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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας πηγάζει αρχικά από το 

ενδιαφέρον που είχα πάντα για τη φωνητική μουσική (είτε σε σολιστικό είτε σε 

χορωδιακό επίπεδο)και συγκεκριμένα για την όπερα και στη συνέχεια από τους 

προβληματισμούς μου για τη μουσική κληρονομιά που μας άφησαν οι Έλληνες 

συνθέτες.

Η μουσική τραγωδία «Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος» του Μανώλη 

Καλομοίρη μου έδωσε το βασικό κίνητρο και την πρόκληση να ασχοληθώ μ’ 

έναν πραγματικό θησαυρό για την Ελλάδα, που σφραγίζει το τέλος της ζωής 

του συνθέτη και έχει μελετηθεί ως τώρα ελάχιστα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν για την 

πραγματοποίηση αυτής της εργασίας και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο επιβλέποντα 

καθηγητή μου κ. Θανάση Ζέρβα για την συμπαράσταση και τη συνεχή 

επίβλεψη και καθοδήγηση του. Επίσης θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα 

την πολύτιμη βοήθεια που μου πρόσφερε το αρχείο του συλλόγου «Μανώλης 

Καλομοίρης» και κυρίως την κ. Μυρτώ Οικονομίδου, μουσικολόγο και 

γραμματέα του συλλόγου, η οποία μου έδωσε το απαραίτητο υλικό 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρούσα εργασία.

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2004

Ιωσηφίδου Ερωφίλη



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Μανώλης Καλομοίρης έχει καθιερωθεί ως ένας από τους 

σημαντικότερους συνθέτες της Ελλάδας. Η προσωπικότητά και το έργο του 

γενικότερα αλλά κυρίως οι συμφωνίες και οι όπερές του αποτέλεσαν 

αντικείμενο προβληματισμού και κατά συνέπεια μελέτης και έρευνας για 

πολλούς μελετητές και μουσικούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η 

τελευταία του όπερα «Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος», που γράφτηκε λίγο πριν 

τον θάνατό του, δεν έχει προκαλέσει ως τώρα το ερέθισμα για περαιτέρω 

μελέτη και επομένως οι πηγές που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη όπερα είναι 

ελάχιστες.

Αυτό ίσως να οφείλεται στη δυσκολία που υπάρχει προκειμένου να 

βρεθεί το απαιτούμενο υλικό (παρτιτούρα ορχήστρας, σπαρτίτο, ηχογράφηση). 

Όλες οι παρτιτούρες είναι χειρόγραφες και φυλάσσονται με μεγάλη προσοχή 

στο αρχείο του Μανώλη Καλομοίρη καθώς και το σπαρτίτο της όπερας -που 

εκδόθηκε το 1961 από την Εθνική Λυρική Σκηνή- το οποίο δεν κυκλοφορεί 

πια στο εμπόριο. Βέβαια απόπειρες για το ανέβασμα της όπερας έχουν γίνει 

αρκετές και σε πολλές περιπτώσεις πετυχημένες, όμως ηχογραφημένο υλικό 

επισήμως δεν υπάρχει.

Οι περισσότερες και σημαντικότερες πηγές προέρχονται από τον ίδιο το 

συνθέτη. Ο Μανώλης Καλομοίρης έχει γράψει κάποια πραγματολογικά 

στοιχεία για την όπερα την περίοδο που τη συνέθετε, τα οποία παρατίθενται 

ως εισαγωγή στο σπαρτίτο του 1961.

Τα θέματα και οι μελέτες περί νεοελληνικής μουσικής είναι λίγα με 

αποτέλεσμα να μην καλύπτουν το ευρύ φάσμα του μουσικού πλούτου της 

Ελλάδας. Επομένως το πρόβλημα μελέτης υφίσταται και είναι έντονο όσον 

αφορά γενικότερα το έργο των Νεοελλήνων συνθετών. Ο Καλομοίρης, 

συγκριτικά με άλλους σημαντικούς Έλληνες συνθέτες της εποχής του, 

θεωρείται από τους πιο αναγνωρισμένους, και το έργο του «ακούγεται» ευρέως 

εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.



Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια σημαντικά βιβλία και 

μελέτες που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως 

βοηθήματα για τη συγγραφή αυτής της εργασίας.

Αρχικά της Ρεντζεπέρη, Άννας-Μαρίας. 2002. Η  Σχέση Μουσικής και 

Λόγου στο Μελοδραματικό Έργο των Ελλήνων Συνθετών της Πρώτης Γενιάς της 

Εθνικής Μουσικής Σχολής Διονυσίου Λαυράγκα, Μανώλη Καλομοίρη και 

Μάριου Βάρβογλη (διδακτορική διατριβή). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που αναλύει την σχέση μουσικής και λόγου στο 

μελοδραματικό έργο των τριών Ελλήνων συνθετών που προαναφέρθηκαν.

Η διπλωματική εργασία της Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη. 1993. Η  

Μουσική Επεξεργασία του Λόγου στο Μουσικό δράμα ‘Το Ααχτυλίδι της Μάνας’ 

του Μανώλη Καλομοίρη (διπλωματική εργασία). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία ασχολείται με το πρώτο μέρος του 

έργου εξετάζοντας τη μουσική επεξεργασία του λόγου.

Το βιβλίο της Φράγκου-Ψυχοπαίδη, Ολυμπία. 1990. Η  Εθνική Σχολή 

Μουσικής, Προβλήματα Ιδεολογίας. Αθήνα: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 

στο οποίο έχει ως αντικείμενο μελέτης την ανάλυση των ιδεολογικών 

προϋποθέσεων της ελληνικής «Εθνικής Σχολής» της Μουσικής.1

Επίσης τα δύο βιβλία της Καίτης Ρωμανού:

Ρωμανού, Καίτη. 1996. Εθνικής Μουσικής Περιήγησις, 1901-1912 (α’ τόμος). 

Αθήνα: Εκδόσεις Κουλτούρα.

Ρωμανού, Καίτη. 2000. Ιστορία της Έντεχνης Νεοελληνικής Μουσικής.

Αθήνα: Εκδόσεις Κουλτούρα.

Το βιβλίο του Μαλιάρα, Νίκου. 2001. Το Ελληνικό 

Δημοτικό Τραγούδι στη Μουσική του Καλομοίρη. Αθήνα: Μουσικός Εκδοτικός 

Οίκος Παπαγρηγορίου-Νάκας (υπεύθυνος της σειράς Κώστιος Απόστολος, 

Ελληνικές Μουσικολογικές Εκδόσεις, 1).

Η μελέτη του G. Ζ. Jack. 1972. The music dramas o f Manolis 

Kalomiris. Florida: University.

1 Φράγκου-Ψυχοπαίδη, Ολυμπία. Αθήνα 1990, σελ. 15



Τέλος το άρθρο της Σιώψη, Αναστασίας. 2002. “Ελληνισμός” και 

Γερμανική Παράδοση στην "Οπερα του Μανώλη Καλομοίρη Το Ααχτυλίδι της 

Μάνας (1917, αναθεωρήσεις το 1939). Η  Υποδοχή της Όπερας στην Volksoper 

του Βερολίνου το 1940. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος., το οποίο είναι μέρος του 

βιβλίου της κ. Σιώψη με τίτλο «Έξι Δοκίμια για τη λόγια νεοελληνική μουσική 

του εικοστού αιώνα», από τις εκδόσεις Δίαυλος.

Η παρούσα εργασία ασχολείται κυρίως με τη μελέτη δύο 

χαρακτηριστικών φωνητικών αποσπασμάτων διαφορετικού ύφους της όπερας 

του Μανώλη Καλομοίρη «Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος». Η προσέγγιση του 

θέματος γίνεται με διεξοδικό τρόπο εξετάζοντας αναλυτικά και συγκρίνοντας 

το κείμενο του λογοτεχνικού πρότυπου με το λιμπρέτο της όπερας καθώς και 

τις παρακάτω μουσικές παραμέτρους: ρυθμικές εναλλαγές, ρυθμικά σχήματα, 

μελωδία, δυναμική, κορυφώσεις, σχέση μουσικής και λόγου, ενορχήστρωση 

και μουσικές επιρροές. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης προκύπτει η ανάγκη 

για την αναζήτηση της σχέσης του έργου με την ελληνική εθνική μουσική 

σχολή και την ελληνική μουσική παράδοση καθώς και την πορεία εξέλιξης, 

που οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης.

Η εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερα μεγάλα κεφάλαια, πέρα από το 

εισαγωγικό σημείωμα, που το καθένα από αυτά χωρίζεται σε επιμέρους 

κεφάλαια.

Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο που ακολουθεί μετά την εισαγωγή, γίνεται 

μια ιστορική ανασκόπηση στη μουσική εξέλιξη της Ελλάδας από την 

Επτανησιακή μέχρι και την Εθνική σχολή. Επομένως τίθεται ο 

προβληματισμός κατά πόσο οι Επτανήσιοι συνθέτες, που ζουν την ίδια εποχή 

με το Σολωμό και με άλλους ποιητές οι οποίοι χαρίζουν στην Ελλάδα την 

νεοελληνική ποιητική σχολή, ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με αυτούς και 

συντελούν στο αίτημα της δημιουργίας νεοελληνικής μουσικής σχολής.

Στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο χωρίζεται σε έξι επιμέρους υποκεφάλαια 

αναφέρεται αρχικά η ζωή, το έργο και οι παράγοντες που επηρέασαν τη 

συγγραφική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη και παρατίθενται κάποια 

πραγματολογικά στοιχεία για το πρότυπο λογοτεχνικό κείμενο.



Επίσης γίνεται αναφορά στη ζωή, τη συνθετική πορεία και το έργο του 

Μανώλη Καλομοίρη καθώς και σ’ όλους εκείνους τους παράγοντες που 

συντέλεσαν προκειμένου να διαμορφωθεί η μουσική του προσωπικότητα. Στη 

συνέχεια του κεφαλαίου επισυνάπτονται πραγματολογικά στοιχεία, το 

«χρονολόγιο» της όπερας, στοιχεία για τα χειρόγραφα, τις εκδόσεις, 

ηχογραφήσεις και τέλος όλες οι παραστάσεις της όπερας που έχουν δοθεί μέχρι 

και σήμερα.

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται οι υποθέσεις του πρότυπου 

λογοτεχνικού έργου και της όπερας. Κατόπιν γίνεται σύγκριση στη διάρθρωση 

κειμένου του λογοτεχνικού προτύπου με το αντίστοιχο λιμπρέτο της όπερας 

και αναλυτικότερα του πρώτου μέρους.

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας περιλαμβάνει το 

μουσικό μέρος της εργασίας, στο οποίο αρχικά δίνεται η δομή του πρώτου 

μέρους της όπερας και η ενορχήστρωσής της και στη συνέχεια αναλύονται 

επιλεκτικά δύο μεγάλα μουσικά αποσπάσματα από το πρώτο μέρος. Στο τέλος 

της κάθε ανάλυσης δίνονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν ως 

προς τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν στην αρχή της εισαγωγής.

Η εργασία ολοκληρώνεται με τον επίλογο, ο οποίος περιλαμβάνει τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα του συγκεκριμένου θέματος.

Στη συνέχεια παρατίθεται η βιβλιογραφία, ένας πίνακας που 

περιλαμβάνει συντομογραφίες που συναντάμε στην παρούσα εργασία και 

τέλος τα παραρτήματα.



2. Η ΜΟΥΣΙΚΉ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Στην μετάφραση του βιβλίου «η Ιστορία της Μουσικής» του Karl Nef, 

την οποία έχει επιμεληθεί ο Φοίβος Ανωγειανάκης, τίθεται ο προβληματισμός 

γιατί, εφόσον ο Μάντζαρος, ο Καρρέρ και ο Ξύνδας (Επτανήσιοι συνθέτες) 

ζουν την ίδια εποχή με το Σολωμό και με άλλους ποιητές που χαρίζουν στην 

Ελλάδα την νεοελληνική ποιητική σχολή, δεν ακολουθούν τον ίδιο με αυτούς 

δρόμο και παραμένουν αδιάφοροι στο αίτημα της δημιουργίας νεοελληνικής 

μουσικής σχολής.

Οι πρώτοι Έλληνες συνθέτες ήταν από τα Επτάνησα και ανήκαν στη 

λεγόμενη Επτανησιακή μουσική σχολή.1 Τα Επτάνησα ζούσαν τετρακόσια 

χρόνια υπό βενετσιάνικη κατοχή (1386-1797) και επόμενο ήταν να γνωρίσουν 

αλλά και να δεχτούν την επίδραση του βενετσιάνικου μουσικού πολιτισμού 

που συνέβαλε στη διαμόρφωση της μουσικής τους καλλιέργειας. Ζούσαν σ’ 

ένα περιβάλλον που η παράδοση της έντεχνης ελληνικής μουσικής έλειπε.

Τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που περιελάμβαναν και μουσική 

εκπαίδευση, είχαν ως επί το πλείστον βενετικά πρότυπα. Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι παρόλο που οι Βενετοί δεν μερίμνησαν να φτιάξουν ελληνικά 

σχολεία αλλά παρά μόνο ιταλικά και οι ανώτερες τάξεις μιλούσαν μόνο 

ιταλικά, η ελληνική γλώσσα στα Επτάνησα δεν κατάφερε να αλλοιωθεί, γιατί 

δεν σταμάτησε ποτέ να διδάσκεται και να μιλιέται.

Ακόμα και μετά από την απελευθέρωση της βενετσιάνικης κατοχής, η 

Επτάνησος εξακολούθησε να δέχεται επιδράσεις από την ιταλική μουσική. 

Μεγάλοι ιταλικοί μελοδραματικοί θίασοι επισκέπτονταν σχεδόν κάθε χρόνο τα 

τρία μεγάλα νησιά της Επτάνησου, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά και 

έδιναν παραστάσεις. Επίσης στα μεγάλα μουσικά κέντρα της Ιταλίας, όπως

1 Ανωγειανάκης Φοίβος. Αθήνα 1985, σελ. 563
2 Ανωγειανάκης Φοίβος. Αθήνα 1985, σελ. 564
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είναι η Νάπολη, το Μιλάνο, η Μπολόναα σπουδάζουν πολλοί επτανήσιοι 

συνθέτες και έτσι γνωρίζουν ακόμα πιο κοντά την ιταλική μουσική.

Οι επτανήσιοι συνθέτες ασχολήθηκαν κυρίως με τη σύνθεση της όπερας 

ακολουθώντας τη μελωδική γραμμή, τον αρμονικό σκελετό και τη φόρμα της 

ιταλικής όπερας του 19ου αιώνα.

Στο μεγαλύτερο μέρος των έργων τους δεν κατόρθωσαν να δώσουν 

ελληνικό χαρακτήρα, αν και συχνά τα έργα τους είναι εμπνευσμένα από την 

Επανάσταση του 1821. Τα περισσότερα μελοδράματα με ελληνική υπόθεση 

κατά κανόνα ήταν γραμμένα στην ιταλική γλώσσα, από την οποία 

μεταφράστηκαν πολύ αργότερα στα ελληνικά. Σε ορισμένα από τα 

μελοδράματα χρησιμοποιούσαν και ελληνικά δημοτικά μοτίβα τα οποία σε 

καμία περίπτωση δεν είχαν σκοπό να διασπάσουσ την ροή του έργου, απλά τα 

χρησιμοποιούσαν ως διακοσμητικό στοιχείο. Τέτοια έργα είναι: Ο Μάρκος 

Μπότσαρης του Καρρέρ και η Ρέα του Σαμαρά.9

Οι σημαντικότεροι επτανήσιοι συνθέτες ήταν: Ο Νικόλαος Μάντζαρος 

ο οποίος θεωρείται ο πνευματικός πατέρας της επτανησιακής μουσικής σχολής, 

ο Σπύρος Σαμαράς, ο Παύλος Καρρέρ, ο Σπύρος Ξύνδας, ο Εδουάρδος 

Λαμπελέτ και άλλοι.

Το πρώτο μελόδραμα που γράφτηκε απ’ ευθείας στην ελληνική γλώσσα 

ήταν «ο Υποψήφιος Βουλευτής» του Σπυρίδωνα Ξύνδα σε λιμπρέτο του I. 

Ρινόπουλου.10

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η Επτάνησος δεν συνέβαλε 

με κανένα τρόπο στη δημιουργία ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής. Βέβαια 

υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για το κατά πόσο οι επτανήσιοι συνθέτες 

έγραφαν ελληνική μουσική. Οι γνώμες διίστανται. Η μία πλευρά υποστηρίζει 

ότι οι επτανήσιοι συνθέτες δεν έγραψαν εθνική μουσική γιατί ακολούθησαν το 

πρότυπο της ιταλικής μουσικής. Αντίθετα η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι 

παρόλο που χρησιμοποίησαν χαρακτηριστικά από την ιταλική μουσική,

9Ανωγειανάκης Φοίβος. Αθήνα 1985, σελ. 567
10 Ρεντζεπέρη Άννα-Μαρία. Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 22



δημιούργησαν εθνική μουσική στην οποία εκφράζεται ο ελληνικός 

χαρακτήρας.11

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι Έλληνες συνθέτες προβληματίζονται και 

σκέφτονται συνειδητά την ιδέα δημιουργίας ελληνικής εθνικής μουσικής, 

βαθιά επηρεασμένοι από τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής 

(Σικελιανός, Παλαμάς) και το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε για την 

επικράτηση της δημοτικής. Επίσης σημαντική επίδραση αποτέλεσαν οι 

διάφορες εθνικές σχολές που ήδη υπήρχαν σε χώρες της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης, όπως της Ρωσίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της 

Ρουμανίας. Η ιδεολογία των εθνικών κινημάτων στη μουσική στρέφεται γύρω 

από την προσπάθεια έκφρασης εθνικών περιεχομένων ως ανάδυσης των 

ιδιαιτεροτήτων της λαϊκής παράδοσης με τα μέσα μιας μουσικής γλώσσας 

(κοσμοπολίτικης), όπως ήταν η διαμορφωμένη έντεχνη μουσική της Ιταλίας, 

της Γαλλίας και κυρίως της Γερμανίας και Αυστρίας.12

Όπως προαναφέρθηκε, η νεοελληνική μουσική δεν είχε κάποιο μουσικό 

υπόβαθρο για να στηριχθεί εκτός από την επτανησιακή μουσική που έτσι κι 

αλλιώς δεν μπορούσε να βοηθήσει. Η μοναδική μουσική που θα δώσει τα 

θεμέλια, τη βάση και την έμπνευση στους Έλληνες συνθέτες, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί το όνειρο της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, είναι το 

δημοτικό τραγούδι και η βυζαντινή μελωδία.

Το δημοτικό τραγούδι και η βυζαντινή μουσική όμως ήταν μονοφωνικά 

όπου και για ιστορικούς λόγους παρέμειναν έως και σήμερα μονοφωνικά.13 

Επομένως δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν για τους Έληνες συνθέτες 

«εκμεταλλεύσιμο» υλικό για τις συνθέσεις τους. Έτσι στράφηκαν προς τη 

δυτική μουσική της οποίας η επιρροή της γίνεται αναπόφευκτη, θεωρώντας 

ότι ικανοί για τη δημιουργία «εθνικής μουσικής» είναι κυρίως οι συνθέτες που 

έχουν δεχτεί δυτικές επιδράσεις και έχουν ακολουθήσει σπουδές της δυτικής 

μουσικής. Βέβαια και αυτό αποτέλεσε σοβαρό πρόβλημα το οποίο είχε ως 

αποτέλεσμα να διχάσει για ακόμα μια φορά τους έλληνες μουσικούς.

11 Ρεντζεπέρη Άννα-Μαρία. Θεσσαλονίκη 2002, σελ.. 23
12 Φράγκου Ψυχοπαίδη Ολυμπία. Αθήνα 1990, σελ. 24
lj Ανωγειανάκης Φοίβος. Αθήνα 1985, σελ. 573
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«...αςμην ξεγελιόμαστε, οΈ)Ληνας συνθέτης αποξενώνεται ολοένα από 

τον τόπο του, από την ίδια την εθνική του παράδοση γενικά.

Ελπίζει, μάταια, έτσι πως θα μπορέσει να αποκτήσει διεθνή προβολή. 

Μάταια όμως δεν μπόρεσαν να προβληθούνε διεθνώς οι εταανησιώτες 

συνθέτες του περασμένου αιώνα, καθώς γράφανε στο ύφος του ιταλικού 

μπελκάντο που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή στο διεθνές μουσικό στερέωμα.

Τη διεθνή μουσική προβολή θα την αποκτήσουμε, όταν δημιουργήσουμε 

πρώτα εδώ στον τόπο μας εθνική μουσική παράδοση». 4

«Ο Μανώλης Καλομοίρης13 (1883-1962) εμφανίζεται ως ο πιο 

δυναμικός κομιστής των νέων αντιλήψεων που θα κυριαρχήσουν στη μουσική 

ζωή της Αθήνας».16 Η επιλογή του να ακολουθήσει ανάλογους δρόμους με 

αυτούς των εθνικών σχολών της Ρωσίας, της Τσεχίας, κ.α., στις αρχές του 20ου 

αιώνα δεν ήταν εύκολο να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα. Είχε να 

αντιμετωπίσει την εχθρότητα δύο, αντίθετων μεταξύ τους, ισχυρών 

παρατάξεων που τάσσονταν εναντίον αυτής της ιδέας. Η μία παράταξη 

περιείχε όσους απέρριπταν τη δημοτική μουσική και επιθυμούσαν να εντάξουν 

τη νεότερη Ελλάδα στο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό και θεωρούσαν
f  r  17 '  .απολίτιστη ή ανατολίτικη τη γνήσια λαϊκή έκφραση. Η άλλη παράταξη

υποστήριζε την καθαρότητα της λαϊκής παράδοσης με υπερβολικό τρόπο και

επεδίωκαν να την προστατεύουν από κάθε εξωτερική και κυρίως κάθε
18δυτικοευρωπαϊκή επίδραση.

Ο Μανώλης Καλομοίρης, παρ’ όλες τις αντιδράσεις, εκθέτει ανοιχτά τις 

απόψεις του περί εθνικής μουσικής κάνοντας σαφή την πίστη του προς το 

δημοτικισμό. Εισήγαγε και δίδαξε με κάθε τρόπο την ιδέα της 

δυτικοευρωπαϊκής μουσικής προσθέτοντας και δικές του νέες ιδέες 

θεμελιώνοντας ένα κατάλληλο πλέγμα υποδομής προκειμένου να βοηθήσει 

στην ανάπτυξη και διάδοση της εθνικής μουσικής. Στις συνθέσεις του 

χρησιμοποιούσε μικρά μουσικά κύτταρα. Όσα κατά τη γνώμη του προσέδιδαν

14 Καλομοίρης Μανώλης. Αθήνα 1961 (εισαγωγή σπαρτίτο)
15 Γίνεται αναλυτική αναφορά για την ζωή και το έργο του σε παρακάτω κεφάλαιο της εργασίας
16 Ρωμανού Καίτη. Αθήνα 2000, σελ. 103
17 Μαλιάρας Νίκος. Αθήνα 2001, σελ. 13 
1S Μαλιάρας Νίκος. Αθήνα 2001, σελ. 13
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ελληνικό χρώμα στη μουσική του,19 από τη λαϊκή παράδοση της Ελλάδας 

(δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακοί ρυθμοί, θρύλοι) ακολουθώντας 

παράλληλα την τεχνική της ευρωπαϊκής σύνθεσης την οποία και σπούδασε 

στην Βιέννη έχοντας ως πρότυπά του τους Γ ερμανούς και Γ άλλους συνθέτες.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί ως τώρα, οι Έλληνες μουσικοί 

δημιουργοί φθάνουν στο προσωπικό ύφος που τους εκφράζει μέσα από δυο 

παράλληλους δρόμους: τις επιδράσεις «από τα έξω» και από την ελληνική 

δημοτική μουσική.20

Έτσι στις αρχές του 20ου αιώνα γεννιέται η Ελληνική Εθνική Μουσική 

Σχολή με θεμελιωτές τους Δ. Λαυράγκα, Μ. Καλομοίρη, Μ. Βάρβογλη, Γ. 

Λαμπελέτ και Αιμ. Ριάδη. Οι όπερες που γράφουν πλέον οι παραπάνω 

συνθέτες διαφέρουν ριζικά από αυτές που έγραφαν μέχρι τότε οι επτανήσιοι 

συνθέτες.

Η Ολυμπία Φράγκου Ψυχοπαίδη στο βιβλίο της με τίτλο «Η Εθνική 

Σχολή Μουσικής, Προβλήματα Ιδεολογίας» κάνει μια σημαντική παρατήρηση 

ως προς τον ιστορικό χρόνο των εθνικών κινημάτων και συγκεκριμένα για την 

Ελληνική Εθνική Σχολή. «Από την άποψη του ιστορικού χρόνου των εθνικών 

κινημάτων παρατηρείται η καθυστερημένη έναρξη της Ελληνικής Σχολής και 

η παρ’ όλα αυτά μεγάλη της διάρκεια. Ναι μεν η Ελλάδα επηρεάζεται από τις 

διεθνείς εξελίξεις ως προς το χαρακτήρα της εθνικής συνείδησης, για λόγους 

όμως ιστορικούς δικούς της δεν παύει να βρίσκεται για έναν ολόκληρο σχεδόν 

αιώνα σε μια παρατεταμένη φάση εθνικισμού(...)Έτσι ως καθεαυτή 

εθνικιστική περίοδο στη μουσική στην Ελλάδα θα πρέπει να οριοθετήσουμε τις 

τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα έως το 1930 περίπου».21

Τέλος σκόπιμο είναι να αναφέρουμε ότι ένα σημαντικό συντελεστή για 

τη μουσική ανάπτυξη της Ελλάδας αποτέλεσε επίσης και η δημιουργία του 

«Ελληνικού Μελοδράματος» με ιδρυτή το Δ. Λαυράγκα σε συνεργασία με το 

Λουδοβίκο Σπινέλη. Πρώτα ανέβηκε η «Μποέμ» στις 14 Απριλίου 1900 στο

19 Μαλιάρας Νίκος. Αθήνα 2001, σελ. 14
20 Φράγκου Ψυχοπαίδη Ολυμπία. Αθήνα 1990, σελ. 97
21 σελ. 46
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δημοτικό θέατρο Αθηνών, η οποία είχε μεγάλη απήχηση στον τύπο. Έκτοτε, 

εκτός από την Αθήνα γνωρίζει μεγάλη απήχηση και σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας που έκανε συχνά περιοδείες και είχε ως σκοπό να μορφώσει μουσικά 

το κοινό αλλά και καλλιτέχνες. Στη συνέχεια την καλλιτεχνική δράση του την 

ανέλαβε η κρατική μελοδραματική σκηνή, που ιδρύθηκε το 1939 η γνωστή 

σήμερα Εθνική Λυρική σκηνή.
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3. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΠΑΛΑΙΟΑΟΓΟΣ», ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ-ΜΟΥΣΒΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

3.1. ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Η τραγωδία του Νίκου Καζαντζάκη «Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος», 

ολοκληρώθηκε το 1951 και ανήκει στον κύκλο των θεατρικών του έργων. Το 

1953, έρχεται στα χέρια του Μανώλη Καλομοίρη όπου τέσσερα χρόνια μετά 

αποφασίζει να υλοποιήσει το ανέλπιστο του όνειρο και να το μετατρέψει σε 

μουσικό θρύλο.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, παρατίθενται κάποια βιογραφικά στοιχεία 

για το συγγραφέα του έργου καθώς και κάποια πραγματολογικά στοιχεία που 

αφορούν το λογοτεχνικό πρότυπο.

3.1.1. Η ΖΩΗ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Ο Νίκος Καζαντζάκης22 γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 28 

Φεβρουάριου του 1883. Εκεί τελείωσε το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αφού 

κατά τη διάρκεια της κρητικής επανάστασης αναγκάστηκε δύο φορές να την 

εγκαταλείψει. Την πρώτη φορά πήγε στον Πειραιά (1889) και τη δεύτερη στην 

Νάξο (1897). Εκεί φοίτησε για ένα ενδιάμεσο διάστημα στη Γαλλική 

εμπορική Σχολή, όπου άρχισε να μαθαίνει γαλλικά και γερμανικά. Κατόπιν 

γράφτηκε στην Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αφού πήρε το 

δίπλωμα του διδάκτορα της νομικής, έφυγε το 1907 για ανώτερες νομικές 

σπουδές στο Παρίσι. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία ν’ ακούσει στο College de 

France για δύο ολόκληρα χρόνια τι παραδόσεις του Henri Bergson, που η 

φιλοσοφία του άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας και του έργου του.

22 Τα περισσότερα στοιχεία για την ζωή του Ν. Καζαντζάκη που παρατίθενται σ’ αυτό το κεφάλαιο 
είναι από το λήμμα του Κώστα Στεριόπουλου. Αθήνα 1996, σελ. 135-136
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Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, τύπωσε στο Ηράκλειο την «εναίσιμον 

επί υφηγεσία» διατριβή του «Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του 

δικαίου «(1909). Περίπου δυο χρόνια αργότερα παντρεύεται τη 

συμπατριώτισσά του Γαλάτεια Αλεξίου κι εγκαταστάθηκε μαζί της στην 

Αθήνα.

Το 1917 βρίσκεται στην Μάνη με τον ‘Αλέξη Ζορμπά’, του 

μυθιστορήματος,2·5 σχεδιάζοντας την εκμετάλλευση ενός λιγνιτωρυχείου.

Κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, κατατάχθηκε εθελοντής στο 

στρατό κι υπηρέτησε στο ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού. Το 1919 

διορίζετε γενικός διευθυντής, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στο νεοσύστατο 

Υπουργείο Περιθάλψεως, απ’ όπου αποχώρησε τον, Νοέμβριο του 1920, μετά 

την ήττα των Φιλελευθέρων.

Όλο εκείνο το διάστημα και για είκοσι περίπου χρόνια μετά, ο 

Καζαντζάκης ταξιδεύει στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική, τόσο κατά 

τον καιρό του γάμου του με την πρώτη του γυναίκα όσο και μετά τον επίσημο 

χωρισμό τους (1926), όπου γνωρίζεται και με πολλές προσωπικότητες της 

εποχής.

Κατά την περίοδο 1914-1917 δεν παρέλειψε να ταξιδέψει και μέσα στην 

ελληνική επικράτεια. Τα χρόνια της κατοχής τα πέρασε στην Αίγινα, που την 

χρησιμοποιούσε πότε για ερημητήριο και πότε για να ασκητεύει και να γράφει.

Η περίοδος 1920-1925 είναι αρκετά σημαντική για την ζωή του, γιατί 

αναθεωρεί τις παλιές του ιδέες και ενστερνίζεται νέες. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι οι επιρροές που δέχεται από τον Βούδα και το λένιν. 

Προσχωρεί στον Βουδισμό και έτσι αργότερα συγγράφει την τραγωδία 

«Βούδας».

Μετά την απελευθέρωση, έρχεται στην Αθήνα, και το 1945 παντρεύεται 

την Ελένη Σαμίου, μετά από μακρύτατο δεσμό.

Τον Ιούνιο του 1946 έφυγε για ένα σύντομο ταξίδι στην Αγγλία, όπου 

δεν ξαναγύρισε. Την ίδια χρονιά, καλεσμένος από την γαλλική κυβέρνηση,

2-5 Γιώργος Ζορμπάς, το πραγματικό του όνομα
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βρίσκεται απρόοπτα στο Παρίσι, όπου και διορίζεται ως σύμβουλος για τη 

λογοτεχνία στην Unesco. Παραιτείται μετά από λίγο καιρό , αποφασισμένος 

πια να σταδιοδρομήσει στο εξωτερικό αποκλειστικά και μόνο ως συγγραφέας.

Το 1948 εγκαταστάθηκε στην Antibes της Γαλλίας, όπου και αρχίζει η 

μεγάλη φήμη γύρω από το συγγραφικό όνομα του Καζαντζάκη. Τα έργα του 

μεταφράζονται το ένα μετά το άλλο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το 1957 

του απονέμεται στο Παρίσι, το βραβείο για το καλύτερο ξένο βιβλίο και το 

1956 στη Βιέννη του απονέμεται το βραβείο Ειρήνης. Παράλληλα προτείνεται 

για δεύτερη και τρίτη φορά υποψήφιος για το Nobel με μεγάλες πιθανότητες 

επιτυχίας, δίχως ωστόσο να προφτάσει να το πάρει.

Στο μεταξύ είχε αρχίσει να κλονίζεται η υγεία του, χάνοντας, ύστερα 

από μια σοβαρή μόλυνση το δεξί του μάτι. Ο Νίκος Καζαντζάκης ωστόσο 

χωρίς να χάσει το κουράγιο του εξακολουθεί να γράφει και να προσθέτει 

καινούρια έργα, με τον ίδιο πάντα πυρετικό ρυθμό, ως τις παραμονές του 

τελευταίου του ταξιδιού του στην Κίνα, που υπήρξε ο μοιραίος επίλογος της 

συγγραφικής του δραστηριότητας.

Έτσι εξασθενημένος πια και από τις απανωτές αρρώστιες, κι από 

ταυτόχρονη προσβολή ασιατικής γρίπης, πεθαίνει, επιστρέφοντας από κει, στο 

Φράιμπουργκ της Γερμανίας στις 26 Οκτωβρίου 1957. Λίγες μέρες αργότερα 

κηδεύεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο τάφος 

του όπου υπάρχει ακόμα και σήμερα βρίσκεται, σύμφωνα με δική του 

επιθυμία, στην Τάπια Μαρτινέγκο του Βενετικού φρουρίου, με χαραγμένη 

απάνω την παρακάτω επιγραφή από έναν ινδικό μύθο: «Δεν ελπίζω τίποτα, δε 

φοβάμαι τίποτα, Είμαι λεύτερος».

Ο Καζαντζάκης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα γράμματα από το 

περιοδικό «Πινακοθήκη» τον Μάιο του 1906, με το δοκίμιο Η αρρώστια του 

αιώνος και με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβαμή. Με το ίδιο ψευδώνυμο το 1906 

τύπωσε και το πρώτο του βιβλίο Όφις και κρίνο5, από τότε συνεργάστηκε και 

με τα περιοδικά: «Παναθήναια», «Ο Νούμας», «Κτητική Στοά», «Νέα Ζωή», 

γράμματα της Αλεξάνδρειας, κι άλλα, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και άλλα 

ψευδώνυμα.
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Εκείνη την εποχή βραβεύτηκε στο λασσάνειο Διαγωνισμό για την 

τραγωδία του «Θυσία», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με τον τίτλο, «Ο 

Πρωτομάστορας» (1910) το οποίο μελοποιήθηκε αργότερα από τον Μανώλη 

Καλομοίρη.

Στη συνέχεια θα ήταν υπερβολικό να αναφέρουμε όλο το έργο του 

Καζαντζάκη που αποτελεί τεράστιο όγκο, ωστόσο θα ήταν μεγάλη παράλειψη 

αν δεν αναφέραμε κάποια έργα που τον έχουν στιγματίσει.

Μερικά από αυτά είναι24: Από το αφηγηματικό του έργο, «Βίος και 

Πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά (1946), «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» (1948), 

«Ο Καπετάν Μιχάλης» (1950), «Ο Τελευταίος Πειρασμός» (1950), «Ο 

φτωχούλης του Θεού» (1952), «Οι Αδερφοφάδες» (1954), «Τόντα Ράμπα» 

(1956) και «Ο Βραχόκηπος» όπου μεταφράζεται στα ελληνικά μετά τον 

θάνατό του (1960).
25Από το θεατρικό του έργο , 1) τραγωδίες με αρχαία θέματα (Τόμος 

Α’), «Προμηθέας», «Κούρος», «Οδυσσέας», «Μέλισσα», 2) τραγωδίες με 

βυζαντινά θέματα (Τόμος Β’), «Χριστός», «Ιουλιανός ο Παραβάτης», 

«Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος», 3) τραγωδίες με διάφορα θέματα ( Τόμος Γ’), 

«Καποδίστριας», «Χριστόφορος Κολόμβος», «Σόδομα και Γ όμορα» και 

«Βούδας».

3.1.2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η όπερα ‘Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος’ του Μανώλη Καλομοίρη 

βασίζεται πάνω στην ομώνυμη τραγωδία του Νίκου Καζαντζάκη. Ο συνθέτης 

από την πρώτη στιγμή που ήρθε στα χέρια του το πρότυπο λογοτεχνικό 

κείμενο το χαρακτήρισε ως μουσικό θρύλο.

Ο Νίκος Καζαντζάκης,26 πεζογράφος, συγγραφέας θεατρικών έργων, 

ποιητής και μεταφραστής ήταν μια από τις μεγαλύτερες πνευματικές 

φυσιογνωμίες με μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφήνοντας

24Ζήρας, Αλέξανδρος. Αθήνα 1996, σελ. 136
“̂ Κώστας, Γεωργουσόπουλος. Αθήνα 1996, σελ. 136-137
26 Ζήρας, Αλέξανδρος. Αθήνα 1996, σελ. 135
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πίσω του ένα τεράστιο όγκο βιβλίων όπου συνθέτουν το μέγεθος του έργου 

του. Επηρεάστηκε πνευματικά περισσότερο από τους αρχαίους Έλληνες, τους 

Ανατολικούς λαούς, τους Ευρωπαίους και καθόλου από τους Νεοέλληνες και 

αυτό έφερε μεγάλες αντιδράσεις.

Ο ίδιος τον Μάιο του 1915 αναφέρει ότι σημαντικότεροι του δάσκαλοι 

όπου και τον επηρέασαν κατά τη διάρκεια της συγγραφικής του πορείας, ήταν 

ο Όμηρος, ο Dante, ο Bergson, ο Nietzsche, ο Βούδας και ο Berkeley.

Πέρασαν αρκετά χρόνια ώσπου να συνδυάσει ρεύματα και ιδέες από τα 

παλαιότερα χρόνια ως τα σύγχρονα και να καταλήξει σε μια νέα δική του 

προσωπική στάση.

Το έργο του είναι πλούσιο και απλώνεται σε πολλούς τομείς: θέατρο, 

ποίηση, ταξιδιωτικά, μυθιστορήματα, δοκίμιο, μεταφράσεις.

Η τραγωδία του Νίκου Καζαντζάκη, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος 

υπάγεται στο θεατρικό του έργο. Η γραφή του έργου χρονολογείται περί το 

1951. Τα θεατρικά ποιητικά του έργα δημοσιεύθηκαν σε τρεις τόμους: Τόμος 

α’, ο οποίος περιέχει τραγωδίες με αρχαία θέματα (Προμηθέας, Κούρος, 

Οδυσσέας, Μέλισσα), Τόμος β’, όπου περιλαμβάνει τραγωδίες με βυζαντινά 

θέματα (Χριστός, Ιουλιανός ο Παραβάτης, Νικηφόρος Φωκάς, Κωνσταντίνος ο 

Παλαιολόγος), Τόμος γ’, που περιέχει διάφορα θέματα (Καποδίστριας, 

Χριστόφορος Κολόμβος, Σόδομα και Γόμορρα και Βούδας).

Η πρώτη γραφή της τραγωδίας έγινε το 1944 στην Αίγινα, όπου ο Νίκος 

Καζαντζάκης πέρασε τα χρόνια του πολέμου. Η δεύτερη γραφή έγινε μετά από 

πέντε χρόνια (1949), στις Antibes της Γαλλίας όπου ο συγγραφέας είχε 

εγκατασταθεί μόνιμα πια από το 1948. Η τελευταία και οριστική γραφή της 

τραγωδίας έγινε το 1951, σε τέσσερις πράξεις με δεκατρισύλλαβο στίχο και 

πεζά χωρία.

Η ιδεολογική του στάση στον Παλαιολόγο καθώς και σε όλο του το 

θεατρικό έργο, ήταν επηρεασμένη από τον Νίτσε. «Οι ήρωές του νιτσεϊκοί στη 

σύλληψη και μηδενιστικοί στην αξεδίψαστη ανηφορική τους πορεία, είναι 

εραστές του ανέφικτου και τραγικά απογοητευμένοι από την ιστορική στιγμή,

2/ Κώστας, Γεωργουσόπουλος. Αθήνα 1996, σελ. 136-137
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τον όχλο και τον θεό. Παλεύουν να ολοκληρώσουν ένα έργο, για το οποίο
28αισθάνονται πως έχουν επιλεγεί από το πνεύμα της ιστορίας».

Η όπερα του Μανώλη Καλομοίρη, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι 

καθαρά μια μορφική εκμετάλλευση των ιδεολογικών σκέψεων και του 

ιδιότυπου ύφους του ποιητή.“ Αυτό φαίνεται καθαρά και μέσα από τον ρόλο 

που έχει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, σε όλη τη διάρκεια του έργου.

28 Κώστας, Γεωργουσόπουλος. Αθήνα 1996, σελ. 136
29 Κώστας, Γεωργουσόπουλος. Αθήνα 1996, σελ. 137
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3.2 Η ΟΠΕΡΑ

3.2.1 Η ΖΩΗ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Ο Μανώλης Καλομοίρης γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1883. Γονείς του 

ήταν ο Γιάννης Καλομοίρης από τη Σάμο ο οποίος ήταν γιατρός και η Μαρία 

Χαμουδοπούλου από τη Σμύρνη. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία τριών 

χρονών και την φροντίδα του ανέλαβαν, η μητέρα του, ο αδερφός της Μηνάς 

Χαμουδόπουλος και η μητέρα της, η Νενέ όπως τη λέγανε στη Σμύρνη/0

Τα πρώτα μαθήματα μουσικής (1890) παίρνει στη Σμύρνη από τον 

Ζακυνθινό μουσικοδιδάσκαλο, Διγενή Καπαγκρόσα. Στη συνέχεια 

εγκαθίσταται για λίγο στην Αθήνα (1894) με την οικογένειά του και συνεχίζει 

τα μαθήματά του στο πιάνο με τον Τιμόθεο Ξανθόπουλο. Το 1899 βρίσκεται 

στην Κωνσταντινούπολη όπου φοιτά στο Ελληνογαλλικό λύκειο 

Χατζηχρήστου. Ταυτόχρονα έρχεται σε επαφή με τον Γιώργο Παχτίκο, 

βυζαντινολόγο, μελετητή και συλλέκτη δημοτικών τραγουδιών, και τον 

Αραμη, μεγάλο τραγουδιστή, όπου το ρεπερτόριο του περιλάμβανε, εκτός από 

άριες και λίντ, και μια σειρά από διασκευασμένα από τον ίδιο δημοτικά 

τραγούδια. Ο ίδιος δείχνει να μην ξέρει αν πρέπει να χαρακτηριστεί συνθέτης
31 * ι rή συλλέκτης ελληνικής μουσικής. Έτσι το ενδιαφέρον του Μανώλη 

Καλομοίρη ενισχύεται για τη δημοτική μουσική. Στη συνέχεια γνωρίζει την 

Ελληνίδα πιανίστρια Σοφία Σπανούδη που τον εμπνέει καλλιτεχνικά και τον 

ωθεί προς την μουσική παιδεία.

Κατά την περίοδο 1901-1906 συνεχίζει τις σπουδές του στο πιάνο και 

στα θεωρητικά (αρμονία, αντίστιξη, σύνθεση) στο Ωδείο της Βιέννης με τους 

W. Rauch και A. Sturm (πιάνο), με τον Η. Gradener (θεωρητικά) και ιστορία

j0 Καλομοίρης, Μανώλης, Η Ζωή μου και η Τέχνη μου, Απομνημονεύματα 1883-190S. Εκδόσεις 
Νεφέλη (σελ. 16)
J1 Ρωμανού Καίτη. Ιστορία της Έντεχνης Νεοελληνικής Μουσικής. Εκδόσεις Κουλτούρα. Αθήνα 
2000. (σελ. 99)
j2 Konservatorium fur Musik und darstellende Kunst
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της μουσικής με τον Ε Mandyezewski. Εκεί γνωρίζει και τη σύντροφο της 

ζωής του, την τότε συμφοιτήτριά του Χαρίκλεια Παπαμόσχου, με την οποία 

τον Ιούνιο του 1906 θα παντρευτεί. Μαζί της απέκτησε τρία παιδιά, δύο 

αγόρια τον Νίκο και τον Γιαννάκη, τα οποία έχασε σε μικρή ηλικία και μια 

κόρη την Κρινώ.^

Στα 1906- 1910 βρίσκεται στο Χάρκοβο της Ρωσίας, μαζί με την 

γυναίκα του, όπου διδάσκουν πιάνο στην μουσική σχολή του Λυκείου 

Ομπολένσκι. Εκεί γνωρίζει την Ρωσική Εθνική μουσική, ενώ παράλληλα 

έρχεται σε επαφή με τους κύκλους του δημοτικιστικού περιοδικού ‘Νούμα’ 

όπου αρθρογραφεί σ’ αυτό και εκφράζει τις απόψεις του για τη δημιουργία 

Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής. Είναι οπαδός και θαυμαστής του 

Κωστή Παλαμά και του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Στις 11 Ιουνίου του 1908 δίνει την πρώτη μεγάλη του συναυλία στην 

Αθήνα, στην αίθουσα του Ωδείου Αθηνών, με δικά του έργα για πιάνο, για δύο 

πιάνα και τραγούδια. Μεγάλο θόρυβο προκάλεσε το πρόγραμμα της 

συναυλίας το οποίο ήταν γραμμένο στη δημοτική και θεωρείται το Μανιφέστο 

της Εθνικής Μουσικής Σχολής, εξέφραζε τα πιστεύω και τις αντιλήψεις του 

συνθέτη. Η διεύθυνση του Ωδείου πρότεινε να διατυπωθεί το κείμενο στην 

καθαρεύουσα ή στην γαλλική.

«Ο συνθέτης που πρωτοπαρουσιάζει σήμερα μικρό μέρος της αρχής του 

έργου του, ονειρεύτηκε να φτιάξει μια αληθινή Εθνική μουσική, βασισμένη από 

τη μια μεριά στη μουσική των αγνών μας δημοτικών τραγουδιών, μα και 

στολισμένη από την άλλη με όλα τα τεχνικά μέσα που μας χάρισεν η αδιάκοπη 

εργασία των προοδεμένων στη μουσική λαών, και πρώτα πρώτα των Γερμανών, 

Γάλλων, Ρούσσων και Νορβηγών.

Για να κατορθώσει το οπωσδήποτε αρμονικό σφιχτόδεμα των ανόμοιων 

αυτών στοιχείων, ο τεχνίτης βρήκε σωστό να στηριχτεί στη ζωντανή μας

"  Κρινώ Καλομοίρη (1913-1982), υπήρξε πιανίστρια και διευθύντρια ίου Εθνικού Ωδείου μετά τον 
θάνατο του πατέρα της.
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φιλολογία σαν τον ανθοπλέχτη που κόβοντας κλωνάρια από τόνα και τ ’ άλλο 

δέντρο πλέκει σε στεφάνια τα λογής λογήςλουλούδια του...

Εδώ ανάγκη να σημειωθεί πως ο τεχνίτης που πρωτοπαρουσιάζεται 

σήμερις, αποφεύγει να δανειστεί μελωδίες των δημοτικών μας τραγουδιών στην 

εργασία του, μόνο που τα θέματά του σε μερικά μεγάλα έργα (Ρωμέικη Σουίτα, 

Μπαλάντες κ. α.) και οι μελωδίες του σε μερικά από τα τραγούδια του έχουν 

κτιστεί απάνω στο ρυθμό, τις κλίμακες και το χαρακτήρα των δημοτικών μας 

τραγουδιών, γιατί βρίσκει πως το συστηματικό δάνεισμα από εθνικές μελωδίες 

πολύ λίγο βοηθάει στο ξετύλιγμα της εθνικής μουσικής...

Κι αυτό πρέπει να είναι σκοπός κάθε αληθινά εθνικής μουσικής, να χτίσει 

το Παλάτι που θα θρονιάσει η εθνική ψυχή!

Τώρα αν για το χτίσιμο του παλατιού του μεταχειρίστηκεν ο τεχνίτης ξένο 

υλικό κοντά στο ντόπιο, δε βλάπτει, φτάνει το παλάτι του να είναι θεμελιωμένο 

στη ρωμέικη γης, καμωμένο για να το πρωτοχαρούνε ρωμέικα μάτια, για να 

λογαριάζεται καθαροαίματο ρωμέικο παλάτι...

Είναι φανερό, λοιπόν, που για τους αισθητικούς αυτούς λόγους η 

καθαρεύουσα (...), με την ψεύτικη της την τεχνητή ζωή, η καθαρεύουσα, κατά 

πως δεν εστάθηκεν άξια να θρέψει μια δυνατή φιλολογία, έτσι δε θα σταθεί να 

θρέψει και μια δυνατή μουσική(...)34

Το Δεκέμβρη του 1910 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Το 1911 

διδάσκει πιάνο, θεωρητικά και Ιστορία της Μουσικής στο Ωδείο Αθηνών.

Έτσι ξεκινάει ενεργά τη δράση του για τη δημιουργία Ελληνικής Εθνικής 

Μουσικής Σχολής. Το 1919 παίρνει μέρος στον Βαλκανικό Πόλεμο και η 

Ακαδημία Αθηνών τον τιμά με το βραβείο Γ ραμμάτων και Τεχνών. Την ίδια 

χρονιά αποχωρεί από το Ωδείο Αθηνών και ιδρύει το Ελληνικό Ωδείο. Το 

1926 θα αποχωρήσει και από το Ελληνικό Ωδείο για να ιδρύσει το Εθνικό 

Ωδείο, του οποίου παρέμεινε διευθυντής μέχρι το 1948 όπου ανέλαβε και 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι τον θάνατό του. Ανάμεσα στους

Καλομοίρης, Μανώλης. Η Ζωή μου και η Τέχνη μου, Απομνημονεύματα 1883-1908. Εκδόσεις 
Νεφέλη. Αθήνα 1988. (σελ. 145-147)
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συνεταίρους του Μανώλη Καλομοίρη ξεχωρίζουν, η Μαρία Κοτοπούλη, η 

Σοφία Σπανούδη, ο Διονύσιος Λαυράγκας κ.α.

Στα 1935-1957 διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών 

και το 1958 ανακηρύσσεται επίτιμος πρόεδρός της.

Επίσης τις περιόδους 1918-1920 και 1922-1937 διετέλεσε γενικός 

επιθεωρητής των Στρατιωτικών Μουσικών, στα 1944-1945 διετέλεσε γενικός 

διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στα 1950 -1952 πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατά την περίοδο 1943-1952 ήταν 

αντιπρόεδρος του Διοικητικού Ανώτατου Συμβουλίου Μουσικής και αργότερα 

το 1959 υπήρξε μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Μέλος της Ακαδημίας 

Αθηνών από το 1945. Το 195 7 ίδρυσε, μαζί με άλλους 17 συνθέτες, το 

σύνδεσμο Ελλήνων Συνθετών. Θεωρείται ο θεμελιωτής της ελληνικής εθνικής 

μουσικής σχολής.

Ο Μανώλης Καλομοίρης πέθανε στις 3 Απριλίου του 1962 στην Αθήνα, 

στο Στρατιωτικό Ναυτικό Νοσοκομείο. Η κηδεία του γίνεται δημόσια δαπάνη 

στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. 5

Το έργο του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα με όλα τα είδη μουσικής 

εκτός από την θρησκευτική και αναδείχνεται ως ο μουσικός γλωσσοπλάστης 

της νεώτερης Ελλάδας/6

Τα σημαντικότερα έργα του Μανώλη Καλομοίρη είναι:

1. Οι πέντε όπερες: Ο Πρωτομάστορας (1915/1929/1940), Το 

Δαχτυλίδι της Μάνας (1917/1939), Ανατολή (1945/1948), Τα Ξωτικά Νερά 

(1950/1952), Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος (1961).

