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ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΝ (4 ΙΟΥΛΙΟΥ "3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962)

υπο σπυρ. περιστερη

Έκ τής περιοχής τής Ευρυτανίας έγένετο ήχογράφησις μουσικής ύλης τό
πρώτον κατά τήν έκεί άποστολήν μο\> τόν Αύγουστον τού έτους 1959 \ Πρός συνέ-
χισιν καί συμπλήρωσιν τής έργασίας ταύτης ωργανώθη ύπό τού Λαογραφικού
'Αρχείου δι' έμού δευτέρα άποστολή άπό τής 4"'K 'Ιουλίου μέχρι τής 3ης Αύγούστου
τοΰ έτους 1962 ε'ις τήν περιοχήν ταύτην. Εργασθείς εις τά χωρία : Δ ο μ ιανοί,
Ρ ο σ κ ά, Μ υ ρ ίκ η, Ψ α ν ά , Δ ο μ ν ί σ τ α , Φ ο υ ρ ν ά , Φιδάκια καί Σ υ γ -
κρέλλον συνέλεξα δι' ήχογραφήσεως έπί ταινιών μαγνητοφώνου 228 άσματα δια-
φόρων κατηγοριών, τών οποίων τά πλείστα άδονται πρός διαφόρους χορούς, ένώ
άλλα είναι οργανικά.

Τό μουσικόν ύλικόν τοΰτο κατεγράφη άρχειακώς εις τό βιβλίον είσαγιογής
μουσικής ύλης τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου ύπ' άριθ. 6642 - 6929 πρός περαιτέρω
μουσικολογικήν έπεξεργασίαν. Συμπληριοματικώς πρός τήν έργασίαν ταύτην ήχο-
γραφήθη έτι καί κατεγράφη άλλη ποικίλη λαογραφική ύλη, ή οποία άναφέρεται
εΐς έκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής, ώς καί εις λατρευτικά έθιμα τοϋ γάμου κ.λ.π.
Τά κείμενα τών ασμάτων, μετά σχετικών πρός τήν άποστολήν ταύτην φακογρα-
φιών, κατετέθησαν εις τό Λ.Α. εΐς χειρόγραφον ύπ' άριθ. 2451 έκ σελ. 346.

Ώς γνωστόν εΐς εκάστην περιοχήν είτε τής ηπειρωτικής είτε τής νησιωτι-
κής Ελλάδος άπαντοΰν άσματα, τά όποια άδονται έπίσης καί εις αλλας Ιλληνικάς
περιοχάς, πανελληνίως ούτω διαδεδομένα. Έπίσης άσματα τών οποίων τά χαρα-
κτηριστικά, μουσικά καί ποιητικά στοιχεία, προέρχονται έξ άλλων γειτονικών περιο-
χών ή καί έκ μεμακρυσμένων, τά οποία έχουν προσαρμοσθή πρός τό τοπικόν μουσι-
κόν ιδίωμα. 'Αντιστοίχως όμως υπάρχουν καί άσματα έπιχωριάζοντα, τά οποία, ώς
δημιουργίαι, προέρχονται έκ τοπικών ιστορικών καί κοινωνικών συνθηκών μέ ιδιό-
τυπα χαρακτηριστικά, διαφέροντα ούτω άπό άλλας περιοχάς.

Άσματα τοΰ είδους τούτου, ήτοι μέ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άνεύρομεν εις
τήν περιφέρειαν ταύτην, τά γαμήλια, καθώς καί τά άδόμενα πρός έ'να χορόν τοπι-
κόν, ό οποίος κοινώς ονομάζεται «Στό»2. Γαμήλια άσματα επέτυχα νά ήχογραφήσα)
καί κατά τάς δύο ταύτας άποστολάς εΐς δύο γάμους, τούς οποίους ειχον τήν εύκαι-

1 Βλ. έκθεσιν είς Έπετ. τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 11/12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960»
ο. 320-327.

