οί σημερινοί Γραικοί, Συρτόν αυτόν όνομάζοντες».

Επειδή όμως δι' αυτού πιστεύεται, ώς ελέχθη, ότι παρίστανται αί κινήσεις
τών γεράνων καί μάλιστα τό κυκλικόν σχήμα, όπερ λαμβάνουν πρός άσφάλειαν
αυτών εναντίον έπερχομένης θυέλλης ή και διά νά αμυνθούν κατά τών επιθέσεων
κυνηγετικών γεράκων κατά τούς βυζαντινούς χρόνους0 ή άλλως, ότι δι' αυτού έξει-

1 Φαίδ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Ε', 1952, σ. 220 κ.έξ.

2 Ίδέ καί παρά Φαίδ. Κονκονλέ, ενθ' άν , σ. 226.

3 Αυτόθι, σ. 225 - 226.

4 Αυτόθι, σ. 226. Γεωργ· Ά&. Κονοιάδον, 'Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί χοροί, 'Αθήναι
[1959], σ. 12-13.

1 Ίδέ 'ίωάτν. Λαμπρίδον, Ζαγοριακά, έν 'Αθήναις 1870, σ. 146.

6 Ίδέ σχετικώς Φαίδ. Κονκουλέν, ένθ' άν., σ. 226-227.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ IIEI'I ΕΛΛΗΝ. ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Ρ. AUG DE GUYS 2 1

κονίζονται αί περιπέτειαι τοΰ ήρωος τής 'Αττικής Θησέως έν τφ πολυδαιδάλφ Λα-
βυρίνθιο, πολλοί χοροί τής Ελλάδος λαμβάνοντες ανάλογα σχήματα θεωρούνται
γερανοί σήμερον. Ούτω π.χ. οί πλείστοι σύγχρονοι χοροί τής Κρήτης ύπολαμβά-
νονται ως τοιοΰτοι επίσης ό Τσακώνικος χορός 2 κ.ά.ό.

Β . 'Αλβανικός (χασάπικος).

Les Grecs ont encore une danse qu'ils appellent l'A rnaout e; c'est une
ancienne danse Militaire... L'A r n a ο u t e est menée par un homme et par une
danseuse. Celui qui mène tient un fouet et un bâton à la main; il s'agite,
il anime les autres, il court rapidement de l'un à l'autre bout, frappant du
pied et faisant claquer son fouet, tandis que les autres, les mains entrela-
cées, le suivent d'un pas égal et plus modéré... Quelquefois dans cette
danse, un joueur de lyre conduit la troupe, et les danseurs le suivent en
réglant leurs pas sur le son de l'instrument (ι, 180-181).

Je vais vous parler de l'Arnaoute. C'est avec raison, M.que vous
mettez cette danse au nombre des danses militaires: elle en a tous les cara-
ctères, et je ne l'ai jamais vu danser, telle que les Grecs la dansent publi-
quement à leurs fêtes de Pâques8, que je ne me sois représenté la marche
et les mouvements de la phalange Macédonienne, ayant à sa tête Ale-
xandre - le - grand.

Cette danse a reçu son nom des Arn aoûts, peuples qui habi-
tent l'ancienne Macédoine.... (1, 192-193).

L'A r 11 a ο u t e, que vous auriez décrite bien mieux que moi, M. se
danse à Péra, et plus communément encore à la place de l'Hippodrome
à Constantinople par deux ou trois-cents Kassab - oglan', & t quelquefois

1 Γεωργ. '7. Χατζιδάκι, Κρητική μουσική, 'Αθήνα (1968), σ. 194.

2 Γεωργ. Άϋ. Κονσιάδου, 'Αρχαίοι καί νέοι 'Ελληνικοί χοροί, 'Αθήναι 1949, σ. 44.
Ό αυτός όμως Γ. Κουσιαδης, 'Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί χοροί, 'Αθήναι [1959], σ. 26-27, με-
ταβαλών γνώμην απορρίπτει τήν τοιαύτην τής έκ τοΰ αρχαίου γερανού καταγωγής τοΰ Τσα-
κωνικού χοροϋ έκδοχήν, πρός ήν άντιθέιως συντάσσεται ό Χ. Σακελλαρίον. 'Ελληνικοί χο-
ροί, 'Αθήνα 1940, άρ. 40, ό Βααίλ. Κ. Παπαχρήστον, 'Ελληνικοί χοροί, 'Αθήναι 1960,
σ. 75 76 καί εϊ τις άλλος.

3 Car, parmi les Grecs, aussi fidèles observateurs du caréné qu'avides de
danses, le commun ne croit pas participer au mérite de la resurrection, quand il ne
danse point à Pâques.

