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Τ Η Σ  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ

ΑN A Γ K A I A  Μ Ι Α  Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Α Κ Η αἴτηση συγγνώμης γιὰ τὴν κα-

θυστέρηση τῆς ἔκδοσης τοῦ παρόντος. Διαβεβαιώνουμε τοὺς ἀναγνῶστες

μας ὅτι ἀναζητοῦμε ἐργωδῶς τρόπους, ὥστε ἡ καθυστέρηση αὐτὴ νὰ μὴν

παγιωθεῖ σὲ «καθεστώς», ἡ ἀνατροπὴ τοῦ ὁποίου θὰ ἀπαιτοῦσε κατάλυ-

ση κάποιας Βαστίλλης ἢ κάποιον ξέφρενο χορὸ σὲ ρυθμὸ καρμανιόλας.

Ὁ Θεόδωρος Κίτσος ὑπογράφει τὴν πρώτη μελέτη τοῦ παρόντος (συνο-

δευόμενη ἀπὸ μιὰ πολύτιμη χρηστικὴ ἔκδοση τοῦ ἑλληνόφωνου μαδριγα-

λίου τοῦ Martoretta), ἡ ὁποία τεκμηριώνει, μεταξὺ ἄλλων, τὴ συμμετοχὴ

ἑνὸς νεοελληνικοῦ ἰδιώματος στὴν πολύχρωμη καὶ πολύφωνη χαρτογρά-

φηση τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἀναγέννησης. Τὸ κείμενο τοῦ Κωνσταντίνου Σαμ -

πάνη ἀποτελεῖ μιὰ περιπτωσιολογικὴ μελέτη (case study), παραδειγματικὴ

τῶν δυσκολιῶν ποὺ ἀντιμετώπιζαν οἱ μετακινήσεις τῶν ἰταλικῶν ὀπερα-

τικῶν θιάσων μὲ προορισμὸ τὰ ὑπερπόντια κέντρα ὑποδοχῆς – ἐν προκει-

μένω τὴν Πάτρα. Τὸ δοκίμιο τοῦ Νικόλαου Βάλσαμου συμβάλλει στὸν

ἐμπλουτισμὸ τῶν ἐλλειπέστατων γνώσεών μας γιὰ τὸν ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο

βασικοὺς ἐκπροσώπους, κατὰ τὸν 20
ὸν αἰώνα, τῆς ἁρμονικῆς ἐπένδυσης

ἐκκλησιαστικῶν μελῶν ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση· μιᾶς τάσης, ἡ

ὁποία συνέβαλε στὴν ἀνάπτυξη τοῦ μουσικοῦ αἰσθήματος τῶν παλαιότε-

ρων ἐξ ἡμῶν καὶ ἀποτέλεσε προνομιακὸ στόχο ἑνὸς συγκεκριμένου μουσι-

κοδογματικοῦ φονταμενταλισμοῦ. Ἡ ἀναφορά, τέλος, στὴν ἀστείρευτη

πηγὴ τῶν Ἀρχείων τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν συμπίπτει μὲ τὸν ἑορτασμὸ τῶν

90 χρόνων ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Μίκη Θεοδωράκη: ὁ Ἀλέξανδρος Χαρκιο-

λάκης παρουσιάζει καὶ σχολιάζει ἕνα ἄγνωστο νεανικὸ χειρόγραφο τοῦ συν-

θέτη, τὸ ὁποῖο τοποθετεῖ τὰ πρῶτα του βήματα στὴν «ἐθνικὴ» παράδοση

τοῦ Καλομοίρη, τοῦ Σκαλκώτα καὶ τοῦ Κωνσταντινίδη.

Καλὴ ἀνάγνωση καὶ καλὴ ἀντάμωση στὸ ἑπόμενο τεῦχος, τὸ ὁποῖο θὰ

ἐγκαινιάσει, ὅπως ἐλπίζουμε, τὴ δεύτερη εἰκοσάδα τῆς περιοδικῆς μας

ἔκδοσης.
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ιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ Δύση, ἡ περίοδος τῆς Ἀναγέννησης (προ-
σεγγιστικά, μέσα 14ου - ἀρχὲς 17ου αἰώνα) χαρακτηρίζεται ἀπὸ

μιὰ τάση γιὰ ἐπιστροφὴ στὶς ἀρχὲς καὶ τὰ πρότυπα τῆς κλα-
σικῆς καὶ λατινικῆς ἀρχαιότητας ὡς βάσης μιᾶς πνευματικῆς κίνησης μὲ
σκοπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνθρώπου, μέσω μιᾶς κριτικῆς καὶ ὀρθολο-
γιστικῆς θεώρησης τῶν πραγμάτων (οὑμανισμός). Μιὰ τέτοια ἀνθρωπο-
κεντρικὴ θεώρηση παρέχει πρόσφορο ἔδαφος γιὰ τὴν καλλιέργεια καὶ ἀνά-
πτυξη τῶν ἐπιστημῶν, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν καί, καθὼς ἡ πε-
ρίοδος τῆς Ἀναγέννησης συμπίπτει μὲ τὴν αὐγὴ τῶν Νεότερων Χρόνων
τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας, στὴν οὐσία δημιουργοῦνται οἱ συν θῆκες ποὺ
καθορίζουν τὴν μετέπειτα ἐξέλιξη τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. 

Ἂν καὶ ἡ Ἀναγέννηση ὡς πνευματικὸ κίνημα στηρίχθηκε σὲ μεγάλο
βαθμὸ στὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος, ὁ ἑλληνισμὸς
στάθηκε ἀδύνατο νὰ ἐναρμονιστεῖ μὲ τὶς ἐξελίξεις ποὺ συντελέστηκαν
στὴ Δύση καθώς, τὴν ἐποχὴ ποὺ τὰ οὑμανιστικὰ ἰδεώδη ἄρχιζαν νὰ ἐξα-
πλώνονται πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Ἰταλίας (2η φάση: μέσα 15ου αἰώνα), τὸ
μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου βρισκόταν ὑπὸ Ὀθωμανικὴ κυ-
ριαρχία, μὲ ἐξαίρεση περιοχὲς ποὺ βρίσκονταν ὑπὸ τὴν ἡγεμονία, κατὰ βά-
ση, τῆς Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τῆς Βενετίας, καὶ οἱ ὁποῖες εἴτε δὲν
κατακτήθηκαν, εἴτε ἄργησαν νὰ κατακτηθοῦν ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτο-
κρατορία, ἢ τὸν ἑλληνισμὸ τῆς διασπορᾶς, τὴν καθ’ ἡμᾶς ἑσπερία. Ἀρκετὰ
εἶναι τὰ ὀνόματα Ἑλλήνων λογίων καὶ καλλιτεχνῶν ποὺ ξεχώρισαν καὶ
πρόσφεραν στὴ διαμόρφωση τοῦ νεότερου πολιτισμοῦ τῆς Δύσης, μὲ πλέ-
ον γνωστὸ αὐτὸ τοῦ, γεννημένου στὸ Χάνδακα τῆς Κρήτης, Δομήνικου
Θεοτοκόπουλου (1541-1614). Ὅμως, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀναγεννησιακὴ μου-
σικὴ τέχνη, οἱ ἀναφορὲς σὲ Ἕλληνες μουσικοὺς εἶναι, οὐσιαστικά, σπο-
ραδικὲς καὶ ἥσσονος σημασίας. Μοναδικὴ γνωστὴ περίπτωση διακεκρι-
μένου Ἕλληνα μουσικοῦ ποὺ δραστηριοποιήθηκε σὲ μεγάλες μητροπόλεις
τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἀναγέννησης εἶναι αὐτὴ τοῦ, ἐπίσης γεννημένου στὸ
Χάνδακα, Φραγκίσκου Λεονταρίτη (περ. 1518-1572).1

3

�
°

Giandominico Martoretta,

«Ὁ Πόθος εἰς δυὸ χείλη κουρελλένα» (1554):
Τὸ πρῶτο ἔργο ἔντεχνης δυτικῆς μουσικῆς 

σὲ νεοελληνικὸ ποιητικὸ κείμενο*

* Θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὶς ἰδιαίτερες εὐχαριστίες μου στὴν καθηγήτρια Maria Antonella

Balsano γιὰ τὴν πρόσβαση σὲ ἀδημοσίευτη ἔρευνά της, στὴν ἐρευνήτρια Νάσα Πα-
ταπίου γιὰ τὶς πολύτιμες διευκρινίσεις της σχετικὰ μὲ τοὺς Κύπριους εὐγενεῖς, καθὼς
καὶ στὸν ἐκλεκτὸ φίλο καὶ συνάδελφο Δημήτριο Κούντουρα γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπό-
ψεων καὶ τὴ βοήθεια στὴ μετάφραση τῶν ἰταλικῶν πρωτογενῶν πηγῶν.

1. Τὸ ἔργο τοῦ Λεονταρίτη παρέμενε μέχρι σχετικὰ πρόσφατα στὴν ἀφάνεια, ἀπὸ τὴν
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Ἡ ἔλλειψη ὅμως διακεκριμένων Ἑλλήνων
μουσικῶν ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὰ στοι-
χεῖα ποὺ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας γιὰ τὴ μουσικὴ
ζωὴ καὶ παιδεία σὲ τόπους ὅπως ἡ Κρήτη2 καὶ ἡ
Κύπρος, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὰ δύο κατ’ ἐξοχὴν λί-
κνα τοῦ ἀναγεννησιακοῦ πολιτισμοῦ τοῦ ἑλληνι-
κοῦ χώρου. Γνωρίζουμε, λόγου χάριν, ὅτι στὴν
Κρήτη πολλοὶ ναοὶ ἦταν ἐξοπλισμένοι μὲ ἐκκλη-
σιαστικὰ ὄργανα3 ἢ πὼς ὁ ὅρος biscantare ἦταν σὲ
χρήση ἤδη ἀπὸ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 14

ου αἰώνα
(καὶ κατὰ συνέπεια θὰ πρέπει νὰ ἦταν γνωστὴ
καὶ διαδεδομένη μία τουλάχιστον μορφὴ αὐτοσχέ-
διας δυτικότροπης διφωνίας).4 Εἰδικὰ ὅσον ἀφορᾶ
τὴν κοσμικὴ μουσική, χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ πε-
ριγραφὴ τοῦ Estienne de Lusignan, ὁ ὁποῖος ἀναφέ-
ρει πὼς οἱ ἀριστοκράτες τῆς Κύπρου

ἀρέσκονταν νὰ ξιφομαχοῦν καὶ νὰ ἀσκοῦνται στὰ
ὅπλα, νὰ παίζουν λαοῦτο, καὶ τοὺς ἄρεσε πολὺ ἡ
Μουσική· καὶ δὲν ὑπῆρχε σχεδὸν κανένας Κύριος
ποὺ νὰ μὴν κατεῖχε τὴν τέχνη τοῦ νὰ τραγουδάει
καὶ τοῦ νὰ παίζει λαοῦτο, καὶ οἱ Κυρίες νὰ παίζουν
τὸ σπινέτο (espinette). Ὁ λαὸς καὶ οἱ ἀστοί, καθὼς
καὶ ἄλλοι χαμηλότερης τάξης, μετὰ τὸ φαγητὸ πάν -
τα πήγαιναν γιὰ ἀναψυχὴ στοὺς κήπους τους, λά-
τρεις τῶν παιχνιδιῶν καὶ τῶν χορῶν· καὶ εἶχαν μιὰ
φυσικὴ κλίση πρὸς τὴν ποίηση, ποὺ τὴν ἔγραφαν
καθὼς πρέπει, χωρὶς ὡστόσο νὰ τὴν ἔχουν ἀσκήσει
ἢ νὰ τὴν ἔχουν διδαχθεῖ. Ἐπίσης τραγουδοῦσαν ἰδι-
αίτερα ἁπαλά, μὲ μιὰ εὐχάριστη φωνή...5

Δυστυχῶς τὰ ἕως τώρα γνωστὰ τεκμήρια ποὺ
ἀποτυπώνουν τὴ μουσικὴ ποὺ παιζόταν καὶ τρα-
γουδιόταν στὴν Κρήτη καὶ τὴν Κύπρο εἶναι ἐλά-
χιστα. Ἀπὸ τὴ μία ἔχουμε τὶς λειτουργίες, τὰ μο-
τέτα, τὰ μαδριγάλια καὶ τὶς ναπολιτάνες τοῦ Λεον -
ταρίτη,6 κάποια ἀπὸ τὰ ὁποῖα, ἂν καὶ ἀπο τελοῦν
καρπὸ τῆς περιήγησής του στὴν Εὐρώπη, μπο-
ροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι παρουσιάστηκαν μὲ τὴν
ἐπιστροφή του στὴν Κρήτη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μᾶς
παραδίδονται ἐννέα ὠδὲς τοῦ μοναχοῦ Cheru bino

Cavallino, γραμμένες περὶ τὸ 1605 καὶ ἀφιερωμένες
στὸν ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Aloisio Grimani.7 Οἱ
ὠδὲς αὐτὲς μάλιστα ἀποτελοῦν μιὰ ἰσχυρότατη
ἔνδειξη ὅτι ἡ Κρήτη ἀκουλουθοῦσε ἀπὸ κοντὰ τὶς
νέες μουσικὲς τάσεις ποὺ ἐμφανίζονταν στὴ Ἰτα-
λία, καθὼς ἔχουν γραφτεῖ μὲ βάση τὶς ἐπιταγὲς
τῆς seconda prattica γιὰ σόλο φωνὴ καὶ basso conti -

nuo. Τὰ ἔργα τοῦ Λεονταρίτη καὶ τοῦ Caval lino

εἶναι γραμμένα στὴν ἰταλικὴ (κοσμικὰ ἔργα) καὶ
τὴ λατινικὴ γλώσσα (θρησκευτικὰ ἔργα). Ὅσον
ἀφορᾶ τὴ μουσικὴ δημιουργία ποὺ σχετίζεται μὲ
τὴν Κύπρο, τὸ τετράφωνο μοτέτο μὲ βάση τὸ τρο-
πάριο «Ὦ Πάσχα τὸ μέγα» (μέσα 16ου αἰώνα) τοῦ
Ἱερώνυμου τοῦ Τραγωδιστῆ ἀποτελεῖ μιὰ ἰδιαίτε-
ρη καὶ ἄκρως ἐνδιαφέρουσα περίπτωση, καθὼς
συνδέει τὴ βυζαντινὴ μελοποιΐα μὲ τὴν πολυφω-
νικὴ σύνθεση καὶ ἀποτελεῖ μιὰ ἔνδειξη προσπά-
θειας σύγκλισης δύο διαφορετικῶν πολιτισμῶν οἱ
ὁποῖοι συνυπῆρχαν στὴ Μεγαλόνησο. Ὅμως δεί-

4

ὁποία ἀνασύρθηκε χάρις στὴν ἐκτεταμένη καὶ συστη-
ματικὴ ἔρευνα τοῦ Νικόλαου M. Παναγιωτάκη, ποὺ
ξεκίνησε τὸ 1979 καὶ ὁδήγησε στὴν ἔκδοση τῆς μονο-
γραφίας Φραγκίσκος Λεονταρίτης. Κρητικὸς μουσικοσυν-

θέτης τοῦ δεκάτου ἕκτου αἰώνα. Μαρτυρίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ

τὸ ἔργο του, Βιβλιοθήκη Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυ-
ζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Βενετίας
ἀρ. 12, Venezia, Istituto ellenico di studi bizantini e post -

bizantini, 1990.
2. Βλ. Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, Ἡ παιδεία καὶ ἡ μου-

σικὴ στὴν Κρήτη κατὰ τὴ Βενετοκρατία, Κρήτη: ἱστορία καὶ
πολιτισμός, Κρήτη, Σύνδεσμος Τοπικῶν Ἑνώσεων Δή-
μων & Κοινοτήτων Κρήτης, 1990· Nicolae Gheorghit̨ǎ,
«Between Byzantium and Venice. Western Music in Crete»,
Musicology Papers 27 (2011), σ. 77-93.

3. Παναγιωτάκης, ὅ.π., σ. 72-5· Gheorghit̨ǎ, ὅ.π., σ. 78-80.
4. Βλ. Χάρης Ξανθουδάκης, «Ἑλληνικὴ Μουσικὴ Ὁρο-

λογία. Οἱ ἀσματικὲς πρακτικὲς στὴν κρητικὴ διάλε-
κτο τῆς πρώιμης Ἀναγέννησης: Τὸ μουσικὸ λεξιλόγιο
τοῦ Στέφανου Σαχλίκη», Μουσικὸς Ἑλληνομνήμων 3

(Μάιος- Αὔγουστος 2009), σ. 29-33.

5. Estienne de Lusignan, Description de toute l’Isle de Cypre, et

des Rois, Princes, et Seigneurs, tant Payens que Chrestiens,

qui ont commandé en icelle, Paris, Guillaume Chau dière,
1580, φ. 220

v. 
6. Γιὰ τὸ μουσικὸ ἔργο τοῦ Λεονταρίτη βλ. Γεώργιος Μέν -

τζος, Ἡ δεύτερη συλλογὴ μοτέτων τοῦ Φραγκίσκου Λεον-

ταρίτη – Βενετία 1566: Σχόλια – ἀποκατάσταση ἐλλιπῶν

μοτέτων καὶ ἔκδοση σὲ σημερινὴ σημειογραφία, Διπλω-
ματικὴ ἐργασία, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, 1997· Ἐπαμεινώνδας Μακρυγιάννης, «Ἡ
Λειτουργία Je Prens en Grez τοῦ Λεονταρίτη καὶ ἡ θε-
ματική της οἰκογένεια», Μουσικὸς Λόγος 3 (2001), σ. 3-
12· Miranda Caldi, The Masses of Franciscos Leondaritis

(c.1516-1572): A Scholarly Edition together with Thirty-

eight Motets and Accompanying Historical and Stylistic

Commentary, Διδακτορικὴ διατριβή, The University of

York, 2002· Κωνσταντίνος Μαυρογένης, Οἱ λειτουργίες

τοῦ Φραγκίσκου Λεονταρίτη: Ἀνάλυση καὶ συγκριτικὴ με-

λέτη σὲ σχέση μὲ τὶς ἑξάφωνες καὶ ὀκτάφωνες λειτουργίες

τῆς περιόδου μὲ ἔμφαση στοὺς συνθέτες τῆς βαυαρικῆς αὐλῆς

κατὰ τὴν ἡγεμονία τοῦ δούκα Ἀλβέρτου Ε', Διδακτορικὴ
διατριβή, Ἐθνικὸ & Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν, 2009.

7. Museo Correr, Venezia, MCC, Proveniense Diverse, no.
837/25.
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χνει νὰ εἶναι περισσότερο ἡ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ
μιᾶς θεωρητικῆς πρότασης «ἁρμονικῆς, μελω-
δικῆς καὶ ρυθμικῆς ἀλλαγῆς τοῦ βυζαντινοῦ μέ-
λους»8 τοῦ Ἱερώνυμου παρὰ νὰ ἀντικατοπτρίζει
οὐσιαστικὰ τὴ μουσικὴ πράξη. Ἄλλωστε, ἡ πραγ-
ματεία τοῦ Ἱερώνυμου ποὺ περιέχει τὸ «Ὦ Πάσχα
τὸ μέγα» γράφτηκε μετὰ τὴ φυγὴ τοῦ συνθέτη
ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ μετὰ τὶς μουσικές του σπουδὲς
μὲ τὸν μεγάλο θεωρητικὸ τῆς μουσικῆς Gioseffo

Zarlino. Ἂν ὅμως εἶναι κάτι ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ
μουσικὴ πράξη στὴν Κύπρο, καὶ παρουσιάζει μεγά-
λο ἐνδιαφέρον, αὐτὸ εἶναι ἡ ὕπαρξη μιᾶς συλλογῆς
μαδριγαλίων τοῦ Καλαβρέζου Giandominico Marto -

retta μὲ τίτλο Il terzo libro di madrigali (Βενε τία,
Antonio Gardano, 1554) καὶ κυρίως ἕνα συγκεκρι-
μένο ἀπὸ τὰ μαδριγάλια ποὺ περιλαμβάνονται στὴ
συλλογὴ μὲ τίτλο «O pothos is dio chijli curellena».

Οἱ πρῶτες οὐσιαστικὲς ἀναφορὲς ποὺ ἄρχισαν
νὰ κάνουν γνωστὸ στοὺς σύγχρονους μελετητὲς
τὸ ὄνομα τοῦ Martoretta ἔγιναν ἀπὸ τὸν Alfred

Einstein καὶ τὸν James Haar.9 Πέραν τούτων, οἱ
ὁποιεσδήποτε πληροφορίες διαθέτουμε σχετικὰ μὲ
τὸν Martoretta ὀφείλονται, κατὰ κύριο λόγο, στὴν
ἔρευνα τῆς Maria Antonella Balsano.10 Ὁ Martoretta

γεννήθηκε στὴ Μίλητο τῆς Καλαβρίας περὶ τὸ
1515. Ὁ καταστροφικὸς σεισμὸς ποὺ ἔγινε στὴν πε-
ριοχὴ τὸ 1783 εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ χαθοῦν οἱ
ἀρχειακὲς πηγὲς ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς δώ-
σουν στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν ἀκριβῆ ἡμερομηνία
γέννησής του καὶ τὴν πρώιμη ἐκπαίδευσή του.
Ὁλοκλήρωσε τὶς μουσικές του σπουδὲς στὴ Βενε-
τία καὶ τὴ Ρώμη καὶ τὰ πρῶτα του ἔργα – ἕνα
τρίφωνο μαδριγάλι («In un bel prato fiorett’ adorno»)
καὶ ἕνα τετράφωνο («O fortunato augello») –
βρῆκαν τὸ δρόμο πρὸς τὸ τυπογραφεῖο τὸ 1541

11 καὶ

5

8. Παναγιώτης Ἀ. Ἀγαπητός, «Ἱερώνυμος ὁ Κύπριος:
ἕνας γραφέας καὶ μουσικὸς τῆς Ὄψιμης Ἀναγέννη-
σης» στὸ Ἡ Ἑλληνικὴ γραφὴ κατὰ τοὺς 15ο καὶ 16ο αἰῶνες,
ἐπιμέλεια Σοφία Πατούρα, Ἀθήνα, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα
Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, 2000, σ.
283-300: 292· βλ. ἐπίσης Oliver Strunk, «A Cypriote in Ve -

nice» στὸ Natalicia Musicologica: Knud Jeppesen septu -

angenario collegis oblata, ἐπιμέλεια Bjo/rn Hjelmborg &

So/ren So/rensen, Ko/benhavn, W. Hansen, 1962, σ. 101-13.
9. Alfred Einstein, The Italian madrigal, 3 τόμ., Princeton,

Princeton University Press, 1949, τ. i: σ. 193, 208· τ. ii:
σ. 527, 625· James Haar, «The Note Nere Madrigal»,
Journal of the American Musicological Society 18 (1965),
σ. 22-41. Ἔχει προηγηθεῖ ἡ ἀναφορὰ σὲ μαδριγάλια
τοῦ Martoretta ἀπὸ τοὺς Theodor Kroyer (Die Anfänge

der Chromatik im italienischen Madrigal des XVI.

Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Madrigals,
Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1902, σ. 78) καὶ Joseph S.

Levitan («Ockeghem’s Clefless Compositions», The Mu -

sical Quarterly 23 (1937), σ. 440-64: 462-4), ἀλλὰ μόνο
ἐπιγραμματικὰ καὶ ἀποκλειστικὰ γιὰ θέματα χρωμα-
τισμοῦ σὲ σχέση μὲ τοὺς συνδυασμοὺς κλειδιῶν.

10. Maria Antonella Balsano, «“La Martoretta di Calabria” e
gli inizi della scuola polifonica siciliana», στὸ Polifonisti

calabresi dei secoli XVI e XVII, ἐπιμέλεια Giuseppe

Donato, Roma, Torre d’ Orfeo 1985, σ. 35-77· «Gli elisi

siciliani della Martoretta di Calabria», εἰσαγωγικὸ ση-
μείωμα στὴν ἐπιμελημένη ἀπὸ τὴν ἴδια ἔκδοση Gian -

domenico Martoretta, Il secondo libro di madrigali cro -

matici a quattro voci – 1552, Firenze, Leo S. Olschki, 1988,
σ. ix-xxviii· «Due “leggiadri animaletti”: Martoretta e

Lupacchino», στὸ Fra oralitàe scrittura: studi sulla musica

calabrese, ἐπιμέλεια Ignazio Macchiarella, Lamezia

Terme, Ama Calabria, 1995, σ. 47-73· «Dialogo imma -

ginario tra Vincenzo da Pavia e donna Giulia Mon cada

Barrese marchesa di Pietraperzia nel giorno 21 di novembre

dell’anno 1556 in Palermo», στὸ Vincenzo degli Azani da

Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell’età di Carlo V,
ἐπιμέλεια Teresa Viscuso, Palermo, Ediprint, 1999, σ.
119-25· «I madrigali spirituali nella produzione della

scuola polifonica siciliana», στὸ Tra Scilla e Cariddi. Le

rotte mediterranee della musica sacra tra Cinque e Sei -

cento, ἐπιμέλεια Nicolò Maccavino & Gaetano Pitarresi,
Atti del Convegno di studio (Reggio Calabria-Messina, 28-
30.05.2001), Reggio Calabria-Messina, 2003, Edizioni dell

Conservatorio di Musica F. Cilea, τ. i: σ. 13-46· «The

Cypriot Madrigals of Gian Domenico Martoretta», ἀδημο-
σίευτη ἀνακοίνωση στὸ First Biennial Euro-Medi terra -

nean Music Conference, Cyprus Music Institute (Nicosia,
18-20.09.2009)· «Γιὰ τὸ μουσικὸ ἔργο τοῦ Giando -

menico Martoretta (γεν. 1515)», ὑπὸ δημοσίευση στὰ
πρακτικά του Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου Διὰ

ἐνθύμισην καιροῦ καὶ τόπου: Λογοτεχνικὲς Ἀποτυπώσεις

τοῦ Κόσμου τῆς Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λευ-
κωσία, 6-9.10.2012). Βλ. ἐπίσης, Katarina Livljanić,
«Madrigali Gian Domenica Martorette, talijanskog

skladatelja 16. stoljeca, posveceni nekim uglednicima

Poreca, Zadra i Dubrovnika», Arti musices 21 (1990), σ.
45-58· Gaetano Pitarresi, «“Accipies igitur has Dominici

tui Camaenas”: Il Primo libro delle Sacrae Cantiones a

cinque voci di Giandomenico Marto retta» στὸ Maccavino

& Pitarresi, ὅ.π., σ. 47-84· τέλος, κατὰ τὴ διάρκεια
συγγραφῆς τοῦ παρόντος, ἀναρτήθηκε στὸ διαδίκτυο
(14.10.2014) τὸ David Pinto, «Questions and answers for

a Greek madrigal», <https:// www.scribd.com/doc/

242949940/Questions-and-Answers-for-a-Greek-Mad -

rigal>.
11. Di Constantio Festa il primo libro de’ madrigali a tre voci

con la gionta de quaranta madrigali di Ihan Gero, Venezia,
Antonio Gardano, 1541, ἀρ. 1 [ἀδέσποτο]. Σὲ μεταγενέ-
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1544
12 ἀντίστοιχα. Τὸ 1548 ἐκδόθηκε ἡ πρώτη προ-

σωπική του συλλογὴ ποὺ περιλάμβανε 30 μαδρι-
γάλια (ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων σὲ τέσσερα μέρη καὶ
ἕνα σὲ δύο μέρη). Ἦταν ἀφιερωμένη στὸν Κόμη
Francesco Moncada de Luna τῆς Catalaniscetta, ὁ
ὁποῖος ἦταν μέλος μιᾶς ἀπὸ τὶς πιὸ ἰσχυρὲς οἰκο-
γένειες τῆς Σικελίας καὶ στοῦ ὁποίου τὴν ὑπηρε-
σία βρισκόταν ὁ Martoretta.13 Τὸ 1552 ἀκολούθησε
ἡ δεύτερη προσωπική του συλλογὴ μὲ τίτλο Se -

con do libro di madrigali cromatici a quattro voci (Βε-
νετία, Antonio Gardano),14 ὅπου γινόταν χρήση τῆς
χρωματικῆς σημειογραφίας (notte nere). Οἱ ἐπιμέ-
ρους ἀφιερώσεις ποὺ ὑπάρχουν στὰ 29 μαδριγάλια
τῆς συλλογῆς καταδεικνύουν ὅτι ὁ Martoretta εἶχε
δημιουργήσει μιὰ κοινωνικὴ δικτύωση ποὺ ξεπερ-
νοῦσε τὰ ὅρια τῆς Σικελίας καὶ τῆς οἰκογένειας
Moncada, καθὼς γίνεται ἀναφορὰ σὲ δεσπόζουσες
προσωπικότητες ἀπὸ τὴν Καλαβρία, τὴν Ἀπουλία,
τὴ Νάπολη, τὴ Δαλματία καὶ ἀλλοῦ.15

Δύο χρόνια ἀργότερα, τὸ 1554, ἐκδόθηκε ἡ τρί-
τη συλλογὴ μαδριγαλιῶν γιὰ τέσσερις φωνὲς τοῦ
Martoretta.16 Ἀκολουθώντας τὴν ἐκδοτικὴ παρά-
δοση πολυφωνικῆς μουσικῆς, ἀποτελεῖται ἀπὸ
τέσσερα τεύχη, ἕνα γιὰ κάθε φωνὴ (cantus/altus

/tenor/bassus). Κάθε τεῦχος ἀριθμεῖ 16 φύλλα δια-
στάσεων 12 x 15 ἑκ., φέρει στὸ πάνω μέρος τῆς προ-
μετωπίδας τὴ φωνὴ στὴν ὁποία ἀντιστοιχεῖ καὶ
ἀκολουθεῖ ὁ πλήρης τίτλος τῆς ἔκδοσης:

DEL MARTORETTA | IL TERZO LIBRO DI MADRI -

GALI | A quattro Voci, Con cinque Madrigali del Primo

Libro da lui Nouamente | corretti, et dati in luce, Col

Titolo di coloro per cui li ha composti. | A QVATRO

[διακριτικὸ σύμβολο τοῦ Gardano] VOCI | In Venetia

Apresso di | Antonio Gardane.