2 Βλ. περί τοΰ χοροΰ τούτου εϊς προηγουμένην εκθεσιν αποστολής μου είς Εύρυτανίαν'
ένθ' άνωτ., σ. 324.
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ρίαν νά παρακολουθήσω αύτοπροσώπως εις τα χωρία Ψανά καί Σελλά. Έκ τών
ασμάτων τούτων ί)ά γίνη λόγος ένταϋθα περί τίνων μόνον μετά τών σχετικών πρός
αύτά περιστάσεων τού εορτασμού τού γάμου, τοΰ οποίου ή προετοιμασία αρχίζει
ενταύθα άπό τής Τετάρτης, προ τής Κυριακής καί)' ήν θά τελεσθή ή στέψις, μέ τό
άνάπιασμα τών προζυμιών διά τήν παρασκευήν τών άρτων τοΰ γάμου. Κατά τήν
διάρκειαν τοΰ κοσκινίσματος τοΰ αλεύρου πρός τόν σκοπόν τούτον ςίδεται άπό τους
παρισταμένους τό άκόλουθον ασμα.

ΊΊυκνοσίτινα 1 έΐν' τ' αλεύρια
κι ουλ αφράτα εΐν' τά προζύμια
κι άγόρας πού τ' άναπιάνει
νά 'χΐ] μάννα και πατέρα,
5 νά 'χιι αδέρφια και ξαδέρφια
νά 'χη σύγγινο μεγάλο,
ν' 2 - "Ελα, πατέρα μ', φχήσι με
τώρα οτά κοοκινίοματα,
ν - έ'λα, μαννούλα μ', φχήαι με8
10 τώρα ατά κοοκινίοματα.
Αάτι κ εσείς, αδέρφια μου,
τώρα οτά κοοκινίοματα,
λάτι κ' εσείς, μπαρμπάδες μου,
τώρα στά κοοκινίοματα.

(Βλ. μελωδίαν είς σελ. 225 τοΰ παρόντος τόμου)

Τήν Παρασκευήν κατόπιν οι σ\>μπεθέροι τού γαμπροΰ μεταβαίνουν εις τήν
πατρικήν οϊκίαν τής νύμφης πρός παραλαβήν τών προικιών. Κατά τήν στιγμήν
τής παραλαβής των άδουν τό κατωτέρω άσμα-

1 ψιλοκοακινισμένα.

2 Άπό της 6ης στροφής καί κατωτέρω οί 8/συλλαβοι τροχαϊκοί στίχοι μεταβάλλονται
είς ιαμβικούς 8/συλλάβους. Διά τοΰτο ό τελευταίος χρόνος τοΰ τελευταίου μέτρου, δστις αντι-
στοιχεί μέ φθογγόσημον τέταρτον, μετατίθεται εις τήν άρχήν τοΰ άσματος ώς άρσις.

3 εύχήσου με.

19
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Αειώσαν τα χιόνια στά-1-βουνά
φκήο' τα, μαννούλα μ\ τά προικιά,
νά ζήσω νά τά χαίρωμαι
κ ίγώ κί τ' αϊταίρι μου.
5 —«Με τήν ενχή μ', κορίτσι μον,
νά ζήσης, νά τά χαίρεσι (δις)
κ' εσυ και τ αϊταίρι σον».
— «Φκήσ τ', αδερφάκια μ', τά προικιά κλπ.
Τήν πρωΐαν τής Κυριακής ε'ις τήν οίκίαν τοΰ γαμπρού γίνονται αϊ αχετικαί

Εΐκ. 1. Τό ξύρισμα τού γαμπρού.
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προετοιμασίαι διά τήν έκκίνησιν τοΰ συμπεθεριοΰ, δηλ. τής γαμήλιου πομπής πρός
παραλαβήν τής νύμφης δια τά στεφανώματα. Προηγουμένως όμως λαμβάνει χώραν
τό ξύρισμα τοΰ γαμπρού εν μέσω συγγενών και φίλων. Ούτος κατά τήν διάρκειαν
τοΰ ξυρίσματος κρατεί είς τάς χείρας του πινάκιον εντός τοΰ οποίου οί φίλοι καί
συγγενείς ρίπτουν διάφορα νομίσματα ώς φιλοδωρήματα (βλ. άνωτ. είκ. 1), άδονται
δέ καί τραγούδια ώς τά κατα)τέρα>.

60-63

(-ri

ν-'Αργυρέ, χρναέ, μπερμπέρη
ν-άπαγάλια τά ψαλίδια,
ν-άπαγάλια τα ψαλίδια,
να μην κόψης καμμιά τρίχα.

5 ν - Έχω χάρι άπό τή μάννα μ'
κι άπό τό γλυκό πατέρα μ'·
ν-ε'χω χάρι άπό τ' αδέρφια μ'
κι άπό τά γλυκά ξαδέρφια μ'·
ν-εχω χάρι άπό τις &ειάδες μ'
10 κι άπό τούς γλυκούς μπαρμπάδες μ'.