4 On appelle Kassab-oglan ou corps des bouchers les Grecs employés
aux boucheries. Ils sont Macédoniens, bien faits et hardis; ils jouissent de bien des
privileges que les autres Grecs n'ont pas, comme de porter de grands couteaux et de
pouvoir en voyage porter le turban et l'habit vert, comme les Turcs.
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davantage; ils sont rangés l'un à côté de l'autre et se tiennent par la cein-
ture pour être serrés de plus près: ils font le même pas, et semblent ne
former qu'un corps. Ils ont à leur tête deux danseurs détachés qui ont un
long couteau à la main: l'un des deux est distingué par la richesse de ses
(i, 193) habits, et par une houpe sur son bonnet qui représente un pa-
nache. Quinze autres danseurs détachés aussi de cette file et figurant avec
elle, sont également armés, les uns avec des couteaux, les autres avec des
bâtons ou des camchik.

Ne reconnoissez-vous pas dans les deux premiers Alexandre avec
Ephestion, et ne croyez-vous pas voir dans les autres Parménion, Séleucus,
Antigone, Ptolémée, Cassandre, et autres capitaines d'Alexandre? Ces ca-
pitaines, dans la mesure et le mouvement de la danse, viennent successi-
vement faire une génuflexion devant leur Général, qui de son arme ou de
sa main leur fait un signe pour porter ses ordres dans tous les rangs. Ces
capitaines, après ce signal, parcourent cette file en diligence. En se parta-
geant dans le centre et les extrémités, ils frappent vivement du pied et du
Camchik contre terre, et cette milice dansante fait alors un mouvement
en arriéré; ensuite on la remet au pas ferme, et, pendant qu'elle semble
s'ébranler (1, 194), ou qu'elle danse sans bouger de sa place, le Général et
son second, suivis de quinze capitaines, parcourent encore en cadence, et
font le tour de la file. Le Général alors a les mains derriere le dos; il re-
garde fièrement, et avec un air de confiance, chacun des danseurs, qui
font des génuflexions, à mesure qu'il passe devant eux. Lorsque le
chef revient à son poste, après avoir fait la revue de sa troupe, on voit
approcher une autre danse qui représente sans doute l'armée de Darius.
Alors le Général avec les quinze capitaines font un instant une danse en
rond qui semble figurer un conseil de guerre; après cela, les instruments
jouent plus vite; les capitaines partent en diligence pour hâter la mar-
che de l'armée, et la danse, qui en est l'image, s'avance elle - même
à grands pas. L'air des instruments change ensuite tout-à-coup'; les
danseurs se divisent en pelotons qui ont chacun à leur tête un Cory-
phée, et ils s'avancent en sautillant. Je ne sais, M. si l'on ne seroit pas

1 On appelle ce changement d'air Κ a t a · Κ ο ρ t ο s, tout coupé; ce qui paroît
signifier le signal de division.
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fondé à croire que cette position représente le passage du Granique les dan-
seurs, qui sont (i, 195) ici les soldats d'Alexandre, vont en sautillant, pour
marquer, ou la vivacité d'une action, ou plus vraisemblablement les obsta-
cles que le terrein ou l'impétuosité des eaux opposent à leur passage. Après
que la premiere danse a peint ces dissicultés, le premier air recomence;
la danse reprend sa premiere figure et 11e forme qu'une ligne qui se trouve
en face de la troupe qui vient lui disputer le terrein. Les deux danses op-
posées l'une à 1' autre, dans une sorte d'agitation, représentent le choc de
deux armées; et l'image d'une attaque qui n'est que de pure convention,
dégénère ordinairement en un combat réel entre ces jeunes gens, parce
qu'échauffés par la danse et par le vin, ils s'emportent insensiblement, et3
représentent au (r, 196) naturel l'acharnement d'une mêlée, dont la danse ne
devoit être qu'une légère imitation 8 (1, 197).

...elle sert à retracer aux yeux observateurs une partie des exploits
d'Alexandre. Indépendamment des preuves que la description de la danse
peut m'en avoir fournies, il s'en trouve une qui paroît convaincante dans la
chanson que les joueurs de lyre chantent pendant l'Arnaoute. Elle com-
mence par ces mots.

πού ίν ό Αλέξανδρος δ Μακέδονις, που δρίσεν τίν δκονμένην ΐλίν, (1, 198).

Ό περιγραφόμενος χορός, περί ου όλίγιστα μεν αναφέρει ό Guys, πλείστα
δέ καί σπουδαιότατα ή Chénier, καλούμενος 'Αλβανικός (χασάπικος ή και
Μακεδονικός) έχει στρατιωτικόν χαρακτήρα. Τόν χορόν είδε χορευόμενον ή Ché-
nier εις τό Πέραν άλλα κυρίως εν τή πλατεία τοϋ Ιπποδρόμου τής Κωνσταντι-

1 La danse divisée en pelotons représente autant de détachements, parce qu' il
n'étoit pas pratiquable que la Phalange pût passer le Granique sur la longeur.