Στὴν πίσω ὄψη τοῦ ἐμπροσθόφυλλου ἀπαντᾶται
τὸ προλογικὸ σημείωμα τοῦ συνθέτη, τὸ ὁποῖο πα-
ρατίθεται ἐδῶ σε μετάφραση, καὶ τὸ ὁποῖο μᾶς δί-
νει ὄχι μόνο ἐνδιαφέροντα βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ
τὸν συνθέτη ἀλλὰ καὶ μιὰ εἰλικρινῆ περιγραφὴ
τῶν ἀρετῶν τοῦ Πέτρου Συγκλητικοῦ,17 στὸν
ὁποῖο ἀφιερώνει τὴ συλλογή:

ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟ ΚΥΡΙΟ
ΠΕΤΡΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟ ΕΥΓΕΝΗ ΙΠΠΟΤΗ 

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ὑποχρέωση ποὺ αἰσθάνομαι
καὶ ποὺ θὰ αἰσθάνομαι γιὰ τὴν Ἐξοχότητά σας,
ποὺ πιστεύω ὅτι ποτὲ δὲν θὰ μπορέσω νὰ τὴν ξε-
πληρώσω πλήρως. Δὲν πρόκειται νὰ σταματήσω
νὰ ἀναφέρομαι, μὲ κάθε δυνατὸ σὲ μένα τρόπο, στὶς
εὐτυχεῖς στιγμὲς πού, χάρις στὴν εὐγενέστατη φύ-
ση σας, ἀπόλαυσα ἐπιστρέφοντας [στὴν Κύπρο]
μετὰ τὴν ἱερὴ γῆ. Μὲ ἀγάπη μὲ φιλοξενήσατε στὸν
οἶκο σας, μοῦ συμπεριφερθήκατε μὲ τὸν καλύτερο
δυνατὸ τρόπο καὶ μοῦ παρείχατε ὅλες τὶς ἀνέσεις
καθ’ ὅλη τὴν παραμονή μου μαζί σας στὴν Κύπρο.
Μοῦ δείξατε ὅλους τοὺς θεσπέσιους, εὐχάριστους
καὶ ξακουστοὺς τόπους στὸ νησί. Ἐνῶ, ἐπίσης χά-
ρις σὲ σᾶς, γνώρισα καὶ τὸν μεγάλο Τοῦρκο μὲ τὶς
ἐντυπωσιακές, παντοδύναμες στρατιὲς στὴν πολυ-
πληθῆ καὶ ἀρχαιοτάτη Πόλη τοῦ Χαλεπιοῦ. Ἐκεῖ,
λοιπόν, εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσω τὸ
ἀξέχαστο καὶ ἀσύλληπτο θέαμα τῆς τελετῆς τῶν
Σούφι, ἄξιο κάθε θαυμασμοῦ. 

Τώρα, Κύριέ μου, δὲν ἐπιθυμῶ νὰ συνεχίσω νὰ
ἀπαριθμῶ τὶς ἀμέτρητες χαρὲς ποὺ γνώρισα μαζί
σας, Ἐξοχότατε, χάρις στὴν τόσο γενναιόδωρη ψυ-
χή σας. Ἀπὸ τὴ χαμηλή μου θέση ἔχω ἀφοσιωμέ-
να ἀφιερώσει τὸ βιβλίο μου μὲ μαδριγάλια, μονάχα
ὡς δεῖγμα εὐγνωμοσύνης τῶν ἀτελείωτων ὑπηρε-

6

στερες ἐκδόσεις ἀποδίδεται στὸν Martoretta (Qua ra nta

madrigali di Ihan Gero, Venezia, Antonio Gardano, 1543,
ἀρ. 1), ἀλλὰ καὶ στὸν Costanzo Festa (Il vero libro di

madrigali, Venezia, [Girolamo Scotto], 1547, ἀρ. 31). Γιὰ
τὴν πατρότητα τοῦ ἔργου βλ. Balsano «La Martoretta di

Calabria», σ. 43· Ian Fenlon & James Haar, The Italian

Madrigal in the Early Sixteenth Century: Sources and

Interpretation, Cambridge, Cambridge Uni versity Press,
1988, σ. 231-7 καὶ Jane A. Bernstein, Music Printing in

Renaissance Venice: The Scotto Press (1539-1572), New

York, Oxford University Press, 1998, σ. 355-7, 431-2.
12. Jaques Arcadelt, Il quinto libro di madrigali, Venezia,

Antonio Gardano, 1544, ἀρ. 9.
13. Primo libro di madrigali a quattro voci, Venezia,

Girolamo Scotto, 1548· σώζονται μόνο τὰ τεύχη τοῦ
Cantus καὶ τοῦ Tenor (Bernstein, ὅ.π., σ. 365).

14. Σύγχρονη ἔκδοση σὲ ἐπιμέλεια τῆς Balsano, Giando -

menico Martoretta, Il secondo libro, ὅ.π.

15. Balsano, «Gli elisi siciliani», ὅ.π., σ. xix-xxi.
16. Σώζονται δύο πλήρη ἀντίτυπα τῆς συλλογῆς καὶ φυ-

λάσσονται στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Αὐστρίας
(A-Wn) καὶ τὴν Κρατικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βαυαρίας
(D-Mbs).

17. Παρόλο ποὺ εἶναι σύνηθες στὶς ἐκδόσεις τῆς ἐποχῆς
νὰ ἐξαίρονται οἱ ἑκάστοτε ἢ δυνητικοὶ μαικῆνες τῶν
μουσικῶν, προκειμένου νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ εὔνοιά τους,
αὐτὸ δὲ φαίνεται νὰ ἰσχύει γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Πέ-
τρου Συγκλητικοῦ. Ὁ Martoretta ὑπῆρξε ἁπλῶς φιλο-
ξενούμενος στὴν Κύπρο, κατὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴν
Ἰταλία ἀπὸ τοὺς Ἅγιους Τόπους, χωρὶς νὰ ἔχει προσ-
δοκίες ἀποκατάστασης καί, ἑπομένως, οἱ περιγραφές
του μόνο εἰλικρινεῖς μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν. 
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σιῶν σας [πρὸς ἐμένα] καὶ τῆς ὑποχρέωσης ποὺ θὰ
αἰσθάνομαι γιὰ πάντα ἀπέναντί σας. Ἐπειδὴ χάρις
σὲ σᾶς γνώρισα πράγματα ἐξαίσια, σπάνια καὶ
ἀξιοπερίεργα, αἰσθάνομαι τὴν ὑποχρέωση νὰ κάνω
τὸ λαμπρό σας ὄνομα γνωστὸ σὲ ὅλο τὸν κόσμο ὡς
ἀληθινὴ μαρτυρία τοῦ ὅτι ὅλοι οἱ Ἄρχοντες καὶ οἱ
περίφημοι Ἱππότες ποὺ γνώρισα σὲ διάφορα Βασί-
λεια καὶ σὲ Αὐλὲς δικαίως πρέπει νὰ θελήσουν νὰ
μοιάσουν σὲ σᾶς καθὼς καὶ στὴν ἀρετὴ τῆς Ἐξο-
χότητάς σας.

Στὴ χάρη σας ταπεινὰ ὑποκλίνομαι. Βενετία,
τελευταία ἡμέρα τοῦ Ἰουνίου 1554.
Ὁ ἀφοσιωμένος Ὑπηρέτης τῆς Ἐξοχότητάς σας,

Giandomenico Martoretta

Ἡ συλλογὴ περιλαμβάνει 24 μαδριγάλια, τέσσερα
ἐκ τῶν ὁποίων ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο μέρη, ἐνῶ
στὴν τελευταία σελίδα τοῦ κάθε τεύχους ὑπάρχει
πίνακας περιεχομένων (μὲ ἐξαίρεση αὐτὴ τοῦ
bassus στὴν ὁποία ἀπεικονίζεται τὸ διακριτικὸ
σύμβολο τοῦ Gardano):

7

Περιεχόμενα τοῦ Terzo libro di madrigali τοῦ Martoretta

α.ἀ. Incipit Ποιητὴς
1 Ultimi miei sospiri L. Martelli
2 O messaggi del cor, sospiri ardenti L. Ariosto

3 La rete fu di queste fila d’ oro (1a parte)

Per la dolce cagion del languir mio (2a parte) Ariosto

4 Nuova di Leda figlia, con tua nuova bellezza (1a parte)

E tutta Cipri dice, o Helena felice (2a parte)

5 Non puns’ ars’ o legò stral (1a parte) 

E trafitt’ e combust’ e avvint’ in modo (2a parte)

6 Quegli occhi, re del ciel, ch’ a un guardo pio P. Aretino

7 Donna bella sopr’ ogni maraviglia

8 Madonna, son tanti anni ch’ in speme mi notrite

9 O Pothos is dio chijli curellena

[A mezzo due vermigli e fresche rose]

10 Deh morte, tarda il tuo veloce corso L. Cassola

11 Per fiorite campagn’ e verdi prati (1a parte) 

Per boschi et ermi (2a parte) G.A. Pantera

12 Seguimi pur nel mond’ e nell’ inferno L. Tansillo

13 Lascia, dolente cor, la dur’ impresa

14 Non tender più la rete ch’ annodavi Tansillo

15 I dorati capelli, donna, mi desti

16 Cortesia mi perdoni et umiltade Tansillo

17 Canzon, se mai fra donne e cavalieri Tansillo

18 Quel rubin, quelle perle et quelle note Tansillo

19 Deh dove senza me, dolce mia vita, rimasa se Ariosto

20 Occhi vaghi e leggiadri

21 Di furt’ ancor ogn’ altro vitio rio Ariosto

22 Vergine sacra, che sola sei quella Petrarca

23 Occhi del pianger molli

24 I’ piangh’ et ell’ il volto Petrarca

Ἀπὸ τὰ 24 μαδριγάλια τῆς συλλογῆς, πέντε εἶχαν
συμπεριληφθεῖ στὸ Primo libro τοῦ 1548 (ἀρ. 13, 19,
20, 21 καὶ 23). Κάθε μαδριγάλι εἶναι ἀφιερωμένο
σὲ μιὰ σημαντικὴ προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς, δέ-
κα ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τὶς ἀνώτερες
κοινωνικὲς τάξεις τῆς Κύπρου: Εὐγένιος Συγκλη-

τικὸς (ἀρ. 1), Ἰάκωβος Δενόρες (ἀρ. 2), Πέτρος Συ-
γκλητικὸς (ἀρ. 3), Ἕλενα Συγκλητικὴ (ἀρ. 4),18

18. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἡ ἱεράρχηση ποὺ γίνεται στὶς
ἀφιερώσεις τῶν τεσσάρων πρώτων μαδριγαλιῶν σὲ Κύ-

sel 20:Layout 1  12/15/15  11:32 AM  Page 7



Zacco Gimel (ἀρ. 7), Ἰωάννης Συγκλητικὸς (ἀρ.
9), Mutio Συγκλητικὸς (ἀρ. 9), Ἕκτωρ Ποδοκά-
θαρος (ἀρ. 12), Gasparo Palol (ἀρ. 15) καὶ Tutio Cost -

anzo (ἀρ. 18). 
Ἀπὸ τὰ δέκα αὐτὰ μαδριγάλια ἀξίζει νὰ στα-

θοῦμε λίγο στὸ ὑπ’ ἀρ. 4 («Nuova di Leda figlia»)
ποὺ ἀφιερώνεται στὴν Ἕλενα Συγκλητική. Ἂν
καὶ ἀγνώστου πατρότητος, τὸ ποίημα γράφτηκε
προφανῶς στὴν Κύπρο καθὼς ἀναφέρεται στοὺς
γάμους της μὲ τὸν Πέτρο Συγκλητικό. Τόσο στὴν
prima parte ὅσο καὶ τὴ seconda, τὸ ποιητικὸ κεί-

μενο ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ madrigale τοῦ
16

ου αἰώνα: δὲν ἀκολουθεῖται κάποια προκαθορι-
σμένη μετρικὴ μορφή, ἑπτασύλλαβοι στίχοι συνυ-
πάρχουν μὲ ἑνδεκασύλλαβους, κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς
μένουν χωρὶς ὁμοιοκαταληξία, ἐνῶ οἱ δύο τελευ-
ταῖοι στίχοι εἶναι ἑνδεκασύλλαβοι μὲ ζευγαρωτὴ
ὁμοιοκαταληξία. Τέλος, στὸ «Nuova di Leda figlia»,
χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἐπανάληψη τοῦ «νέου»
(nuovo, nuova κ.λπ.) σὲ κάθε στίχο, τονίζοντας τὸ
στοιχεῖο τοῦ νεωτερικοῦ καὶ τὴ δύναμη ποὺ ἐνέχει
τὸ καινούργιο σὲ σχέση μὲ τὸ παλαιό:

8

πριους εὐγενεῖς, καθὼς προηγοῦνται αὐτοὶ ποὺ φέρουν
τοὺς ὑψηλότερος τίτλους εὐγενείας: τὸ πρῶτο ἀφιερώ-
νεται σὲ μέλος τῆς πιὸ ἰσχυρῆς (οἰκονομικὰ τουλάχι-
στον) οἰκογένειας τῆς Κύπρου, στὸν Εὐγένιο Συγ -
κλητικό, πρωτότοκο υἱὸ τοῦ κόμη Rochas Ἰάκωβου
Συγκλητικοῦ καὶ νόμιμο διάδοχο τοῦ τίτλου· τὸ δεύ-
τερο στὸν Ἰάκωβο Δενόρες, πρωτότοκο υἱὸ τοῦ κόμη
τῆς Τρίπολης Ἀλβίζε Δενόρες καὶ νόμιμο διάδοχο τοῦ
τίτλου· τὸ τρίτο στὸν Πέτρο Συγκλητικό, τὸν οἰκοδε-
σπότη του καὶ τὸ τέταρτο στὴ σύζυγό του.

[Prima parte]
Nuova di Leda figlia, Νέα τῆς Λήδας κόρη,19

con tua nuova bellezza μὲ τὴν καινούρια σου ὀμορφιὰ
empi ciascun di nuova maraviglia. γεμίζεις τὸν καθένα [μας] μὲ νέα θαύματα.
Alle tue nozze nuove Μὲ τοὺς νέους γάμους σου
dal ciel si nuova gioia entro noi piove ἀπ’ τὸν οὐρανὸ τέτοια νέα χα ρὰ πέφτει ἀνάμεσά μας
che in nuovi accent e di nuova dolcezza ποὺ μὲ νέους τόνους καὶ νέα γλύκα
siam spinti nuovamente a palesarla; βιαζόμαστε ἐκ νέου νὰ τὴν δημοσιοποιήσουμε·
suo desir nuov ’ ognun per noi ti parla. γιὰ τὴν καινούρια ἐπιθυμία του ὁ καθένας μας σοῦ μιλάει.

Ἀνάμεσα στὰ μαδριγάλια τῆς συλλογῆς ὅμως,
αὐτὸ πού, γιὰ ποικίλους λόγους, παρουσιάζει τὸ

μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ ὑπ’ ἀρ. 9 ποὺ
ἀπεικονίζεται στὴν ἀκόλουθη εἰκόνα. 

Λεπτομέρεια ἀπὸ τὸ ἔνατο μαδριγάλι τοῦ Terzo libro di madrigali τοῦ Martoretta

(τεῦχος Cantus, σ. 12)

19. Πολὺ ὡραῖος παραλληλισμὸς τῆς Ἕλενας Συγκλητι-
κοῦ (ὡς νεότερης κόρης τῆς Λήδας) μὲ τὴν Ὡραία
Ἑλένη. Στοὺς δύο τελευταίους στίχους τῆς seconda

parte ἡ ὀμορφιά της ἐξαίρεται ἀκόμα περισσότερο,
ἀφοῦ συγκρίνεται μὲ τὴν Ἀφροδίτη: «a Venere non più

sarem devote | m’a te sol porgeremo i nostri voti» («τῆς
Ἀφροδίτης δὲν θὰ εἴμαστε ἄλλο λάτρεις | ἀλλὰ σὲ σέ-
να μόνο θὰ προσφέρουμε τὰ τάματά μας»).
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Τὸ μαδριγάλι φέρει δύο κείμενα, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ
ἕνα, ἂν καὶ τυπωμένο μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες,
εἶναι στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ συγκεκριμένα στὴν
κυπριακὴ διάλεκτο (τὸ ἄλλο εἶναι στὴν ἰταλική). Τὸ
ποίημα ποὺ ἔχει χρησιμοποιήσει ὁ Martoretta ἀπα-
ντᾶται καὶ σὲ μιὰ ἀνώνυμη χειρόγραφη ποιητικὴ
ἀνθολογία τοῦ 16ου αἰώνα, τῆς ὁποίας ἡ ὕπαρξη εἶναι

γνωστὴ στοὺς μελετητὲς τῆς κυπριακῆς λογοτε-
χνίας ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα.20 Πρόκειται
γιὰ μιὰ ottava toscana ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀκτὼ
ἑνδεκασύλλαβους στίχους μὲ τοὺς πρώτους ἕξι σὲ
πλεκτὴ ὁμοιοκαταληξία καὶ τοὺς δύο τελευταίους
σὲ ζευγαρωτή. Τὸ ποίημα παρατίθεται παρακάτω
ὅπως ἀποτυπώνεται στὶς δύο πηγές:
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Martoretta 1554
21 Χειρόγραφο Μαρκιανῆς βιβλιοθήκης

(Σιαπκαρᾶ-Πιτσιλλίδου, ἀρ. 41)22

O Pothos is dio chijli curellena Ὁ πόθος εἰς δυὸ χείλη κουρελλένα
Margaritaria capos’ affendevgi μαργαριτάρια κάποσα φυτεύγει,
Dichni me techni chi echij ta crimena δείχνει μὲ τέχνην κ’ ἔχει τα χωσμένα
Catha na theli capius na doxevgi κάθα ποὺ θέλει κάποιον νὰ δοξεύγη·
Apu dio matia stecun vlepimena ἀποὺ δυὸ μμάτια στέκουν βλεπημένα
Che m’ enan tition nomon ta chivevgi καὶ μ’ ἕναν τίτοιον μόδον τὰ κηβεύγει
Chi otis ia china na scalepsi chnari κι ὅτις γιὰ κεῖνα νὰ σκαλέψη χνάριν
Vurga ta matia camnun to lithari βουργὰ τὰ μμάτια κάμνουν τὸλ λιθάριν.

Γιὰ τὰ δύο κείμενα ἀξίζει νὰ γίνουν ὁρισμένες πα-
ρατηρήσεις, οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν
στὴν ἐξαγωγὴ χρήσιμων συμπερασμάτων. Ἡ χρή-
ση ἢ παράλειψη τοῦ τελικοῦ -ν στὸ κείμενο τοῦ
Martoretta ἀνάγεται στὴ Φωνητική: ὅταν βρίσκεται
στὸ τέλος ἢ στὴν τομὴ τοῦ στίχου δὲν καταγράφε-
ται, καθώς, εἰδικὰ στὶς παροξύτονες λέξεις (ὅπως
εἶναι οἱ συγκεκριμένες), δὲν προφέρεται ὡς ξεχωρι-
στὸ στοιχεῖο (στ. 3, 7 καὶ 8)· ἀντιθέτως, ὅταν εἶναι
σὲ συνεκφορά, ἀκόμα καὶ ὅταν ἡ ἑπόμενη λέξη ξε-

κινᾶ ἀπὸ -ν (στ. 6), τότε καταγράφεται. Στὸν στί-
χο 1 τὸ ρήμα «φυτεύγει» τοῦ κυπριακοῦ χειρογρά-
φου ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ «ἀφεντεύγει»· στὸν
στίχο 2 ἡ μετοχὴ «χωσμένα» ἔχει ἀντικατασταθεῖ
ἀπὸ τὴ μετοχὴ «κρυμμένα»· στὸν στίχο 3 τὸ «κά-
θα ποὺ θέλει κάποιον» ἔχει γίνει «κάθα νὰ θέλει
κάποιους»· στὸν στίχο 6 τὸ οὐσιαστικὸ «μόδος»
(τρόπος) ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ «νόμος». Μὲ
βάση αὐτά, οἱ δύο ἐκδοχὲς παρατίθενται παρακάτω
μὲ μεταφορὰ στὴν κοινή μας γλώσσα:

20. Μαρκιανὴ βιβλιοθήκη, Βενετία, Venetus App. Gr. IX,
32 (=1287), φ. 19v. Ἡ ὕπαρξη τοῦ χειρογράφου ἔγινε
γνωστὴ ἀπὸ τὸν Κωνσταντίνο Ν. Σάθα τὸ 1873 (Χρο-

νογράφοι βασιλείου Κύπρου, Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη
τόμ. 2, Βενετία, τυπ. Χρόνου, σ. ρμε΄), ἐνῶ ὁ Émile

Legrand δημοσίευσε πρῶτος μεγάλο τμῆμα τοῦ χειρο-
φράφου ὑπὸ τὸν τίτλο Poésies Erotiques en Dialecte

Chypriote (Paris, Maisoneuvre & Cie, 1881). Ἡ πρώτη
ὁλοκληρωμένη κριτικὴ ἔκδοση μὲ γαλλικὴ μετάφρα-
ση τῶν ποιημάτων ἔγινε τὸ 1952 ἀπὸ τὴ Θέμιδα Σιαπ-
καρᾶ-Πιτσιλλίδου (Le Pétrarquisme en Chypre. Poèmes d’

amour en dialecte chypriote, d’ après un manuscript du

XVIe siècle Ἀθήνα, [Institut francais d’Athènes]). Δεύτε-
ρη βελτιωμένη ἔκδοση ἀκολούθησε τὸ 1975 ( Paris, Les

Belles Lettres), ἐνῶ ἕνα χρόνο ἀργότερα (1976) τυπώ-
θηκε στὴν Ἀθήνα ἑλληνικὴ ἔκδοση (Ὁ Πετραρχισμὸς

στὴν Κύπρο: Ρίμες ἀγάπης), ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὰ
ποιήματα στὸ πρωτότυπο καὶ μετάφρασή τους στὰ
νέα ἑλληνικά.

21. Ὁ ἰδιότυπος μεταγραμματισμὸς τοῦ πρωτοτύπου ἔχει
διατηρηθεῖ μὲ ἐξαίρεση τὸ «∫», τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποδο-
θεῖ μὲ «s», καὶ τὸ «u», ποὺ ἔχει ἀποδοθεῖ μὲ «v», ὅπου

αὐτὸ ἀπαιτεῖται. Γιὰ τὸ λατινικὸ μεταγραμματισμὸ
τοῦ κειμένου, βλ. Pinto, «Questions and answers», ὅπου
ὁ μεταγραμματισμὸς ἀποτελεῖ τὸ κύριο θέμα δια-
πραγμάτευσης. 

Σχόλια: 
1 Pothos: ἡ χρήση κεφαλαίου δὲν προκύπτει ἀπὸ τὴν
ἔκδοση καθώς, σύμφωνα μὲ τὴν ἐκδοτικὴ παράδοση
τῆς ἐποχῆς, ὁ χαρακτήρας ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ ἀρχί-
γραμμα καταχωρεῖται μὲ κεφαλαῖο. Ἂν καὶ στὸν πίνα-
κα περιεχομένων ἡ λέξη ἀποτυπώνεται μὲ πεζὸ γράμ-
μα, προτιμήθηκε ἡ χρήση τοῦ κεφαλαίου, καθὼς ἀπο-
δίδει καλύτερα τὴν ἰδιάζουσα σημασία καὶ πολυσημία
τῆς λέξης | is dio: isdio | chijli: chij li || 2 affendevgi: altus,
στὴν ἐπανάληψη affendavgi || 3 me techni chi echij:
metechni chie chij || 4 na theli: altus, στὴν ἐπανάληψη
nateli || 5 Apu dio: Apudio | stecun vlepimena: stecu vle

pimena || 6 Che m’ ena tition: chie me ne natition | ta

chivevgi: tachivegi || 7 Chi otis ia china: Chio tis iachina ||
8 ta matia camnun to: tamatia camnundo.

22. Ἡ ὕπαρξη τοῦ ποιήματος στὴ συλλογὴ τοῦ Martoretta

δὲν εἶχε πέσει στὴν ἀντίληψη τῆς Σιαπκαρᾶ-Πιτσιλ-
λίδου καὶ δὲν ἀναφέρεται στὴν κριτική της ἔκδοση.
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Οἱ διαφορὲς στὶς δύο ἀποδόσεις εἶναι λεπτὲς ἀλλὰ
οὐσιαστικές. Στὴν περίπτωση τοῦ κυπριακοῦ χει-
ρογράφου, ὁ Ἔρωτας (Πόθος) ἐμφανίζεται ὡς
πρωταίτιος καὶ ὑποκινητής: ὁ ἴδιος – ὡς ἄλλος
σπορέας – «φυτεύει» μαργαριτάρια, «χωσμένα»
σὲ εὔφορα κοραλλένια χείλη. Ὁ ἴδιος τα φυλάσσει
καὶ «μεριμνᾶ» γιὰ τὴν προστασία τους ἀπὸ τὸν
ἐπίδοξο μνηστήρα. Ἀντιθέτως, στὴν περίπτωση
τοῦ Martoretta, ὁ Πόθος παρουσιάζεται ὡς κυ-

ρίαρχος: ἀφέντης τῶν «κρυμμένων» μαργαριτα-
ριῶν, νομοθετεῖ αὐστηρὰ (στ. 6) γιὰ τὴν τιμωρία,
ὄχι μόνο ἑνὸς (μοναχικοῦ ἐρωτευμένου), ἀλλὰ
ὅλων τῶν πιθανῶν διεκδικητῶν (στ. 4: κάποιος/
κάποιους). 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ τὸ ἰταλικὸ κείμε-
νο ποὺ συνοδεύει τὸ ἑλληνικὸ στὴν ἔντυπη ἔκδοση.
Πρόκειται ἐπίσης γιὰ μιὰ ottava toscana, τῆς ὁποί-
ας ὁ δημιουργὸς στάθηκε ἀδύνατο νὰ ταυτιστεῖ:
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Martoretta 1554 Χειρόγραφο Μαρκιανῆς βιβλιοθήκης
(Σιαπκαρᾶ-Πιτσιλλίδου, ἀρ. 41)

Ὁ Πόθος γιὰ δυὸ χείλη κοραλλένια, Ὁ Ἔρωτας ἀνάμεσα σὲ χείλη κοραλλένια
ἀφεντεύει κάμποσα μαργαριτάρια, φυτεύει κάμποσα μαργαριτάρια,
μὲ τέχνη τὰ δείχνει καὶ τὰ κρύβει μὲ τέχνη τὰ δείχνει καὶ τὰ κρύβει [χώνει]
κάθε φορὰ ποὺ θέλει κάποιους νὰ τοξέψει· κάθε φορὰ ποὺ θέλει κάποιον νὰ τοξέψη·
δυὸ μάτια εἶναι οἱ φύλακές τους δυὸ μάτια εἶναι οἱ φύλακές τους
κι μὲ ἕνα τέτοιο νόμο τὰ διαφυλάττει: κι αὐτὸς ἔτσι μεριμνᾶ:
ὅποιος γιὰ κεῖνα θελήσει καὶ μόνο νὰ σαλέψει, ὅποιος γιὰ κεῖνα θελήση καὶ μόνο νὰ σαλέψη,
τὰ δυὸ μάτια γοργὰ τὸν κάνουν πέτρα. τὰ δυὰ μάτια γοργὰ τὸν κάνουν πέτρα.