"Οταν κατόπιν τελειώση τό ξύρισμα καί τό συμπεθερικό έχη ετοιμασθή, τότε
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εκκινεί ό γαμπρός έν πομπή πρός τήν οίκίαν τής νύμφης δκί τά στεφανώματα καί
αδεται τό κατωτέρω τραγούδι.

J ^ 92

Λι .ντε, Συ . μπε. _ - , γιε μου, συ . μπε _ _ Sep .

τα _ ζε _ τα

s —

Τον

^ w ^ ö "

Συμπε&ερκό συντάζεται νά πάη γιά τή νύφη.

— «Με την ευχή σ, μαννούλα μου, να πάγο) γιά τή νύφη»·
—«Με τήν ευχή μ', παιδάκι μου, νά πάης γιά τή νύφη».

Καλά πήγαν, καλά έσωσαν, καλά πήραν τή νύφη
5 και στο γοργό της γύρισμα ήρχανε στο ποτάμι.
Στοιχείο βήκε, καρτέρησε στήν άκρη ο τδ ποτάμι■
πιάνει τής νύφης τ άλογο και το γαμπρό άπ τό χέρι·

— «Γαμπρέ μου, τά περατικά γιά νά περάσ ή νύφη».

— «'Οχτώ χιλαάδες τά φλωριά κ' εννιά χιλιάδες νύφη».

Κατά τήν πομπήν ταύτην προηγείται εις έκ τών συγγενών τοΰ γαμπρού κρα-
τών τό φλάμπουρο (σημαίαν). Μόλις δέ φθάσουν εις τήν οίκίαν τής νύφης άδουν
οί σιιμπέθεροι τής νύφης τό κατωτέρω τραγούδι.



ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ

293

^ϋΐ

Τίνος έίν τά φλάμπουρα
τ' αοπρα και τά κόκκινα;
Τ' κυρ γαμπρού έΐν' τά φλάμπουρα
τ' αοπρα και τά κόκκινα.

Ή νύφη μετά τήν άφιςιν τών συμπεθέρων, δηλ. τής ακολουθίας τοΰ γαμ-
πρού, αποσύρεται εις έ'να δωμάτιον τής οικίας της, διά νά στολισθή. Οϊ συγγενείς
καί οί φίλοι τής τραγουδούν κατά τήν ώραν τοϋ στολίσματος διάφορα σχετικά τρα-
γούδια με9' ών καί τό κατωτέρω.

— tr !
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'Άνοιξα χρυσή βαλίτσα (ή κασέλλα)
κ' εβγαλ' ασημένιο χτένι,
νά χτινίσωμι τη νύφη-
δ γαμπρός τήν περιμένει.

Ή νύφη άποτεινομένη πρός τήν μητέρα της τραγουδεΐ.
Πότε μαλώσαμ! αντάμα
και μι στέλνεις τόσ' άλάργα.
Έτρωγα, δεν έτρωγα
μδλεγες πώς ετρα)γα.

'Ιδιαιτέρως συγκινητική και επιβλητική είναι ή στιγμή καθ' ην ή γαμήλιος
πομπή μετά τήν στέψιν έχει φθάσει πρό τής οικίας τοϋ γαμπρού.

Είκ. 2. Ή νεόνυμφος πρό τής οικίας τοϋ γαμπροϋ.

Πρό τής εισόδου ΐστανται ό πεθερός καί ή πεθερά περ ι μένοντες νά υποδε-
χθούν τήν νύφην. Πριν αύτη κατέλθη άπό τό λευκόν άλογο, τής προσφέρουν μέλι
διά νά είναι, ως πιστεύουν, ή ζωή τών νεονύμφων γλυκειά όπα)ς τό μέλι. Τήν στι-
γμήν εκείνην άδεται τό άσμα.
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'Λώ στον κυρ γαμπρού τήν πόρτα

σάν δασά εΐν' τά κυπαρίσσια.
Για άλαργέψτε τα καμπόσο
νά διαβή ό γαμπρός κ' ή νύφη.

5 Σάν γλυκό γλυκό εΐν'1 τό μέλι,
σαν γλυκό καί τό καρύδι,
σαν γλυκύτερη εΐν' ή νύφη
άπ* τό μέλι κι άπ} τό καρύδι .