2 A la suite de la danse, il y a quelques jeunes gens qui, comme les vivandiers,
portent des cruches pleines de vin pour donner à leurs camarades; indépendamment
de celui que les Dames leur font distribuer, pour retenir long-tems la danse sous
leur fenêtres.

3 Dans ces combats qui ressemblent à celui des Lapithes, il est resté quelque-
fois quinze et vingts homme sur la place. C'est a ces excès qu'il faut attribuer l'in-
terdiction des danses publiques défendues depuis quelque tems à Constantinople. Les
Janissaires marquoient aussi quelque jalousie de voir les Infidèles armés, quand eux,
vrais croj'ans, n'ont pas la liberté de l'être.

Les danses publiques, aux fêtes de Pâques, étoient chez les Grecs une marque
éclatante de réjouissance;
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νουπόλεως. Χορεύεται ύπό 200-300 κρεοπωλών (χασάπηδων) ή καί περισσοτέρων.
Ούτοι έχουν έπΐ κεφαλής δύο χορευτάς φέροντας μαχαίρας. Δεκαπέντε έτεροι, άποχω-
ριζόμενοι από τών άλλων, φέρουν ωσαύτως μαχαίρας, ρόπαλα ή μαστίγια. Οι δύο
έπί κεφαλής παριστάνουν τόν Μέγαν 'Αλέξανδρον καί τόν Ηφαιστίωνα. Οι λοι-
ποί προσέρχονται προ τοΰ στρατάρχου, κάμνουν γονυκλισίας, δέχονται τάς διατα-
γάς αύτοΰ, αΐτινες μεταφέρονται καί εις τούς λοιπούς. Οί χορευταί μετά ταύτα
διαιροΰνται εΐς ούλαμούς καί προχωρούν πηδηκτά. Παρίσταται ούτως ή διάβασις
τοΰ Γρανικοΰ ποταμού ύπό τού στρατού τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Χοροί άντι-
μέτωποι συγκρούονται, μιμούμενοι τήν σύγκρουσιν τών στρατών τοΰ 'Αλεξάνδρου
καί τοΰ Δαρείου. "Ωστε ό χορός έξεικονίζει μέρη τών κατορθωμάπον τού Μεγάλου
'Αλεξάνδρου. Έτερα περί τούτου άπόδειξις, λέγει ή Chénier, είναι τό αδόμενον
κατά τόν χορόν ασμα, ούτινος σπάραγμα παραθέτει \ Τό γεγονός, ότι κατά τάς
συμπλοκάς, μεταβαλλομένας εις πραγματικός συγκρούσεις, έφονεύοντο 15-20
άτομα, συνετέλεσεν είς τήν άπαγόρευσιν τοιούτων δημοσίων χορών έν Κωνσταντι-
νουπόλει, προσέτι όμως καί ή αντιζηλία τών Γενιτσάρων, μή άνεχομένων νά βλέ-
πουν τούς κατ3 αύτούς απίστους τοιαύτης έλευτίερίας απολαύοντας.

Περί τοΰ ανωτέρω χορού, ώς τόν περιγράφει ή Chénier, έγραψεν ό Πέτρος
Μαρκάκης, σχετίσας αύτόν πρός τό λαϊκόν θέατρον εις τό Βυζάντιον *. Πρόκειται
περί παντομιμικοΰ χορού, χορευομένου, ώς αναφέρει ή Chénier, κατά τούς βυζαν-
τινούς χρόνους κατά τήν έορτήν τής συντεχνίας τών κρεοπωλών (χασάπηδων, μα-
κελλάρηδων) καί σχέσιν έχοντος πρός τήν εις 'Ασίαν έκστρατείαν τού Μεγάλου
'Αλεξάνδρου3. Τόν χορόν αύτόν όπως «διεσώθηκε ώς τόν 180ν αιώνα στήν Κων-
σταντινούπολι τόν εΐδε και τόν περιέγραψε στόν αρβανίτικο χορό ή κ. Σενιέ» 4,
Ή παντομιμική αύτη παράστασις, τελουμένη ύπό τής συντεχνίας τών άπολαβόντων
πολλών προνομίων κατά τούς βυζαντινούς χρόνους μακελλάρηδων (χασάπηδοη),
είχε κατά τούς χρόνους τής Chénier ασφαλώς απολέσει τό πλείστον τής παλαιάς
αύτής α'ίγληςΧασάπικοι χοροί χορεύονται σήμερον έν Θράκη καί έν άλλαις πε-
ριοχαΐς τοΰ Ελληνικού χώρου. Πάντες όμως οι χοροί οΰτοι δεν είναι τής αύτής
χορογραφικής συνθέσεως'.