In mezzo due vermiglie e fresche rose Ἀνάμεσα σὲ δυὸ φρέσκα καὶ κόκκινα ρόδα
Più Per l’ oriental’ Amor possiede μαργαριτάρια κάμποσα ὁ Ἔρωτας κατέχει
E con tal’ arte hor mostr’ hor tien nascose μὲ τέτοια τέχνη τὰ δείχνει καὶ τὰ κρύβει
Che spesso coglie tal chi non s’ avede κάθε φορὰ ποὺ ἐπιλέγει κάποιον νὰ στοχοποιήσει·
Alla cui guardia doi begli occhi pose γιὰ φρουρὰ δυὸ ὄμορφα μάτια τοποθέτησε
& dura legge al bel thesoro diede καὶ νόμο αὐστηρὸ γιὰ τὸν πολύτιμο θησαυρὸ ὁρίζει:
Che chi per coglier Perle muov’ il passo ὅποιος γιὰ θελήσει καὶ μόνο νὰ σαλέψει,
Da gli occhi e convertit’ in duro sasso τὰ δυὸ μάτια τὸν κάνουν πέτρα σκληρή.

Εἶναι προφανὲς πὼς τὸ ἰταλικὸ ποίημα ἀποτέλε-
σε τὸ πρότυπο γιὰ τὸ ἑλληνικό. Ἐκ πρώτης ὄψε-
ως, ἡ ἐκδοχὴ ποὺ συμπεριλαμβάνεται στὴν ἔκδο-
ση τοῦ Martoretta δείχνει νὰ εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ
πρωτότυπο. Ἀλλὰ αὐτὸ λίγη σημασία ἔχει, καθὼς
καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἀποδίδεται τὸ πνεῦμα
τοῦ ἰταλικοῦ κειμένου. Τόσο ὁ ἄγνωστος ποὺ ἀπο-
τέλεσε τὴν πηγὴ τοῦ Martoretta, ὅσο καὶ ὁ ἀνώ-
νυμος ποιητὴς τῆς κυπριακῆς συλλογῆς (ἂν δὲν
πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἄτομο) ἦταν ἄριστοι γνῶ -
στες τόσο τῆς ἰταλικῆς ὅσο καὶ τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας (λόγιας καὶ καθομιλουμένης), καὶ μοι-
ράζονταν «μιὰ βαθιὰ φιλολογικὴ καὶ λογοτεχνικὴ
καλλιέργεια».23

Γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ὅμως σί-
γουρα δὲν ἦταν ὁ στοιχειοθέτης τῆς ἔκδοσης,
καθὼς ἀντιμετώπισε ἀρκετὰ προβλήματα μὲ τὸν

χειρισμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου. Ὅπως φαίνεται
καὶ στὸν σχολιασμὸ τοῦ κειμένου (βλ. ὑποσ. 21),
ἀρκετὲς λέξεις ἔχουν τυπωθεῖ ἑνωμένες ἐνῶ ὁ
ἕκτος στίχος περιλαμβάνει μιὰ ἐπιπλέον συλλα-
βή, ἀλλοιώνοντας τὴν ἰαμβικὴ προσωδία τοῦ ἑνδε-
κασύλλαβου καὶ καθιστώντας τὸν στίχο ἀκατα-
νόητο. Στὰ χειρόγραφα τῆς ἐποχῆς τὸ νὰ συνα-
ντᾶμε ἑνωμένες λέξεις, σὲ βαθμὸ μάλιστα ποὺ νὰ
μὴν ξεχωρίζουν μεταξύ τους, εἶναι σύνηθες φαι-
νόμενο καὶ πιθανότατα τὸ χειρόγραφο ἀπὸ τὸ
ὁποῖο ἑτοιμάστηκε ἡ ἔκδοση νὰ μὴν ἀποτελοῦσε
ἐξαίρεση. Ἡ προσθήκη ὅμως μιᾶς ἐπιπλέον συλ-
λαβῆς (ἡ ὁποία εἶναι παρούσα σὲ ὅλα τὰ τεύχη
τῶν φωνῶν) καταδεικνύει ὅτι ὑπῆρχε πρόβλημα
ἐξαρχῆς μὲ τὸ χειρόγραφο, μὲ βάση τὸ ὁποῖο δού-
λεψε ὁ στοιχειοθέτης. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ
μιὰ ἔνδειξη πὼς οὔτε ὁ Martoretta ἦταν γνώστης
(τουλάχιστον καλὸς) της ἑλληνικῆς γλώσσας.

Ὅπως ἀναφέρει ἡ Θ. Σιαπκαρᾶ-Πιτσιλλίδου
γιὰ τὸ κυπριακὸ χειρόγραφο, ἡ συλλογὴ αὐτὴ ἀπο-
τελεῖ ἕνα σημαντικὸ κομμάτι τῆς νεοελληνικῆς23. Σιαπκαρᾶ-Πιτσιλλίδου, ὅ.π., σ. 26.
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λογοτεχνίας, καθώς, μὲ βάση αὐτὰ ποὺ γνωρίζου-
με ἕως τώρα, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ εἰσάγονται
στὴ νεοελληνικὴ ποιητικὴ ἰταλικὲς μετρικὲς φόρ-
μες: ἔχουμε τὰ πρῶτα σονέττα καὶ ποιήματα σὲ
τετράστιχες στροφές, τὶς πρῶτες γνήσιες ὀκτάβες,
terze rime καὶ ἑξάστιχες στροφές.24 Τὸ ποίημα «Ὁ
Πόθος εἰς δυὸ χείλη κουρελλένα» κατέχει μιὰ ἰδι-
αίτερη θέση ἀνάμεσα στὰ 156 ποιήματα τῆς συλ-
λογῆς καθὼς εἶναι, πάντα μὲ βάση τὰ ἕως τώρα
στοιχεῖα, τὸ πρῶτο νεοελληνικὸ κείμενο ποὺ χρη-
σιμοποιεῖται στὴν ἔντεχνη δυτικὴ μουσικὴ δημι-
ουργία. Γι’ αὐτὸν καὶ μόνο τὸν λόγο, κρίνεται σκό-
πιμο νὰ παρουσιαστεῖ σὲ σύγχρονη σημειογραφία
ὥστε νὰ καταστεῖ προσιτὸ στοὺς μελετητές. Καὶ
ὅπως θὰ γίνει ἀμέσως κατανοητό, τὸ ἐνδιαφέρον
ποὺ παρουσιάζει τὸ συγκεκριμένο ἔργο δὲν εἶναι
μόνο φιλολογικὸ καὶ ἱστορικό, ἀλλὰ καὶ μουσικό.

Ἀπὸ ὅλα τα μαδριγάλια τῆς συλλογῆς, τὸ «Ὁ
Πόθος εἰς δυὸ χείλη κουρελλένα» εἶναι τὸ μονα-
δικὸ στὸ ὁποῖο κάθε φωνὴ φέρει δύο κλειδιά. Αὐτὸ
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προκύπτουν δύο συνδυα-
σμοὶ κλειδιῶν: ὁ πρῶτος C3-C4-C4-F4 μὲ μιὰ ὕφε-
ση στὸν ὁπλισμὸ καὶ ὁ δεύτερος C2-C3-C3-F3 μὲ
δύο ὑφέσεις. Μὲ βάση τὸν πρῶτο συνδυασμό, τὸ
μαδριγάλι εἶναι σὲ Δώριο τρόπο μὲ finalis τὸ σὸλ
καί, μὲ βάση τὸ δεύτερο, εἶναι σὲ τρόπο Ἰώνιο μὲ
finalis τὸ σὶ ὕφεση.25 Ἔχουμε λοιπὸν νὰ κάνουμε
μὲ ἕνα μαδριγάλι a due toni (παρόλο ποὺ δὲ ση-
μειώνεται ὡς τέτοιο) καὶ στὴν οὐσία πρόκειται
γιὰ ἕνα τέχνασμα ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ συν-
θέτες τῆς Ἀναγέννησης, τὸ ὁποῖο ἔδινε τὴ δυνα-
τότητα τὸ ἴδιο μουσικὸ κείμενο νὰ ἔχει δύο δια-
φορετικὲς ἀναγνώσεις. Μάλιστα, δὲν ἦταν ἡ πρώ-
τη φορὰ ποὺ ὁ Martoretta συνέθετε μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο, ἀφοῦ στὴν προηγούμενη συλλογή του εἶχε
συμπεριλάβει μαδριγάλια a due toni, προσδίδοντάς
τους καὶ τὸν ἀνάλογο χαρακτηρισμό. Σὲ ἀντίθεση
μὲ τὸν πρῶτο συνδυασμὸ κλειδιῶν ποὺ εἶναι συν -
ηθισμένος γιὰ τὴν ἐποχὴ (chiavi naturali), ὁ δεύ-
τερος συνδυασμὸς ἐντάσσεται στὴν κατηγορία
τῶν chiavette, κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι, σύμφωνα μὲ
τὶς πρακτικὲς τῆς ἐποχῆς, ἀπαιτεῖται μεταφορὰ
κατὰ τὴν ἐκτέλεση. Ὁ σύγχρονος τοῦ Martoretta,
Sylvestro di Ganassi, μνημονεύει πὼς ἡ μεταφορὰ
αὐτὴ γίνεται μιὰ πέμπτη πρὸς τὰ κάτω, ἐνῶ
ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα ὁ Adriano Banchieri, ὑπερ-

θεματίζοντας, ἀναφέρει πώς, ἂν ἐμφανίζεται σὶ
ὕφεση στὸν ὁπλισμὸ (μὶ ὕφεση στὴν συγκεκριμέ-
νη περίπτωση), ἡ μεταφορὰ γίνεται μιὰ τέταρτη
πρὸς τὰ κάτω.26 Ἂν μὲ βάση τὴν χρονολογικὴ συ-
νάφεια ἐφαρμοστοῦν τὰ λεγόμενα τοῦ Ganassi, τό-
τε ὁ χαμηλότερος φθόγγος τῆς φωνῆς τοῦ bassus

θὰ εἶναι τὸ μὶ ὕφεση, ἕνας φθόγγος ποὺ στὴ συν -
τριπτικὴ πλειονότητα τῶν περιπτώσεων εἶναι
ἐκτὸς ἔκτασης τοῦ βαθύφωνου καί, ἐπιπλέον, δὲν
ἀπαντᾶται σχεδὸν ποτὲ στὰ ἔργα τῆς ἐποχῆς.
Ἀντιθέτως, ἂν ἡ μεταφορὰ γίνει μιὰ τέταρτη πρὸς
τὰ κάτω, ὁ χαμηλότερος φθόγγος τῆς φωνῆς τοῦ
bassus θὰ εἶναι τὸ φά, ποὺ εἶναι τὸ σύνηθες ὅριο γιὰ
τὰ ἔργα τῆς ἐποχῆς, ἐνῶ ταυτόχρονα καθίσταται
δυνατὴ ἡ ἀπόδοση καὶ τῶν δύο ἀναγνώσεων τοῦ
μαδριγαλιοῦ ἀπὸ τὸ ἴδιο φωνητικὸ σύνολο.27

Μὲ βάση τὰ προαναφερθέντα, τὸ μαδριγάλι
παρουσιάζεται σὲ σύγχρονη σημειογραφία σὲ δύο
ἀποδόσεις: μιὰ σὲ Δώριο τρόπο μὲ finalis τὸ σὸλ
καὶ μία σὲ Ἰώνιο μὲ finalis τὸ φά. Γιὰ τὴ μετα-
γραφὴ στὴ σύγχρονη σημειογραφία ἀκολουθοῦνται
ὅλες οἱ καθιερωμένες συμβάσεις τῶν σύγχρονων
κριτικῶν μουσικολογικῶν ἐκδόσεων. Ὅσον ἀφορᾶ
τὸ ποιητικὸ κείμενο, ἰσχύει ὅ,τι ἀναφέρθηκε στὴν

11

24. Ὅ.π., σ. 9, 40.
25. Μὲ βάση τὸ σύστημα τῶν 12 τρόπων τοῦ Henricus

Glare anus ( Dodecachordon, Basel, Heinrich Petri, 1547).

26. Sylvestro di Ganassi, Lettione seconda, Venezia, Sylvestro

di Ganassi, 1543, κεφ. xxii· Adriano Banchieri, Cartella

overo regole ultissime a quelli che desiderano imparare il

canto figurato, Venezia, Giacomo Vincenti, 1601, σ. 21-
4. Ἡ μεταφορὰ μιὰ τρίτη μικρὴ πρὸς τὰ κάτω, ἂν καὶ
ἐκ πρώτης ὄψεως δείχνει ἰδανική, καθὼς οἱ δύο ἀνα-
γνώσεις θὰ εἶχαν τὴν ἴδια finalis, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει
ἐφαρμογὴ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση γιατὶ ἀπαν -
τᾶται ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰώνα καὶ ὕστερα καὶ ἀπο-
κλειστικὰ στὴν περιοχὴ τῆς Ρώμης. Ἀπὸ τὴν ἐκτε-
ταμένη βιβλιογραφία γιὰ τὸ θέμα τῆς μεταφορᾶς βλ.
ἐνδεικτικὰ Arthur Mendel, «Pitch in Western Music since

1500: a Re-Examination», Acta Musicologica 50 (1978), σ.
1-93, 328· Harold S. Powers, «Tonal Types and Modal

Categories in Renaissance Polyphony», Journal of the

American Musicological Society 34 (1981), σ. 428-70·
Andrew Parrott, «Transposition in Monteverdi’s Vespers of

1610: An “Aberration” Defended», Early Music 12 (1984),
σ. 490-516· Patrizio Barbieri «Chia vette and Modal Trans -

position in Italian Practice (c 1500-1837)», Recercare 3

(1991), σ. 5-79· Andrew Johnstone, «“High” Clefs in

Composition and Performance», Early Music 34 (2006),
σ. 29-53.

27. Δυστυχῶς τόσο ὁ Levitan στὸ «Ockeghem’s Clefless

Compositions», σ. 462-4, ὅσο καὶ ὁ Pinto στὸ «Ques -

tions and answers» ἀποτυγχάνουν νὰ δώσουν ἱκανοποι-
ητικὴ ἐξήγηση γιὰ τὴν ἀποκωδικοποίηση τῆς ὕπαρ-
ξης δύο συνδυασμῶν κλειδιῶν.
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ὑποσημείωση 21. Ἡ διαχείριση τῆς τοποθέτησης
τῶν συλλαβῶν ἔχει γίνει μὲ μιὰ περιορισμένη
ἐλευθερία, καθώς, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, εἶναι
ἕνα θέμα τὸ ὁποῖο δὲν μπόρεσε νὰ διαχειριστεῖ μὲ
ἀπόλυτη ἐπιτυχία ὁ στοιχειοθέτης ἀλλά, μέχρι κά-
ποιο βαθμό, οὔτε καὶ ὁ Martoretta. Καὶ αὐτὸ κρί-
νεται ἀπαραίτητο, διότι βασικὴ ἐπιδίωξη ἑνὸς συν-
θέτη μαδριγαλίων εἶναι ὁ σεβασμὸς στὴν προσω-
δία τοῦ ποιητικοῦ κειμένου καὶ ἡ ἀνάδειξή του μὲ
ποικίλους τρόπους (μαδριγαλισμούς), στὸν βαθμὸ
ποὺ τὸ ἐπιτρέπει ἡ πολυφωνικὴ γραφή. Ὁ Mar -

toretta μάλιστα ἀποδεικνύεται ἰδιαίτερα ἱκανὸς σὲ
αὐτό, ὅπως μποροῦμε νὰ διακρίνουμε ἀπὸ τὸν τρό-
πο ποὺ ἀντιδρᾶ μουσικὰ στὸν τελευταῖο στίχο τοῦ
ποιήματος, τὸν ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ μύθο τῆς Μέ-
δουσας, ποὺ ἀναφέρεται στὴ γνωστὴ ἰδιότητα καὶ

τὴ δύναμη τῶν ματιῶν νὰ πετρώσουν αὐτὸν ποὺ
τὰ κοιτάει: ἡ ὑφὴ γίνεται ὁμοφωνικὴ καὶ δημι-
ουργεῖται μιὰ αἴσθηση στατικότητας, καθὼς ὅλες
οἱ φωνὲς κινοῦνται συλλαβικὰ μὲ semibreves πού,
ἄλλωστε, στὴ χωρὶς διαστολὲς ἀναγεννησιακὴ
σημειογραφία, μποροῦν νὰ ἀποτυπώνουν ὀπτικὰ
τὶς πέτρες, τὰ μαργαριτάρια καὶ τὰ μάτια.28 Ἐπι-
πλέον, στὴν ἐπανάληψη τοῦ τελευταίου στίχου δὲν
ὑπάρχει ἡ ἀναμενόμενη τέλεια πτώση, ποὺ ὑπάρ-
χει στὴν πρώτη ἐμφάνισή του, ἀλλὰ μιὰ ἀτελής,
ἀφήνοντας τὸν ἀκροατὴ μετέωρο, πετρωμένο ἀπὸ
δυὸ μάτια φύλακες.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΤΣΟΣ

12

28. Balsano, «The Cypriot Madrigals», ὅ.π.
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bÓ ÂrÓ·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Óa Ê·ÓÙ·ÛıÂÖ Î·ÓÂd˜ Ùd˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·d ÙÔf˜
ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙáÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚˆÓ àÙÌÔÏÔ˚ÎáÓ Ù·ÍÈ‰ÈáÓ

Î·Ùa ÙeÓ 19Ô ·åÒÓ·, Î·d Âå‰ÈÎfiÙÂÚ· ·éÙáÓ Ôf öÎ·Ó·Ó àe Î·d
Úe˜ ÙcÓ \πÙ·Ï›· Ôî åÙ·ÏÈÎÔd Ï˘ÚÈÎÔd ı›·ÛÔÈ Ôf âÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·Ó Ùa ‰È¿ÊÔÚ·
ı¤·ÙÚ· ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ̄ ÒÚÔ˘ (∫¤ÚÎ˘Ú·˜, ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∫ÂÊ·ÏÔÓÈÄ˜, \Aı‹Ó·˜,
™‡ÚÔ˘ Î·d ¶¿ÙÚ·˜). ™˘¯ÓfiÙ·Ù·, Ì¿ÏÈÛÙ·, qÙ·Ó Ùa ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎa Ìb ÌÔÓˆ-
‰Ôf˜ Ô‡, ÏfiÁˆ ÙáÓ å‰È·›ÙÂÚˆÓ ñÁÂÈÔÓÔÌÈÎáÓ Û˘ÓıËÎáÓ ÙáÓ àÙÌÔÏÔ˚ÎáÓ
Ù·ÍÈ‰ÈáÓ, ñ¤ÛÙËÛ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓc ‚Ï¿‚Ë ÙÉ˜ ñÁÂ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·d ÙÔÜ ÊˆÓËÙÈÎÔÜ
ÙÔ˘˜ çÚÁ¿ÓÔ˘, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ öÙÛÈ ôÚÚˆÛÙÔÈ ÛÙe ı¤·ÙÚÔ ÙÔÜ ÚÔÔÚÈÛÌÔÜ ÙÔ˘˜,
ïfiÙÂ j àÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙÔ àÌ¤Ûˆ˜, ̄ ¿ÓÔÓÙ·˜ Ì’ ·éÙeÓ ÙeÓ ÙÚfiÔ ÙcÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿
ÙÔ˘˜ ÁÈa àÚÎÂÙÔf˜ ÌÉÓÂ˜, j ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ó˜ Ì¤ÏË ÙÔÜ ıÈ¿ÛÔ˘, ñÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ
¬Ìˆ˜ ÚfiÛÎ·ÈÚË â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎc ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË, ñÔÌ¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Úc ÌÂ›ˆÛË
ÙáÓ àÔ‰Ô¯áÓ ÙÔ˘˜ Î·d âÎÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÛÙcÓ à·ÍÈˆÙÈÎc ‰È¿ıÂÛË ÙÔÜ àÓÂÓË-
Ì¤ÚˆÙÔ˘ j Î·d à‰·ÔÜ˜ – àÏÏa ¿ÓÙÔÙÂ à·ÈÙËÙÈÎÔÜ – ıÂ·ÙÚfiÊÈÏÔ˘ ÎÔÈÓÔÜ.1

¢bÓ öÏÏÂÈ„·Ó Î·d Ï›Á· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎa ÌÔÓˆ‰áÓ j ÌÔ˘ÛÈÎáÓ Ôf ·éÙfi ÙÔ˘˜ Ùe
Ù·Í›‰È qÙ·Ó Î·d Ùe ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ÙÉ˜ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜, ÏfiÁˆ ÙáÓ å‰È·›ÙÂÚˆÓ
Û˘ÓıËÎáÓ ‰È·ÌÔÓÉ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙeÓ ëÏÏËÓÈÎe ¯áÚÔ (ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÖ·, âÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·
‰ˆÌ¿ÙÈ· âÓÙe˜ å‰ÈˆÙÈÎáÓ ÔåÎÈáÓ, ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÎÏ›Ì·, ñÁÂÈÔÓÔÌÈÎb˜ Û˘ÓıÉÎÂ˜),
¤ı·Ó·Ó ÂúÙÂ Î·Ùa ÙcÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Û’ ·éÙeÓ ÂúÙÂ àÌ¤Ûˆ˜ àÊÔÜ â¤-
ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙcÓ \πÙ·Ï›·.2

�
¢

1. ¶·Ú¤ÏÎÂÈ â‰á ì ·Ú¿ıÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ, Î·ıg˜ ·éÙb˜ ÂrÓ·È ÔÏÏb˜

‰ÂÎ¿‰Â˜ ÁÈa Ùa ‰È¿ÊÔÚ· ı¤·ÙÚ· ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ¯ÒÚÔ˘ Î·Ùa ÙeÓ 19Ô ·åÒÓ·.

2. \AÍ›˙ÂÈ â‰á Óa àÓ·ÊÂÚıÔÜÓ Ôî ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙáÓ: 1) Alessandro Pellegrini (primo violino

e direttore d’ orchestra, ∑¿Î˘ÓıÔ˜, Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜ 1835/6 Î·d 1837 ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ – Í‡ÏÈÓÔ˘

– ıÂ¿ÙÚÔ˘ «\AfiÏÏˆÓ»): ¤ı·ÓÂ ÌÂÙa àe çÏÈÁÔ‹ÌÂÚË àÛı¤ÓÂÈ· ÛÙcÓ ∑¿Î˘ÓıÔ ÙcÓ ¶·-

Ú·ÛÎÂ˘c 20.6/2.7.1837 Ûb ìÏÈÎ›· ÌfiÏÈ˜ 28 âÙáÓ (‚Ï. Teatri, Arti e Letteratura, anno 15,

tomo 27, N. 703 (17.8.1837), Û. 204-205, Il Pirata, anno III, N. 15 (22.8.1837), Û. 64), 2)

Filippo Spada (primo basso comico, ∫¤ÚÎ˘Ú·, Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜ 1837/8 ÙÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘ «San

Giacomo»): ¤ı·ÓÂ ÛÙe §ÔÈÌÔÎ·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÙÉ˜ \AÓÎfiÓ·˜ ÙcÓ Ó‡¯Ù· ÙÉ˜ 17Ë˜ Úe˜ ÙcÓ 18Ë

ª·ÚÙ›Ô˘ 1838 (Ìb Ùe Ó¤Ô ìÌÂÚÔÏfiÁÈÔ), àÌ¤Ûˆ˜ ‰ËÏ·‰c àÊfiÙÔ˘ â¤ÛÙÚÂ„Â àe ÙcÓ ∫¤Ú-

Î˘Ú· (‚Ï. Il Pirata, anno III, N. 79 (3.4.1838), Û. 338), 3) Antonio De Mattia (secondo

basso, ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜ 1861/2 ÙÔÜ £Â¿ÙÚÔ˘ «∫¤Ê·ÏÔ˜»): àÂ‚›ˆÛÂ ÛÙcÓ ∫Â-

Ê·ÏÔÓÈa Î·Ùa ÙcÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÉ˜ Û·È˙eÓ Î·d Ûb ìÏÈÎ›· 50 âÙáÓ (‚Ï. www.cultura.

marche.it/musamarche/arim/dizio/d.htm Î·d Floriano Grimaldi, La Cappella musicale

di Loreto tra storia e liturgia, 1507-1976, Firenze, Fondazione Casa di Risparmio, Olschki,

[2007], Û. 367), 4) Assunta Bastia (prima donna, ™‡ÚÔ˜, Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜ 1865/6 ÙÔÜ ıÂ¿-

ÙÚÔ˘ «\AfiÏÏˆÓ»): ¤ı·ÓÂ ÓÂfiÙ·ÙË Î·d ÌÂÙa àe çÏÈÁÔ‹ÌÂÚË Î·d Î·Ï¿˙Ô˘Û· àÛı¤-

Te Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎe Ù·Í›‰È ÙÔÜ ôÙ˘¯Ô˘ 

åÙ·ÏÈÎÔÜ ıÈ¿ÛÔ˘ ùÂÚ·˜ Î·d Ì·Ï¤ÙÔ˘

ÙÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘ «\AfiÏÏˆÓ» ¶·ÙÚáÓ Ùe 1873

20b 16-12-15 16:58 ™ÂÏ›‰·16
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™Ùe ·ÚeÓ ôÚıÚÔ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÌ¤ÓË
àe ÙcÓ \πÙ·ÏÈÎc Ì›· âÍ·ÈÚÂÙÈÎá˜ âÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û·
âÈÛÙÔÏc Ìb ìÌÂÚÔÌËÓ›· 12 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1873,3 Ôf
àÂÛÙ¿ÏË àe ÙcÓ ¶¿ÙÚ· àe Î¿ÔÈÔÓ Ìc ñÔÁÚ·-
ÊfiÌÂÓÔ àÔÛÙÔÏ¤·4 Úe˜ ÙeÓ Felice Vianelli, å‰ÈÔ-
ÎÙ‹ÙË Î·d ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙc ÙÉ˜ Rivista Teatrale Melodram-

matica ÙÔÜ ªÈÏ¿ÓÔ˘, ï ïÔÖÔ˜ Î·d ÙcÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ
àÌ¤Ûˆ˜ ÛÙcÓ ÛÙ‹ÏË «Corrispondenze» («\AÓÙ·-
ÔÎÚ›ÛÂÈ˜») ÙÔÜ âÁÎÚ›ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂ·ÙÚÈÎÔÜ âÓÙ‡-
Ô˘ ÙÔ˘.5 ^O âÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÚÔÊ·Óá˜ \πÙ·Ïe˜
Ôf Î·ÙÔÈÎÔÜÛÂ ÛÙcÓ ¶¿ÙÚ· Î·d àÛ¯ÔÏÂÖÙÔ â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎá˜ Ìb Ùe âÌfiÚÈÔ ÙÉ˜ ÛÙ·Ê›‰·˜, ‰ÈÂÎÙÚ·-
Áˆ‰ÂÖ Ìb ÔÏf «˙ˆÓÙ·Ófi», ôÌÂÛÔ Î·d ÁÏ·Ê˘Úe
≈ÊÔ˜ ÙcÓ ‰ÂÎ·ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎc «ç‰‡ÛÛÂÈ·»
ÙÔÜ, àÍÈÔÚÂÔÜ˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜, àÏÏa «ôÙ˘¯Ô˘» åÙ·-
ÏÈÎÔÜ ıÈ¿ÛÔ˘ ùÂÚ·˜ Î·d Ì·Ï¤ÙÔ˘ ÙÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘
«\AfiÏÏˆÓ» ÙÉ˜ ¶¿ÙÚ·˜, Ôf àÓ·¯ÒÚËÛÂ àe Ùe
ªÈÏ¿ÓÔ ÛÙd˜ 6/18.9 Î·d öÊı·ÛÂ ÙÂÏÈÎá˜ ÛÙcÓ ¶¿-
ÙÚ· ÛÙd˜ 20.9/2.10.1873. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈa ≤Ó· Û¿ÓÈÔ
Î·d ÌÔÓ·‰ÈÎe ÛÙe Âr‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ

ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ÙáÓ å‰È·›ÙÂÚˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈáÓ Ôf ‰È·-
ÛÒ˙ÂÈ ¬ÛÔ Î·d ÙÉ˜ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ìb ÙcÓ ïÔ›·
Ùd˜ âÎı¤ÙÂÈ. ^∏ ÁÏ·Ê˘Úc àÊ‹ÁËÛË àÎÔÏÔ˘ıÂÖ ÙcÓ
¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎc ÛÂÈÚa ÙáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ÂrÓ·È Û·Ê¤ÛÙ·-
ÙË, ‰È·ı¤ÙÂÈ ̄ ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎe ≈ÊÔ˜ Î·d Û˘Ó˘Ê·›ÓÂÙ·È Ìb
âÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘ÛÂ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜, Ôî ïÔÖÂ˜ ïÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈÁ-
Ìb˜ ÂåÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ûb àÚÔÛ‰fiÎËÙÂ˜ Î·d âÓÙ˘ˆÛÈ·Îb˜
ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ Ôf ·åÊÓÈ‰È¿˙Ô˘Ó Î·d «·å¯Ì·ÏˆÙ›˙Ô˘Ó»
ÙeÓ àÓ·ÁÓÒÛÙË. ^∏ àÍ›·, ÏÔÈfiÓ, ·éÙÉ˜ ÙÉ˜ âÈ-
ÛÙÔÏÉ˜ öÁÎÂÈÙ·È ÛÙe ¬ÙÈ Ì¤Ûˆ ·éÙÉ˜ ÌÄ˜ ‰›‰ÂÙ·È
ÁÈa ÚÒÙË ÊÔÚa ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Óa ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘ÌÂ Ìb
·éıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·d ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ûb Ì›· ‚·ÛÈÎc –
Î·d Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔÓ ÂåÎ·˙fiÌÂÓË – Ù˘¯c ÙÉ˜
âÍˆÎ·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÉ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙáÓ Ï˘ÚÈÎáÓ
ıÈ¿ÛˆÓ âÎÂ›ÓË˜ ÙÉ˜ âÔ¯É˜, ·éÙÉ˜ ÙÔÜ Ù·ÍÈ‰ÈÔÜ àe
ÙcÓ \πÙ·Ï›· Ì¤¯ÚÈ ÙcÓ ôÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙe ÏÈÌ¿ÓÈ ÚÔ-
ÔÚÈÛÌÔÜ ÙÔ˘˜ ÛÙe «μ·Û›ÏÂÈÔÓ ÙÉ˜ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜»: 

\Ae ÙcÓ ¶¿ÙÚ·
¶¿ÙÚ·, 12 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1873.
∞éÙe˜ Ôf ÎÔÈÌÄÙ·È ‰bÓ È¿ÓÂÈ „¿ÚÈ·, Ï¤ÂÈ ì ·ÚÔÈ-
Ì›·, Î·d âÁg àe ÙcÓ ‰È·ÚÎÉ ñÓËÏ›· ‰bÓ ÌÔÚá Óa
âÓËÌÂÚÒÓˆ ÙÔf˜ àÓ·ÁÓáÛÙÂ˜ ÙÉ˜ Rivista ÛÔ˘6 ÁÈa
Ùa ıÂ·ÙÚÈÎa Ú¿ÁÌ·Ù· ·éÙÉ˜ ÙÉ˜ fiÏË˜, Ôf ÍÔ-
‰Â‡ÂÈ ¬ÏÔ ÙeÓ ¯ÚfiÓÔ Î·ÏÒÓÙ·˜ âÁÁÏ¤˙ÈÎ· ÏÔÖ· Î·d
ÏÔÖ· ôÏÏˆÓ ÛËÌ·ÈáÓ ÁÈa Óa ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó àÔÍËÚ·-
Ì¤Ó· ÊÚÔÜÙ·,7 ÌÈÄ˜ Î·d ì ¶¿ÙÚ· ÂrÓ·È Ùe âÌÔÚÂÖÔ
Ù¤ÙÔÈˆÓ Âå‰áÓ, Âå‰áÓ ÙfiÛÔ àÁ·ËÙáÓ ÛÙa Î·Ù·ÛÙ‹-
Ì·Ù· ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘.

•˘Ó¿ˆ ÛÙcÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·›, ÚáÙ· àe Î¿ıÂ Ùd
ôÏÏÔ, ö¯ˆ Óa ÛÄ˜ ‰ÒÛˆ Âå‰‹ÛÂÈ˜ ÁÈa Ùe Î·Ù·ÛÙÚÔ-
ÊÈÎe Ù·Í›‰È Ôf àÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ ï ı›·ÛÔ˜ ÙÔÜ ÙÚ·ÁÔ˘-
‰ÈÔÜ Î·d ÙÔÜ Ì·Ï¤ÙÔ˘, Ôf öÊı·ÛÂ â‰á Úe˜ ÁÂÓÈÎc
öÎÏËÍË ÛÙd˜ 2 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, ·ÚfiÙÈ ·éÙe˜ ÙÔÜ ÙÚ·-
ÁÔ˘‰ÈÔÜ àÓ·¯ÒÚËÛÂ àe Ùe ªÈÏ¿ÓÔ ÛÙd˜ 18 ™ÂÙÂÌ-
‚Ú›Ô˘ Î·d ¯ÚÂÈ¿ÛıËÎÂ, ÔûÙÂ Ï›ÁÔ ÔûÙÂ ÔÏ‡, 14 ìÌ¤-
ÚÂ˜ !.. ̄ ÚÔÓÈÎe ‰È¿ÛÙËÌ· Ôf ıa àÚÎÔÜÛÂ ÁÈa Óa Êı¿-
ÛÂÈ Î·ÓÂd˜ àÓ¤Ùˆ˜ ÛÙcÓ ¡¤· ^ÀfiÚÎË!
\AÚ¯›˙ˆ.

ΔcÓ ìÌ¤Ú· ÙÉ˜ âÈ‚›‚·ÛË˜ ÛÙe ÏÔÖÔ, ¬ÏÔ˜ ï ı›·-
ÛÔ˜ qÙ·Ó õ‰Ë ≤ÙÔÈÌÔ˜ ÛÙe MÚ›ÓÙÈ˙È Î·d ÁÈa ÙcÓ
àÓ·¯ÒÚËÛË ‰bÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ôÏÏÔÓ àe ÙÔf˜ âÚÁÔÏ¿-
‚Ô˘˜ ÙÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘, Ôî ïÔÖÔÈ ıa öÊı·Ó·Ó àe ÙcÓ  N¿-
ÔÏË.8 \AÓ·ÌÔÓc ÛÙcÓ àÓ·ÌÔÓc öÊı·Û·Ó ÙÂÏÈÎá˜ ï

ÓÂÈ· ÛÙcÓ ™‡ÚÔ ÙeÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔÜ 1866, Ï›ÁÂ˜ Ì¿ÏÈ-

ÛÙ· ìÌ¤ÚÂ˜ ÚdÓ àe Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÙÉ˜ Û·È˙eÓ (‚Ï. L’ Arpa,

anno XIII, N. 28 (12.3.1866), Û. 112), 5) Annetta Viviani

(prima donna, \Aı‹Ó·, Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜ ı¤ÚÔ˘˜ 1874 ÙÔÜ

àÓÔÈÎÙÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘ «\AfiÏÏˆÓ» ÙÉ˜ ù¯ıË˜ ÙÔÜ \πÏÈÛÛÔÜ):

¤ı·ÓÂ ÓÂfiÙ·ÙË ÛÙcÓ \Aı‹Ó· ÙcÓ 1/13.8.1874, ÌÂÙa àe

çÏÈÁÔ‹ÌÂÚË Î·d ÔÏf âÒ‰˘ÓË àÓ·Ì¤ÙÚËÛË Ìb ÙcÓ

ÂéÏÔÁÈa (‚Ï. Cosmorama Pittorico, anno XXXIX, N. 29

(2.9.1874), Û. 4). \AÓÂÎ‰ÔÙÔÏÔÁÈÎá˜ i˜ ÚÔÛÙÂıÂÖ ¬ÙÈ

·Ú’ çÏ›ÁÔÓ Óa ñÔÎ‡„ÂÈ ÛÙe ÌÔÈÚ·ÖÔ Î·d ì Marcellina

Bosio (prima donna soprano assoluta, \Aı‹Ó·, Û·È˙eÓ

ùÂÚ·˜ ı¤ÚÔ˘˜ 1877 ÙÔÜ àÓÔÈÎÙÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÙÔÜ º·Ï‹-

ÚÔ˘), ¬Ù·Ó ÛÙd˜ 11 .Ì. ÙÉ˜ 1/13.8.1877 Î·Ùa ÙcÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÌÈÄ˜ ıÂÚÈÓÉ˜ ÓÂÚÔÔÓÙÉ˜ ≤Ó·˜ ÎÂÚ·˘Óe˜ öÏËÍÂ Ùe ‰ˆ-

Ì¿ÙÈÔ ¬Ô˘ ‰È¤ÌÂÓÂ, àÏÏa âÎÂ›ÓË àÔ˘Û›·˙Â àe ·éÙe

(‚Ï. Cosmorama Pittorico, anno XLII, N. 30-31 (29.8.1877),

Û. 5).

3. √î àÓ·ÊÂÚfiÌÂÓÂ˜ ÛÙcÓ âÈÛÙÔÏc ìÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÂrÓ·È Ìb

Ùe Ó¤Ô ìÌÂÚÔÏfiÁÈÔ (ÛfÓ 12 ìÌ¤ÚÂ˜ Ûb Û¯¤ÛË Ìb Ùe ·-

Ï·Èfi).

4. ™Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÙÉ˜ âÈÛÙÔÏÉ˜ àÓ·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È âÓÙe˜ ·ÚÂÓ-

ı¤ÛÂˆ˜ Ùa ëÍÉ˜ àÚ¯ÈÎ¿: «(C.P.)». ≠Oˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ûb

¬ÏÂ˜ Û¯Â‰eÓ Ùd˜ àÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂÈ˜ Ôf ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙeÓ

åÙ·ÏÈÎe ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂ·ÙÚÈÎe Δ‡Ô ÙÉ˜ âÔ¯É˜, ÈÛÙÂ‡Ô˘-

ÌÂ ¬ÙÈ ‰bÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈa Ùa àÚ¯ÈÎa ÙÔÜ çÓÔÌ·ÙÂˆÓ‡-

ÌÔ˘ ÙÔÜ àÔÛÙÔÏ¤·, àÏÏa ÁÈa Ùa àÚ¯ÈÎa ÙáÓ Ï¤ÍÂˆÓ

«C.[orrispondente]» Î·d «P.[atrasso]». Δa ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÙÉ˜

Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙáÓ âÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊˆÓ ÁÓÒÚÈ˙Â, àÏÏa ‰bÓ

‰ËÌÔÛ›Â˘Â ÁÈa ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ï ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙc˜

Î¿ıÂ âÊËÌÂÚ›‰·˜.

5. μÏ. Rivista Teatrale Melodrammatica, N. 444 (23.10.1873),

Û. 2.

6. ^O âÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˜ àÂ˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙeÓ Felice Vianelli.

7. \∂ÓÓÔÂÖÙ·È ì âÍ·ÁˆÁc ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÂÏÔÔÓÓË-

ÛÈ·ÎÉ˜ ÛÙ·Ê›‰·˜ Ì¤Ûˆ ÙÔÜ ÏÈÌ·ÓÈÔÜ ÙÉ˜ ¶¿ÙÚ·˜, Ôf

àÔÙÂÏÔÜÛÂ ÙfiÙÂ ÙcÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË âÌÔÚÈÎc «‡ÏË»

ÙÔÜ «μ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÙÉ˜ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜» Úe˜ ÙcÓ ∂éÚÒË.

8. º·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ Ôî ‰‡Ô àe ÙÔf˜ âÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÙÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÙáÓ

¶·ÙÚáÓ, ï Carlo Rebora Î·d ï N. Corco (¡. ∫fiÚÎÔ˜),

20b 15-12-15 11:19 ™ÂÏ›‰·17
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Rebora, ï Corco Î·d ì àÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘˜9 Ì›· œÚ· ÚdÓ
àe ÙcÓ âÈ‚›‚·ÛË, ÏfiÁÔ˜ âÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ‹ıËÎÂ ì Û˘Ó‹ıË˜ Û’ ·éÙb˜ Ùd˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ àÓ·-
ÛÙ¿ÙˆÛË ÛÙe ÎÏÂ›ÛÈÌÔ ÙáÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙe ëÏÏËÓÈÎe
àÙÌfiÏÔÈÔ, âÓá ÏËÛ›·˙·Ó Ôî ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÂ˜ ÛÙÈÁÌb˜ ÙÉ˜
àÓ·¯ÒÚËÛË˜. ̂ ∏ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙáÓ âÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Î·d ï
Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌe˜ ÙáÓ Ù·ÍÈ‰ÈˆÙáÓ ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó ÙcÓ
öÏÏÂÈ„Ë ı¤ÛÂˆÓ Î·›, Î·ıg˜ ‰bÓ ñÉÚ¯·Ó ·Úa Ï›-
ÁÂ˜ Î·Ì›ÓÂ˜ ÛÙcÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔÜ ıÈ¿ÛÔ˘, Ôî Î‡ÚÈÔÈ,
âÈ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ îÔÙÈÎe ÓÂÜÌ·, àÓ·ÁÎ¿ÛıËÎ·Ó Óa
·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ùd˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙe óÚ·ÖÔ Ê‡ÏÔ Î·d
Óa ÎÔÈÌËıÔÜÓ ÛÙeÓ àÓÔÈ¯Ùe à¤Ú·, ¬ˆ˜ ï ¢Ô‡Î·˜
ÛÙeÓ Rigoletto! \AÊÔÜ àÓ·¯ÒÚËÛ·Ó Î·d ¯¿ıËÎÂ àe
Ùa Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ùe MÚ›ÓÙÈ˙È, Ôî Ù·ÍÈ‰ÈáÙÂ˜ ö¯·Û·Ó
Ùc ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈa ≈ÓÔ ÏfiÁˆ ÙÔÜ àÓ¤ÌÔ˘, ï ïÔÖÔ˜,
Î·ıg˜ àÓ·Ù¿Ú·˙Â ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ· Î·d öÎ·ÓÂ Óa àÓ·-
Ë‰Ä Ùe ÛÎ¿ÊÔ˜ Ìb Ùa 58 ôÙÔÌ· Ôf ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÛÙe
âÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ÛÙ¤ÚËÛÂ àe ¬ÏÔ˘˜ ÙcÓ äÚÂÌ›·.
ò∞ÏÏÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ!

\AÊÔÜ ïÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ùe ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ù·Í›‰È (¿Ó-
ÙÔÙÂ ¯ÔÚÂ‡ÔÓÙ·˜ ¯ˆÚd˜ Î¿ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈÎ‹!), âÓá Ùe
ëÏÏËÓÈÎe àÙÌfiÏÔÈÔ ‰bÓ Âr¯Â àÎfiÌË Êı¿ÛÂÈ Î·Ïa-
Î·Ïa ÛÙcÓ Ú¿‰· ÙÔÜ ÏÈÌ·ÓÈÔÜ ÙÉ˜ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜, Ùe Â-
ÚÈ¤‚·Ï·Ó Ôî ‚¿ÚÎÂ˜ ÙÉ˜ ñÁÂÈÔÓÔÌÈÎÉ˜ âÈÙÚÔÉ˜ Î·›,
‰ÈÂÎ‰ÈÎÒÓÙ·˜ ÙcÓ ÏÂ›· ÙÔ˘˜, ôÛÎËÛ·Ó ›ÂÛË Ûb
¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ âÈ‚·›ÓÔÓÙÂ˜ Î·d ÙÔf˜ öÎÏÂÈÛ·Ó ÛÙe §ÔÈ-
ÌÔÎ·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ10 ÁÈa Óa ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ≤ÍÈ ìÌ¤ÚÂ˜ Î·d ≤ÍÈ
Ó‡¯ÙÂ˜ Î·Ù·‰›ÎË˜...11 ΔÚÔÌ·ÎÙÈÎe Ì¤ÚÔ˜ Î·d àÙÈÌˆ-

ÙÈÎc ‰È·ÌÔÓ‹! ¬Ô˘ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÂ˜ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÌÂÁ¿-
ÏˆÓ Î·d ÌÈÎÚáÓ ÔÓÙÈÎáÓ öÌÔÈ·˙·Ó Óa ëÔÚÙ¿˙Ô˘Ó
ÙcÓ ôÊÈÍË ÙfiÛˆÓ àÙfiÌˆÓ, àe Ùa ïÔÖ· àÓ¤ÌÂÓ·Ó
ÏÔ‡ÛÈ· Ê·ÁÔfiÙÈ·!... ¶Ùˆ¯Ôd Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜, Ôf ¿Ó-
ÙÔÙÂ öÚ¯ÂÛıÂ ÁÈa Óa ÍÂÏËÚÒÛÂÙÂ Ùd˜ êÌ·ÚÙ›Â˜ Û·˜!

™ÎÂÊıÂÖÙÂ ¬ÙÈ ÁÈa Óa ÎÔÈÌËıÂÖ Î·ÓÂd˜ â¿Óˆ Ûb
≤Ó· ÛÙÚáÌ· ÙÉ˜ Û˘ÌÊÔÚÄ˜! ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓÔ Î¿Ùˆ
ÛÙcÓ ÛÎÏËÚc ÁÉ! Î¿ıÂ ôÙÔÌÔ ùÊÂÈÏÂ Óa ÍÔ‰¤„ÂÈ 3
‰Ú·¯Ìb˜ ÙcÓ ìÌ¤Ú·, Ùe åÛfiÔÛÔ ÙáÓ 2,55 ÏÈÚáÓ, Î·d
ôÏÏÂ˜ ÙfiÛÂ˜ Ï›ÚÂ˜ ÁÈa Óa Ê¿ÂÈ ÛÎÏËÚe ÎÚ¤·˜ Ìb ·-
Ù¿ÙÂ˜, ÔÈÓc àÚÎÂÙa ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎc Î·d àÓÙ¿ÍÈ· ÙáÓ
Î·ÏáÓ àÓ·¯ˆÚËÙáÓ ÙÔÜ ·ÏÈÔÜ Î·ÈÚÔÜ, Ôî ïÔÖÔÈ
ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ìb ÛÎÏËÚe ÎÚ¤·˜ „fiÊÈÔ˘ àÏfiÁÔ˘ Î·d
ôÁÚÈÂ˜ àÎÚ›‰Â˜!... ¶¤Ú· àe ·éÙfi, ¬Ù·Ó ï ¯áÚÔ˜
öÎÏÂÈÓÂ ÁÈa ÙcÓ Ó‡¯Ù·, ï ôÓÂÌÔ˜ Ôf ÂÚÓÔÜÛÂ ÂúÙÂ
àe Î¿ÔÈ· ÙÚ‡· ÂúÙÂ àe Î¿Ô˘ àÏÏÔÜ ‰bÓ â¤-
ÙÚÂÂ Óa ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ àÓ·ÌÌ¤ÓÔ Ùe Êá˜ ÙáÓ ÎÂÚÈáÓ,
ÙáÓ ÌÔÓ·‰ÈÎáÓ [...] 12 Ê˘Ï·Îc ÙÔÜ ·ÙÚe˜ Ceresa!...13

\AÎfiÌË, ï ÁÈ·ÙÚe˜ qÙ·Ó ÌÈa ÙfiÛÔ Û˘Ì·ıËÙÈÎc Ê˘-

Âr¯·Ó ÌÂÙ·‚ÂÖ ÛÙcÓ N¿ÔÏË ÁÈa Óa âÍÂ‡ÚÔ˘Ó Ùa Ì¤ÏË ÙÔÜ

Ì·Ï¤ÙÔ˘. ΔÚ›ÙÔ˜ âÚÁÔÏ¿‚Ô˜ qÙ·Ó ï ¶·ÓÙ˙¿ÚË˜. √î ∫fiÚ-

ÎÔ˜ Î·d ¶·ÓÙ˙¿ÚË˜ qÙ·Ó ·Ú¤ÓıÂÙ· ÚfiÛˆ· («ÌÚÔ-

ÛÙÈÓÔ›», Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎÔd âÚÁÔÏ¿‚ÔÈ), Î·ıg˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜,

àÏÏa ÎÚ˘ÙfiÌÂÓÔ˜, âÚÁÔÏ¿‚Ô˜ qÙ·Ó ï Rebora. ^O Carlo

Rebora qÙ·Ó ÚÒËÓ ¯ÔÚÂ˘Ùc˜ Ì·Ï¤ÙÔ˘, Î·d Ì¿ÏÈÛÙ·

Âr¯Â Û˘ÓÂÚÁ·ÛıÂÖ Ìb Ùe ı¤·ÙÚÔ San Giacomo ÙÉ˜ ∫¤Ú-

Î˘Ú·˜ ó˜ altro primo ballerino Î·d ó˜ primo ballerino

di mezzo carattere Î·Ùa Ùd˜ Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜ 1834/5, 1835/6

Î·d 1836/7 (‚Ï. ÏÈÌÚ¤Ù· çÂÚáÓ ·éÙáÓ ÙáÓ ÙÚÈáÓ Û·È˙eÓ

ÛÙcÓ \AÓ·ÁÓˆÛÙÈÎc ^∂Ù·ÈÚÂ›· ∫ÂÚÎ‡Ú·˜Ø âÌÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È

Î·d ‰È·ÓÔÌb˜ ÚfiÏˆÓ Ûb ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·Ï¤ÙˆÓ) Î·d ó˜

âÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Î·Ùa ÙcÓ öÓ·ÚÍË ÙÉ˜ àÙ˘¯ÔÜ˜ Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜

1844/5 (‚Ï. La Fama, N. 53 (1.7.1844), Û. 216). ≠π‰Ú˘ÛÂ Ùe

1868 ÛÙcÓ ∫¤ÚÎ˘Ú· ÙcÓ ÚÒÙË âÓ ^∂ÏÏ¿‰È Agenzia

Teatrale («Agenzia Teatrale di Carlo Rebora in Corfù»)

Î·d Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ ıÈ¿ÛÔ˘˜ ùÂÚ·˜ ÁÈa Ùa ı¤·ÙÚ· ÙÉ˜ ∫¤Ú-

Î˘Ú·˜, ÙÉ˜ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈÄ˜ Î·d ÙÉ˜ ¶¿ÙÚ·˜. ^ÀÉÚÍÂ Î·d

âÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÙÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘ «\AfiÏÏˆÓ» ÙÉ˜ ¶¿ÙÚ·˜ Î·Ùa

Ùc Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜ 1873/4.

9. ^ø˜ àÎÔÏÔ˘ı›· âÓÓÔÔÜÓÙ·È ÚÔÊ·Óá˜ Ùa Ì¤ÏË ÙÔÜ Ì·-

Ï¤ÙÔ˘.

10. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈa Ùe §ÔÈÌÔÎ·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ (Lazaretto) ÙÉ˜

∫¤ÚÎ˘Ú·˜, Ôf ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙc ÓËÛ›‰· §·˙·Ú¤ÙÔ

(ôÏÏˆ˜ ¶Ù˘¯›·), öÓ·ÓÙÈ ÙÔÜ ÏÈÌ·ÓÈÔÜ ÙÉ˜ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜

Î·d ·Ú·ÏÂ‡Úˆ˜ ÙÉ˜ ÓËÛ›‰·˜ μ›‰Ô.

11. √î ≤ÍÈ ìÌ¤ÚÂ˜ ·Ú·ÌÔÓÉ˜ ÛÙe §ÔÈÌÔÎ·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÙÉ˜

∫¤ÚÎ˘Ú·˜ âÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙÔf˜ Ù·ÍÈ‰ÈáÙÂ˜ Ôf öÚ¯ÔÓÙ·Ó

àÙÌÔÏÔ˚Îá˜ àe Ùe MÚ›ÓÙÈ˙È, ‰ÈfiÙÈ Ùe ı¤ÚÔ˜ ÙÔÜ 1873

Âr¯·Ó âÌÊ·ÓÈÛıÂÖ ÌÂÚÈÎa ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ¯ÔÏ¤Ú·˜ ÛÙcÓ Â-

ÚÈÔ¯c ·éÙÔÜ ÙÔ˘ åÙ·ÏÈÎÔÜ ÏÈÌ·ÓÈÔÜ. ^∏ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¯ÂÈ-

ÚÔÙ¤ÚÂ„Â àe ÙeÓ \OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1873, Î·ıg˜ Ôî ìÌ¤ÚÂ˜

·Ú·ÌÔÓÉ˜ ÛÙe Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ §ÔÈÌÔÎ·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ·éÍ‹-

ıËÎ·Ó àe ≤ÍÈ Ûb ≤ÓÙÂÎ·, ‰ÈfiÙÈ âÌÊ·Ó›ÛıËÎÂ ÓÂfiÙÂÚÔ

ÎÚÔÜÛÌ· ¯ÔÏ¤Ú·˜ ÛÙcÓ fiÏË-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔÜ MÚ›ÓÙÈ˙È, ÁÂ-

ÁÔÓe˜ Ôf àÓËÛ‡¯ËÛÂ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ùd˜ ëÏÏËÓÈÎb˜ ñÁÂÈÔÓÔ-

ÌÈÎb˜ àÚ¯b˜ (‚Ï. Rivista Teatrale Melodrammatica, N.

447 (15.11.1873), Û. 3). ΔeÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1873 ì ·Ú·-

ÌÔÓc ÙáÓ Ù·ÍÈ‰ÈˆÙáÓ ÁÈa ÏÔÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË ÛÙcÓ ∫¤ÚÎ˘-

Ú· Âr¯Â õ‰Ë ·éÍËıÂÖ Ûb ‰ÂÎ·ÙÚÂÖ˜ ìÌ¤ÚÂ˜ (‚Ï. Rivista

Teatrale Melodrammatica, N. 454 (8.1.1874), Û. 4).

12. ª›· ÛÂÈÚa ÙÉ˜ âÈÛÙÔÏÉ˜, Ôf ‰bÓ ÂrÓ·È àÓ·ÁÓÒÛÈÌË.

13. ^O Padre Stanislao Ceresa qÙ·Ó ÙfiÙÂ Ì›· ·Û›ÁÓˆÛÙË

ÌÔÚÊc ÛÙeÓ åÙ·ÏÈÎe ÎfiÛÌÔ. o∏Ù·Ó îÂÚ¤·˜, Î·ıËÁËÙc˜

ÛÙe Collegio dei Barnabiti ÙÉ˜ MfiÓÙÛ·, Î·d ÛÙd˜ àÚ¯b˜

ÙÉ˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔÜ 1870 ñÉÚÍÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙc˜ ëÓe˜

ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÛÎ·Ó‰¿ÏÔ˘ ·È‰ÔÊÈÏ›·˜ ÛÙe ¥‰Ú˘Ì· ÛÙe ïÔÖÔ

‰›‰·ÛÎÂ. ¶Èe Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, âÈ‰È‰fiÙ·Ó Ûb âÚˆÙÈÎb˜

Ú¿ÍÂÈ˜ Ìb ÓÂ·ÚÔf˜ ôÚÚÂÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. Te ‰ÈÎ·ÛÙ‹-

ÚÈÔ ÙÔÜ ªÈÏ¿ÓÔ˘ ÙeÓ Î·Ù·‰›Î·ÛÂ Ûb ‰ÂÎ·ÂÙÉ Î¿ıÂÈÚÍË.

\∂ÁÎÏÂ›ÛıËÎÂ ÛÙcÓ ‰‡ÛÊËÌË Ê˘Ï·Îc ÙÉ˜ ¶·ÏÏ¿ÓÙÛ·,

¬Ô˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎá˜ ñ¤ÛÙË Ùa ¿Ó‰ÂÈÓ·. ™ÙcÓ Ú·Á-

Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ¬Ìˆ˜, ¬ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ûb ÂÚÈ-

ÙÒÛÂÈ˜ âÒÓ˘ÌˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·d ‰c âÎÎÏËÛÈ·-

ÛÙÈÎáÓ àÓ‰ÚáÓ, ‰bÓ âÍ¤ÙÈÛÂ ÔÈÓ‹, àÏÏa à‹Ï·˘ÛÂ

Î¿ıÂ âÏÂ˘ıÂÚ›·, Î·d ÌÂÙa àe Ì›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· âÍÉÏıÂ

ïÚÈÛÙÈÎá˜, Î·ıg˜ âÈÛ‹Ìˆ˜ ÙÔÜ àÔÓÂÌ‹ıËÎÂ ¯¿ÚË.