2. Ορχηστικά Έργα: Ρωμέικη Σουίτα (1907/1910/1936), Συμφωνία αρ. 1, 

Η Συμφωνία της Λεβεντιάς (1920/1937/1952), Νησιώτικες Ζωγραφιές για 

σόλο βιολί και ορχήστρα (1928/1939), Συμφωνία αρ. 2, των Ανίδεων και των 

Καλών Ανθρώπων (1931), Συμφωνικό κονσέρτο για πιάνο (1935), Τρίπτυχο

j5 Χρονολογώ για την ζωή και το έργο του Μ. Καλομοίρη από τον κατάλογο έργων του Φίλιππου 
Τσαλαχούρη, Αθήνα 2003. (σελ. 150)

Ανωγειανάκης Φοίβος, Αθήνα 1985 (σελ.581) 
j7 Ανωγειανάκης, Φοίβος. Κατάλογος έργων Μανώλη Καλομοίρη 1883-1962, Αθήνα 1964



17

για ορχήστρα (1937/1940), Μηνάς ο Ρέμπελος Κουρσάρος στο Αιγαίο, 

συμφωνικό ποίημα (1940), Ο θάνατος της Αντρειωμένης, συμφωνικό ποίημα 

(1943/1944/1945), Κοντσερτάκι για βιολί και ορχήστρα (1955), Συμφωνία αρ.

3, Παλαμική (1955)

3. Ορχηστικά τραγούδια: Ίαμβοι και Ανάπαιστοι μέρος Β -Μαγιοβότανα 

(ποίηση Κ. Παλαμά 1905-1914), Ο Πραματευτής (ποίηση I. Γρυπάρη 

1920/1924), Ίαμβοι και Ανάπαιστοι μέρος Α - Σ’ αγαπώ (ποίηση Κ. Παλαμά 

1918-1943), Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (1926), Από τα Λυρικά του 

Σικελιανού (1936/1937)

4. Έργα για αφηγητή, τραγούδι και ορχήστρα: Από τη Ζωή του Καπετάν 

Λύρα ( ποίηση Μ. Καλομοίρη 1941/1957)

5. Έργα για αφηγητή και ορχήστρα: Στ* οσίου Λουκά το Μοναστήρι 

(ποίηση Α. Σικελιανού 1937), Στης τραγουδίστρας τέχνης τα παλάτια (ποίηση 

Κ. Παλαμά 1943/1946), Η καταστροφή των Ψαρών (ποίηση Δ. Σολωμού 1949)
7 ο

6. Τραγούδια για φωνή και πιάνο: Έγραψε περίπου 70 τραγούδια.

7. Κύκλος τραγουδιών για φωνή και βιόλα και κύκλος τραγουδιών για 

φωνή άρπα και κλαρινέτο

8. Χορωδιακά κομμάτια και πολλά παιδικά τραγούδια

9. Έργα μουσικής δωματίου

10. Κονσέρτα για ένα σόλο όργανο και ορχήστρα

11. Έργα για πιάνο: Νυχτιάτικο (1906/1908), Ραψωδία αρ. 1 (1921), 

Ραψωδία αρ. 2 -  Τραγούδι στη Νύχτα (1921), Για τα Ελληνόπουλα (1905- 

1912), Πρελούδιο και Φούγκα (1908) κ.α.

12. Μουσική για το θέατρο

13. Έγραψε επίσης πολλά μουσικοπαιδαγωγικά έργα (θεωρία, αρμονία, 

μορφολογία, ρυθμικές ασκήσεις, μελωδικές ασκήσεις, οργανογνωσία), 

μουσικές μελέτες, πολλά άρθρα, το πρώτο μέρος από τα απομνημονεύματά του 

με τίτλο Ή  Ζωή μου και η Τέχνη μου’ κ.α.

jS Δέκα συλλογές, άλλα μεμονωμένα τραγούδια καθώς και εναρμονίσεις δημοτικών τραγουδιών
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Στη συνέχεια αναφέρονται οι τομείς που επηρέασαν και διαμόρφωσαν 

την μουσική προσωπικότητα του Καλομοίρη παραθέτοντας κάποια πιστεύω
 ̂Οτου, καθώς και τα στοιχεία που χρησιμοποιεί στις συνθέσεις του/

α) Το οικογενειακό του περιβάλλον στη Σμύρνη, εκεί όπου ακούει για 

πρώτη φορά και δέχεται τη γόνιμη επίδραση του ελληνικού δημοτικού 

τραγουδιού, από την γιαγιά του τη Νενέ, τον Γ. Παχτίκο και τον Άραμη στην 

Κωνσταντινούπολη (όπως προαναφέρθηκε).

β) Οι μουσικές σπουδές που έκανε στην Βιέννη και η γνωριμία του με την 

γερμανική σχολή και κυρίως με τον Βάγκνερ.

Στο βιβλίο του « Η Ζωή μου και η Τέχνη μου» αναφέρει ότι στον 

Gradener, καθηγητής του στη σύνθεση, χρωστάει πολλά. «Μου έδωσε μια 

γερή αρμονική βάση, ας ήτανε και με πολύ περιορισμένο και στενά σχολικό 

ορίζοντα. Όσο κι αν χρειάστηκε αργότερα να τη συμπληρώσω μόνος μου με 

πολύ κόπο, να τη διευρύνω και να τη συγχρονίσω, πάντα με βοήθησε 

σημαντικά για να διαμορφώσω μια δική μου αρμονική. Εξάλλου η γερή 

αντιστικτική τεχνική που μου χάρισε, στάθηκε σημαντικός παραστάτης στην 

όλη εξέλιξη της ατομικής μου τεχνικής”.4

Λίγο παρακάτω μιλάει για τον Max Reger, τον οποίο θεωρούσε τον πιο 

αντιπροσωπευτικό από τους γερμανούς μουσικούς που δέσανε τη μεγάλη 

παράδοση του Μπαχ με το νεώτερο σύγχρονο μουσικό πνεύμα. «Τέτοιες 

επιδράσεις έχω αρκετές να σημειώσω στο καλλιτεχνικό μου παθητικό, ίσως 

και ενεργητικό, δεν ξέρω καλά καλά. Το μόνο καλό είναι πως οι επιδράσεις 

αυτές δεν παίρνανε ποτές τη μορφή μιας συνειδητής δουλικής απομίμησης. 

Μεταμορφωνόταν μέλλον σε παρόρμηση για κάποια προσπάθεια μουσικής 

δημιουργίας και εξ’ άλλου περνούσανε γρήγορα, ιδίως όταν δεν ταιριάζανε με 

όλη μου την ψυχοσύνθεση».41

Στη συνέχεια μέσα από τα μαθήματα της σύνθεσης ήρθε σε επαφή και 

με νέους καλλιτέχνες γεμάτους νέες ιδέες και τάσεις. «Ο Μοντερνισμός άρχιζε

Ανωγειανάκης Φοίβος, Αθήνα 1985, σελ. 581-582
40 Καλομοίρης Μανώλης. Αθήνα 1988, σελ.69-70
41 Καλομοίρης Μανώλης. Αθήνα 1988, σελ.81
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να αναδεύει την ως τότες εξαιρετικά ήρεμη και συντηρητική ατμόσφαιρα της 

Βιέννης. Εξωφρενικές θεωρίες για πρωτότυπες εμπνεύσεις, για 

προγραμματικές μουσικές, για ντισονάντσες, για κατάργηση της φόρμας.(...) 

Από την άλλη μεριά, άλλες θεωρίες αντίθετες από τη θεωρία της 

προγραμματικής μουσικής, μιλούσανε για απόλυτη μουσική, για κατάργηση 

της αρμονίας και της τονικότητας, για πολυτονία και απόλυτη κυριαρχία του 

ελεύθερου κοντραπούντου και ότι άλλο έμπαινε σε εφαρμογή στις νεότερες 

μουσικές συνθέσεις.(...) Έτσι φούσκωσε και το δικό μου το κεφάλι για λίγο 

καιρό με τέτοιες θεωρίες. Άρχισα να φτιάχνω με τη φαντασία μου τα πιο 

ξέφρενα σχέδια για συνθέσεις με συνεχείς ντισονάντσες, και προγραμματικές 

μουσικές με τα πιο τρελά προγράμματα!(...) Σ’ όλες αυτές τις συνθέσεις παρ’ 

όλες τις επιδράσεις που έπαιρνα από το μουσικό μου περιβάλλον, διαφαίνεται 

και μια αθέλητη και δειλή προσπάθεια για ένα ιδιαίτερο τοπικό 

Ελληνικοανατολικό χρώμα σε σχετική αρμονική διαμόρφωση».42

Ο Καλομοίρης κατά κύριο λόγο, στις όπερές του ακολουθεί την τεχνική 

των εξαγγελτικών μοτίβων του Βάγκνερ και την ατέρμονη μελωδία που 

χρησιμοποιεί επίσης ο Βάγκνερ στις όπερές του. Η Καίτη Ρωμανού στο βιβλίο 

της «Ιστορία της Έντεχνης νεοελληνικής Μουσικής», αναφέρει ότι «οι σχέσεις 

της δραματικής μουσικής του Καλομοίρη με αυτή του Βάγκνερ είναι μόνο 

εξωτερικές.(.. .) Αν και χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία από την βαγκνερική 

μουσική, ο Καλομοίρης είναι πάντα λυρικός, και η μουσική του δεν έχει τον 

παλμό της μουσικής του Βάγκνερ».43

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στα πιστεύω του συνθέτη και το κατά 

πόσο έχει επηρεαστεί από την γερμανική μουσική και ιδιαίτερα από τον 

Βάγκνερ αποτελούν τα παρακάτω λόγια του που βρίσκονται στον πρόλογο της 

όπερας, «Πρωτομάστορας».44 Με μοναδικό τρόπο σημειώνει ότι «άλλο να 

παραδεχτείς μια θεωρία (βαγκνερική θεωρία) και άλλο να την αντιγράψεις. 

Όταν ο νεότερος μουσικοσυνθέτης την αφομοιώνει με τη δική του αισθητική, 

τη δική του ψυχή, το δικό του εθνισμό, τότε παρουσιάζεται άξιος οπαδός της

42 Καλομοίρης Μανώλης. Αθήνα 1988, σελ. 93-94
4j Ρωμανού Καίτη. Αθήνα 2000, σελ. 131-132
44 Μανώλης Καλομοίρης. Αθήνα 1919
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εικόνας. Έτσι και το ελληνικό μουσικό δράμα. Μαζί με τον ελληνικό 

χαρακτήρα της δημιουργίας του, πρέπει να φωτολάμπει κι ένας εντονότερος 

μελωδικός φωσφορισμός, μια μουσική διαύγεια ταιριαστή με τον ελληνικό 

ουρανό, την ελληνική ζωή, την ελληνική παράδοση την καλλιτεχνική».

Από τη δεκαετία του *20 και μετά ο Καλομοίρης διαφοροποιεί 

περισσότερο τόσο στην τεχνική του, όσο και στα κείμενα του τη σχέση του 

προς τον Βάγκνερ, τον οποίο βέβαια δεν παύει ποτέ να θαυμάζει.4:>

Παρόλο που επηρεάστηκε από την γερμανική σχολή καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παραμονής του στη Βιέννη, διατήρησε την ταυτότητα της 

προσωπικότητάς του χωρίς να καταστρέφεται ο δικός του φαντασιακός χώρος.

γ) Η διαμονή του στο Χάρκοβο της Ρωσίας όπου γνωρίζει από κοντά την 

Εθνική Ρώσικη Σχολή των «πέντε».

Τον καιρό που βρισκότανε ακόμα στην Βιέννη και ιδιαίτερα ύστερα από 

τη συναυλία που είχε παρακολουθήσει εκεί, με έργα των Korsakow, 

Tsckaikowsky, Liadow και Moussorgsky, διψούσε να γνωρίσει από κοντά την 

Ρωσική μουσική. Έτσι «στα τέλη του Αλωνάρη»46 υπέγραψε συμφωνητικό για 

να εργαστεί στην μουσική σχολή Obolenski, στο Χαρκοβο της Ρωσίας. Τον 

είχε συνεπάρει κυρίως η πρώτη εκτέλεση της Secherazade του R. Korsakow 

και μέσα στα βάθη της ψυχής του αναρωτιόταν, ότι αυτός είναι ο σωστός 

δρόμος, δεν χρειάζεται να σπας το κεφάλι σου για να βρεις τους πιο 

περίπλοκους συνδυασμούς των ήχων, μη μπορέσεις και πεις στο τέλος κάτι το 

«καινούριο», γιατί αυτό είναι που βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά και στην 

ψυχή σου.47

«Με τους ήχους και τους ρυθμούς της μουσικής γλώσσας αυτού του 

λαού, με τους θρύλους του και τους καημούς του, οιΝεορώσοι συνθέτες είχαν 

φτιάξει μια δική τους γλώσσα, που κάτεχε όλα τα τεχνικά μυστικά της 

παγκόσμιας μουσικής και εκφράζονταν κατά τέτοιο υπέροχο τρόπο, ώστε να 

γίνεται νοητή και αγαπητή όχι μόνο από το δικό της κοινό, αλλά και από τον

45 Φράγκου Ψυχοπαίδη Ολυμπία. Αθήνα 1990, σελ. 65
46 Καλομοίρης Μανώλης. Αθήνα 1988, σελ. 106
47 Καλομοίρης Μανώλης. Αθήνα 1988, σελ. 99
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πάσα ένα άνθρωπο κάθε λαού και κάθε φυλής που θα’ χε την ψυχική διάθεση 

και καλλιέργεια να τους νοιώσει».48

«Ο Καλομοίρης βρίσκεται στην πραγματικότητα ιππαστί ανάμεσα στην 

εθνικορομαντική σχολή του 19ου αιώνα και στις εθνικορομαντικές σχολές του
ο η ο υ  * 4920 αιώνα».

δ) Η προσχώρησή του στο δημοτικισμό, όπου τον φέρνει σε επαφή με τις 

ζωντανές πνευματικές δυνάμεις τις εποχής (Παλαμά-τον οποίο θαύμαζε 

ιδιαίτερα-, Σικελιανό, Βενιζέλο, ‘Νούμα’, κ.α.).

«Ήμουνα συγκλονισμένος ως τα βάθη του είναι μου. Θαύμαζα, όπως 

και θαυμάζω πάντα, τον Παλαμά όσο κανένα άλλο Έλληνα ποιητή και 

καλλιτέχνη. Και ίσως ο θαυμασμός μου αυτός να ξεπερνάει από πολλές μεριές 

το θαυμασμό που νιώθω για τον Μπετόβεν και το Βάγκνερ, κι από μια άλλη 

άποψη το Romain Rolland και τον Pieme. Ο Παλαμάς και ο Βενιζέλος 

σταθήκανε πάντα, σ’ όλη μου την καλλιτεχνική και ψυχική βίωση, οι δυο 

φάροι της πνευματικής μου ζωής».50

Ο Καλομοίρης τον καιρό που αρθρογραφούσε στον Νούμα και κυρίως 

μετά από την πρώτη συναυλία που έδωσε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 1908 

αρχίζει μια πυκνή σειρά δημοσιεύσεων που εκθέτει τις απόψεις του για την 

εθνική μουσική, τη μουσική παιδεία κ.α. κάνοντας σαφέστερη την πίστη του 

ότι το κίνημα του δημοτικισμού είναι ο πρωτοπόρος μιας πολιτιστικής 

αναγέννησης, τον οποίο θα ακολουθήσει η ελληνική μουσική, όπως έχει 

συμβεί και στους μεγάλους σταθμούς της ιστορίας της δυτικής μουσικής.51

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Καλομοίρης στην 

πλούσια και πολύμορφη συνθετική του δημιουργία είναι: οι τρόποι, τα μοτίβα 

του δημοτικού τραγουδιού, καθώς και τα μέτρα 7/8 και 5/8, η ελληνική

48 Καλομοίρης Μανώλης. Αθήνα 1988, σελ. 98-99
49 Φράγκου Ψυχοπαίδη Ολυμπία. Αθήνα 1990, σελ. 67
50 Καλομοίρης Μανώλης. Αθήνα 1988, σελ. 138
51 Ρωμανού, Καίτη. Αθήνα 1996, σελ. 215
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παράδοση (θρύλοι, δημοτικό τραγούδι), ο έντεχνος νεοελληνικός λόγος του 

Καζαντζάκη, του Παλαμά, του Καμπύση, του Σικελιανού κ.α., η τεχνική της 

δύσης (ρομαντικοί συνθέτες -19ος αιώνας και κυρίως ο Βάγκνερ και άλλες 

εθνικές σχολές) και κυρίως από την μεταβαγκνερική τεχνική.

Τέλος θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε ότι μεγάλη επίδραση στο έργο 

του είχε η ποίηση και αυτό φαίνεται καθαρά μέσα στο συνθετικό του έργο.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, το έργο που θα αναλυθεί στα πλαίσια 

αυτής της εργασίας, επιστρέφει προς τον βαγκνερισμό θυμίζοντας σε μεγάλο 

βαθμό την πρώτη του όπερα, «Ο Πρωτομάστορας». «Η όμοια αυτή ψυχολογία 

του ύφους ερμηνεύεται και από τα θρυλικά-ιστορικά εθνικά περιεχόμενα που 

επιδιώκει ο συνθέτης. Δεν είναι τυχαίο, ότι ο ίδιος θεωρεί αυτά τα δύο έργα ως
52τα σπουδαιότερα του για την ιστορία της Ελληνικής Τέχνης».

52 Φράγκου Ψυχοπαίδη Ολυμπία. Αθήνα 1990, σελ. 69
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3.2.2. .. .ΛΙΓΑ ΑΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ

Το λογοτεχνικό έργο «Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος» του Νίκου 

Καζαντζάκη, ήρθε στα χέρια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, Μανώλη 

Καλομοίρη, στις 10 Οκτωβρίου του 1953 στις Antibes της Γαλλίας

Το εξαίσιο αυτό δραματικό δημιούργημα συνεπήρε αμέσως το συνθέτη 

όπου το φύλαξε μέσα στα βάθη της ψυχής και της καρδιάς του σαν το αθάνατο 

λουλούδι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος^. «Θυμάμαι πάντα καθώς 

επήρα το τραίνο από τις Antibes για το Παρίσι και εδιάβαζα τον Κωνσταντίνο 

Παλαιολόγο. Είχε συνεπάρει όλο μου το είναι. Δεν μπορούσα να κρατήσω τα 

δάκρυά μου».

Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια όταν τον Απρίλη του 1957 που 

βρέθηκε βαριά άρρωστος στο κρεβάτι του νοσοκομείου αποφάσισε να 

μεταμορφώσει τον Παλαιολόγο σε μουσικό θρύλο. «Ένιωθα πως έπρεπε να 

εκδηλώσω τη συγκίνησή μου σε ήχους και ρυθμούς, ενώ από την άλλη 

δείλιαζα να καταπιαστώ με έναν τόσο γιγαντιαίο μουσικόν άθλο». Το όραμα 

του «Παλαιολόγου» του έφερνε δύναμη και θέληση για να ζήσει. Και τα 

κατάφερε, έζησε και μετέτρεψε σε ήχους και ρυθμούς τη συγκίνηση που 

ένιωθε μεταμορφώνοντας το σ’ ένα μεγαλόπνοο μουσικό θαύμα.

«Ολοένα με δονούσαν μελωδίες, αρμονίες, θέματα και μοτίβα, όπως τον 

παλιό καλό καιρό που με είχε συνεπάρει ο Πρωτομάστοράς του. Κι όλο 

ένιωθα και πιο επιτακτικά πως, όπως άρχισα το λυρικό μου έργο με τη νεανική 

και παθητική δημιουργία του Καζαντζάκη, έτσι έπρεπε και να τελειώσω με το 

τελευταίο του εθνικό δραματικό μεγαλούργημα».

Τριάμισι ολόκληρα χρόνια αφιέρωσε για τη σύνθεση του Παλαιολόγου, 

ενάμισι χρόνο για το πρώτο μέρος και δύο χρόνια για τα άλλα δύο μέρη. Έτσι 

στις 23 Φεβρουάριου του 1961 σφραγίζεται το τέλος της όπερας. «Το δούλευα 

σε μουσική τραγωδία και τριάμισι χρόνια βρισκόμουνα μέσα στην ανέσπερη

5j Από τα λόγια του Μανώλη Καλομοίρη για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, Παλαιό Φάληρο 1958- 
1961. (Ότι υπάρχει σε εισαγωγικά,, κατά τη διάρκεια του κειμένου, είναι λόγια του συνθέτη, τα οποία 
βρίσκονται στην εισαγωγή του σπαρτίτο που έκδωσε η Ε.Λ.Σ. το 1961)



24

νυχτιά του βυζαντινού θρύλου και την τραγική ατμόσφαιρα των δεινών του 

γένους. Ακόμα τώρα τελευταία, εφτά μήνες απάνω στο κρεβάτι της 

αρρώστιας, δεν έπαψα να δουλεύω τον Παλαιολόγο, πότε στο χαρτί και πάντα 

στη σκέψη, την ψυχή και την καρδιά. Έδωσε ο Θεός και έβαλα στην 

παρτιτούρα τη λέξη τέλος. Ακόμα και μέσα στη θέρμη που κατάκαιγε όλο μου 

το είναι δεν έπαψα να τον ονειρεύομαι σαν ένα ανέφικτο όραμα».

Ο Μανώλης Καλομοίρης δούλεψε τον «Κωνσταντίνο Παλαιολόγο» 

κρατώντας ακλόνητα την πίστη του για την Ελληνική μουσική και την εθνική 

μουσική παράδοση. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος «.. .είναι κάτι που 

ανάβρυσε από την γέρικη καρδιά μου σαν το νερό μιας χιλιόχρονης πηγής, 

αναβρύζει γιατί του εδόθηκε να αναβρύζει. Πρέπει να το νιώσουμε καλά, 

ελληνική μουσική δεν γίνεται με μια απλή απομίμηση του δημοτικού 

τραγουδιού. Συμφωνώ κι εγώ ως ένα σημείο με αυτούς που τώρα τελευταία το 

διαλαλούν σ’ όλους τους τόνους και σ’ όλους τους ήχους...ας μην 

ξεγελιόμαστε, ο έλληνας συνθέτης αποξενώνεται ολοένα από τον τόπο του, 

από την ίδια την εθνική του παράδοση γενικά».

Θεωρούσε ότι ο Παλαιολόγος παρουσίαζε αρκετά τεχνικά προβλήματα, 

όπως για παράδειγμα ο μεγάλος αριθμός χορωδίας που απαιτούσε το έργο 

προκειμένου να αποδοθεί το σύνολο της πολυφωνικής δράσης, σύμφωνα με τα 

μέσα που διέθετε η ελληνική πραγματικότητα, ιδίως την εποχή που έγραφε το 

έργο. Επίσης τα σκηνικά, τα κοστούμια και όλο εκείνο το επιτελείο που 

χρειάζεται για να στηθεί ένα τέτοιο έργο αποτελούσε ανατρεπτικό παράγοντα 

ώστε να παιχθεί.

Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος παρατίθεται ένα κείμενο από το 

βιβλίο της Ολυμπίας Φράγκου Ψυχοπαίδη για τη δημιουργία και την όλη 

ιδεολογία της όπερας του Μανώλη Καλομοίρη, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Το 1961 ολοκληρώνει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον αφιερώνει 

στον Ελληνικό λαό - «από τον απλό λαό των ανίδεων και των καλών 

ανθρώπων ως σ’ όλους που νιώθουνε τον παλμό, τον πόνο και τη δόξα του 

έθνους και της φυλής» - ξεπερνώντας κάθε προγενέστερη προσπάθεια του, 

περικλείοντας μέσα στο έργο ό,τι καλύτερο είχε να δώσει η ψυχή του.
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Το έργο ανεβάστηκε για πρώτη φορά στις 12 Αυγούστου του 1962, 

τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Μανώλη Καλομοίρη, από την Εθνική 

Λυρική Σκηνή υπό τη διεύθυνση του Αντρέα Παρίδη.

3.2.3. «ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ»54 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η τραγωδία Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος συγγράφεται τρεις φορές από 

τον Νίκο Καζαντζάκη προκειμένου να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η πρώτη γραφή έγινε το 1944 στην Αίγινα, όπου εκεί ο συγγραφέας 

πέρασε τα δύσκολα χρόνια του πολέμου. Δεύτερη γραφή της ίδιας τραγωδίας 

έγινε το 1949 στις Antibes της Γαλλίας όπου είχε εγκατασταθεί ο Καζαντζάκης 

από το 1948 και η τρίτη και οριστική γραφή της τραγωδίας σε τέσσερις 

πράξεις με δεκατρισύλλαβο στίχο και πεζά χωρία έγινε το 1951.

Στις 1 Οκτωβρίου του 1953, η τραγωδία εκδίδεταιγια πρώτη φορά στη 

Νέα Εστία με υπότιτλο Ό  Εθνικός θρύλος της Αλώσεως.’

Στις 10 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, ο Μανώλης Καλομοίρης συναντά 

τον Καζαντζάκη στο σπίτι του δεύτερου, στις Antibes της Γ αλλίας. Ο 

συγγραφέας χαρίζει το αντίτυπο του έργου στο συνθέτη με την αφιέρωση: 

«Στον Μανώλη Καλομοίρη. Στον πολυαγαπημένο φίλο και συναθλητή και 

μουσική δόξα της Ελλάδας για να τον ευχαριστήσω που ήρθε απόψε σπίτι 

μου».

Μετά από τέσσερα χρόνια (1957) αποφάσισε, ο Καλομοίρης να 

υλοποιήσει την ιδέα της μελοποίησης του «γιγαντιαίου μουσικού άθλου».53 

Την ίδια χρονιά ο Ν. Καζαντζάκης προτείνεται για το βραβείο Νόμπελ 

Λογοτεχνίας και στις 26 Οκτωβρίου πεθαίνει στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας.

Στις 15 Δεκεμβρίου του 1957, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος τελειώνει 

και λίγο αργότερα εκδίδει το ιστορικό μυθιστόρημα "Γεννήθηκα στα 1902 που

54 Όρος που χρησιμοποιώ στον Κατάλογο έργων του Μανώλη Καλομοίρη ο Φίλιππος Τσαλαχούρης 
για την χρονολογική πορεία που ακολουθεί η σύνθεση της όπερας.
55 Μανώλης Καλομοίρης, Παλαιό Φάληρο 1958-1961
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πραγματεύεται τα τελευταία χρόνια του βυζαντίου όπου συνεπήρε το συνθέτη 

και συνετέλεσε στην ψυχική ατμόσφαιρα μεταφέροντάς το στα 1453.

Στις 29 Οκτωβρίου του 1958, ο Μ. Καλομοίρης σφραγίζει το τέλος της 

αυτοβιογραφίας του, Η Ζωή μου και η Τέχνη μου, με την φράση: «Απόψε 

κλείδωσα στο συρτάρι μου τα χειρόγραφα και τα σκίτσα του Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου. Δεν νιώθω πια τις δυνάμεις μου για να βγάλω πέρα ένα τέτοιο 

έργο. Στέρεψε η Παναγιά Λαλεούσα . Κι έπειτα et pour qui? »56

«Έκτοτε και μέχρι το θάνατό του δεν συμπλήρωσε στο κείμενο του ούτε 

μια γραμμή. Η παραπάνω παράγραφος αποτελεί την τελευταία καταχώρηση 

στην (ούτως ή άλλως) αποσπασματική αυτοβιογραφία του».37

Στις 21 Αυγούστου του 1959, ο Καλομοίρης τελειώνει το πρώτο μέρος 

του έργου του και λίγες μέρες αργότερα αρχίζει να συνθέτει τη δεύτερη 

πράξη.58 Τον Απρίλιο του 1960 τελειώνει τη δεύτερη πράξη.

Στις 23 Φεβρουάριου του 1961 τελειώνει τη σύνθεση της πέμπτης και 

πιο μεγαλόπνοης όπερας του με τίτλο: « Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος». Την 

ίδια χρονιά η Εθνική Λυρική Σκηνή αναλαμβάνει να εκδώσει το σπαρτίτο της 

όπερας.

Στις 3 Απριλίου του 1962, πεθαίνει ο Μανώλης Καλομοίρης και 

τέσσερις μήνες μετά, στις 12 Αυγούστου γίνεται η πρεμιέρα του έργου στο 

Φεστιβάλ Αθηνών από την Εθνική Λυρική Σκηνή, υπό τη διεύθυνση του 

Αντρέα Παρίδη. Διευθυντής χορωδίας ήταν ο Μ. Βούρτης, σκηνοθέτης ο Φρ. 

Θεολογίδης και σκηνογράφος-κουστούμια ο I. Στεφανέλης.

Στις 15 Μαρτίου του 1963 εκτελείται στη Herkulesaal του Μονάχου το 

φινάλε της πρώτης πράξης με την Ορχήστρα και τη χορωδία της Βαυαρικής 

Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση του Μίλαν Χόρβαρτ και το λόρεντζ 

Ζέενμπεργκερ στο ρόλο του Πυροβάτη. Το απόσπασμα ηχογραφείται και 

μεταδίδεται από το ραδιόφωνο.

56 Αθήνα, 1988, σελ. 172
57 Πρόγραμμα από την παράσταση που δόθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1997 στα πλαίσια των 
Δημητρίων, ενόψει της εμφάνισης της Θεσσαλονίκης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 
Χρονολόγιο για τον Παλαιολόγο (σελ. 15)
58 Αυτό δεν είναι σαφές γιατί, όπως γράφει και ο Φίλιππος Τσαλαχούρης, στον κατάλογο έργων του 
Μανώλη Καλομοίρη, Αθήνα 2003 (σελ. 25), όπως φαίνεται από τις ημερομηνίες των χειρόγραφων του 
συνθέτη, ξεκίνησε να γράφει τον Παλαιολόγο από τη δεύτερη πράξη
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To 1965 γίνεται η πρεμιέρα του θεατρικού στο Κολέγιο Αθηνών. Στις 

26 Οκτωβρίου του 1966 η όπερα Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ανεβαίνει στα Α* 

Δημήτρια σαν συμμετοχή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το 1971 ανοίγει η σεζόν 1971-1972 τηςΕ.Λ.Σ. με το ανέβασματης 

όπερας. Στις 26 και 28 Νοεμβρίου του 1997 ανεβαίνει η όπερα (σε στυλ 

συναυλίας) στο θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με την φιλαρμονική 

ορχήστρα Ρόμπερτ Σούμαν και τη χορωδία Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση 

του Βύρωνα Φιδετζή.

Τέλος, στις 3 και 4 Ιουλίου του 2001 παρουσιάζεται η όπερα στο 

Ηρώδειο με τη συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και τη χορωδία Θεσσαλονίκης, 

της Μαίρης Κωνσταντινίδου, υπό τη διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή και σε 

σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου.

3.2.4. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ - ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Στον κατάλογο έργων Μανώλη Καλομοίρη του Φίλιππου 

Τσαλαχούρη,59 που βρίσκεται στο αρχείο του Συλλόγου Μανώλη Καλομοίρη, 

αναφέρονται επτά χειρόγραφες παρτιτούρες του μουσικού θρύλου και ένα 

σπαρτίτο:

-1η Το πρώτο μέρος της όπερας το οποίο χρονολογείται στις 27 του Τρυγητή 

1959 (206 σελίδες) και φυλάσσεται σε καλή κατάσταση στο αρχείο του 

Συλλόγου του Μ. Καλομοίρη.

-2η Το δεύτερο μέρος χρονολογείται στις 2 του Απρίλη 1960 (341 σελίδες) το 

οποίο φυλάσσεται σε καλή κατάσταση στο αρχείο του Συλλόγου του Μ. 

Καλομοίρη.

Ο Φίλιππος Τσαλαχούρης αναφέρει στον κατάλογο έργων του 

Καλομοίρη ότι ο Μανώλης Καλομοίρης ξεκίνησε να γράφει τον Παλαιολόγο 

από τη δεύτερη πράξη, όπως αυτό φαίνεται από τις ημερομηνίες των 

χειρόγραφων, ίσως επειδή στο μέρος αυτό έχει κάνει και τις μεγαλύτερες

59 Τσαλαχούρης, Φίλιππος. Αθήνα 2003, σελ. 25-26
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δραματουργικές επεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των άλλων δύο πράξεων 

ξανάγραψε τη δεύτερη.60

-3η Το δεύτερο μέρος όπου χρονολογείται στις 22 του Σταυρού 1961 (208 

σελίδες) και φυλάσσεται σε καλή κατάσταση.

-4η Το τρίτο μέρος ολοκληρώνεται στις 23 του Φλεβάρη 1961 (161 σελίδες) 

και φυλάσσεται σε καλή κατάσταση.

-5η Χειρόγραφη μεταγραφή για πιάνο και φωνές του πρώτου μέρους και 

ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 του Τρυγητή 1959 (161 σελίδα) και 

σώζεται σε καλή κατάσταση.

-6η Χειρόγραφη μεταγραφή για πιάνο και φωνές του δεύτερου μέρους. Η 

ημερομηνία δεν είναι γνωστή, πιθανολογείται όμως ότι γράφτηκε στα μέσα του 

1961, σώζεται και φυλάσσεται σε καλή κατάσταση.

-7η Χειρόγραφη μεταγραφή για πιάνο και φωνές του τρίτου μέρους όπου 

ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3 Μαρτίου του 1961 (88 σελίδες) και σώζεται 

σε καλή κατάσταση.

-8η Τέλος υπάρχει ένα σπαρτίτο το οποίο έχει εκδοθεί από την Εθνική Λυρική 

σκηνή στην Αθήνα το 1961. Δεν διατίθεται για πώληση στους διάφορους 

μουσικούς οίκους γιατί είναι ιδιοκτησία του συνθέτη και φυλάσσεται στο 

αρχείο του συλλόγου Μανώλη Καλομοίρη.

Στον κατάλογο έργων, αναφέρει επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση του 

έργου έγινε αμέσως μια αντιγραφή σε όφσετ και ο ίδιος αντιγραφέας 

αντέγραψε το σπαρτίτο και τις παρτιτούρες.

Στις τρεις πρώτες εκτελέσεις της όπερας (στο Ηρώδειο το 1962, το 1966 

συμμετοχή της Ε.Λ.Σ. στα Α5 Δημήτρια, άνοιγμα της σαιζόν 1971-1972 της 

Ε.Λ.Σ. στο θέατρο Ολύμπια)61, δεν έγιναν σοβαρές διορθώσεις ενώ έγιναν 

αρκετές παραλήψεις με αποτέλεσμα να μείνουν μεγάλα κομμάτια ανεκτέλεστα. 

Το 1990 η Ε.Λ.Σ. εξέφρασε μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου να ανέβει το έργο 

στο Ηρώδειο, έτσι έγινε μια πρώτη ανασύνταξη του υλικού όπου

60 Τσαλαχούρης, Φίλιππος. Αθήνα 2003, σελ. 25
61 Οι εκτελέσεις της όπερας αναφέρονται αναλυτικότερα σε παρακάτω κεφάλαιο.
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φωτοτυπήθηκε, καθαρίστηκε από παλαιότερες σημειώσεις, έγιναν ορισμένες 

αντιπαραβολές με τα χειρόγραφα από τον Φ. Τσαλαχούρη και 

βιβλιοδετήθηκε.62

Για την εκτέλεση της όπερας χρησιμοποιείται η χειρόγραφη παρτιτούρα 

ενώ για τη διδασκαλία της το σπαρτίτο του 1961. Συγκεκριμένα, για την 

εκτέλεση του έργου που ανέβηκε το Νοέμβριο του 1997 στη Θεσσαλονίκη 

έγιναν συστηματικές διορθώσεις από το διευθυντή της ορχήστρας και 

πρόεδρο του Συλλόγου Καλομοίρη, Βύρωνα Φιδετζή, τόσο στη πρωτότυπο 

παρτιτούρα, όσο και στο υλικό της ορχήστρας.63

Η μελέτη της όπερας στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται με βάση το 

τυπωμένο σπαρτίτο του 1961, και μόνο η ανάλυση της άριας που απαγγέλλει 

το Καλογεράκι στην πρώτη πράξη της όπερας έγινε με τη βοήθεια της 

πρωτότυπης παρτιτούρας.

Ηχογραφήσεις της όπερας επίσημα δεν υπάρχουν, κυκλοφορεί όμως μια 

ηχογράφηση από την παράσταση που δόθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη, υπό 

τη διεύθυνση του Β. Φιδετζή και ένας δίσκος βινυλίου, τέλος Α ’ Πράξης, από 

την συμφωνική ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και την χορωδία της 

Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, υπό τη διεύθυνση του Milan Horrat.

Η πρώτη παράσταση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου δόθηκε στις 12 

Αυγούστου του 1962 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού από την Εθνική Λυρική 

Σκηνή υπό την μουσική διεύθυνση του Αντρέα Παρίδη. Διευθυντής χορωδίας 

ήταν ο Μ. Βούρτης, σκηνοθέτης ο Φρ. Θεολογίδης και σκηνογράφος- 

κουστούμια ο I. Στεφανέλης. Η παράσταση κράτησε δύο ώρες και δεκαπέντε 

λεπτά.

Το μουσικό δράμα του Μανώλη Καλομοίρη μπορεί να τραγουδηθεί 

μόνο στα Ελληνικά. Στην έκδοση του σπαρτίτο (Αθήνα 1961) στο τέλος του 

έργου δημοσιεύεται και η γαλλική φιλολογική μετάφραση την οποία έχει 

επιμεληθεί ο Στ. Καρακάσης με αρκετά λάθη και ανακρίβειες.64

62 Τσαλαχούρης, Φίλιππος. Αθήνα 2003, σελ. 173
6j βλέπε υποσ. 4
64 Τσαλαχούρης, Φίλιππος. Αθήνα 2003, σελ. 26
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4. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ -  ΟΠΕΡΑ

4.1. ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Το θεατρικό έργο «Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος» του Νίκου 

Καζαντζάκη, εκδόθηκε το 1979 στην Αθήνα από την γυναίκα του συγγραφέα, 

Ελένη Καζαντζάκη, ανατυπωμένο από τον Β ' Τόμο του «Θεάτρου» που 

περιλαμβάνει τραγωδίες με βυζαντινά θέματα.

Χρονικά το έργο εξελίσσεται περί το 1453 όπου οι Τούρκοι πολεμούν 

την Βασιλεύουσα. Έξω από το Παλάτι στην πλατεία του Βυζαντίου, ο Λαός 

ικετεύει τον Θεό και την προστάτιδα των Ελλήνων Παναγία να σώσουν την 

Πόλη από την πολιορκία. Ο Λαός παρακαλεί την Παναγία να τους βοηθήσει 

να μπούνε στο Παλάτι να πούνε στο βασιλιά να διώξει τους Φράγκους από την 

Πόλη.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται κατατρομαγμένος ένας γέροντας 

λέγοντας ότι κρεμάστηκε γραφή από το κελί του Ηγούμενου της Παναγίας την 

οποία άρπαξε ο Μέγας Δούκας Νοταράς και την ανέγνωσε βουβός χωρίς να 

ξεστομίσει λέξη. Έτσι εμφανίζεται ένα Καλογεράκι το οποίο ψηλά από τον 

φεγγίτη αναγνώθει την γραφή, καταγγέλλει ότι η οργή του Θεού οφείλεται στη 

συμμαχία του Βασιλιά με τους Φράγκους. Ο λαός σαν μανιασμένος φωνάζει 

«Θάνατος! στους Φράγκους», «Μας πούλησε ο Βασιλιάς στους Φράγκους».

Τότε, ένας ονειροπαρμένος, ο Πυροβάτης προμηνά και αυτός τα δεινά 

και τον χαμό της Πόλης χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα.

Εντωμεταξύ ο λαός με την ελπίδα ότι η Παναγία, έπειτα από 

Παράκληση του Ηγούμενου, «αρματώθηκε» και έρχεται να σώσει την Πόλη 

σχηματίζει Λιτανεία ψάλλοντας, «Τη Υπέρμαχων Στρατηγώ Τα Νικητήρια» 

ενώ κατευθύνονται προς την Αγια Σόφιά. Ο Πυροβάτης παρ’ όλ’ αυτά 

συνεχίζει να προμηνά το θάνατο. Εδώ τελειώνει το Α' Μέρος του έργου.



31

Το Β ' Μέρος διαδραματίζεται μέσα στο παλάτι όπου βρίσκονται εκεί ο 

Μέγας Δούκας Νοταράς, ο Καρυστινός, ο Γιουστινιάνης, ο Καρδινάλης 

Ισίδωρος και ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο Νοταράς αγριεμένος απευθύνεται 

στον Καρδινάλη και του ζητάει ν ’ απολογηθεί για όλες τις ψευτιές και τις 

πλάνες των Φράγκων ότι δήθεν θα βοηθήσουν την Πόλη από τη σκλαβιά. Ο 

Καρδινάλης δεν δέχεται λέξη από αυτά που τους καταλογίζει και ζητάει από 

τον Βασιλιά να τους δώσει τους πύργους που θα σταθούν να πολεμήσουν.

Τότε ο Κωνσταντίνος ζητάει από τον Νοταρά να ξεχάσει τις έγνοιες του 

σπιτιού του και τα άγρια πάθη για την πατρίδα και να μιλάει με σεβασμό. Ο 

Νοταράς συνεχίζει να κατηγορεί τους Φράγκους ξεστομίζοντας σκληρά λόγια 

για τους Φράγκους. Ο Κωνσταντίνος για ακόμα μια φορά προσπαθεί να τους 

συγκρατήσει. Τον αποχαιρετούν όλοι και πηγαίνουν και πηγαίνουν να 

πολεμήσουν.

Έτσι ο βασιλιάς μένει μόνος του κρατώντας φοβισμένος την καρδιά του. 

Ώσπου ακούγεται από το βάθος του παλατιού θρήνος και εμφανίζονται τρεις 

δούλοι που του ζητάνε συγχώρεση για όλες τις κατάρες που του είχαν ρίξει 

επειδή έβαλε στην Πόλη τους Φράγκους. Ο Κωνσταντίνος γεμάτος 

καταφρόνια τους δίνει συγχώρεση και τους διώχνει από το παλάτι. Εκείνη τη 

στιγμή μπαίνει στο Παλάτι ο Φραντζής φέρνοντας σκληρά λόγια για τον 

Φραγκεμένο βασιλιά (όπως αποκάλεσε ο Ηγούμενος τον Κωνσταντίνο) από 

τον Άγιο Ηγούμενο. Τώρα η Βασιλεύουσα εγκαταλελειμμένη και από το λαό 

και από τους άρχοντες περιμένει μόνο το θαύμα της Παναγίας.

Εντωμεταξύ μπαίνουν στο παλάτι οι τρεις άρχοντες φωνάζοντας 

«Ανταρσία» και ζητώντας από τον βασιλιά να τους αποζημιώσει για τις 

καταστροφές που έγιναν από τους Τούρκους στα κελάρια τους. Από κάτω ο 

λαός τον παρακαλεί τον βασιλιά και τους Αρχόντους να σταματήσει τον 

πόλεμο και να φέρει στην Πόλη ειρήνη. Έτσι στέλνουν μέσα στο παλάτι τρεις 

Γέροντες για να τους μιλήσουν. Μάταια όμως γιατί οι Αρχόντοι τους 

αντιμετωπίζουν με σκληρά και απάνθρωπα λόγια, οι Γ έροντες δεν αντέχουν 

και ορμούν κατά πάνω τους να τους σκοτώσουν.
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Εκείνη τη στιγμή ακούγονται στην αυλή άλογα και φωνές. Εμφανίζεται 

ένας μαντατοφόρος του Σουλτάνου και ζητάει ν ’ αντικρίσει τον βασιλιά ο 

οποίος τον υποδέχεται γεμάτος περηφάνια. Ο Τούρκος προτείνει στον 

Κωνσταντίνο να κατεβάσει τη σημαία του βυζαντίου και να ανεβάσει την 

Τούρκικη και να παραδώσει ειρηνικά την Πόλη στους Τούρκους. Αν δεχτεί τα 

παραπάνω θα τους αφήσουν να φύγουν απείραχτοι χαρίζοντας τους ζωή, 

λευτεριά και θρόνο, αν όχι οι συνέπειες θα είναι σκληρότατες για όλη την 

Πόλη. Επίσης του εκμυστηρεύτηκε ότι ακόμα και αν δεν δεχτεί να παραδοθεί, 

μπορεί το βράδυ να φύγει κρυφά από την Πόλη με αρματωμένο πλοίο για να 

σώσει την ζωή του.

Οι Άρχοντες και οι Γ έροντες μάταια προσπάθησαν να τον πείσουν να 

παραδώσει την Πόλη ειρηνικά, μέσα στα βάθη της ψυχής του άκουσε την 

φωνή των τριών μεγάλων Πατέρων της Ελλάδας και αρνείται τη πρόταση του 

Τούρκου. Έτσι αποχωρούν όλοι από το Παλάτι και έρχεται ο Φραντζής όπου 

προσπαθεί να παρηγορήσει τον βασιλιά που έχει πλέον χάσει και την τελευταία 

του ελπίδα.. .Εδώ τελειώνει το Β' Μέρος του έργου.

Το Τ' Μέρος διαδραματίζεται κοντά στις πολεμίστρες όπου εμφανίζεται 

η Άννα (κόρη του Μέγα Δούκα Νοταρά) με την Βάγια ψάχνοντας να βρει τον 

αγαπημένο της Γιουστινιάνη ο οποίος πολεμούσε για την Πόλη. Όταν τον 

βρίσκει τον παρακαλεί να φύγουν μαζί από τον Μαύρο Χάρο και να πάνε σ' 

ένα νησί της Άσπρης Θάλασσας για να ζήσουνε τον έρωτά τους. Αυτός βέβαια 

της αρνείται γιατί το υπέρτατο καθήκον του επιβάλλει να μείνει στη θέση του. 

Έτσι ο Γιουστινιάνης την αποχαιρετάει για να πάει να πολεμήσει και η Άννα 

με πόνο στην καρδιά αποχωρεί με την Βάγια γιατί προβαίνει ο Κωνσταντίνος 

και από πίσω του οι Μάνες που κλαίγοντας τον ικετεύουν να κάνει ειρήνη. Ο 

βασιλιάς μάταια προσπαθεί να τις εμψυχώσει. Οι Μάνες φεύγουν λέγοντας: Η 

Πόλη θα χαθεί. Κάνε ειρήνη αφέντη μας, να μην χαθούν οι γιοι μας.

Ο Χαρκούτσης, Κρητικός καπετάνιος και τα παλικάρια του έρχονται να 

πολεμήσουν και να δώσουν τη ζωή τους για την τιμή της Πόλης. Αν και όλοι 

ξέρουν πια ότι ο αγώνας είναι ήδη χαμένος, αφού και οι σύμμαχοι Φράγκοι δεν
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δίνουν καμιά βοήθεια. Τότε εμφανίζεται ο Ηγούμενος, επικεφαλής του λαού, 

και με σκληρά λόγια γεμάτα ειρωνεία ζητάει από τον βασιλιά να παραδώσει το 

στέμμα αφού έτσι τον είχε προστάξει η Παναγία. Τώρα μπροστά από την 

εικόνα Της στέκεται ο Ηγούμενος και την παρακαλεί να κάνει το Θαύμα. Όλοι 

μια κοιτώντας τον ουρανό και μια την εικόνα περιμένουν το Θαύμα. Επικρατεί 

σιγή για λίγη ώρα και ο ηγούμενος γεμάτος απελπισία φωνάζει: Τετέλεσται. 

Ζητάει από το λαό να τον αφήσουν μόνο με τον Κωνσταντίνο και να τρέξουν 

για την Αγια Σόφιά. Πέφτει στην αγκαλιά του Κωνσταντίνου και του ζητάει 

να το συγχωρέσει, λέγοντας ότι τους πρόδωσε ο Θεός. Το Γ ' Μέρος τελειώνει 

αφού ο ηγούμενος αποχαιρετήσει τον Κωνσταντίνο λέγοντάς του: Καλή 

αντάμωση, παιδί μου, μες τις βαθιές αγκάλες του Θεού.

Το Δ' και τελευταίο μέρος του έργου είναι και το πιο συγκλονιστικό. 

Είναι η στιγμή που όλοι βρίσκονται μέσα στην Αγια Σόφιά και θρηνούν και 

δέονται ενώ ο Ιερέας τελεί τη Θεία Λειτουργία. Ο Πυροβάτης, ανάμεσα στο 

πλήθος , οραματίζεται την Παναγιά λαβωμένη, με το σπαθί στο χέρι, με τα 

ολόξανθα μαλλιά της ν ’ ανεμίζουν σα φλάμπουρα και με μια βαθιά πληγή στο 

μάγουλο.

Ο Χαρκούτσης πληγωμένος έρχεται κι αναγγέλλει τον ηρωικό του 

Κωνσταντίνου. Τότε ξεσπάει τρομερός θρήνος και παράπονο πικρό προς την 

Παναγιά που εγκατέλειψε την Πόλη.

Η θεία Λειτουργία διακόπτεται. Ο τοίχος του Ιερού γκρεμίζεται. Η 

φωνή του Ηγούμενου σκεπάζει τον θρήνο του λαού. Τους παροτρύνει ν ’ 

ανυψώσουν την ψυχή τους στο Θεό λέγοντας με χρόνια, με καιρούς, πάλι δίκιά 

Σου Παναγία θα είναι.

Οι πύλες της Αγίας Σοφίας συντρίβονται και ορμούν στην εκκλησία οι 

Τούρκοι.
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4.2. ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

Η τραγωδία Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος είναι γραμμένη σε τρία μέρη. 

Τα πρόσωπα της τραγωδία είναι:63

Κωνσταντίνος (βασιλιάς), Αννα, Πρωτόγερος, Β’ Γέρος, Γ’ Γέρος, ο 

Μέγας Δούκας Νοταράς, Φραντζής, Καλογεράκι, Άρχοντας Καρυστινός, 

Πυροβάτης, Βάγια, Νυχτοφύλακες(Α, Β, Γ, Δ), Καπετάν Χαρκούτσης, 

Γούμενος, Πολεμιστής, Λουτράρης, Αστρολόγοι(Α, Β, Γ), Καλόγεροι(Α, Β,

Γ), Βάρδιες, Μάγισσες(Α, Β, Γ), Η Φωνή, Λειτουργός, Διάκος, (η φωνή της 

Παναγίας στην τρίτη πράξη), Λαός.6

Στην παρακάτω υπόθεση της όπερας οι σκηνές που μεταφέρονται 

αυτούσιες από το πρωτότυπο κείμενο αναγράφονται περιληπτικά γιατί έχουν 

ήδη προαναφερθεί αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4.1 «Υπόθεση Λογοτεχνικού 

Προτύπου».

Η υπόθεση εκτυλίσσεται το 1453 στην πλατεία του Βυζαντίου μπροστά 

απ’ το παλάτι. Οι Τούρκοι πολιορκούν τη βασιλεύουσα και ο λαός ικετεύει το 

Θεό και την προστάτιδα των Ελλήνων, την Παναγία, να σώσει την Πόλη από 

την πολιορκία. Ο Μέγας Δούκας Νοταράς καταγγέλλει ότι η οργή του Θεού 

πάνω στην πόλη οφείλεται στη συμμαχία του Βασιλιά με τους Φράγκους.

Ο Πυροβάτης, ένας ονειροπαρμένος, με σαρκαστικό ύφος προμηνά κι 

αυτός τα δεινά και το χαμό της Πόλης.

Με αναφτερωμένο, προς στιγμή, ηθικό -γιατί πίστεψε πως η Παναγία, έπειτα 

από παράκληση του Ηγούμενου, σηκώθη κι αρματώθηκε κι έρχεται να σώσει 

την πόλη- ο λαός σχηματίζει λιτανεία, ψάλλοντας τον ύμνο «Τη Υπερμάχων 

Στρατηγώ τα νικητήρια», και κατευθύνεται προς την Αγία Σοφία.

Η πρώτη πράξη τελειώνει με τον Πυροβάτη που εξακολουθεί να 

προμηνά το θάνατο.