1 Ίδέ περί τούτου έν 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 11-12, έ'νθ' άν., σ. 222.

2 "Ενθ' άν., σ. 57-59.

s Ίδέ καί Γεώργιον Άΰ. Κουοιάδην, Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί χοροί, 'Αθήναι
[1959], σ. 64.

4 Πέτρος Μαρκάκης, ενθ' άν., α. 58

" Αυτόθι, σ. 57.

" Ίδέ σχετικώς Γεώργ■ Κουαιάδην, έ'νθ' αν., σ. 63-64.
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Γ'. Πυρρίχιος.

La véritable danse Militaire est la Py rrhique, dont le Roi d'E-
pire, qui...Pyrrhus, passoit pour l'inventeur...

Ce ne sont plus les véritables Grecs maintenant assujettis et accoutu-
més au joug", mais les Conqérans de la Grèce, qui ont pris pour eux les
danses Militaires. La Pyrrhique est aujourd'hui dansée par les Turcs et par
des Thraces qui, armés de boucliers et d'épées fort courtes, sautent légère-
ment au son des flûtes, et se portent ou parent des coups avec une vitesse
et une agileté surprenantes...

On trouve pourtant encore des vestiges des danses Purrhiques dans le
pays nommé la Magne et à Misitra, pays que les Spartiates ont autrefois
rendu si fameux Ce pays est encore habité par des Grecs barbares, qui
sont gouvernés par leurs propres loix, et qui, ne pouvant attaquer un Em-
pire dont la puissance les accablerait, coutens de conserver leur indépen-
dance, sont les plus dangereux pirates de l'Archipel.

M. de Peyssonel a trouvé les mêmes danses Pyrrhiques chez les Sfac-
chiotes, qui sont les anciens Cretois, peuples belliqueux et distingués des
autres Grecs de Candie (182-184).

Ό Πυρρίχιος αποτελεί αληθώς στρατιωτικόν χορόν. Στερούνται όμως
πολεμικών χορών οί "Ελληνες, διότι άπηγορεύθησαν υπό τών κατακτητών Τούρ-
κων. Διό σήμερον χορεύονται ούτοι μόνον υπό Τούρκων καί Θρακών, οϊτινες «φέ-
ροντες ασπίδας καί ξίφη μακρά πηδούν ελαφρώς υπό τόν ήχον αυλού καί προσ-
βάλλουν ή απωθούν προσβολάς μετ' εξόχου ταχύτητος καί ευκινησίας». Ό Πυρρί-
χιος χορεύεται έν Κωνσταντινουπόλει. 'Επίσης απαντά έν Μάνη, Μυσιρά και
Σφακίοις.

Ελληνικοί χοροί θεωρούμενοι ώς έλκοντες τήν καταγωγήν αυτών από τής
αρχαίας πυρρίχης είναι κυρίως ό Ποντιακός «Σέρα»3, ή Κρητική σούστα3, ό

1 II ne faut pas confondre la M a g ne, ou plutôt la Ma ï n e avec Misitra.
Cette ville, habitée par des Grecs, parmi lesquels il y en a de riches, est très-sou-
mise à la Porte. Les Maïnotes, au contraire sont féroces, indomptables et voleurs.

2 Ίδέ περί τούτου έν Ποντιακή 'Εστία, τόμ 7 (1956), σ. 3649 κ.έξ., 3705-3708, 3747.
3750, 3883 3884, καί 3941-3942. Ίδέ καί ενθ' άν., τόμ. 11 (1960), σ. 5679-80 ώς καί Βαο. Κ.
Παπαχρήατον, έ'νθ' άν., σ. 127 132.

3 Ίδέ Γεώργ. '/. Χατζηόάκιν, έν»' άν., σ. 189-190, 197-216 (ιδία σ. 200), Βαα. Κ. Πα-
παχρήατον, ένθ' άν , σ. 121-126, Χ. Σακελλαρίον, ενθ' άν., άρ. 34 κ.ά.
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χορός δ ρ ε π ά ν ι τής Κύπρου, ό πολεμικός χορός τοΰ Πήλλιουρι Χιμά-
ρας, ό Αεβολίτικος τής Κοριτσάς 1 κ.ά.

Δ 'Ιωνικός.