Δe ÂéÚf ÎÔÈÓe àÁÓÔÔÜÛÂ ÙcÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·d âd

ÛÂÈÚa âÙáÓ àÓ·ÊÂÚfiÙ·Ó ·ÚÔÈÌÈˆ‰á˜ ì ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÜ

Padre Ceresa ó˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·d àfiÏ˘ÙÔ ÚfiÙ˘Ô

àÓıÚÒÈÓË˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ Î·d âÍ·ıÏ›ˆÛË˜. ¶·ÚfiÙÈ ì
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ÛÈÔÁÓˆÌ›·, Ôf ≤Ó·˜ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜ ÌÔÜ ÂrÂ ¬ÙÈ âaÓ
·éÙe˜ (ï Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜) qÙ·Ó ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·d Âr¯Â
·Ú·‰ÒÛÂÈ ≤Ó· ÛÎ›ÙÛÔ Ìb ÙcÓ ÌÔÚÊc ÙÔÜ ÁÈ·ÙÚÔÜ
ÛÙd˜ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎb˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔÜ Pasquino j ôÏÏË˜
âÊËÌÂÚ›‰·˜, Ìb ‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ıa Âr¯Â ÚÔÎÏËıÂÖ ‰Ë-
ÌfiÛÈ· îÏ·ÚfiÙËÙ·!

ΔÂÏÈÎá˜, ÌÂÙa àe ≤ÍÈ ìÌ¤ÚÂ˜ öÓ‰ÔÍË˜ Î¿ı·Ú-
ÛË˜!... Î·d Î·ÏÔ¤Ú·ÛË˜!... ï‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙe ÙÂÏˆ-
ÓÂÖÔ ÁÈa ÙeÓ öÏÂÁ¯Ô ÙáÓ àÔÛÎÂ˘áÓ Î·›, àÊÔÜ ¤-
Ú·ÛÂ Î·d ·éÙc ì ‰È·‰ÈÎ·Û›·, àÊ¤ıËÎ·Ó âÏÂ‡ıÂÚÔÈ Óa
ÙÚÈÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙcÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙáÓ \πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ
Ûb àÓ·ÌÔÓc ÙÔÜ àÙÌÔÏÔ›Ô˘ ÁÈa ÙcÓ ¶¿ÙÚ·. ¶¿ÏÈ
Î·Ï¿!

\Ae ÙcÓ ∫¤ÚÎ˘Ú· ÛÙcÓ ¶¿ÙÚ·, ï ¶ÏÔ‡ÙˆÓ14

‰bÓ ö·„Â ÔûÙÂ ÌÈa ÛÙÈÁÌc Óa àÓ·Ù·Ú¿˙ÂÈ Ùe àÓ·-
ÍÈfiÈÛÙÔ ÛÙÔÈ¯ÂÖÔ15 Âå˜ ÙÚfiÔÓ œÛÙÂ ¬ÏÔÈ öÊı·Û·Ó
ÛÙe âÛˆÙÂÚÈÎe ÙÔÜ ÏÈÌ·ÓÈÔÜ Ì·˜ Ìb ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎe
âÓÙÂÏá˜ àÓ·ÛÙ·ÙˆÌ¤ÓÔ!... √î Î˘Ú›Â˜ qÙ·Ó ¯ÏˆÌb˜
Î·d Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎá˜ Âé¿ÏˆÙÂ˜, œÛÙÂ ıa ÌÔ-
ÚÔÜÛ·Ó Óa Âr¯·Ó âÚˆÙÂ˘ıÂÖ Ìb ÙeÓ fiıÔ ÙáÓ Âé·›-
ÛıËÙˆÓ ùÓÙˆÓ!... ÙcÓ ú‰È· ÛÙÈÁÌc Ôf Ôî ôÓ‰ÚÂ˜ qÙ·Ó
Î¿Ùˆ¯ÚÔÈ, ÛaÓ Ùe ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ San Gennaro,16 Î·d
ıa qÙ·Ó ‰˘Ó·ÙeÓ Óa âÎ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Î·Ú›ÙÛÈ·
ÙÔ˘˜ Úe˜ Ùd˜ âÈı˘ÌËÙb˜ ÎfiÚÂ˜ ÙÔÜ öÚˆÙ·!..
òAÏÏË ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ·!...

≠√Ù·Ó Êı¿ÓÂÈ â‰á Î¿ÔÈÔ àÙÌfiÏÔÈÔ, ï ÎfiÛÌÔ˜
Î·Ù·ÎÏ‡˙ÂÈ ¬ÏË ÙcÓ ÚÔÎ˘Ì·›· ÙÔÜ ÏÈÌ·ÓÈÔÜ, Ìb
àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ùd˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÊÔÚb˜ Óa Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó
ÎÏÔb˜ Î·›, âaÓ Ôî Í¤ÓÔÈ Ù·ÍÈ‰ÈáÙÂ˜ ‰bÓ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó
Ùd˜ àÔÛÎÂ˘¤˜ ÙÔ˘˜ ÙcÓ ÛÙÈÁÌc Ôf âÎÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È
àe Ùe ÏÔÖÔ, ÔÏÏb˜ ÊÔÚb˜ ·éÙb˜ Óa âÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È
Î¿Ùˆ àe Ùa Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. ^O ÙÂÓfiÚÔ˜ Marelli, ÁÈa
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, öÂÛÂ ı‡Ì· Ï·ıÚÔ¯ÂÈÚ›·˜!... Î·ıg˜
âÌÈÛÙÂ‡ıËÎÂ ÙcÓ âÈÙ‹ÚËÛË ÙáÓ àÔÛÎÂ˘áÓ ÙÔ˘
ÛÙcÓ ÌËÙ¤Ú· ÌÈÄ˜ ÚÈÌ·ÓÙfiÓ·˜ Î·d ÙÔÜ öÎÏÂ„·Ó Ì›·
‚·Ï›ÙÛ· Ôf ÂÚÈÂÖ¯Â àÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈa Ùe
Ù·Í›‰È, Î·d Î˘Ú›ˆ˜ ≤Ó· ·ÏÙe ̄ ÂÈÌˆÓÈ¿ÙÈÎÔ, Ó¤Ô àfi-
ÎÙËÌ· ÁÈa Ùe Î·Ù¿ÛÙÚˆÌ· ÙÔÜ ÏÔ›Ô˘, Ùe ïÔÖÔ Îfi-
ÛÙÈ˙Â 220 Ï›ÚÂ˜! – \Ae ÙcÓ ôÏÏË, ï Marelli ñÉÚÍÂ
Èe Ù˘¯ÂÚe˜ àe ôÏÏÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Ùc ÌÂÁ¿ÏË
ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ÁÈa ÙcÓ ÎÏÔc Ôf ñ¤ÛÙË àÌ¤Ûˆ˜ Ìfi-
ÏÈ˜ ¿ÙËÛÂ Ùe fi‰È ÙÔ˘ ÛÙcÓ ëÏÏËÓÈÎc ÁÉ! – ¶¿ÏÈ

Î·Ï¿, ‰ÈfiÙÈ ì ˙ËÌÈa qÙ·Ó õÈ· Î·d ·éÙe ÙÔÜ ÚÔÛ¤-
ÊÂÚÂ Ùe ‰›‰·ÁÌ· Óa ÂrÓ·È Èe ÚÔÛÂÎÙÈÎe˜ Ûb ôÏÏË
ÂÚ›ÛÙ·ÛË.
∫·d ·éÙe ‰bÓ ÂrÓ·È àÎfiÌË Ù›ÔÙÂ!...

^ø˜ âÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ¬ÏˆÓ ·éÙáÓ, ÎÈ âÓá àÎfiÌË ‰bÓ
Âr¯·Ó Êı¿ÛÂÈ Î·Ïa-Î·Ïa Ôî Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ Î·d ‰bÓ
Âr¯·Ó ¬ÏÔÈ ‚ÚÂÖ å‰ÈˆÙÈÎe Î·Ù¿Ï˘Ì·, ¬ˆ˜ õÏÈ˙·Ó Óa
‚ÚÔÜÓ, ¯ÚÂÈ¿ÛıËÎÂ Î¿ÔÈÔÈ Óa Î¿ÓÔ˘Ó ÙcÓ àÓ¿ÁÎË
ÊÈÏÔÙÈÌ›· Î·d Óa ÎÔÈÌËıÔÜÓ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜-Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ì·˙d
â¿Óˆ Ûb ÛÎÏËÚa ÎÚÂ‚¿ÙÈ·, ¬ˆ˜ âÎÂÖÓ· ÙÔÜ §ÔÈÌÔ-
Î·ı·ÚÙËÚ›Ô˘, ÛÙa ïÔÖ· ‚ÔÏÂ‡ıËÎ·Ó ·éÙÔd Ôf Âr¯·Ó
ÍÂÌÂ›ÓÂÈ! \AÊÔÜ âÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ûb ôÏÏ· Ì¤ÚË Ôf
qÙ·Ó ôÓÂÙ· Î·d Î·ÓÔÓÈÎ¿, ôÚ¯ÈÛ·Ó Ôî Á·Ï‹ÓÈÂ˜ Ó‡-
¯ÙÂ˜ ÙÔ˘˜, ¬ˆ˜ Ôî ‰ÈÎ¤˜ Ì·˜ Î¿Ùˆ àe ÙeÓ óÚ·ÖÔ
ÔéÚ·Ófi.

∫·d ÁÈa ·éÙc ÙcÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿, àÊÔÜ ÛÎÈ·ÁÚ¿-
ÊËÛ· Ìb Ì·ÎÚa ÔÏ˘ÏÔÁ›· Ùa Û¯ÂÙÈÎa Ìb Ùe Ù·Í›‰È,
ıa á ÌfiÓÔ ¬ÙÈ ì ÚÒÙË ùÂÚ·, ï Ernani [ÙÔÜ
Giuseppe Verdi],17 Ôf ëÚÌËÓÂ‡ıËÎÂ àe ÙcÓ [ÚÈ-
Ì·ÓÙfiÓ· ÛÔÚ¿ÓÔ] Imelda Gerli [ó˜] Elvira, ÙeÓ
[ÚáÙÔ ÙÂÓfiÚÔ Giuseppe] Giannini [ó˜] Ernani, ÙeÓ
[ÚáÙÔ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ Guglielmo] Murri [ó˜] Carlo V,
ÙeÓ [ÚáÙÔ Ì¿ÛÔ Gian Battista] Dal Fabbro [ó˜]
Silva Î·d ÏÔÈÔ‡˜, Âr¯Â àÚÎÂÙa Î·Ïc ÚÂÌÈ¤Ú· ÁÈa
¬ÏÔ˘˜, Ìb ÙeÓ àÏËıÈÓe ¬Ìˆ˜ ÛÙ¤Ê·ÓÔ ÙÉ˜ Ó›ÎË˜ Óa
àÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙeÓ Dal Fabbro. \AÓ·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ôî [Due]
Foscari [ÙÔÜ Giuseppe Verdi] Ìb ÙeÓ [ÚáÙÔ] ÙÂÓfiÚÔ
[Giuseppe] Marelli, ÙcÓ [ÚÈÌ·ÓÙfiÓ·] ÛÔÚ¿ÓÔ
[Giuditta] Curzi (ÙÉ˜ ïÔ›·˜ ÙcÓ âÈÏÔÁc ‰bÓ âÁÎÚ›-
Óˆ) [Î·d] ÙeÓ [ÚáÙÔ] ‚·Ú‡ÙÔÓÔ [Stefano] Otto, Î·d
ıa ÛÄ˜ ÛÙÂ›Ïˆ Âå‰‹ÛÂÈ˜.

\∂Ó Ùá ÌÂÙ·Íf ≤Ó· àÓÙ›Ô àe ÙeÓ ‰ÈÎfi ÛÔ˘

(C.P.).18

Oî Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ıÈ¿ÛÔ˘, ¬ˆ˜ Ùd˜ ‰ÈÂÎ-
ÙÚ·ÁÒ‰ËÛÂ ï âÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰bÓ qÙ·Ó ÔûÙÂ Ôî Ìfi-
ÓÂ˜ ÔûÙÂ Î·d Ôî ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÂ˜, Î·ıg˜ qÙ·Ó êÏá˜ Ôî
àÚ¯ÈÎ¤˜. ^OÏfiÎÏËÚË ì Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜ 1873/4 ÙÔÜ
ıÂ¿ÙÚÔ˘ «\AfiÏÏˆÓ» ÙÉ˜ ¶¿ÙÚ·˜ Î‡ÏËÛÂ àÓˆÌ¿-
Ïˆ˜ Î·d ÂÚÈÂÙÂÈˆ‰á˜ Ì¤Û· Ûb ≤Ó· ÏÉıÔ˜ ÔÈÎ›-
ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈa ≤Ó·Ó ı›·ÛÔ Ôf ‰È¤ıÂÙÂ
àÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜, àÏÏa ñÉÚÍÂ ôÙ˘¯Ô˜ Î·d
àÓ·ÍÈÔ·ıáÓ. 

∫·Ù’ àÚ¯‹Ó, ÛÙd˜ 12/24 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1873, Î·d
âÓá Úe çÏ›ÁˆÓ ìÌÂÚáÓ Âr¯·Ó àÚ¯›ÛÂÈ Ôî ·Ú·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÙÉ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ·Ú·ÁˆÁÉ˜ ÙÉ˜ Û·È˙eÓ (I Due

Foscari ÙÔÜ Verdi), ì ¶¿ÙÚ· Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ àe

àÌ¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÈÚa ÙÉ˜ âÈÛÙÔÏÉ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È

àÓ·ÁÓÒÛÈÌË, ñÔı¤ÙÔ˘ÌÂ ¬ÙÈ Û’ ·éÙcÓ ï âÈÛÙÔÏÔÁÚ¿-

ÊÔ˜ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ùd˜ Û˘ÓıÉÎÂ˜ ‰È·ÌÔÓÉ˜ ÛÙe §ÔÈÌÔÎ·-

ı·ÚÙ‹ÚÈÔ ÙÉ˜ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜ Ìb Ùd˜ – ñÔÙÈı¤ÌÂÓÂ˜ – ·-

Ó¿ıÏÈÂ˜ Û˘ÓıÉÎÂ˜ ÎÚ¿ÙËÛË˜ ÙÔÜ Padre Ceresa ÛÙcÓ Ê˘-

Ï·Îc ÙÉ˜ ¶·ÏÏ¿ÓÙÛ·.

14. ErÓ·È ÌÄÏÏÔÓ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË ì àÓ·ÊÔÚa ÛÙeÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·,

àÓÙd ÙÔÜ ¶ÔÛÂÈ‰áÓÔ˜, ÙÔÜ ıÂÔÜ ÙÉ˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜.

15. \∂ÓÓÔÂÖÙ·È Ùe ÛÙÔÈ¯ÂÖÔ ÙÔÜ ÓÂÚÔÜ.

16. \∂ÓÓÔÂÖÙ·È Ùe ¯ÚáÌ· ÙÔÜ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔÜ ÛÎËÓÒÌ·ÙÔ˜

ÙÔÜ San Gennaro.

17. Δa âÓÙe˜ àÁÎ˘ÏáÓ àÔÙÂÏÔÜÓ ‰ÈÎ¤˜ Ì·˜ ÚÔÛıÉÎÂ˜.

18. Rivista Teatrale Melodrammatica, N. 444 (23.10.1873),

Û. 2.
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≤Ó·Ó åÛ¯˘Úe Î˘Ì·ÙÔÂÈ‰É ÛÂÈÛÌe Ôf ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÁÂ-
ÓÈÎc àÓËÛ˘¯›·.19 \∂›ÛË˜, ó˜ âÈÚfiÛıÂÙÔ ı¤·Ì·
Ì·˙d Ìb ÙÔf˜ Due Foscari ÚÔÛÊ¤ÚıËÎÂ àe ÙcÓ
âÚÁÔÏ·‚›· ÛÙÔf˜ ıÂ·ÙÚfiÊÈÏÔ˘˜ Î·d ≤Ó· Î·ÈÓÔÊ·Ób˜
ÁÈa ÙcÓ ¶¿ÙÚ· Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎe «ÚÔ˚fiÓ», Ùe Ì·Ï¤-
ÙÔ,20 Ôf ¬Ìˆ˜ öÁÈÓÂ àÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ âÓÙfiÓˆÓ àÔ‰ÔÎÈ-
Ì·ÛÈáÓ ÙfiÛÔ àe Ì›· à‰·É Î·d ÛÂÌÓfiÙ˘ÊË ÌÂÚ›‰·
ÙÔÜ ·ÙÚ·˚ÎÔÜ ÎÔÈÓÔÜ, ¬ÛÔ Î·d àe ÙeÓ ÙÔÈÎe Δ‡Ô,
ï ïÔÖÔ˜ ÛÙa Ì¤Û· ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1873 (Ìb Ùe ·Ï·Èe
ìÌÂÚÔÏfiÁÈÔ) öÎ·ÓÂ Èa ÏfiÁÔ ÁÈa «àÓ·È‰É» Î·d «‚·Î-
¯ÈÎeÓ ¯ÔÚeÓ» «çÚÁÈ·ÛÙÈÎÔÜ» ¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜, Û˘ÌÏË-
ÚÒÓÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ «ì Úe˜ âÎÙ¤ÏÂÛÈÓ ·éÙÔÜ ‰·¿ÓË Âå˜
ÛÎËÓa˜ Î·d âÓ‰˘Ì·Û›·˜ à¤‚Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·d Î·Ù·-
ÛÙÚÂÙÈÎc» ÁÈa ÙcÓ âÚÁÔÏ·‚›·, Î·ıg˜ Î·d Ùe ¬ÙÈ Ùe
ÎÔÈÓe «Ï›·Ó à‰È·ÊfiÚˆ˜ â‰¤¯ıË Ùe öÎ‚Ú·ÛÌ· âÎÂÖÓÔ
ÙÉ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÉ˜ âÎÏ‡ÛÂˆ˜, ôÏÏˆÓ ÁÂÁËÚ·ÎfiÙˆÓ
¯ˆÚáÓ».21 ^∏ â›ıÂÛË âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔÜ Ì·Ï¤ÙÔ˘ ÛÙcÓ
¶¿ÙÚ· ÙÔÜ 1873 qÙ·Ó ÙfiÛÔ ÛÊÔ‰Ú‹, à‹ıË˜ Î·d àÚfi-
ÛÌÂÓË ÁÈa ≤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓÔ ÙfiÔ, œÛÙÂ Ê·›ÓÂÙ·È ¬ÙÈ
ì Û¯ÂÙÈÎc Âú‰ËÛË ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÌÂÁ¿ÏË Î·d ‰˘Û¿ÚÂ-
ÛÙË öÎÏËÍË ÛÙcÓ \πÙ·Ï›·, Ìb ç‰˘ÓËÚe ÁÈa ÙcÓ ¶¿-
ÙÚ· àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Óa ÎÚÈıÂÖ ôÍÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ Ìb âÏ·-
ÊÚb˜ ÂåÚˆÓÈÎb˜ ·å¯Ìb˜ àe Ùd˜ ÛÙÉÏÂ˜ ÙÔÜ åÙ·ÏÈÎÔÜ
ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂ·ÙÚÈÎÔÜ Δ‡Ô˘ ÙÉ˜ âÔ¯É˜.22 ^∏ ÂåÛ·-
ÁˆÁc ÙÔÜ Ì·Ï¤ÙÔ˘ ÁÈa ÚÒÙË ÊÔÚa ÛÙeÓ ̄ áÚÔ ÙÔÜ
·ÙÚÈÓÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘ âÁÚ¿ÊË Ìb ÓfiËÌ· Î·d Ï¿ÁÈÔ˘˜
Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÔf˜ ¯·Ú·ÎÙÉÚÂ˜ ó˜ «ì àfiÂÈÚ· ÙÔÜ

Ì·Ï¤ÙÔ˘» Î·d ÚÔÛÂÙ¤ıË ¬ÙÈ Ôî Î˘Ú›Â˜ Ôf Û‡¯Ó·-
˙·Ó ÛÙa ıÂˆÚÂÖ·, ÛÎ·Ó‰·ÏÈÛÌ¤ÓÂ˜ àe Ùd˜ ìÌ›Á˘-
ÌÓÂ˜ Ì·Ï·Ú›ÓÂ˜, ö·„·Ó Óa âÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È Ùe ı¤·-
ÙÚÔ ¬ÔÙÂ ñÉÚ¯Â Û’ ·éÙe ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì·Ï¤ÙÔ˘,
Î¿ÙÈ Ùe ïÔÖÔ Û˘Ì·Ú¤Û˘ÚÂ Ûb àÔ˘Û›· àe ÙcÓ ıÂ·-
ÙÚÈÎc ·úıÔ˘Û· Î·d ÔÏÏÔf˜ ÓÂ·ÚÔf˜ ¶·ÙÚÈÓÔf˜ ÁfiË-
ÙÂ˜, Ôf ö¯·Û·Ó öÙÛÈ Ùe âÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘˜ Óa ËÁ·›-
ÓÔ˘Ó ÛÙd˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ «\AfiÏÏˆÓÔ˜». ∞éÙc ì
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË àÂÙ¤ÏÂÛÂ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈa Ùa õ‰Ë
àÚÓËÙÈÎa ÔåÎÔÓÔÌÈÎa àÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÉ˜ âÚÁÔÏ·‚›·˜
Î·Ùa ÙÔf˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ ÌÉÓÂ˜ ÙÉ˜ Û·È˙fiÓ.23

≠√Ù·Ó ÚÔ¤Î˘„Â Ì›· ÔåÎÔÓÔÌÈÎc ‰È¤ÓÂÍË ÌÂÙ·Íf

ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ ÙÂÓfiÚÔ˘ Giuseppe Marelli Î·d ÙÉ˜
âÚÁÔÏ·‚›·˜, ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̇ ‹ÙËÛÂ ÛÙd˜ àÚ¯b˜ ¡ÔÂÌ-
‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1873 àe ÙcÓ ÌÈÏ·Ó¤˙ÈÎË Agenzia Tea-

trale della Rivista Teatrale Melodrammatica ÙÔÜ
Felice Vianelli Óa ÙÉ˜ àÔÛÙ·ÏÂÖ âÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÛÙcÓ
¶¿ÙÚ· ≤Ó·˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ÚáÙÔ˜ ÙÂÓfiÚÔ˜. ̂ O Vianelli

à¤ÛÙÂÈÏÂ ÙeÓ Giovanni Bassini, ï ïÔÖÔ˜, âÎÎÈÓÒÓ-
Ù·˜ àe Ùe ªÈÏ¿ÓÔ, öÊı·ÛÂ ÛÙcÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÉ˜
\A¯·˝·˜ ÛÙd˜ 23.11/5.12.1873 ÌÂÙa àe Ù·Í›‰È 25

ìÌÂÚáÓ, Î·ıg˜ ì ·Ú·ÌÔÓc ÙáÓ Ù·ÍÈ‰ÈˆÙáÓ ÁÈa
ÏÔÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË ÛÙcÓ ∫¤ÚÎ˘Ú· Âr¯Â õ‰Ë ·éÍËıÂÖ Ûb
13 ìÌ¤ÚÂ˜.24

√î âÚÁÔÏ¿‚ÔÈ Rebora, ∫fiÚÎÔ˜ Î·d ¶·ÓÙ˙¿ÚË˜
ÔÏf ÁÚ‹ÁÔÚ· àÔ‰Â›¯ıËÎ·Ó àÓ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ Î·d àÊÂ-
Ú¤ÁÁ˘ÔÈ âÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜, Î·ıg˜ ‰È¤Ú·Í·Ó àÙ·Ûı·-
Ï›Â˜ Î·Ùa ÙÔf˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ ÌÉÓÂ˜ ÙÉ˜ Û·È˙fiÓ, Î·d
õ‰Ë ÛÙa Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1873 (Ìb Ùe ·Ï·Èe ìÌÂÚÔ-
ÏfiÁÈÔ) Âr¯·Ó «ñÔÎ‡„ÂÈ» àe ÔåÎÔÓÔÌÈÎÉ˜ ÏÂ˘ÚÄ˜.
ò∂ÙÛÈ, ÛÙd˜ 30 ÙÔÜ å‰›Ô˘ ÌËÓe˜ (¿ÏÈ Ìb Ùe ·Ï·Èe
ìÌÂÚÔÏfiÁÈÔ) ‰È¤ÎÔ„·Ó ÚÔÛˆÚÈÓá˜ Ùd˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Î·d ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ûb ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌáÓ Úe˜ Ùa
Ì¤ÏË ÙÔÜ ıÈ¿ÛÔ˘. √î «àÙ˘¯ÂÖ˜, àÚÔÛÙ¿ÙÂ˘ÙÔÈ Î·d
‰˘ÛÙ˘¯ÂÖ˜ Í¤ÓÔÈ» ·åÊÓÈ‰È¿ÛıËÎ·Ó àÚÓËÙÈÎ¿, Û˘Á-
ÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙa ÛÙe ı¤·ÙÚÔ Î·›, «ñe Ùa˜
ù„ÂÈ˜ ÙÔÜ ÌÂÈ‰ÈáÓÙÔ˜ ÎÔÈÓÔÜ» Ôf öÙ˘¯Â Óa ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÛÙcÓ ¶Ï·ÙÂ›· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ã, öÎ·Ó·Ó ÌÈÎÚc
ÔÚÂ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ≤ˆ˜ Ùe ¢ËÌ·Ú¯ÂÖÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜
ôÌÂÛË Ï‡ÛË ÛÙe à‰fiÎËÙÔ ÁÈ’ ·éÙÔf˜ Úfi‚ÏËÌ·.
\AÌ¤Ûˆ˜ Î·ÙfiÈÓ ì âÚÁÔÏ·‚›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ûb Âéıf
âÎ‚È·ÛÌe Úe˜ ÙÔf˜ àÏ‹ÚˆÙÔ˘˜ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ¬ÙÈ
ıa ÎËÚ‡ÍÂÈ ôÌÂÛË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·d ıa ÎÏÂ›ÛÂÈ ïÚÈ-
ÛÙÈÎá˜ Ùe ı¤·ÙÚÔ, âaÓ ·éÙÔd ‰bÓ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó à‰È·-
Ì·ÚÙ‡ÚËÙ· ÛÙcÓ – àÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎc Î·d à‹ıË Û˘Ó-
·ÏÏ·ÎÙÈÎá˜ – ÌÂ›ˆÛË ÙáÓ àÔ‰Ô¯áÓ ÙÔf˜ Î·Ùa
25% ÁÈa Ùa ÚˆÙÂ‡ÔÓÙ· Ì¤ÏË ÙÔÜ ıÈ¿ÛÔ˘ Î·d Î·Ùa
10% ÁÈa Ùa ‰Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓÙ·. ¶·ÚfiÙÈ àÚ¯ÈÎá˜ Ôî Î·Ï-
ÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ‰È·ÊˆÓÔÜÛ·Ó Ìb ÙcÓ åÙ·Ìc ÚfiÙ·ÛË ÙÉ˜
âÚÁÔÏ·‚›·˜ Î·d â¤ÌÂÓ·Ó ÛÙcÓ Ù‹ÚËÛË ÙáÓ Û˘Ì-
‚ÔÏ·›ˆÓ Ôf Âr¯·Ó ñÔÁÚ¿„ÂÈ Ì·˙› ÙË˜ ÛÙcÓ \πÙ·-
Ï›·, ÙÂÏÈÎá˜, Î¿Ùˆ àe ÙcÓ ›ÂÛË ÙÉ˜ ÛÎÏËÚÉ˜
ÙÔ˘˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·d ÌÂÙa àe ÙcÓ ÌÂÛÔÏ¿-
‚ËÛË ÙÔÜ ¢‹ÌÔ˘ ¶·ÙÚ¤ˆÓ, àÓ·ÁÎ¿ÛıËÎ·Ó Óa àÔ-
‰Â¯ıÔÜÓ ÙcÓ ÛÔ‚·Úc ÌÂ›ˆÛË ÙáÓ ÌÈÛıáÓ ÙÔ˘˜, öÙÛÈ
œÛÙÂ Óa âÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÛÙeÓ Í¤ÓÔ ÙfiÔ Ôf ‚Ú›ÛÎÔÓ-
Ù·Ó, Óa ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó ¬,ÙÈ ÌÔÚÔÜÛ·Ó àe ·éÙc ÙcÓ
àÙ˘¯É ÁÈ’ ·éÙÔf˜ â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎc âÈÏÔÁc Î·d Óa
Î·ÙÔÚıÒÛÔ˘Ó Óa Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ùa ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈa

19. μÏ. ¬.., N. 446 (8.11.1873), Û. 2.