65 Φίλιππος Τσαλαχούρης, Αθήνα 2003 (σελ. 25)
66 Μεγάλη διπλή, μικτή χορωδία και παιδική χορωδία
67 Από το πρόγραμμα του φεστιβάλ Αθηνών 1962 ίο οποίο έχει μεταφερθεί αυτούσιο στο πρόγραμμα 
των Δημητρίων (Θεσσαλονίκη) 1997.
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Το δεύτερο μέρος διαδραματίζεται στα Τείχη και στους Πύργους της 

πόλης. Πύλη του Ρωμανού

Ανοίγει σιγά σιγά η αυλαία. Σκοτάδι απόλυτο, δεν φαίνεται τίποτα. 

Αρχίζει θαμπά να ξεχωρίζει η βάρδια που λαλάει.

Η Άννα, η κόρη του Νοταρά, έρχεται με τη βάγια της πάνω στα τείχη, 

γυρεύοντας τον Κωνσταντίνο.

Το μίσος που τώρα τρέφει ο πατέρας της για τον Κωνσταντίνο δεν 

κατόρθωσε να σβήσει την αγάπη της γι’ αυτόν. Έρχεται και ο Κωνσταντίνος 

με τους Φράγκους συμμάχους του και τους άλλους Άρχοντες. Όλοι τον 

αποχαιρετούν και πηγαίνουν να πολεμήσουν. Ο Βασιλιάς μένει μόνος του. 

Μανάδες της πόλης έρχονται και τον ικετεύουν να κάνει ειρήνη. Ο Βασιλιάς 

μάταια προσπαθεί να τις εμψυχώσει. Οι μάνες φεύγουν λέγοντας: «Η Πόλη θα 

χαθεί. Κάνε ειρήνη, αφέντη, να μην χαθούν κι οι γιοι μας». Παρουσιάζεται η 

Άννα και παρακαλεί τον Κωνσταντίνο να φύγουν μαζί. Αυτός αρνείται. Το 

υπέρτατο καθήκον του επιβάλλει να μείνει στη θέση του. Η Άννα δηλώνει 

τότε ότι θα μείνει κοντά του ως το τέλος.

Ο Χαρκούτσης, κρητικός καπετάνιος και τα παλικάρια του -αν και 

ξέρουν ότι ο αγώνας είναι χαμένος, αφού οι σύμμαχοι Φράγκοι δεν δίνουν 

καμία βοήθεια- έρχονται να πολεμήσουν και να δώσουν τη ζωή τους «για την 

τιμή της Πόλης».

Ο Ηγούμενος, επικεφαλής του λαού, ζητεί από τον Κωνσταντίνο να του 

παραδώσει το στέμμα, γιατί

έτσι τον πρόσταξε, λέει, η Παναγία. Μα ο Κωνσταντίνος, ενώ ξαφνικές 

αστραπές κάνουν το λαό να πιστέψει πως ήρθε η Παναγία, πείθει τον 

Ηγούμενο πως και για τους δύο υπάρχει θέση στον αγώνα.

Ακολουθεί η τρίτη και τελευταία πράξη του έργου όπου 

διαδραματίζεται μέσα στην Αγία Σοφία.

Ακούγονται καμπάνες που χτυπούν λυπητερά. Η Εκκλησία γεμάτη 

λαό, που φωνάζει, θρήνο και σιγοτραγουδάει ψαλμωδίες. Στην αρχή λίγα 

κεριά αναμμένα στα μανουάλια, καντηλανάφτες ανάβουν αργά τα 

πολυκάντηλα, φωτίζονται τα ψηφιδωτά, οι κολώνες, τα γυναικόπαιδα.
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Ξεχωρίζει φωτισμένο, το μέγα ψηφιδωτό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ: 

μαύρες φτερούγες με χρυσές ούγιες, κόκκινα καμπάγια, τρικυμισμένη 

ρομφαία, σα φλόγα. Στο δεξιό χορό φωνή μονότονη σιγοψέλνει: «Ελέησον με 

ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου.. .Φωνές απηλογούνται. Κύριε Ελέησον, Κύριε 

Ελέησον!» Άξαφνα δυνατές κανονιές σέρνει φωνή ο λαός, η Εκκλησιά 

τραντάζει. Φωτίζεται ο Αρχάγγελος.

Ο λαός θρηνεί και δέεται, ενώ ο ιερέας τελεί τη Θεία Λειτουργία. Ο 

Πυροβάτης, ανάμεσα στο πλήθος, οραματίζεται την Παναγία λαβωμένη, με το 

σπαθί στο χέρι, με τα ολόξανθα μαλλιά της ν' ανεμίζουν σαν φλάμπουρα και 

με μια βαθιά πληγή στο μάγουλο, συγχέοντας μέσα στο όραμα του τη μορφή 

της Παναγίας και της Άννας, που σκοτώνεται πολεμώντας δίπλα στο Βασιλιά.

Ο Χαρκούτσης, πληγωμένος, έρχεται και αναγγέλλει τον ηρωικό θάνατο 

του Κωνσταντίνου. Θρήνος φοβερός ξεσπάει και το πικρό παράπονο προς την 

Παναγία που εγκατέλειψε την Πόλη.

Η Θεία Λειτουργία διακόπτεται. Ο τοίχος στο ιερό ραγίζει. Η φωνή του 

Ηγούμενου σκεπάζει το θρήνο του πλήθους. Παροτρύνει το λαό ν’ ανυψώνει 

την ψυχή του στο Θεό λέγοντας «με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας, πάλι 

δίκιά Σου, Παναγία, θα είναι η Πόλη». Ακούγονται οι χτύποι των Τούρκων 

στις πύλες της Αγίας Σοφίας όπου προσπαθούν να τις συντρίψουν.

Ο Χαρκούτσης με τους δυο του Κρητικούς στέκονται μπροστά στην 

πόρτα με ξεγυμνωμένα τα σπαθιά έτοιμοι να χτυπήσουν.

Συντρίβονται οι μεγάλες πόρτες. Από τα ανοίγματα ξεχωρίζουνε φριχτές όλο 

αίματα οι μορφές των Τούρκων.
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4.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΉΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ.

Σ’ αυτό το σημείο παρατίθεται η σύγκριση της διάρθρωσης του 

λιμπρέτου της όπερας με το λογοτεχνικό πρότυπο της τραγωδίας. Ως βάση για 

την παρακάτω σύγκριση παίρνουμε το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη
c ο

«Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος» όπου υπάγεται στο θεατρικό έργο του 

συγγραφέα και συγκεκριμένα στον Β’ Τόμο που περιλαμβάνει τραγωδίες με 

βυζαντινά θέματα.69
70Στο ανατυπωμένο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, η τραγωδία

7 \χωρίζεται σε τέσσερα μέρη ή αλλιώς εικόνες (A’, Β’, Γ’ και Δ’) και είναι 

γραμμένο σε πεζό στίχο, ενώ στην όπερα του Καλομοίρη και σύμφωνα με το 

λιμπρέτο που αναγράφεται στο τυπωμένο σπαρτίτο του 1971, η τραγωδία 

χωρίζεται σε τρία μέρη (A’, Β’ και Γ’) και είναι γραμμένη σε ελεύθερο στίχο.

Σε γενικές γραμμές στην όπερα του Μ. Καλομοίρη προβάλλονται οι 

ίδιες αξίες που δίνει ο Ν. Καζαντζάκης στην τραγωδία του, δεν αλλοιώνονται 

στο λιμπρέτο. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της όπερας, ο Καλομοίρης 

ακολουθεί σχεδόν απόλυτα το κείμενο της πρώτης εικόνας της τραγωδίας, 

εκτός από μερικούς στίχους ή κάποιες λέξεις που δεν συμπεριλαμβάνει για 

λόγους μουσικής οικονομίας. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με την τέταρτη
79εικόνα της τραγωδίας, μέσα στην Αγια Σόφιά, όπου ο συνθέτης ακολουθεί 

πιστά χωρίς σχεδόν καμία παρεμβολή.

Στην Β’ και Γ’ εικόνα ο συνθέτης αναγκάζεται να συγχωνέψει τις 

εικόνες σε μία και το ονομάζει Β’ Μέρος, παραλείποντας αρκετά μέρη κυρίως

68 Καζαντζάκης, Νίκος. 1979. Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Αθήνα: Εκδόσεις Ελένης Ν. 
Καζαντζάκη.
69 Αναλυτικότερα αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.1. της συγκεκριμένης εργασίας, όπου γίνεται λόγος για 
το λογοτεχνικό πρότυπο της τραγωδίας.
70 Ανάτυπο από τον Β’ Τόμο του Θεάτρου, από την γυναίκα του Νίκου Καζαντζάκη, Ελένη 
Καζαντζάκη. Αθήνα 1979.
71 Ο Καλομοίρης ονομάζει εικόνες τα τέσσερα μέρη της τραγωδίας στο λογοτεχνικό πρότυπο του Ν. 
Καζαντζάκη στο τυπωμένο από την Ε.Λ.Σ. σπαρτίτο του 1971.
72 Γ’ Μέρος στην όπερα του Μ. Καλομοίρη.
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από την Β’ εικόνα για λόγους μουσικής οικονομίας. «Ότι κι αν κάνουμε η 

μουσική διπλασιάζει σχεδόν τη διάρκεια του ποιητικού ή του πεζού λόγου»73.

Επίσης σε ορισμένα σημεία υπάρχουν τροποποιημένοι στίχοι καθώς και 

κάποιες αλλαγές στα πρόσωπα της τραγωδίας κυρίως στο Β’ Μέρος. 

Συγκεκριμένα, η ερωτική σκηνή Άννας-Γιουστινιάνι μετατρέπεται σε σκηνή 

Άννας-Κωνσταντίνου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει την παράλειψη ενός 

αρκετά μεγάλου μέρους της Β’ Εικόνας και έτσι περνάει σχεδόν αμέσως στην 

Γ5 Εικόνα. Έχει συρράψει με πραγματικά αριστουργηματικό τρόπο τις δύο 

εικόνες, χωρίς νοηματικά κενά και με απόλυτο σεβασμό απέναντι στο 

λογοτεχνικό πρότυπο.

Στην τελευταία πράξη του έργου όπου όλοι βρίσκονται μέσα στην Αγια 

Σόφιά, ο Καζαντζάκης φέρνει τον Φραντζή μέσα στην εκκλησία για να τους 

πληροφορήσει τα άσχημα μαντάτα για τον θάνατο του βασιλιά Κωνσταντίνου, 

ενώ στην όπερα ο Καλομοίρης βάζει σε αυτό τον ρόλο τον Χαρκούτση όπου 

μπαίνει στην εκκλησιά με άλλα δύο παλικάρια.

Επίσης τον Α’ Γέροντα ο Καλομοίρης τον ονομάζει Πρωτόγερο και δεν 

συμπεριλαμβάνει καθόλου στην όπερα τους Άρχοντες όπου υπάρχουν τρεις 

στο πρωτότυπο έργο (Α’ Άρχοντας, Β’ Άρχοντας και Γ’ Άρχοντας). Ο 

Καρδινάλης, ο Καρυστινός, οι δούλοι, οι Τούρκοι, είναι πρόσωπα που 

εμφανίζονται στην Β’ Εικόνα της τραγωδίας και ο Καλομοίρης δεν τους 

συμπεριλαμβάνει για τους λόγους μου ήδη προαναφέρθηκαν. Ακόμα 

μεταφέρει σε αρκετά σημεία τα λόγια των Αρχόντων στους τρεις Γέρους (Α \ 

Β? και Γ5) και επιμηκύνει ελάχιστα τη σκηνή με τις μάνες και τη σκηνή με τον 

Καπετάν Χαρκούτση και τους Κρητικούς του όπου βρίσκονται στην μέση της 

Γ5 Εικόνας του βιβλίου.

Σ’ αυτό το σημείο θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε ότι ο 

Καλομοίρης στο λιμπρέτο της όπερας δεν έχει συμπεριλάβει μέρη όπου ο 

συγγραφέας χρησιμοποιεί αρκετά σκληρή και ‘ωμή’ γλώσσα. Όπως για 

παράδειγμα σημεία που κάνει λόγο για τον Θεό, επικρίνοντάς τον πολλές 

φορές, ο Καλομοίρης προσπαθεί να μην τα προσθέσει στο έργο του.

Μανώλης Καλομοίρης, Παλαιό Φάληρο 1958-1961
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Αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα74:

-Α’ Εικόνα:

Καλογεράκι: Έσκυψα εγώ στη γής και διάλεξα τον πιο βαρβάτο Ανατολίτη, 

σου τον φέρνω, πάρτ’ τον, βαριά δίκιά μου προσταγή κρατάει, ν ’ αλέσει 

γυναίκες κι άντρες στο χερόμυλο, και σκόνη ψιλή να κοπανίσει στο γουδί τα 

σπίτια, τις εκκλησιές και τα μουράγια, και ν ’ ανάψει με τα κονίσματα τ’ 

αδιάντροπα λουτρά σας75.

-Α’ Εικόνα:

Πυροβάτης: Σιχάθηκα αρχόντους και λαό, φωνάζει ο Θεός76 

-Α7 Εικόνα:

Πυροβάτης: ...χύστε καυτό νερό στις βρώμες σας, πάρτε τις ξύστρες, να 

ξύσετε από πάνω σας τα λέπια της αμαρτίας .

-Β? Εικόνα:

Β’ Άρχοντας: Απάνω απ’ όλα, απάνω από τη λευτεριά και την πατρίδα, 

στερέωσε ο Θεός την τάξη.

Α’ Γέροντας: Δεν είναι τάξη του Θεού να πεινάς!

Γ’ Άρχοντας: Καλή’ ναι η Πείνα, ο Θεός, δοξασμένο τ’ όνομά του! Ο Θεός 

την έπεψε κι αυτή, να σας κρατάει χλωμούς κι αδύνατους κι υπάκουους στο 

νόμο, αν είχατε και να τρώτε αλίμονο μας!

Β’ Γέροντας: Ναι καλή’ ναι η Πείνα, άρχοντά μου, αγριεύει το σπλάχνο, 

ακονίζει τον μπαλτά, δε μας αφήνει να κοιμηθούμε, να βολευτούμε, να 

ξεχάσουμε!

Γ’ Γέροντας: Αυτή’ ναι η Παναγιά, μ’ ένα μπαλτά στο χέρι78.

Γ’ Εικόνα:
Κωνσταντίνος: Ο Θεός, αλήθεια, αν σου ‘δείξε τη λύτρωση, σκύβω το 

ρημαγμένο ετούτο μου κεφάλι, που θα χαθεί τα ξημερώματα κι ας δώσει της
'79

παναγιάς η χάρη ότι είδες ν’ αληθέψει, κι η Πόλη ετούτη να σωθεί .

74 Αναφέρονται σημεία που βρίσκονται στο βιβλίο του Ν. Καζαντζάκη ενώ ο Μ. Καλομοίρης δεν έχει 
συμπεριλάβει στη όπερά του.
75 Φωνή Θεού όπου την αναγνώθει το Καλογεράκι. (σελ. βιβλίου 487)
/δ σελ. βιβλίου 492.
77 σελ. βιβλίου 496.
78 σελ. βιβλίου 518-519
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Δ? Εικόνα:

Β5 Γέροντας: (για την Παναγία) Απλωτά τα μπράτσα της σηκώνει τον
o n

Κωνσταντίνο! Όμοια σήκωνε και το Γιο της στην Αποκαθήλωση

Οι στίχοι στο μοιρολόι με τις μάνες και στο τραγούδι των Κρητικών 

είναι του Μανώλη Σκουλούδη, όπου ο Καλομοίρης τον ευχαριστεί ιδιαίτερα 

για τη βοήθειά του καθώς και τους φίλους του Σπύρο Καψάσκη για την 

πρόθυμη συμβολή του στα βυζαντινά θέματα και το σταύρο Καρακάση για την 

κατά λέξη μετάφραση στα Γαλλικά του λιμπρέτου που τυπώνεται στο τέλος 

του βιβλίου81.

Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθεται το λιμπρέτο του πρώτου μέρους 

της όπερας καθώς και το αντίστοιχο κείμενο της τραγωδίας του Ν.

Καζαντζάκη, σημειώνοντας τα μέρη εκείνα που ο συνθέτης παραλείπει ή 

προσθέτει.

Τέλος, πέρα από το πρωτότυπο κείμενο του Ν. Καζαντζάκη, ο Μανώλης 

Καλομοίρης χρησιμοποιεί, στο μεγαλύτερο μέρος του έργου, βυζαντινά μέλη 

τα οποία είναι: α) Σώσον Κύριε το λαόν Σου, β) μερικές παραλλαγές του Κύριε 

Ελέησον, γ) Επί τον Ποταμόν Βαβυλώνος (εν μέρει στην προσευχή του 

Πρωτόγερου, δ) Τη Υπερμάχω, ε) Η Ζωή Εν Τάφω, στ) μικρά αποσπάσματα 

από κεχραγάρια, ζ) Στις β' και γ' ένα θέμα από το πένθιμο εμβατήριων του 

τρίπτυχου για ορχήστρα του Μ. καλομοίρη.

Το 2° απόσπασμα που θα αναλυθεί στην εργασία απαρτίζεται κατά 

κύριο λόγο από τρία από τα παραπάνω βυζαντινά μέλη, μερικές παραλλαγές 

του Κύριε Ελέησον, Τη Υπερμάχω, Σώσον Κύριε Το λαόν Σου.

79 σελ. βιβλίου 556-557
80 σελ. βιβλίου 578
81 Παλαιό Φάληρο 1958-1961.
82 Καλομοίρης Μανώλης, «Σπαρτίτο», Αθήνα 1961
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΛΙΜΠΡΕΤΟ ΤΟΥ Α' 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΙΜΠΡΕΤΟ ΟΠΕΡΑΣ

Α’ Γ έρος: Ω, Στρατηλάτισσα του γένους των 
Ελλήνων, Παναγία Πολίτισσα. Ζώσε τ ’ άρματα, 
σηκώσου απάνω. Λυπήσου το λαό Σου, λυπήσου 
Μάνα το Φως που θα τουρκέψει. Βοήθα μας να 
πάμε στο Παλάτι να βρούμε το Βασιλιά και να 
του πούμε τον πόνο σου, τον πόνο μας, να 
διώξουμε τους Φράγκους, Παναγιά μου. Να 
σωθούμε! Να διώξει τους Φράγκους, τους...

Β’ Γ  έρος: Ε, Πρωτόγερε, τι απλώνεις τα χέρια 
και την παρακαλάς, δε σηκώνεται, δε θέλει να 
πάρει τ’ άρματα. Κάθεται στο κόνισμα της και 
κλαίει. Θαρρείς βγήκαν οι Τούρκοι για 
παιδομάζωμα και σφίγγει το μωρό στον κόρφο 
της, μην της το πάρουν και κλαίει.

Α’ Γ έρος: Γ ιατί; Γ ιατί; Τι σου φταίξαμε 
Παρθένα; Πάρε, πάρε τ’ άρματα! Δε βλέπεις, δεν 
ακούς; Γκρεμίζουνται οι πύργοι σου ξεσκίζεται η 
στολή σου, άπλωσε απάνω σου ο Τούρκος, το 
χέρι και σε γδύνει!

Β’ Γ έρος: Σηκώσου απάνω, αχ, άκου το λαό σου 
φωνάζει!
Λαός: Δε θέμε πόλεμο! Δε θέμε τους Φράγκους! 
Δε θέμε τους Αρχόντους! Δε θέμε τίποτα, 
πεινάμε.

Φωνή Νυχτοφύλακα: Μεσάνυχτα. Σώσον Κύριε 
το λαόν Σου.
Η Βάρδια Του Παλατιού: Σφαλήχτε τις Πόρτες 
του Ιερού Παλατιού. Έρχεται ο λαός.
Α’ Νυχτοφύλακας: Σώσον Κύριε το λαόν Σου.
Β’ Νυχτοφύλακας: Σώσον Κύριε το λαόν Σου.
Γ’ Νυχτοφύλακας: Σώσον Κύριε το λαόν Σου.
Δ’ Νυχτοφύλακας: Σώσον Κύριε το λαόν Σου.

Α’ Ομάδα Γυναικών: Παναγιά μου.
Β’ Ομάδα Γυναικών: Αλοί, αλοί, αλοί, Μεγάλε 
Βασιλιά!
Αντρες: Σώσον Κύριε το λαόν Σου. Σώσον Ημάς. 
Γυναίκες: Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. 
Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Κύριε 
Ελέησον

Πρωτόγερος: Ω, Στρατηλάτισσα του γένους των 
Ελλήνων, Παναγία Πολίτισσα. Ζώσε τ’ άρματα, 
σηκώσου απάνω. Λυπήσου το λαό Σου, λυπήσου 
Μάνα το Φως που θα τουρκέψει. Βοήθα μας να 
πάμε στο Παλάτι να βρούμε το Βασιλιά και να 
του πούμε τον πόνο σου, τον πόνο μας, να 
διώξουμε τους Φράγκους, Παναγιά μου. Να 
σωθούμε! Να διώξει τους Φράγκους, τους...

Αντρες: (σαν όμιλος) Να διώξει τους Φράγκους, 
τους Φράγκους.
Β’ Ομάδα Γ υναικών: Σωπάτε, σωπάτε ν’ 
ακούσουμε! Σωπάτε

Β’ Γέρος: Ε, Πρωτόγερε, τι απλώνεις τα χέρια 
και την παρακαλάς, δε σηκώνεται, δε θέλει να 
πάρει τ’ άρματα. Κάθεται στο κόνισμα της και 
κλαίει. Θαρρείς βγήκαν οι Τούρκοι για 
παιδομάζωμα και σφίγγει το μωρό στον κόρφο 
της, μην της το πάρουν και κλαίει.

Λαός: Γιατί; Γιατί; Τι σου φταίξαμε Παρθένα; 
Πάρε, πάρε τ’ άρματα, δε βλέπεις, δεν ακούς;
Γ κρεμίζουνται οι πύργοι σου ξεσκίζεται η στολή 
σου, αχ άπλωσε απάνω σου ο Τούρκος, ο 
Τούρκος και σε γδύνει Παρθένα, πάρε, πάρε τ’ 
άρματα.
Σηκώσου απάνω, αχ, άκου το λαό σου φωνάζει:

Δε θέμε πόλεμο! Δε θέμε τους Φράγκους! Δε 
θέμε τους Αρχόντους! Δε θέμε τίποτα, πεινάμε.
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S ’ Γ έρος: Πήγαμε στο Μοναστήρι Σου, Κυρά 
μου να Σε ντύσουμε τη μεγάλη Σου πολεμική 
Αρμάτα, να πας μπροστά, ν ’ ανέβεις στους 
πύργους, να σκύψεις μα φυσήξεις, στάχτη και 
κουρνιαχτός να γίνουν Φράγκοι κι αγαρηνοί. Μα 
οος έγειρε ο πιστός αγωγιάτης σου ο Πυροβάτης 
να σε πάρει στην αγκαλιά του έσυρες φωνή, Μάν 
έσυρες φωνή και ξέσπασες σε θρήνο

Λαός: Η Παναγιά, η Παναγιά κλαίει, χαθήκαμε, 
χαθήκαμε!

Β’ Γ έρος: Κι ο Πυροβάτης ως ν’ ακούσει το 
θρήνο της Παναγιάς σάστισε και πήρε να χορεύει, 
από την τρομάρα του άρπαξε ένα δαυλό 
αναμμένο, έπιασε τα στενορύμια και κράζει πάλι 
στον αγέρα τους Αρχαγγέλους της Αποκάλυψης

Λαός: Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον!
Β’ Γ έρος: Σωπάτε! Χτύπα εσύ το τούμπανο να 
σωπάσουν, σηκώνει ο Πρωτόγερος τα χέρια του, 
δέεται...
Α’ Γέρος: Ω, Παντοδύναμε, φωνάζω, επάκουσέ 
με! Συ που κρατάς τη Γης μες τις βαθιές 
παλάμες, σα μια φωλιά γεμάτη αυγά, και τα 
ζεσταίνεις, κι ως ζωντανά νερά κυλούν οι 
λογισμοί σου στα χώματα, στις πέτρες, στις 
καρδιές, αχ, βοήθα κι έφτασε πια στον άπατο 
γκρεμό η ψυχή μας!

Λυπήσου μας Χριστέ, και πέμψε μας στην άγρια, 
γεμάτη πέτρες, τούτη γης να περπατήσει με τα 
απαλά λιγνά ποδάρια του το θάμα. Έστρεψες 
πέρα με.θυμό το πρόσωπό σου. Κι έσυρε η Πόλη 
η βασιλεύουσα μεγάλη κραυγή! Και τρόμαξε, 
σκοτείνιασε η ψυχή μας. Τιμή αρετή και φως 
εσβήσαν απ’ τον κόσμο. Χαθήκαμε, μα φτάνει, 
φτάνει πια Χριστέ μου.

Παράσφιξε η θελιά και πνίγει το λαιμό μας, κι ως 
στεναγμός πά στ’ ακραχείλια μας κρεμαστή 
χλωμή και τρέμει μες στον άνεμο η ψυχή μας. Δε 
βλέπεις, Θεέ μου, δεν ακούς; Το χέρι σου 
άπλωσε: η Πόλη κάθεται στα πόδια σου και 
κλαίει.

Λαός: Ο τρίτος γέροντας, νάτος! Σκοντάφτει, 
παραπατάει, μαντάτο φοβερό μας φέρνει!

Β’ Γ έρος: Πήγαμε στο Μοναστήρι Σου, Κυρά 
μου να Σε ντύσουμε τη μεγάλη Σου πολεμική 
Αρμάτα, να πας μπροστά, ν ’ ανέβεις στους 
πύργους, να σκύψεις μα φυσήξεις, στάχτη και 
κουρνιαχτός να γίνουν Φράγκοι κι αγαρηνοί. Μα 
ως έγειρε ο πιστός αγωγιάτης σου ο Πυροβάτης 
να σε πάρει στην αγκαλιά του έσυρες φωνή, Μάν 
έσυρες φωνή και ξέσπασες σε θρήνο.

Λαός: Η Παναγιά, η Παναγιά κλαίει, χαθήκαμε, 
χαθήκαμε!

Β’ Γ έρος: Κι ο Πυροβάτης ως ν’ ακούσει το 
θρήνο της Παναγιάς σάστισε και πήρε να χορεύει, 
από την τρομάρα του άρπαξε ένα δαυλό 
αναμμένο, έπιασε τα στενορύμια και κράζει πάλι 
στον αγέρα τους Αρχαγγέλους της Αποκάλυψης.

Λαός: Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον!
Β’ Γέρος: Σωπάτε! Χτύπα εσύ το τούμπανο να 
σωπάσουν, σηκώνει ο Πρωτόγερος τα χέρια του, 
δέεται...
Α’ Γέρος: Ω, Παντοδύναμε, φωνάζω, επάκουσέ 
με! Συ που κρατάς τη Γης μες τις βαθιές 
παλάμες, σα μια φωλιά γεμάτη αυγά, και τα 
ζεσταίνεις, κι ως ζωντανά νερά κυλούν οι 
λογισμοί σου στα χώματα, στις πέτρες, στις 
καρδιές, αχ, βοήθα κι έφτασε πια στον άπατο 
γκρεμό η ψυχή μας!

Λαός: Λυπήσου μας Χριστέ, και πέμψε μας στην 
άγρια, γεμάτη πέτρες, τούτη γης να περπατήσει με 
τα λιγνά ποδάρια του το θάμα. Έστρεψες πέρα με 
θυμό το πρόσωπό σου. Κι έσυρε η Πόλη η 
βασιλεύουσα μεγάλη κραυγή! Και τρόμαξε, 
σκοτείνιασε η ψυχή μας. Τιμή αρετή και φως 
εσβήσαν απ’ τον κόσμο. Χαθήκαμε, χαθήκαμε. 
Πρωτόγερος: Μα φτάνει πια Χριστέ μου! Φτάνει 
πια, φτάνει πια Χριστέ!
Λαός:Παράσφιξε η θελιά και πνίγει το λαιμό μας 
Πρωτόγερος: κι ως στεναγμός πά στ’ ακραχείλια 
μας κρεμαστή
Λαός: κι ως στεναγμός πά στ’ ακραχείλια μας 
κρεμαστή
Πρωτόγερος και Λαός:χλωμή και τρέμει μες 
στον άνεμο η ψυχή μας. Δε βλέπεις, Θεέ μου, δεν 
ακούς; Το χέρι σου άπλωσε: η Πόλη κάθεται στα 
πόδια σου και κλαίει, κλαίει πικρά.

Γ ’ Γ έρος: Παιδιά μου, ένα χέρι πρόβαλε από το
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Γ’ Γ έρος: Παιδιά μου, ένα χέρι πρόβαλε από το 
φεγγίτη...
Λαός: Ποιο φεγγίτη;
Γ* Γέρος: Απ’ το κελί του Ηγούμενου της 
Παναγιάς και κρέμασε γραφή, με κόκκινα 
γράμματα σα φλόγες, απάνω από τα κεφάλια μας! 
Α’ Γ έρος: Θα’ ναι το θέλημα του Θεού, μιλάει ο 
Θεός με φλόγες! Πού’ ναι η γραφή;
Γ’ Γ έρος: Περνούσε ο μέγας Δούκας Νοταράς 
την άρπαξε, την ανάγνωσε βουβός, τη ζούληξε 
μανιασμένος στη φούχτα του κι έρχεται, έρχεται 
και πίσω του κοπάδι βουβάλια ο λαός και 
μουγκρίζει!
Νάτος, νάτος κάνετε τόπο!
Β’ Γέρος: Μεγάλε δούκα Νοταρά, κόρακα 
κρατάς για περιστέρι; Ανοιξε τη φούχτα σου, 
λυπήθηκε ο Θεός το λαό του;
Νοταράς: Ποιος ξέρει γράμματα; Να’ ρθει να το 
αναγνώσει!
Καλογεράκι: Εγώ!
Νοταράς: Παρ’ το, βάλε μετάνοια, κάνε το 
σταυρό σου.
Η Βάρδια του παλατιού: Ο μέγας Δούκας 
Νοταράς, ανοίχτε τις πόρτες!
Χαλογεράκι: Ω, Δύστυχοι Ρωμαίοι!
Λαός: Πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο 
δυνατά, δεν ακούμε
Α’ Γ έρος: Ανέβα στο πατάρι, ο Θεός μιλάει με το 
στόμα του Αγίου Ηγούμενου, ησυχία!

Καλογεράκι: Ω, δύστυχοι Ρωμαίοι, φωνάζω, 
ακούσετέ με. Κατέβηκε ο Θεός απόψε, στο κελί 
μου, κρατούσε ένα φτερό απ’ του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ τη φτερούγα, κι ορθό με οργή στα 
δάχτυλά μου το σφήνωσε κι ακούστηκε βροντή η 
φωνή του: Γράφε!
Λαός: Κύριε, ελέησον! Κύριε, ελέησον! 
Καλογεράκι: Σπλαχνίσου τη την Πόλη, Κύριε, 
του φώναξα, σπλαχνίσου τη την Πόρνη, Κύριε, 
που τα’ ανάσκελα, γυμνή στο Βόσπορο, γελάει 
παραδομένη στη λάβραν αγκαλιά του αντίχριστου 
του Φράγκου!
Λάος: ΉμαρτονΉμαρτον! Δε φταίμε εμείς, 
Κύριε, δε φταίμε! Ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος 
μας πούλησε στον Πάπα!
Α’ Γ έρος: Κι ο Θεός, λέγε αναγνώστη, τι του 
αποκρίθει;
Καλογεράκι: Σφάλνα το στόμα σου, καλόγερε, 
και γράφε: Είμαι ο Θεός, ο προύντζος ο σκληρός, 
κι απάνω μου σκύψε κι ανάγνωσε τι χάραξε ο 
θυμός μου: Ω! Πόλη, Πόρνη βασιλεύουσα, θ’ 
απλώσω το χέρι, τα χρυσά σου θα ξεσκίσω, τα 
πόδια σου τα μαλακά θα τα αιματώσω στης 
εξορίας και στης σκλαβιάς τις πέτρες, κι όλες θα 
ξεσκεπάσω τις ντροπές σου, ω πομπεμένη! 
Έσκυψα εγώ στη γης και διάλεξα τον πιο 
βαρβάτο Ανατολίτη, σου τον φέρνω, παρ’ τον 
βαριά δίκιά μου προσταγή κρατάει, ν ’ αλέσει 
γυναίκες κι άντρες στο χερόμυλο, και σκόνη ψιλή 
να κοπανίσει στο γουδί τα σπίτια, τις εκκλησιές

φεγγίτη...
Λαός: Ποιο φεγγίτη; Ποιο; Ποιο; Ποιο Φεγγίτη; 
Γ ’ Γέρος:Απ’ το κελί του Ηγούμενου της 
Παναγιάς και κρέμασε γραφή, με κόκκινα 
γράμματα σα φλόγες, απάνω από τα κεφάλια μας! 
Πρωτόγερος: μιλάει ο Θεός με φλόγες! Πού 
είναι η γραφή;
Γ ’ Γ  έρος: Περνούσε ο μέγας Δούκας Νοταράς 
την άρπαξε, την ανάγνωσε βουβός, τη ζούληξε 
μανιασμένος στη φούχτα του κι έρχεται, έρχεται 
και πίσω του κοπάδι βουβάλια ο λαός και 
μουγκρίζει!
Λαός: Νάτος, νάτος κάνετε τόπο, κάνετε τόπο!
Β’ Γ έρος: Μεγάλε δούκα Νοταρά, κόρακα 
κρατάς για περιστέρι; Ανοιξε τη φούχτα σου, 
λυπήθηκε ο Θεός το λαό του;
Νοταράς: Ποιος ξέρει γράμματα; Να’ ρθει να το 
αναγνώσει!
Καλογεράκι: Εγώ!
Νοταράς: Παρ’ το, βάλε μετάνοια, κάνε το 
σταυρό σου.
Η Βάρδια του παλατιού: Ο μέγας Δούκας 
Νοταράς, ανοίχτε τις πόρτες!
Καλογεράκι: Ω, Δύστυχοι Ρωμαίοι!
Λαός: Πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο 
δυνατά, δεν ακούμε!
Β’ Γ έρος: Ανέβα στο πατάρι, ο Θεός μιλάει με το 
στόμα του Αγίου Ηγούμενου, ησυχία!

Καλογεράκι: Ω, δύστυχοι Ρωμαίοι, φωνάζω, 
ακούσετέ με. Κατέβηκε ο Θεός απόψε, στο κελί 
μου, κρατούσε ένα φτερό απ’ του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ τη φτερούγα, κι ορθό με οργή στα 
δάχτυλά μου το σφήνωσε κι ακούστηκε βροντή η 
φωνή του: Γράφε!
Λαός: Κύριε, ελέησον! Κύριε, ελέησον 
Καλογεράκι: Σπλαχνίσου τη την Πόλη, Κύριε, 
του φώναξα, σπλαχνίσου τη την Πόρνη, Κύριε, 
που τα’ ανάσκελα, γυμνή στο Βόσπορο, γελάει 
παραδομένη στη λάβραν αγκαλιά του αντίχριστου 
του Φράγκου!
Λάος: ΉμαρτονΉμαρτον! Δε φταίμε εμείς, 
Κύριε, δε φταίμε! Ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος 
μας πούλησε στον Πάπα!
Πρωτόγερος: Κι ο Θεός, λέγε αναγνώστη, τι του 
αποκρίθει;
Καλογεράκι: Σφάλνα το στόμα σου, καλόγερε, 
και γράφε: Είμαι ο Θεός, ο προύντζος ο σκληρός, 
κι απάνω μου σκύψε κι ανάγνωσε τι χάραξε ο 
θυμός μου: Ω! Πόλη, Πόρνη βασιλεύουσα, θ’ 
απλώσω το χέρι, τα χρυσά σου θα ξεσκίσω, τα 
πόδια σου τα μαλακά θα τα αιματώσω στης 
εξορίας και στης σκλαβιάς τις πέτρες, κι όλες θα 
ξεσκεπάσω τις ντροπές σου, ω πομπεμένη 
Πέρα το πρόσωπο μου απόστρεψα με φρίκη, πια 
δε σε θέλω! Δε σε θέλω!
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και τα μουράγια, και ν ’ ανάψει με τα κονίσματα 
τ’ αδιάντροπα λουτρά σας!
Πέρα το πρόσωπο μου απόστρεψα με φρίκη, πια 
δε σε θέλω...
Λαός: Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον! 
Καλογεράκι:... Πέρα το πρόσωπο μου 
απόστρεψα με φρίκη, πια δε σε θέλω, σκύλα, 
γιατί στο σπίτι μου έμπασες τους Φράγκους!

Η Βάρδια του Παλατιού: Ο στρατηγός 
Γιουστινιάνης κι ο Καρδινάλης Ισίδωρος, 
ανοίχτε!
Λαός: Οι Φράγκοι, οι Φράγκοι, οι Φράγκοι! Στ’ 
όνομα του Χριστού απάνω τους αδέρφια! 
Θάνατος! Θάνατος! Μας πούλησ’ ο βασιλιάς 
στους Φράγκους! Θάνατος! Θάνατος!
Αρχοντας Καρυστινός: Ε!...Κάτω τα χέρια!
Α’ Γ έρος: Ο Αρχοντας Καρυστινός με το βαρύ 
του απελατίκι.
Αρχοντας Καρυστινός: Κάτω τα χέρια, έχει 
κεφαλή ο λαός τους αρχόντους, έχουν κεφαλή οι 
αρχόντοι τον Θεό! Ακούτε! Και υπακούτε! 
Ανοίςτε τις πόρτες! Σύναξη έχωμε απόψε στο 
παλάτι! Κρέμεται στο λαιμό μας η Πόλη. Εμείς 
οι αρχόντοι θα δώσουμε λόγο στο Θεό! 
Αναμερίστε! Σύντροφοι ελάτε!

Β’ Γ έρος: Έχωμε βοηθό και σκεπό την Παναγιά. 
Πρωτόγερε, γιατί δεν του αντιμίλησες;
Α’ Γ έρος: Ξεχνάς ποιος είναι; Φοβήθηκα!
Γ’ Γ έρος: Εγώ ήθελα να φωνάξω: Φωνή λαού, 
Φωνή Θεού! Μα κόλλησε η γλώσσα μου στο 
λαρύγγι.
Λαός: Ο Πυροβάτης!
Φωνή Πυροβάτη: Έφτασε, έφτασε, έφτασε ο 
Πρώτος Αρχάγγελος της Αποκάλυψης, ο 
πόλεμος.
Α’ Γ έρος: Μην τον ακούτε παιδιά μου, του πήρε 
ο Θεός τον νου και του’ βαλε στο κεφάλι ένα 
κοράκι.
Β’ Γέρος: Αχ, λίγο πριν πλακώσει ο χαλασμός, 
κόρακας γίνεται ο Θεός και φωνάζει.
Α’ Γ έρος: Νάτος ο Πυροβάτης με το μαύρο ράσο 
με τα κόκκινα γένια, φωτιές πατάει και διαλαλάει 
τις φριχτές του πραμάτειες: τη σφαγή, τη 
διχόνοια, το Θάνατο!
Β’ Γ έρος: Τον είδα να χορεύει προχτές, του 
Αγίου Κωνσταντίνου, απάνω στ'αναμμένα 
κάρβουνα και τον φοβήθηκα, 
κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά του την Παναγιά 
μας την Πολίτισσα, κι έψελνε και γελούσε και 
σφύριζε!
Φωνή Πυροβάτη: Έφτασε, έφτασε, έφτασε ο 
δεύτερος Αρχάγγελος της Αποκάλυχμης ο 
αδερφοφάς με τα μεγάλα σκυλόδοντα!
Γ’ Γ έρος: Αλαφροΐσκιωτε δούλε του Θεού, 
περμάζωξε το νου απ’ τον ουρανό, κατέβα στη 
γης!
Πυροβάτης: : Έφτασε, έφτασε, έφτασε ο τρίτος 
Αρχάγγελος της Αποκάλυψης________________

Λαός: Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον! 
Καλογεράκι:... Πέρα το πρόσωπο μου 
απόστρεψα με φρίκη, πια δε σε θέλω, σκύλα, 
γιατί στο σπίτι μου έμπασες τους Φράγκους!

Η Βάρδια του Παλατιού: Ο στρατηγός 
Γ ιουστινιάνης κι ο Καρδινάλης Ισίδωρος, 
ανοίχτε!
Λαός: Οι Φράγκοι, οι Φράγκοι, οι Φράγκοι! Στ’ 
όνομα του Χριστού απάνω τους αδέρφια! 
Θάνατος! Θάνατος! Μας πούλησ’ ο βασιλιάς 
στους Φράγκους! Θάνατος! Θάνατος!
Αρχοντας Καρυστινός: Ε!...Κάτω τα χέρια! 
Πρωτόγερος: Ο Άρχοντας Καρυστινός με το 
βαρύ του απελατίκι.
Αρχοντας Καρυστινός: Κάτω τα χέρια, έχει 
κεφαλή ο λαός τους αρχόντους, έχουν κεφαλή οι 
αρχόντοι τον Θεό! Ακούτε! Και υπακούτε! 
Ανοίξτε τις πόρτες! Σύναξη έχωμε απόψε στο 
παλάτι! Κρέμεται στο λαιμό μας η Πόλη. Εμείς 
οι αρχόντοι θα δώσουμε λόγο στο Θεό! 
Αναμερίστε! Σύντροφοι ελάτε!

Β’ Γ έρος: Έχωμε βοηθό και σκεπό την Παναγιά. 
Πρωτόγερε, γιατί δεν του αντιμίλησες; 
Πρωτόγερος: Ξεχνάς ποιος είναι; Φοβήθηκα!

Φωνή Πυροβάτη: Α Ο! Α Ο! Α Ο!
Λαός: Ο Πυροβάτης!
Φωνή Πυροβάτη: Έφτασε, έφτασε, έφτασε ο 
Πρώτος Αρχάγγελος της Αποκάλυψης, ο 
πόλεμος.
Πρωτόγερος: Μην τον ακούτε παιδιά μου, του 
πήρε ο Θεός τον νου και του’ βαλε στο κεφάλι 
ένα κοράκι.
Β’ Γέρος: Αχ, λίγο πριν πλακώσει ο χαλασμός, 
κόρακας γίνεται ο Θεός και φωνάζει.
Λαός: Νάτος ο Πυροβάτης με το μαύρο ράσο με 
τα κόκκινα γένια. Νάτος ο Πυροβάτης, φωτιές 
πατάει και διαλαλάει τις φριχτές του πραμάτειες 
τη σφαγή, τη διχόνοια, το Θάνατο!
Πρωτόγερος: Τον είδα να χορεύει προχτές, του 
Αγίου Κωνσταντίνου, απάνω στ'αναμμένα 
κάρβουνα και τον φοβήθηκα 
Λαός και Πρωτόγερος: Κρατούσε σφιχτά στην 
αγκαλιά του την Παναγιά μας την Πολίτισσα, κι 
έψελνε και γελούσε και σφύριζε!
Φωνή Πυροβάτη: Έφτασε, έφτασε, έφτασε ο 
δεύτερος Αρχάγγελος της Αποκάλυψης ο 
αδερφοφάς με τα μεγάλα σκυλόδοντα!
Β’ Γέρος: Αλαφροΐσκιωτε δούλε του Θεού, 
περμάζωξε το νου απ’ τον ουρανό, κατέβα στη 
γης!
Πυροβάτης: : Έφτασε, έφτασε, έφτασε ο τρίτος 
Αρχάγγελος της Αποκάλυψης
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Λαός: Σώπα! Σώπα! Φράχ’ του το στόμα!
Αδέρφια να φύγουμε! -Που να πάμε; Πιαστήκαμε 
μέσα στα δίχτυα του Θεού!-Έφραξαν ολούθε οι 
δρόμοι:
οι Τούρκοι κρατούν τη στεριά,

οι Φράγκοι τη θάλασσα, κι οι μαύροι αρχάγγελοι 
τον αγέρα!

Πυροβάτης: Ε! Ε! Ε! Κοπάδια του Κυρ Χάροντα 
που πάτε, έφτασε η δεύτερα παρουσία. Χτύπησε 
τα παλαμάκια του ο Θεός, διαλύνεται η 
παράσταση του κόσμου, χαρτιά, κουρέλια, 
μπογιές και σάρκες, διασκορπιστείτε, πήρε τέλος 
το πανηγύρι. Μαζεύτε τις ταπεινές φτηνές 
πραμάτειες σας, τις φαντασιές, τις αρετές, τους 
όρκους και τα παχιά σας τα λόγια, βγάλτε τις 
μάσκες, θεατρίνοι, τα ψεύτικα γένια, τα ψεύτικα 
δόντια, τα ψεύτικα μάτια, τα ψεύτικα μυαλά, να 
φανεί το αληθινό σας πρόσωπο, το χώμα! 
έφτασε, έφτασε η δευτέρα παρουσία.
Κατέβηκεν στην Πόλη του Κωνσταντίνου οι τρεις 
μεγάλοι Αρχάγγελοι.

Λαός: Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον!

ΙΙυροβάτης: Σιχάθηκα αρχόντους και λαό, 
φωνάζει ο Θεός, παράφαγαν, παραςεφάντωσαν οι 
αρχόντοι και δεν ντρέπουνται, παραπείνασε ο 
λαός και δεν σηκώνεται να διαγυμίσει τα 
φορτωμένα κελάρια σας, αρχόντοι, και τα 
κρεβάτια σας και τα λουτρά σας, φοβάται μα εγώ, 
φωνάζει ο Θεός, όμοια μισώ την αδικία και το 
φόβο και ρίχνω σε ολάκερη την Πόλη αναμμένο 
δαυλό-το θυμό μου!

Ε! στάχτες και κάρβουνα και χώματα, Πολίτες 
και Πολίτισσες, καλώς σας βρήκα!

Έ! Συ παλικαρά μου με τη διχτάτη αρμάτα, ποιόν 
αρχάγγελο από τους τρεις, δε μου λες, χιμάς να 
σκοτώσεις;
Στάσου, καλέ, να σε καμαρώσουμε!
Πολεμιστής: Μη με κρατάς δαιμονισμένε, τρέχω 
στους πύργους για την αγάπη του Χριστού να 
πολεμήσω.
Κουράγιο, αδέρφια, στ’ άρματα παιδιά, να 
σώσουμε την Πόλη!
Πυροβάτης: Ωχώ! Καμαρώστε τον αρματωμένον 
αστακό που χύνεται με το σπαθάκι του τον 
Παντοκράτορα να πολεμήσει!
Μα δε θωράς; Μα δεν ακούς; Δεν οσμίζεσαι την 
πυρκαγιά και τη σφαγή και τα ψοφίμια στον 
αγέρα; Ήταν μια φορά κι έναν καιρό-κόκκινη 
κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη-ήταν μια 
φορά κι έναν καιρό η Πόλη...

Πολεμιστής: Ήταν; ήταν; Δεν είναι πια;________

Λαός: Σώπα! Σώπα! Φράχ’ του το στόμα! 
Αδέρφια να φύγουμε! -Που να πάμε; Πιαστήκαμε 
μέσα στα δίχτυα του Θεού!- Έφραξαν ολούθε οι 
δρόμοι.
Πρωτόγερος και Β’ Γέρος: Κρατούν οι Τούρκοι 
τη στεριά.
Λαός: Οι Φράγκοι τη θάλασσα κι οι μαύροι 
Αρχάγγελοι τον αγέρα!

Πυροβάτης: Ε! Ε! Ε! Κοπάδια του Κυρ Χάροντα 
που πάτε, έφτασε η δευτέρα παρουσία. Χτύπησε 
τα παλαμάκια του ο Θεός, διαλύνεται η 
παράσταση του κόσμου, πήρε τέλος το πανηγύρι. 
Μαζεύτε τις ταπεινές φτηνές πραμάτειες σας,

έφτασε, έφτασε η δευτέρα παρουσία.
Κατέβηκεν στην Πόλη του Κωνσταντίνου οι τρεις 
μεγάλοι Αρχάγγελοι. Σιχάθηκα Αρχόντους και 
λαό, φωνάζει ο Θεός.
Λαός: Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον! Κύριε 
Ελέησον!

Πυροβάτης: Παράφαγαν, παραξεφάντωσαν οι 
αρχόντοι και δεν ντρέπουνται, παραπείνασε ο 
λαός και δεν σηκώνεται να διαγυμίσει τα 
φορτωμένα κελάρια σας, αρχόντοι, και τα 
κρεβάτια σας και τα λουτρά σας, φοβάται. Μα 
εγώ, φωνάζει ο Θεός, όμοια μισώ την αδικία και 
το φόβο και ρίχνω σε ολάκερη την Πόλη 
αναμμένο δαυλό-το θυμό μου!
Λαός: Κύριε Ελέησον! Βοήθα Παναγιά! Α χ 
βοήθα Παναγιά, χαθήκαμε Παναγιά!
Πυροβάτης: Ε! στάχτες και κάρβουνα και 
χώματα, Πολίτες και Πολίτισσες, καλώς σας 
βρήκα!
Έ! Συ παλικαρά μου με τη διχτάτη αρμάτα, ποιόν 
αρχάγγελο από τους τρεις, δε μου λες, χιμάς να 
σκοτώσεις;

Πολεμιστής: Μη με κρατάς δαιμονισμένε, τρέχω 
στους πύργους για την αγάπη του Χριστού να 
πολεμήσω.

Πυροβάτης: Ωχώ! Καμαρώστε τον αρματωμένον 
αστακό που χύνεται με το σπαθάκι του τον 
Παντοκράτορα να πολεμήσει!
Μα δε θωράς; Μα δεν ακούς; Δεν οσμίζεσαι την 
πυρκαγιά στον αγέρα; Ήταν μια φορά κι έναν 
καιρό-κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη 
τυλιγμένη-ήταν μια φορά κι έναν καιρό η Πόλη...

Πολεμιστής: Ήταν; ήταν; Δεν είναι πια;
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Πυροβάτης: Ήταν, ήταν, φεύγα!
Κακομοίρα ανθρωπάκια! Αν ο Θεός γραφτό μας 
έχει να σωθούμε, γιατί να πολεμάς; Κι αν πάλι 
γραφτό μας έχει να χαθούμε, γιατί να πολεμάς; 
Αρχοντοπούλα μου, σε ποιο καρτέρι πας της 
ερωτιάς και μοσκομύρισε όλη η στράτα;

Βάγια
Είναι αρχόντισσα μεγάλη, μην την αγγίζεις!

Πυροβάτης: Σκύβω και σε προσκυνώ, 
«αρχόντισσα μεγάλη» μαργαριτάρια, χοντρά σα 
δάκρυα, ξεχωρίζω στο λαιμό σου, σαν του 
κοράκου τα φτερά τριζοκοπούν τ’ ακριβά 
μεταξωτά σου, κι αυγήν αυγή μας περεχύθηκες με 
όλα τ’ αρώματα της Αραπιάς, άιντε,με την ευκή 
μου, φίλα και ξαναφίλα τον αγαπητικό, προτού να 
σαπίσει το στόμα σου, τρέχα, γοργοθάνατή μου, 
να προφτάσεις!
Βάγια: Μην την αγγίζεις, σου λέω, την κυρά μου, 
είναι η κόρη του αρχόντου Νοταρά, του μεγάλου 
δούκα!
Πυροβάτης: Του αρχόντου Νοταρά, του μεγάλου 
δούκα! Παραμεγάλωσε, θαρρώ, ο δούκας σου, 
κυρα-παραμάνα μου, περνάει το μέτρο, έφτασε 
απόψε η Μοίρα και μετράει, ένα κεφάλι 
περισσεύει κι άρπαξε το σπαθί της να τον 
ισιώσει!
Άιντε, κοπέλα μου, τρέχα στο φιλί, τρέχα 
γρήγορα, δυστυχισμένη, να προφτάσεις!
Ε! συ χοντρομπαλά, που το’ βαλές με τέτοια 
βιάση και καταχτυπάς τα τσόκαρα στις πέτρες; Τα 
δουλειά κάνεις, δε μου γες;

Πυροβάτης: Εσένα αδερφέ ζητούσα όλη ετούτη 
τη νύχτα, καλώς τον! Τρέχα να ρίξεις στη φωτιά 
τους θρόνους και τα πλούσια μεταξωτά που 
εστόλιζαν τις Κυράδες τις αλοιφές, τις μυρωδιές, 
τα φτιασίδια τους. Πλύνε τις Εκκλησιές, τα 
σπίτια, τις πλατείες. Πλύνε και την ντροπή, την 
αρετή και τους παμπάλαιους νόμους. Βάλ’ τους 
καθαρά πουκάμισα, να σταθούν χωρίς να 
βρωμούν, ομπρός από τ’ άγιο βήμα του Θεού. 
Κοντεύει πια να ξημερώσει, άρχισε το 
ψυχομαχητό. Λυπήσου τους, Λουτράρη μου και 
τρέχα! Και’ σεις ετοιμοθάνατή μου, αρσενικοί και 
θηλυκοί, εμπάτε και’ σεις στο λουτρό, λουστείτε 
χύστε καυτό νερό στις βρώμες σας, πάρτε 
ξύστρες, να ξύσετε από απάνω σας τα λέπια της 
αμαρτίας, όποιος φίλησε θα βγάλει φαγούρα στα 
χείλια κι όποιος προσκύνησε το Σατανά, τον 
Πάπα...