On peut compter parmi ces danses la Danse Ionienne, qu'on
dansoit selon Athénée, quand on était échauffé par le vin; cependant elle
étoit plus légere et plus réglée que les autres. C'est une espece de Pas-de-
deux que 1' on voit danser encore aujourd'hui à Smyrne et dans l'Asie Mi-
neure, où le goût des danses lascives subsiste toujours (i, 184-185).

La danse Ionienne et le Pas-de-deux dont vous parler, M. est, sans
contredit, une danse nuptiale; j'oserois presque mettre dans le même rang
toutes les danses à deux usitées par-tout, qui ont conservé plus ou moins
de liberté, suivant le goût, les moeurs ou même les progrès de l'éducation
chez les nations qui ont retenu l'usage des danses. L'I ο n i e n n e ne se-
roit-elle pas ce qu'on appelle dans l'Archipel le Balaristo? On le danse
beaucoup à Smyrne : mais, tel qu'on l'exécute, il ne fait qu'une partie de la
danse nuptiale qu'on danse encore aujourd'hui chez les Grecs. Cette danse,
comme toutes les danses Grecques, se forme par un Ch oro ou une file qui
est conduite par le marié. Tous les parents et les convives en sont ; ils se
tiennent sous le bras, et l'on observe avec soin qu'il y ait alternativement
une femme à côté d'un homme. Le marié présente son bras gauche à la
mariée qui lui donne son bras droit en tenant un mouchoir à sa main; elle
(1, 202) est soutenue du bras gauche par la Paranymphe et de la même
main elle s'appuie sur la ceinture; les convives viennent en file dans l'or-
dre de la parentée. Cette marche nuptiale fait très gravement quelques
tours dans la salle, puis elle s'arrête; le marié, et la mariée soutenue
delà (1, 203) Paranymphe, continuent la danse à laquelle le marié
met beaucoup plus de gaieté; mais la N i m p h i (la mariée), les yeux tou-
jours baissés, fait en dansant de très petits pas sans oser regarder le cava-
lier à qui elle présente le mouchoir à mesure que celui-ci s'empresse de lui
prendre la main. Le marié, toujours en cadense, mêle quelques génufle-
xions à toutes les expressions de son empressement. Enfin la Paranym-
phe se retire. Alors la danse réduite au pas-de-deux, sous l'expression d'une
vivacité réciproque, représente un nouvel intérêt. Il est naturel que cette

1 Ίδέ παρά Γεωργ. Ά&. Kovaiàôt/, έ'νθ' άν., σ. 18, 38, 84, κ. ά.
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danse ait été ou soit encore susceptible de plus ou de moins de liberté,
suivant les tems, le goût et toutes les nuances qu'il y a dans les façons de
penser (x, 204).

Ό 'Ιωνικός χορός είναι κ ατά τήν περιγράφουσαν αύτόν Chénier χο-
ρός νυμφικός. Τούτον ονομάζουν εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου πελάγους β αλλ ά-
ριστον; έρωτα ή επιστολογράφος. Οί χορευταί αποτελούν σειράν, κρατούνται
καταλλήλως διά τών χειρών εναλλάξ άνδρες μετά γυναικών. Κορυφαίος τοΰ χοροΰ
είναι ό νυμφίος, μετ' αύτόν άκολουτίεΐ ή νύμφη, τών λοιπών λαμβανόντων άνάλο-
γον πρός τόν βαθμόν συγγενείας σειράν. Μετ' ολίγας στροφάς ό χορός σημειοί
παΰσιν, διά νά συνεχισθή ύπό μόνον τοΰ γαμβροΰ καί τής νύμφης υποβασταζό-
μενης ύπό τής παρανύμφης. Ή νύμφη χορεύει σεμνοπρεπώς διά μικρών βημάτων,
ό δέ γαμβρός εκτελεί έμπροσθεν αύτής έκφραστικάς γονυκλισίας. Τέλος άποσυρο-
μένης καί τής παρανύμφης συνεχίζεται ό χορός ύπό τού γαμβροΰ καί τής νύμφης
παρουσιάζων νέον ενδιαφέρον.

Ή περιγραφή αύτη τής Chénier είναι λίαν ένδιαφέρουσα διά τάς λεπτομε-
ρείας, τάς οποίας παρέχει, έχούσας σχέσιν και πρός τά έθιμα τοΰ γάμου γενικώτε-
ρον. Ό βαλλαριστός χορός, πρός όν φαίνεται νά ταυτίζη τόν περιγραφόμενον ύπ'
αύτής ίωνικόν ή Chénier, φέρεται μέχρι τού νΰν ύπό τό αύτό ό'νομα έν διαφόροις
νήσοις ώς έν Πάτμω, Λέρω, Σίφνο) κ.ά.1 χορευόμενος ύπό ποικιλίας κατά διαφό-
ρους περιστάσεις, οίον κατά τάς άπόκρεως2 καί κατά τόν γάμον μετά τό συμ-
πόσιον8.