20. ≠O..

21. μÏ. Ùd˜ ·ÙÚ·˚Îb˜ âÊËÌÂÚ›‰Â˜ ^∏ ºÏfiÍ, 15.11.1873 Î·d ^O

ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, 11.12.1873 (‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· àÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔÜ

¯·Ú·ÎÙÉÚÔ˜) ÛÙe ∂é·Óı›· ∂. ™ÙÈ‚·Ó¿ÎË, £Â·ÙÚÈÎc ̇ ˆ‹,

Î›ÓËÛË Î·d ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙcÓ ¶¿ÙÚ· àe Ùe 1828 ≤ˆ˜

Ùe 1900. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ μ¿ÏÙÂÚ ¶ÔÜ¯ÓÂÚ, ¶¿ÙÚ·, \∂Î‰fi-

ÛÂÈ˜ ¶ÂÚd ΔÂ¯ÓáÓ, 2001, Û. 127.

22. μÏ. Rivista Teatrale Melodrammatica, N. 461 (1.3.1874),

Û. 1.

23. ≠O..

24. μÏ. Rivista Teatrale Melodrammatica, N. 454 (8.1.1874),

Û. 4.
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Óa âÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó àÚÁfiÙÂÚ· ÛÙcÓ \πÙ·Ï›·. ^∏ âÚÁÔ-
Ï·‚›·, ÏÔÈfiÓ, «‰È¤Ê˘ÁÂ ÙeÓ ÛÎfiÂÏÔÓ ÙcÓ ¯ÚÂÔÎÔ-
›·˜»25 Î·d Ôî ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ â·Ó‹Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙd˜ 2/14

¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1873 Ìb ÙcÓ Norma ÙÔÜ Vincenzo Bel-

lini.26 ¶¿ÓÙˆ˜, ì Âú‰ËÛË ÂÚd âÎ‚È·ÛÙÈÎÉ˜ Î·d ÌÂ-
Á¿ÏË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙáÓ ÌÈÛıáÓ ÛÙeÓ «\AfiÏÏˆÓ·»
ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ àÏÁÂÈÓfiÙ·ÙË âÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔf˜ Î·ÏÏÈÙÂ-
¯ÓÈÎÔf˜ Î‡ÎÏÔ˘˜ ÙÉ˜ \πÙ·Ï›·˜ Î·d ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıË-
ÎÂ àe Ùd˜ ÛÙÉÏÂ˜ ÙÔÜ åÙ·ÏÈÎÔÜ ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂ·ÙÚÈÎÔÜ
Δ‡Ô˘ ÙÉ˜ âÔ¯É˜, Û˘ÓÔ‰Â˘fiÌÂÓË àe àÚÓËÙÈÎe
Û¯ÔÏÈ·ÛÌe Î·d Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÛÙcÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰˘Û-
Ê‹ÌÈÛË ÙÉ˜ ¶¿ÙÚ·˜ ó˜ çÂÚ·ÙÈÎÔÜ Î¤ÓÙÚÔ˘.27

¢bÓ öÏÂÈ„·Ó, â›ÛË˜, Î·d «ÛÎËÓ·d ôÁÚÈ·È Î·d
·îÌ·ÙËÚ·d» Î·Ùa ÙcÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÉ˜ Û·È˙fiÓ. ¶Ú¿Á-
Ì·ÙÈ, Ï›ÁÔ ÚdÓ àe Ùa Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1873 Û˘Ó-
¤‚Ë Ì¤Û· ÛÙcÓ ·úıÔ˘Û· ÙÔÜ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ≤Ó· ÂÚÈÛÙ·-
ÙÈÎe ÚˆÙÔÊ·Ób˜ Î·d ôÎÚˆ˜ çÓÂÈ‰ÈÛÙÈÎe ÁÈa Ùa ·-
ÙÚ·˚Îa ıÂ·ÙÚÈÎa ¯ÚÔÓÈÎ¿: Î·Ùa ÙcÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·
·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ùÂÚ·˜, ≤Ó·˜ ıÚ·Ûf˜ Î·d ÌÂı˘ÛÌ¤ÓÔ˜
ÓÂ·Úe˜ ıÂ·Ù‹˜, ÁfiÓÔ˜ Î·ÏÉ˜ ÔåÎÔÁÂÓÂ›·˜ ÙáÓ
¶·ÙÚáÓ, ¤Ù·ÍÂ àe Ùe ıÂˆÚÂÖÔ ÙÔ˘ Úe˜ ÙcÓ
ÛÎËÓc Ì›· ÎÂÓc ÊÈ¿ÏË Ì‡Ú·˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ëÓe˜ ÌÔ-
Óˆ‰ÔÜ, «¤Ù˘¯Â» ¬Ìˆ˜ ≤Ó·Ó àÓ˘Ô„›·ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎe
ÙÉ˜ çÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Î·d «õÓÔÈÍÂ ·éÙÔÜ Ùe ÎÚ·Ó›ÔÓ Î·Ùa
Ì¤ÙˆÔÓ, ÂÚd ÙcÓ ÎÚÔÙ·ÊÈÎcÓ ¯ÒÚ·Ó Î·d öÚÚÈ„ÂÓ
·éÙeÓ ôÓÔ˘Ó Î·Ùa ÁÉ˜». ̂ ∏ ı¤· ÙÔÜ àÎ›ÓËÙÔ˘ Î·d
·îÌfiÊ˘ÚÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔÜ â¤ÊÂÚÂ ÙcÓ ôÌÂÛË ‰È·ÎÔc
ÙÉ˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ âÓ Ì¤Ûˆ ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ ·ÓÈÎÔÜ Î·d
ÎÚ·˘ÁáÓ ÊÚ›ÎË˜ ¬ÏˆÓ ÙáÓ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ. ^O
·ÙÚ·˚Îe˜ Δ‡Ô˜ öÎ·ÓÂ ÏfiÁÔ ÂÚd «Î·ÓÓÈ‚·ÏÈÎÔÜ

ıÂ¿ÙÚÔ˘» Î·d «Î·Ù·ÁˆÁ›Ô˘ àÛ¯ËÌÔÛ‡ÓË˜», âÓá
Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ àÓ·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ì‹ˆ˜ «ì fiÏÈ˜ ‰bÓ
ÂrÓ·È àÎfiÌË ‰Èa ı¤·ÙÚÔÓ».28 ΔÂÏÈÎá˜, Ôî ·Ú·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÙÉ˜ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ô˘˜ Î·d ôÎÚˆ˜ âÂÈÛÔ‰È·ÎÉ˜
Û·È˙eÓ ùÂÚ·˜ 1873/4 ÙÔÜ «\AfiÏÏˆÓÔ˜» Âr¯·Ó õ‰Ë
Ï‹ÍÂÈ ÛÙd˜ àÚ¯b˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1874.29 ^∏ âÚÁÔÏ·‚›·
Î·Ù¤ÏËÍÂ Ìb ÌÂÁ¿ÏË ̇ ËÌ›· (30.000 ÏÈÚáÓ \πÙ·Ï›·˜),
àÏÏa Ôî ÌÔÓˆ‰Ôd ö¯·Û·Ó ÌfiÓÔ 8 ìÌ¤ÚÂ˜ ÌÈÛıáÓ, ÁÂ-
ÁÔÓe˜ ÁÈa Ùe ïÔÖÔ ·åÛı¿ÓıËÎ·Ó ÌÂÁ¿ÏË îÎ·ÓÔÔ›-
ËÛË ÌÂÙa àe ¬Û· Âr¯·Ó ‚ÈÒÛÂÈ ÛÙcÓ ¶¿ÙÚ·.30

∫·d ÁÈa Óa ÎÏÂ›ÛÂÈ Ùe ·ÚeÓ ôÚıÚÔ ¬ˆ˜ ôÚ¯È-
˙Â ì âÈÛÙÔÏc àe ÙcÓ ¶¿ÙÚ·, ‰ËÏ·‰c Ìb Ì›· ·-
ÚÔÈÌ›·, i˜ âÈÛËÌ·ÓıÂÖ ÏÔÈeÓ ¬ÙÈ Ôé‰bÓ Î·ÎeÓ

àÌÈÁb˜ Î·ÏÔÜ, Î·ıg˜ ÁÈa Î¿ÔÈ· àe Ùa Ì¤ÏË ÙÔÜ
ıÈ¿ÛÔ˘, ·éÙc ì Û·È˙eÓ ñÉÚÍÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎc ÁÈa ÙcÓ
ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·d Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ âÛ‹Ì·ÓÂ ÁÈa
·éÙa Ì›· Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· àÚ¯c Ûb ÚÔÛˆÈÎe â›Â‰Ô.
º·›ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ¬ÙÈ Ôî ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·d Ùa ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· öÊÂÚ·Ó Èe ÎÔÓÙa Î·d ≤ÓˆÛ·Ó Ìb Ùa ‰ÂÛÌa
ÙÔÜ ^ÀÌÂÓ·›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· àe ·éÙ¿: àÌ¤Ûˆ˜ ÌfiÏÈ˜
öÏËÍÂ ì Û·È˙eÓ ·ÓÙÚÂ‡ıËÎ·Ó ÛÙcÓ ¶¿ÙÚ· ì ÔÏf
ÓÂ·Úa ÚÈÌ·ÓÙfiÓ· Giuditta Curzi Ìb ÙeÓ maestro

ÙÔÜ ıÈ¿ÛÔ˘, Marco Cardoni, Î·d âÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó
ÛÙcÓ à¯·˚Îc fiÏË,31 âÓá ì ôÏÏË ÚÈÌ·ÓÙfiÓ·, ì
Imelda Gerli, Î·d ï ÙÂÓfiÚÔ˜ Giovanni Bassini, àÌ¤-
Ûˆ˜ ÌfiÏÈ˜ â¤ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙe ªÈÏ¿ÓÔ, àÓ·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó
ÙeÓ âÈÎÂ›ÌÂÓÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜.32
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25. μÏ. ^∏ ºÏfiÍ, 30.11.1873 Î·d ^O ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, 11.12.1873

(™ÙÈ‚·Ó¿ÎË, ¬.., Û. 126-127).

26. μÏ. Rivista Teatrale Melodrammatica, N. 452 (23.12.1873),

Û. 1.

27. μÏ. ¬.., Î·d Cosmorama Pittorico, anno XXXVIII, N.

45-46 (31.12.1873), Û. 7, Asmodeo, anno III, N. 1 (10.1.1874),

Û. 3.

28. μÏ. ^O ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜, 1.1.1874 (™ÙÈ‚·Ó¿ÎË, ¬.., Û.

127-128). 

29. μÏ. ¬.., 5.2.1874 (™ÙÈ‚·Ó¿ÎË, ¬.., Û. 128).

30. μÏ. Rivista Teatrale Melodrammatica, N. 461 (1.3.1874),

Û. 1.

31. μÏ. Il Mondo Artistico, anno VIII, N. 7-8 (26.2.1874), Û.

5, Rivista Teatrale Melodrammatica, N. 461 (1.3.1874),

Û. 1, Cosmorama Pittorico, anno XXXIX, N. 9 (4.3.1874),

Û. 4.

32. μÏ. Rivista Teatrale Melodrammatica, N. 464 (23.3.1874),

Û. 1, Il Mondo Artistico, anno VIII, N. 15-16 (19.4.1874),

Û. 10.
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ολλὰ καὶ σημαντικὰ κεφάλαια τῆς Νε-
οελληνικῆς Μουσικῆς παρέμεναν γιὰ

χρόνια ὑποτιμημένα καί, γιὰ τοῦτο, ἀνεξε-
ρεύνητα. Οἱ λόγοι γι’ αὐτὸ μποροῦν νὰ ἀνα-

χθοῦν εἴτε σὲ ἱστορικὲς συγκυρίες, εἴτε στὴν πολιτικὴ ὅσων
κατεῖχαν θέση ρυθμιστοῦ στὴν καλλιτεχνικὴ κίνηση τοῦ νεο -
σύστατου ἑλληνικοῦ κράτους.1 Προπαντὸς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν
ἐκκλησιαστική μας μουσική, ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, εἴτε
αὐτὴ εἶναι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἴτε ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος, ὁρίζει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ τὸ «ὕφος» τῆς
μουσικῆς μὲ τὴν ὁποία ἐξυπηρετεῖται ἡ Θεία Λατρεία.2

Ἡ ἐπίσημη, λοιπόν, Ἐκκλησία ἀντέδρασε3 ἀμέσως ὅταν
τὸ Πάσχα τοῦ 1844 οἱ ὁμογενεῖς μας τῆς Βιέννης τόλμησαν νὰ

προσευχηθοῦν στὸν ἐκεῖ ὀρθόδοξο ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ
μουσικὴ σὲ τετράφωνη ἁρμονία καὶ ὄχι μὲ τὴν πατροπαράδοτη βυ-

ζαντινή. Ὁ τότε πρωτοψάλτης τοῦ ἐν λόγω ναοῦ Ἰωάννης Χατζηνι-
κολάου Χαβιαρὰς σὲ συνεργασία μὲ τὸν Benedict Randhartinger παρουσία-
σαν γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ἑλληνορθόδοξο ἐκκλησίασμα ἐκκλησιαστικὲς με-
λωδίες σὲ τετράφωνη ἁρμονία. Τὴν ἴδια γραμμὴ ἀκολούθησε καὶ ὁ
ἑλληνορθόδοξος ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Βιέννης μὲ παρόμοια μου-
σικὴ ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴ συνεργασία τοῦ ἱεροδιακόνου Ἀνθίμου Νικο-
λαΐδου τοῦ Γανοχωρίτου μὲ τὸν Auguste Swoboda ἀρχικά, καὶ τὸν Got-

�

¶

Μία πιθανὴ ἔκδοση ἔργων ἐκκλησιαστικῆς
μουσικῆς τοῦ Θεμιστοκλέους Πολυκράτους

ποὺ δὲν πραγματοποιήθηκε

1. Ἐνδεικτικὰ βλ. Νίκιας Λούντζης, «Παῦλος Καρρέρ, πρωτοπόρος Ἐθνικῆς Μουσικῆς»,
Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Ἑπτανησιακῆς Μουσικῆς, ἔκδοση τῆς Ἑταιρείας Κεφαλλη-
νιακῶν Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν, Ἀργοστόλι 2000, σ. 67-74. 

2. Ἐνδεικτικὰ βλ. Γεώργιος Βιολάκης, Τυπικὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Ἀθῆναι, Β. Σαλίβερος, 1888, ζ΄-ιβ΄.

3. Βλ. Ἐγκύκλιος Πατριαρχικὴ καὶ συνοδικὴ ἐπιστολὴ καταργοῦσα καὶ ἀπαγορεύουσα τὴν και-

νοτόμον εἴσαξιν καὶ χρῆσιν τῆς καινοφανοῦς τετραφώνου μουσικῆς ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις

τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν. Προνοίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου κυρίου Ἀνθίμου καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ἐκ τῆς
ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικῆς τοῦ Γένους Τυπογραφίας, Κατὰ Νοέμβριον 1846

(ἀπὸ τὴν Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη Νεοελληνικῶν Σπουδῶν Ἀνέμη, www.anemi.lib.uoc.gr,
ταξινόμηση ΑΡΒ 2048, τελευταία ἐπίσκεψη 16.1.2015). Ἐπίσης, βλ. Γ.Α. Ράλλης – Μ.
Ποτλῆς, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, τόμος δεύτερος, Ἀθῆναι, 1852 (φωτο-
τυπικὴ ἀνατύπωση τοῦ 1992 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Γρηγόρη), ὅπου στὶς σελίδες 478 ἕως
480 παρατίθεται ὁ Ε΄ Κανὼν τῆς ἐν Τρούλω Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου («Τοὺς
ἐπὶ τῷ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγιγνομένους…»).
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tfried von Preyer ὕστερα. Τὸ παράδειγμα τῶν ὁμο-
γενῶν μας τῆς Βιέννης ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες
ἑλληνικὲς παροικίες τῆς Εὐρώπης, παρὰ τὶς κατὰ
καιροὺς ἀντιδράσεις ἐκκλησιαστικῶν, ἢ μή, πα-
ραγόντων.4

Στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἐξαίρεση τὴν Κρήτη καὶ τὰ
Ἑπτάνησα,5 ἡ πολυφωνικὴ ἐκκλησιαστικὴ μου-
σικὴ ἦλθε οὐσιαστικῶς τὸ 1870. Κατ’ ἐπιθυμίαν
τῆς τότε βασίλισσας Ὄλγας κατῆλθε στὴν Ἀθή-
να ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ ὁ Ἀλέξανδρος Κατακουζηνὸς6

γιὰ νὰ συγκροτήσει ἁρμονικὸ ἐκκλησιαστικὸ χορό,
ὁ ὁποῖος θὰ κάλυπτε ψαλτικῶς τὶς ἀκολουθίες ποὺ
τελοῦνταν στὸ ἀνακτορικὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου.7 Ἡ μουσικὴ ποὺ πρωτοχρησιμοποί-
ησε ὁ Κατακουζηνὸς δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ ἐκείνη
τῶν Χαβιαρᾶ-Randhartinger8 γιὰ μία παιδικὴ ἢ γυ-
ναικεία φωνὴ καὶ τρεῖς ἀνδρικές.9 Ἀργότερα ὁ Κα-

τακουζηνὸς προέβη σὲ μεταγραφὲς ἀπὸ τὴν ρω-
σικὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ καθὼς καὶ σὲ δικές
του αὐτοτελεῖς συνθέσεις,10 στὴν ἔκδοση ὅμως τῶν
ὁποίων δὲν προέβη ποτέ,11 ἀπαγορεύοντας, μάλι-
στα, ὁποιαδήποτε ἐκδοτικὴ προσπάθεια ἀκόμη καὶ
μετὰ θάνατον, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὶς ποιητικὲς καὶ τρα-
γουδιστικὲς συλλογές του, οἱ ὁποῖες κυκλοφόρησαν
εὐρέως.12

Τὸ παράδειγμα τοῦ Κατακουζηνοῦ ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ ἀντιμετώπισε πολέμιους, ὡστόσο βρῆκε καὶ
ὑποστηρικτές.13 Οἱ τελευταῖοι ἦταν, κάτ’ ἀρχάς, οἱ
μαθητὲς τοῦ Κατακουζηνοῦ οἱ ὁποῖοι μετεῖχαν ὑπὸ
τὴν διεύθυνσή του στὸν ἀνακτορικὸ χορό.14 Ὁ ση-
μαντικότερος, ἴσως, ἐξ αὐτῶν ἦταν ὁ Θεμιστοκλῆς
Πολυκράτης,15 ὁ ὁποῖος συνέθεσε πλῆρες σύστημα16

τετραφώνου ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς γιὰ ἀνδρι-

4. Βλ. Γιάννης Φιλόπουλος, Εἰσαγωγὴ στὴν πολυφωνικὴ

ἐκκλησιαστικὴ μουσική, Ἀθήνα, Νεφέλη,  1990, σ. 26-36.
5. Ἐνδεικτικῶς βλ. Εὐστάθιος Μακρής, «Ἡ παραδοσιακὴ

ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ τῶν Ἑπτανήσων. Συνολικὴ
ἱστορικὴ προσέγγιση», Μουσικὸς Λόγος 8 (Χειμώνας
2009), σ. 45-70. Γιὰ τὴν ἀρνητικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ
ἑπτανησιακοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ ἰδιώματος ἀπὸ
παράγοντες τοῦ Πατριαρχικοῦ κλίματος βλ. ἐνδεικτικῶς
καὶ Ἰωάννης Λαμπαδάριος καὶ Στέφανος Α΄ Δομέστι-
κος, Πανδέκτης τῆς Τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Τό-
μος 1, ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1850, η ·́ τέλος ὑποσημ.
(α) ἀπὸ τὴ σ. ζ΄, ὅπου ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς: «Περὶ δὲ τοῦ
λεγομένου Κρητικοῦ ὕφους, συνειθιζομένου ἐν Ζακύνθῳ
καὶ ἒν τισι ναοῖς τῆς Κερκύρας, οὐδὲν λέγομεν προσ-
δοκῶντες τὴν τούτου διόρθωσιν παρὰ τῶν ἐκεῖσε προϊ-
σταμένων ἱερῶν ποιμένων».

6. Βλ. Φιλόπουλος, Εἰσαγωγὴ στὴν πολυφωνικὴ ἐκκλησια-

στικὴ μουσική, ὅ.π. σ. 93-94.
7. Ἐνδεικτικῶς βλ. Θεμιστοκλῆς Πολυκράτης, Ἡ τετρά-

φωνος μουσικὴ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐν Ἀθήναις, 1910, σ. 12, 16.
8. Ὁ Κατακουζηνὸς ἐκτιμοῦσε τὸν Χαβιαρὰ καὶ τὸ ἔργο

του, γι’ αὐτὸ καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ πρώτου τόμου τοῦ ἔργου
του Παίγνια ποιητικά, (Βιέννῃ 1843), τοῦ ἀφιέρωσε ἕνα
ποίημα μὲ τίτλο «Εἰς τὸν Ἐλλόγιμον κύριον ΙΩΑΝΝΗΝ
Χ.Ν. ΧΑΒΙΑΡΑΝ». Ἐπιπλέον ὁ Κατακουζηνὸς στὸν δεύ-
τερο τόμο τοῦ ἔργου του Παίγνια ποιητικά (Ἀθῆναι, 1846,
σ. 79-81), παραθέτει ἕνα ποίημα μὲ τίτλο: «Τὸ Πάσχα
τοῦ 1844» / Εἰς τὴν ἐν Βιέννῃ ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας
Τριάδος»· δίπλα στὸ ἔτος 1844 ἀναφέρει: «Ἡ ἡμέρα αὕτη
εἶναι ἀξιομνημόνευτος διὰ τὴν εἰς αὐτὴν γενομένην
ἔναρξιν τῆς κατὰ πρώτην φορὰν εἰς τετράφωνον ἁρμο-
νίαν μεταρρυθμισθείσης ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μου-
σικῆς». Καὶ τὰ δύο αὐτὰ βιβλία εὑρίσκονται στὴν
Bibliotheca Regia Monacensis καὶ στὸν ἱστότοπο τῆς Ψη-
φιακῆς Βιβλιοθήκης Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, Ἀνέμη,
ὅ.π., (τελευταία ἐπίσκεψη 16.1.2015).

9. Βλ. Γιάννης Φιλόπουλος, Ρωσικὲς ἐπιδράσεις στὴν ἑλλη-

νικὴ πολυφωνικὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσική, Ἀθήνα, Νεφέ-
λη, 1993, σ. 19-22.

10. Ὅ.π.
11. Βλ. Πολυκράτης, ὅ.π. σ. 17-18.
12. Βλ. καὶ τὸ λήμμα «Κατακουζηνὸς Ἀλέξανδρος» τῶν

Γεωργίου Σκλάβου καὶ Τέλλου Ἄγρα, στὴν Μεγάλη

Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, Τόμος 14
ος, Ἀθῆναι, Ὁ

Φοῖνιξ, χ.χ.
13. Βλ. ἀντὶ ἄλλων τὸν ἐπικήδειο λόγο τοῦ Πολυκράτους

πρὸς τὸν Κατακουζηνὸ στὸ περιοδικὸ Καλλιτεχνικὸς

Κόσμος, ἔτος Α΄, ἀρ. 2, (15 Ὀκτωβρίου 1892), σ.14. 
14. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ αὐτόγραφα τοῦ Πολυκράτους ποὺ εὑρί-

σκεται στὸ ἀρχεῖο τοῦ γράφοντος ἐμπεριέχεται ὁ «Πο-
λυχρονισμὸς» τῶν τότε βασιλέων τῶν Ἑλλήνων Γεωρ-
γίου τοῦ Α΄ καὶ Ὄλγας σὲ λὰ μείζονα κατὰ σύνθεσιν τοῦ
ἰδίου τὸ 1889. Στὴν πρώτη ἀπὸ τὶς συνολικὰ τέσσερις
σελίδες τοῦ αὐτογράφου αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἐπέχει θέσιν
ἐξωφύλλου, ὁ Πολυκράτης σημειώνει μεταξὺ τῶν
ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἐψάλη τὸ πρῶτον ἐν τῷ Ἀνακτο-
ρικῷ / Ναῷ τῇ 15 Ἀπριλίου 1890 / Κυριακῇ / Διευθύ-
νοντος τοῦ κ. Ἀλεξ. Κατακουζηνοῦ / ὑπὸ τῶν ψαλτῶν
/ ὀξυφώνων α΄ Κωνσ. Παπαγεωργίου / Νικ. Ζαχαριά-
δου / [ὀξυφώνων] β΄ Ἐπαμ. Κοντιάδου / Θεοδ. Φέρμπου
/ Κωνστ. Θεανοπούλου / βαρυφώνων α΄ Βασ. Πετροζί-
νη / Θεμιστ. Πολυκράτους / [βαρυφώνων] β΄ Θεοδ. Βα-
λέντα / Δημ. Ροδίου / Χρ. Στρουμπούλη.

15. Βλ. Φιλόπουλος, Εἰσαγωγὴ στὴν πολυφωνικὴ ἐκκλησια-

στικὴ μουσική, ὅ.π. σ. 133-136.
16. Ἡ λέξη «σύστημα» εἶχε κυρίως ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τὴν

ἔννοια τοῦ πλήρους ρεπερτορίου γιὰ ἕνα εἶδος μου-
σικῆς μὲ τὸ ὁποῖο ἐπρόκειτο νὰ ἐπενδυθεῖ ἡ ἑλληνορ-
θόδοξη λατρεία. Ἔτσι, τουλάχιστον, τὸ ἐννοεῖ ὁ Πο-
λυκράτης (βλ. καὶ Πολυκράτης, ὅ.π., σ. 12-16). Ἡ
ἔννοια τοῦ συστήματος στὴ βυζαντινὴ μουσικὴ εἶναι
διαφορετική (βλ. Στοιχειώδης διδασκαλία τῆς Ἐκκλησια-

στικῆς Μουσικῆς, ἐκπονηθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ψαλ-
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κή, κατὰ βάσιν,17 χορωδία, ἔχοντας ὡς ἔμπνευση
τὶς συνθέσεις τοῦ δασκάλου του. Τὸ σύστημα αὐτὸ
ὁ ἴδιος ὁ Πολυκράτης τὸ ἐφάρμοσε σὲ τρεῖς κεντρι-
κοὺς καὶ σημαντικοὺς ναοὺς τῶν Ἀθηνῶν: τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου Καρύκη18 (ἢ Καρύτση, ὅπως ἐπικρά-
τησε νὰ λέγεται εὐρύτερα), τοῦ Ἁγίου Διονυσίου
τοῦ Ἀρεοπαγίτου στὸ Κολωνάκι καί, τέλος, τῆς
Μητροπόλεως.19 Ὁ ἁρμονικὸς ἐκκλησιαστικὸς
χορὸς τοῦ Πολυκράτους, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ τετρά-
φωνοι ἐκκλησιαστικοὶ χοροὶ ἔψαλλαν πάντοτε στὴν
δεύτερη Θεία Λειτουργία τῶν Κυριακῶν καὶ ὁρι-
σμένων ἄλλων ἡμερῶν καθὼς καὶ ἐμβόλιμα σὲ ὁρι-
σμένες ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος.20

Τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο τοῦ Πολυκράτους, πλὴν
μιᾶς ἐξαιρέσεως,21 παρέμεινε στὴν ὁλότητά του
ἀνέκδοτο.22 Γνώρισε, ὅμως, εὐρεία διάδοση ἐντὸς
καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος λόγω τῶν πολλῶν ἀντιγράφων
ποὺ παρήχθησαν, ζῶντος ἀκόμη23 τοῦ Πολυκρά-
τους καί, ἰδιαιτέρως, μετὰ τὸν θάνατό του. Οἱ ἀντι-
γραφεῖς ἦταν κυρίως διευθυντὲς τετράφωνων χο -
ρῶν ἢ καὶ ἁπλὰ μέλη αὐτῶν.24 Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ
ὅποιο ἀρχεῖο χειρογράφων ἐδημιουργεῖτο, τουλάχι-
στον στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, δὲν ἀνῆκε στὸ ναὸ ὅπου
ὑπηρετοῦσε ἕνας τετράφωνος χορὸς – πολλῶ δὲ
μᾶλλον στὸν ἴδιο τὸν χορὸ – ἀλλὰ στὸν διευθυντὴ
αὐτοῦ καὶ σὲ ὅποιον χορωδὸ φρόντιζε νὰ ἀποκτή-
σει σχετικὸ ἀρχειακὸ ὑλικό.25 Βεβαίως, κάθε ἀντι-

τηρίου ὑπὸ τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, ἐν ἔτει 1883, ἐν Κωνσταντινουπό-
λει, ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου, 1888, σ. 47,
ὑποσημ. 1).