Πυροβάτης: Φεύγα!
Κακομοίρα ανθρωπάκια! Αν ο Θεός γραφτό μας 
έχει να σωθούμε, γιατί να πολεμάς; Κι αν πάλι 
γραφτό μας έχει να χαθούμε, γιατί να πολεμάς; 
Αρχοντοπούλα μου, σε ποιο καρτέρι πας της 
ερωτιάς τη στράτα;

Βάγια
Είναι αρχόντισσα μεγάλη, του αρχόντου Νοταρά 
του μεγάλου δούκα η κόρη.

Πυροβάτης: Του αρχόντου Νοταρά του μεγάλου 
δούκα, παραμεγάλωσε θαρρώ ο δούκας του Κυρά 
παραμάνα μου, περνάει το μέτρο. Έφτασε απόψε 
η μοίρα και μετράει ένα κεφάλι περισσεύει κι 
άρπαξε το σπαθί της να το ισιώσει.
(Ο Πυραβάτης σπρώχνει την κοπέλα)
Άιντε κοπέλα μου, τρέχα στο φιλί, τρέχα να 
προφτάσεις...
(Ένας παχύς σπανός σα μουνούχος, περνάει 
ασκοφυσώντας)
Ε! Συ χοντρομπαλά που το’ βαλές με τέτοια 
βιάση και καταχτυπάς τα ταόκαρα στις πέτρες;

Λουτράρης: Συμπάθαμε ασκητή. Λουτράρης.

Πυροβάτης: Λουτράρης... Εσένα αδερφέ 
ζητούσα όλη ετούτη τη νύχτα, καλώς τον! Τρέχα 
να ρίξεις στη φωτιά τους θρόνους και τα πλούσια 
μεταξωτά που εστόλιζαν τις Κυράδες τις αλοιφές, 
τις μυρωδιές, τα φτιασίδια τους. Πλύνε τις 
Εκκλησιές, τα σπίτια, τις πλατείες. Πλύνε και την 
ντροπή, την αρετή και τους παμπάλαιους νόμους. 
Βάλ’ τους καθαρά πουκάμισα, να σταθούν χωρίς 
να βρωμούν, ομπρός από τ’ άγιο βήμα του Θεού. 
Κοντεύει πια να ξημερώσει, άρχισε το 
ψυχομαχητό. Λυπήσου τους, Λουτράρη μου και 
τρέχα! Και’ σεις ετοιμοθάνατη μου, αρσενικοί και 
θηλυκοί, εμπάτε και’ σεις στο λουτρό, λουστείτε 
όποιος φίλησε θα βγάλει φαγούρα στα χείλια κι 
όποιος προσκύνησε το Σατανά, τον Πάπα!

Αντρες με δαυλούς: Χαρά, χαρά μεγάλη, 
αδέρφια μου! Σηκώθηκε κι αρματώθηκε η 
Παναγιά μας κι έρχεται! κι έρχεται! Κι έρχεται!
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Λαός: Χαρά, χαρά μεγάλη, αδέρφια! Σηκώθηκε, 
αρματώθηκε η Παναγιά μας κι έρχεται!-Έρχεται! - 
Έρχεται!-Έρχεται!

Α’ Γέρος: Πως έγινε το θάμα; Μας λυπήθηκε η 
Χάρη της;
Λαός: «Μάνα», της φώναξεν ο Γούμενος. 
«Μάνα», σήκω να διώξομε τους Φράγκους!
Κι ως να το ακούσει η Κυρά, πέταξε φτερά κι 
ανέβηκε μονάχη της, καμαρωτή σαν περιστέρα, 
στις αγκαλιές των αντρών.
Έρχεται! Έρχεται! Και πίσω της ι λαός λιτανεία!

Β’ Γέρος: Ψέλνουν γυναίκες κι άντρες, το μέγα 
πολεμικό τροπάρι: Τη υπερμάχω Στρατηγώ...

Γ ’ Γ έρος: Αιώνες το ψέλνουν οι πατέρες μας, 
αιώνες θα το ψέλνουν τα παιδιά μας, πάμε να 
σμίξουμε και εμείς, αδέρφια, τη φωνή μας με 
τους αιώνες.

(Ακούγεται από μακριά: «Τη υπερμάχω 
Στρατηγώ τα νικητήρια...» Τρέχουν ψέλνοντας 
κατά τη λιτανεία, η πλατεία αδειάζει, μένει ο 
Πυροβάτης μόνος.)

Πυροβάτης: Κακομοίρα ανθρωπάκια! Έφτασε, 
έφτασε, έφτασε ο τρίτος αρχάγγελος της 
αποκάλυψης, ο Θάνατος!

Πρωτόγερος: Έγινε το θάμα; Μας λυπήθηκε η 
Χάρη της;
Λαός: «Μάνα», της φώναξεν ο Γ ούμενος. 
«Μάνα», σήκω να διώξομε τους Φράγκους. 
Γυναίκες: Κι ως να το ακούσει η Κυρά, πέταξε 
φτερά κι ανέβηκε μονάχη της, καμαρωτή σαν 
περιστέρα, στις αγκαλιές των αντρών.
Έρχεται! Έρχεται! Και πίσω της ι λαός λιτανεία!

Β’ Γ έρος: Ψέλνουν γυναίκες κι άντρες, το μέγα 
πολεμικό τροπάρι.

Χορός Γυναικών: Άλλ’ ως έχουσα το κράτος 
απροσμάχητων.

Πρωτόγερος: Αιώνες το ψέλνουν οι πατέρες μας, 
αιώνες θα το ψέλνουν τα παιδιά μας, ας σμίξομε 
και’ μεις τη φωνή μας με τους αιώνες.

Λαός: Ας σμίξομε και’ μεις τη φωνή μας με τους 
αιώνες.

(Ακούγεται από μακριά: «Τη υπερμάχω 
Στρατηγώ τα νικητήρια...» Τρέχουν ψέλνοντας 
κατά τη λιτανεία, η πλατεία αδειάζει, μένει ο 
Πυροβάτης μόνος.)

Πυροβάτης: Κακομοίρα ανθρωπάκια! Έφτασε, 
έφτασε, έφτασε ο τρίτος αρχάγγελος της 
αποκάλυψης, ο Θάνατος
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5. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ Α ' ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

5.1. Δομή του α? μέρους της όπερας

Όσον αφορά τη δομή της όπερας “Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος”, ο 

Μανώλης Καλομοίρης ακολουθεί κυρίως στοιχεία από την ρομαντική και την 

ύστερη ρομαντική περίοδο. Τέτοια στοιχεία είναι τα recitativi, οι άριες, τα 

μεγάλα χορωδιακά και ορχηστικά σύνολα τα οποία σε αρκετά σημεία δεν είναι 

ξεκάθαρα όσον αφορά τη φόρμα και παρουσιάζονται με αρκετά πολύπλοκο 

τρόπο. Επίσης υπάρχουν σημεία όπου αυτά τα στοιχεία διαπλέκονται το ένα 

μέσα στο άλλο σύμφωνα με τη ροή της μουσικής χωρίς να γίνεται αντιληπτή 

πολλές φορές η διάκριση μεταξύ των μερών.80

Τα παραπάνω είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις δύο βαγκνερικές αρχές 

που ακολουθεί ο Καλομοίρης στις όπερές τους, όπως στον Πρωτομάστορα 

αρχικά και τώρα στον Παλαιολόγο. Οι οποίες είναι οι ακόλουθες: α) η 

ατέρμονη μελωδία, ελεύθερη, «χωρίς τέλος», που δεν αποτελείται από 4, 8 ή 

16 μέτρα σύμφωνα με τους κλασσικούς κανόνες, αλλάζει συχνά τονικότητες 

και δεν διακόπτεται από ενδιάμεσες πτώσεις, καταργώντας τον γνωστό 

χωρισμό της όπερας σε σειρά από λίγο πολύ αυτοτελείς μορφολογικές 

ενότητες, όπως για παράδειγμα οι άριες, τα ντουέτα, τα χορωδιακά, κ.α., που 

χωρίζονται μεταξύ τους από ρετσιτατίβι. β) Τα καθοδηγητικά ή εξαγγελτικά 

μοτίβα ή θέματα.84

Ο Καλομοίρης στην αρχή της όπερας, στο σπαρτίτο του 1961, 

παραθέτει συνολικά 20 εξαγγελτικά θέματα, τα οποία ακούγονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της όπερας, είτε αυτούσια είτε παραλλαγμένα. Ο G. J. Zack,8D στην 

μελέτη που έχει κάνει για τα εξαγγελτικά θέματα και στις πέντε όπερες του 

Καλομοίρη αναφέρει τις βασικότερες λειτουργίες τους. Συγκεκριμένα, είναι 

χαρακτηριστικά, καθοδηγητικά μοτίβα τα οποία προετοιμάζουν, αναγγέλλουν,

8j Ρεντζεπέρη Άννα-Μαρία. Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 32
84 Λεωτσάκος, Γεώργιος. Αθήνα 1986, σελ.30
85 Zack, J. George. Florida 1972
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προετοιμάζουν, και ανακαλούν στη μνήμη του ακροατή καθ’ όλη τη διάρκεια 

της όπερας, πρόσωπα, καταστάσεις, χαρακτήρες, ιδέες που συνδέονται με το 

συγκεκριμένο μοτίβο.

Στην παρτιτούρα και στο σπαρτίτο δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το 

πώς είναι το έργο χωρισμένο σε μέρη από το συνθέτη. Έτσι προκειμένου να 

υπάρξει μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα του πρώτου μέρους της όπερας, ο 

διαχωρισμός έγινε από τη συντάκτρια αυτής της εργασίας.

Εισαγωγή, μ1-[15] μ73.

1. Η σκηνή ανοίγει με την εμφάνιση της Χορωδίας-Λαός, [1ό]-τέλος [19], 

ακολουθεί ένα μικρό ορχηστρικό μέρος 12 μέτρων.

2. Recitativo Πρωτόγερου με χορωδία, [23]-[28] μ3, που καταλήγει στην 

Άρια με Recitativo του Β' Γέρου με χορωδία [28]-αρχή [49]

3. Recitativo Πρωτόγερου με χορωδία [50]- τέλος [69].

(Ο Γ' Γέρος μπαίνει ξαφνικά κατατρομαγμένος)

4. Μουσικός διάλογος Γ' Γέρου - χορωδίας - Πρωτόγερου [70]- αρχή[75] 

(Προβαίνει ο Μέγας Δούκας Νοταράς τσαλακώνοντας με μάνητα στη 

φούχτα του τη γραφή)

5. Ακολουθεί ένα μέρος 34 μέτρων όπου λειτουργεί με μοναδικό τρόπο 

σαν ένα είδος γέφυρας προκειμένου να μας εισάγει στην άρια που 

ακολουθεί στη συνέχεια. Τα πρόσωπα που εμφανίζονται είναι, ο Β' 

Γέρος, ο Μέγας Δούκας Νοταράς, το Καλογεράκι, η Βάρδια, ο Λαός, 

[75]- τέλος [83].

(το Καλογεράκι αναγνώθει την γραφή στο λαό από το πατάρι)

6. Άρια με Recitativo του Καλογεράκι με χορωδία, [84]- αρχή [105]

7. (Ακούγονται σάλπιγγες καθώς προβαίνουν ο στρατηγός Γ ιουστινιάνης 

και ο καρδινάλης Ισίδωρος). Ακολουθεί μια μουσική γέφυρα, [105]- 

[107], που καταλήγει στην αναγγελία της εισόδους τους από την βάρδια 

[107]μ5- τέλος[108].
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8. Είσοδος χορωδίας με Πρωτόγερο- Β ' Γέρο- Τ' Γέρο, τέλος[ 108]- τέλος 

[111].
9. (Ο Γιουστινιάνης αμίλητος τραβάει το σπαθί του), ακολουθεί μια 

ορχηστρική γέφυρα, [112].

10. (Ο άρχοντας Καρυστινός καταφθάνει όλος θυμό έξω από το Παλάτι, 

θέλοντας να μπει μέσα και να μιλήσει στον βασιλιά), Recitativo 

Καρυστινού, [113]- τέλος [119].

11. Μουσικός διάλογος ανάμεσα στους τρεις γέρους όπου παρεμβάλλεται η 

φωνή του Πυροβάτη και στη συνέχεια η φωνή του λαού, [121]- 

[151]μ4, που καταλήγει στην άρια με Recitativo του Πυροβάτη, [152]- 

αρχή [175],

12. Χορωδιακό μέρος και ο Πρωτόγερος, «Χαρά μεγάλη, σηκώθηκε κι 

αρματώθηκε η Παναγιά μας κι έρχεται!», [175]- [184]μ4

13. Ορχηστρική γέφυρα, [184]μ4- αρχή[187] που καταλήγει σε χορωδιακό 

μέρος [187]- αρχή[202],

(Όλα σβήνουν και μονάχα ένας δαυλός φωτίζει ένα μέρος της σκηνής, 

απ’ όπου προβάλει και ο Πυροβάτης)

14. Ορχηστρικό μέρος αρχή[202]- [203]μ2, το οποίο οδηγείται στην 

καταληκτική φράση του Πυροβάτη, [203]- αρχή[204].

15. Καταληκτικό ορχηστρικό μέρος-coda, [203]- τέλος[205].

Στη συνέχεια αυτής της εργασίας θα αναλυθούν δύο αποσπάσματα από 

το α' μέρος της όπερας. Το πρώτο είναι η άρια του «Καλογεράκι», που 

αναγνώθει την γραφή και βρίσκεται στην 1η εικόνα του α' μέρους, 3/4 [83]μ. 5 

με άρση -  6/8[105]μ. 2 και το δεύτερο απόσπασμα είναι χορωδιακό μέρος που 

περιπλέκονται τρεις χορωδίες και βρίσκεται στην τελευταία σκηνή του α' 

μέρους, [185]μ.1-αρχή [202].

Η επιλογή των συγκεκριμένων αποσπασμάτων έγινε καταρχήν για να 

εξεταστούν διαφορετικές μουσικές φόρμες, το πρώτο απόσπασμα έχει ως επί
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το πλείστο σολιστικό χαρακτήρα με απαγγελτικό ύφος σε κάποια σημεία, ενώ 

το δεύτερο απόσπασμα είναι καθαρά χορωδιακό.

Επίσης εξετάζεται η διαφορετικότητα ανάμεσα στα δύο στυλ, όσον 

αφορά το ύφος, τον ρυθμό, τις δυναμικές, την ορχηστρική συνοδεία αλλά και 

ταυτόχρονα οι ομοιότητες που μπορούν να παρουσιάζουν δύο τόσο 

διαφορετικά μέρη μεταξύ τους. Η κεντρική ιδέα είναι κοινή, η αγωνία, ο 

πόθος, το αίσθημα της προδοσίας, η πίστη για τον Θεό, η προσευχή, η 

προσμονή για το θαύμα της Παναγίας, η ελπίδα, είναι κοινά στοιχεία που 

τονίζονται με μοναδικό τρόπο και στα δύο αποσπάσματα.

Το πρώτο απόσπασμα βρίσκεται στην 1η Εικόνα του α' μέρους. Είναι η 

στιγμή που ο λαός απελπισμένος γεμάτος φόβο ικετεύει το Θεό και την 

προστάτιδα των Ελλήνων, την Παναγία, να σώσει την Πόλη από την πολιορκία 

των Τούρκων. Ένας Γέρος αναγγέλλει ότι κρεμάστηκε γραφή από το κελί του 

Γούμενού της Παναγιάς. Η γραφή είναι η φωνή του Θεού όπου ο Μέγας 

Δούκας Νοταράς ζητάει από ένα Καλογεράκι που περνούσε από εκεί και 

ήξερε γράμματα να αναγνώσει. Ο θυμός του Θεού είναι μεγάλος και τα λόγια 

του σκληρά γεμάτα πικρία και οργή γιατί η «Πόλη η Βασιλεύουσα, έμπασε στο 

σπίτι της τους Φράγκους».

Το δεύτερο απόσπασμα βρίσκεται στην τελευταία σκηνή του πρώτου 

μέρους. Είναι η στιγμή που ο λαός με αναπτερωμένο προς στιγμήν ηθικό γιατί 

πίστεψε ότι το θαύμα της Παναγίας δεν θα αργήσει να έρθει, σχηματίζει 

Λιτανεία και ψέλνει έξω και μέσα στην Αγια Σόφιά. Οι τρεις χορωδίες που 

έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτό το μέρος αποτελεί το λαό του Βυζαντίου.
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5,2. Η Ενορχήστρωση της όπερας

Ο Μανώλης Καλομοίρης γράφοντας τον Παλαιολόγο φανταζόταν ότι η 

Ορχήστρα που θα ταίριαζε σ? ένα τέτοιο μεγαλειώδες έργο θα ήταν μεγάλη σε 

όγκο, πολύχρωμη και πλουτισμένη με όλα τα νεότερα ηχητικά μέσα της 

εποχής.86

87Η Ενορχήστρωση που χρησιμοποιεί στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο 

είναι η ακόλουθη:

Ξύλινα Πνευστά -  2Φλάουτα και ΙΠίκολο, 2όμποε και ένα Αγγλικό Κόρνο, 

3Κλαρινέτα και ΙΜπάσσο Κλαρινέτο, 2Φαγκότα και 1 Κόντρα Φαγκότο.

Χάλκινα Πνευστά -  8Κόρνα, 4Τρομπέτες, 4Τρομπόνια, Τούμπα

Κρουστά: tam-tam, cassa, piatti, ταμπούρο, ταμπουρίνο, 2Άρπες, Τσελέστα, 

Ξυλόφωνο, Καμπανάκια, Carillon, Μικρά Τύμπανα

Έγχορδα -  16 Πρώτα Βιολιά, 14 Δεύτερα Βιολιά, 12Βιόλες, 12 Βιολοντσέλα, 8 

Κοντραμπάσα.

Επίσης μέσα από τη σκηνή ακούγονται: Καμπάνες μεγάλες, Πιάτο, tam-tam, 

cassa, νταβούλι, Oboe cT Amore (ή Como Inglese).

Όσον αφορά τη σύνθεση των οργάνων της ορχήστρας, διακρίνονται 

κυρίως χαρακτηριστικά της ρομαντικής εποχής, όπως οι μεγάλοι ηχητικά όγκοι 

(μεγάλη ορχήστρα, μεγάλη χορωδία) που συναντάμε συχνά στα έργα του R. 

Strauss, R. Wagner και άλλων Γερμανών συνθετών της εποχής αλλά και

86 Καλομοίρης, Μανώλης. Παλαιό Φάληρο (1958-1961)
87 Τσαλαχούρης, Φίλιππος. Αθήνα 2003

Καλομοίρης, Μανώλης. Αθήνα 1959 (πρωτότυπη παρτιτούρα)
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Ρώσων. «...Η ορχήστρα μένει η ίδια: μια συμφωνική φαντασμαγορία 

εφάμιλλη εις πλούτον χρωμάτων με την παλέτα του Ριχάρδου Στράους».88 

Συγκεκριμένα η επιλογή των ξύλινων πνευστών 3,3,4,3, η συχνή χρήση του 

αγγλικού κόρνου και η προβολή των μπάσο οργάνων όπως το μπάσο 

κλαρινέτο, το κόντρα φαγκότο κ.α. είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

μουσικής του Wagner.89

Επίσης ο Καλομοίρης στην ενορχήστρωσή του εμφανίζει και κάποια 

στοιχεία ιμπρεσσιονιστικής εποχής, όπως για παράδειγμα οι δύο άρπες καθώς 

και η συμμετοχή σε σταθερή βάση των διαφόρων κρουστών στην ορχήστρα.90

Η ενορχήστρωση του είναι σε γενικές γραμμές απλή όσον αφορά τους 

συνδυασμούς των οργάνων. Σε αρκετά σημεία η ορχηστρική γραμμή είναι 

λιτή κυρίως στα μέρη εκείνα όπου υπάρχει πλοκή είτε από τους 

πρωταγωνιστές, είτε από τη χορωδία. Αρκετά είναι επίσης τα σημεία όπου 

παίζει ολόκληρη η ορχήστρα, ηχώντας με πολύ μεγάλο όγκο. Τέτοια σημεία 

είναι, οι διάφορες κορυφώσεις ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενο, έντονα 

ορχηστρικά σημεία συναισθηματικά φορτισμένα, συγκεκριμένες φράσεις ή 

εξαγγελτικά θέματα όπου μας εισάγουν στη συγκεκριμένη σκηνή που θα 

ακολουθήσει κ.α. Επίσης σε πολλά μέρη η ορχήστρα και συγκεκριμένα 

κάποιες ομάδες οργάνων κινούνται παράλληλα με την μελωδική γραμμή είτε 

των σολίστ είτε των φωνών της χορωδίας.

Η περαιτέρω ανάλυση όσον αφορά το ορχηστρικό μέρος δεν είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί γιατί στο αρχείο του Καλομοίρη υπάρχει μόνο η 

πρωτότυπη παρτιτούρα όπου για ευνόητους λόγους δεν είναι εύκολο να 

μελετηθεί.

ss Είναι από ένα άρθρο του Μίνου Δούνια που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή τον Αύγουστο του 
1962, με αφορμή την πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και βρίσκεται μέσα στο πρόγραμμα 
του 1997 στα πλαίσια των Δημητρίων της Θεσσαλονίκης.
89 Ανωγειανάκης, Φοίβος. Αθήνα 1985 (σελ. 462)
90 Ρεντζεπέρη, Άννα-Μαρία. Θεσσαλονίκη 2002 (σελ. 309)



54

5.3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

5.3.1. ΑΡΙΑ, «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΙ»

Το πρώτο κομμάτι που θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία είναι η άρια 

που ερμηνεύει το Καλογεράκι η οποία βρίσκεται στην 1η εικόνα του 1ου 

Μέρους της όπερας. Είναι η στιγμή που ο λαός ικετεύει το Θεό και την 

προστάτιδα των Ελλήνων, την Παναγία, να σώσει την Πόλη από την πολιορκία 

των Τούρκων. Ένας Γ έρος αναγγέλλει ότι κρεμάστηκε γραφή από το κελί του 

Γούμενου της Παναγιάς. Η γραφή είναι η φωνή του Θεού όπου το Καλογεράκι 

καλείται να αναγνώσει.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη άρια, στο λιμπρέτο της όπερας ο 

Καλομοίρης δεν έχει συμπεριλάβει έναν ολόκληρο στίχο σύμφωνα με το 

πρότυπο λογοτεχνικό κείμενο του Καζαντζάκη και αυτό γιατί -όπως 

προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4.3. της εργασίας- οι συγκεκριμένοι στίχοι 

χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα.

Η επιλογή της συγκεκριμένης άριας έγινε καταρχήν γιατί η 

εργασία ασχολείται με το πρώτο μέρος της όπερας όπου το λιμπρέτο της 

όπερας ακολουθεί σχεδόν απόλυτα το πρωτότυπο κείμενο της τραγωδίας. 

Θεωρείται από τις πιο σημαντικές δραματουργικά σκηνές της όπερας καθώς 

είναι το σημείο όπου εκφράζεται η φωνή του Θεού και ο λαός περιμένει με 

αγωνία τα λόγια Του. Ο ίδιος ο συνθέτης την θεωρούσε αρκετά δύσκολη 

ερμηνευτικά λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η σοπράνο που θ’ αποδώσει το 

ρόλο θα πρέπει περισσότερο να ψέλνει παρά να τραγουδάει».91

Η άρια αυτή αποτελείται από 80 μέτρα ως εξής: 3/4 [83]μ. 5 με άρση -  

6/8[105]μ. 2.

91 Καλομοίρης Μανώλης, Αθήνα 1961



Οι στίχοι της άριας είναι οι ακόλουθοι:

Καλογεράκι, χορωδία ( λαός ) και Πρωτόγερος 

Στίγοι

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΙ 

Ω δύστυχοι Ρωμαίοι φωνάζω ακούσετέ με 

κατέβηκε ο θεός απόψε στο κελί μου

κρατούσε ένα φτερό απ’ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τη φτερούγα 

κι ορθό με οργή στα δάχτυλά μου το σφήνωσε 

κι ακούστηκε βροντή η φωνή του, Γράψε.

Σπλαχνίσου την πόλη κύριε, του φώναξα

σπλαχνίσου τη την πόρνη Κύριε,

που τα? ανάσκελα γυμνή στο Βόσπορο γελάει

παραδομένη στη λάβραν αγκαλιά του αντίχριστου του Φράγκου.

ΧΟΡΩΔΙΑ (ΛΑΟΣ )

Ήμαρτον, ήμαρτον 

δε φταίμε εμείς κύριε

ο βασιλιάς Κωνσταντίνος μας πούλησε στον πάπα 

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ 

Κι ο θεός, λέγε αναγνώστη τι του αποκρίθη;

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΙ 

Σφάλνα το στόμα σου καλόγερε και γράφε.

Είμαι ο θεός, ο προύντζος ο σκληρός 

κι απάνω μου σκύψε κι ανάγνωσε 

τι χάραξε ο θυμός μου.

Πόλη πόρνη βασιλεύουσα,

θ’ απλώσω το χέρι τα χρυσά σου τα ρούχα θα ξεσκίσω, 

τα πόδια σου τα μαλακά θα τα ματώσω 

στης εξορίας και της σκλαβιάς τις πέτρες 

κι όλες θα ξεσκεπάσω τις ντροπές σου, 

ω πομπεμένη.

Πέρα το πρόσωπό μου απόστρεψα με φρίκη
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πια δε σε θέλω, δε σε θέλω

ΧΟΡΩΔΙΑ ( ΛΑΟΣ )

Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΙ 

Πέρα το πρόσωπο μου απόστρεψα με φρίκη 

πια δε σε θέλω σκύλα γιατί στο σπίτι μου 

έμπασες τους Φράγκους.

Η ανάλυση που ακολουθεί έχει τέσσερα σκέλη. Στο 1° σκέλος γίνεται 

μια γενική επισκόπηση για την πορεία της άριας τονίζοντας κάποια από τα 

σημαντικότερα σημεία της. Το δεύτερο σκέλος ασχολείται αναλυτικότερα με 

τις 14 φράσεις που είναι χωρισμένη η άρια, και ειδικότερα με το ρυθμό 

(ρυθμικά μοτίβα), τις ρυθμικές παραλλαγές, τις δυναμικές αυξομειώσεις της 

μελωδικής γραμμής και της ορχήστρας, την μελωδική πορεία της κάθε 

φράσης σε σύγκριση με το κείμενο, ενορχήστρωση, τις κορυφώσεις και τα 

εξαγγελτικά μοτίβα. Το 3° και τελευταίο σκέλος της γίνεται επιμέρους 

ανάλυση στα δύο βασικά στοιχεία της συγκεκριμένης άριας που είναι η 

δυναμική και ο ρυθμός και στο 4° σκέλος σημειώνονται τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την ανάλυση.

1° Σκέλος

Η άρια ξεκινάει με το Καλογεράκι, στο [83]μ. 5 με άρση, όπου 

αναγνώθει την γραφή. Στο [87]μ. 2 παρατηρείται η πρώτη κορύφωση της 

άριας όπου καταλήγει στο [88]μ. 1 με αλλαγή μέτρου, από τα 11/8 στα 3/8, 

και δυναμικής από το f, με σύντομο dim. πάνω στην κατιούσα μελωδία της 

κορύφωσης, στο pp. Ακριβώς σ’ αυτό το μέτρο μπαίνει η χορωδία, 

ψέλνοντας το ‘Κύριε Ελέησον’. Στην άρση του [88]μ. 6 και με αλλαγή του 

μέτρου στα 11/8, το Καλογεράκι συνεχίζει να αναγνώθει.
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Παρ.1

Στο [90] μ. 4 παρατηρείται η δεύτερη κορύφωση της άριας η οποία 

συνοδεύεται από κορώνα στο ίδιο μέτρο (στο ασθενές μέρος του). Με άρση 

ξεκινάει καινούρια φράση που με συχνή εναλλαγή ρυθμικής αγωγής 

ολοκληρώνεται σε έξι μέτρα.

Παρ.2

Στο [92] μ. 1, μπαίνει αρχικά η αντρική χορωδία σε ρρ και με έντονο 

δραματουργικά τρόπο οδηγεί την φράση σ’ ένα εκκωφαντικό ff το οποίο 

συνεχίζει και με την είσοδο της γυναικείας χορωδίας. Στο [93]μ. 3 

εμφανίζεται ο Πρωτόγερος γεμάτος αγωνία για να ρωτήσει το Καλογεράκι: 

«Κι ο Θεός, λέγε αναγνώστη, τι του αποκρίθει;» Στο [95]μ. 4 το Καλογεράκι 

συνεχίζει την ανάγνωση της γραφής , λέγοντας τα σκληρά λόγια του Θεού.
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Αρκετά έντονη στιγμή, από τις πιο έντονα συναισθηματικά 

φορτισμένες στιγμές της άριας, στο [103] μ. 1 όπου μπαίνει η χορωδία για 2 

μέτρα, ταυτόχρονα με το Καλογεράκι, ψέλνοντας «Κύριε Ελέησον».

Στο [104] μ. 1-6, ο Καλομοίρης εισάγει την καταληκτική μελωδία - 

χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη φωνητική έκταση μέχρι στιγμής (φα3-λα4)- 

η οποία οδηγεί στο ξέσπασμα (μ.3-4)με την ψηλότερη νότα της άριας (λα4). 

Ακολουθεί ανοδική χρωματική κίνηση της μελωδίας που οδηγεί στην 

κορύφωση και στο τέλος της άριας.

2° Σκέλος

Η άρια ξεκινάει στο [83]μ. 5 με άρση ενώ προηγουμένως έχει 

προηγηθεί για δύο μέτρα ορχηστρική γέφυρα από το βιολί όπου ακολουθεί 

ανοδική πορεία. Αρχικά το μέτρο είναι 11/8, βέβαια στην πορεία της άριας 

παρατηρείται ότι οι εναλλαγές των μέτρων είναι συχνές και πολλαπλές(11/8, 

7/8, 3/8, 3/4, 9/8, 6/8, 4/4, 2/4, 5/4,).

Η 1η φράση, [83]μ. 5 με άρση-[84]μ. 2, είναι γραμμένη σε 11/8 και όσον 

αφορά την μελωδική της πορεία, ξεκινάει με το διάστημα της 4ης καθαρής 

(ντο#4-φα#4) και στη συνέχεια κατεβαίνει με χρωματικό τρόπο προκειμένου να 

φτάσει στην αρχική νότα (ντο#4 ). Χαρακτηριστικό σημείο της φράσης είναι το 

τριημιτόνιο (μι#4-ρε#4) που χρησιμοποιεί. Έτσι παρατηρούμε ότι όλη η πρώτη 

φράση κινείται μέσα στα πλαίσια της 4ης καθαρής, που προαναφέραμε.

Η συνοδεία από τα όργανα είναι αρκετά απαλή χρησιμοποιώντας πολλά 

κοινά στοιχεία με την μελωδική γραμμή. Στο [84]μ. 1, το πρώτο βιολί παίζει 

τις ίδιες νότες με την μελωδική γραμμή σε αναστροφή.

Χαρακτηριστικό ρυθμικό μοτίβο, το οποίο συναντάμε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της άριας, είναι ότι οι φράσεις ξεκινάνε και τελειώνουν με παύση 

ογδόου.92

Η μελοποίηση είναι συλλαβική και επομένως η κάθε συλλαβή του 

κειμένου αντιστοιχεί επακριβώς με κάθε όγδοο της μελωδικής γραμμής, εκτός 

από το τέλος της φράσης, στη λέξη -ακούσετέ με-, που η μελοποίηση είναι

92 Βλέπε στο 3° Σκέλος (Ρυθμός), σελ. 84
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μελισματική και η συλλαβή -τε- αντιστοιχεί σε τέσσερα όγδοα (κατιούσα 

μελωδική γραμμή) για να τονίσει ακριβώς αυτή την μελωδική γραμμή, αν και 

αρκετά μικρή σε διάρκεια.

Παρ. 3, 1η Φράση άρση[84]μ!-2

Η 2η φράση, από [84]μ. 2 με άρση-μ. 4, είναι επίσης γραμμένη σε 11/8, 

και ξεκινάει με διάστημα 5ελατ (ντο#4-σολ4) και στη συνέχεια με κατιόν και 

ανιόν πήδημα οκτάβας, αρκετά χαρακτηριστικό σημείο γιατί η μελωδική 

γραμμή αντιπροσωπεύει επακριβώς το κείμενο.

Συγκεκριμένα, στη λέξη -κατέβηκε- χρησιμοποιεί το κατιόν διάστημα 

και στη λέξη -θεός- χρησιμοποιεί το ανιόν διάστημα, τονίζοντας ότι ο Θεός 

είναι πάντα πιο ψηλά απ’ όλους. Στη συνέχεια κυριαρχεί η καθοδική μελωδική 

πορεία, αρχικά με ρυθμικό σχήμα ενός τετάρτου και πέντε ογδόων, έχοντας ως 

αφετηρία την ψηλότερη μέχρι στιγμής νότα (σολ4) της μελωδικής γραμμής.

Με ρυθμικό σχήμα δύο τρίηχων ογδόων και ένα όγδοο, ακολουθώντας 

κατιούσα μελωδική γραμμή. Το χαρακτηριστικό μελωδικό μοτίβο (α), το 

οποίο χρησιμοποιεί αρκετά συχνά στην όπερα, είτε αυτούσιο, είτε 

παραλλαγμένο είναι μέρος του 8ου εξαγγελτικού μοτίβου, του Λαού (Παρ.

4β).93

93 βλέπε στο 1° Παράρτημα που παρατίθενται όλα τα εξαγγελτικά μοτίβα της όπερας.
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Στη συνοδεία των οργάνων παίζονται συνεχόμενες συγχορδίες, σαν ένα 

είδος ισοκράτη, που τονίζεται ο ελληνικός χαρακτήρας της άριας, προκειμένου 

να προσδώσουν ένταση στη μελωδική γραμμή.

Παρ.4, 2η Φράση [84]μ. 2 με άρση-μ. 4

-I j l i  .Li.

Παρ. 4β, Εξαγγελτικό μοτίβο, του Λαού

8·

*

Η 3η φράση [84]μ. 4 με άρση-[85]μ. 2, αρχικά χρησιμοποιεί ακριβώς τα 

ίδια ρυθμικά σχήματα με τις προηγούμενες φράσεις, ξεκινώντας με παύση 

ογδόου και όγδοο με άρση στο τέλος του μέτρου, έχοντας ως καινούρια 

στοιχεία τα δύο δέκατα έκτα και το τρίηχο δέκατων έκτων. Οι συλλαβές 

συμπίπτουν με τις νότες της μελωδικής γραμμής. Όσον αφορά το μουσικό 

μέρος, δεν χρησιμοποιεί κανένα καινούριο στοιχείο και η φράση κινείται στην 

ίδια έκταση και διαστήματα που έχει ήδη χρησιμοποιήσει. Θα ήταν παράληψη 

αν δεν αναφέραμε ότι και σ’ αυτή τη φράση ξεκινάει με διάστημα 5ηςκ.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο ρόλος που δίνει σ’ αυτή τη φράση ο 

συνθέτης στην ορχήστρα. Αρκετά μελωδική συνοδεία με κυρίαρχα όργανα τα 

έγχορδα και κυρίως τα βιολιά που χρησιμοποιούν πολλά στοιχεία από την 

μελωδική γραμμή, όπως για παράδειγμα η κατιούσα μελωδική γραμμή(α) που 

προαναφέραμε.
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Παρ. 5, 3η Φράση[84]μ. 4 με άρση-[85]μ. 2

Η 4η φράση, [85]μ. 2 με άρση-[8ό]μ. 2, ξεκινάει με διάστημα 5ης ελατ. 

(σι3-φα4) και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μόνο διαστήματα δευτέρας (τόνους, 

ημιτόνια) είτε για να ανέβει είτε για να κατέβει. Η φράση κινείται μελωδικά 

σε αρκετά υψηλή περιοχή για να τονίσει την “οργή” του Θεού, και μάλιστα 

στη λέξη -οργή- φτάνει στην ψηλότερη νότα της άριας που είναι λα4 ύφεση . 

Όσον αφορά τα ρυθμικά σχήματα, χρησιμοποιεί στο μεγαλύτερο μέρος της 

φράσης δέκατα έκτα. Αυτό το χρωματικό κατέβασμα που χρησιμοποιεί πάνω 

σε δέκατα έκτα είναι παραλλαγμένο μέρος του 10ου εξαγγελτικού μοτίβου, του 

Τούρκου(Παρ. 6β). Η συνοδεία των οργάνων κινείται στα ίδια πλαίσια με την 

μελωδική γραμμή (χρήση τόνων, ημιτόνιων) με τη διαφορά ότι κινείται σε 

χαμηλή περιοχή σε αντίθετη κίνηση με την μελωδία δημιουργώντας ένα είδος 

ερώτησης απάντησης. Στο μ.2 αλλάζει η ρυθμική αγωγή σε 7/8.

Η μελοποίηση σε όλη την φράση είναι συλλαβική εκτός από το 

τελευταίο μέτρο που στη λέξη -σφήνωσε- είναι μελισματική. Είναι σκόπιμο να 

αναφερθεί ότι ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε φράσης η μελοποίηση είναι 

συλλαβική, στο τελευταίο μέτρο και συγκεκριμένα στην τελευταία λέξη της 

κάθε φράσης τραβάει την προτελευταία συλλαβή και χρησιμοποιεί μέλισμα. 

Παρ. 6α, 4η Φράση[85]μ. 2 με άρση-[86]μ. 2
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Παρ. 6β, 10° Εξαγγελτικά μοτίβο του Τούρκου 

Too

Η 5η φράση, [86]μ. 2 με άρση-[88]μ.1, είναι γραμμένη σε 11/8 μέχρι το 

τελευταίο μέτρο που αλλάζει σε 3/8 και αρχίζει η επόμενη φράση. Ξεκινάει με 

διάστημα 4ης καθαρό (ντο#4-φα#4) και σ' αυτό το σημείο παρατηρούμε ότι 

μέχρι στιγμής και οι πέντε φράσεις που έχουμε αναλύσει, ξεκινάνε με ανιόν 

διάστημα, είτε 4ης είτε 5ης. Στο [87]μ. 2, όπου και τελειώνει η φράση έχουμε 

την πρώτη κορύφωση της άριας, ξεκινώντας με λα4 (ψηλή νότα μεγάλης 

χρονικής διάρκειας πάνω στη δυναμική κορύφωση) και ακολουθώντας 

καθοδική πορεία καταλήγει σε φα3 φυσικό όπου είναι και η χαμηλότερη, μέχρι 

αυτή τη στιγμή, νότα της άριας. Η μελωδική αυτή κορύφωση έχει σαν στόχο 

να τονίσει τη λέξη -γράφε- για να ξεκινήσει στη συνέχεια να απαγγείλει τα 

λόγια του Θεού.

Το χαρακτηριστικό μελωδικό σχήμα που υπάρχει ακριβώς πριν την 

κορύφωση είναι παραλλαγμένο το εξαγγελτικό μοτίβο του Λαού

Παρ. 7, 5η Φράση [8ό]μ. 2 με άρση-[88]μ.1

Εδώ θα λέγαμε ότι τελειώνει το Α μέρος της άριας, ως εισαγωγικό 

μέρος με μια μικρή γέφυρα έξι μέτρων από το λαό, που ψέλνει στη δυναμική 

του ρρ το «Κύριε Ελέησον». Στη συνοδεία σπαστές νότες σε χαμηλή περιοχή
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και χαρακτηριστική μελωδική γραμμή από σόλο βιολί, προκειμένου να 

προδώσουν ένταση και δραματικότητα στο συγκεκριμένο σημείο.

Παρ. 8, [88]μ.1- [89]μ.1

ί *!= 3JV

Η 6η φράση, [88]μ.6 με άρση-[89]μ.2, επανέρχεται στα 11/8 με το ίδιο 

ρυθμικό σχήμα και με διάστημα 5ης Κ. στο ξεκίνημά της. Ξεκινάει ήδη από 

την άρση του [89] ενώ η χορωδία δεν έχει τελειώσει ακόμα την μελωδική της 

γραμμή που έχει ξεκινήσει από την 5η φράση.

Αρκετά μικρή φράση η οποία αποτελείται από ένα μοτίβο το οποίο 

επαναλαμβάνεται στη συνέχεια ελαφρά παραλλαγμένο, έτσι την χωρίζουμε σε 

μοτίβο β και β’. Χαρακτηριστικά είναι τα χρωματικά διαστήματα που 

χρησιμοποιεί υπενθυμίζοντας κάθε φορά το ελληνικό χρώμα της σύνθεσης. Η 

μελοποίηση που χρησιμοποιεί είναι συλλαβική.

Παρ. 9, 7η Φράση[88]μ.6 με άρση-[89]μ.2

I. ■''"Ν 1
-5*- -rr-r.

Η συνοδεία που επιλέγει για τα όργανα είναι απαλή και απλή γεμίζοντας 

με αρκετά συνοδευτικό χαρακτήρα την μελωδική γραμμή της άρπα σε 

δυναμική pp.
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Παρ. 10 (γραμμή της ορχήστρας)

Η 7η φράση, [89]μ. 2 με άρση-[90]μ. 4, οδηγείται στην 2η κορύφωση 

της άριας. Σ’ αυτό το σημείο χρησιμοποιεί σκληρά λόγια όσον αφορά το στίχο 

και επομένως και η σύνθεση που χρησιμοποιεί είναι πολύπλοκη. Ξεκινάει με 

άρση στο τέλος του μέτρου και με διάστημα 4ης Κ. (λα3-ρε4), στις λέξεις - 

πόρνη- και —γυμνή- χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο ρυθμικό σχήμα ( τρίηχα 

δέκατων έκτων), το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στην μελωδική γραμμή 

της άριας, για να προσδώσει ένταση και να τονίσει τις συγκεκριμένες νότες. 

Επίσης τη λέξη -Κύριε- την βάζει στην ψηλότερη και στην μεγαλύτερη 

χρονική αξία, νότα της φράσης, όπως στην 2η φράση με τη λέξη -Θεός-.

Στη συνέχεια η ρυθμική αγωγή αλλάζει σε 7/8 χρησιμοποιώντας το ίδιο 

μελωδικό κατέβασμα (α), μέρος του Εξαγγελτικού θέματος του Λαού, που 

είχαμε συναντήσει στην 2η φράση με αφετηρία την νότα σολ4 φυσικό. Η 

φράση τελειώνει με τη δεύτερη δυναμική κορύφωση σε κορώνα η οποία 

κινείται χρωματικά πάνω στη λέξη -γελάει- και συγκεκριμένα στη συλλαβή - 

λά-. Ακριβώς στο μέτρο που είναι η κορώνα αλλάζει η ρυθμική αγωγή σε 3/4.

Όσον αφορά τη συνοδεία χρησιμοποιεί συνεχόμενες χρωματικές 

συγχορδίες, οι οποίες τονίζουν την μελωδική γραμμή και το κείμενο που την 

«συνοδεύει».

Παρ.11, [89]μ. 2 με άρση-[90]μ. 4
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Στην 8η φράση [90]μ. 4 με άρση στο δεύτερο χρόνο-[92]μ.1, γίνεται από 

μέτρο σε μέτρο συχνή εναλλαγή ρυθμικής αγωγής σε 3/4, 3/8, 4/8, 9/8.

Υπάρχει η ένδειξη, στο πρώτο μέτρο, molto sostenuto, και στο επόμενο μέτρο 

η ένδειξη Tempo.

Από άποψη τονικότητας, αλλάζει και κινείται στην Μι ύφεση Μείζονα. 

Ο αρμονικός ρυθμός είναι πυκνός χρησιμοποιώντας καινούρια ρυθμικά 

στοιχεία σε συνδυασμό με όσα ήδη έχουμε αναφέρει. Η μελωδική γραμμή 

κινείται αρχικά διατονικά και στη συνέχεια χρωματικά με κατιούσα πορεία.

Η ορχήστρα κινείται σε γενικές γραμμές στη δυναμική του ρρ, μέχρι το 

[92]μ. 1 (καινούρια φράση) με την ένδειξη Agitato όπου κάνει την εμφάνισή 

της η αντρική χορωδία και από ρρ δυναμώνοντας σταδιακά και η έντονη 

κίνηση με τονισμένα όγδοα και δέκατα έκτα στην χορωδία, οδηγούνται σ’ ένα 

δυνατό ff, υποδηλώνοντας με ιδιαίτερη ένταση το πιο δυνατό ff της άριας. 

Ακριβώς σε αυτό το σημείο η ρυθμική αγωγή αλλάζει σε 6/8. Η εμφάνιση της 

γυναικείας, συνεχίζοντας το crescendo συμπληρώνουν με εξαιρετική 

δραματικότητα και συναισθηματισμό το mo κορυφαίο σημείο της άριας. «Ο 

βασιλιάς ο Κωνσταντίνος μας πούλησε στον Πάπα». Στο [93]μ. 3 και 

συγκεκριμένα στη λέξη -πάπα- όπου και τελειώνει με κορύφωση η φράση, η 

ρυθμική αγωγή αλλάζει σε 9/8.
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Στο ίδιο μέτρο, στον όγδοο χρόνο, εμφανίζεται ο Πρωτόγερος, ο οποίος 

στη συγκεκριμένη στιγμή μεταφέρει την αγωνία του λαού, ρωτώντας το 

Καλογεράκι: «Κι ο Θεός, λέγε αναγνώστη, τι του αποκρίθει;».

Στο μ. 4, αλλάζει η ρυθμική αγωγή σε 4/4. Η μελωδική φράση 

περιορίζεται σε πέντε νότες, οι οποίες καθόλου τυχαία βρίσκονται σε ψηλή 

περιοχή, όπου τις χρησιμοποιεί με μοναδικό τρόπο προκειμένου να τονίσει την 

ερώτηση, μεταφέροντας ακριβώς αυτή την αγωνία. Είναι η κορυφαία στιγμή 

που ο λαός είναι έτοιμος να μάθει την απάντηση του Θεού.

Στην φράση αυτή κυριαρχεί το κατιόν διάστημα της 6ης στην ανοδική 

μελωδική πορεία και στη συνέχεια το χαρακτηριστικό ρυθμικό μοτίβο που 

χρησιμοποιεί το οποίο παραθέτει στην ίδια φράση δύο φορές.

Η ανοδική αυτή πορεία με την χρωματική κίνηση κορυφώνεται στο 

τελευταίο μέτρο της φράσης με την μεγάλη, σε χρονική διάρκεια, νότα που 

καταλήγει με διάστημα εβδόμης και με μικρό dim.
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Παρ. 13

Στη συνέχεια το κλαρινέτο με την ένδειξη ritenuto μας περνάει με 

ανιούσα χρωματική κίνηση στην αρχική κλίμακα (Φα#-) σε δυναμική αρχικά ρ 

και με τις δυναμικές διακυμάνσεις (cresc.-dim).

Η 9η φράση [94]μ. 1-μ. 4, ξεκινάει με την ένδειξη Moderato Cantabile. 

Η ρυθμική αγωγή αλλάζει σε 3/4 και η μελωδική γραμμή για πρώτη φορά στην 

άρια ξεκινάει στον πρώτο χρόνο της φράσης, στο ισχυρό μέρος του μέτρου. Σ’ 

αυτή τη φράση κυριαρχεί το μελωδικό μοτίβο (Φα#4-Μι#4-Ρε4), το οποίο 

επαναλαμβάνεται τρεις φορές με διαφορετικές αξίες και αυτό αποτελεί 

ενδιαφέρον γιατί ξεκινάει με τέταρτα , περνάει από τρίηχα ογδόων, όγδοα και 

καταλήγει σε τέταρτα όπου τελειώνει και η φράση. Η μελοποίηση είναι 

συλλαβική και μάλιστα ο τονισμός των συλλαβών ταιριάζει απόλυτα με τα 

ισχυρά μέρη των μέτρων.

Όσον αφορά το ορχηστρικό μέρος, το οποίο έχει συνοδευτικό 

χαρακτήρα σε δυναμική ρρ, χρησιμοποιεί σπαστές συγχορδίες με διάφορα 

χρωματικά παιχνίδια χωρίς να ξεφεύγει από την αρχική τονικότητα και αυτό 

φαίνεται από τα αρπίσματα, πάνω στην (φα#-), που παίζει η άρπα.

Παρ. 14, [94]μ. 1-μ. 4
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Στη συνέχεια, υπάρχει μια γέφυρα τριών μέτρων όπου η μελωδική 

γραμμή περνάει το σόλο βιολί που λειτουργεί ως απάντηση στην μελωδική 

γραμμή που είχε στα προηγούμενα μέτρα το Καλογεράκι. Κινείται στα ίδια 

μελωδικά πλαίσια, χρησιμοποιώντας ίδιες νότες και ρυθμικά στοιχεία (τρίηχα 

ογδόων), με τη διαφορά ότι βρίσκεται μια οκτάβα πάνω (πολλή υψηλή 

περιοχή) προσδίδοντας με μοναδικό τρόπο το αίσθημα της μελαγχολίας και 

του (προαισθήματος) ότι κάτι κακό πρόκειται να συμβεί και αυτό εντείνεται με 

την ανιούσα χρωματική πορεία αρχικά της άρπας, και της τσελέστας στη 

συνέχεια που έχουν καθαρά συνοδευτικό χαρακτήρα.

Όσον αφορά τη δυναμική, σε γενικές γραμμές κινείται σε ένα γλυκό 

piano με την ένδειξη mp dolce όπου καταλήγει σε crescendo ενός μέτρου.

Παρ. 15, [95]μ. 1-3

Στην 10η φράση [95]μ. 4(στον τρίτο χρόνο)-[96]μ. 6, υπάρχει συνεχής 

εναλλαγή μέτρων, 3/4, 4/4, 2/4 από μέτρο σε μέτρο. Ξεκινάει με τρίηχο 

ογδόων στο ασθενές μέρος του μέτρου και με πήδημα 5ης, σε νότα μεγάλης 

χρονικής διάρκειας, που χρησιμοποιεί αποδίδει τη σημασία του Θεού που είναι 

πάντα πάνω απ’ όλα. Ολόκληρη η φράση κινείται σε γενικές γραμμές σε ψηλή 

περιοχή. Στη συνέχεια κυριαρχεί η μελωδική γραμμή (Ρε4-Ντο#4-Ντο4 

αναίρεση) η οποία επαναλαμβάνεται στο ίδιο μέτρο δύο φορές με το ίδιο 

ρυθμικό μοτίβο (τρίηχο ογδόων). Στο επόμενο μέτρο, το οποίο αλλάζει σε 3/4, 

υπάρχει συγκοπή και πήδημα 5ης Κ., το οποίο θα οδηγήσει την μελωδική 

φράση σ’ ένα χρωματικό παιχνίδι γύρω από τέσσερις νότες, οι οποίες άλλοτε 

κινούνται χρωματικά και άλλοτε διατονικά. Το ρυθμικό μοτίβο παραμένει 

σταθερό (τρίηχα ογδόων) και η μελοποίηση των στίχων είναι συλλαβική. 