'Ακολουθεί κατόπιν τό τραγούδι :

^ J 112 - 120
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Πέζα μήλο, πέζα ρόϊδο
πέζα κόκκινο σταφύλι.
Δέν πιζεύω, καμαρώνω,
καρτιρώ τόν πιϋιρό μου,
5 νά μου τάξη, νά πιζέψω.

Καθ' ην ώραν αδεται τό άσμα τοΰτο ή νύφη ρίπτει τό μήλον, τό όποιον
κρατεί είς τάς χείρας της, συνήθως πρός τήν κουνιάδα της (βλ. είκ. 3).

1 'Η μελφδία είναι όμοια μέ τήν τοΰ ασματος «Πυκνοσίτινα εΐν' τ' αλεύρια» (βλ. έν
σ. 225 τοΰ παρόντος τόμου.)
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'Ακολούθως, ένφ ακόμη ή νύφη κάθεται επί τού ίππου καί άδονται τά
άσματα ταύτα, τής δίδουν έ'να μικρό άγόρι, τοΰ οποίου πρέπει νά ζουν οΐ γονείς.

Είκ. 3. Ή νύφη ρίπτει μήλον είς τήν κουνιάδα της.

Τό παίρνει εΐς τήν άγκάλην της καί τό καταβιβάζει άπό τήν ετέραν πλευράν τοΰ
άλογου. Τοΰτο επαναλαμβάνεται τρίς (βλ. εΐκ. 4).

Είκ. 4. Ή παραλαβή τοΰ άρσενικοΰ παιδιού.

Εΐς τήν νύμφην, μετά τήν προσφοράν τοΰ μέλιτος υπό τής πενθεράς της,
προσφέρεται άπό τους συγγενείς τοΰ γαμπρού ποτήριον πλήρες οϊνου άπό τό
όποιον χύνει εΐς τέσσερα σημεία σταυροειδώς (βλ. κατωτ. εΐκ. 5).

'Εν συνεχεία ή πενθερά της τής δίδει τόν επί τούτω παρεσκευασμένον άρτον,
τόν όποιον θραύει επί τής κεφαλής της (βλ. εΐκ. 6,7,8). Τά δέ τεμάχια διανέμει εΐς
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τούς παρισταμένους συμπεθέρους (συγγενείς τοΰ γαμβροΰ).

Είκ. 5. Ή νύφη χύνει σταυροειδως οϊνον άπό τό ποτήρι.

Είκ. 6. Ή προσφορά τής κουλούρας εϊς τήν νεόνυμφον.

Τήν νύφη ν έπειτα, προτού άφιππεΰση, ί)ά τήν πλησίαση ό πεθερός της, ό
όποιος είναι υποχρεωμένος κατ' έθιμο ν να τής ύποσχεΟη ώς δώρον άκίχητον κτήμα
του, π.χ. περιβόλι, έ'να χωράφι, ή αμπέλι ή λιβάδι, συγχρόνως δέ αδειαι τό άσμα
«πέζα μήλο πέζα ρόιδο» (βλ. άνωτ. σ. 295).

Μετά τό γαμήλιον στιμπόσιον καί όλονύκτιον διασκέδασιν, τήν πρωίαν τής
Δευτέρας παίρνουν οί συμπεθέροι τήν νύφην, ήτις κρατεί έ'να δοχείον, έ'να προσ-
όψιον καί σάπιονα καί τήν οδηγούν εις τή βρύση τοΰ χα>ριοΰ, διά νά πάρη νερό.
Ή νύφη άλείφει πρώτον σταυροειδώς τήν βρύση μέ βούτυρο. Κατόπιν γεμίζει τό
δοχείον μέ νερό καί φέρει εις έ'να έ'καστον τών παρόντων συμπεθέραιν καί νίπτον-
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ται. 'Ακολούθως γεμίζει έκ νέου τό δοχεΐον καί τό μεταφέρουν εις τό σπίτι. Προ-

Είκ. 7. Τό σπάσιμον τής κουλούρας.

Είκ. 8. Ρΐψις τεμαχίου άρτου άπό τήν κουλοΰραν πρός τούς συμπεθέρους.

τού νά εκκίνηση ή πομπή διά τή βρύση άδουν τό κατωτέρα) ασμα δια τήν περί-
στασιν ταύτην.
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Στέΐλι μι, μάννα μ\ γιά νερό
γιά νά στο φέρω δροσερό,
γιά νά ρεντίσω τό γαμπρό
και όλο τό συμπε&ερκό.