Πρόκειται περί χορού βιαίου καί ζωηρού πηδηκτοΰ, χορευομένου κυκλικώς
δι' «έρρύθμων καί άναπηδητικών βηματισμών», ταυτίζεται δέ πρός τόν χορόν,
τών βυζαντινών σκίρτον4. Ό χορός ούτος δέν φαίνεται νά έχη σχέσιν

1 Κατά τά σχετικά δελτία τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου καί τοΰ Μστορικοΰ Λεξικοΰ τής
'Ελληνικής γλώσσης.

2 Έπαμ. Άλεξάκη, Αί απόκρεω ανά τήν Ελλάδα, αί απόκρεω καί αί προσωπιδοφορίαι
έν Πάτμφ, περ. 'Εστία ('Ιανουάριος - 'Ιούνιος 1890), σ. 109 - 110.

3 Ίδέ Γεραα. Σμνρνάκη, Ό γάμος εις τήν Πάτμον, Διοδεκ. 'Επιθεώρ -, τόμ. 1 (1947),
σ. 312-313 (έκ τών καταλοίπων τοΰ συγγραφέως), εν&α λεπτομερής περιγραφή, τοΰ χοροΰ.
Ίδέ έτι περιγραφήν αυτού είς Αιον. Ί. Οίκονομοπονλον, Λεριακά, ήτοι χωρογραφία τής
νήσου Λέρου, 1888, σ. 81 - 82.

4 Ιωάννης ό Σακκελίων γράφει σχετικώς : «Ού τών αδόκιμων δοκει ή λέξις [σκίρτος]

καί σημαίνει 'ίσως τόν εν τισι τών νήσων καί άλλαχοΰ τής 'Ελλάδος χυδαιοβαρβάρως καλού-

μενον Βαλλαριστόν χορόν (απεναντίας τοΰ συρτός)' σκιρτηδόν γαρ χορεύουσιν αύτόν. (Λέοντος

Μαγίστρου, ανθυπάτου Πατρικίου, Συμεών άρχοντος Βουλγαρίας καί τίνων άλλων έπιστολαί,

εκδίδοντος Ί ω ά ν ν. Σ α κ κ ε λί ω ν ο ς, Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 1 (1883-84), σ. 397, σημ. 5).
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τούλάχιστον ως περιγράφεται, πρός τόν Ίωνικόν τής Chénier, όστις φαίνεται
κράμα είδους συρτού καί τοΰ διαδεδομένου ανά τάς νήσους μπάλλου.

Ε Βλάχικος.

Les Grecs dansent encore aussi la Val a que, danse fort ancienne
dans le pays d'où elle prend son nom. Cette danse, dont le pas est tou-
jours le même, et ne ressemble, à aucun de ceux des autres danses Gre-
ques, n'est pas désagréable, quand elle est bien conduite, et avec la ju-
stesse qu'elle exige. Elle pourroit bien venir des Daces, qui habitoient an-
ciennement la Valachie (i, 185).

Je crois, M. pouvoir mettre comme vous la danse Valaque au
nombre des danses bacchiques: elle est peu intéressante, et son (1, 198)
mouvement assez lent exige beaucoup de précision. Dans cette danse, les
danseurs 11e sont jamais en grand nombre; ils se tiennent par la main,
éloignés les uns des autres; enfin tout consiste à battre des pieds en dan-
sant, à tourner bien juste à droite quand on bat du pied gauche, et de
même à gauche quand on bat du pied droit. On bat une fois, puis
deux; 011 se quitte, et on bat des mains, le mouvement alors est plus
vif: 011 bat en cadence des mains, et trois fois de chaque pied. Cette
danse paroît être la figure des vendangeurs qui foulent le raisin chacun
dans son cuvier, comme cela se pratique dans la Grece. Il peut se faire
que les Valaques aient reçu cette danse des Daces, comme vous l'observer;
mais, par le rapport que je lui trouve avec les vendanges des Grecs, je
suis portée à croire qu'elle leur appartient, et qu'on ne l'appelle Valaque
que parce que les Grecs, libres dans la Valachie, auront pu y conserver plus
facilement qu'ailleurs, une danse purement bacchique. Mahomet et Bacchus
11e se concilient guère, et ce n'est que par contraversion qu'on les trouve
ensemble

«La danse, comme vous l'observez vous-même, M.» étoit chez les
Grecs une imitation figurée des actions et des moeurs (1,199)·

Par conséquent chaque divinité, chaque saison avoit des danses qui
lui étoient consacrées. Outre la danse bacchique que je viens de vous dé-
crire sur ce que j'en ai vu moi-même; c'est encore un usage commun à
tous les villages Grecs que les familles entieres vont, au mois de Septem-
bre, passer les dimanches et les fêtes dans leurs vignes à boire et à manger,
et reviennent,"le soir chez elles en dansant avec cette même gaieté qui
rappelle l'idée des Bacchanales. Car dans ces moments de liberté, ou de to-
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lérance, un peuple esclave se livre à la joie, avec moins de réserve qu'une
nation indépendante (i, 200).