Χαρακτηριστική φράση για την μελωδική της κίνηση προσδίδοντας και 

τονίζοντας τον ελληνικό χαρακτήρα του έργου.
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Η ορχήστρα, και συγκεκριμένα το σόλο βιολί, το οποίο συνεχίζει από 

την προηγούμενη φράση, έχουν αρκετά σημαντικό ρόλο. Η μελωδική γραμμή 

του βιολιού έχει μια συνεχή κατιούσα χρωματική κίνηση, η οποία θυμίζει πολύ 

την μελωδική γραμμή που έχει το Καλογεράκι καθ’ όλη την πορεία της άριας. 

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η άρπα, η οποία αν και έχει συνοδευτικό 

χαρακτήρα υπενθυμίζει τις τονικές περιοχές που βρίσκεται κάθε φορά η 

φράση.

Παρ. 16, 10η φράση [95]μ. 4(στον τρίτο χρόνο)-[9ό]μ. 6

& Τα ^ a ; t p q » « t ·  j

Στα επόμενα μέτρα υπάρχει μια μικρή γέφυρα δύο μέτρων, στην οποία 

η μελωδική γραμμή του όμποε λειτουργεί σαν ένα είδος απάντησης προς τα 

προηγούμενα μέτρα, χρησιμοποιώντας ίδια ρυθμικά μοτίβα και κοινά στοιχεία 

ως προς την μελωδική κίνηση. Η ρυθμική αγωγή αλλάζει σε 2/4. Η συνοδεία 

συνεχίζει να κινείται στα ίδια πλαίσια, έχοντας ως χαρακτηριστικό μοτίβο τα 

αρπίσματα σε δέκατα έκτα, τα οποία σε κάθε μέτρο ακολουθούν ανοδική
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πορεία (κάποιες νότες ανεβαίνουν ανά ένα ημιτόνια και κάποιες παραμένουν 

σταθερές) έχοντας ως αποτέλεσμα, να γίνει χρωματική μετατροπία στην Ντο-. 

Παρ. 17

Η 11η φράση, [97]μ. 3 με άρση-[99]μ. 2, ξεκινά με ανιόν διάστημα 2Μ 

και στη συνέχεια, στα δύο πρώτα μέτρα κυριαρχεί το διάστημα της τρίτης, 

αρχικά στην καθοδική μελωδική πορεία στο ρυθμικό σχήμα (τέταρτο και δύο 

όγδοα)και στη συνέχεια στην ανοδική μελωδική πορεία στο ρυθμικό 

σχήμα(όγδοα και έξι δέκατα έκτα). Στα επόμενα τρία μέτρα χρησιμοποιεί πιο 

αραιή γραφή στην μελωδική γραμμή όσον αφορά τον ρυθμό, δίνοντας 

μεγαλύτερη κίνηση στην ορχήστρα με όγδοα και δεμένα δέκατα έκτα με 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τα συνεχόμενα διαστήματα τρίτης τα οποία στο 

επόμενο μέτρο μεταφέρονται στην μελωδική γραμμή.

Στην κορύφωση της μελωδικής πορείας που ολοκληρώνεται στα 

επόμενα δύο μέτρα και ταυτίζεται απόλυτα με τη νοηματική κορύφωση των 

στίχων, κυριαρχεί η καθοδική μελωδική πορεία που περιέχει τα ακόλουθα 

ρυθμικά μοτίβα:

% t r r a l c r £££γγ *
3 3

Στο [99]μ. 1 χρησιμοποιεί το πιο χαρακτηριστικό μοτίβο της άριας και 

ως προς το ρυθμό και ως προς την μελωδία (ημιτόνιο-τριημιτόνιο)που 

προσδίδει ελληνικό χαρακτήρα στη φράση, το οποίο επαναλαμβάνεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της άριας. Η κορύφωση της φράσης γίνεται πάνω στην νότα 

Σολ#4 , η οποία προέρχεται από πήδημα τρίτης, και στη λέξη -ξεσκίσω- που 

δίνεται με τέταρτο κρατημένο πάνω στη συλλαβή -σκί- με δυναμική 

αυξομείωση. Έτσι με καθοδική μελωδική πορεία καταλήγει, με πηδήματα 3ης
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και 4ης , σε δέκατα έκτα, στην τελευταία συλλαβή -σω- με χρωματικό ημιτόνιο. 

Αυτό το καθοδικό κατέβασμα είναι μέρος του 2ου Εξαγγελτικού μοτίβου, της 

Παναγίας (Παρ. 18α). Η ρυθμική αγωγή αλλάζει και στα δύο μέτρα, σε 3/4 και 

4/4, αντίστοιχα. - '

Στη συνοδεία η επανάληψη των συγχορδιών και το forte στο [99] μ. 1 

και στη συνέχεια η αλλαγή θέσης των συγχορδιών σε ψηλότερη περιοχή δίνει 

ένταση ακριβώς στο σημείο της κορύφωσης, που τονίζει την οργή του θεού και 

στη συνέχεια το diminuendo το οποίο καταλήγει στην IV βαθμίδα με 

αλλοιωμένη την 7η της.

Παρ. 18α, 2° Εξαγγελτικό μοτίβο. Της Παναγίας

Παρ. 18, [97]μ. 3 με άρση-[99]μ. 2
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Πριν ξεκινήσει η επόμενη φράση , υπάρχει μια γέφυρα ενός μέτρου με 

κυρίαρχο όργανο το όμποε, του οποίου η μελωδική γραμμή λειτουργεί ως 

απάντηση στο προηγούμενο μέτρο. Χρησιμοποιεί ακριβώς τις ίδιες νότες και 

τα ίδια διαστήματα (3ης) με τη διαφορά ότι έχει κατιούσα πορεία και ότι 

ξεκινάει με ένα ημιτόνιο κάτω (Φα#3), απ’ ότι είχε τελειώσει το προηγούμενο 

μέτρο (Σολ3). Τα έγχορδα έχουν συνοδευτικό ρόλο παίζοντας σπαστές νότες. 

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι απότομες εναλλαγές που χρησιμοποιεί στη 

δυναμική (fpp). Η γέφυρα ολοκληρώνεται, ακριβώς στον χρόνο που ξεκινάει η 

επόμενη φράση, με κορώνα.

Παρ. 19, [99]μ. 3-4

Η 12η φράση, [99]μ. 4 με άρση-[101]μ. 3, είναι η φράση που το 

Καλογεράκι αρχίζει να απαγγέλλει τα σκληρότερα λόγια του Θεού, έτσι η 

φράση μουσικά κινείται σε γενικά πλαίσια σύμφωνα, με την ψυχική ένταση 

του ήρωα (νότες μικρής χρονικής διάρκειας στην μελωδική γραμμή και στην 

ορχήστρα, συνεχής χρωματική κίνηση, συλλαβική μελοποίηση των στίχων).

Η φράση ξεκινάει με τρίηχα ογδόων στην τέταρτη κίνηση του μέτρου 

με ανιούσα μελωδική πορεία που οδηγεί την φράση σε αλλαγή τονικότητας με 

χρωματική μετατροπία στην Φα#- και αλλαγή στην ρυθμική αγωγή σε 5/4. 

Όλη η μελωδική γραμμή του [100] μ. 1, κινείται στην Φα#-, αρχικά με ανιούσα 

μελωδική πορεία (Φα#3-Σολ#3-Λα3-Σι3-Ντο#4) και στη συνέχεια με κατιούσα 

μελωδική πορεία (Ντο#4 -Σι3-Λα3-Σολ#3-Φα#3).

Παρ. 20, [100]μ. 1
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Στη συνοδεία, ενδιαφέρον αποτελεί η κατιούσα χρωματική κίνηση που 

ακολουθεί η μελωδική γραμμή της βιόλας, η οποία στη συνέχεια περνάει στα 

celli όπου με πήδημα 8ης και νέα βάση ξεκινάει καινούρια κατιούσα χρωματική 

πορεία η οποία καταλήγει στις νότες που είχε ξεκινήσει. Χαρακτηριστικό 

ρυθμικό μοτίβο τα όγδοα με δεμένα δέκατα έκτα που χρησιμοποιεί καθ’ όλη 

την κατιούσα πορεία.

Στο [100]μ. 2, στην μελωδική γραμμή κυριαρχεί το διάστημα της 4ης 

ελατ.(Λα#3-Ρε4) με το οποίο ξεκινάει μια κατιούσα χρωματική πορεία στο 

ακόλουθο ρυθμικό σχήμα όπου διακόπτεται από το ανιόν διάστημα, 3ης ελατ 

(Σι#3-Ρε#4) για να ξεκινήσει μια καινούρια κατιούσα χρωματική πορεία η 

οποία ολοκληρώνεται στο επόμενο μέτρο.

f r m r r t r t r r
3 3

Η ρυθμική αγωγή αλλάζει σε 3/4 και από’ κει ξεκινάει μια αντούσα 

μελωδική πορεία στην Φα#- όμοια μ' αυτήν που υπάρχει στην αρχή της 

φράσης με τη διαφορά ότι πριν φτάσει στην νότα Ντο#4 που είναι η κορυφή, 

περνάει πρώτα από την νότα Ντο4 φυσικό και καταλήγει στη νότα Ρε4.

Στα επόμενα μέτρα κυριαρχούν τα διαστήματα 5ης αρχικά κατιόν (Σολ4- 

Ντο#4) και στη συνέχεια ανιόν (Σι3-Φα#4). Η μελωδική γραμμή αποτελείται 

κυρίως από νότες μικρής χρονικής διάρκειας (όγδοα, τρίηχα ογδόων) σε 

γρήγορο tempo. Στην φράση «θα ξεσκεπάσω τις ντροπές σου» χρησιμοποιεί 

νότες χαμηλών τονικών υψών σε σύγκριση με τις νότες που έχουν ήδη 

ακουστεί, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα έντασης το οποίο προετοιμάζει 

για το τι πρόκειται να επακολουθήσει, γι’ αυτό και στη συνέχεια με το πήδημα 

της 5ης επανέρχεται σε νότες ψηλού τονικού ύψους.

Η μελωδική πορεία κορυφώνεται πάνω στη λέξη « Ω! Πομπεμένη» με 

ψηλή νότα (Σολ4) μεγάλης χρονικής διάρκειας (ήμισυ) και αλλαγή τονικότητας 

με χρωματική μετατροπία στην Φα-.

Χαρακτηριστική είναι η κατιούσα χρωματική κίνηση στη συνοδεία στο 

[100] μ. 4 μέχρι το τέλος της φράσης, από το βιολί αρχικά και στη συνέχεια από 

το κλαρινέτο που υπογραμμίζει ακριβώς τα λόγια και την γεμάτη
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τοδραματικότητα πορεία της μελωδικής γραμμής. Ενώ τα κόρνα παίρνουν 

συνοδευτικό μέρος της φράσης με τις συνεχόμενες σπαστές συγχορδίες που 

προσδίδουν το αίσθημα της αγωνίας.

Παρ. 21, [100]μ. 2-[101]μ. 3

-?£ί Χ(.ο--λδί· · - π - α . - "i f  - - τιΪγsaity

Στο μέτρο ακριβώς, που τελειώνει η φράση η άρπα με την ένδειξη 

glissando κάνει ένα γρήγορο πέρασμα στην ανιούσα μελωδική κλίμακα της 

Φα-, την οποία συνεχίζει το αγγλικό κόρνο με crescendo, μέχρι την καινούρια 
φράση (13η), [102]μ. 1-[103]μ. 2.

Παρ. 22, τέλος[101]

Όρος από το γαλλικό glisser: γλιστρώ. Ανιούσα ή κατιούσα σειρά από συνεχόμενες νότες που 
ενώνουν δύο κύριους φθόγγους. (Kennedy Michael. Oxford 1985, σελ. 114).
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Η μελωδική γραμμή ξεκινάει ως απάντηση προς το κόρνο με την ίδια 

ακριβώς ανιούσα μελωδική γραμμή συνεχίζοντας το crescendo φτάνοντας στην 

τονική (Φα4) και ξεκινώντας από εκεί την καθοδική μελωδική πορεία με 

συνεχόμενα ημιτόνια και τριημιτόνια. Στη συνεχεία τονίζει με εξαιρετικό 

τρόπο τα παρακάτω λόγια της αποστροφής του θεού προς το λαό, «πια δε σε 

θέλω» με το διάστημα 6ης ελατ. που χρησιμοποιεί φτάνοντας στην ψηλότερη 

νότα της άριας και επαναλαμβάνοντας το ίδιο κατιόν μελωδικό μοτίβο 

χρησιμοποιώντας τη δεύτερη φορά την εναρμόνια νότα της Φα#. Η φράση 

τελειώνει, ενώ έχει ήδη μπει η χορωδία και ψέλνει «Κύριε Ελέησον», με το 

χαρακτηριστικό άκουσμα του τριημιτονίου, με αλλαγή της ρυθμικής αγωγής σε 

2/2 και με έντονες δυναμικές διακυμάνσεις.

Η χορωδία κάνει την εμφάνισή της για τρίτη φορά, ψέλνοντας «Κύριε 

Ελέησον», σ’ ένα γρήγορο πέρασμα δύο μέτρων με συνεχής δυναμικές 

διακυμάνσεις ακολουθώντας ανοδική πορεία. Είναι το σημείο που όλοι κατά 

βάθος γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί και έτσι κυριαρχεί το αίσθημα του 

φόβου.

Τα δύο μέτρα παρουσιάζουν κοινά στοιχεία. Υπάρχουν δύο μικρές 

κορυφώσεις οι οποίες γίνονται στη συλλαβή -λέ-, αντίστοιχα. Η φράση 

ξεκινάει με ανοδική μελωδική κίνηση ακολουθώντας το cresc., φτάνοντας 

στην ψηλότερη νότα -τονικά- και στο δυνατότερο σημείο του cresc., σ’ αυτό 

ακριβώς το σημείο γίνεται η κορύφωση όπου επαναλαμβάνεται στο επόμενο 

μέτρο σε διαφορετικό τονικό ύψος. Μετά από την κάθε κορύφωση ακολουθεί 

κατιούσα πορεία με dim. η γραμμή των βαρύτονων και των μπάσων 

παραμένει σταθερή χωρίς να ακολουθούν τις τονικές διακυμάνσεις των άλλων 

φωνών, με μια μικρή εξαίρεση στην γραμμή των βαρύτονων, όπου στο δεύτερο 

μέτρο ακολουθεί την πορεία των υπόλοιπων φωνών.

Η συνοδεία είναι πολύ λιτή, αποτελείται από κάθετες χρωματικές 

συγχορδίες συχνά τονισμένες που παίζονται από τα κόρνα, υπογραμμίζοντας 

με μοναδικό τρόπο την ευαισθησία του κειμένου και τη συναισθηματική 

φόρτιση που ήδη υπάρχει.
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Παρ. 23, 13η Φράση [102]μ. 1-[103]μ. 2

Η 14η φράση, [ 104]μ. 1-[ 105]μ.2, σφραγίζει με δραματικό τρόπο το 

τέλος της άριας. Υπάρχει αλλαγή τονικότητας, επανέρχεται στην αρχική 

(Φα#-) και αλλάζει η ρυθμική αγωγή από μέτρο σε μέτρο εναλλάξ σε 4/4, 3/4 

και 6/8.

Στα πέντε πρώτα μέτρα αυτής της φράσης υπάρχει επανάληψη του 

κειμένου της προηγούμενης φράσης, «...πέρα το πρόσωπό μου απόστρεψα με 

φρίκη, πια δε σε θέλω». Ο συνθέτης θέλει με αυτό τον τρόπο να δώσει 

μεγαλύτερη έμφαση και τονίσει τα σκληρά λόγια του Θεού και της απάρνησης 

του προς το λαό.

Οσον αφορά την πορεία της μελωδικής γραμμής, είναι αρχικά κοινή σε 

πολλά σημεία με την προηγούμενη φράση. Στο [106]μ.1 ξεκινάει η 

καταληκτική φράση με ανιούσα μελωδική πορεία στην Φα#-, φτάνοντας ως 

την νότα ντο# 4  και από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος της φράσης που 

γίνεται η μεγάλη κορύφωση πάνω στην υψηλότερη νότα της άριας, ακολουθεί
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μια μελωδική πορεία είτε ανιούσα είτε κατιούσα χρησιμοποιώντας τη 

μεγαλύτερη φωνητική έκταση απ' όλες τις προηγούμενες φράσεις. Στα 

τελευταία μέτρα της άριας, η φράση δεν κορυφώνεται μόνο από άποψη 

μελωδίας, ρυθμού και αρμονίας αλλά και νοηματικά που σ’ αυτό το σημείο 

αποτελεί και το σημαντικότερο παράγοντα.

Το ρυθμικό μέρος της φράσης δεν διαφέρει από τις προηγούμενες 

φράσεις. Χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο όγδοα και πάνω στην κορύφωση μισό 

παρεστιγμένο το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη χρονική αξία της άριας. 

Επιπλέον, στα δύο πρώτα μέτρα το ρυθμικό μοτίβο, όγδοο με τρίηχο ογδόων 

(παρ. 24α) το οποίο επαναλαμβάνεται στη συνέχεια αντίστροφα (παρ. 24β), 

τονίζει με ιδιαίτερο τρόπο που ακολουθεί αρχικά η φράση.

Η συνοδεία της ορχήστρας στα πρώτα μέτρα είναι λιτή. Αποτελείται 

από κάθετες συγχορδίες κυρίως σε συνδυασμό χρονικής αξίας τετάρτου και 

ογδόου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει με απλό τρόπο τη προβολή του 

κειμένου.

Από την άρση του [104]μ.5-[105]μ.2 με τα λόγια «γιατί στο σπίτι μου 

έμπασες τους Φράγκους», που αποτελεί το τέλος και την κορύφωση της 

φράσης, ακούγεται από την ορχήστρα και συγκεκριμένα από τα υψηλά σε 

τονικό ύψος έγχορδα (βιολιά και βιόλες) να ακολουθούν την ίδια ανοδική 

πορεία με την φωνή, ενώ τα χαμηλότερα έγχορδα (τσέλα και κοντραμπάσα) 

ακολουθούν με αντίθετη κίνηση, καθοδική πορεία, έτσι ώστε να δοθεί 

έμφαση στην μελωδία και κυρίως στα λόγια που αποδίδονται από ψηλή σε

Παρ. 24α, [104]μ.1

-̂ 1----

Παρ. 24β, [104]μ.2



τονικό ύψος φωνή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η ανοδική 

μελωδική γραμμή που έχει, το φλάουτο, το πίκολο και το κλαρινέτο, η οποία 

είναι κοινή και για τα τρία όργανα.

Δυναμικά η μελωδική πορεία υπογραμμίζεται με crescendo 

το οποίο ξεκινάει από την πρώτη κιοΑας νότα, φτάνοντας στο ανώτατο σημείο 

με την ένδειξη forte(f) πάνω στην κορύφωση της φράσης ολοκληρώνοντας 

την έντονη συναισθηματική φόρτιση που υπάρχει.

Τέλος όσον αφορά τη μελοποίηση των στίχων είναι συλλαβική καθ’ όλη 
τη διάρκεια της φράσης.

Παρ. 25, 14η φράση [104]μ.1-[105]μ.2
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30 'ζΓΤ r λΣχελος

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Τα στοιχεία δυναμικής στην άρια δεν δίνονται ξεκάθαρα σε όλα τα 

σημεία του σπαρτίτο σε σύγκριση με τις ενδείξεις που υπάρχουν στην 

πρωτότυπη παρτιτούρα. Παρ’ όλ’ αυτά στα σημεία όπου ο Καλομοίρης θέλει 

να προβάλλει το λόγο, τα στοιχεία δυναμικής τα οποία σχετίζονται άμεσα με 

την μελωδική πορεία της φράσης είναι σαφή και πολύ συγκεκριμένα.

1. Στην άρια χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο crescendo, όχι μόνο στη 

μελωδική γραμμή αλλά και στην ορχήστρα, σε σημεία έντασης και 

συναισθηματικής φόρτισης, στις κορυφώσεις συνήθως των μελωδικών 

φράσεων. Όπως για παράδειγμα στο [104] μ.6, που είναι το τελευταίο μέτρο 

της άριας γίνεται το μεγαλύτερο crescendo και στο φωνητικό μέρος αλλά και 

στην ορχήστρα(Παρ.1).

Παρ.1
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2. Χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη τεχνική τις δυναμικές αυξομειώσεις ( ), στα 

σημεία που θέλει να προβάλει την πορεία της ανοδικής και καθοδικής 

αντίστοιχα μελωδικής φράσεις προκειμένου να τονίσει χαρακτηριστικά σημεία 

της άριας. Όπως για παράδειγμα στα μέτρα [102] -  [103].
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Παρ. 2

3. Σημεία με έντονο λυρικό και δραματικό στοιχείο που έχουν κατά κόριο 

λόγο απαλό χαρακτήρα αποδίδονται με mp (dolce), ρ, ρρ, ρρρ. Ενώ τα σημεία 

με έντονη δραματική πλοκή και κυρίως αυτά που η χορωδία ή η ορχήστρα 

έχουν τον «πρωταγωνιστικό ρόλο», αποδίδονται με εκκωφαντικά f, ff. To 

παραδειγμα 3(α) στο [95] μ.1- 3, που δίνεται στη συνέχεια είναι τρία μέτρα 

ορχηστρικής γέφυρας χαρακτηριστικά λυρικού ύφους με πρωταγωνιστικό ρόλο
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το πρώτο βιολί και η μελωδική του γραμμή λειτουργεί ως απάντηση στην 

προηγούμενη φράση και το οδηγεί στην επόμενη. Ενώ στο παράδειγμα 3(β) 

στο [93] μ. 1-3, τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η τετράφωνη χορωδία μαζί με 

την ορχήστρα που με σταδιακό crescendo καταλήγει σε μεγάλο forte.

Παρ. 3(α)
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4. Σημεία στα οποία, σημαντικές λέξεις του καμένου αποδίδονται με

τονισμό και μάλιστα ο τονισμός υπάρχει στην κάθε συλλαβή της λέξης και όχι 
μόνο στην πρώτη.

Όπως στο παρακάτω παράδειγμα 4 στο [92] μ. 1-2, στη λέξη «Κύριε» 

που υπάρχει τονισμός σε όλες τις συλλαβές προκειμένου να αποδοθεί με 
μεγαλειώδη τρόπο το όνομά Του.
Παρ. 4

5. Τέλος, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι ενδείξεις της δυναμικής της 

μελωδικής γραμμής είναι ανεξάρτητες από αυτές της ορχήστρας, βέβαια πολλά 

είναι και τα σημεία που συμπίπτουν. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά από το

κείμενο, τη δραματική πλοκή, την επιλογή των οργάνων και το ύφος που θέλει 
να δώσει σε κάθε φράση ο συνθέτης.
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ΡΥΘΜΟΣ

Όπως προαναφέρθηκε ο Μ. Καλομοίρης χρησιμοποιεί στις συνθέσεις 

του διάφορα χαρακτηριστικά ρυθμικά μέσα, προκειμένου να προβάλει και να 

δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο κείμενο.

Το χαρακτηριστικό ρυθμικό στοιχείο που χρησιμοποιεί στο ξεκίνημα 

κάθε φράσης της άριας, παύση ογδόου και όγδοο στο ασθενές μέρος του 

μέτρου-στην άρση-, που συμβαδίζει απόλυτα σε κάθε περίπτωση, με την ροή 

του κειμένου. Στο παράδειγμα 1 είναι από τα πρώτα μέτρα τις άριας και 

σημειώνονται τρεις διαφορετικές είσοδοι με το χαρακτηριστικό μοτίβο.

Παρ.1
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Ο αντιχρονχσμός ή η συγκοπή σε μια μελωδική φράση δημιουργεί 

ένταση και εκφράζει αγωνία93, έτσι ο Καλομοίρης χρησιμοποιεί κυρίως 

αντιχρονισμό στις κορυφώσεις των φράσεων ή σε σημεία που χρειάζεται να 

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση.

Παρ.2(α), [9ό]μ.2 Παρ.2(β), [98]μ.ό

Παρ.2(γ), [101]μ. 2

Παρ.2(δ), [104]μ.4

95 Ρεντζεπέρη Άννα-Μαρία. Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 92
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Η συνεχής επανάληψη όμοιων ρυθμικών μοτίβων (όγδοα, παύσεις 

ογδόων, τρίηχα ογδόων, δέκατα έκτα) και η κίνηση με νότες μικρής χρονικής 

διάρκειας (όγδοα, δέκατα έκτα) όπου και σ’ αυτή την περίπτωση εκφράζουν με 

ιδιαίτερο τρόπο τη συναισθηματική ένταση και αγωνία προσδίδοντας κίνηση 

στο μουσικό κείμενο και μια συνεχή ροή.

Φθόγγοι μεγάλης χρονικής αξίας (τέταρτα παρεστιγμένα, μισά, σύζευξη 

διαρκείας) οι οποίοι χρησιμοποιούνται συνήθως στο τέλος των φράσεων ή στις 

κορυφώσεις με σκοπό να προβάλλουν και να τονίσουν τη σημασία 

συγκεκριμένων λέξεων του κειμένου.

Παρ.3(α), [93]μ.1
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Παρ.3(γ)

Η μελοποίηση των στίχων στο μεγαλύτερο μέρος της άριας είναι 

συλλαβική. Ο μουσικός τονισμός ακολουθεί τον γλωσσικό τονισμό. Τα 

ισχυρά και τα ασθενή μέρη του μέτρου ακολουθούν τους τονισμούς των 

λέξεων του κειμένου.

Στη συνέχεια παρατίθεται η ρυθμική πορεία που ακολουθεί η άρια υπό 

τη μορφή διαγράμματος.
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Σ’ αυτό το σημείο καθώς έχουν εξεταστεί διεξοδικά όλοι εκείνοι οι 

παράμετροι της άριας που κρίθηκαν απαραίτητοι, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην 

αρχή του κεφαλαίου, συνοψίζουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα που ισχύουν 

για το μεγαλύτερο μέρος της άριας.

Συγκεκριμένα:

- Όσον αφορά τη ρυθμική αγωγή, εναλλάσσεται αρκετά συχνά σε 3/4, 11/8, 

7/8, 3/8, 4/8, 9/8, 6/8, 4/4, 2/4, 5/4, 2/2.

Συχνή επανάληψη ίδιων ρυθμικών και μελωδικών μοτίβων, 

χρησιμοποιώντας σε πολλά σημεία μεγεθύνσεις, σμικρύνσεις και παραλλαγές 

αυτών.

- Οι μουσικές φράσεις της άριας συμπίπτουν στο μεγαλύτερο μέρος με τους 

στίχους και ρυθμικά αλλά και μουσικά. Αυτές οι φράσεις άλλοτε τελειώνουν 

με πτώσεις και άλλοτε με κορυφώσεις.

- Συχνή χρήση τριημιτονίου που προσδίδει στη μελωδία ελληνικό χρώμα.

- Χρήση κίνησης με ημιτόνια είτε χρωματικά, είτε διατονικά.

- Χαρακτηριστικές οι ανιούσες και κατιούσες χρωματικές φράσεις.

- Ο διαχωρισμός των μερών της άριας γίνεται σύμφωνα με τη ροή του 

κειμένου όπου στο μεγαλύτερο μέρος συμπίπτει με τις μουσικές φράσεις, όπως 

έχει ήδη προαναφερθεί.

- Κυριαρχεί η συλλαβική μελοποίηση των στίχων και σε λίγα σημεία 

παρατηρείται μελισματική μελοποίηση, κυρίως στο τέλος των φράσεων ή σε 

σημεία που υπάρχουν κορυφώσεις.

- Στις φράσεις που υπάρχουν κορυφώσεις κυριαρχεί έντονα η 

συναισθηματική φόρτιση καθώς η μελωδική γραμμή ως επί το πλείστον 

ακολουθεί το κείμενο.

- Έντονη παρουσία της ορχήστρας σε μέρη δραματικά που έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την πορεία της φράσεις και ταυτόχρονα απλή και λιτή με 

συνοδευτικό χαρακτήρα στα σημεία εκείνα που συνθέτης θέλει να τονίσει το 

κείμενο και την μελωδική γραμμή.
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- Η μελωδία της άριας είναι επηρεασμένη από την μελωδία στις όπερες του 

Βάγκνερ και χαρακτηρίζεται ως ατέρμονη καθώς δεν υπάρχουν συμμετρικές 

διαρθρώσεις των μέτρων ενώ υπάρχει συχνή αλλαγή τονικότητας.

- Χρήση εξαγγελτικών θεμάτων είτε αυτούσια είτε παραλλαγμένα από τα 

ορχηστρικά και φωνητικά μέρη.
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5.3.2. ΜΟΥΣΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΤΟΥ Α ' 

ΜΕΡΟΥΣ

Το χορωδιακό μέρος που θα αναλυθεί στη συνέχεια βρίσκεται στην 

τελευταία σκηνή του 1ου Μέρους της όπερας, [185]μ.1-αρχή [202] και 

απαρτίζεται από τρεις χορωδίες που η κάθε μία από αυτές έχει το δικό της 

ρόλο. Είναι η στιγμή που ο λαός με αναπτερωμένο προς στιγμήν ηθικό 

σχηματίζει Λιτανεία και ψέλνει έξω και μέσα στην Αγια Σόφιά. «Καθώς 

χτυπάνε οι καμπάνες της Αγιά Σόφιάς, η εκκλησία και το παλάτι αρχίζουν να 

φωτίζονται. Διακάκια και παπάδες με ολόλαμπρα άμφια φαίνονται στα σκαλιά 

της εκκλησίας. Στο ύψωμα μπρος το παλάτι παρατάσσονται Άρχοντες και 

αρχόντισσες με Βυζαντινά φορέματα της εποχής της δόξας του Βυζαντίου».96

Ο συνθέτης για λόγους ευκολίας αριθμεί τις χορωδίες και γράφει τον 

ρόλο που δίνει σε κάθε μία από αυτές. Συγκεκριμένα, η Α είναι η τρίφωνη 

παιδική χορωδία (sopranini, contraltini, bassi), που παριστάνει την μία χορωδία 

που βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, η Β είναι η τετράφωνη χορωδία (soprani, 

alti, tenori, bassi), που παριστάνει την κύρια χορωδία που βρίσκεται μέσα στην 

εκκλησία και η Γ είναι τετράφωνη χορωδία που αποτελεί τη λιτανεία και το 

λαό έξω από την εκκλησία.

Η κάθε χορωδία στο μεγαλύτερο μέρος έχει τη δική της μελωδική 

γραμμή και διαφορετικό κείμενο, τα οποία ο συνθέτης συνδέει και περιπλέκει 

με αριστουργηματικό τρόπο. Τα θέματα όσον αφορά την μελωδική γραμμή, 

αν και παραλλαγμένα, και τα κείμενα είναι παρμένα από βυζαντινούς ύμνους.

Αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της όπερας με έντονο 

δραματουργικά χαρακτήρα και φορτισμένο συναισθηματικά. Είναι η στιγμή 

που όλοι γνωρίζουν μέσα βαθιά στην ψυχή τους τι πρόκειται να συμβεί, ότι η 

καταστροφή πλησιάζει και θα είναι μοιραία για όλους. Έτσι ο Καλομοίρης, 

επιλέγει σ’ αυτήν την κορυφαία στιγμή να προβάλει σαν κύριο θέμα το 

κοντάκιο “Τη Υπερμάχω”, το οποίο ψέλνει η χορωδία Β που βρίσκεται μέσα 

στην Αγια Σόφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της σκηνής. Το κείμενο παραμένει

96 Καλομοίρης, Μανώλης. Αθήνα 1961, σελ. 104
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αυτούσιο καθώς περνάει με ιδιαίτερο τρόπο απ' όλες τις φωνές ανά ζευγάρια 

τα οποία κατά κύριο λόγο τραγουδάνε ομοφωνικά, χρησιμοποιώντας ως 

κεντρική πηγή έμπνευσης το βυζαντινό μέλος του κοντακίου “Τη Υπερμάχων.” 

Μέχρι εκείνο το σημείο το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη ακουστεί αρκετές 

φορές με διάφορες παραλλαγές είτε από την χορωδία είτε από την ορχήστρα.

Η παιδική χορωδία (Α) η οποία βρίσκεται επίσης μέσα στην εκκλησία, 

ψέλνει καθ’ όλη τη διάρκεια της σκηνής το “Κύριε Ελέησον” και το “Σώσον 

Κύριε Ελέησον ημάς” σε διάφορες παραλλαγές και σε τρίφωνη επεξεργασία. 

Στην άρια που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εμφανίζεται δύο φορές 

η χορωδία που ψέλνει το Κύριε Ελέησον παραλλαγμένο.

Η χορωδία Γ που βρίσκεται έξω από την εκκλησία και αποτελεί τον 

απλό λαό που πιστεύει στη δύναμη του Κυρίου και περιμένει να γίνει το 

θαύμα, ψέλνει “Σώσον Κύριε το λαόν Σου.” Και σ’ αυτό το μέρος κύρια πηγή 

έμπνευσης αποτέλεσε το βυζαντινό μέλος του συγκεκριμένου ύμνου.

«.. .Ιδιαίτερα στη Λιτανεία ο λαός πρέπει να κρατάει το κέντρο της 

σκηνής με το Υπερμάχω, δεξιά δε και αριστερά οι δύο άλλες χορωδίες που 

δίνουνε το Κύριε Ελέησον και το Σώσον Κύριε Το λαόν σου να βρίσκονται πιο
97στο βάθος, αλλά σε ψηλότερα επίπεδα από τη χορωδία της Λιτανείας».

Οι στίχοι για το κάθε χορωδιακό μέρος είναι οι ακόλουθοι:

1) Χορωδία Α

α'. Κύριε Ελέησον (3). Κύριε Ελέησον. Κύριε!

Κύριε Ελέησον. Τνα Κράζω Σοι. Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε, 

β'. Κύριε Ελέησον. Κύριε Σώσον Ελέησον (4), Κύριε Σώσον Ημάς (3). 

Κύριε Ελέησον. Κύριε Σώσον Ελέησον (3), Σώσον Ημάς.

Κύριε Ελέησον...

γ '. Ίνα Κράζω Σοι, χαίρε Νύμφη ανύμφευτε. Ω! Χαίρε, Χαίρε, Χαίρε! Α!

2) Χορωδία Β

α'. Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια. Ως λυτρωθείσα των δεινών 

ευχαριστήρια. Αναγράφω Σοι η Πόλις Σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το

97 Καλομοίρης, Μανώλης. Αθήνα 1961 (εισαγωγή)
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κράτος το κράτος απροσμάχητων. Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον.

Ίνα κράζω Σοι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

β'. Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια. Ως λυτρωθείσα των δεινών 

ευχαριστήρια. Αναγράφω Σοι η Πόλις Σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το 

κράτος το κράτος απροσμάχητων. Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον. 

γ'. Ίνα κράζω Σοι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε! Χαίρε! Α!

3) Χορωδία Γ

α'. Σώσον Κύριε το λαόν Σου, και ευλογησόν την κληρονομιάν Σου.

Νίκας τοις Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το Σον φυλάττων διά 

του Σταυρού Σου πολίτευμα..

Ίνα Κράζω Σοι Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

β'. Σώσον Κύριε το λαόν Σου, και ευλογησόν την κληρονομιάν Σου.

Νίκας τοις Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το Σον φυλάττων διά 

του Σταυρού Σου πολίτευμα. Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον. 

γ'. Ίνα Κράζω Σοι. Α!

Στη συνέχεια στα πλαίσια της ανάλυσης επισημαίνονται με αναλυτικό 

τρόπο όλες οι είσοδοι των φωνών γιατί αυτό αποτελεί και όλο το ενδιαφέρον 

της σκηνής και εξετάζονται οι εξής παράμετροι: διαχωρισμός μερών σύμφωνα 

με τη μελοποίηση των στίχων, δυναμική, μελωδία, συνοδεία, ενορχήστρωση, 

tempo, ρυθμός, κορυφώσεις, εξαγγελτικά θέματα. Επίσης επιση μαίνονται τα 

στοιχεία που προσδιορίζουν τον ελληνικό χαρακτήρα του αποσπάσματος και 

τα σημεία εκείνα που ταυτίζονται με τα βυζαντινά μέλη.

Ως προς τη μορφολογική ανάλυση, το μορφικό σχήμα του 

αποσπάσματος δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο και αυτό έγκειται στο γεγονός ότι 

στην πορεία της σύνθεσης εμπλέκονται θέματα που περιέχουν διαφορετικά 

στοιχεία μεταξύ τους. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα στις τελευταίες 

κυρίως όπερες του Wagner, που κυριαρχεί το στοιχείο της ατέρμονης 

μελωδίας. Όπως για παράδειγμα, στα περισσότερα σημεία όταν η μία χορωδία
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τελειώνει μια μουσική ενότητα, ξεκινάει η άλλη χορωδία τη δική της και έτσι 

οι φωνές περιπλέκονται μεταξύ τους και το μορφικό του σχήμα δεν είναι 

ξεκάθαρο.

Είναι όμως σκόπιμο να καθοριστεί το μορφικό σχήμα του χορωδιακού 

μέρους σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις νοηματικές ενότητες. Επομένως το 

τελευταίο χορωδιακό μέρος του 1ου Μέρους της όπερας χωρίζεται ως εξής: α', 

β \ γ'. Μεταξύ α' και β' μέρους υπάρχει μια ορχηστρική γέφυρα η οποία 

ανήκει στο β' μέρος γιατί από εκείνο το σημείο ξεκινάει καινούρια μουσική 

ενότητα.

Συγκεκριμένα:

Το α' Μέρος αποτελείται από 33 μέτρα, [ 187]μ2-τέλος[193], που 

εναλλάσσονται ως εξής: 3/4, 4/4, 2/4, 3/2. Η ρυθμική αγωγή αλλάζει σχεδόν 

σε κάθε μέτρο χωρίς να υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα ρυθμικά σχήματα τα 

οποία ως επί το πλείστον είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας (όγδοα, τρίηχα 

ογδόων, τέταρτα, μισά) και αυτό οφείλεται στις ρυθμικές αγωγές που έχει 

επιλέξει γι’ αυτό το μέρος ο συνθέτης. Θεωρείται από τα αργά μέρη της άριας 

στο οποίο δίνουν έμφαση οι μεγάλες σε χρονική διάρκεια νότες και είναι 

επόμενο αφού πρόκειται για προσευχή.

Το β' μέρος αποτελείται από 20 μέτρα [ 195μ. 1 — τέλος [199], που η 

ρυθμική τους αγωγή εναλλάσσεται σε αρκετά σημεία ως εξής: 4/4, 3/2. Οι 

χορωδίες Β και Γ όσον αφορά το ρυθμικό τους μέρος κινούνται στα ίδια 

πλαίσια με το προηγούμενο μέρος, ρυθμικά σχήματα με νότες μεγάλης 

χρονικής διάρκειας, χρησιμοποιεί κυρίως τέταρτα και μισά και σε ελάχιστα 

σημεία όγδοα Σε αντίθεση με την Α χορωδία που ξεφεύγει από τα ρυθμικά 

σχήματα που είχαμε συναντήσει ως αυτό το σημείο της σκηνής και επιστρέφει 

στα γνωστά ρυθμικά σχήματα που χρησιμοποιεί ο Καλομοίρης κατά τη 

διάρκεια της όπερας κυρίως στα χορωδιακά μέρη με νότες μικρής χρονικής 

διάρκειας. Έτσι το ρυθμικό σχήμα που παραθέτει αρχικά είναι τα συνεχόμενα 

τρίηχα ογδόων ( ^  ) τα οποία εναλλάσσονται στις διάφορες φωνές. Αυτές οι 

εναλλαγές που χρησιμοποιεί προσδίδουν στο χορωδιακό μέρος ένα διαλογικό
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χαρακτήρα. Τέλος, στα τέσσερα τελευταία μέτρα χρησιμοποιεί ανοδικά 

συνεχόμενα όγδοα (αρχικά) και δέκατα έκτα (στη συνέχεια).

Το γ ' μέρος, το οποίο θα το χαρακτηρίζαμε ως καταληκτικό, 

αποτελείται από εφτά μέτρα και εναλλάσσεται ως εξής: 3/2, 4/4, 2/4. Είναι 

σύντομο μέρος αλλά αρκετά έντονο, ίσως να μην αποτελεί καν αυτοτελή μέρος 

αλλά θα ήταν παράληψη αν δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι γιατί αλλάζει ύφος και 

χαρακτήρα και αποτελεί την κορύφωση όλης της σκηνής. Όσον αφορά το 

ρυθμικό μέρος και οι τρεις χορωδίες κινούνται κυρίως με νότες μεγάλης 

χρονικής διάρκειας.

ΡΥΘΜ ΟΣ

Στο μεγαλύτερο μέρος της σκηνής ο Καλομοίρης γράφει 

χρησιμοποιώντας την αξία του τετάρτου. Σε γενικές γραμμές, οι διακυμάνσεις 

στα ρυθμικά σχήματα είναι ελάχιστες κυρίως στις δύο τετράφωνες χορωδίες. 

Χρησιμοποιεί αρκετά απλή και λιτή γραφή συγκριτικά με το προηγούμενο 

απόσπασμα που αναλύσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια που χρησιμοποιεί ως 

επί το πλείστον νότες μικρής χρονικής διάρκειας και μεγάλη ποικιλία στα 

ρυθμικά σχήματα. Η επιλογή των ρυθμικών μοτίβων από το συνθέτη δεν είναι 

καθόλου τυχαία, αντιθέτως είναι πολλή συγκεκριμένη αφού κατά κύριο λόγο οι 

κύριες πηγές έμπνευσης είναι το βυζαντινό μέλος.

Επίσης ένας ακόμα σημαντικός λόγος που ο συνθέτης επιλέγει μεγάλες 

σε χρονική διάρκεια νότες, είναι ότι έχει ως βασικό σκοπό να προβάλει το 

κείμενο και από τη στιγμή που εμπλέκονται τρεις χορωδίες με διαφορετικά 

κείμενα η κάθε μία και σε πολλά σημεία τραγουδάνε ταυτόχρονα θα ήταν 

ανώφελο να μην δώσει την ευκαιρία να ακουστούν ξεκάθαρα όλα τα θέματα.

Χαρακτηριστικό ρυθμικό σχήμα αποτελούν τα τρία τέταρτα που 

βρίσκονται στο [187]μ.2 του α' μέρους τα οποία συναντάμε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σκηνής και κυρίως στις εισόδους των φωνών της Α χορωδίας 

όπου τραγουδάνε το “Τη Υπερμάχων.” Συγκεκριμένα εμφανίζεται για πρώτη 

φορά, όπως προαναφέρθηκε, στο 1° μέτρο το οποίο είναι σε 3/4 στις συλλαβές
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-Τη - υ - περ -, όπου αποδίδεται από τις αντρικές φωνές και στο 4° μέτρο 

εμφανίζεται στις ίδιες συλλαβές από τις γυναικείες φωνές με τη διαφορά ότι 

είναι σε 4/4 και ξεκινάει στην άρση (Παρ. 1). Το ίδιο συμβαίνει και στο 7° 

μέτρο το οποίο λειτουργεί σαν απάντηση στα προηγούμενα μέτρα από τις 

αντρικές φωνές με τη διαφορά ότι αλλάζουν τα λόγια και επομένως και οι 

συλλαβές που συνοδεύουν το ρυθμικό μοτίβο( - ως - λυ - τρω - ). Τα υπόλοιπα 

μέτρα στη συνέχεια, στην Β και Γ χορωδία, όσον αφορά το ρυθμικό σχήμα 

τους βασίζονται ως επί το πλείστο στα προηγούμενα μέτρα. Ομοφωνική 

κίνηση κυρίως με τέταρτα και μισά. Καινούρια ρυθμικά στοιχεία αποτελούν 

τα τρίηχα ογδόων που βάζει ο συνθέτης κυρίως στις καταλήξεις των φράσεων, 

και τα τρίηχα τετάρτων που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στο [189]μ.5.

Παρ. 1:

α) tenori & bassi β) soprani & alti

Όσον αφορά το κείμενο που έχει επιλεχθεί να τραγουδήσει η παιδική 

χορωδία, «Κύριε Ελέησον», ταιριάζει έτσι κι αλλιώς σε μελισματική 

μελοποίηση, από τα βυζαντινά μέλη της εκκλησίας μας που όλες οι 

παραλλαγές του «Κύριε Ελέησον» έχουν μελισματικό χαρακτήρα. Επομένως 

η επιλογή να αποδοθεί από παιδιά δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι παιδικές 

φωνές είναι σαφώς ποιο ευέλικτες και προσδίδουν έναν τόνο αισιοδοξίας και 

χαράς στη συγκεκριμένη σκηνή.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Ο Καλομοίρης χρησιμοποιεί με αριστουργηματικό τρόπο τις 

διακυμάνσεις της δυναμικής, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν καθαρά οι είσοδοι της 

κάθε χορωδίας και κατ? επέκταση των φωνών και να δια φαίνονται με
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σαφήνεια τα θέματα που παραθέτει. Καθ' όλη τη διάρκεια του α' μέρους οι 

δυναμικές κυμαίνονται κατά κύριο λόγο από ρ μέχρι mf και χρησιμοποιεί σε 

αρκετά σημεία την ένδειξη dolce προκειμένου να τονίσει ότι είναι μια δύσκολη 

ώρα για όλους στο Βυζάντιο και είναι η στιγμή της προσευχής. Έτσι σε μια 

έντονη σκηνή σαν και αυτή οι αυξομειώσεις της δυναμικής αποτελούν το 

σημαντικότερο παράγοντα.

Συγκεκριμένα, ως προς τη δυναμική της Α χορωδίας, αρχικά μπαίνει 

forte με χαρακτηριστικό τα τονισμένα τέταρτα που χρησιμοποιεί στο πρώτο 

μέτρο και στις δύο αντρικές φωνές, που τραγουδάνε unissono, (Παρ. 1, α και 

β) το οποίο μετατρέπεται σε piano όταν το θέμα περνάει στις γυναικείες φωνές 

[187]μ.5, όπου με crescendo στο επόμενο μέτρο φτάνει σε mf. Είναι ακριβώς 

το μέτρο που κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της η παιδική χορωδία (Β) 

με τη δυναμική ένδειξη mp. Έτι παρατηρούμε ότι η χορωδία Α που έχει ως 

κύριο θέμα το “Τη Υπερμάχων”, πρέπει εκ των πραγμάτων να ακούγεται πιο 

δυνατά από την χορωδία Β για να ακούγεται ευκρινώς το κύριο θέμα.

Στη συνέχεια η ένδειξη mp περνάει και στην χορωδία Α όπου μετά από 

τέσσερα μέτρα [ 189] αποκτάει δευτερεύοντα ρόλο γιατί εμφανίζεται για πρώτη 

φορά και η τρίτη χορωδία Γ με την ένδειξη mf.

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος του α' Μέρους που έχουν 

κάνει όλες οι χορωδίες την εμφάνισή τους, οι δυναμικές διακυμάνσεις 

κυμαίνονται από mp μέχρι f. Σε αρκετά σημεία όπου τραγουδάνε συγχρόνως 

όλες οι χορωδίες και το αποτέλεσμα είναι έτσι κι αλλιώς συγκλονιστικό ο 

Καλομοίρης χρησιμοποιεί σταδιακά crescendi που οδηγούν σε μεγάλα forte. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα τελευταία 12 μέτρα.

Στη συνέχεια, το β' μέρος ως προς τη δυναμική, κινείται στο 

μεγαλύτερο μέρος του με έντονες αυξομειώσεις και σε πολλά σημεία ακραίες, 

καθώς αυξάνεται η ένταση που ήδη υπάρχει στο λαό. Η επανάληψη του 

πρώτου θέματος στην αρχή του β' μέρους κινείται από όλες τις φωνές και από 

την ορχήστρα σε mezzo piano (mp). Η ένταση αυξάνεται αρχικά σε mezzo 

forte (mf), από το [196] μ. 4, όπου η φωνή των sopranini της Α χορωδίας έχουν 

το χαρακτηριστικό μοτίβο των συνεχόμενων τρίηχων ογδόων, και μεταφέρεται
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στην Γ χορωδία όπου από τη δυναμική του (mp) που είχε μέχρι εκείνο το 

σημείο, στο [197]μ.1 που ξεκινάει νέο θέμα και αλλάζει ύφος κινείται στη 

δυναμική του forte (ί).

Στη συνέχεια, οι δυναμικές αυξομειώσεις που χρησιμοποιεί δεν 

ξεπερνάνε το (mp), με δυναμικά ανοίγματα πάνω στις μελωδικές κορυφώσεις. 

Έτσι παρατηρούμε ότι η ένταση που επιθυμεί ο συνθέτης να βγει σ’ αυτή την 

κορυφαία στιγμή του έργου, δεν επιτυγχάνεται με υπερβολές από έντονα 

crescendi και εκκωφαντικά forte, αλλά με απλή και λιτή γραφή ώστε η 

απαιτούμενη ένταση να πηγάζει από την ψυχή του λαού ανεξάρτητα από τις 

αυξομειώσεις της δυναμικής.

Στα πέντε τελευταία μέτρα ξεκινάει από τις δύο χορωδίες (Β και Γ ) ένα 

crescendo το οποίο συνεχίζει και περνάει και στην Α χορωδία, κατά την είσοδό 

της, για να καταλήξει σ’ ένα δυνατό σημείο κορύφωσης χωρίς να υπάρχει 

συγκεκριμένη ένδειξη δυναμικής. Είναι το σημείο που τελειώνει το β' μέρος 

και οδηγεί τη σκηνή στο γ' μέρος που είναι και το τελευταίο.

Το γ ' μέρος όπου είναι και το καταληκτικό, κινείται σαφώς σε ποιο 

έντονες διακυμάνσεις όσον αφορά τη δυναμική. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή 

της ανάλυσης θεωρείται από τις κορυφαίες στιγμές της όπερας και επόμενο 

είναι το καταληκτικό του μέρος να είναι έντονο, συγκλονιστικό και να 

αποτελεί ένα είδος ξεσπάσματος.

Από την πρώτη είσοδο της φωνής των bassi της Β χορωδίας ξεκινάει 

ένα crescendo το οποίο με μοναδικό τρόπο περνάει από όλες τις φωνές και 

καταλήγει σ’ ένα δυνατό Fortissimo (ff) στο [201]μ. 1 το οποίο κορυφώνεται 

και με εντυπωσιακό τρόπο σβήνει εντελώς σε pianissimo (ρρ), στο τελευταίο 

μέτρο.Παρ. 2, άρση[200]-μ.2 (Α & Β χορωδία)
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Παρ. 3, [200]μ. 2 (Γ χορωδία)

ΜΕΛΩΔΙΑ

Οι γραμμές και των τριών φωνών της Α χορωδίας ακολουθούν κυρίως 

μελωδική κίνηση με διαστήματα δεύτερης και τρίτης. Η μελωδική πορεία που 

ακολουθούν, από την μια φράση στην άλλη είναι ως επί το πλείστον ανοδική. 

Στην αρχή του α' μέρους ξεκινάνε από το κατώτατο τονικά σημείο και 

σταδιακά στο τελευταίο μέτρο του φτάνουν στο ανώτατο. Έτσι παρατηρούμε 

ότι αν και χρησιμοποιεί στην κάθε φράση μικρά μελωδικά διαστήματα δεν 

περιορίζεται σ’ αυτά αντιθέτως με τη σταδιακή ανοδική πορεία που 

χρησιμοποιεί από μέτρο σε μέτρο δίνει μεγαλύτερη έκταση στην μελωδική 

γραμμή.