17. Στὸ ἀρχεῖο τοῦ γράφοντος εὑρίσκεται ἕνα αὐτόγραφο
τοῦ Πολυκράτους ποὺ ἐπιγράφεται: «Ἀκολουθία / τῆς
Θείας καὶ Ἱερᾶς / Λειτουργίας / κατὰ τὴν τάξιν Ἰω-
άννου τοῦ Χρυσοστόμου / ἐν τετραφωνίᾳ / ἀνδρῶν τε
καὶ παίδων / ὑπὸ Θεμιστοκλέους Πολυκράτους / 1890»,
καθὼς καὶ ἕνα ἀνυπόγραφο χειρόγραφο τὸ ὁποῖο φέρει
τὸν τίτλο (μὲ βυζαντινὰ γράμματα): «ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ /
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΙΩ-
ΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ / ΔΙΑ ΦΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΘΕΜ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ (1920)».

18. Βλ. Πολυκράτης, ὅ.π., σ. 22.
19. Βλ. ἐφημερίδα Ἐμπρός, φύλλο τῆς 24

ης Φεβρουαρίου
1926, ὅπου ἀνακοινώνεται ὁ θάνατος τοῦ Πολυκράτους
(23 Φεβρουαρίου 1926) καὶ ἡ κηδεία του τὴν ἡμέρα τῆς
ἐκδόσεως τοῦ φύλλου. Ἡ ἐν λόγω ἀνακοίνωση ἀναφέ-
ρει τὸν Πολυκράτη καὶ ὡς «Διευθυντὴν τοῦ Ἁρμονι-
κοῦ χοροῦ τῆς Μητροπόλεως».

20. Κατὰ τὴν μακρὰ καὶ ἀδιατάρακτη παράδοση τοῦ να-
οῦ, ἡ Χορωδία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη ψάλ-
λει στὶς Θεῖες Λειτουργίες τῶν Κυριακῶν (ἀπὸ τὸ 1969,
ἐπὶ Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀρχιμανδρίτου Τιμοθέ-
ου Τριβιζᾶ (1939-2002), μετέπειτα Μητροπολίτου Κερ-
κύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων (1984-2002),
καταργήθηκε ἡ πρώτη Θ. Λειτουργία (μὲ τοὺς βυζα-
ντινοὺς ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ) λόγω ἐλάχιστης προσε-
λεύσεως ἐκκλησιάσματος, ἀφοῦ ὁ πολὺς κόσμος ἐρχό-
ταν πάντοτε στὴ δεύτερη, καὶ ἀφοῦ ἔγινε ἡ ἀναγκαία
προσαρμογὴ στὰ ὡράρια τοῦ ὄρθρου (βυζαντινοῦ) καὶ
τῆς μίας καὶ μόνης Θ. Λειτουργίας (τετράφωνης), ἡ
ὁποία ἀρχίζει πάντοτε στὶς 9 τὸ πρωὶ καὶ λήγει στὶς
10:45-11:oo π.μ.), στὶς Θεῖες Λειτουργίες ὁρισμένων με-
γάλων Δεσποτικῶν (Ὕψωση Τιμίου Σταυροῦ, Χρι-
στούγεννα, Περιτομὴ Χριστοῦ, Θεοφάνεια) καὶ Θεομη-
τορικῶν (Εὐαγγελισμὸς καὶ Κοίμηση Ὑ. Θεοτόκου)
ἑορτῶν καὶ τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὶς
ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν καὶ τοῦ Ἀκαθίστου

Ὕμνου καθὼς καὶ στὶς ἑσπερινὲς ἀκολουθίες τῆς Μ.
Ἑβδομάδος (Α΄ καὶ Γ΄ Ἀκολουθία Νυμφίου, Ἀκολουθία
Ἁγίων Παθῶν, Ἀκολουθία Ἐπιταφίου). Αὐτὴ τὴν πα-
ράδοση μοῦ τὴν ἐπιβεβαίωσαν καὶ οἱ παλαίμαχοι Χο-
ρωδοὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Χρίστος Φύσσας (γένν. 1937),
μέλος ἀπὸ τὸ 1955, Ἀνδρέας Πασσὰς (γένν. 1942) καὶ
Δημήτριος Μαλισιάνος (γένν. 1932), μέλη ἀπὸ τὸ 1968.

21. Βλ. Κασσιανὴ ἡ μοναχή, Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις,
Ποίημα, ἐν τετραφωνίᾳ ἀνδρῶν, μουσικὴ Θεμιστοκλέους
Πολυκράτους, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τῶν καταστημάτων
Σπ. Κουσουλίνου, Πλατεία Ἁγίων Θεοδώρων, 1908.

22. Ὀφείλουμε νὰ ἀναφέρουμε περιπτώσεις μουσικῶν συνθέ-
σεων τοῦ Πολυκράτους ποὺ ἔχει δημοσιεύσει ὁ Γιάννης
Φιλόπουλος στὰ Εἰσαγωγὴ στὴν πολυφωνικὴ ἐκκλησια-

στικὴ μουσική, ὅ.π. σ. 203, καὶ Ρωσικὲς ἐπιδράσεις στὴν

ἑλληνικὴ πολυφωνικὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσική, ὅ.π. σ. 71,
87, 88, 157 καὶ δύο ὕμνους στὸ παράρτημα («Ὁ μονο-
γενὴς Υἱός…» καὶ τὸ κοινωνικὸ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον»),
καὶ τοὺς δύο στὴ φὰ μείζονα. Βλ. ἀκόμη καὶ Ζαχαρίας
Λαμπάκης, Ἐναρμονίσεις ὕμνων τῆς Θείας Λειτουργίας,
Ἀθήνα 1999, σ. 47, ὅπου παρατίθεται τὸ ἐφύμνιο τοῦ β΄
ἀντιφώνου τῶν Χριστουγέννων «Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ,
ὁ ἐκ παρθένου τεχθείς…» σὲ σύνθεση Πολυκράτους.

23. Στὸ ἀρχεῖο τοῦ γράφοντος εὑρίσκεται ἕνα χειρόγραφο
τοῦ Ἰωάννου Γιαννούλη μὲ τὴν ὑπογραφή του καὶ χρο-
νολογία 1924, διαστάσεων 35 x 25cm, ὅπου ὁ ἀντιγρα-
φέας καταγράφει τὸ Χερουβικὸ τοῦ Πολυκράτους σὲ
Ρὲ μείζονα γιὰ τὸ ὁποῖο βλ. παρακάτω.

24. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ προσωπικὴ ἔρευνα τοῦ γράφοντος
σὲ ἀρκετὰ ἰδιωτικὰ ἀρχεῖα.

25. Μερικοὶ ἀντιγραφεῖς φρόντιζαν νὰ ἀναφέρουν στὴν
ἀρχὴ ἢ στὸ τέλος κάθε ἀντιγραφῆς τὸν ἰδιοκτήτη ἀπὸ
τὴν παρτιτούρα τοῦ ὁποίου ἀντέγραψαν τὴν σύνθεση.
Ἔτσι π.χ. ὁ Βαλληνδρὰς (βλ. σημ. 26 καὶ 31) σὲ πολ-
λά του ἀντίγραφα χειρόγραφα ἀναφέρει χαρακτηριστι-
κά: «ἀπὸ partition Δεϊμέζη», «ἀπὸ partition Ἀδάμη»,
«ἀπὸ partition Πιέρου», «ἀπὸ partition Μπελούση»
κ.ἄ. ἐκ τῶν ὁποίων ὁ Γεώργιος Δεϊμέζης (†1930) ἦταν
διευθυντὴς τοῦ τετραφώνου χοροῦ τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γε-
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γραφὴ ἐνεῖχε κίνδυνο παρεισφρήσεως λαθῶν, λόγω
τῆς ἀβέβαιης μουσικῆς παιδείας τῶν ἀντιγραφέων. 

Ἕνα σημαντικὸ βοήθημα στὴν ἔρευνα τοῦ ἔργου
τοῦ Πολυκράτους26 ἀποτέλεσε, ἀρχικῶς, ἡ διάθεση
πρὸς μελέτην καί, κατόπιν, δωρεὰ πρὸς τὸν γράφον -
τα τὸ 2012, ἑνὸς σημαντικοῦ χειρόγραφου βιβλίου ἀπὸ
ἕναν ἐκλεκτὸ συνάδελφο χορωδό, βαθύφωνο καὶ πρώ-
ην μέλος τῆς Χορωδίας τῆς Ἐθνικῆς Λυρικῆς
Σκηνῆς, Νικόλαο Σπυρόπουλο, τὸν ὁποῖον καὶ εὐχα-
ριστῶ θερμότατα. Τὸ ἐν λόγω βιβλίο, διαστάσεων 26

x 18cm, γραμμένο ὅλο μὲ μολύβι καὶ βιβλιοδετημένο
μὲ σκληρὰ ἐξώφυλλα καὶ πανὶ χρώματος μπορντώ,

ἀνῆκε στὸν πατέρα του, ἀείμνηστο Γεώργιο Ν. Σπυ-
ρόπουλο,27 στὸν ὁποῖον τὸ εἶχε δωρίσει ὁ υἱὸς τοῦ Θε-
μιστοκλέους Πολυκράτους, Ἰάκωβος.28 Τὸ βιβλίο
αὐτό, ποὺ εἶχε ἀντιγράψει περὶ τὸ 1935 ὁ Σωκράτης
Διανέλλος,29 διευθυντὴς τετράφωνης ἀνδρικῆς χορω-
δίας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Βόλου, εἶναι χωρι-
σμένο σὲ τέσσερα μέρη (τόμους τὰ ἀποκαλεῖ ὁ Δια-
νέλλος)30 καὶ φέρει στὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος κάθε μέ-
ρους τὴν ἰδιόχειρη ὑπογραφὴ τοῦ Ἰακώβου Θεμ.
Πολυκράτους. Στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τοῦ ὅλου βι-
βλίου τίθεται καὶ ἡ σφραγίδα τοῦ Ἰακώβου Πολυ-
κράτους στὴν ὁποίαν ἀναφέρονται μὲ κεφαλαῖα γράμ-
ματα τὰ ἑξῆς: ΙΑΚ. ΘΕΜ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ / ΔΙΚΗ-
ΓΟΡΟΣ / -ΑΘΗΝΑΙ.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ περιλαμβάνονται ἀποκλειστικῶς
συνθέσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τοῦ Θεμιστο-
κλέους Πολυκράτους γιὰ τετράφωνη ἀνδρικὴ χορω-
δία, οἱ ὁποῖες καλύπτουν ὅλες σχεδὸν τὶς λειτουρ-
γικὲς καὶ ἱεροπρακτικὲς ἀνάγκες στὶς ὁποῖες κα-
λεῖται νὰ ἀνταποκριθεῖ μία τετράφωνη ἀνδρικὴ
χορωδία, ἐφόσον συμμετέχει σὲ αὐτὲς ἀντὶ τῶν βυ-
ζαντινῶν ἱεροψαλτῶν. Τὸ πρῶτο μέρος, τὸ ὁποῖο τιτ-
λοφορεῖται «Ἀκολουθία τῆς Θείας Λειτουργίας /
κατὰ τὴν τάξιν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου / ἐν τε-
τραφωνίᾳ ἀνδρῶν μελοποιηθεῖσα ὑπὸ / Θεμιστοκλέ-
ους Πολυκράτους / Καθηγητοῦ τῆς Μουσικῆς
(1896)», ἀποτελεῖται ἀπὸ 50 ἀριθμημένες σελίδες καὶ
περιλαμβάνει δύο δοξολογίες, ὕμνους τῆς κατὰ
Ἰωάννην Χρυσόστομον Θείας Λειτουργίας, ὕμνους

ωργίου Καρύκη, ὁ Μιχάλης Ἀδάμης (1929-2013) διευ-
θυντὴς τῆς παιδικῆς χορωδίας τῶν Ἀνακτόρων, ὁ
Κωνσταντίνος Πιέρρος βαθύφωνος τῆς Χορωδίας τοῦ
Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη καὶ ὁ Ἀντώνιος Μπε-
λούσης (1914-1988) πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Παν -
τελεήμονος Ἀχαρνῶν, διευθυντὴς τοῦ τετραφώνου χο-
ροῦ τοῦ ἰδίου Ναοῦ, πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Συν-
δέσμου Ἱεροψαλτῶν «Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς καὶ Ἰωάν νης
ὁ Δαμασκηνὸς» καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας
Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος.

26. Τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Πολυκράτους καθὼς καὶ τοῦ
δασκάλου αὐτοῦ Κατακουζηνοῦ ὡς συνθετῶν ἐκκλη-
σιαστικῆς μουσικῆς πραγματεύεται ἡ διδακτορικὴ
διατριβή μου ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Κα-
θηγητοῦ τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου καὶ φίλου κ.
Εὐσταθίου Μακρῆ ὁ ὁποῖος καὶ μὲ προέτρεψε στὸ ἐν
λόγω ἐγχείρημα. Ὅταν ξεκίνησα τὴν σχετικὴ ἔρευ-
να, ἤδη ἀπὸ τὸ 2007, δὲν ὑπῆρχε καμία σοβαρὴ δια-
θέσιμη πληροφορία πλὴν ὁρισμένων φωτοτυπιῶν ἀπὸ
χειρόγραφα ἀντιγραφέων ποὺ κυκλοφοροῦσαν μεταξὺ
χορωδῶν καὶ διευθυντῶν ἐκκλησιαστικῶν χορῶν καὶ
λοιπῶν κοσμικῶν χορωδιῶν. Ἡ πρώτη προσέγγιση
σοβαροῦ ἰδιωτικοῦ μουσικοῦ ἀρχείου ἔγινε ἀπὸ ἐμένα
τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2007, ὅταν ὁ ἐκλεκτὸς συνάδελφος χο-
ρωδός, σολὶστ-βαθύφωνος καὶ πολιτικὸς μηχανικὸς κ.
Γαβριὴλ Ἀντωνέλος, τὸν ὁποῖον καὶ εὐχαριστῶ δημο-
σίως γιὰ τὴν καλή του πρόθεση ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ συ-
νεχιζόμενη συνεργασία μας, μὲ ἔφερε σὲ ἐπικοινωνία
μὲ τὴν χήρα τοῦ ἀείμνηστου Ἀπ. Βαλληνδρᾶ, τὴν ἐπί-
σης ἀείμνηστη πλέον Χριστίνα, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ
πολλὲς παραινέσεις καὶ διαβεβαιώσεις περὶ τῆς σοβα-
ρότητος τοῦ ἐγχειρήματος, πείσθηκε νὰ μοῦ δωρίσει
ὅλα τὰ χειρόγραφα καὶ φωτοαντίγραφα χειρογράφων
τετραφώνου ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ποὺ εἶχε συγ -
κεντρώσει ὁ Βαλληνδράς, προκειμένου νὰ ἀποτελέ-
σουν τὴ βάση τῆς διατριβῆς μου, ἐφόσον, λόγω τῆς
παλαιότητός τους καί, προπαντός, τῆς χρονικῆς ἐγγύ-
τητός τους μὲ τὸ ἔτος θανάτου τοῦ Πολυκράτους, ἀπο-
τελοῦσαν μιὰ κάπως πιὸ ἀξιόπιστη πηγή. Ἡ ἔρευνά
μου συνεχίστηκε καὶ σὲ ἄλλα ἰδιωτικὰ ἀρχεῖα χωρὶς
θεαματικὰ ἀποτελέσματα μέχρι τὸ 2012.

27. Γεώργιος Ν. Σπυρόπουλος (Ἀθήνα 1910-1995), λάτρης
τοῦ πολυφωνικοῦ ἄσματος, χορωδὸς σὲ ἐκκλησίες καὶ
ταβέρνες τῶν Ἀθηνῶν, μὲ γνώσεις μουσικῆς ἀπὸ τὸ
Ἑλληνικὸ Ὠδεῖο καθὼς καὶ πολλὲς γνωριμίες καὶ συ-
νεργασίες στὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ κοσμικὰ μουσικὰ
δρώμενα.

28. Ἰάκωβος Πολυκράτης (1908-1955), νομικὸς καὶ πολιτι-
κός. Συνεργάτης τοῦ ἐγκυκλοπαιδικοῦ λεξικοῦ Ἥλιος

(1945-1955).
29. Σωκράτης Διανέλλος (Ἅγιος Λαυρέντιος Πηλίου 1907

- Βόλος 1944). Μουσικός, ἁγιογράφος καὶ διευθυντὴς
χορωδιῶν, υἱὸς ἱερέως καὶ ἀδελφὸς τοῦ γνωστοῦ ἠθο-
ποιοῦ Λαυρέντη Διανέλλου (1911-1978). Βλ. Τάκης Κα-
λογερόπουλος, Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, τόμος 2,
Ἀθήνα, Γιαλλελής, 1998, σ. 82.

30. Ἐνδεχομένως ὁ Διανέλλος νὰ γνώριζε ἀπὸ τὸν Ἰάκω-
βο Πολυκράτη τὴν ὅποια πρόθεση τοῦ πατρός του, ἢ
καὶ τοῦ ἰδίου, γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτῶν τῶν ἔργων, καὶ
μάλιστα, σὲ τόμους καὶ ὄχι σὲ ἑνιαῖο βιβλίο. Ἔτσι ἐξη-
γεῖται καὶ ἡ ἀρίθμηση τῶν σελίδων τῆς δοκιμαστικῆς
ἔντυπης παρτιτούρας μὲ ἔργα τοῦ Πολυκράτους, γιὰ
τὴν ὁποία βλ. κατωτέρω.
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τῆς κατὰ Μέγαν Βασίλειον Θείας Λειτουργίας (ἀπὸ
τὴν σ. 34 ἕως καὶ τὴ σ. 37), ἀκολουθία τοῦ γάμου
(ἀπὸ σ. 38 ἕως καὶ τὴ σ. 41) καὶ ἀκολουθία τῆς κη-
δείας (ἀπὸ σ. 41 ἕως καὶ τὴ σ. 50). Τὸ δεύτερο μέ-
ρος, τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται: «Εἱρμοὶ καὶ Τροπάρια /
τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν τοῦ ὅλου / ἐνιαυτοῦ κατὰ με-
λοποιΐαν / Θεμιστοκλέους Πολυκράτους», ἀποτε-
λεῖται ἀπὸ 48 ἀριθμημένες σελίδες καὶ περιλαμβάνει
τοὺς ὕμνους (ἀπολυτίκια, κοντάκια, μεγαλυνάρια)
ποὺ προβλέπει τὸ Τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ
ὁποῖοι πρέπει νὰ ψαλοῦν κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία
τῶν μεγάλων δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν,
τῶν ἑορτῶν ἐπὶ τῆ μνήμη ὁρισμένων ἁγίων καθὼς
καὶ τῶν ὕμνων ποὺ προβλέπονται γιὰ τὴν ἀκολου-
θία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία τελεῖται ἀμέ-
σως μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῶν Θεο-
φανείων. Τὸ τρίτο μέρος ἀποτελεῖται ἀπὸ 44 ἀριθμη-
μένες σελίδες καὶ περιλαμβάνει ὕμνους τοῦ Τριωδίου
καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου οἱ ὁποῖοι ψάλλονται εἴτε
κατὰ τὴ Θ. Λειτουργία, εἴτε κατὰ τὶς ἑσπερινὲς ἀκο-
λουθίες τῶν Χαιρετισμῶν, τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου
καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος καθὼς καὶ ὕμνους γιὰ τὴν
ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας ἡ ὁποία
τελεῖται τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἀμέσως
μετὰ τὴ Θ. Λειτουργία. Τὸ ἐν λόγω μέρος τιτλοφο-
ρεῖται στὴ σελίδα 1 ὡς «Τριῴδιον» ἐνῶ ὡς «Πεντη-
κοστάριον» στὴ σελίδα 29. Στὸ τέλος τοῦ μέρους
αὐτοῦ τίθεται χρονολογία «15/2/1935» καὶ διακρίνον -
ται τὰ ἴχνη τῆς σβησμένης μὲ γομολάστιχα ἰδιοχεί-
ρου ὑπογραφῆς τοῦ ἀντιγραφέως Σωκράτους Δια-
νέλλου. Τὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο μέρος τιτλοφο-
ρεῖται: «Χερουβικὰ καὶ Κοινωνικὰ / τοῦ Ὅλου
ἐνιαυτοῦ / κατὰ μελοποιΐαν / Θεμιστοκλέους Πολυ-
κράτους / καθηγητοῦ / τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμά-
των κ΄ / τῆς Μουσικῆς / Μέρος Τέταρτον», ἀποτε-
λεῖται ἀπὸ 23 ἀριθμημένες σελίδες καὶ περιλαμβάνει
Χερουβικὰ καὶ διάφορες συνθέσεις Κοινωνικῶν οἱ
ὁποῖες προορίζονται νὰ ψαλοῦν σὲ ὁρισμένες ἡμέρες
τῆς Ἑβδομάδος καὶ Ἑορτές, σύμφωνα μὲ τὶς διατά-
ξεις τοῦ Τυπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας.

Βεβαίως, αὐτὸ τὸ χειρόγραφο βιβλίο τοῦ Διανέλ-
λου μᾶς ἔλυσε πάρα πολλὲς ἀπορίες σχετικὰ μὲ τὴν
πατρότητα καὶ γνησιότητα ὁρισμένων συνθέσεων
τοῦ Πολυκράτους, ἀπορίες οἱ ὁποῖες παρέμεναν καί,
συχνά, ἐπιτείνονταν καθὼς μελετοῦσα τὸ ἀρχεῖο
Ἀπόστολου Βαλληνδρᾶ.31 Ἰδιαιτέρως ἡ ὑπογραφὴ τοῦ

Ἰακώβου Πολυκράτους στὰ σημεῖα τοῦ βιβλίου ποὺ
προανέφερα καθὼς καὶ ἡ σφράγιση αὐτοῦ μὲ τὴν
σφραγίδα τοῦ ἰδίου, ἐπέχουν θέσιν ἐπικυρώσεως τῶν
ὅσων εἶναι καταγεγραμμένα σὲ αὐτό, ὑπονοώντας
παράλληλα ὅτι ὅλες οἱ συνθέσεις ἀντιγράφηκαν ἀπὸ
τὰ αὐτόγραφα τοῦ Πολυκράτους. Ἀξίζει, δέ, νὰ ἀνα-
φερθεῖ ὅτι ὁ ἀντιγραφέας ἀποτύπωσε ἀκόμη καὶ τὶς
χρονικὲς ἀγωγὲς μαζὶ μὲ τὶς δυναμικὲς σὲ κάθε σύν-
θεση ποὺ ἀντέγραφε, πράγμα τὸ ὁποῖο σπανίως συμ-
βαίνει στοὺς λοιποὺς ἀντιγραφεῖς. Ἐντυπωσιάζει,
ἐπίσης, ἡ ἔλλειψη ἁρμονικῶν λαθῶν, ἐν ἀντιθέσει
μὲ ἄλλες ἀντιγραφές, ὅπου τέτοιου εἴδους λάθη ἀπο-
τελοῦν τὸν κανόνα.

Μεγάλη ἀποκάλυψη, ὅμως, ἀποτέλεσε μία
ἀνέλπιστη δωρεὰ τὸ 2013 πρὸς τὸν γράφοντα ἀπὸ
τὸν συνεργάτη, φίλο καὶ παλαιὸ μέλος τῆς Χορω-
δίας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη Ἀθηνῶν κ.
Ἀναστάσιο Γερ. Λεϊμονή.32 Πρόκειται γιὰ ὁλόκλη-
ρο τὸ μουσικό του ἀρχεῖο στὸ ὁποῖο συμπεριλαμβά-
νεται καὶ τὸ ἀρχεῖο τοῦ ἀείμνηστου προκατόχου τοῦ
γράφοντος στὴ διεύθυνση τῆς Χορωδίας τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου, Ἀλέξανδρου Θεοφιλόπουλου,33 τὸ ὁποῖο ὁ

φορους ναούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου
Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου στὸ Κολωνάκι, ὅπου δια-
τηροῦσε καὶ τετράφωνη ἀνδρικὴ χορωδία καθὼς καὶ
καθηγητὴς μουσικῆς σὲ διάφορα ὠδεῖα. Μετέφρασε
ἀπὸ τὰ γαλλικὰ στὰ ἑλληνικά τα ἐγχειρίδια ἁρμονίας
καὶ ἀντιστίξεως τοῦ Théodore Dubois, τὰ ὁποῖα ἐκδό-
θηκαν ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Φίλιππου Νάκα.

32. Ἀναστάσιος Γερ. Λεϊμονὴς (γεν. 1929), τέως ὑποδιευ-
θυντὴς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, βαρύτο-
νος τῆς Χορωδίας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη
ἀπὸ τὸ 1975, ἱστοριοδίφης περὶ τὴν τετράφωνη ἐκκλη-
σιαστικὴ μουσική, δεινὸς καλλιγράφος καὶ ἀντιγραφέ-
ας μουσικῶν κειμένων (παρτιτοῦρες) γιὰ τὶς θρησκευ-
τικὲς – καλλιτεχνικὲς ἀνάγκες τῆς ὡς ἄνω Χορωδίας.

33. Ἀλέξανδρος Κων. Θεοφιλόπουλος (1904-1993), δια-
πρεπὴς ὀξύφωνος τοῦ Ἑλληνικοῦ Μελοδράματος, μέ-
λος τῆς Ἀνδρικῆς Πολυφωνικῆς Χορωδίας τοῦ Ἱ.Ν.
Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ 1932, (ἐπὶ δι-
ευθύνσεως Θεοδώρου Σπάθη [1883-1943]), διευθυντὴς
αὐτῆς ἀπὸ τὸ 1944 (ἀπουσίασε τὴ χρονικὴ περίοδο 1946-
1947 γιὰ καλλιτεχνικὴ περιοδεία στὴ Νοτιοαφρικανικὴ
Ἕνωση), διαδεχόμενος τὸν Παναγιώτη Γλυκοφρύδη
(1893-1944), ἕως καὶ τὸ 1993 (οὐσιαστικά, ἕως τὸ 1986,
ὁπότε καὶ ἄρχισε νὰ ἀναθέτει τὶς ἁρμοδιότητές του στὸν
κ. Δημήτριο Μαλισιάνο (γεν. 1932), βαρύτονο τῆς Χο-
ρωδίας ἀπὸ τὸ 1968 καὶ κατόπιν διευθυντὴ αὐτῆς ἕως
τὸ 2008, ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ παρέλαβε τὴ διεύθυνση ὁ
γράφων). Ἐπὶ ἐποχῆς του ἡ Χορωδία τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Καρύκη γνώρισε μεγάλες θρησκευτικὲς-καλλιτε-
χνικὲς ἐπιτυχίες καὶ δόξες, ἰδιαιτέρως μὲ τὶς ἐμφανίσεις

31. Ὁ Ἀπόστολος Βαλληνδρὰς (1923-2003) ὑπῆρξε ἔγκρι-
τος μουσικοδιδάσκαλος τῆς βυζαντινῆς καὶ εὐρω-
παϊκῆς μουσικῆς, πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης σὲ διά-
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τελευταῖος εἶχε παραδώσει στὸν κ. Λεϊμονή, καθὼς
τὸν ὑπερεκτιμοῦσε καὶ τὸν θεωροῦσε πιστό του συ-
νεργάτη, μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ τὸ μεταβιβάσει «ἐν
καιρῷ τῷ δέοντι» σὲ ὅποιον ἔκρινε ἄξιο νὰ τὸ χρη-
σιμοποιήσει. Τὸ ἀρχεῖο τοῦ Θεοφιλόπουλου ἀποτε-
λεῖται ἀπὸ χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς καὶ κο-
σμικῆς μουσικῆς, τὰ ὁποῖα εὐελπιστοῦμε νὰ πα-
ρουσιάσουμε ἐκτενῶς σὲ ἑπόμενη ἐργασία μας.
Ἀνάμεσα στὰ χειρόγραφα ὑπάρχουν καὶ πολλὰ
αὐτόγραφα τοῦ Θεμιστοκλέους Πολυκράτους, πολ-
λὰ ἐκ τῶν ὁποίων φέρουν τὴν ὑπογραφή του καθὼς
καὶ χρονολογία καὶ τόπο συνθέσεως.