Ό βλάχικος χορός, κατά Guys, έχει πάντοτε τό αυτό βήμα, απαιτεί κα-
νονικότητα εις τάς κινήσεις αυτού καί δεν ομοιάζει πρύς οόδένα τών άλλων Ελ-
ληνικών χορών. Πιθανώς προέρχεται εκ τών κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους έν
τη Βλαχία εγκατεστημένων Δοκών. Κατά τόν βλάχικον χορόν, όστις είναι χορός
βακχικός, οί χορευταί είναι ολίγοι, συμπληροΐ ή Chénier. Ούτοι κρατούνται δια
τής χειρός, κτυπούν τούς πόδας στρεφόμενοι πρός τά δεξιά, όταν κτυπούν δια
τού αριστερού ποδός καί πρός τά αριστερά, όταν δια τού δεξιού' κροτούν επίσης
ρυθμικώς τάς χείρας κλπ. Ό χορός φαίνεται vù εξεικονίζη τούς τρυγητός πατούν-
τας τάς σταφυλάς. "Ισιος ό χορός ελήφθη έκ τών Δακών άλλα λόγω τής σχέσεως
αυτού πρός τόν τρυγητόν τών Ελλήνων άποκλίνο) (Chénier) πρός τήν γνώμην
ότι είναι Ελληνικός, έλαβε δετό όνομα βλάχικος, διότι έν Βλαχία ελεύθεροι οί Έλ-
ληνες ήδυνήθησαν νά τόν διατηρήσουν. Περαιτέρω ή Chénier κάμνει λόγον περί
αγροτικών λαϊκών χορών πρός τιμήν τής 'Ανθούς, συνοδευόμενων υπό ασμάτων
καί χορευομένων κατά τάς εξόδοΐ'ς τών γυναικών εις τούς αγρούς, αΐτινες λαμβά-
νουν χώραν κατά τόν πρώτην Μαΐου \

Έάν ό περιγραφόμενος βλάχικος χορός είναι Δακικής προελεύσεως, ώς διϊ-
σχυρίζεται ό Guys, ή Ελληνικής, ώς τείνει νά πιστεύση ή Chénier, δεν δύναμαι
νά βεβαιώσω. Πάντως ό προβαλλόμενος υπό τής δευτέρας λόγος ίιπέρ τής από-
ψεώς της δέν φαίνεται 'ισχυρός. Ώς περιγράφεται, ό χορός χορεύεται μέχρι τοϋ νϋν
έν Ρουμανία υπό τών εντοπίων, καθ' α μέ διεβεβαίωσεν δ ρουμανομαθής συνά-
δελφος κ. Δ. Β. Οΐκονομίδης. Έν Ελλάδι σχέσιν πρός τόν τρυγητόν έχων απαντά
ό καλούμενος χορός «Μέρμηγκας», περί ού πιστεύεται, ότι αντιστοιχεί πρός τόν
άρχαίον επιλήνιον χορόν. Κυρίως εύρίσκομεν αυτόν εν Αρκαδία2.

II. ΜΟΥΣΙΚΗ

Τό κεφάλαιον τής μουσικής τών Ελλήνων πραγματεύεται έν μια επιστολή
ό Guys (2, 2L-41), όλίγιστα τά διαφέροντα περί αυτής αναφερών. Γενικώς
εξαίρει τό μουσικόν ους τών λαών τής 'Ανατολής. Βέβαιοι, ότι έν τή Ελληνική
καί Τουρκική μουσική ή διαίρεσις τών τόνων, ούσα πλέον εκτεταμένη ή ή τής μου-

1 Ίδέ σχετικώς περί τσΰτων έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 13 - 14, ένθ' άν.,

σ. 241-242.