Επιπλέον, η μελωδική πορεία που ακολουθούν οι φωνές σε κάθε φράση 

είναι πολλή συγκεκριμένη σε σχέση με το κείμενο και μουσικά βρίσκεται πολύ 

κοντά ως προς το ύφος στις διάφορες παραλλαγές των βυζαντινών μελών. 

Χαρακτηριστική είναι η κορύφωση που γίνεται κάθε φορά στη λέξη 

“Ελέησον” και συγκεκριμένα στη συλλαβή -λέ- που έρχεται από ανοδική 

πορεία και με μέλισμα ακολουθεί φθίνουσα πορεία φτάνοντας είτε στην αρχική 

νότα (της φράσης) είτε σε χαμηλότερη.

Παρ. 4, [190]μ. 1-3 (Α χορωδία)
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Στο β' μέρος κυριαρχούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα διαστήματα τέταρτης 

και πέμπτης χωρίς να ξεφεύγουν κατά πολύ από την μελωδική κίνηση που 

περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Αρχικά, οι μελωδικές γραμμές 

που ακολουθούν στα δύο πρώτα μέτρα που εμφανίζονται οι τρεις φωνές της Α 

χορωδία (Παρ. 5α), έχουν κοινά στοιχεία με τα δύο πρώτα μέτρα του α' μέρους 

(Παρ. 5β) όσον αφορά τα μελωδικά διαστήματα που χρησιμοποιεί με τη 

διαφορά ότι στο δεύτερο μέρος το αρχικό θέμα βρίσκεται ένα ημιτόνιο κάτω. 

Παρ. 5α, [196]μ.1-2

Παρ. 5β, [188]μ.1-3

Στα επόμένα πέντε μέτρα, [196]μ.3-[197]μ.2, ο συνθέτης χρησιμοποιεί 

πηδήματα, είτε ανιόντα είτε κατιόντα. τετάρτης, πέμπτης και έκτης στα 

συνεχόμενα τρίηχα ογδόων τα οποία περνάνε ως διάλογο από την μια φωνή 

στην άλλη. Χαρακτηριστικό μοτίβο, το οποίο στη συνέχεια επαναλαμβάνεται 

είτε αυτούσιο είτε παραλλαγμένο.
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Παρ. 6

Η τσελέστα έχοντας συνοδευτικό ρόλο παίζει unissono με την μελωδική 

γραμμή αρχικά των contraltini και στη συνέχεια των sopranini. Από το 

[197]μ.3 μέχρι την πρώτη κίνηση του [199], οι φωνές των alti και μπάσων 

τραγουδούν ομοφωνικά την κύρια μελωδική γραμμή η οποία ως επί το 

πλείστον κινείται με διαστήματα δεύτερης, είτε διατονικά είτε χρωματικά, και 

τρίτης ενώ η φωνή των sopranini από το [198]μ.1 επανέρχεται ως συνοδεία με 

το χαρακτηριστικό ρυθμικό μοτίβο (συνεχόμενα τρίηχα ογδόων) που 

περιγράψαμε παραπάνω.

Στα τελευταία τρία μέτρα αρχικά και οι τρεις φωνές ακολουθούν 

ανοδική πορεία με χρωματικά ημιτόνια, φτάνοντας στο ανώτατο σημείο στην 

πρώτη κίνηση του [199]μ. 3, το οποίο αποδίδεται από τις φωνές των sopranini, 

alti με τέταρτο παρεστιγμένο και από την φωνή των μπάσων με ήμισυ 

παρεστιγμένο πάνω στη συλλαβή -λέ- και στη συνέχεια με μικρό μέλισμα 

ακολουθώντας φθίνουσα πορεία επιστρέφουν στην βάση τους.98 

Παρ. 7, [199]μ. 1-4

98 Η μελωδική γραμμή των sopranini επιστρέφει στην αρχική νότα, ενώ οι μελωδικές γραμμές των alti 
και bassi επιστρέφουν σε χαμηλότερες τονικά νότες από τις αρχικές. Η μελοποίηση που του 
συγκεκριμένου χορωδιακού μέρους βασίζεται κατά πολύ στις διάφορες παραλλαγές των βυζαντινών 
μελών του “Κύριε Ελέησον”.
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Στο γ ' μέρος που κορυφώνεται η σκηνή με πρωταγωνιστές την αγωνία 

του λαού, ο συνθέτης επιλέγει να ακουσθεί η τελευταία φράση του κοντακίου 

“Τη Υπερμάχων” από όλες τις φωνές χρησιμοποιώντας ως βασικό θέμα, 

παραλλαγμένο το βυζαντινό μέλος. Χαρακτηριστικά είναι τα διαστήματα 

τετάρτης, πέμπτης και έκτης που κυριαρχούν στις τρεις εισόδους των φωνών 

και οι αλλοιωμένες νότες που προσδίδουν ελληνικό χρώμα στην μελωδία.

Παρ. 8, άρση[200]-μ.2
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Όσον αφορά την μελοποίηση του α'μέρους της Β χορωδίας 

χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από εναλλαγή διαστημάτων δεύτερης ως 

πέμπτης. Μέχρι το [191]μ.3 οι φωνές τραγουδάνε εναλλάξ σε ζευγάρια 

ομοφωνικά το κοντάκιο «Τη Υπερμάχων» το οποίο μελωδικά έχει πολλά κοινά 

στοιχεία με το βυζαντινό μέλος." Η μελοποίηση είναι λιτή και απλή όπως 

αρμόζει σε μια προσευχή, χωρίς υπερβολές και έντονα στοιχεία. Σε πολλά 

σημεία ο συνθέτης χρησιμοποιεί κίνηση με ημιτόνια είτε χρωματικά είτε 

διατονικά. Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι ανιούσες ή κατιούσες μελωδικές 

κινήσεις που χρησιμοποιεί σε όλες τις φωνές καθ’ όλη τη διάρκεια της σκηνής.

Στο Υ  μέρος, η μελωδική γραμμή της Β χορωδίας ξεφεύγει από την 

μελωδική πορεία που είχε σημειωθεί ως το τέλος του β' μέρους.

Συγκεκριμένα, ξεφεύγει από τα μικρά μελωδικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας 

πηδήματα τετάρτης, πέμπτης και έκτης, αλλοιωμένες νότες και χρωματικά 

ημιτόνια. Η μεγάλη κορύφωση όλης της σκηνής σημειώνεται στο [201]μ.1

99 βλέπε στο α' μέρος του παραρτήματος, που παραθέτουμε το βυζαντινό μέλος του κοντακίου « Τη 
Υπερμάχων»
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από την Β χορωδία, που με μια κραυγή και οι τέσσερις φωνές φτάνουν στο 

υψηλότερο τονικά σημείο σε τέταρτο παρεστιγμένο το οποίο ξεσπάει και στη 

συνέχεια εξασθενεί με την κατιούσα μελωδική πορεία που ακολουθούν πάνω 

στα εξάηχα ογδόων.

Παρ. 9, [202] μ. 1 (Β Χορωδία)

Τέλος, σε γενικές γραμμές η μελοποίηση της Γ χορωδίας είναι απλή και 

κινείται διατονικά εκτός από κάποια χαρακτηριστικά σημεία που ο συνθέτης 

θέλει να τονίσει τον ελληνικό χαρακτήρα του έργου και χρησιμοποιεί 

μελωδικά ξεσπάσματα με αλλοιώσεις και ανιούσες ή κατιούσες χρωματικές 

κινήσεις. Η μελωδική γραμμή της Γ χορωδίας δεν απέχει πολύ από το 

βυζαντινό μέλος του “Σώσον Κύριε το λαόν Σου”.

Αρχικά με την πρώτη είσοδο των alti και bassi που τραγουδάνε το θέμα 

ομοφωνικά, η μελωδία κινείται κυρίως διατονικά είτε ανοδικά είτε καθοδικά. 

Στο [190]μ.2 το θέμα περνάει στην φωνή των τενόρων και μέχρι το [191]μ. 1 

ακολουθεί την ίδια μελωδική πορεία. Στο [190]μ.3 όπου σταδιακά μπαίνουν 

όλες οι φωνές, η κάθε φωνή κινείται ανεξάρτητα έχοντας τη δική της μελωδική 

γραμμή. Από εκείνο το μέτρο και μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους 

χρησιμοποιεί πυκνή γραφή για την Β χορωδία και σε πολλά σημεία 

μελισματική δίνοντάς της τον πρωτεύοντα ρόλο.

Εκτός από τα μικρά μελωδικά διατονικά διαστήματα, εμφανίζονται 

συχνά μεγάλα πηδήματα διαστημάτων τετάρτης και άνω. Αυτά τα μελωδικά 

ξεσπάσματα τονίζουν ως επί το πλείστον τη σημασία συγκεκριμένων φράσεων 

και λέξεων του κειμένου.
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Η μελοποίηση των στίχων είναι κατά κύριο λόγο συλλαβική και μόνο 

σε μεμονωμένα σημεία των φράσεων κυρίως της Α χορωδίας παρατηρείται 

μελισματική μελοποίηση. Όπως προαναφέρθηκε, σε αρκετά σημεία η κίνηση 

των φωνών είναι ομοφωνική κυρίως στην Β χορο)δία όπου έχει και την κύρια 

μελωδία. Έτσι δίνεται η αίσθηση της βυζαντινής μουσικής και είναι ακριβώς 

αυτό που θέλει να επιτύχει ο συνθέτης μέσα από αυτό μέρος, την αίσθηση της 

προσευχής, της πίστης προς τον Κύριο, της παράκλησης και γι’ αυτό 

χρησιμοποιεί ύμνους της εκκλησίας μας. Αυτή η ομοφωνική κίνηση σε 

συνδυασμό με τα μικρά σχετικά μελωδικά διαστήματα παραπέμπει σε 

εκκλησιαστική μουσική και εκφράζει την κοινή ψυχολογία100 του απλού λαού 

που βρίσκεται είτε έξω, είτε μέσα από την εκκλησία και προσεύχεται σαν ένας 

άνθρωπος.

Επίσης, η διάρθρωση των ισχυρών και ασθενών μερών του μέτρου σε 

γενικές γραμμές ακολουθούν τον ρυθμό του στίχου ή τον τονισμό των λέξεων 

και αυτό ισχύει και στα τρία κείμενα που έχει η κάθε μία χορωδία χωριστά. 

Εξαίρεση αποτελούν κάποια σημεία που υπάρχουν μελίσματα όπως για 

παράδειγμα στο [188]μ.5 στη μελοποίηση του στίχου Κύριε Ελέησον.

Παρ. 10, [188]μ.2-3

100 Ρεντζεπέρη, Άννα-Μαρία. Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 178
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ΕΞΑΓΤΕΛΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ

Τα εξαγγελτικά μοτίβα που χρησιμοποιεί ο Καλομοίρης στο χορωδιακό 

μέρος είναι σύντομα και εμφανίζονται μόνο στα ορχηστρικά μέρη, είτε 

αυτούσια είτε παραλλαγμένα. Η παραλλαγή στα εξαγγελτικά μοτίβα μπορεί 

να είναι μελωδική, ρυθμική και αρμονική.101

Στη συγκεκριμένη σκηνή, εφόσον πρόκειται κατά κύριο λόγο για 

εκκλησιαστική μουσική και διαδραματίζεται μέσα και έξω από την εκκλησία, 

το βασικότερο εξαγγελτικό μοτίβο το οποίο ακούγεται καθ’ όλη τη διάρκεια, 

είτε αυτούσιο είτε με διάφορες παραλλαγές, είναι το τελευταίο, των καμπάνων 

(Παρ. 7). Το συγκεκριμένο μοτίβο υπάρχει σε όλα τα σημεία που παίζουν 

καμπάνες ή campanelli, αλλά και στο δεύτερο μέρος [195]μ.2 τραγουδάνε alti 

και bassi της Β Χορωδίας unissono με τα έγχορδα μέρος του εξαγγελτικού 

θέματος των καμπάνων (βλ. παρ. 11).

Αρκετά χαρακτηριστικό σημείο τα μέτρα [192]μ. 1-2, στην ορχήστρα 

και συγκεκριμένα στην μελωδική γραμμή των βιολιών που παίζουν μέρος από 

το 2° εξαγγελτικό μοτίβο, της Παναγιάς, (Παρ. 1 Ια και β)

Παρ. 11 α, εξαγγελτικό θέμα της Παναγιάς

101 Βλέπε κεφάλαιο 5.1.
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Παρ. lip,  [192]μ. 1-2

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ

Όσον αφορά το ορχηστρικό μέρος, αναπόφευκτα λειτουργεί ως 

συνοδεία σε γενικές γραμμές με αρκετά έντονο χαρακτήρα χωρίς να δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στα χορωδιακά μέρη. Αρκετά είναι τα σημεία όπου 

κάποιες ομάδες οργάνων από την ορχήστρα κινούνται παράλληλα με τις 

μελωδικές γραμμές της κάθε φωνής ακολουθώντας κυρίως το νόημα των 

κειμένων και τις δυναμικές κορυφώσεις. Όπως για παράδειγμα στα πέντε 

τελευταία μέτρα του α μέρους.

Παρ. 12, άρση[193]-μ. 5
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Καθ' όλη τη διάρκεια του μέρους ο αρμονικός ρυθμός της ορχήστρας 

είναι αρκετά πυκνός σε σύγκριση με τον αρμονικό ρυθμό που έχει η κάθε 

χορωδία.

Η τελευταία σκηνή όπως προαναφέρθηκε ξεκινάει στο [185]μ.1 όπου 

μπαίνει αρχικά η ορχήστρα με έντονο χαρακτήρα τον οποίο υπογραμμίζει με 

μοναδικό τρόπο ο ήχος από τις καμπάνες που παραθέτει αρχικά. Ακούγεται 

ένα χαρακτηριστικό μοτίβο, το οποίο ονομάζουμε α για λόγους ευκολίας 

επειδή ακούγεται σε διάφορες παραλλαγές καθ’ όλη τη διάρκεια της σκηνής, 

και επαναλαμβάνεται δύο φορές στα επόμενα τέσσερα μέτρα από τις καμπάνες 

και τα τύμπανα που ηχούν διαστήματα τέταρτης και πέμπτης με τονισμένα 

τέταρτα και μισά.102

Στη συνέχεια, πυκνώνει η ενορχήστρωση με ένα γρήγορο ανοδικό 

πέρασμα σε στυλ glissando που ακούγεται αρχικά από τα'βιολιά και στη 

συνέχεια από τα ξύλινα πνευστά, φτάνοντας σε πολύ ψηλές περιοχές. Τώρα το 

χαρακτηριστικό μοτίβο που είχαν οι καμπάνες ακούγεται και από τα χαμηλά, 

σε τονικό ύψος, όργανα της ορχήστρας σε μικρότερες ρυθμικές αξίες 

(τέταρτα). Στα τελευταία τέσσερα μέτρα, πριν μπει η Β χορωδία με το πρώτο 

θέμα, το χαρακτηριστικό μοτίβο μεταφέρεται στα υψηλά, σε τονικό ύψος, 

όργανα και στις καμπάνες που παίζουν σε υψηλή περιοχή σε ακόμα μικρότερες 

αξίες (τρίηχα ογδόων), ενώ τα χάλκινα πνευστά και κυρίως οι τρομπέτες 

παίζουν σπαστές συγχορδίες σε δέκατα έκτα.

Παρ. 13

102 Αυτό το μοτίβο α, είναι αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω, ότι ακούγεται στην Α χορωδία στο β' 
μέρος και περνάει από φωνή σε φωνή. Αυτό το μοτίβο λοιπόν είναι η παραλλαγή του α που 
παρατίθεται για πρώτη φορά στην αρχή της σκηνής από τις καμπάνες και τα τύμπανα.
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Στο [187]μ.2 που μπαίνει η χορωδία οι καμπάνες δεν ακούγονται πια 

και το μοτίβο μεταφέρεται στα βιολιά που συνεχίζουν να παίζουν σε υψηλή 

περιοχή (παρ. 13).

Παρ. 14, [187]μ. 1-3

Τα έγχορδα, αρχικά και τα φαγκότα στη συνέχεια μέχρι το [190]μ.2 

ακολουθούν μια ανοδική πορεία σε συνεχόμενα όγδοα που υπογραμμίζουν την 

μελωδική πορεία της κάθε χορωδίας. Σε πολλά σημεία παίζουν κοινά 

πράγματα, όπως για παράδειγμα στην αρχή του [188]μ.3 τα πρώτα βιολιά 

παίζουν την ίδια μελωδία με τις φωνές των soprani και alti της Β χορωδίας και 

στη συνέχεια στο τέλος του [188] τα βιολιά παίζουν δυο οκτάβες πάνω από την 

μελωδική γραμμή της Α χορωδίας.

Από το [190]μ.2 που ηχούν τα τύμπανα όμοια με το μοτίβο α που είχαμε 

συναντήσει στα πρώτα μέτρα και μέχρι το τέλος του α μέρους ο όγκος της 

ορχήστρας πυκνώνει και γίνεται πιο έντονος κυρίως στα σημεία που 

τραγουδάνε οι δύο χορωδίες (Β και Γ) μαζί και για μεγάλη χρονική διάρκεια 

δημιουργώντας μια επιβλητική ατμόσφαιρα. Σε όλη αυτή τη διάρκεια και 

μέχρι το τέλος του [193] η ορχήστρα είναι χωρισμένη σχηματίζοντας κάθετες
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συγχορδίες και η κάθε ομάδα οργάνων παίζει την ίδια μελωδική γραμμή 

αντίστοιχα με την μελωδική γραμμή της κάθε φωνής της Β χορωδίας.

Από την άρση του [194] και μέχρι το [195] που ξεκινάει το β' μέρος 

υπάρχει μια ορχηστρική γέφυρα που όλα τα όργανα παίζουν σε αργό ρυθμό το 

θέμα που είχε ακουστεί στα προηγούμενα μέτρα (Ινα κράζω σοι...) αρχικά 

αυτούσιο και στη συνέχεια παραλλαγμένο, ενώ οι τρομπέτες και τα τρομπόνια 

ενισχύουν τον ήχο και κατά συνέπεια τον όγκο της ορχήστρας ξεφεύγοντας 

από το ρυθμικό σύνολο που παίζει τέταρτα.

Παρ. 9

Στη συνέχεια χαρακτηριστικό είναι το μοτίβο το οποίο είναι παραλλαγή 

του α μοτίβου που παίζουν αρχικά τα έγχορδα σε pizzicato στο [195]μ. 2. Σε 

αυτό το σημείο η μελωδική γραμμή των εγχόρδων συμβαδίζει με την μελωδική 

γραμμή των alti και bassi που παίζουν unissono.

Παρ. 10, [195]μ. 2-4



1 1 0

Στα [19ό]μ.3-5 το μοτίβο α μεταφέρεται αρχικά στην celesta σε 

μικρότερη χρονική διάρκεια (τρίηχα ογδόων) και στη συνέχεια στα campanelli 

που παίζουν την ίδια μελωδική γραμμή με τις φωνές της Α χορωδίας (παρ. 11). 

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος του[197] τα βιολιά παίζουν την

μελωδική γραμμή των soprani και των tenori της Β χορωδίας που τραγουδάνε 
unissono.

Παρ. 11

Το μοτίβο α συνεχίζεται να ακούγεται από τα χαμηλά όργανα της 

ορχήστρας και κυρίως από τα τύμπανα σε τέταρτα από την αρχή του [197] που 

έχουν τελειώσει την μελωδική τους γραμμή τα campanelli μέχρι το τέλος του 
β' μέρους.

Παρ. 12, [197]μ. 1-4

Τα υπόλοιπα όργανα έχουν συνοδευτικό ρόλο ενισχύοντας την αρμονία 

με κάθετες συγχορδίες. Παρ’ όλ’ αυτά από την άρση του [198] και μέχρι το 

τέλος της σκηνής που τα βιολιά παίζουν στην υψηλότερη τους περιοχή σε ρρρ 

σπαστές συγχορδίες με συνεχόμενα δέκατα έκτα ενισχύουν με μοναδικό τρόπο 

την ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα η παρουσία της ορχήστρας
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γίνεται εντονότερη και ο αρμονικός της ρυθμός πυκνώνει. Τον ρόλο των 

βιολιών στα τελευταία μέτρα της σκηνής παίρνουν τα κοντραμπάσα που 

παίζουν στην χαμηλή τους περιοχή το ίδιο μοτίβο σε δέκατα έκτα με τη μορφή 

Ισοκράτη που με μεγάλο crescendo καταλήγει στην μεγάλη κορύφωση στο 

τέλος του [200] που ακούγεται μια μεγάλη κανονιά από την grand casa και 

ακολουθεί το μεγάλο ξέσπασμα από το λαό και εκεί τελειώνει η σκηνή.

Παρ. 13, [200]μ.1-[201]μ.1

, 2 Η*?*

Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οι φωνές καθ? 

όλη τη διάρκεια της σκηνής, αρχικά παρατίθεται περιγραφικά και στη συνέχεια 

γραμμικά για να γίνει κατανοητή και να υπάρχει η ολοκληρωμένη της εικόνα.

Το α' Μέρος ξεκινάει με τη δυναμική είσοδο των αντρικών φωνών 

(tenori, bassi) της Β χορωδίας με τον πρώτο στίχο του κοντακίου “Τη 

Υπερμάχω.” Καθ’ όλη τη διάρκεια του α' Μέρους οι στίχοι του κοντακίου 

περνάνε από όλες τις φωνές έχοντας τον κυριότερο ρόλο της σκηνής όσον 

αφορά το κείμενο και όχι την μελωδική γραμμή, σε σύγκριση με τις άλλες δύο 

χορωδίες που έχουν συνοδευτικό χαρακτήρα κυρίως στα πρώτα μέτρα.

Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε το α' Μέρος ξεκινάει με τις 

αντρικές φωνές, [187]μ. 2, όπου στα τέσσερα πρώτα μέτρα εκθέτουν για πρώτη 

φορά ομοφωνικά το βασικό θέμα, «Τη ΥπερμάχωΣτρατηγώ Τα νικητήρια», το 

οποίο στο [187]μ.5 παρουσιάζεται από τις γυναικείες φωνές (soprani, alti) ένα 

ημιτόνιο πάνω από την αρχική είσοδο των αντρών. Η συγκεκριμένη είσοδος 

παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον γιατί η νότα που έχει ως βάση για την
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μελωδική της γραμμή η γυναικεία χορωδία είναι η κατάληξη της μελωδικής 

γραμμής των αντρών. Στη συνέχεια, μετά από τέσσερα μέτρα το βασικό θέμα 

επιστρέφει στις αντρικές φωνές με παραλλαγμένη την μελωδική γραμμή και με 

το στίχο, «Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια», και παρατηρούμε ότι και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση η νότα που έχει ως βάση η μελωδική γραμμή 

των αντρικών φωνών είναι η κατάληξη της μελωδικής γραμμής των γυναικών. 

Ακουστικά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτή η συνεχόμενη ανοδική πορεία που 

ακολουθεί ανεξάρτητα αν είναι μικρή και πολλές φορές δεν είναι αντιληπτή, 

υποσυνείδητα δημιουργεί το αίσθημα της αγωνίας.

Στο [188]μ.1 πραγματοποιείται η είσοδος της Γ χορωδίας (sopranini, 

contraltini, bassi), όπου ανεξάρτητα από το βασικό θέμα που παρουσιάζει η Β 

χορωδία, ακούγεται ταυτόχρονα δύο φορές το Κύριε Ελέησον. Στο [189]μ.1 οι 

χορωδίες Α και Β τελειώνουν την μελωδική τους γραμμή στη δεύτερη κίνηση 

ενώ στον τρίτο χρόνο εμφανίζεται για πρώτη φορά η Γ χορωδία όπου οι 

χαμηλές σε τονικό ύψος φωνές (alti, bassi), τραγουδάνε ομοφωνικά «Σώσον 

Κύριε Το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομιάν Σου». Στο επόμενο μέτρο 

οι γυναικείες φωνές της Β χορωδίας με την ένδειξη dolce αλλάζουν ύφος και 

μελωδική γραμμή, ακολουθώντας τους παρακάτω στίχους του κοντακίου, 

«Αναγράφω Σοι η Πόλις Σου Θεοτόκε».

Στο [190]μ.1 πραγματοποιείται η είσοδος της Α χορωδίας για δεύτερη 

φορά για τρία μέτρα. Στο ίδιο μέτρο ενώ οι Alti και Bassi της Γ χορωδίας 

τελειώνουν το μέρος τους αμέσως μετά, [190]μ.2, η μελωδία περνάει στην 

φωνή των τενόρων. Στα επόμενα μέτρα μπαίνουν διαδοχικά και οι υπόλοιπες 

φωνές της Γ χορωδίας με παραλλαγμένη την μελωδική γραμμή των τενόρων 

και με τους παρακάτω στίχους, «Νίκας τοις Βασιλεύσι, κατά βαρβάρων 

δωρούμενος και το Σον φυλάττων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα» . Επομένως, 

οι bassi μπαίνουν στον πρώτο χρόνο του [190]μ.3, έχοντας το πρώτο μέτρο 

όμοιο με αυτό των τενόρων, ενώ η φωνή των alti μπαίνει στην τρίτη κίνηση 

του ίδιου μέτρου ένα τόνο πάνω και τέλος η φωνή των soprani μπαίνει στην 

πρώτη κίνηση του επόμενου μέτρου μια τετάρτη καθαρή (4η Κ) πάνω από 

εκείνο το σημείο.
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Στην πρώτη κίνηση του ίδιου μέτρου, [190]μ.3, πραγματοποιείται η 

είσοδος των φωνών bassi και alti της Β χορωδίας όπου τραγουδάνε για τα 

επόμενα τρία μέτρα ομοφωνικά τους παρακάτω στίχους του κοντακίου, 

«Άλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητοι».

Στο επόμενο μέτρο, αρχή [191], και για δύο μέτρα κάνει την εμφάνισή 

της η παιδική χορωδία (Α), ψέλνοντας: «Κύριε Ελέησον, Κύριε!».

Στο [191]μ.3 με την είσοδο της Β χορωδίας όπου οι φωνές μπαίνουν 

ανά ζεύγη διαδοχικά, πρώτα οι ψηλές (soprani, tenori) στην τρίτη κίνηση του 

μέτρου που τραγουδάνε ομοφωνικά και στη συνέχεια, στην πρώτη κίνηση του 

επόμενου μέτρου, οι χαμηλές φωνές (alti, bassi) που τραγουδάνε, επίσης, 

ομοφωνικά οδηγούν το α' Μέρος της σκηνής στο τέλος του.

Μέχρι την πρώτη κίνηση του [192]μ.1, οι δυο χορωδίες Β και Γ 

κινούνται παράλληλα αν και ανεξάρτητα όσον αφορά την μελωδική γραμμή 

και το κείμενο, αλλά άμεσα συνδεδεμένες αρμονικά. Η Β χορωδία συνεχίζει 

με τους στίχους, «Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον», ενώ η Γ χορωδία 

συνεχίζει με τους στίχους που προαναφέραμε παραπάνω.

Από το [192]μ.1, που μπαίνει η Α χορωδία δυναμικά ψέλνοντας για δύο 

μέτρα, «Κύριε Ε)ώησον» ξεκινάει η καταληκτική φράση του α Μέρους. Η Α 

και Β χορωδία από τη δεύτερη κίνηση του [192]μ.2, ψέλνουν «Ίνα Κράζω Σοι, 

χαίρε, νύμφη ανύμφευτε». Στο πρώτο μέτρο οι δυο χορωδίες ξεκινάνε 

ομοφωνικά και στη συνέχεια η Β χορωδία τραγουδάει ομοφωνικά μέχρι το 

τέλος σχεδόν αυτούσια την μελωδία του βυζαντινού μέλους, ενώ στην Α 

χορωδία οι φωνές των (sopranini και contraltini) τραγουδάνε ομοφωνικά 

παραλλαγμένη την μελωδική γραμμή και η φωνή των bassi ακολουθεί τη δική 

της μελωδική γραμμή που όσον αφορά το ρυθμικό στοιχείο ακολουθεί την 

γραμμή της Β χορωδίας.

Τέλος, η Γ χορωδία εμφανίζεται στην τρίτη κίνηση του επόμενου 

μέτρου, [193]μ.1, ως απάντηση με το ίδιο κείμενο και την ίδια μελωδική 

γραμμή με αυτή της Β χορωδίας με τη διαφορά ότι βρίσκεται μια 4η Καθαρή 

πάνω και η γραμμή των μπάσων είναι ανεξάρτητη από τις άλλες φωνές καθώς
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η είσοδός της έχει έρθει λίγο νωρίτερα και ακολουθεί την μελωδική γραμμή 

(χαμηλών οργάνων).

Στο [195]μ.1, με την είσοδο των soprani και tenori της Β χορωδίας, 

ξεκινάει το β' Μέρος στο οποίο επαναλαμβάνονται και στις τρεις χορωδίες 

αυτούσια τα κείμενα του α Μέρους. Επομένως, στη δεύτερη κίνηση του 

μέτρου πραγματοποιείται η είσοδος των δύο φωνών που προαναφέραμε που 

ομοφωνικά τραγουδάνε τους στίχους «Τη Υπερμάχω...», ενώ στην πρώτη 

κίνηση του επόμενου μέτρου πραγματοποιείται η είσοδος των άλλων δύο 

φωνών (alti, bassi). Από’ κει και πέρα και οι τέσσερις φωνές της Β χορωδίας 

τραγουδάνε συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια του μέρους. Εξαίρεση αποτελούν 

τα δύο μέτρα [19ό]μ.4-5, που έχουν παύσεις οι alti και οι bassi. Είναι το 

σημείο που έχουν τελειώσει με την πρώτη τους είσοδο και ακούγεται το 

βασικό θέμα από τις άλλες δύο φωνές .

Ενδιαφέρον αποτελεί ο τρόπος που έχει επεξεργαστεί ο συνθέτης τις 

φωνές της Γ χορωδίας. Από την αρχή του β' Μέρους μέχρι το τέλος του, οι 

φωνές ανά ζεύγη πραγματοποιούν εναλλάξ συνολικά πέντε εισόδους.

Συγκεκριμένα:

1η Είσοδος στην τρίτη κίνηση του [195]μ.2 -  alti, bassi

2η Είσοδος στην πρώτη κίνηση του [196]μ.3 -  soprani, tenori

3η Είσοδος στην πρώτη κίνηση του [197]μ.1 -  όλες οι φωνές μαζί

4η Είσοδος στην πρώτη κίνηση του [198]μ.1 -  alti, bassi

5η Είσοδος στην τρίτη κίνηση του [198]μ.4 -  soprani, tenori, ενώ οι άλλες 

δύο φωνές συνεχίζουν την μελωδική τους γραμμή.

Πίνακας 1

Έτσι παρατηρούμε ότι χωρίζει τις τέσσερις φωνές ανά ζεύγη να 

τραγουδάνε ομοφωνικά και βάζει τις υψηλές φωνές (σοπράνο, τενόρους), όσον 

αφορά το τονικό ύψος, μαζί και τις χαμηλές φωνές (άλτο, μπάσους) μαζί. Οι 

είσοδοι που πραγματοποιούν οι φωνές σε ζεύγη δεν είναι τυχαίες, όπως
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φαίνεται καθαρά από το παραπάνω σχήμα ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη 

σειρά καθώς αρχικά μπαίνουν εναλλάξ και στη συνέχεια μπλέκονται και οι 

τέσσερις φωνές μαζί.

Τέλος, η πορεία της Α χορωδίας στο β' Μέρος αποτελεί μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον συγκριτικά με το προηγούμενο μέρος, γιατί οι φωνές είτε 

ομοφωνικά, είτε μεμονωμένες συμμετέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του μέρους. 

Για μεγαλύτερη ευκολία στην ανάλυση δίνεται ο παρακάτω πίνακας:

1η Είσοδος Πρώτη κίνηση του [196]μ.1 -  sopranini, contraltini, bassi

(unissono)
2η Είσοδος Πρώτη κίνηση του [196]μ.3 -  contraltini

3η Είσοδος Πρώτη κίνηση του [19ό]μ.4 -  sopranini

4η Είσοδος Πρώτη κίνηση του [197]μ.1 -  contraltini, bassi

5η Είσοδος Πρώτη κίνηση του [197]μ. 2 -  sopranini

6η Είσοδος Δεύτερη κίνηση του [197]μ.3 -  alti, bassi (unissono)

7η Είσοδος Πρώτη κίνηση του [198]μ.1 -  soprani και alti, bassi 

(unissono). Στο [198]μ.2? η φωνή των soprani τελειώνουν 

την μελωδική τους γραμμή ενώ οι άλλες δύο φωνές 

συνεχίζουν.

8η Είσοδος Τρίτη κίνηση του [199]μ.1 -  soprani, alti, bassi (Ι&ΙΙ)

Πίνακας 2

Το γ5 μέρος που είναι και το τελευταίο του χορωδιακού μέρους και 

ξεκινάει στο τέλος του [199] με τις φωνές των μπάσων από την Β και Γ 

χορωδία να τραγουδάνε unissono. Στα επόμενα τρία μέτρα σταδιακά 

ολοκληρώνονται όλες οι είσοδοι των φωνών, οι οποίες είναι συνολικά πέντε 

και φαίνονται καθαρά στον πίνακα 3. Αρχικά όλες οι φωνές ξεκινάνε με το 

ίδιο κείμενο «Ίνα κράζω Σοι...» το οποίο στη συνέχεια παραλλάσσεται 

ανάλογα με την μελωδική γραμμή που έχει η κάθε φωνή.
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1η Είσοδος Τρίτη κίνηση του [199]μ.4 -  bassi (Β Sc Γ χορωδία)

2η Είσοδος Δεύτερη κίνηση του [200]μ. 1 -  sopranini (Α χορωδία), alti 

(Β χορωδία)

3η Είσοδος Τρίτη κίνηση του [200] μ. 1 -  contraltini (Α χορωδία), tenori 

( Β χορωδία)

4η Είσοδος Πρώτη κίνηση του [200] μ.2 — soprani (Β χορωδία)

5η Είσοδος Δεύτερη κίνηση του [200]μ.3 -  soprani, alti, tenori, bassi 

(Γ χορωδία)

Πίνακας 3

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζεται διαγραμματικά οι είσοδοι 

και η πορεία όλων των φωνών που σημειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σκηνής.
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Α [187] 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο [188] 1ο 2ο 3ο 4ο
sopranini Κύριε Ε λέ η σον Κύριε Ε

contraltini

•
Κύριε Ε λέ η σον Κύριε Ε

bassi

•
Κύριε Ε 

• ----------------
λέ η σον Κύριε Ε

Β
soprani Τη Υπερμάχω Στρατηγώ Τα Νικητήρια 

• ----------------------------------------------------------- - ·

alti Τη Υπερμάχω Στρατηγώ Τα Νικητήρια 

• ----------------------------------------- - ·

tenon Τη Υπερμάχω Στρατηγώ Τα Νικητήρια Ως Λυτρωθείσα των δει 
φ ----------------------

♦

bassi Τη Υπερμάχω Στρατηγώ Τα Νικητήρια
m ----------------------

• •

Γ·
soprani

aiti

tenori

bassi

Α 5o [189] 1o 2o 3ο 4ο 5ο [190] 1ο 2ο 3ο
sopranini λέ η-σον

m
Κύριε Ε λέ Π σον

contraltini

w

λέ η-σον
• ---------

Κύριε
«I

Ε λέ Π
V

σον
α

bassi

----  -- 1 ' " " 9

λέ η-σον
w

Κύριε 
m ---------

Ε λέ Π
•

σον
--------Λ----------------------------------------- ·

Β
soprani Αναγράφω Σοι η Πόλις Σου Θεοτόκε Θεοτό κε

α

alti
•

Αναγράφω Σοι η Πόλις Σου Θεοτόκε Θεοτό

W

κε κε Άλλως έ
Α

tenori νών ευχαριστήρια

• W

bassi

W

... .....  .........
Αλλως έ

W # ----------------
Γ

soprani

alti Σώσον Κύριε τον Λαόν Σου και Ευλογητον την Κληρονομιάν Σου Ν ί

• -------------------------------------------------------------- ·  · —
tenori Νί κας τοις Βασιλεύ

• ---------------------
bassi Σώσον Κύριε τον Λαόν Σου και Ευλογητον την Κληρονομιάν Σου

•  #



sopranini Κύριε Ελέησον Κύριε

contraltini

bassi

Κύριε Ελέησον Κύριε

• -----------------·

Β
soprani Εκ τταντοίων με κιν δύ νων ε λευθέ ρω

alti χουσα το κράτος αττροσμάχητον 
............ _ _____

W

Εκπαντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ελευ θέ ρω

tenori
W  —

Εκ τταντοίων με κιν δύ νων ε λευθέ ρω

bassi χουσπ  νο κράτος απροσμάχητον 
------ ------------------------------- m

W

Εκπαντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ελευ θέ ρω

W

Γ
soprani Νίκας τοις βασιλεύσι κα βαρβάρων δωρούμενος και το Σον φυλάττων δια του Σταυρού Σου πο λί τευ

alti κας τοις Βασιλεύση κατά Βαρβάρων δωρούμενος και το Σον φυλάττων δια του Σταυρού Σου πο λί λί

V

τευ

tenori σι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το Σονφυλάτων δια του Σταυ ρου Σου πολίτευ μα πο λί τευ

■ ·

bassi Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρού με νος και το Σον φυλάττων διά του Σταυ ρου Σουπο λί τευ

•

V

A [192] 1ο 2ο [193] 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο
sopranini Κύ ρι ε ε λέ ησον Ίνα κρά ζω Σοι Χαίρε Χαι ρε Νύφηανύμφευτε ανύμφευτε!

contraltini

bassi

Β
soprani

alti

tenori

bassi

Γ
soprani

alti

tenori

bassi

• ----------------

Κύ ρι ε ε 

α

λέ ησον Ίνα κρά ζω Σοι Χαίρε Χα> ρε Νύφηανύμφευτε ανύμφευτε!

ν
Κύ ρι ε ε 

• ----------------

λέ ησον Ίνα κρά ζω Σοι Χαίρε Χαι ρε Νύφηανύμφευτε ανύμφευτε!

Ίνα  κρά ζω Σοι Χαίρε Νύμφηα νύμ φευ τε ανύμφευ τε!

σον Ίνα κρά ζω Σοι Χαίρε Νύμφηα νύμ φευ τε ανύμφευ τε!

Ίνα κρά ζω Σοι Χαίρε Νύμφηα νύμ φευ τε ανύμφευ τε!

Ίνα κρά ζω Σοι Χαίρε Νύμφηα νύμ φευ τε ανύμφευ τε!

μα Ίνα κρα ζω Σοι Χαίρε νύμ φη α νύμ φευ τε!

μα

μα

Ίνα κρά ζω Σοι Χαίρε νύμ φη α νύμ φευ τε!

Ίνα κρά ζω Σοι Χαίρε νύμ φη α νύμ φευ τε!

μα Ίνα κρά ζω Σοι Χαίρε νύμ φη α νύμ φευ τε!
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A [195] 1o 2o 30 [196] 1 ο 2o 3ο 4ο 5ο [197] 1ο
sopranini Κύρΐ ε Ε λέ ησον! ΚύριεΣώσονΕλέησονΚύριε(2)ΣώσονΗμάς

•  f  «--------------------------·
contraltini Κ ύρ ιε Ε λέ ησον! ΚύριεΣώσονΕλέησον(2) ΚύριεΣώσονΗμάς

•  ·  · ---------- ·
bassi Κύρι ε Ε λέ ησον! ΚύριεΣώσονΗμάς

• --------------------- ·  · ----------·
Β

soprani Τη Υ περ μάχω Στρατη γώ τα Νικη τη ρι α α Ως λυτρω θείσα των δει νών ευχαρι στη ρι α Ανα

alti
·"■"..

Τη Στρατηγώ νικητήρια τη Στρατηγώ Τη Υπερμάχω Νικητήρια Αναγράφω
a  a  α

tenon Τη Υ περ

•  w  ·
μάχω Στρατη γώ τα Νικη τη ρι α α Ως λυτρω θείσα των δει νών ευχαρι στη ρι α Ανα

bassi

• ......
Τη Στρατηγώ νικητήρια τη Στρατηγώ Τη Υπερμάχω Νικητήρια Αναγράφω 
■ Λ  Α ---------------------• ............ ·  ·

Γ
soprani

alti

tenori

bassi

Και Ευλογησον Την Κληρονο μίαν Σου Νί καςΤοις

• ------------------------------------------------------------------
Σώσον Κύ ρι ε τον λαόν Σου Νί καςΤοις

• --------------------------------------------------- ·  · ----------------
Και Ευλογησον Την Κληρονο μίαν Σου Νί καςΤοις

• ------------------------------------------------------------------
Σώσον Κύ ρι ε τον λαόν Σου Νί καςΤοις 

• ---------------------------------------------------·  » ---------------

A 2ο 3ο 4ο [198] 1ο 2ο 3ο 4ο [199] 1ο 2ο
sopranini ΚύριεΣώσονΗμάς ΚύριεΣώσονΕλέησον(4)ΣώσονΗμάς ΚύριεΕλέησον(2)ΚύριεΕ

. a  a  α -----------------------

contraltini

bassi

W  ...... - ■ "W w  W “
Κύριε Ε λέ η σον Κύ ριε Ε λέ η σον Κύ ριε ελέ η σον ε λέ η σον. ΚύριεΕ λέησον(2)ΚύριεΕ

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κύριε Ε λέ η σον Κύ ριε Ε λέ η σον Κύ ριε ελέ η σον ε λέ η σον. ΚύριεΕ λέησον(2)ΚύριεΕ 

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B

soprani γράφω Σοι η Πό λιςΣουΘεο τόκε Άλλως έ χου σα το κράτος απρο σμά χη τον εκ παν τοιων με κιν δύνων ελευ

alti Σοι η Πόλις ΘεοτόκεΘεοτόκεΘεοτόκεΆλλωςέχουσατο κράτος απροσμά χη τον εκ παν τοίων με κιν δύνων ελευ

tenori γράφω Σοι η Πό λιςΣουΘεο τόκε Αλλως έ χου σα το κράτος απρο σμά χη τον εκ παν τοιων με κιν δύνων ελευ

bassi Σοι η Πόλις ΘεοτόκεΘεοτόκεΘεοτόκεΆλλωςέχουσατο κράτος απροσμά χη τον εκ παν τοίων με κιν δύνων ελευ

Γ
soprani Βασιλεύ σι κατά Βαρβαρωνδωρού μένος Εκ παν τοίων με κιν δύνων ελευ

α  Λ

alti Βασιλεύ

.....  ·  ·

σι κατά Βαρβαρωνδωρούμενος ΚαιτοΣονφυλάττωνδιατουΣταυρούΣουπολί τευ μα
α

tenori Βασιλεύ

W

σ ι κατά Βαρβαρωνδωρούμενος Εκ παν τοίων με κιν δύνων ελευ
α  Λ

bassi Βασιλεύ

.......·  ·

σι κατά Βαρβαρωνδωρούμενος ΚαιτοΣονφυλάττωνδιατουΣταυρούΣουπολί τευ μα 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·



120

A 3o 4o [200] 1o 2o 3o 4o [201] [202]
sopranini λέ Π σον Ίνα Κρα ζω Σοι Χαίρε Νύμφη ώ χαίρε χαίρε χαίρε Α! 

A  Α
Α! Α!

contraltini λέ Π σον Ίνα κρά ζω Σοι ΧαιρεΝύμφί]Χαίρε χαίρε χαίρε Α! 
A  Α

Α! Α!

bassi λέ η σον Ίνα κράζω ζω Σοι χαίρεΝύμφη α νύ μφευ τε Χαίρε Χαίρε A! Α! 
λ  α

Α!

..........
B

soprani θέ ρω σον
A  Mfe

alti θέ ρω σον

•  ·
Ίνα Κρα ζω Σοι Χαίρε Νύμφη ώ χαίρε χαίρε χαίρε Α! Αί A! Α.

W

Α

tenori θέ ρω σον Ίνα κρά ζω Σοι ΧαιρεΝύμφηΧαίρε χαίρε χαίρε Α! Α! A! Α.

W

bassi θέ (S&) σον

W  9

Ινα κρά ζω Σοι χαίρεΝύμφη α νύ μφευ τε Χαίρε Χαίρε A! Α! Α! Α.

•

W  · ....... ·

Γ

soprani θέ •ρω σον 1 να κρα ζω Σοι Α!
Α

alti λέ Π σον Ί να κρα ζω Σοι Α! 
Α  Λ

W

4»

tenori θέ ρω σον Ί να κρα ζω Σοι Α!
a  α

bassi θέ ρω σονη μας 1 να κρα ζω Σοι Α!
A  Α

•
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Σ' αυτό το σημείο καθώς έχουν εξεταστεί διεξοδικά όλοι εκείνοι οι 

μουσικοί παράμετροι του χορωδιακού μέρους, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην 

αρχή του κεφαλαίου, συνοψίζουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα που ισχύουν 

για το μεγαλύτερο του μουσικού αποσπάσματος.

- Όσον αφορά την μελωδία, ο Καλομοίρης χρησιμοποιεί σε πολλά σημεία 

την ατέρμονη μελωδία του Βάγκνερ, όπως προαναφέρθηκε10̂ είναι ελεύθερη, 

«χωρίς τέλος», και δεν αποτελείται από 4, 8 ή 16 μέτρα σύμφωνα με τους 

κλασσικούς κανόνες, αλλάζει συχνά τονικότητες και δεν διακόπτεται από 

ενδιάμεσες πτώσεις. Χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον ανοδικά η καθοδικά 

διαστήματα δευτέρας και τρίτης ενώ χρησιμοποιεί μεγαλύτερα διαστήματα ή 

πηδήματα 4ης, 5ης και 6ης σε μελωδικά ξεσπάσματα με σκοπό να υπογραμμίσει 

τη σημασία συγκεκριμένων λέξεων ή γεγονότων.

Επίσης χρησιμοποιεί αυθεντικά βυζαντινά μέλη, τα οποία επεξεργάζεται 

με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποδοθούν από μεγάλες τρίφωνες ή 

τετράφωνες χορωδίες. Σε πολλά σημεία δημιουργεί δικές του μελωδίες που 

βρίσκονται κοντά στα βυζαντινά μέλη ως προς το ύφος, την μελωδία και το 

ρυθμό.

- Υπάρχει συχνή εναλλαγή στη ρυθμική αγωγή, χωρίς όμως ταυτόχρονα να 

είναι και ποικίλη. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί σε όλη τη διάρκεια της 

σκηνή τις ρυθμικές αγωγές, 3/4, 4/4, 2/4, 3/2 τις οποίες εναλλάσσει σε κάθε 

μέτρο.

- Ως προς το ρυθμό περιορίζεται σε ποιο συγκεκριμένα ρυθμικά μοτίβα 

κυρίως μεγάλης χρονική διάρκειας. Ενώ χρησιμοποιεί ρυθμικά μοτίβα 

μικρότερης χρονικής διάρκειας, συνήθως στο τέλος του κάθε μέρος και σε 

σημεία με έντονο χαρακτήρα.

Συχνή επανάληψη ίδιων ρυθμικών και μελωδικών μοτίβων στην κάθε 

χορωδία, αντίστοιχα.

- Χρησιμοποιεί αρκετά συχνά ζεύγη φωνών να τραγουδάνε ομοφωνικά, είτε 

οι γυναικείες φωνές μαζί και οι αντρικές φωνές μαζί, είτε οι χαμηλές σε τονικό

JOj βλ. κεφάλαιο 5, «Δομή του πρώτου μέρους»
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ύψος μαζί και οι υψηλές μαζί. Σε πολλά σημεία της Α ' χορωδίας τραγουδάνε 

και οι τρεις φωνές ομοφωνικά.

- Οι δυναμικές αυξομειώσεις γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφή 

κάθε φορά οι είσοδοι των φωνών.

- Οι δυναμικές αυξομειώσεις δεν συμπίπτουν πάντα με αυτές της χορωδίας.

- Οι μουσικές φράσεις της κάθε φωνής συμπίπτουν στο μεγαλύτερο μέρος με 

τους στίχους και ρυθμικά αλλά και μουσικά. Αυτές οι φράσεις άλλοτε 

τελειώνουν με πτώσεις και άλλοτε με κορυφώσεις.

- Η μελοποίηση ως επί το πλείστον είναι συλλαβική και μόνο σε λίγα 

σημεία χρησιμοποιεί μελισματική μελοποίηση κυρίως στις μελωδικές γραμμές 

της Α' χορωδίας.

- Έντονη η παρουσία της ορχήστρας σε μέρη δραματικά που έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την πορεία της φράσεις και ταυτόχρονα απλή και λιτή με 

συνοδευτικό χαρακτήρα στα σημεία εκείνα που συνθέτης θέλει να τονίσει το 

κείμενο και την μελωδική γραμμή.

- Ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οι φωνές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σκηνής, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, δεν είναι καθόλου 

τυχαίος. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί με μοναδικό τρόπο τις εισόδους και την 

κίνηση της κάθε φωνές έτσι ώστε ενώ ακούγεται καθ’ όλη τη διάρκεια από 

όλες τις φωνές της Β' Χορωδίας το βασικό θέμα που είναι το Κοντάκιο «Τη 

Υπερμάχων», να ακούγονται παράλληλα και οι υπόλοιποι ύμνοι χωρίς να 

αποτελούν δευτερεύοντα ρόλο. Οι είσοδοι των φωνών είναι πολλοί 

συγκεκριμένοι και παρατηρούμε ότι σε σχεδόν σε κάθε είσοδο, κυρίως της Β' 

και Τ' χορωδίας, δύο φωνές τραγουδάνε ομοφωνικά.

- Έντονη η παρουσία της ορχήστρας και των τριών χορωδιών μαζί σε σημεία 

που το απαιτεί η ροή των κειμένων, συνήθως στο τέλος των μερών που είναι 

χωρισμένη η σκηνή.

- Σε πολλά σημεία, κάποιες ομάδες οργάνων, ντουμπλάρουν κάποιες ομάδες 

φωνών. Συνήθως οι υψηλές φωνές ντουμπλάρονται από αντίστοιχου τονικού 

ύψους όργανα και αντίστροφα.



- Χρήση εξαγγελτικών θεμάτων του Μανώλη Καλομοίρη τα οποία 

αποδίδονται από ορχηστρικά και φωνητικά μέρη είτε αυτούσια είτε 

παραλλαγμένα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η μουσική τραγωδία, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος αποτελεί την 

ύστατη σκηνική δημιουργία της συνθετικής ζωής του Μανώλη Καλομοίρη. Το 

εθνικό δραματικό δημιούργημα του Νίκου Καζαντζάκη μετατράπηκε σε 

μουσικό αριστούργημα περικλείοντας ότι καλύτερο είχε στο είναι του ο 

Μανώλης Καλομοίρης από δύναμη, ψυχή, καρδιά, όνειρο και απελπισία.

Πρόκειται για ένα μουσικό θρύλο, στον οποίο παρατηρείται αδιάπτωτη 

πνευματική συνέχεια με τις προηγούμενες του όπερες, τον Πρωτομάστορα 

(1916) και το Δαχτυλίδι της Μάνας (1917) αλλά και μια οργανική εξέλιξη, που 

επισφραγίζουν το μόχθο μιας πεντηκονταετίας του συνθέτη.1 Η συνθετική 

πορεία που ακολουθεί ο Καλομοίρης στη συγκεκριμένη όπερα δεν απέχει και 

πολύ από αυτήν του Πρωτομάστορα καθώς εφαρμόζει την αρχή της ατέρμονης 

μελωδίας και τα εξαγγελτικά μοτίβα του Βάγκνερ, χωρίς να ξεφεύγει από τα 

καλλιτεχνικά του ιδανικά και την πίστη του προς την ελληνική μουσική ιδέα. 