5 Στεΐλι μι, μάννα μ\ στέΐλι μι
κι σάν άργήσω δέίρι μι.
ΓΙοϋ νά αϊ στείλω μοναχή
που σ' εχον μίνια κι ακριβή·

'Επί τών ρυθμικών, μελωδικών καί ποιητικών στοιχείων τών ασμάτων τού-
των παρατηρούμεν, ότι εις τά περισσότερα τούτων κυριαρχεί ο εξάσημος ρυθμός μέ
τάς δύο βασικός μορφάς α) f f Γ f2 καί β) Γ f f f, ή δέ όλη ρυθμική πε-
ρίοδος αποτελείται άπό τέσσαρα εξάσημα μέτρα, ήτοι εϊκοσιτέσσαρας χρόνους επί
τών οποίων είναι προσηρμοσμέναι αί διάφοροι μελφδίαι καί αί συλλαβαί τών
ποιητικών κειμένων. Δέον νά σημειωθή έτι ότι αί βασικαί μορψαί αΰται διατηρούν-
ται αναλλοίωτοι καθ' όλην τήν μουσικήν στροφήν εκάστου άσματος, ένφ μεταβάλ-
λονται εις όλων σχεδόν τών κατηγοριών τοΰ αύτοΰ ρυθμού ςίσματα. 'Ελάχισται
εξαιρέσεις παρατηρούνται ώς εις τό είς σελ. 292 άσμα. Παρατηρούμεν έτι, ότι
εις τά κείμενα τών περί ων ό λόγος ασμάτων, άτινα είναι προσηρμοσμένα εις τόν
ρυθμόν τοΰτον καί τάς διαφόρους μελωδίας, δέν παρεμβάλλονται τσακίσματα ', ώς
συμβαίνει τοΰτο εις όλα σχεδόν τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Τό φαινόμενον
τούτο ένισχύει κατά έ'να τρόπον τήν γνώμην μου, ότι τά άσματα ταύτα είναι τά
παλαιότερα τής νεοελληνικής λαϊκής δημιουργίας, βασιζόμενα εΐς ρυθμικός μορφάς
παλαιάς, έξικνουμένας ίσως καί μέχρι τής Ελληνικής άρχαιότητος, εΐς ταΰτα δέ
προσηρμόσθησαν κατόπιν δημιουργηθεΐσαι νεώτεραι μελφδίαι καί ποιητικά κεί-
μενα.

'Εκτός τοϋ ρυθμού τούτου άπαντςί καί ό τετράσημος ρυθμός εΐς όλιγώτερον
ποσοστόν ασμάτων μέ τήν βασικήν μορφήν f Γ Γ. ήτις πολλάκις μεταβάλλε-

1 Περί τούτων βλ. Σπ. Περιατέρη, 'Ο έξάσημος ρυθμός είς τά 'Ελληνικά δημοτικά τρα-
γούδια είς τόν παρόντα τόμον, σ. 201-225.
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ται εις τό ίδιον άσμα, σχηματίζουσα άλλας μορφάς τοΰ τετρασήμου (βλ. άσμα έν
σ. 292).

Τά εΐς έπτάσημον ρυθμόν ήχογραφηθέντα ασματα τοΰ γάμου είς τήν περιο-
χήν ταύτην νομίζω ώς παρείσακτα έκ Πελοποννήσου. Ό ρυθμός τούτων, ή ρυιθμική
αγωγή των, οι τρόποι είς ους βασίζονται αί μελωδίαι καί κυρίως ·ή τεχνική τών
μελωδιών, είναι στοιχεία μουσικά, τά όποια έπιχαιριάζουν κυρίως εις διαφόρους τό-
πους τής Πελοποννήσου.

Εις τον πεντάσηαον ονθμόν ηχογράφησα μόνον δύο άσματα μέ τήν εξής ρυ-
<. . fi f» (Β ρ „ , Τ _ ,

ιίμικην μορφήν , | . U ρυομος ούτος οεν απόντα εις τήν περιοχην ταύ-

την, καθώς επίσης και οι ρυθμοί έννεάσημος καί όκτάσημος. Τήν παρουσίαν τού
πεντασήμου ρυθμού είς τά άσματα ταύτα θεωρώ έξ επιδράσεως, άπό περιοχάς τής
'Ηπείρου είς ήν άπαντα μεταξύ τών άλλων καί ό ρυθμός ούτος.