3 Ίδέ περί τούτου Γεωργ. Άϋ. Κονοιάδον, 'Αρχαίοι καί νέοι Ελληνικοί χοροί, ένθ'
άν.,σ. 44. Τοϋ αντον, Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί χοροί, ένθ' άν., σ. 15 καί 26, Β. ΙΙα:ταχρή-
ητου, ένθ' άν., σ. 78 - 80, Χ. Σακελλαρίον, ένθ' άν., άρ. 37 κ.ά.
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σικής τών Εύρωπαίων, δίδει εις αύτούς εκφραστικότητα, ήτις δέν απαντά είς τήν
Εύρωπαϊκήν. 'Ιδία εις τά τρυφερά ασματα προκαλεί αύτη μεγάλην έντύπωσιν.
Ούταις αί αισθηματικοί μελψδίαι, τά μοιρολόγια, συγκινούν βαθύτατα τήν ψυχή ν.
Παραθέτει δύο μουσικά δείγματα εις εύρωπαϊκήν παρασημαντικήν. Πρόκειται
περί τής μουσικής τεσσάρων στίχων· τών αρχικών δύο τοΰ ήμιλογίου άσματος «Μέ
δυστυχίαις πολεμώ... » 1 (ί, 132- 133) καί τών αρχικών ωσαύτως δύο στίχων τοΰ
άσματος «Τό δένδρον τής αγάπης σου...» 2 (2, 41). Έν τή μουσική τοΰ πρώτου
άσματος υπάρχουν όλίγαι λαϊκαί μελωδία!. Ό ρυθμός σπανίως απαντά έν τή κυ-
ρίως Ελλάδι. Πιθανώς είναι προελεύσεως 'Ανατολικής Θράκης. Καί τοΰ δευ-
τέρου άσματος ή μελωδία δέν έχει σχέσιν πρός μελωδίαν δημώδοτις άσματος, ώς
λ.χ. ασμάτων άπαντώντων έν 'Ηπειρωτική Ελλάδι. ΙΙρόκειται περί λαϊκής με-
λιυδίας ανηκούσης είς τόν διατονικόν τρόπον τοΰ λα, εις ον ανήκουν πολλά λαϊκά
ασματα τοΰ αυτοΰ τύπου, ατινα προέρχονται μάλλον έκ τών παραλίων τής Μι-
κράς 'Ασίας καί τής Κωνσταντινουπόλεως. Έν τή κυρίως Ελλάδι άπαντοΰν εις
τούς εκείθεν όρμηθέντας πρόσφυγας, 'ίσως όμως καί ε'ίς τινας τών νήσων

RÉSU M;É

Informations sur les danses et la musique hellénique
chez le voyageur P. Aug. de Guys

par Stef. Imellos.

De l'oeuvre du voyageur P. Aug. de Guys «Voyage littéraire de la
Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de
leurs moeurs, à Paris MDCCLXXXIII» l'auteur, dans le present article,
étudie les informations relatives aux danses et à la musique. Les informa-
tions sur la vie populaire en général des Hellènes de l'époque de Guys
ont été examinées déjà dans une étude précédente (voir Annuaire des
Archives de Folklore, vol. 13-14, à Athènes 1962, pp. 204-252).

L'auteur étudie plus spécialement les danses suivantes:

a) Crétoise-Hellénique. Il s'agit de danses qui se ressemblent
entre elles. L'auteur remarque que celles-ci appartiennent à la catégorie

1 Ίδέ περί τοΰ άσματος εν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, έ'νθ' άν., σ. 223-224.

2 Περί αυτού ίδέ αυτόθι, σ. 223.

8 Τάς μουσικάς ταύτας παρατηρήσεις οφείλω είς τόν μουσικόν τοΰ Λαογραφικού
'Αρχείου κ. Σπυρ. Περιστέρην.
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des danses cycliques «Syrtos», qui étaient dansées pendant l'Antiquité et
qui ont survécu jusqu'à nos jours.

b) Albanaise ou Hassapikos. Elle était dansée sur la place
de l'Hippodrome de Constantinople par la corporation des bouchers. On
croit que cette danse représente les exploits d'Alexandre le Grand.

c) Ρ y rr hi que. Il s'agit d'une danse de caractère militaire. L'auteur
mentionne comme semblables les danses «Sera» du Pont, «Sousta» de
Crète etc.

d) Ionienne. Est une danse nuptiale. L'hypothèse qui veut qu'
elle soit identique au Ballaristos des îles n'est pas correcte selon l'auteur.
Il suppose que c' est un mélange d'un certain type de Syrtos et de Ballos.

e) Vlachicos. Il s'agit d'une danse bachique, qui selon le voyageur
ne ressemble à aucune autre danse hellénique. Cette danse, aujourd'hui, est
dansée en Roumanie, mais on n'est pas sûr que ce pays soit aussi son pays
d'origine.

Peu de choses sont mentionnées sur la musique. Deux exemples mu-
sicaux sont publiés, mais ils ne sont pas folkloriques. Selon l'auteur, ils pro-
viennent probablement des régions orientales de la Grèce.