Έτσι χρησιμοποιεί αυθεντικούς βυζαντινούς ήχους και ψαλμούς τους οποίους 

άλλοτε τους επεξεργάζεται και τους παραλλάσσει και άλλοτε κρατώντας την 

βασική ιδέα, χτίζει καινούριες μελωδίες οι οποίες βασίζονται κατά πολύ στο 

βυζαντινό μέλος. Επίσης χρησιμοποιεί στοιχεία από την ελληνική δημοτική 

μουσική, όπως η χρήση τριημιτονίου, ο Ισοκράτης και η ρυθμική αγωγή (6/8, 

5/8, 9/8, κ.α.).

Η επιλογή των εξαγγελτικών θεμάτων που παρεμβάλλονται κατά την 

πορεία της όπερας είτε σε ορχηστρικά είτε σε φωνητικά μέρη δεν είναι τυχαία, 

αντιθέτως είναι συγκεκριμένα και απόλυτα συνδεδεμένα με την πορεία του 

ποιητικού λόγου.

Στην παρούσα εργασία έγινε διεξοδική εξέταση, δύο 

αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων διαφορετικού ύφους και στυλ του πρώτου 

μέρους της όπερας. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τα λιμπρέτα τους και τα 

αντίστοιχα λογοτεχνικά τους πρότυπα καθώς και οι κυριότεροι μουσικοί 

παράμετροι που συντέλεσαν στη δημιουργία τους.

5 Δούνιας, Μίνου. Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 11
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Ως προς τα κείμενα, εξετάστηκαν και συγκρίθηκαν τα πρότυπα 

λογοτεχνικά κείμενα με τα αντίστοιχα λιμπρέτα της όπερας καθώς και οι 

υποθέσεις τους. Ο Μανώλης Καλομοίρης στην όπερα του, αν και χρειάστηκε 

να συντομεύσει κάποιες σκηνές και να παραλείψει κάποιες άλλες για λόγους 

μουσικής οικονομίας, ακολουθεί με μεγάλο σεβασμό το πρωτότυπο κείμενο 

προβάλλοντας τις ίδιες αξίες και πιστεύω καθώς και τα μηνύματα που είχε 

δώσει ο Καζαντζάκης στην τραγωδία του.

Ως προς την μουσική ανάλυση των δύο αποσπασμάτων εξετάστηκαν οι 

εξής παράμετροι: ρυθμικές εναλλαγές, ρυθμικά σχήματα, μελωδία, δυναμική, 

κορυφώσεις, μουσικές φράσεις, εξαγγελτικά θέματα, σχέση μουσικής και 

λόγου, ενορχήστρωση και μουσικές επιρροές. Μέσα από αυτές τις 

παραμέτρους ο Καλομοίρης έχει ως στόχο να προβάλλει το κείμενο και να 

τονίσει συγκεκριμένα σημεία του κειμένου που έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

την πορεία του έργου. Στο μεγαλύτερο μέρος του α μέρους η μελοποίηση που 

χρησιμοποιεί είναι συλλαβική και μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις που 

επιθυμεί να τονίσει λέξεις με έντονο δραματουργικά χαρακτήρα χρησιμοποιεί 

μελισματική.

Όσον αφορά τα μουσικά χαρακτηριστικά και τη δομή της 

συγκεκριμένης όπερας ο Καλομοίρης έχει επηρεαστεί από την ρομαντική και 

την ύστερη ρομαντική περίοδο, που δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των 

μερών, και ως επί το πλείστον από την γερμανική σχολή όπου και σπούδασε 

και συγκεκριμένα από τις όπερες του Βάγκνερ που θαύμαζε ιδιαίτερα.

Ως προς τον ρυθμό χρησιμοποιεί ποικίλα ρυθμικά σχήματα τα οποία 

συμπίπτουν με το ποιητικό κείμενο και συχνές εναλλαγές στην ρυθμική αγωγή 

οι οποίες παρατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της όπερας. Στο πρώτο 

μουσικό απόσπασμα που αναλύθηκε παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί κίνηση με 

νότες μικρής χρονικής διάρκειας (όγδοα, δέκατα έκτα), και μόνο σε μεγάλες 

κορυφώσεις ή σε σημεία που θέλει να δώσει έμφαση χρησιμοποιεί νότες 

μεγάλης χρονικής διάρκειας(τέταρτα, μισά). Ενώ αντιθέτως το δεύτερο 

απόσπασμα που αναλύθηκε στη συνέχεια χρησιμοποιεί κίνηση με νότες
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μεγάλης χρονικής διάρκειας και μόνο σε σημεία έντονα που θέλει να τονίσει 

συγκεκριμένες καταστάσεις ή στα τελευταία μέτρα των φράσεων χρησιμοποιεί 

κίνηση με νότες μικρής χρονικής διάρκειας.

Όλο το πρώτο μέρος της όπερας αποτελείται από έντονα μουσικά 

στοιχεία, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα σημείο ύφεσης. Έτσι ώστε να 

διαφαίνεται το φοβισμένο και ανέλπιδο πρόσωπο του λαού που ακόμα και τη 

στιγμή που περιμένει το θαύμα της Υπερμάχου, γνωρίζει ότι το κακό πρόκειται 

να συμβεί. Ο Καλομοίρης μέσα από την μουσική του επεξεργασία αναβιώνει 

και ανθίζει με αριστουργηματικό τρόπο το ιστορικό πρόβλημα που υφίσταται 

ακόμα και σήμερα, περί της ελληνικής ταυτότητας.

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μικρό δείγμα μελέτης σε σύγκριση με 

τη μεγαλειώδη μουσική κληρονομιά, που μας άφησε ο Μανώλης Καλομοίρης, 

«Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος», το οποίο ελπίζουμε να αποτελέσει στο 

μέλλον το κίνητρο για περαιτέρω έρευνα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΥΝΤ ΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

βλ. βλέπε

Κ Καθαρό Διάστημα (π.χ. 5Κ, 5ηςΚαθαρό)

Μ Μεγάλο Διάστημα 

μ μικρό διάστημα 

παρ. παράδειγμα 

Ε.Λ.Σ. Εθνική Λυρική Σκηνή 

π.χ. παραδείγματος χάρη 

κ.α. κι άλλα 

σελ. σελίδα 

cresc. Crescendo 

dim. diminuendo

+ μείζονα τονικότητα 

ελάσσονα τονικότητα

Στη συνέχεια παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας που περιλαμβάνει την 

αντιστοιχία αριθμών και φθόγγων στο συγκεκριμένο τονικό ύψος:

- Michels, Ulrich. 1994. Άτλας της Μουσικής, Τόμος 1 (Μετάφραση και 

Μουσική επιμέλεια : Ι.Ε.Μ.Α.). Αθήνα: Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας 

( έτος πρωτότυπης έκδοσης 1977).

ΤΠ
Τ>
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

To 1° παράρτημα περιλαμβάνει το μουσικό υλικό που χρειάστηκε 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρούσα εργασία.

Συγκεκριμένα:

1. Χειρόγραφη παρτιτούρα του Μανώλη Καλομοίρη (α' μέρος, 1959) από 

την Άρια του «Καλογεράκι», 3/4 [83]μ. 5 με άρση -  6/8[105]μ. 2.

2. Παρτιτούρα της ίδιας άριας από το σπαρτίτο του 1961.
3. Παρτιτούρα του τελευταίου χορωδιακού μέρους από το σπαρτίτο του 1961,

[ 185]μ. 1-αρχή [202],

4. Το Κοντάκιο τη Υπερμάχω από το βιβλίο του Γεωργίου Κακουλίδη, Αθήνα 
1984.

5. Εξαγγελτικά θέματα του Μανώλη Καλομοίρη τα οποία παραθέτει ο συνθέτης 
στην αρχή του σπαρτίτο του 1961.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Το 2ο Παράρτημα περιλαμβάνει άρθρα, κείμενα, εξώφυλλα και 

προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με το έργο του Μανώλη Καλομοίρη, 

Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.

1. Εξώφυλλο, πρώτη σελίδα και μακέτες κουστουμιών του έργου, από το 

πρόγραμμα της παράστασης που δόθηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή 

κατά την χειμερινή περίοδο 1971-1972.

2. Η πρώτη σελίδα από το πρόγραμμα της όπερας που ανέβηκε στο 

Ηρώδειο στις 3 και 4 Ιουλίου του 2001.

3. Άρθρα από διάφορες εφημερίδες που εκδόθηκαν πριν και μετά από την 

παράσταση που δόθηκε στο Ηρώδειο στις 3 και 4 Ιουλίου του 2001.

4. Εξώφυλλο του σπαρτίτο της όπερας, εκδομένο από την Εθνική Λυρική 

Σκηνή περί το 1961.

5. Ομιλία του Μανώλη Καλομοίρη στη γενική συνέλευση Ελλήνων 

μουσουργών στις 4 Μαρτίου του 1945.

6. Πρόγραμμα από τον εορτασμό των πενήντα χρόνων καλλιτεχνικής 

δράσης του Μανώλη Καλομοίρη (φιοτογραφία του συνθέτη με την 

υπογραφή του, πρόγραμμα, κατάλογος ονομάτων της τιμητικής 

επιτροπής).

7. Άρθρο για την ιδεολογία και δημιουργία στην όπερα του Μανώλη 

Καλομοίρη «Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος», από το βιβλίο της 

Φράγκου-Ψυχοπαίδη Ολυμπία, «Η Εθνική Σχολή Μουσικής, 

Προβλήματα Ιδεολογίας».

8. Εξώφυλλο από το ομώνυμο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, η τραγωδία 

«Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος».
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τοΰ εο ρ τα σ μ ο ύ  τή ς  ’Εθν ικής  Π α λ ιγ γ ε ν ε σ ία ς .

Μ ο υ σ ι κ ή  Δ ι ε ύ δ υ ν σ ι ς  

Σ κ η ν ο δ ε σ ί α  

Σ κ η ν ο γ  ραφ ία ι -Έ ν δ υ μ α σ ία ι  

Δ ι ε ύ δ υ ν σ ι ς  Χ ο ρ ω δ ί α ς  

Β ο η δ ό ς  Σ κ η ν ο δ έ τ ο υ

Β Υ Ρ Ω Ν  Κ Ο Λ Α Σ Η Σ  

NT 1 Ν Ο Σ Γ 1 Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ε Λ Λ Η Σ  

Μ Ι Χ Α Α Η Σ  Β Ο Υ Ρ Τ Σ Η Σ  

Ε. Σ Π Ι Ν Ο Υ Λ Α Σ

Μ ο υ σ ι κ ή  Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α :  Γ. Π Λ Α Τ Ω Ν



Μ α χέττες  χ ο σ τ ο υ μ ιώ ν  τοΰ έρ γ ο υ  : Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  ΣΤΕΦΑΝΕΛΛΗΣ





Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  Κ Α Λ Ο Μ Ο Ι Ρ Η !  
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Ο Π Α Λ Δ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μ Α Ν Ω Λ Η Σ  Κ Α Λ Ο Μ Ο ΙΡ Η Σ  (1 8 8 3 -1 9 6 2 )

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
Πήραντην Πόλη

Μουσικός δρύλος-τραγωδία σε τρία μέρη 
από την τραγωδία του Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Α Κ Η

Βύρων Φ ιδ ε τζή ς  μουσική διεύθυνση

Σπύρος Α . Ευα γγ«λά τος  σκηνοθεσία

Γιώργος Ζιάκας σκηνικά

Γιά ννης Μ ετζικώ φ  κοστούμια

Μ αίρη Χ ο νσ τα ντινίδο υ  διεύθυνση χορωδιών

Δημήτρης Γιάκας, Νίκος Βασιλείου μουσική προετοιμασία

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΙ 

Β'ΓΕΡΟΣ 

Γ ΓΕΡΟΣ 

ΝΟΤΑΡΑΣ/ΦΡΑΝΤΖΗΣ 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚ! 

ΔΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΣΠΝΟΣ 

ΠΥΡΟΒΑΤΗΣ 

ΒΑΠΑ 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΑΝΝΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΡΚΟΥΤΣΗΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 

ΒΑΡΔΙΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ/ΒΑΡΔΙΕΣ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΑΓΙΣΣΕΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ

Π αντελής Ψύχας 

Κύρο-j Πατσαλίδης 

Μ ιχά λης Δουκάκης 

Ά κ η ς  Λαλούσης 

Νίνα Καλούτασ 

Λάζαρος Τζελεπίδης 

Δ ημήτρης Σιγαλός 

Λυδία Αγγελοπούλου 

Μ ιχά λης Ψύρρας 

Μ άρθα Αράπη 

Β α γγέλης  Χατζησίμος 

Τάσης Χριστογιαννόπουλος 

Γιάννης Γιαννίσης 

Χρηστός Γιαννούλης 

Κυριάκος Χουβαρδάς 

Ανέστης Παπαγεωργίου 

Δημήτρης Σερκιετζής 

Α λέξη ς  Αλεξίου 

Παναγιώτης Γιαμπουλντάκης 

Ό μ ηρ ος Λιάμος

Κυριακή Κουκούλη, Σούλα Οωμοπούλου, 

Κατερίνα Χατζηνικολάου 

Γιάννης Τσαλουχίδης, Πέτρος Μ ορ α ϊτης  

Μ ενέλαος Καραγιάννης

ΑΦ9ΕΡΩΜΑ 
ΧΊΟΝ ΕΛΛΗ IX© ΑΑΟ

Χ Ο Ρ Ω Δ ΙΑ  Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚ Η Σ
Μ αίρη Κ ονστα ντινίδου διεύθυνση - διδασκαλία

Χ Ο Ρ Ω Δ ΙΑ  Χ Α Β Α Λ  ΤΗ Σ ΣΟ Φ ΙΑ Σ 
Μ ιχ α ή λ Μ ίλκοφ  διεύδυνση- διδοσκαλία

Π Α ΙΔ ΙΚ Η  Χ Ο Ρ Ω Δ ΙΑ  Μ Α Ν Ω ΛΗ Σ Χ Α ΛΟ Μ Ο ΙΡ Η Σ 
Νίκος Μ α λλιά ρα ς διεύθυνση - διδασκαλία

ΕΟΝΙΚΗ ΣΥ Μ Φ Ω Ν ΙΚ Η  ΟΡΧΗΣ7ΡΑ ΤΗΣ ΕΡΤ

«... Πιστεύω πως μέσα στον Παλαιολόγοέκλο· 

σα όλους τους ψαλμούς και τους χυμούς της 

γέρικης καρδιάς μου, σαν το παλιό δέντρο 

που, πριν φύγει για πάντα και γείρει τους κλώ

νους του να πέσει στη μαύρη γης, θέλει να ανθίσει μια τελευταία φορά και 

να χαρίσει στον κάμπο τη στερνή του ευωδιά και τα τελευταία του φύλλα. Π' 

αυτό αντικρίζω τπ μουσική του Πα\αιο\όγου με κάποιο δέος, ξέροντας 

πως είναι το στερνό μου τραγούδι. Και δεν είναι μόνο το δέος, αν μπόρεσα 

να σποδώσω με ήχους και ρυθμούς τα θαυμαστά νοήματα του μεγάλου δη

μιουργού ή να συνταιριάσω με τη δυτική μουσική τα βυζαντινά μέλη και τους 

βυζαντινούς ήχους σ' ένα ενιαίο καλλιτεχνικό σύνολο που, νομίζω, για πρώ

τη φορά επιχειρείται σε τέτοια έκταση στην ελληνική μουσική δημιουργία, 

αλλά είναι προπάντων ο καημός αν το έργο αυτό θα οποτελέσει ένα αντά

ξιο επιστέγασμα της όλης μου μουσικής δημιουργίας και της όλης μου προ

σπάθειας να χαρίσω στον ελληνικό λαό μια τεχνική μουσική γλώσσα που να 

κλείνει μέσα της όχι μόνο τα ηχοσκόπια του δημοτικού τραγουδιού ή της βυ

ζαντινής υμνωδίας, αλλά, πριν απ' όλα, την ψυχή, τους θρύλους, την ιστορία 

και τις παραδόσεις τις τρισένδοξες του γένους των Ελλήνων.

Δεν ξεχνάω πως κάποτε υποσχέθηκα στον φίλο μου Αντίοχο Ευογγελάτο 

vc του χαρίσω τη μουσική του Πολαιολόγοι/  όμως το έρνο, καθώς διαμορ

φώθηκε.. ξεπέρασε κάθε μου προγενέστερη προσπάθεια και περικλείνε; 

μέσα του ό,τι καλύτερο είχε να δώσε: η ψυχή μου.

Γι' αυτό τον παρακαλώ να δεχτεί ν' αφιερώσω τον Κωνσταντίνο Παλαιολό- 

γο στον ελληνικό λαο. από τον σπλό λαό των ανίδεων και των καλών ανθρώ

πων ως σ' όλους που νιώθουνε, όπως ο ίδιος ο Αντίοχος, τον παλμό, τον πό

νο και τη δόξα του έθνους και της φυλής.»

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ. !9 ό ΐ
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'Konsicrrtinos Paiaiologos'
Mcnolis Kalcmiris (photo) wrote this opera just before his death

in 1962 as a tribute to
the refugees of Asia Mi
nor, based on the 
tragedy by Nikcs 
Kazantzakis.The opera 
relates the Fail of Con
stantinople through 
the heroic acts of 
Palaioiogos, who tried 
to lead the Greeks of 
Asia M inorto freedom. 
In the work, Kalomiris 
combines symphonic 
musicwith traditional 
Greek sounds end 
Byzantine hymns.
77ie opera Is performed 
by the Tnessaloniki 
Cnoir, theKaval Orches
tra of Sofia, the Manoiis 
Kalcmiris Children's 

Choir and the ERT Symphony Orchestra, conducted oy Vyron Fidet- 
zis. It is directed bySpyros Evangelatos with sets designed by Cior- 
gos Hakes and costumes by Ylannis Metsikoff. The role ofKonstan- 

- tines Is interpreted by Vangeils Hatzisimos. Anna by Martha Arapi,
■ Notaros, and Frantzs by Akis Laiousis, and Pyrovatis by Dimitris 
SigaSss&t will be on stage at the Herod Atticus Tneater as part of 
the GreZk Festh'al on Juiy 3 and 4. Tickets are available from the 
Creek Festival box office.
3 Greek Festive!

. ..4 Stcdiou,Soyrou Miiiou Arcade,
'tel 322.1459.
Herod Attisc^Th eater,
D ic π vsi c o a g ito u.
te! 323.2771:323.5582. \



Ηχοι ζωηανοί
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΒΟΛΟΙ!

Τ ο διήμερο, 3-4 Ιουλίου, παρουσιάστηκε οιο Ηρώδειο οε πα
ραγωγή ιου Φεσιιβάλ Αθηνών η όπερα «Κωνοιονιΐνος ο 
Παλαιολόγος» (1957-61), κύκνειο άσμα της εθνικής οχολής 

και too iOiou too Μανόλη Καλομοίρη. Με δεδομένο όιι to έργο 
ιιαραμένει άγνωοιο, όιι μουσικά είναι to δυσκολόιερο too αυν- 
θέιη και όιι η οκοιεινή too διάθεση δεν συνιονίζειαι εύκολα με 
ια ζητούμενα ενός καλοκαιρινού φεσιιβάλ, η επιλογή φάνηκε 
μάλλον απροσδόκητη. Από ιην άλλη, χο πληθωρικό, μουσικο· 
δριιμαιικό δυναμικό και οι μεγαλειώδεις σκηνικές too εικόνες 
προσφέρουν ιδανική βάοη για οκηνοΟειική kui οκηνογραφική 
δημιουργία υψηλής έμπνευσης, η κλίμακα ιης οποίας προβάλ
λει απόλυια τααριαστή αης παντοειδείς προδιαγραφές μιας σκη
νής μεγάλου θεάματος όπως αυτή too Ηρωδείου και ενός θεσμού 
όπως to Φεσιιβάλ Αθηνών. (Αρκεί να δούμε otnv θέοη too «ΓΙα- 
λαιολόγου» ένα «Μπόρις Γκοντούνοφ»!) Γνωρίζοντας όιι, με 
δεδομένη ιη δύσκολη μοίρα ιης ιστορικής ελληνικής μουσικής, 
to έργο αυιό δύσκολα Οα ανέβαινε αλλού (otn χειμωνιάτικη 
ΕΛΣ δεν χωρά λόγω μεγεθών, to δε Μέγαρο πάνια άλλα προ- 
γραμμαιΐζει), υποδεχτήκαμε ιην επιλογή θειικά.

Δυοιυχώς, για ποικίλους λόγους που είνα ι ανέφικτο να α
ναιρεθούν δια μιας, τόοο to εύφλεκτο ιδεολογικό φοριίο, όσο 
και η υπερώριμη νεορομανηκή γραφή του «Παλαιολόγου», 
φτάνουν cm μας οήρερα με δυολειιουργικά μεγάλο ειεροχρο- 
νιομά, Μοιραία, λοιπήν, αυιός έχρι παραμείνει ένα παρεβηγη· 
μένο, παραμελημένο επυ<ό αριοιούργημα. Οοτόοο, όποιος εν- 
διαφέρειαι και είναι σε θέση να κάνει τις οωοιές μουοικοδρα- 
μαιικές εκπμήαεις, αναγνωρίζει σ' αυιόν μια όπερα ειδικών 
προδιαγραφών, με ξεκάθαρα διαγραφόμενη μουοικοΟραμιηι- 
κή ιαυιόιηια και ιδιαίιερη έμφαση οιο ψ υχολογικό οιοιχείο. 
Τόσον η εξπρεοιονιοακή έως παραληρηματική φόριιοη ιης

μουσικής too Καλομοίρα όσο και ο πληθωρπτός, ιδιωματικός 
λόγος too Καζαντζάκη ιείνουν προς μια ένιονα οπεραιική σύ
γκλιση, δείχνοντας έκδηλα προς την κατεύθυνση ενός θεάμα
τος αντίοιοιχων εικασηκών συντειαγμένων, Συνθέτης και συγ
γραφέας θέιουν σκηνικές απαιτήσεις μεγεθών γκραν-όπερα, 
αλλά ταυτόχρονα βαγκνερικού χαρακτήρα. Με άλλα Χόγια, υ
πάρχει η απαίτηση για ένα ακραίο συνδυασμό ιδεαλισμού και 
υπερφόρτισης που αγγίζει ιον εξπρεσιονισμό, Με ιέιοιες προ
διαγραφές, ο «Παλαιολόγος» είναι από εκείνα τα έργα που τα 
ανεΒάομαιά ιούς είναι «ή too ύψους ή του βάθους»: για να δι
καιωθεί αισθητικά και να αποδώσει το πλήρες μοοοικοΟραμα- 
τικό του δυναμπτό πρέπει να ικανοποιηθούν αισθητικές και τε
χνικές προυιιοθέσεις που μόνο λυρηίές σκηνές δυιικών πρω
τευουσών με ώριμη εμπειρία, μπορούν να ανημειωπίοουν ε
πάξια. Προφανώς κάτι ανάλογο φιλοδόξησε να επιιύχει to Φε· 
οπβάλ Αθηνών.

Qatooo, με ιι συνιελεσιές;
K at' αρχάς, η υλοποίηση ιης παραγωγής υπενθύμισε εππα- 

κτικά to πρόβλημα της σκηνικής αντιμετώπισης της όπερας 
otov ελλαδικό χώρο. ΓΙροοπερνώνιας αβαοάνιοια κραυγαλέες 
υπαγορεύσεις μουσικής και λιμπρέτου, σκηνοθέτης και σκηνο
γράφος έδωοαν otnv napaotaon όψη επιεικώς απλοϊκή, προδί- 
δονίας και την mo συγκροτημένη προσδοκία:
• Το σκηνικό του Γ. Ζιάκα αρκέοηικε σε μια οριακής εικααιι- 
κής ένδειας σκηνική κατασκευή: μια σκάλα με αξονική ημικυ- 
κλική προεξοχή, δίιαιν βήματος, μια θύρα πάσης χρήσεως (πα- 
λαιιού, φρουρίου, Αγίας Σοφίας) και σκόρπιες, «βυζανανές» ει· 
κααηκίς «νηφορ^. Οπο για ta ως λυόμενο, παιδικό παιχνίδι 
χαμηλά τείχη ιης Πόλης με επάλξεις ύψους ενός μέτρου (Β’ 
Πράξη), αναρωπέται κανείς αν έχει απομείνει καθόλου αίσθη
ση του γελοίου... Ουδείς προβληματισμός για to Kat0 πόσον ιέ- 
ιοιας απροομέιρηιης αφέλειας αφαιρέσεις είναι συμβαιές προς 
ιη βεβαρημένη ατμόσφαιρα ιης μουσικής και ι,ου δράμαιος!
• Λιγόιερο προβλημαπκά, τα κουστούμια too Γ. Μειζικώφ

<̂ L '\ e y (£>ePo'rvqiyas 1



πρότειναν μια εξωτική, ένιονα οπεραιική οιπική του Βυζανιί- 
ου, εν μέρει avtiotoixn αυιής που 8α υιοΟειούσε κάποιος ξένος 
οιο εικαστικό κλίμα χσυ ιόπου και χης εποχής.
• Μονοδιάσταιη και ουμβαχική, η  σκηνοθεσία του Σπύρου 
Ευαγγελάχου απλά χωροθέιηοε μονωδούς και χορωδούς, καιά 
κανόνα σε μετωπικές-αξονικές παρατάξεις, και όρισε μια ιε- 
λείως προσχηματική χρήοη φωτισμών. Για tu παραληρηματικά 
οράματα και tnv αιμόσφαιρα εσχαιολογικής σύγχυσης με τον 
αθροιστικά κορυφούμενο, θαυμαοιά θεατρικό κινηματογραφι- 
κό-ψυχολογικό ρυθμό ούτε λόγος: υποχρεωθήκαμε να αρκε- 
οιούμε σε μια σκηνικά πτωχότατη, θεατρική υποβολή.

Σιην παράσταση συμμετείχαν η Εθνική Συμφωνική Ορχή
στρα της ΕΡΤ, η Χορωδία Θεσσαλονίκης, η Χορωθία Καβάλ της 
Σόφιας, η Παιδική Χορωδία Μανόλης Καλομοίρης και πολυά
ριθμοι μονωδοί, ως επί ιο πλείστον από το δυναμικό ιης ΕΛΣ, 
υπό τη γενική διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή. Μουσικά τα 
πράγματα ήταν σε λίγο χαμηλότερο επίπεβο απ’ ό ,α στην πα
ράσταση της Θεσσαλονίκης προ τετραετίας. Κύριο χαρακτηρι- 
οπκό ιης επίθοοης ιων μονωδών ήταν και πάλι η προοπάθειά 
ιους να αποδώσουν ερμηνευτικά και τεχνητά μια γραφή με πο·’ 
λύ υψηλές μουοικοδραμαακές απαιτήσεις και με εξίσου δύ
σκολες προδιαγραφές ο>ς προς ιο μουσικό ύφος. Σαιν κορυφή 
ιης σχεδόν πανομοιότυπης διανομής ο Βαγγέλης Χατζησίμος 
(Κωνσταντίνος) και η Μάρθα Αράπη (Αννα) επανέλαΟαν με α
ξιέπαινη, ηρωική αφιέρωση ένα δίδυμο άθλο σια όρια ιων δυ
νατοτήτων τους, ενώ από την υπόλοιπη διανομή ξεχώρισαν εύ
κολα και πάλι ο Κύρος Πατσαλίδης (Β' Γέρος) και ο Τάσης Χρι- 
στογιαννόπουλος (Χαρκούισης). Ο ιελευταίος ήταν ίοως ο μο
ναδικός που αηίΟωοΛ μβ φανερή άνκαη tnv οδικών πρηΟια· 
γραφών φωνητική γραφή του Καλομοίρη. Τον απάνθρωπα δύ
σκολο ρόλο του Πυροβάτη έφερε και πάλι -δικαιολογημένα ό
χι Οίχως κόπωση-ο Δημήιρης Σιγαλός. Ο αρχιμουσικός Βύρων 
ΦιΟειζής, μοναδικός σύγχρονος υπεραοπιοιής ιου έργου, διέ- 
πλάσε μια αξιοπρεπή μουσική ερμηνεία σιην οποία όμως έγι

ναν αισθηιές περισιασιακές ελλείψεις αιχμών, προωθηιικού. 
παλμού και ιελειοθηρικής φρονιίδαςσιη λεπιομέρεια.

Συγκεφαλαίωση: Τέτοια έργα χρειάζονται οπωσΟήηοιε εκλε
κτούς οΒηγούς-ουντελεοτές που να πισιεύουν σ' αυτά, να αυγκι- 
νούνται, να είναι διατεθειμένοι να καιαδυθούν σιην ουσία ιους 
για να ια βικαιώοουν, να ια απογειώσουν σκηνικά και να «ε
ξηγήσουν» ιο ιδεολογικό τους πλαίσιο... Η απλή διεκπεραίωση, 
αν και χρήσιμη, τελικά ούτε αρκεί ούτε ωφελεί... Για μια φορά 
θα το πούμε ξεκάθαρα: η όπερα δεν είναι κακό, απλοϊκό ή προ
βληματικό θέαιρο, ούιε θέαιρο με μουσική συνοδεία, είναι κά- 
α  διαφορετικό. Ειδικά δε οε (νεο)ρομανηκές όπερες που, όπως 
ο «Παλαιολόγος», έχουν απαπήοεις «συνολικού έργου ιέχνης», 
to θέαμα δεν είναι απλά βοηθητικό του ακροάματος, αλλά αξε
διάλυτο μέρος του όλου. Στο βαθμό λοιπόν που η διεύθυνση ιου 
ΦεσιιΒάλ θέλει να καιαγράψει οιο ενεργηιικό ιης μια αληθινά 
ουοιασιική προσφορά στην ελληνική μουσική, πρέπει οε μελ
λοντικές παραγωγές να τολμήσει ιελείως ριζοσπαοιητές λύσεις 
εξασφαλίζοντας συντελεστές συμβατούς προς το είδος καί το ε
πίπεδο των έργων, ικανούς να αναχθούν στο ύψος των περιοιά- 
σεων. Η χρημαισδόιηοη, οι δημιουργοί, η βούληση υπάρχουν. 
Επιπλέον, όπως έδειξε η προσέλευση σιον «Παλαιολόγο», to 
κοινό διαιίθειαι, ενδιαφέρειαι και υποοηιρίζει!

Οσο για ιις καθαρά μουσικές επιδόσεις, ασφαλώς θα χρεκισιεί 
να περάσει η ελληνική μουσική ζωή σε άλλο επίπεδο, να αφο
μοιώσει ιον Βάγκνερ και ιον 20ό αιώνα, πριν αποικήσουμε tnv 
εμπειρία και ta εφόδια (συλλογική καλλιέργεια, έμψυχο και ιε- 
χνικό δυναμικό) ώσιε καταστούμε ικανοί να προσφέρουμε οε τέ
τοια έργα ποιοτικά ανεβάσμαια ανάλογα αυιών που ετοιμάζουν 
οι Γερμανοί για ιον Βάγκνερ και τον Βτράους, οι Ρώσοι για tov 
Μουσόργκακι και ιον ΠροκόιριεΛ, σι Αγγλοι για τον Μπρίιεν,.. 
Τόιε πια θα έχουμε καταλάβει όιι όλα αυιά δεν συνισιούν αντί··, 
κείμενο εξεζηιημένης, πολυιελούς διασκέδασης, αλλά κίνηση 
πολιιιοιικής επιβίωσης. Για να μην πούμε όιι ουδόλως απο
κλείουν -to  ενανιίον μάλισια- ιην οικονομηιή κερδοφορία...
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ · 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕ3Η ΣΠΑΝ ΙΔΗ

Η όπερα του Μανώλη Καλομοί-. . 
cm «Κωνστσντίνος.Πάλαιολσγος» 
ήταν αναμφισβήτητα μια από τις 
ενδιαφέρουσες μέχρι.στιγμής, 
παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθη
νών. ·
Οποία αντίρρηση αισθητική ή 
δραματική και αν έχει κανείς για 
το έργο αυτό του Καλομοίρη, εί
ναι πολύ σημαντικό να έχει την 
ευκαιρία το κοινό να παρακο
λουθεί τέτοιες αναβιώσεις ελλη- · 
νικών λυρικών έργων, έτσι ώστε 
να αξιολογούνται αφενός και 
αφετέρου να μπορεί ο κόσμος να 
γνωρίζει τα έργα αντά καλύτε
ρα.
Ας έλθουμε όμως στην παράστα
ση της. όπερας αυτής του Καλο
μοίρη, την πέμπτη καί τελευταία 
του όπερα, βασισμένη στο οαώ-' 
νυμο έργο του Καζαντξάκη, που 
είδαμε στο Ηρώδειο σε σκηνο
θεσία Σπύρου Ευαγγελάτου, με 
σκηνικά του Γιώργου Ζιάκα και 
κοστούμια του Γιάννη Μετζικώφ.

Λιμπρέτο
Παρακολουθώντας την παρά
σταση αυτή, καταλάβαινε κανείς 
πως το έργο αυτό δεν είναι ου
σιαστικά μια όπερα, αλλά μια 
σκηνική καντάτα για  χορωδία 
και σολίστες.
Η υπόθεση, το λιμπρέτο του έρ
γου, δεν έχει απολύτως καμία 
δραματουργική πλοκή, κα ι οι 
διάφοροι χαρακτήρες δεν έχουν 
καν' δραματική και θεατρική υπό
σταση.
Δεν υπάρχει κεντρικός δραματι
κός πυρήνας, ούτε και επιμέρσυς

• , Βν^όθεοη,το^ιμπρέτσ του έργου, δεχ<έχβμμπολύτως καμίά  ,
.”  *· όοαματ(η:ργιχύ;^όχη>ίαιοιδιάφ€ροι:χαραχτήρεςόενέχσνν><αν . . 'V.

δραματική κα^θεατρι^'ψ ΐόοταση ■ . ·'

δραμαπκές xa taO T acrfig ^^c^v ^^O T ^n g g ag ca^m ^ δεν Χορωδίες ■ ·
των ηρώων, έτσι ώστε να δημι- Τα σκηνικάτου Γιώργου^55κα—·- ^ ό ν τρ ^ ^ ο ρ ω δ ίδ ς -π ρ ^ -^ ΐα ν ^
ουργείται ένας,δραματουργικός. σεβάστηκαν-το χώρο του θεά- - μέρος σήκωσαν ουσιαστικά το
ιστός. τοού; χωοίς να είναι υπεοβολικά βάρος της παράστασης, ενώ η

φ'οστωαένα, αλλά'και χωοίζ.κα- ενισχυμένη Συμφωνική..Ορχη;:
Χορωδία και ήρωε; ' - ■ νένα.ιδιαίτερο.ενδιαφέρον, ενώ' - ' ορατής ΕΡΤπσυ διηΰθυνε ο Βυ<-
Ύπάοχει μια μεγάλη χορωδία η ' : ελΓτελώς αδιάφορα ήταν τα κο- - ρωνας Φ τ^ ζ πσυ εκσν£
οποία συνεχώς παρακαλεί την..^ούμια,τουΓιάννη.Μ ετζικώφ.ο ■-y

τορας, η Αννα Νσταρά, οΠυρό- ~ μια αμηχανία ως
βάτης, ο Χαρκούτσης, που απλά ^  ^  αντψετώπι.
πλαισιώνουν τη χορωδία ανα
πτύσσοντας σε άριες τις σκέψεις 
τους. ’ *

Δυσκολία
Έτσι, το έργο του σκηνοθέτη εί
ναι εξαιρετικά δύσκολο γιστί 
πρέπει συνεχώς να εφευρίσκει 
τρόπους να κινεί όλο1·’ αυτόν τον 
κόσμο επί σκηνής κρατώντας το 
ενδιαφέρον του κοινού, κάτι που

ση του έργου.
Φωνητικά τα πράγματα ήταν κά
πως.καλύτερα. Πολύ καλός ο 
Βαγγέλης Χατζισίμος στο ρόλο 
του Π αλαιολόγου, η Μ άρθα 
Αράπη στο ρόλο της Αννας Νο
ταρά, εξαιρετικός ο Γιάννης Για- 
νίσσης στο ρόλο του καλόγερου, 
ενώ ο Πυροβάτης του Δημήτρη 
Σιγαλού έκλεψε την παράσταση.

μπορέσει να μας προσφέρει μια 
βαθύτερη και πιο ουσιαστική 
ανάγνωση του έργου.
Η παράσταση αυτή έδωσε την 
εντύπωση πως το έργο αυτό θα 
ήταν καλύτερα να είχε παρου
σιαστεί σε μορφή κσντσερτάγτε 
και με πολλές περικοπές, έτσι 
ώστε το βάρος να πέσει περισ
σότερο στη μουσική ερμηνεία, δί
νοντας έτσι την ευκαιοία να ανα
πτυχθούν πιο ουσιαστικά οι μου
σικές αναζητήσεις του συνθέτη.
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Κ ριτική για  τη ν  ό π ε ρ ά  « Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Π α λ α ϊο λ ό γ ο ς »  τ ο υ  Μ α ν ώ λ η  Κ α λ ο μ ο ίρ η

Του ΑΝΓΩΝΗ L ΚαΝΓΓ,νΥΠΝΙΔΗ

Ηιστεύω πως με.τημου- 
σιχή μου στ.ον,Παλαιο- 
■ λόγο,περισσότερα από:

: κάθε. άλλη μού'δήμιουργία; .εχά- 
ραξα μία σελίδα στην ιστορία της.

■ ελληνικής τέχνης! Κι όχ  τόσο για 
το δούλεμα των βυζανπνών ήχων 
και ψαλμών, όσο γιατί έδειξα πως 
εδώ οτημουσική Ελλάδα, που δέρ-· 
νεται από.ανέμους και: αμφιβολίες, 
κρατάω ακλόνητα τα χαλλιτεχΛ- 
κά μου ιδανικά, τους πνευματικούς 
μου θεούς, την πίστη μου στην ελ
ληνική μουσική ιδέα».

Με αυτά τα λόγια προλόν^ε ο 
Μανώλης Καλομοίρης την τελευ- ■ 
τσία και mo μεγαλόπνοη σύνθεσή 
του, διατυπώνοντας συνοπτικά όχι 
μόνο το ιδεολογικό «at αισθηπκό 
υπόβαθρο της ελληνικής εθνικής 
μουσικής σχολής, αλλά και την 
προσωπική ικανοποίηση της αγω
νίας του. Ο ‘Κωνσταντίνος. Πα- 
λαιολόγος” δεν ήταν μόνο το κύ
κνειο άσμα του δημιουργού, αλ
λά ένα μουοικό ορόσημο που επι
στέγαζε τη συνολική πορεία του 
ως συνθέτη. Το έργο αυτό, όπως 
ο ίδιος ο Καλομοίρης δήλωνε, *ξε- 
πέρασε κάθε πρσγενέστερή μου 
προσπάθεια και περικλείνει μέσα 
του ότι καλύτερο είχε να δώσει 
η ψυχή μου... τους χυμούς τής γέ
ρικης καρδιάς μου, που πριν φύ
γει για πάντα, θέλει ν’ ανθίσει, μια 
τελευταία φορά”.

Το έργο είναι γραμμένο μεταξύ 
1953 και 1961 και αντλείτο πε
ριεχόμενό του από το ομώνυμο 
έργο του Καζαντζάκη. Ο συνθέ
της με τα γνώριμα συμφωνικά του 
μέσα μεταφέρει το δραματικό λό
γο και το νιτσεκό πνεύμα του Κρη
τικού συγγραφέα με εππυχία στην 
τέχνη των ήχων.

Ο λυρισμός των παραδοσιακών 
μστίβων, τα οποία ο συνθέτης δεν 
διατάζει κάθε φορά να μεταλλάσ-, 
σει προς όφελος της πολυφωνι- 
κής πλοκής, η χρήση ρυθμικών 
στοιχείων και τρόπων της παρα
δοσιακής μουσικής, αποτελούν τα 
πρωτογενή και αναγνωρίσιμα ηχη- 
τικά ερεθίσματα, που μπορούν μέ
σα από το προσωπικό ύφος του 
δημιουργού να μεταφέρουν την 
αισθητική τους αξία στην εξέλιξη 
του έργου. Παράλληλα με τα ιδι
αίτερης αξίας και αριστοτεχνι
κής ενορχήστρωσης μέρη, συνυ
πάρχουν τα σημεία όπου γίνεται 
διακοπή η πομπώδης βαγκνερική 
έκφραση κα η πολυμελωδική φορ- . 
τιση. Αυτή είναι η προωθημένη μου
σική γλώσσα και στερνή έκφραση

Στιγμιό τυπ ο απά τη ν  παρά στα ση της όπερας «Κ ω νσ τα ντίνο ς  Παλαιολόγος» σ το  Η ρώ δ α α .

του 'εθνικού' Καλομοίρη. Με αυ
τόν τον τρόπο ο συνθέτης πα
ρουσιάζει τη μεταφυσική αγωνία 
του βυζαντινού ανθρώπου και με
ταφέρει στους ακροατέςτου έρ- 
γου το συλλογικό ψυχισμό τωνπο- 
λιορκούμενων παραμονές της αλώ- 
σεως. Έτσι χρωμαπζει ηχητικά την 
απέλπιδα ικεσία, τη προσμονή, την 
απόγνωση, τον ηρωισμό, το πα
ραλήρημα και τις τραγικές μετα
πτώσεις σταανθρώπινα όρια 

. Τρ εγχείρημα παρουσίασης ενός 
τέτοιου έργου, με λειτουργικές 
και σκηνικές απαιτήσεις μεγάλης 
όπερας, ασφαλώς δεν είναι εύ
κολο. Η επιμονή όμως του μαέ
στρου Βύρωνα Φιδετζή στη συ
νάντηση τέτοιων προκλήσεων και 
η σύμπτωση εμπνευσμένων αλλά 
κλασικών σκηνοθετικών λύσεων 
από τον Σπύρο Ευαγγελάτο είχαν 
ως φυσ.κή απόληξη την αξιόλογη 
και σαφώς.επιτυχή σκηνική πα- 
ρουοίαση,του έργου στο Ηρωδειο.

Η παρουσία της χόρωδίας "Θεσ
σαλονίκης”, με το γνώριμο και ξε
χωριστό ήχο,, σε διεύθυνση Μαί- 
ρης Κωνοταντινίδου; ουνετέλεσε 
αποφασιστικά στην παρουσίαση 
του έργου και σνταποκρίθηκε σπς 
απαιτήσεις του με άρτιο τρόπο, 
επιφορτιζόμενη το,κύριο και με? 
γαλύτερο βάρος των χορωδιακών 
μερών. Εξάλλου, ο ίδιος ο συν- 
θέτης.αρκετά χρόνια πριν, προει
δοποιούσε, τους μελλοντικούς επί- 
δοξουςχορωδιακούς ερμηνευτές. 
Το έργο “προϋποθέτει όχι μόνον 
άριοτη αλλά και πολυάριθμη χο
ρωδία,.ώστε να αποδοθεί το σύ
νολο της πολυφωνικής δράσης”.

Η-χορωδία Κσβάλτης Σόφιας, πα
ρά την αξιοπρεπή της παρουσία, 
παρουσίασε φυσιολογικές αδυ
ναμίες που σχετιζόταν με τις ιδιορ
ρυθμίες της ελληνικής γλώσσας 
και τις ιδιαιτερότητες της σκηνι
κής κίνησης. Βέβαια τα ερωτήμα
τα για τη μη συμμετοχή Kat άλλης 
ελληνικής μικτής χορωδίας είναι 
εύλογα. Σημαντική υπήρξε η συμ
βολή της παιδικής χορωδίας "Μα
νώλης Καλομοίρης” σε διδασκα
λία Νίκου Μαλλιάοα, ασφαλώς 
όμως είναι σημαντικά τα περιθώ
ρια της ενοποίησης και της ηχο- 
χρωματικής της καλλιέργειας.

Το ορχηστρικό σύνολο της Εθνι
κής Συμφωνικής Ορχήστρας της 
Ε?Τ απέδειξε τον δουλεμένο του 
ήχο και ανέδειξε τις δυνατότητες 
των μονάδων του μέσα από τις ερ
μηνευτικές απαιτήσεις του έργου, 
θα θέλαμε να εξάρουμε την πα
ρουσία στην ορχήστρα των ξύλι- 
νωνιτνευστών και να αποδώσου- 
με τα  προβλήματα τονικής ευ
στάθειας που παρουσιάστηκαν 
ενίοτε ενγένα στους ιδιόμορφους 
εξωγενείς παράγοντες.

Στο δύσκολο ρόλο του προφη
τικού Πυροβάτη ξεχώρισε ο τε
νόρος Δημ. Σιγαλός για την ερ
μηνεία του αλλά και τη σκηνική 
του παρουσία σε ένα ρόλο με ιδι
αίτερες απαπήσεις. Επίσης, οι Κύ
ρος Πστσαλίδης.κα Παντελής Ψύ- 
χας στο ρόλο των Πρωτόγερων 
διαδραμάτισαν σημαντικό και κα
θοριστικό ρόλο στη σωστή εξέλι
ξη του έργου ερμηνεύοντας επά
ξια τόσο τα σολισπκά τους μέρη 
όσο και διαλεγόμενοι με τη χο

ρωδία. Σαν Καλσγεράκι, η Λουκία 
Σπανάκη ανέδειξε μία λαμπρή φω
νή σε εξαιρετική ερμηνεία Ο βα
θύφωνος Ηγούμενος Γιάννης Γιαν- 
νίσης υπήρξε δραματικός στο ρό
λο του και πετυχημένος υποκρι
τικά στη σκηνική του δράση. Πο
λύ καλοί υπήρξαν ο τενόρος Βαγ
γέλης Χστζησίμος όσο και ο Τά
σης Χριστογιαννόπουλος, υπο- 
δυόμενοι τον Κωνσταντίνο Πα- 
λαιολόγο και τον πολεμιστή Χαρ- 
κούτση αντίστοιχα. Πολλά υπο
σχόμενοι φέρονται οι θεσσαλο- 
νικείς Άκης Λαλούσης και ο τενό
ρος Χρήστος Γιαννούλης, οι οποί
οι παρά το μικρό μέγεθος και το 
συμπληρωματικό χαροκτήρατων 
ρόλων τους, ανταποκρίθηκαν πλή
ρως. Εξαιρετική υπήρξε η υψί
φωνος Μάρθα Αράπη στο ρόλο 
της Αννας. Η κ. Αράπη, που μας 
έχει συνηθίσει σε ερμηνείες ρό
λων υψηλής αισθητικής, και αυτή 
τη φορά επαλήβευσε αντιπροσω
πευτικά τη φήμη της.

Πρέπει να σημειώσουμε τα ιδι
αίτερα λττά σκηνικά του κ. Ζιά- 
κα τα οποία εντάχθηκαν οργανι
κά στο περιβάλλον καιτους χρω
ματισμούς του Ηρωδείου με επι- 

. τυχία όσο Kat τα κουστούμια του 
κ. Μετζικώφ που κατακτούσαν την 
πρώτη θετική οπτική εντύπωση.

Οι αδυναμίες που εντοπίσαμε 
και τα πιθανά λάθη που πάντα 
υπάρχουν σε τέτοιου μεγέθους 
παραγωγές σε καμία περίπτωση 
δεν υποσκελίζουν την πολύ θετι
κή εικόνα και την ηχητική εμπει
ρία που αποκομίσομε στη συναυ
λία του Ηρωδείου. X
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2.SOO Θείβΐές οϊβϊί/ ίο υ  «πη ϊΚ ΐιοηόγοο»

Μ ίκ η ς  Θ εοδωράκης ήυαν προχθές  
ένας από ιους 2.500 περίπου Οεαιές 
ιη ς  όπερας ιου Μανόλη Καλομοίρη 
«Κωνοιανιίνος ο Παλαιολόγος» οιο 
Ηρώδειο, όπου ανέβηκε 40 χρόνια  

μειά ιην  ηρώιη ιης παρουσίαση σε σκηνοΟε- 
οία Σπύρου Ευαγγελάιου. Η σ κ η νή  « γέμ ι
σε», οι χορωδίες άρεσαν, ία  κοαιούμκι επο
χή ς  και ιο λ ιιό  σκηνικό εκΟειάσιηκαν, ιο φι
νάλε, η άλωση ιης  Πόλης, ένα πέρασμα από 
ιο φως οιο σκοτάδι, ενιυπωσίασε. Το κοινό, 
ιόιε, που δεν  έχασε λέ£η  από ιο λ ιμπρέιο , ιο 
οποίο βαοίσ ιηκε σιην ομώνυμη τραγωδία ιου 
Νίκου Κ αζανιζάκη, αφού υπήρχε υπερηιλ ι-  
αμός, χάρισε απλόχερα ιο θερμό ιου χειρο- 
κρόιημα οε όλους ιους συν ιελεα ιές  ιη ς  χία- 
ράσιασης και ιδιαιτέρως σιον μαέοιρο Βύρω
να Φιδειζή.

'Γην παράοιαοη, που επαναλήφθηκε χθες, 
παρακολούθησαν £ένοι δημοσιογράφοι από 
μουσικά περιοδικά, προσκεκλημένοι ιου 
Ε λληνικού  Φεοιιβάλ. Λ λλά κι ένας πολύ... 
ειδικός δεαιής. Ενας Σκοπιανός φιλόμουσος 
ν ικη ιής  otnv κλήρωση ανάμεσα αιους συν- 
δρομηιές ιης Ενωσης Ευρωπαϊκών ΦεσιιΒάλ.

Ομαδική σκηνή and τον  «Κ ω νσταντίνο  Π αλαιολόγο» στο Η ρώ δειο

Αγνοώνιας in  δυναιόιπιά ιου να παρακολου
θήσει κάποια παράοιαοη ενός από ια δημοφι- 
λέοιερα Ευρωπαϊκά ΦεσιιΒάλ επέλεξε ιο Φε-

ο ι ιβ άλ  Αθηνών. Ηιαν ένας συμπαΟέσιαιος 
κύριος, όπως μάθαμε, ιιου μειά ιην παράσια- 
ση ιης όπερας δήλωσε πολύ ουγκινημένος.
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Ο «ϋίαλαιολόγ
-ΓΓποτ£-*μ A7irw_____ enpi ah^s

os» too Μανώλη Καλομοίρη οιο Ηρώδειο

«

Ο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ» του 
Μανώλη Καλομοίρη στηρίζειαι οχο ομώνυ
μο έργο χου Νίκου ΚαζαΥίζάκη. Είναι to 
ιελευταίο έργο ίου μεγάλου μουσουργού, ο 

onoios μάλιστα δεν πρόφτα- 
οε να χο δει παιγμένο οτη 

οκηνή. Πέθανε Xiyous 
μήνεδ πριν ηαιχιεί η 
ηαράσιαση.

Το έργο παρουσιά- 
ζεχαι ιώρα οχο Ηρώ- 

δειο oxis 3 και 4 Ιου
λίου. Τη σκΠνοθεσία 

υπογράφει ο Σπύροδ Ευαγ- 
γελάιοδ, ο onoios λέει σιην  

I «Α.χ.Κ.»: «Είναι locos χο κορύφωμα xns οηε- 
patw ns χου δημιουργίαδ. Εχει σκηνέδ ιιραγ- 
μαχικά συγκλονιοιικέί. H μουοική, αν και 
είναι οχο γνωοχό ϋφο3 ιου Καλομοίρη, έχει 
προοεγγίσειβ οε πιο μογιέργουδ δρόμουβ. ■> 
Ακόμα, χο έργο αυχό αηαιιεί μια ιεράσιια ορχή- 
σιρα. Για παράδειγμα, ο “Ριγκολέιο" μια κλα-

Z l/S

3 και 4 ίονϋίου 
σε σκηνοδεοία 

Σπύρου 
ΙΕυσγγεϋάιον.