Η όλη ρυθμική περίοδος τών ασμάτων τούτων άποτελεΐται άπό τέσσαρα μέ-
τρα έκ πέντε χρόνων έκαστον, ήτοι είκοσι εν όλω χρόνους. Είς τά δυο πρώτα μέ-
τρα προσαρμόζεται είς στίχος 8/σύλλαβος τροχαϊκός καί εΐς τά υπόλοιπα δύο, ό έ'τε-
ρος 8/σύλλαβος τροχαϊκός, δλη δέ ή μουσική στροφή περιλαμβάνει δύο στίχους άνευ
τσακισμάτων. Βλ. κατωτέρω τήν ρυθμικήν του μορφήν.

plpp^p ! = 10 χρόνοι (5 + 5)

Άρε, χρυ-οε μπερ μπέ_ ρι « ^σύλλαβος τροχαϊκός στίχος
jBlpjs^ p I - 10 χρόνοι (5 +5)

ν-ά-.πα.γα- Χια τά ψαλ.λι_ δια = δ/σύλλοβος τροχαϊκοί στίχος

σ) ? r r r 'e> r r r r » f f f Γ f f Γ

Αί μελφδίοι τών άσμάτων τούτων βασίζονται, ώς επί τό πλείστον, εις δια-
τονικάς κλίμακας με μουσικήν έκτασιν μικράν, συνήθως μιας πέμπτης ή έκτης. Δια-
κρίνομεν επίσΐ)ς καί πεντατονικάς κλίμακας μέ χρήσιν ήμιτονίου ώς ποικίλματος,
χωρίς μέ τοΰτο νά άλλοιούται ουσιαστικώς τό άκουσμα τής πεντατονικής κλίμακος'

Τά εις σ. 289 καί 298 ασματα άτινα έχουν τήν τετάρτην βαθμίδα έν διέσει
και δημιουργούν ούτω άκουσμα χρωματικής κλίμακος, θεωροΰμεν ότι ανήκουν
εΐς μίαν τών χροών, τάς οποίας σχηματίζει δ διατονικός τρόπος τοΰ ré, έπί τών
οποίων βασίζονται και άλλα ασματα.

Αϊ μελωδίαι αύται τοΰ γάμου μέ τεχνικήν ΐδιότυπον ώς πρός τήν χρήσιν τών
μουσικών διαστημάτων καί έν συνδυασμώ μέ τό τοπικόν μουσικόν ύφος έξαγγε-
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λίας των καί τά γλωσσικά ιδιώματα, άτινα διατηρούνται ακόμη έ'ντονα εΐς τήν πε-
ριοχήν ταύτην, αποτελούν τα χαρακτηριστικά τής διαφοράς αυτών εν σχέσει πρός
τάς δημώδεις μελωδίας άλλων περιοχών.

Ώς πρός τά ποιητικά κείμενα τών γαμήλιων ασμάτων τής εξεταζόμενης πε-
ριοχής παρατηροΰμεν, ότι γίνεται χρήσις εΐς αύτά κατά προτίμησιν τοϋ 8/συλλάβου
τροχαϊκού ή ιαμβικού στίχου καί κατά δεύτερον λόγον τοϋ Ιδσυλλάβου, όστις, ώς
γνωστόν, κυριαρχεί εΐς τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια (βλ. κείμενα τών παρατι-
θεμένων ασμάτων).

Αί μελαιδίαι τών ασμάτων τών πρός τόν τοπικόν χορόν Στο χορευομένων
παρουσιάζουν μεγαλυτέραν ποικιλίαν καί βασίζονται εις τάς αυτάς ρυθμικάς βασι-
κός μορφάς, μέ διαφόρους όμως παραλλαγάς λόγιο τών τσακισμάτων, τά οποία
παρεμβάλλονται εις τά περισσότερα τούτων (βλ. παραδ. εΐς σ 203, 209, 210 καί
222 τοΰ παρόντος τόμου).

RÉSUMÉ

Mission musicale en Eurytanie du 4 juillet au 3 août 1962

par Spyr. Péristéris

La présente mission musicale en Eurytanie continue et complète celle
que l'auteur avait déjà accomplie en 1959 dans cette région (voir Annuaire
des Archives de Folklore, tome 11/12 (1958-1959), pp. 320-327).