οική όπερα ιουΒέρνιι, και χην αναφέρω επει
δή ηαίχχηκε πρόσφαχα, έχει χέσοερα κόρνα,· 
ενώ ο “Κωνοχανχίνοδ ΠαΧαιολόγοβ” έχει οκτώ 
κόρνα. Αυτό αημαίνει όχι ο “Ριγκολέιο" 0α 
μπορούσε να ηαιχχεί με 12 ή 1 3 ηρώχα βιο
λιά, ο “Κωνοχανχίνοδ Παλαιολόγοδ" πρέπει 
να έχει 16 και αυιό ισχύει σε αναλογία για 
όλα ια έγχορδα όργανα. Απαιιεί, βέβαια, και 
μια ιεράσιια χορωδία -1 50 ιον αριθμό-, ηολ- 
λού$ σολίσιεθ και ηολλούδ κομηάρσουδ, παρό
λο που εγώ δεν συμπαθώ ious κομπάρσους, 
εννοώ χο σιόλιομα xcopfs λόγο, εδώ όμωδ είναι 
πραγμαχικά αναγκαίοι».

Αφιερωμένο σιον ελληνικό λαό
: / -  Πώs ιο αγΐ]}ΐεχών\σαχε σκηνοθειι'κά;

' «Προσπάθησα να προβληθούν οι μουοι- 
κέδ αρειέδ χου και να εμφανισθούν όσο μπο
ρούν πιο θεατρικά οι ακηνικέδ αρειέδ ιου,ίΤο 
λέω αυιό γιαιί ού ιε ιο υ  Καζαγχζάκη ιο κεί
μενο είναι εύκολο, αλλά ούιε και ιο μουσικό 
κείμενο ιου Καλομοίρη είναι εύκολο. Efyai

ι ·'
Ο

και χα δύο δύσβαια σε πολλά σημεία. Πρέ
πει γα βρεθούγ κάποιοι χρόποι ώσιε υο εγι- 
οχυθεί με μια αίσθηση θεαιρικόιπιαδ, xcopis 
να καιαφύγει Kayeis οεψευιομονιερνισμούδ  
ή εξυηνακισμούδ που θα καιέσιρεφαν χην 
αισθητική χου. Χρειάζειαι κάησιεθ οκηνο- 
θειικέδ ενέσεις σιο μέιρο που δεν θα βλαφιεί 
ιο κείμενο, αλλά θα παρουσιαστεί με πιο θεα- 
ιρικό καισκηνικό ενδιαφέρον».,*^

Ο l6ios ο Μανώληβ Καλομοίρπδ αφιερώ
νει ιον «Κωνσιανιίνο Παλαιολόγο» στον ελλη
νικό λαό. «Πισιεύω ncos μέσα σιον Παλαιο- 
λόγο έκλεισα όλουβ xous ψαλμσύβ και ιουδ 
χυμούδ xns γέρικπδ καρδιάβ μου, σαν ιο παλιό 
δένδρο που, ηριγ φύγει για πάνχα και γείρει 
ιουβ κλώνουδ χου να πέσει σχη μαύρη yns, 
θέλει να αγθίσει μια χελευιαία φορά και γα 
χαρίσει σχον κάμπο ιη σχερνή ιου  ευωδιά 
και χα ιελευιαία ιου φύλλα. ΓΓ αυιό ανιικρύζω 
ιη μουσική ιου ΓΙαλαιολόγου με κάποιο δέοδ, 
ξέρονιαδ na>s είναι ιο σιερνό μου ιαξίδι».

ΣΤ. Ξ.

»

Ο «Κωνσταντίνος ΠοΛοιοΛίγοζ», το ic/leuiaio 
ίργο του Μανώλη ΚαΛομοίρη, Οα παρουσιαστεί 

στο Ηρώδειο.

Μ έγ ισ το  το  κ έ ρ ^ ρ 'ο π ό 'τ ί ΐν  παρουσ ίαση  τη ς  όπερας - Κριτική Η. Λ. βοντής
_ ........... __________ «ίΛΛ.. ,,Λ ,,.,/ήι· Κι/ΊτηηΛιττηρ Λιΐί.λρ τηιιτΛνηηιΐίΊ rmt'lr.vrn τη Π(ί- ΠΠΛΓίΠρτη ΙΤΠΠηβ /!'πό τ η ν  πρώτη xns τ ιαρο ugriς ί ϊ ‘*cc3 ί 962 έχp ι σΛ- o i k i i s , διαιηρώνταδ opws ταυτόχρονα, αμείωτη τή  Οε

|D  μέρα, η όπερα «ΚωνοτάντΙνοδ ο IΙαλακ^λόy o s » 

Π  του Μανόλη Κ αλομο ίρη^έ ί^δοθεΐ  ε λ ά χ ΐ σ ^  φο- 
ρέβ σε σκηνική μορφή.. Οι και
χορωδιακέθ δυνάμειδ που ci11ciί ΐ ε ΐ 8ε ν ί ί iό'ρό IjV ·Vα φι
λοξενηθούν από καμιά -πλην Μεγάρου- αθηναϊκή αί
θουσα, ενώ το μεγάλο επιτελείο μονωδών, εξοικειω
μένων με τη  γερμανική και ραισική σχολή τραγουδι
ού, δεν βρίσκεται εύκολα σε μία χώρα όπου καλλιερ
γείται σχεδόν αποκλειστικά η ιταλική όπερα. Ετσι, το 
κέρδοδ από την  παρουσίαση xns όπερα5 -έοτω με κά- 
rioies περικοπέδ- o t i s  3 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φε
στιβάλ Αθηνών, μονάχα cos μέγιστο μπορεί.να αποτι- 
μηΟεί. Λρχιμσυσικόδ ήταν ο Βύρων Φιδετζήί,τιου είχε 
διευθύνει τρ έργο σε ουναυλιακή μορφή κατά cis εκ
δ η λ ώ σ ε ι  ms «Πολιτιοτική5 Πρωτεύουσα5 - Θεσσαλο
νίκη 1997». II Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα i n s  ΕΡ’Γ 
ανταποκρίθηκε θετικά o tis  α π α ιτ ή σ ε ι  xns μουσικιίε, 
αιιοδίδοντοΞ τη  συμφωνική πολυπλοκότητα xns μου-

ατρική ένταση του έργου. Ετσι, είχε κανεί5 την  ευκαι
ρία να θαυμάσει την  αξιοσύνη του Καλομοίρη, που 
συνέθεσε μία όπερα μοναδική σε παλμό και εναλλα- 
γέδ, παρότι το λιμπρέτο του ιδίου -βασισμένο στη σ χ ε 
τική τραγωδία του Καζαντζάκη- ενείχε τον  κίνδυνο α
ναρίθμητων πλατειασμών.

Με δεδομένε3 u s  προαναφερθείσεε δυσκολίεε, η 
διανομή υπήρξε η καλύτερη δυνατή. Ο. Γιάννηβ Γιαν- 
vlons σήκωσε επάξια το βαρύ φορτίο του «Ηγούμε
νου», όπω5 άξια απέδωσε τον  ρόλο του «δεύτερου Γέ
ρου» ο Kupos ΠατσαλΙδη5. Στον αβανταδόρικο ρόλο 
του «Πυροβάτη» -απαιτήσεων ενόε βαγκνερικού «Αό- 
γκε»- ο Δημήτρηβ Σιγαλ05 επένδυσε όλεε του xis δυ 
ν ά μ ε ι ,  φωνηχικέδ και υπσκριχικέδ, γεγονόΞ που εκχι- 
μήθηκε ιδιαίτερα.

Ιταλικό τραγούδι onavias  καλλιέργεια5 προοέφερε 
στον Χαρκοΰχση ο Taons ΧριστογιαννόπουλοΞ, ενώ 
το φλογώδεε βιμπράτο τηε M ap0as Δράπη έδωσε

πρόσθετο naOos στον  σύντομο ρόλο xns Avvas. Τέ- 
Xos, ο Βαγγέλη*; ΧαιζησΙμοβ ανταποκρίθηκε xropis 
πρόβλη|ΐα  o'lis ηρωικέβ αλλά και λυρικέδ σελίδεπ του 
κεντρικοι^ρόλου, Τα ελληνικά και βουλγαρικά χορω 
διακά σύνολα επωμίστηκαν με επιτυχία μεγάλο μέροδ 
•cns βραδιάς.

Η χρήση· t i i s  κεντρικήδ 0 0 p a s , που αποτελούσε το 
μοναδικό στοιχείο σκηνικού (Γ. Z i0K as), δεν ή ταν  πά- 
ν ιο τ ε  aatpi'is, λειτουργώνταδ cos ε ίσοδοί και έξοδοδ α 
πό -και n p o s- παλάτια και εκκλησιέδ αδιακρίτω3. Γενι
κότερα, τ 0:;0πτικό μέροδ (Σ. Ευαγγελάτοί)  θέλησε να 
σεβαστεί την  ανάγκη οπτικήε επαφιΪΞ τω ν τραγουδι
στών με τον αρχιμουσικό, με αιιοτέλεομα η ένταση 
t i i s  μουσική5 να μην εκφράζεται σκηνικά πάντοτε με 
πειστικότητα. Τα κοστούμια (Γ. Μετζικώφ) άντλησαν 
τόσο από χο Βυζάντιο όοο και από nous πρώτουδ χρ ι 
στιανικού?.;xpovous. Τώρα που η π α ρ ά ο ια ο η  σ τήθ η 
κε, as  t i i s  ^οθεΐ μια δεύτερη ευκαιρία ιιροκειμένου να 
λάμψει. ·λ'.·'

V .^ - \K \e ? U O U  0
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θ ά  ήθελα πολύ νά σας-προσφωνήσω .μέ τήν καθιερωμένη -προσφώ

νησή «άγαπητοί συνάδελφοι»' γ ιατ ί  μ έ σ α  στήν καρδιά  καί τήν ψυχή μου 
δλοι εΤσαστε, πίστεψέτε με, τό ί'διο "άγαπηταί,. κ’ έκ ε ΐνο ι- πού ξέρω αιω.ς 
κάπω ς μέ’ νοιώθουνε δσο κι'έκεΐνοι πού, κ ’ αύτό τό ξέρω, κάθε  άλλο 
π α ρ ά  συμπάθεια αισθάνονται γ ι ά  μ έ ν α . '  . · . ?. ·  ··»; .'ο =:0 * .>·/= .:. :.!.ο
Γ ν -"Ομως "νομίζω πώς στις όημερινές ήμέρες πού είναι τόσο σοβαρές
γ ιά  δλο τό "Εθνος μας. γενικά, ά λλά  καί ίδ ια ίτερα:γιά  τήν. Ε λ λ η ν ικ ή
τέχνη 'κα ι  τή μουσική σύνθεση, £να έχωμε χρέος, έμεΐς .ρΓ. τεχν ίτες  του 
ήχου: καί αύτό' έΤναι ή απόλ υτη’ ειλικρίνεια. Πρέπει- ν ’ άρχίσωμε. νά βλέ- 
πωμε ' τήν 'άλήθεια  Κ α τ ά μ α τ α  κ α ί  v-ά α ή  λέμε καί νά  τήν όμολόγοΰμε 
Αρχίζοντας πρώ τα  άπό τόν έαυτό μας κ’ υστέρα  κ ι άπό τόν π λα ϊνό  κ α ί . 
τόν ά ντ ικ ρυ νό 'μ ά ς ϊ;":'': ί"'· νο  · · .-'.■■·■ ... - ·,-■ . ■.·

θ ά  πρέπε ι νά βγάλωμε τό δοκάρι άπό τό μάτι μας γιά νά. μπορούμε
ν ά  -προσέξομε0καί·τό καρφί'στο μάτι του - άδερφο.ΰ μάς. ; ν-.ο ...... ;..Λγ

Γ ι’ αύτό λοιπόν καί έπειδή είμαι βέβαιος πώς σέ άρκετούς άπό  τούς 
παρισταμένους κάθε άλλο παρά «άγαπητός»- είμαι, γ ι '  αύτό έκρινα καλό 
ν ’ άποφύγώ τή λέξη άύιή .στήν προσφώνησή μου πού '  θά μπορούσε νά 
προκαλέση ϊσως καί κανένα είρωνικό σχόλιο π α ρ ’δλο πού σ ά ς  βεβαιώγω 
π ώ ς  θά τήν ελεγα άπό τήν καρδιά μου. " ' ·
or :J άλλου νόμίζώ πω ς . δέν συνταιρ ιάζεται καί νά  θεωρηθούμε έδώ 
δλοι γιά  συνάδερψοι. .·. Λΐ  ·,τί.' ν£·
° 1 ;  Ή  Μουσική σάν τέχνη δημιουργική εχει τόσες χρωμάτιές, τ ό σ α  άνε- 
βόκατεβάσμάτα πού δύσκολα θά μπορούσες, νά βρής.δυό συνθέτες . ,ίπού 
νά  τή  νοιώθουνε μέ τόν ϊδιον τρόπον,: ίτού νά  δουλεύουνε:γιά  τόν . ίδ ιο  
σκοπό',':!μέ' τήν ίδ ιά  πνοή μέ τήν 'ίδια πίστη. Καί δέν . έννοώ·. έδώ. τις 
διαφορές τής τεχνοτροπίας καί τής α ισθητικής-πού είναι. 'φυσικό νά τις 
■βρίσκωμε σέ κάθε καλλιτεχνική εκδήλωση, εϊτε ποίηση; λέγετα ι .είτε ζω 
γραφική ή γλυπτική. Στή δημιουργική δμως μουσική θά συναντήσουμε τις 
πιό έτερόκλητες, τις πιο Αλλοπρόσαλλες άντιλήψεις γιά τό σκοπό  καί 
τόν προορισμό της.. - *- 8 :*·λ<·; - ; ·"?< or.- ·;·. ·.η ·  ν  .·

Δίπλα σ* έκεΐνον πού νοιώθει τή. μουσική σάν' τήν πιό. άσύλ^ 
λυπτη, τήν πιό' θαυμαστή έξαΟλωση ‘"τών ' εύγενέστερων π αλ μώ ν  
τής ψυχής τοΟ άνθρώπου; θεΐο δώρο σ :ούς θνητούς γ ιά  νά μετουσιώνουν 
τά  δάκρυα τους, τόν πόνο τους, τήν άγάπη τους σέ ήχινα λουλούδια,..δί
π λ α  σ ’ έκεΐνον πού μέ δέος προχωρεί στή λειτουργία της σάν σέ μιά 
πραγματική'καλλιτεχνική ίερουργίά, δ ίπλα σ ’ έκεΐνον πού τή βλέπει σ ά ν  
■£να υπέρτατο άγαθό' πού πρέπει νά τό καταχτήση μέ άγώνα, μέ θυσίες, 
μέ μόχθους, υπάρχουνε κ’ έκεΐνοι πού ά π ’ δλη τή μουσική αους. π ρ ο σ 
πάθεια, δέ.ζητάνε παρά κάποιο σκοπό .νά γα ργα λ ά ε ι  τό α ΰ τ ίτ ο υ  άκροα-



τή, δέν τή βλέπουνε παρά σάν κάτι π α ύ  ε ίνα ι καλό καί χρήσιμο δσο 
καί δπω ς άρέσει στό κοινό, καί άκόμα χειρότερο έκεΐνοι πού δέ ζ η 
τούνε άπό τή μουσική δημιουργία παρά  π ώ ς  νά  τούς βοηθήση στό βιοπο
ρισμό τους ή στόν άριβισμό τους. Καί μέσα σ* αυτό τό άνακάτωμα πού 
ανα γκασ τικά  δέν μπορεί π α ρ ά  σπανιώτα.τα νά  συντυχαίνει ό ένας τόν 
άλλο  καί συχνότερα νά σπρώ χνεται καί νά  γροθοκοπιέται, συχνότερα 
ν ά  γυρίζει ό ένας τΙς πλάτες στύν άλλο π αρ ά  νά δίνει τά  χέρια, που καί 
πώ ς  θέτε νά βρή ό καθένας τό συνάδερψό του «καί μάλιστα σέ τόπο 
καί σέ έποχή πού δέν υπάρχει ούτε συναδερφική άναγνώ ριση ουτε . α ί 
σθημα καλλιτεχνικής ίεραρχίας οΰτε αυτοκριτική π αρ ά  μόνο. ή, π ρ ο σ π ά 
θεια τό πώς ό ένας θά ξεπεράση ή μάλλον "γιά νά  μεταχειρ ιστώ’ τήν τρέ- 
χουσαν  έκφραση πώ ς θά «φάη» ό ένας τόν άλλο . - ·- · .-

Γ ι’ αύτό άν  λεγόμαστε δλοι μουσουργοί, δμως «συνάδελφοι, &ς 
άφίσουμε τό χρόνο νά μάς ξεδιαλέξει καί νά μας ξεχωρίσει. . ..

Μήν περάσετε παρακαλώ  τά λόγια  μου αύτά  οΰτε σά  γεροντικές 
φλυαρίες, ούιε  σάν περιττολογίες. Πρέπει κάποτε νά  καταλάβωμε έμεΐς  
οί μουσουργοί, δσοι τουλάχιστον έχωμε τήν εύγενικιά φιλοδοξία κάτι νά 
κάνουμε, κάτι νά προσφέρωμε στό τόπο μας πώ ς  ή μουσική δημιουργία 
είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ύψηλό κάτι πού πρέπει νά τοϋ δώσουμε 
δλο μας τό είναι γ ιά  νά τολμήσουμε νά πούμε πώ ς είμαστε άξιοί της.

Πρέπει νά είναι κανείς καθαρός καί άμόλυνίτος γ ιά  νά μπορέση 
νά σηκώση τό δισκοπότηρο μέ τ' άγιασμένο κρασί τής τέχνης. Καί πισιέ- 
ψτε με τό άγιο αύτό δισκοπότηρο άν τό σήκωσα κάποτες- κι &.ν τολμώ 
ν ά  τό σηκώνω άκόμα δμως μοΰ καίει τή σάρκα ώς · τά  όλόβαθα τού ε ί 
να ι  μου σάν τό*ν Ά μφόρτα  πού μάταια  περιμένει ένα νέο Πάρσιφ.αλ νά 
:τόν λυτρώση. ’ ·.·

Πιστέψτε με δσοι είστε νέοι, δσοι ε ίστε  άγνοί,  δέν θά γίνετε άξιοι 
τής τέχνης σας οΰτε μέ προστάτες, οΰτε μέ. μέσα, οΰτε άμα «φάτε», τούς 
π α ρ α π ά ν ω  σας. *· . · ; .

Δέν θά κάνετε τίποτε άν πάρετε κάποια  δύναμη κάποια  θέση .καί 
νομίσετε πώς χάρη στή θέση σας ή τή δύναμή -σ ας  θά έπιβάλλετε τό 
έργάκι σας άν δέν εχκι άξία. · · :γ . . . ./· ;

"Αν τό έργο σας είναι ψεύτικο, δέν έχει προσωπικότητα δέν τό 
σώζει καμιά προστασία, καμιά πρόσκαιρη έπΐϊυχία .Π ιστέψέ τε με' πρώ τα  
κ ’ υστέρα καί παραύστερα  ή τέχνη ζητάει δουλειά, δουλειά άγνή άπό 
μέσα άπό τήν ψυχή σας. Γράφετε άν καί δταν έχετε νά πήτε κάτι α υ 
θόρμητο καί ειλικρινές, κάτι πραγματικά δικό σας.Καί. μαζύ μ’αύτά δου
λέψετε γ ιά  ν’ άποχτήσετε πλήρη τήν κατοχή τών τεχνικών μέσων τής τ έ - · 
χνης σας πού δσο κι άν τά κατέχετε δέ θά τά  κατέχετε ποτέ τόσο ώ 
στε νά έχετε πλήρη τήν τεχνική πανοπλ ία  πού θά σάς έπιτρέπη νά έκ.- 
φράσετε άνετα καί άβίαστα κάθε ψυχικό συναίσθημα, κάθε μουσικήν
ιδέα πού θά δονή τήν ψυχή σας. - · , ν .........  '

Πιστέψέ τε με' μπορεί κάπω ς να φαίνωμαι πώ ς κάτι κατέχω άπό 
τά  μυστικά τής μουσικής έπιστήμης κι δμως κάθε χρόνο, κάθε περίοδο 
πού θά ριχτώ σέ δουλειά δημιουργική, έχώ  τήν εντύπωσή πώς έχω  άκόμα 
πολλά  να μάθω πώς πρέπει νά διαβάσω, νά κοπιάσω, νά μελετήσω.

“Επειτα δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώ ς οί περισσότεροι άπό μάς τούς 
έλληνες μουσικούς δέν έχωμε τή μουσική φύση τήν άβίαστη πού συναντά 
κανείς  σέ μουσικούς άλλων χωρών μέ παληό μουσικό, πολιτισμό.

Σ ’ έμάς, δυστυχώς,συνήθως κι άν, έχει κανείς τήν έμφυτη μου:-



σική διάθεση ττού σ υ ν α ν τ α ι ί ε ,κυρίως, σ έ 'μ ερίκούς μουσικούς ά πό  τά έ- 
φτάνησα  θά τού λείπει, η ψΰχίίΓήκαλιέργεια, ~Αν πάλ ι,ξχει τήν ψυχική

'..·....·· , ■ 7̂ "
, Έ γ ώ  ένα μόνο Έλληνα μουσικό ξέρω πού  τά  έχει καί τά  δυό, άν 

καί π άλ ι  τοϋ λείπει ή δημιουργική πνοή  καί πού αύτή τή στιγμή, δυστυ 
χώ ς λείπει στό έξωτερικό. ~ :"  · ' *" - .··:··.·. Λ ·: :.·
'■■· · Γι’ αύτό έχωμε ένα λόγο π.σρά π άνω  έμεΐς  έδώ νά δ ουλέψωμε, 

ν ά δ ο υλέφουμε σκλη ρ ή  γιά  νά ά π ο χτήσω με αύτ ή^τ7^_μουσική_καλιέργει_α> 
πού'-οέν μιτοοοΟμε νά  τήν ^ χ ω μ ε  άπό κληρονομικότητα καί άχαβισιχό—5^- 
τ ΐω ς7 ένας Εένος μουσικός τοΟ Δυτικού π ολιτισμού, . ■ .. •·?1. ·.·.· ·,ν.
” ~ “ *Έγ(£Γό ίδιος καί τά λέω δλα αυτά  γ ια τ ί  φαντάζομαι πώ ς είναι ή
τελευτα ία  φορά πού έπικοινσνώ μαζύ σ α ς —έχω καταλήξει στό συμπέ
ρασμα π ώ ς  κατά λάθος είμαι μουσικός ε ίμα ι πιστεύω μάλλον γενντ|μ,έ·. 
νός Π ο ιη τ ή ς καί τή μουσική ·τ'ή ν ο ιώ θ ε  κα,1/τΐΊν.Ιρμηνε^ωΙμέσα.^-ό··^Γά 
πρίσμ~α_χ9ςΟΙ&ΐΓΐσ^ς. . - · ·*·..· ■ ·> ' =.·■·.- .
'  Γι’ α ύ ιό  καί σέ πολλούς παληούς μουσικούς τοΟ παληού καλού 
καιρού έφάνταζα  καί φαντάζω ίσως άκόμα, δπω ς στην: κλώσσα τό π α 
π ά κ ι πού βγήκε άπό τό αύγό της. Αύτό δμως δέν μέ έμπόδισε .νά δου
λέψω μέ δλη μου τήν δύναμη καί τήν ψυχή καί νά προσπαθήσω νά  ύπερ- 
νικήσω τΙς τεχνικές δυσκολίες τής τέχνης μου καί νά μπορέόω νά  έκδη- 
λωθώ δσο μπορούσα καλλίτερο. "Αν αύτό τό έπέτυχα  ώς ένα .σημείο τό 
κατώρθωσα μέ δουλειά καί άγώ να  δχ ι μέ τά  «μέσα» καί μέ τΙς «π ρ ο στα 
σίες». Πιστέψετέ με δέν έγραψα τόν Πρωτομάστορα, ή τή Συμφωνία τής 
Λεβεντιάς ή τό Τρίπτυχο γ ιατί ήμουνα καθηγητής ή Διευθυντής σ ιό  
Ω δ ε ία ,  ή Επιθεωρητής στις στρατιωτικές μουσικές ή κάΐ διευθυντής τής 
Λυρικής σκηνής ή Πρόεδρός σας άλλά  άντίθετα  γ ιατ ί έγραψα- τόν Πρω
τομάστορα, τό Δαχτυλίδι ή τό Τρίπτυχο έγ ινα  αύτό πού έγινα  καί π ι 
στεύω .μάλιστα πώς άν δέν άπασχολούμουν μέ δλες αύτές τις τιμητικές 
ά λλ ά  άποροφητικές έργασ ές πού δυστυχώ ς ό άχάριστος ‘Ελλαδικός 
καλλιτεχνικός ά γώ νας καί ή βιοπάλη μ ’ έριξαν, θά ε ίχα  αύτή τή 
στιγμή άλλη τόση δημιουργική έργασ ία  νά  παρατάξω . , ν.

’Α λλά  καί τόση πού έχω εΤναι νομίζω άρκετή γ ιά  νά  τολμά  
ν ’άντικρύση καί νά άψηφίση κάθε έπίθεση καί νά περιμένη τήν κρίση τού 
χρόνου πού είναι ό άλάθευτος κριτής κάθε καλλιτεχνικού έργου καί κ ά 
θε δημιουργικής έργασίας. :

Τό ίδιο ή δράση μου σάν άνθρώπου καί σάν καλλιτέχνη δλη μου 
τή ζωή καί ιδιαίτερα σ ιά  σκληρά αύτά  χρόννα πού περάσαμε, ένα ε ίχε  
γνώ μονα: π ώ ς .νά  ύπηρετήση τήν Ιδ έ α  τής δημιουργίας τής ‘Ελληνικής 
μουσικής πώ ς νά κατωρθώση ώστε οί έλληνες μουσικοί νά λεφτερω- 

^3]3„ν£_.άπό^ά_,.δ£σμ.(^ής^ντιμης στενοκεφαλια_ς. άλλά-ΐιάντως στενοκε-.. 
φαλιάς^πρύ τούς ξέζωνε καί πώς νά" το ύ ς 'φ άνώ  γρήσιμος σέ δτι. μπορέσω.

Δυό. καλλιτεχνικές’"επάνάστάσεις έκανα  σ τά '2 5  τελευταία  χρόνια 
.γι’ α ύτδ .τό  σκοπό.

Κι' αν σήμερα βλέπετε ώς ένα σημείο τά έργα τών νέων μουσουρ
γώ ν  νά παίζονται στις συμφωνικές συναυλίες καυχώμαι πώς αύτό όφεί- 
λεται καί στούς άγώνες τούς δικούς , μου. Μέ τή στρατιωτική όρχήστρα 
παλα ιότερα  καί τήν όρχήστρα τού Ελληνικού  Ωδείου άργότερα  πού 
ε ίχ α  στή διάθεσή μου, μέ τό Μελοδραματικό δμιλο πού ϊδρυσα καί μέ 
τή Λυρική σκηνή πού διηύθυνα τελευταία, τήν Ελληνική μουσική τή δική 
σας, δταν είχε κάποια άξια, τή βοήθησα, κοντά στή δική μου δσο



μπόρεσα καί τήν έξετέλεσα παντοΟ , καί ·;π ά ν τα  Έ δ ώ ,  α τ ά  Γισρίσι,.. 
στήν Π ράγα,,  στή .Βαρσοβία, στό Βερολίνο, στό Βουκουρέστι, στή  ~.£ώμη,". 
"Ας σηκωθη ένας άπό σάς πού νά μπορεί νά μοΟ πή δτι^ δ.ταν έΓχε 
ευκαιρ ία  κάπου ν ά  έκτελέση μιά δική του σύνθεση θυμήθηκε δτι έ π ρ ε π ε ’ 
νά  έκτελέση καί μιά δικήμου. Αυτά ε ίχα  νά πώ καί άς θεωρηθούνε, 
κα ί σάν κάπο ιος  άπολογισμός τής δράσης μου. καί ώς προέδρου τής. 
"Ε νω σής μ α ς  πού. έννιά τώρα χρόνια ' μου κάνατε  τήν τιμή νά  μέ έκλέ-
γ ε ι ε  Πρόεδρό .σας. ; p r v - /  ·. · λ--~ ,·.οα>·:· ■ ο  *·····
-ΰ ό;· :.Αύτά- καί τό δτι τά χρόνια τά  σκληρά καί μαΰρα τής .^σκλαβιάς, 

τό σω μ α τε ίο  μας ε ίναι ϊσ.ως; £vcc άπό  .τά έλάχ ιστα  άν, ΰχι τά  μοναδικά, 
ά ω μ α τε ϊα  τής ’Α θήνας πού π αρ ά  τούς φραγμούς καί. τ ίς  ά π α γ ο ρ ’εύσεις 
τοΰ  κ αταχτητή  έλειτούργησε κανονικότατα καί σύμφωνα μέ. τό "κ α τα σ τα 
τικό του. ·ό .«. ο:ύ.',7Γ· ν ■->■··}= ν./..: r . ; c.Γ ·. ή f
·>τ τ;Η έρετε πολύ  κ α λ ά  πώς μέ προσωπικό μου "κίνδυνο καί χω ρίς "ν<£ 

ζητά ω  τήν άδε ια  τών άρχώ ν σά ς  συγκαλουσα κάθε χρόνο σέ ταχτικές,  
ά κ ό μ η  καί σ ? έχταχτη Γεν. Συνέλευση καί κάναμε έλεύτερα τις.’ άρχαιρέ- 
σίες μας παρά* τΙς άπαγορεύ.σεις τού καταχτητή'

■'ί" : -^Ετσι λειτουργήσαμε.κανονικά καί βοηθήσαμε κι δσο μπορούσαμε, 
τά  μέλη μ α ς ,κ α ί  πρέπει νά εύχαριστήσω τόσο δλο τό Διοικητικό σύμβού- 
,λιο, δσο καί Ιδιαίτερα τόν ταμία καί άγαπητό  συνάδελφο κ. Ι^εζερίτη 
καθώ ς καί τό Γεν. Γραμματέα  κ. Εύαγγελάτο  πού μ ’ έβ,οήθησαν δσο 
μπορούσανε  στήν άποστολή μου αύτή. .. ; .... .

ι ' - Α ύ τ ά  ε ίχα  νά σάς πώ, Τώρα σέ λίγο θά προβητε σέ άρχαιρεσίές 
. γ ιά  νά έκλέξετε σύμφωνα μέ τό καταστατικό πρόεδρο, γενικό γραμματέα  

καί τρεις  συμβούλους. σέ άντικατάσταση τών κ. κ. Βάρβογλη, Παπάδη* 
μητριού καί Γεωργιάδη πού έξέρχο^ται. Λ . ...... ;-.V.
·. ·.· ’ - " Ο π ω ς  καί κάθε χρόνο δέν έχω νά σάς  κ ά ν ω κ α μ ιά  σύσταση τοΰ 
πο ιούς θά  διαλέξετε, δέν έχω. καμιά γνώμη στό ζήτημα αυτό, όΰ'τε 
προτε ίνω  ψηφοδέλτιο,αύτό δέν τδκανα ποτές,καί άκόμα λ ιγώτερο 'έφέτος.
• .γ Γ ια τ ί  έγώ δέν ε ίμ α ι  υποψήφιος π ρόεδρος .

Δέ γυρεύω νά μέ ψηφίσετε οΰτε νομίζω πώς τό πρόσω πό μου μπο
ρ ε ί  ν* άποτ'ελέση άντίκείμενο οίασδήποτε κομματικής δ ιαπάλης.  {Αρκετά 
έργάσθηκα  καί πιστέψτε με π α ρ ’ δλον δτι οί πολλές μου. άσχολίες μπορεί 
νά ' μή μέ άφησαν νά άφιερώσω πολύ χρόνον, δμως έργάσθηκα. τίμια, έί- 
λικρινά, άφατρίαστα  καί μέ δλη μου τήν ψυχή.· “Ας ερθη τ,ώρα νά  δσυ- 
λέψη δπο ιος  νομίζετε καλλίτερός μου. Έ γ ώ  παραμένω άπλ ό  μέλος της 
"Ενωσής μας. ,Από τό Φάληρό μου δπου βρίσκομαι άποτραβηγμένρς δέν 
θά  μέ ξανάδήτε  παρά μόνο μέ.τό έργο μου. "Εχει ή ψυχή. μου .μέσα της 
άκόμη πλήθος άνείπωτα τραγούδια καί τό  τραγούδιςι αύτά  έλ π ίζω 'π ώ ς
• θ’ άξιω θώ  νά ζήσω νά  τά τραγουδήσω. '■:■■■ ·-■· ·· ■ .. ' - ·

. Μέ τό έργο μου θά καλοδεχτώ π ά λ ι  μιά ' μέρα τούς φίλους μου, 
μέ τό έργο. μου θά. άπαντήσω καί πάλ ι στούς καλοθελητές μου !

Μ Α Ν Ω Α Η Σ  K A A O M O JP H I
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Ε  Ο Γ Τ Α Σ  Μ Ο Σ

Τ Ω Ν  Π Ε Ν Η Ν Τ Α  Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  
Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ  Δ Ρ Α Σ Η Σ

Τ Ο Υ

Μ  A  Ν  Ω Λ  Η  Κ Α Λ Ο Μ Ο Ι Ρ Η

Τ ό ν  σ ν  ν ι} έ τ η Ό ά χ α ι ρ ε τ ή ο ο ν ν ο ί

Λ. Ε Υ Λ 1 Τ Ε Λ Α Τ Ο 

Ι". Κ Ο Υ ΡΧ Ο Υ Τ Ο Σ  

Γ. Λ Θ Λ Ν Λ Σ ΙΛ Λ ΙΙΣ  Ν Ο Β Λ Σ 

Ι \  Λ ΙΊΙ.Μ Λ Κ Ο ΙΙΟ Υ Λ Ο Σ  

Ι 1 Ε Τ ΙΌ — Χ Λ Ρ ΙΙΣ  

X. Σ Ο Λ Ω Μ Ο Χ ΙΛ ΙΙΣ

(('Η ιστορική σημασία τοΰ έργου τοΰ Μ. Καλομοίρη». 

' Ο μ ι λ ί α  

<Ι>. Λ Ν Ω Γ Κ ΙΛ Ν Λ Κ ΙΙ 

-*
(('Η Κρήτη», άπόσπασμα «’Λττο τούς Καημούς καί τή Ζο>ή τοΰ 
Καπετάν Αύρα», μουσικά άττομνημονεύματα τοΰ Μαν. Καλομοίρη.

”Ατχυγγΐλία : Μ. Κ Λ Τ Ρ  Λ Κ I I Σ

Το ( ΐ γ ο ύ δ  ι : Κ . Π Λ Σ  X Λ Λ II Σ

Στό πιάνο : Ε . Ν ΙΚ Ο Λ Λ Τ  ΔΟΥ

-*
Δ υ ό  λ ό γ ι α  ά π ό  τ ό ν  σ υ ν θ έ τ η  

Μ Λ Ν Ω Λ II Κ Λ Λ Ο Μ Ο I Ρ II



Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Γ . Ρ Λ Μ Μ () Σ Ύ π ο νρ γό ς  Π αιδείας  

Α . Γ Ε Ρ Ο Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ  τ. 'Υ πουργός Π α ιδεία :
Πρόεδροι Τ ιμ η τικ ή ς  ’Ε π ιτρο πή ς

Γ.  Λ Η Α Χ Α Σ Ι Λ  Α1ΙΣ Χ Ο Η Λ Σ  'Α καδημα ϊκός, Γ.  ΑΣΙ ΙΜ Λ ΚΟΙ ΙΟΥ-  
Α Ο Σ  Πρόεδρος 'Ε τα ιρ ία ς  Θεατρικών Συγγραφέω ν. (*). R ΑΒΑ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  
Γενικός Δ ιευθυντής Κ ρατικής ’Ο ρχήστρα; ’Αθηνών. Μ. Η Α Ρ Β Ο Γ Λ Ι Ι Σ  
Πρόεδρος Συνδέσμου Ε λλή νω ν  Συνθετών. Κ αλλιτεχνικό: Δ / τ ή :  'Ελληνικόν  
’Ωδείου, II. Γ ,ΚΧΕΧΙΙΣ ·’Α καδημαϊκός. Κ.  ΓΛ Ρ ΟΥΦΑΑ I [Σ Πρόεδρο: 
ΑημοτικοΓ' Συ/ι/Ιοΐ’/.ίον ΙϊαΟύ - Σάμον. Λ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Ν Η Σ  Πρόεδρος Παν- 
ε/.ληνιοί’ Μουσικού Συ/./.όγου. Κ. Α Ι Ι Μ Λ Ρ Α Σ  Γεν. Α / τ ή :  / .Κ . ) . .  Λ. 
ΚΥΛ Γ Γ Ε Λ Α Ί Ό Σ  Πρόεδ/>ος ' Ενώσεως 'Ε λλήνω ν Μουσουργών. Κ αλλιτε
χνικός Δ / τ ή ς  ' Ελληνικού Ω δείο υ . Λ. Χ Ω ΡΑ Σ  Γεν. Γραμιιατεύς . I. Σ’. ’Ε- 
Ονικοϋ Ω δείο υ . Λ. 0 .Λ ΝΟ Σ Πρόεδρο: Σ .Η .Μ .Ο ., X. Θ Ε. ΜΕΛ ΙΙ Σ  Δήμαρ- 
χο: Βαθύ - Σινιού. Λ. Ο Ε Ρ Ο Σ  Πρόεδρο: 'Ε τα ιρ ία ς 'Ελλήνω ν Λ ο γο τε
χνών. (-). Κ Λ Ρ Υ Ω Τ Α Κ Ι Ι Σ  Γεν. Γραμματεΰς Έ νώ οεω ς Ε λλήνω ν  Μου
σουργών. Γ.  Κ Ο Σ Μ Κ Τ Α Τ Ο Σ  Πρόεδρος ’Α καδημ ία ς ’.Αθηνών. Κ. ΚΟΥ- 
Λ.ΛΣ Πρόεδρο: Α .Σ .1 Ι .Ε .Α .Σ ..  Γ. Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Τ Ο Σ  Δ / τ ή :  Γραμιιάτων 
καί Θεάτρου Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Παιδείας. Γ.  Μ Α Ρ Ι Δ Α Κ Η Σ  ’Ακαδημαϊκός, 
Π ρότανις Πανεπιστ>ιμίου Α θηνώ ν. Μ. Μ Ε Ρ Α Ι Ε  ,Α /τρ ια  Μ ονακού Ααο- 
γραφικοΓι ’Α ρχείου . Ο. Μ Ε Ρ Α Ι Ε  Δ /τ ή ς  Γαλ/.ικού ’ινστιτούτου. Η. ΜΕ- 
ΣΟΑ(  Η ’Γ Ι Τ Ι Ι Σ  Πρόεδρο: Σω ματείου Έ /.λ ή  νυ>ν ’Ηθοποιών. Σ.  Μ Ι Χ Α Η -  
Λ Ι Λ Η Σ Α / τ ή :  Κ ρατικού Ω δ ε ίο υ  Θεσσαλονίκης, Σ.  Μ Υ Ρ Ι Β Η Α Ι Ι Σ  Π ρόε
δρο: ’Ε θνική: Ε τα ιρ ία :  Ε λλή νω ν  Λ ογοτεχνώ ν. X.  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ - Γ Κ Ο Υ -  
Ρ Α Σ .  ’Α ντιπρόεδρο: .1. Σ . ’Εθνικού Ω δ ε ίο υ . Α . Ο Ρ Α Λ Ν Λ Ο Σ  Γεν. Γραμ- 
μα τενς  'Α καδημ ίας ’Αθηνώ ν, Κ. I I Λ Γ Κ Α  Α Ο Σ  . Ι /τής  Σ τέ γ η :  Kn/,ών Τ ε
χνών κα'ι Γραμμάτων, Μ. Η Λ Λ Λ Λ Χ Ί Ί Ο Σ  Γεν. Γ ραμματεύ: Συνδέσμου 
'Ελλήνω ν Συνθετών. Ε.  11 A11Λ Ν Ο Υ Τ Σ Ο Σ  Σ νγγοαφ ενς, Α . Ι ΙΛΡΙ Α1ΙΣ 
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Η σ τατ ικό τητα  του παραμυθιού γ ίνετα ι  γ ια  το συνθέτη τρόπος  έκ 
φ ρ α σ η ς  μέσα σε μια εποχή -α δ ιέξο δο .  Ε ίνα ι  ίσω ς το μόνο έργο του 
συνθέτη  με τόσο  έντονο  το χ α ρ α κ τή ρ α  ενός ιδιότυπου  νεο ελλη ν ικ ο ύ  
α ισ θ η τ ικ ισ μ ού ,  που ανατρέχε ι  στα πνεύματα και στο  μύθο, ως έκφραση 
α λ λ ά  και επ εξερ γα σ ία  φόβων τη ς  λ α ϊκ ή ς  φαντασίας. Η  αγάπη του δυ
να μ ικ ο ύ  κ ο ρ ιτσ ιο ύ  του λαού και του «μαρμαρωμένου βασιλιά», κύριου 
σ υ μ β ό λου  του Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ  σ τη ν  ό π ε ρ α 167 αίρει στο  έργο του Κ α λ ο μ ο ί 
ρη, και πάλι τη ν  ελπ ίδα  γ ια  ελευθερ ία  σε πεδία  ιδεαλιστικά .

Η τελευτα ία  όπερα  του Κ α λ ο μ ο ίρ η ,  Ο Κ ω νσταντίνος Π αλαιολόγος^, 
ε ίνα ι  επ ίσ η ς  αφιερωμένη από το συνθέτη  σ τον  απλό λαό «των Α νίδεων 
κα ι Κ α λ ώ ν  Α νθ ρώ πω ν» .168 Η τρα γω δία  του Κ αζαντζάκη  δεν α λ λ ο ιώ ν ε 
ται στο  λ ιμπρέτο .  Ο συνθέτης  συγχω νεύε ι  μόνο τη Β' και Γ ' εικόνα, 
ε π ίσ η ς  στο β' μέρος μετατρέπει τη σ κ η νή  Ά ννα ς-Γ ιουσ τ ινά ν η  σε σκηνή  
Α νν α ς-Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο υ  και επ ιμηκύνει  τη σ κ η νή  με τις «Μ άνες» καθώς 
και τη σ κ η ν ή  του καπετάν Χ αρκούτσ η  με τους Κ ρη τ ικ ο ύς .

Η πτα')ση της Π ό λ η ς ,  α νέλ π ισ τα  πια  χαμένης ,  φέρνει στο π ρ ο σ κ ή ν ιο  
το π ρ ό β λ η μ α  της ταυτότητας  του Έ λ λ η ν α  που α ισθάνετα ι ότι α π ε ιλε ί
τα ι από Α να το λ ή  και Δύση (ως π ρ ό β λ η μ α  εθνικού και χ ρ ισ τ ια ν ικ ο ύ  
σ τ ο ιχ ε ίο υ  τίθεται και στο «Δ ωδεκάλογο»),  Η  δ ιπλή  αυτή απειλή ,  ως 
π ο λ ιτ ισ μ ικ ό  σ το ιχ ε ίο ,  οδηγεί  ιδ εο λο γ ικ ά  σ τη ν  εξ ιδανίκευση  και στη
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νοσ τα λγ ία  τη ς  π ολ ιτ ισμ ική ς  μοναξιάς, ως π η γ ή ς  δύναμης γ ια  τη ν  αντ ι
μετώπιση  των πεπρωμένων. Π α ρ ά λ λ η λ α  π ρ ο βλ ή μ α τα  εκφράζει και ο 
συνθέτης  ως μ ουσικός  δημιουργός: δεν ενδ ιαφέρεται  πια γ ια  εσω τερ ι
κή σύνδεση  των μουσικών μέσων που χρ η σ ιμ ο π ο ιε ί :  Π ροκύπτε ι  ένα 
μ α ν ιερ ισ τ ικό  «σώριασμα» από ε τερ ό κ λ η τες  δυτικότροπες π ρ ο σ ε γ γ ί 
σεις  και σ το ιχε ία  της βυζαντινής  μ ο υσ ικ ή ς ,  που αναδιπλασιάζουν  μου
σ ικ ά  το συνολ ικ ό  ιδεολογ ικό  π υρ ή να  γύρω από το θρήνο γ ια  τη ν  Π όλη  
που έπεσε πια. Τ α υτό χρ ο να ,  σ ’ αυτό το κ α τ ’ ε ξ ο χ ή ν  έργο εθν ικής  σ χ ο 
λ ής  επ ιχε ιρ ε ίτα ι  πάλι μια σύνδεση  προς τη βαγκνερ ική  α ισθητ ική  τόσο 
με τη ν  τεχ ν ικ ή  του π ρ ο εξα γγελτ ικού  μοτίβου  (ο Κ αλ ομ ο ίρ ης  σημειώνει
22 με ορ ισμένες  παραλλαγές: περ ίπου  πέντε αποτελούν  παραλλαγές  των 
μ ουσ ικώ ν χα ρ α κ τη ρ ισ μ ώ ν  των π ρ ο σ ώ π ω ν και δ ιαγράφουν ιδια ίτερες 
συνα ισθημ α τ ικές  π αρορμήσεις  τους, πέντε με δ ιαστηματικές  ο μ ο ιό τη 
τες εκφράζουν το συλ λ ογ ικ ό  υποσυνε ίδητο ,  τη ν  επ ίκ λη ση  στην  Πανα- 
γ ίθ |  την  προσμ ονή  για  το θαύμα και τη ν  ιδέα της  αγάπης) 169, όσο  και 
με μία τεχν ικ ή  τρα γουδη μ ένη ς  ο μ ιλ ίας  που πλη σ ιά ζε ι  τόσο προς το 
Sprechgesang, όσο και προς το «ρετσ ιτατίβο»  του βυζαντινού ψαλμού, 
τεχ ν ικ ή  α π α ίτ η σ η  που υπογραμμίζε ι  ο συνθέτης  στις  υποδείξεις του, 
το υ λ ά χ ισ τ ο ν  γ ια  ορ ισμένους α φ η γημ α τ ικ ούς  ρόλους· και ορ ισμένες 
στ ιγμές  θεατρ ικής  π ερ ισυλλογή ς .  Τα βυζαντινά  μέλη (Σ ώ σον Κύριε 
τον Λαόν Σου, παραλλαγές  του Κύριε Ελέησον, Ε π ί τον ποταμόν 
Βαβυλώνος, Τη Υπερμάχω , Η  Ζω ή εν Τάφω, μ ικρά  α ποσπάσ ματα  από 
κεκραγάρια)  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί  ο Κ α λ ο μ ο ίρ η ς  σε πολυεπ ίπεδη  πολυφωνική  
δ ια π λο κή . Η χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η  στο β' και γ ' μέρος του πένθιμου Ε μ βα τή 
ριου του Τρίητυχού  του για Ο ρχήστρα  (II In terlude-In  Tem po di una 
rnarcia funebrc), που γράφηκε στα  1937 π ρ ο ς  τιμή του Βενιζέλου και 
εκ τελέσθηκε γ ια  πρώτη φορά τη ν  ημέρα  της  ταφής του Π αλαμά π ο , 
συμβολίζε ι  μουσ ικά  την  παλαμική  ταύτ ιση  (στο 4ο τραγούδι της  Φ λο
γέρας του Βασιλιά) του Διγενή με το «Μ α ρμ α ρω μένο  Βασιλιά» (... Και 
τραγουδάν  οι Α κρ ίτες  και λένε; «Γης, κι αν τον  κρατάς, δεν τον έφαγες, 
άδη. Δεν πέθανε. Μ αρμάρω σε.  Κ οιμάται.  Θα ξυπνήσει»).  Π ρόκε ιτα ι  για 
μία δ ια χρ ο ν ική  συμπύκνω ση θρύλων και λ α ϊκ ώ ν  προτύπων. Εδώ βρ ί
σκεται και ο πυρήνας μιας σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  ερμ ηνε ίας  του νοήματος  του 
έργου, στην  υποδήλω ση  της ισ το ρ ικ ή ς  απο τυχ ία ς  «εκσυγχρονισμού»  
της π ο λ ιτ ική ς  και μ ουσ ικ ή ς  ζωής, όπως τα οραματ ιζόταν ο συνθέτης. 
Σ η μ αδ ια κές  και οι ιδεολογικές  κατα στά σε ις  του έργου που καλύπτουν 
τα επ ίπεδα  του αδ ιέξοδου της δράσης από το συνδυασμό εξωτερ ικής  
επ ιθ ετ ικ ότη τα ς  και απάτης  με εσω τερική  π ο λ ιτ ισ μ ικ ή  δυσκαμψία. Οι 
γ έροντες  φοβούνται τους Τούρκους, αλλά  και τους Φράγκους. Ο λαός 
μά λ ιστα  περ ισσό τερ ο  τους Φ ράγκους  και τους α ρχόντους  που θέλουν
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να τους φέρουν σαν λύση. «Στο κ ό κκ α λο  έχε ι  φτάσει του Τ ούρκου  το 
μαχαίρ ι .  Μ α το πιο π ικρό του Φράγκου»).  Μ ια  φιγούρα το Κ αλ ο γερ ά κ ι ,  
ονομάζει την  Π όλη  «πόρνη», επειδή  έμπασε μέσα τους Φ ράγκους. Ο 
Π υροβάτης  ε ίναι ;ο π ρ οφ ή τη ς  της  κ α τα σ τρ οφ ή ς  και α φ η γη τή ς  της  π α 
ρακμής της Π όλη ς .  Ο λαός δε θέλει τ ίποτε  πια: πεινάει και φοβάται,  
έχε ι  χ ά σ ε ι  τη σ χέσ η  του προς  την  εξουσία . Το δράμα του Κ ω νσ τα ντ ί 
νου  ΓΙαλαιολόγου, ε ίναι ο πυρή να ς  του έργου: «Φ ρ α γκοβα σ ιλ ιά »  τον  
ονομάζουν , λαός και κ λή ρος,  κι ο ίδ ιος ξέρει, το ήξερε πάντα, ότι Οα 
π ο λεμ ή σ ε ι  γ ια  να πεΟάνει.

Ό π ω ς  και στο Λ αχτυλίόι της Μ άνας  έτσι κι εδώ, η π α ρα ίτησ η  από το 
μύθο σημ α ίνε ι  ε ξ ορθ ο λ ογ ισ μ ό  που απειλε ί τα υτόχρ ονα  τη ν  εθνική 
ταυτότητα . Τ ο  έργο τελειώνει με τα  σύμβολα του «Μ αρμαρω μένου  
βασ ιλ ιά»  και με το «πάλι με χ ρ ό ν ια  με καιρούς, πάλι δικά μας 0ά- 
ναι», που στη μυθολογία  του συνθέτη δεν α ποχω ρ ίζοντα ι  από τ ις  εξορ- 
θ ο λο γ ισ τ ικ ές  προσπάθειες  του π ροσω π ικ ού  του αγώνα. Βαθύτατος π ε 
σ ιμ ισ μ ό ς  γ ια  την  εξέλιξη  της  κουλτούρας εκφράζεται εδώ, τόσο  στον 
Κ αζαντζά κη  Π1, όσο και στον  Κ α λ ο μ ο ίρ η ,  με τη συμβολική  α να κ εφ α 
λ α ίω σ η  της ιστορ ίας  του π ρ ο βλ ή μ α τος  της  λεγάμενης ελ λ η ν ικ ή ς  ταυ
τότητας ,  μέσα  από τους ιδιόρρυθμους τρόπους  μιας μ ο να χ ικ ή ς  (και με 
τη ν  έννο ια  της  ιδιοφυίας), συνθετ ικής  βούλησης.  Η πολυφω νική  αντι- 
σ τ ικ τ ικ ή  δ ιασύνδεση  δραματικώ ν μοτίβων, η χρω μ α τική  αστάθεια  της 
μ ελ ο δρ α μ α τ ική ς  α π αγγελ τ ικ ής  γραμμής,  με αυξημένες έβδομες (και 
ένατες) σε ση μ ε ία  βαρυσήμαντου  συμβολισμού, π λ η σ ιά ζο υ ν  κοντά  
στα  «ατονικά» π ερ ιεχόμ ενα  της  εξ π ρ εσ ιο ν ισ τ ικ ή ς  «κραυγής» (που ενυ
π ά ρ χ ο υ ν  στο συνθετ ικό  υποσυνε ίδητο  του ρομαντικού κ αλ λ ιτέχνη) .
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