Pendant cette deuxième mission musicale, qui dura du 4 juillet au 3
août 1962, l'auteur a fait 228 enregistrements sur bandes de magnétophone,
de chansons et de danses populaires. Il a noté également diverses coutu-
mes de la vie sociale du peuple et surtout celles qui se réfèrent à la céré-
monie du mariage. En ce qui concerne le matériel musical enregistré, l'au-
teur considère comme plus caractéristiques les chansons relatives au ma-
riage, et en publie huit :

La 1ère chanson (p. 225) est chantée au moment où 011 tamise la fa-
rine pour pétrir le pain du mariage; la 2ème (p. 289), pendant que les pa-
rents et les amis reçoivent la dot de la future mariée et la transportent
dans la demeure du mari.

La 3ème chanson (p. 291) est chantée le dimanche matin pendant que
le futur marié se fait raser. Elle est suivie de la 4ème chanson (p. 292) chan-
tée pendant que le cortège des parents et amis du marié se rend à la mai-
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son paternelle de la jeune mariée pour l'accompagner à l'église, où aura
lieu la célébration du mariage. Durant cette marche, on chante la 5ème
chanson (p. 293), qui célèbre la bannière qui précède le cortège.

La 6ème chanson (p. 293-94) est chantée pendant que la mariée s'ha-
bille et se pare dans sa maison", la 7ème (p. 295), lorsque le cortège, après
la célébration du mariage à l'église, arrive à la maison de l'époux, où devant
la porte les beaux-parents reçoivent la nouvelle mariée. Enfin la 8ème (p.298)
chanson est chantée le lundi matin, après le festin de noces, qui a duré toute
la nuit, lorsque la nouvelle mariée est conduite en pompe par les parents
et amis des deux familles à la fontaine du village pour y puiser de l'eau.

A propos de la musique de ces chansons l'auteur remarque que le

rythme de 6/4 prédomine, sous les formes métriques suivantes :

. 6 /2 + 1+1+2N 6 /l+2+2 + l\ ,

a) = I-^-1 = l--4-------)» et que la penode metrique

est constituée par 4 mesures de six temps.

Un fait remarquable est que ces formes fondamentales se maintien-
nent inaltérables pendant toute la durée de la chanson. Comme on sait, ces
formes, dans la plupart des chansons des autres catégories, se transforment
par suite de l'intercalation dans le texte poétique de diverses syllabes, in-
terjections, mots et phrases qui sont sans aucun lien avec le texte de la
chanson proprement dite \

Cette constatation renforce une opinion déjà exprimée par l'auteur :
ces chansons sont parmi les plus anciennes de la musique traditionnelle
néohéllénique et ces formes rythmiques remontent peut-être à l'antiquité
grecque.

Dans les chansons de mariage on rencontre aussi dans un pourcentage
moindre le rythme de sous la forme suivante: —Cette dernière
forme change souvent (voir chanson p. 229), de même que le rythme de

S ; ' * ;2 ' ï (voir les chansons no 2 et 5).

8 9

Les rythmes de 4 et de ^ ne se rencontrent pas dans cette ré-
gion.

La plupart des mélodies de ces chansons sont basées sur des gammes
diatoniques d'une étendue habituelle d'une quinte ou d'une sixte, comme
par exemple les chansons no 6 et 7, lesquelles ont le quatrième degré diésé,

1 Voir du même auteur, dans ce volume, p. 201-266 son étude «Ea mesure de Six-
temps (Exassimos) dans les chansons folkloriques Grecques>.
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ce qui donne l'impression d'une gamme chromatique. L'auteur considère
ce dièse comme une des χοόας du mode majeur diatonique de ré sur lequel
sont basées des chansons d'autres catégories.

En ce qui concerne l'usage des intervalles et des notes principales,
ces mélodies présentent une technique spéciale.

L'idiome linguistique et le style de chaut local sont les éléments qui
distinguent le mieux ces chansons de celles des autres régions.

Les textes poétiques sont en général en vers trochaïques ou iambi-
ques de 8 syllabes, ou plus rarement en vers de 15 syllabes, qui comme on
sait prédominent dans la poésie des chansons populaires hélléniques.

Les mélodies des chansons qui sont exécutées pendant la danse lo~
cale appelée «Sto» sont basées sur les mêmes formes rythmiques de base
6/4, mais avec diverses variations qui proviennent des «tsakismata8 qui
sont, comme on l'a déjà mentionné, des intercalations dans le texte poéti-
que. (Voir pages 203, 209, paragraphe 3, page 210, paragr. 5, 6, et p. 222
du présent volume).