Ἕνα μέρος τῆς συλλογῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ χει-
ρόγραφα μὲ συνθέσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς
γιὰ τετράφωνη ἀνδρικὴ χορωδία (διαστάσεων 33 x
26cm τὰ περισσότερα, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις),
ἀνυπόγραφα καὶ ἀχρονολόγητα στὰ ὁποῖα, ὅμως, ἡ
διάταξη τῆς ὕλης ταυτίζεται ἀπόλυτα μὲ τὴν ὕλη
τοῦ προαναφερθέντος χειρογράφου τοῦ Διανέλλου.
Συγκρίνοντας, δέ, τὸν γραφικὸ χαρακτήρα τῶν ἐν
λόγω τεκμηρίων μὲ ἐνυπόγραφα αὐτόγραφα τοῦ
Πολυκράτους ἀπὸ τὴν ἴδια συλλογή, ὁδηγεῖται κα-
νεὶς στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ καταγραφὴ ὅλης αὐτῆς
τῆς ὕλης ὑπὸ τύπον ἀνθολογίας ἔγινε πιθανῶς ἀπὸ
τὸν ἴδιο τὸν Πολυκράτη.34 Μαζὶ μὲ τὰ συγκεκρι-
μένα χειρόγραφα βρέθηκε καὶ μία ἔντυπη δίφυλλη
παρτιτούρα διαστάσεων 25cm x 33,3cm ἀποτελού-

μενη ἀπὸ τέσσερεις σελίδες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώ-
τη φέρει τὸν ἀριθμὸ 5, ἡ δεύτερη τὸν ἀριθμὸ 12, ἡ
τρίτη τὸν ἀριθμὸ 13 καὶ ἡ τέταρτη τὸν ἀριθμὸ 20.
Στὴν ὑπ’ ἀριθμ. 5 σελίδα προτάσσεται ὁ τίτλος
«ΤΡΙῼΔΙΟΝ / ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜ -
ΝΟΥ», ἀπὸ κάτω, δεξιά, τὴν ἔνδειξη «ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΕΟΥΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ» καὶ ἀκολουθοῦν εὐθὺς
ἀμέσως συστήματα πενταγράμμων μὲ γνώμονες
σὸλ καὶ φὰ ἀντιστοίχως ὅπου παρατίθενται οἱ ἑξῆς
ὕμνοι: τὸ ἐφύμνιον «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν
ἡμῖν…» ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, ἕνα σύντο-
μο τριπλὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα» τὸ ὁποῖο ψάλ-
λεται ὅταν χοροστατεῖ στὶς ἀκολουθίες ὁ ἀρχιερέας
καί, κατόπιν, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμ -
νου «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει»
(μέχρι καὶ «ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη
ὁ [ἀ]σώματος λέγων τῇ ἀπειρογάμῳ…»). Στὴν ὑπ’
ἀριθμ. 12 παρατίθενται ὁλόκληρος ὁ εἱρμὸς τῆς θ΄
ὠδῆς τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου («Ἅπας γηγενὴς σκιρ-
τάτω τῷ πνεύματι…» καθὼς καὶ τὸ κάθισμα «Τὴν
ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου…» τὸ ὁποῖο ὁλο-
κληρώνεται στὸ τέλος ἀκριβῶς τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 13

σελίδας. Στὴν ὑπ’ ἀριθμ. 20 σελίδα παρατίθενται
τὸ τέλος τοῦ τροπαρίου «Τοῦ δείπνου Σου τοῦ μυ-
στικοῦ…» ὡς ἑξῆς: «[ἰ]ούδας ἀλλ’ ὡς ὁ ληστὴς
ὁμολογῶ Σοι Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν
τῇ βασιλείᾳ Σου» σὲ μορφὴ recitativo στὴ ντὸ ἐλάσ-
σονα. Ἀπὸ κάτω ἀκριβῶς τίθεται ὁ τίτλος: «Τῼ
ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ» καὶ ἀκολουθοῦν
κατὰ σειρὰν οἱ ὕμνοι «ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ / ΥΜΝΕΙΤΕ»
καὶ «ΑΝΑΣΤΑ / Ο / ΘΕΟΣ» ὁλόκληροι. Στὴν ἀρχὴ
κάθε συνθέσεως τίθεται ἔνδειξη χρονικῆς ἀγωγῆς
καθώς, ἐπίσης, χρωματισμοὶ καὶ ρυθμικὲς ἀλλοιώ-
σεις σὲ ὅλα, σχεδόν, τὰ μέρη τους.

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ τὴν ὡς ἄνω ἔντυπη
παρτιτούρα, εἶναι ἀποτυπωμένες σὲ ριζόχαρτα
25cm x 33cm ἀπὸ τὴ μία ὄψη καὶ ἀριθμημένα τὸ
καθένα ὡς ξεχωριστὴ σελίδα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ 21

ἕως καὶ 36 καὶ ἄλλες συνθέσεις ἐκκλησιαστικῆς
μουσικῆς τοῦ Πολυκράτους, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν
λογικὴ συνέχεια τῆς δοκιμαστικῆς παρτιτούρας
ποὺ προαναφέραμε. Συγκεκριμένα, στὰ ἐν λόγω
ριζόχαρτα ἀποτυπώνονται μὲ τελικὴ μορφὴ μου-
σικῆς γραμματοσειρᾶς τυπογραφείου οἱ κάτωθι
συνθέσεις ὁλόκληρες μὲ τὴ σειρὰ ποὺ ἀναφέρονται:

ποὺ πραγματοποίησε σὲ πολλὲς πόλεις τῆς Εὐρώπης.
Ὁ Θεοφιλόπουλος, ἐπίσης, συνέθεσε ἔργα θρησκευτικοῦ
καὶ κοσμικοῦ περιεχομένου γιὰ χορωδία καὶ μονωδία.
Βλ. ἀνέκδοτο αὐτόγραφο τετράδιο τοῦ Θεοφιλόπουλου
ποὺ ἔγραψε τὴν 23

η Νοεμβρίου 1992, διαστάσεων 24 x
16,5 cm, 61 ἀριθμημένων σελίδων, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται
στὸ ἀρχεῖο τοῦ γράφοντος, προερχόμενο ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο
Βαλληνδρᾶ. 

34. Τὴν ἄποψή μου αὐτὴ ἐνίσχυσε τόσο ὁ κ. Εὐστάθιος
Μακρὴς ὡς ἐπόπτης τῆς διατριβῆς μου, ὅσο καὶ ὁ κ.
Νικόλαος Μοσχονάς, πρώην Διευθυντὴς Ἐρευνῶν τοῦ
Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, φιλόλογος-ἱστορικὸς καὶ
γνώστης τῆς παλαιογραφίας, οἱ ὁποῖοι μελέτησαν ὅλα
τὰ ἐν λόγω χειρόγραφα. Κύρια χαρακτηριστικὰ στοι-
χεῖα ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ὁμοιότητα (ταυτότητα) τῆς
γραφῆς εἶναι ἡ ἄρθρωση τῶν γραμμάτων καὶ οἱ συνδέ-
σεις τῶν γραμμάτων μεταξύ τους, ἰδίως ἡ διαμόρφω-
ση τῶν συμπλεγμάτων γραμμάτων, ἡ φορὰ (ductus)
καὶ ἡ ταχύτητα γραφῆς, οἱ ὁποῖες διαφέρουν στὶς “ἐλεύ-
θερες’’ φράσεις καὶ σὲ ἐκεῖνες ποὺ συνοδεύουν τὰ μου-
σικὰ κείμενα ὅπου ἡ γραφὴ ἐμφανίζεται περισσότερο
βραδεία καὶ συμβατική. Συγκριτικὰ βλ. τὴν εἰκόνα τοῦ
παραδείγματος 1 («Ὅσοι εἰς Χριστόν», μὲ τὴ μονο-
γραφὴ τοῦ Πολυκράτους δίπλα στὴν ἐπικεφαλίδα), καὶ
τῶν παραδειγμάτων 2α, ὅπου παρατίθενται οἱ σελίδες

32 καὶ 33 τοῦ τρίτου μέρους τῶν ἀνυπόγραφων χειρο-
γράφων τοῦ Πολυκράτους («Σήμερον κρεμᾶται»), καὶ
2β («Χαίροις Ἄνασσα»). Πρβλ. καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ
Πολυκράτους.
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Δοκιμαστικὴ ἔντυπη παρτιτούρα ἔργων τοῦ Θεμιστοκλέους Πολυκράτους

Παράδειγμα 1. Αὐτόγραφο ἐνυπόγραφο χειρόγραφο Θεμιστοκλέους Πολυκράτους
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Παράδειγμα 2α. Αὐτόγραφο ἀνυπόγραφο χειρόγραφο Θεμιστοκλέους Πολυκράτους
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Παράδειγμα 2β. Αὐτόγραφο ἀνυπόγραφο χειρόγραφο Θεμιστοκλέους Πολυκράτους

Ὑπογραφὴ Θεμιστοκλέους Πολυκράτους
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1) «ΣΙΓΗΣΑΤΩ [πᾶσα σὰρξ βροτεία…] / (Ἀντὶ
Χερουβικοῦ)», ὕμνος ὁ ὁποῖος ψάλλεται ἀντὶ Χε-
ρουβικοῦ κατὰ τὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου
Σαββάτου τὸ πρωί, 2) «ΕΞΗΓΕΡΘΗ [ὡς ὁ ὑπνῶν,
Κύριος…] / (Κοινωνικόν)», ὕμνος ὁ ὁποῖος ψάλλε-
ται ὡς κοινωνικὸ κατὰ τὴν ὡς ἄνω Θ. Λειτουρ-
γία, 3) «ΜΝΗΣΘΗΤΙ [Εὔσπλαχνε, καὶ ἡμῶν…] /
Ἀντὶ τοῦ / “Εἴδομεν” [τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν…]»,
γιὰ τὴν ὡς ἄνω ὑπὸ 1 Θ. Λειτουργία, 4) «ΕΒΔΟ-
ΜΑΣ / ΤΩΝ / ΠΑΘΩΝ» (τριπλὸ “Ἀλληλούϊα” γιὰ
τὶς ἀκολουθίες τοῦ ὄρθρου ποὺ ψάλλονται τὸ ἑσπέ-
ρας τῆς Μ. Ἑβδομάδος, ἀπὸ Κυριακὴ τῶν Βαΐων
μέχρι καὶ τὴ Μεγάλη Πέμπτη), 5) «ΙΔΟΥ / Ο /
ΝΥΜΦΙΟΣ [ἔρχεται…]», ὅπως ὑπὸ 4 πλὴν τῆς Μ.
Πέμπτης, 6) «ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ / ΣΟΥ [βλέπω…]»,
ἐξαποστειλάριον ψαλλόμενο ὅπως ὑπὸ 5, 7) «ΠΑ-
ΣΑ ΠΝΟΗ [αἰνεσάτω τὸν Κύριον…] / (Κατὰ ἦχον
α΄)» ψαλλόμενο στοὺς Αἴνους ὅπως ὑπὸ 4, 8) «Τῌ
ΑΓΙᾼ ΚΑΙ / Μ. ΤΡΙΤῌ», τὸ τροπάριο τῆς Κασ-
σιανῆς προτασσομένης τῆς μικρᾶς δοξολογίας
«Δόξα Πατρί…», 9) «ΟΤΕ ΟΙ ΕΝΔΟ- / ΞΟΙ ΜΑ-
ΘΗΤΑΙ», ἀπολυτίκιον τῆς Μ. Πέμπτης, 10) «Μετὰ
τὸ τέλος / ἑκάστου Εὐαγ- / γελίου», ἀντιφώνηση
(«Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου…»), 11) «ΤΟΝ ΛΗ-
ΣΤΗΝ [αὐθημερόν…]», ἐξαποστειλάριον ὄρθρου Μ.
Παρασκευῆς, 12) «ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕ / ΜΑΤΑΙ [ἐπὶ
ξύλου…]», πρῶτο τροπάριο τοῦ ΙΕ΄ Ἀντιφώνου τῆς
Μ. Πέμπτης, 13) «Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ / ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚ.
/ ΣΤΑΣΙΣ Α΄», πρῶτο τροπάριο Α΄ στάσης τῶν
Ἐγκωμίων («Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ»), 14) «ΣΤΑΣΙΣ Β΄»,
πρῶτο τροπάριο Β΄ στάσης τῶν Ἐγκωμίων («Ἄ ξιον
ἐστίν»), 15) «ΣΤΑΣΙΣ Γ΄», πρῶτο τροπάριο τῆς Γ΄
στάσης τῶν Ἐγκωμίων («Αἱ γεννεαὶ πᾶσαι»), 16)
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», 17) «ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ» γιὰ τὴ
Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα («Ἐν
ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν…»).

Στὸ σημεῖο αὐτό, ἀξίζει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι
ἡ σειρὰ τῶν συνθέσεων, ὅπως αὐτὲς παρατίθενται
στὴν ὑπ’ ἀριθμ. 20 σελίδα τῆς δοκιμαστικῆς ἔντυ-
πης παρτιτούρας «Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒ-
ΒΑΤῼ» καὶ ἐντεῦθεν, καὶ ὅπως συνεχίζουν ἕως
καὶ τὸ «ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ» τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα
στὰ ριζόχαρτα ποὺ προαναφέραμε, εἶναι ἀκριβῶς ἡ
ἴδια μὲ ἐκείνη ποὺ τηρεῖται στὰ ἀνυπόγραφα χει-
ρόγραφα τοῦ Πολυκράτους καθὼς καὶ στὸ χειρό-
γραφο τοῦ Διανέλλου.

Ἀκολούθως θὰ παραθέσουμε ὀνομαστικῶς τὶς
συνθέσεις ποὺ περιλαμβάνονται στὰ ἀνυπόγραφα
χειρόγραφα τοῦ Πολυκράτους, ἔχοντας παράλλη-
λα ὑπ’ ὄψιν καὶ τὸ χειρόγραφο βιβλίο τοῦ Διανέλ-
λου. Καὶ αὐτὸ γιατὶ ἐλλείπουν ὁρισμένες σελίδες

τόσο ἀπὸ τὰ πρῶτα, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ δεύτερο, ὥστε,
ἐφόσον, ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ὅτι ὁ Διανέλλος
ἀντέγραψε τὰ χειρόγραφα τοῦ Πολυκράτους σύμ-
φωνα μὲ τὴ σειρὰ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ συνθέτης εἶχε ὁρί-
σει, νὰ μποροῦμε ἀλληλοσυμπληρωματικῶς νὰ
ἔχουμε πλήρη, κατὰ τὸ δυνατόν, εἰκόνα τῆς ὕλης
ποὺ εἰκάζουμε ὅτι ἐπρόκειτο νὰ ἐκδοθεῖ, ὅσο καὶ
τῆς βουλήσεως τοῦ συνθέτη.

Στὸ πρῶτο μέρος τῶν χειρογράφων αὐτῶν φέ-
ρεται ἐπὶ φύλλου διαστάσεων 32 x 26cm recto ὁ τίτ-
λος μὲ καλλιγραφικὰ γράμματα: «Ἀκολουθία / τῆς
Θείας Λειτουργίας κατὰ τὴν τάξιν / Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου / ἐν τετραφωνίᾳ ἀνδρῶν / μελοποιει-
θεῖσα / ὑπὸ / Θεμιστοκλέους Πολυκράτους». Στὸ
ἴδιο φύλλο versus καὶ σὲ ἀνάποδη φορὰ εἶναι κα-
ταγεγραμμένα τὰ ἑξῆς: «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΟ-
ΛΥΚΡΑΤΟΥΣ / ΤΕΤΡΑΦΩΝΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ-
ΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ / Ἀκολουθία
τῆς ΘΕΙΑΣ λειτουργίας / Ἀκολουθία τοῦ γάμου /
Ἀκολουθία τῆς κηδείας». Μεταξὺ τῶν δύο τελευ-
ταίων σειρῶν παρεμβάλλονται διαγεγραμμένα μὲ
κόκκινο μελάνι τὰ ἑξῆς: «ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ /
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ», ἐνῶ μετὰ ἀπὸ
ὅλα τὰ παραπάνω ἀκολουθεῖ διαγεγραμμένη μὲ
κόκκινο μελάνι ἡ σειρά: «ΕΚΔΙΔΕΙ: ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ». Στὸ κάτω μέρος τῆς σελίδας
ἀναφέρεται τόπος καὶ χρονολογία: «ΑΘΗΝΑΙ /
1929». Ὁ γραφικὸς χαρακτήρας τοῦ κειμένου τῆς
σελίδας αὐτῆς δὲν ὁμοιάζει καθόλου μὲ ἐκεῖνον
τοῦ recto, οὔτε, ἐπίσης, καὶ μὲ τὸν ἀντίστοιχο τῶν
λοιπῶν σελίδων τῶν ἐν λόγω χειρογράφων. Οὔτε
στὸν Ἰάκωβο Πολυκράτη δύναται νὰ ἀποδοθεῖ,
καθὼς ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν τὴν ὑπογραφή του καὶ τὸ
γραφικό του χαρακτήρα, ὅπως αὐτὸς ἐμφαίνεται
στὸ recto ἑνὸς φακέλου διαστάσεων 35cm x 25cm,
ὅπου ἐπιγράφονται τὰ ἑξῆς: «Θεμιστοκλέους Πο-
λυκράτους / Ὀργανολογία». Ἀκριβῶς ἀπὸ κάτω
καὶ δεξιὰ ἡ ἰδιόχειρος ὑπογραφὴ τοῦ Ἰακώβου Πο-
λυκράτους. Ἀπὸ τὰ παραπάνω τεκμαίρεται ὅτι ὁ
Πολυκράτης προφανῶς δὲν πρόλαβε νὰ ἐκδώσει τὰ
ἔργα του ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ἀνθολογήσει, καὶ ἔτσι ὁ
υἱός του Ἰάκωβος ἀνέλαβε νὰ ἐκπληρώσει τὴν ἐπι-
θυμία τοῦ πατέρα του. Ὁ γραφικὸς χαρακτήρας
τοῦ versus ἐνδέχεται νὰ ἀνήκει στὸν τυπογράφο
ποὺ θὰ ἀναλάμβανε τὴν ἔκδοση αὐτή, σὲ κάθε πε-
ρίπτωση, πάντως, σὲ τρίτο πρόσωπο. 

Ἔτσι, λοιπόν, στὸ πρῶτο μέρος περιλαμβάνον -
ται οἱ ἀκόλουθοι κατὰ σειρὰν καταγραφῆς ὕμνοι: 

1) «Δοξολογία μεγάλη (in fa [μείζονα])», 2)
«Ἀρτοκλασία», δηλ. τριπλὸ «Κύριε ἐλέησον» καὶ
τὸν ὕμνο «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν»,
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3) «Δοξολογία μικρὰ in la [μείζονα]/ κατὰ τὸ
Ρωσσικόν», 4) Οἱ ἀπαντήσεις τῶν ἐκφωνήσεων
κατὰ τὴ Θ. Λειτουργία («Ἀμήν, Κύριε ἐλέησον,
Σοὶ Κύριε») σὲ ντὸ μείζονα, 5) Τὰ ἐφύμνια τῶν Α΄
καὶ Β΄ Ἀντιφώνων («Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτό-
κου» σὲ ντὸ μείζονα καὶ «Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ»
σὲ φὰ μείζονα), 6) «Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ» σὲ φὰ μείζονα.

Ἀκολουθοῦν τὰ ἀναστάσιμα ἀπολυτίκια:
7) «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος» (ἦχος α΄) σὲ λὰ

ἐλάσσονα, 8) «Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον»
(ἦχος β΄) σὲ φὰ μείζονα, 9) «Εὐφραινέσθω τὰ
οὐράνια» (ἦχος γ΄) σὲ ντὸ μείζονα, 10) «Τὸ φαιδρὸν
τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα» (ἦχος δ΄) σὲ φὰ μεί-
ζονα, 11) «Τὸν συνάναρχον Λόγον» (ἦχος πλάγιος
τοῦ α΄) σὲ ντὸ ἐλάσσονα, 12) «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις
ἐπὶ τὸ μνῆμα σου» (ἦχος πλάγιος τοῦ β΄) σὲ φὰ
μείζονα, 13) «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θά-
νατον», (ἦχος βαρὺς) σὲ ντὸ μείζονα, 14) «Ἐξ
ὕψους κατῆλθες ὁ Εὔσπλαχνος» (ἦχος πλάγιος
τοῦ δ΄) σὲ ντὸ μείζονα, 15) Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Γε-
ωργίου «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτὴς» σὲ
φὰ μείζονα, 16) Κοντάκιον «Προστασία τῶν χρι-
στιανῶν» σὲ φὰ μείζονα, 17) «Ἅγιος ὁ Θεὸς (συλ-
λειτουργοῦντος Ἀρχιερέως)» σὲ φὰ μείζονα, 18)
«Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς», 19) «Ἅγιος ὁ Θεὸς»
(ἁπλοῦν) σὲ σὸλ μείζονα, 20) Πολυχρονισμὸς τῶν
τότε βασιλέων τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου τοῦ Β΄ καὶ
Ἐλισσάβετ σὲ σὸλ μείζονα, 21) Τὰ μετὰ τὸ ἀπο-
στολικὸν καὶ εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα ψαλλόμενα
(«Ἀλληλούϊα» τριπλό, «Καὶ τῷ πνεύματί σου»,
«Δόξα Σοί, Κύριε, δόξα Σοὶ» σύντομο καὶ ἀργό),
ὅλα σὲ φὰ μείζονα, 22) «Κύριε ἐλέησον» recitativo

τριπλὸ τῆς ἐκτενοῦς καὶ τῶν εὐχῶν ὑπὲρ τῶν κα-
τηχουμένων, 23) «Χερουβικὸν (in la [μείζονα]), 24)
«Κύριε ἐλέησον» (δύο), «Παράσχου Κύριε» (ἕνα),
«Σοὶ Κύριε» (ἕνα), «Ἀμὴν» (ἕνα), «Καὶ τῷ πνεύ-
ματί σου», ὅλα σὲ ντὸ μείζονα, 25) Τὰ λεγόμενα
«Λειτουργικά»: «Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦ -
μα», «Ἔλεον εἰρήνης», «Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός
σου», «Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον», «Ἄξιον καὶ δί-
καιόν ἐστι», «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβ-
βαώθ», «Ἀμὴν» (δύο), ὅλα σὲ ντὸ μείζονα, 26)
«Σὲ ὑμνοῦμεν» σὲ λὰ ἐλάσσονα, 27) «Ἄξιον ἐστὶν
ὡς ἀληθῶς» (μεγαλυνάριον τῆς Ὑ. Θεοτόκου) σὲ
φὰ μείζονα, 28) Ἀποκρίσεις σὲ ἐκφωνήσεις τοῦ ἱε-
ρέως («Καὶ πάντων καὶ πασῶν», «Ἀμήν», «Καὶ
μετὰ τοῦ πνεύματός σου», «Σοὶ Κύριε», «Παρά-
σχου Κύριε», «Σοὶ Κύριε», «Ἀμήν», «Καὶ τῷ πνεύ-
ματί σου», «Σοὶ Κύριε», «Ἀμήν», «Εἷς Ἅγιος, εἷς
Κύριος… [κ.τ.λ.]», ὅλα σὲ ντὸ μείζονα, 29) «Κοι-

νωνικὸν (in fa [μείζονα]) (Τερψιχόρη)»35 («Αἰνεῖτε
τὸν Κύριον»), 30) «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν»
(ὕμνος ἀπολύσεως), 31) «Ἀμήν», «Σοὶ Κύριε»,
«Ἀμὴν» ὅλα σὲ ντὸ μείζονα, 32) «Εἴη τὸ ὄνομα
Κυρίου εὐλογημένον» (ὕμνος ἀπολύσεως) σὲ ντὸ
μείζονα, 33) «Εἰς ἀρχιερέα λειτουργοῦντα» («Τὸν
δεσπότην… [κ.τ.λ.]» σὲ φὰ μείζονα, 34) «Εἰς ἱε-
ρέα λειτουργοῦντα» («Τὸν εὐλογοῦντα… [κ.τ.λ.]»)
σὲ φὰ μείζονα, 35) «Τὸν Σταυρόν Σου προσκυ-
νοῦμεν Δέσποτα» σὲ σὸλ μείζονα, 36) «Ὅσοι εἰς
Χριστὸν ἐβαπτίσθητε» σὲ σὸλ μείζονα, 37) «Εἰς
τὴν Λειτουργίαν Μεγάλου Βασιλείου «(Ρωσσι-
κόν)», «Ἄξιον καὶ δίκαιόν ἐστι προσκυνεῖν…
[κ.τ.λ.]», «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαββα-
ώθ», ὅλα σὲ λὰ ἐλάσσονα, καθὼς καὶ τὸ μεγαλυ-
νάριον «Ἐπί σοι χαίρει, Κεχαριτωμένη» σὲ φὰ
μείζονα. 

Ἀμέσως ἕπεται ἡ ἀκολουθία τοῦ γάμου μὲ
τοὺς ἑξῆς ὕμνους:

38) «Δεῦρο Νύμφη, δεῦρο ἡ πλησίον μου καλή
μου… [κ.τ.λ.]» σὲ ντὸ μείζονα, 39) «Δόξα σοι ὁ
Θεὸς ἠμῶν, δόξα σοι» σὲ ντὸ μείζονα, 40) «Κύ-
ριε ὁ Θεὸς ἠμῶν… [κ.τ.λ.] σὲ ντὸ μείζονα, 41) Τὰ
ὑπὸ 21 τοῦ παρόντος σὲ ντὸ μείζονα, 42) «Ποτή-
ριον σωτηρίου λήψομαι» recitativo σὲ ντὸ μείζονα,
43) Τὸ ἴδιο, ἔρρυθμο, σὲ ντὸ μείζονα, 44) «Ἠσαΐα
χόρευε» σὲ ντὸ μείζονα, 45) «Ἅγιοι μάρτυρες» σὲ
ντὸ μείζονα», «Δόξα σοι, Χριστέ, ὁ Θεὸς» σὲ ντὸ
μείζονα, 46) «Εἰς πολλὰ ἔτη» σὲ φὰ μείζονα.

Ἀμέσως ἐπισυνάπτεται ἡ ἀκολουθία τῆς κη-
δείας ὡς ἑξῆς: «Ἀκολουθία Νεκρώσιμος / Ἐγρά-
φη τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ / τῆς Βασιλόπαιδος [Ἀλεξάν-
δρας]» μὲ τοὺς ἑξῆς ὕμνους:

46) «Α΄ Στάσις» («Ἄμωμοι… Κλῖνον… Μέτο-
χος…») σὲ σὸλ μείζονα, 47) «Β΄ Στάσις» («Αἱ
χεῖρες σου… Ὅτι ἐγεννήθην… Καιρὸς τοῦ ποιῆ -
σαι…») σὲ λὰ ἐλάσσονα, 48) «Γ΄ Στάσις» («Καὶ
ἐλέησόν με... Ἐπίβλεψον… Νεώτερος… Τῆς
φωνῆς μου… Ἄρχοντες… Ζήσεται… Ἐπλανή-
θην…» σὲ ρὲ μείζονα, 49) «Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνά-
παυσον Χριστὲ» σὲ ντὸ ἐλάσσονα, 50) «Μακαρι-
σμοὶ» («Ἐν τῇ βασιλείᾳ σου… Μακάριοι οἱ πτω-
χοὶ τῷ πνεύματι… Μακάριοι οἱ πενθοῦντες…» καὶ
τὰ τροπάρια τῶν μακαρισμῶν «Ληστὴν τοῦ πα-
ραδείσου, Χριστέ, πολίτην… Ζωῆς ὁ κυριεύων καὶ

35. Πιθανῶς νὰ τὸ ἀφιέρωσε στὴ κόρη του Τερψιχόρη. Βλ.
καὶ ὑποσημ. 19 τοῦ παρόντος, ὅπου στὴν ἀγγελία τῆς
κηδείας τοῦ Πολυκράτους παρατίθενται τὰ ὀνόματα
τῶν οἰκείων του.
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τοῦ θανάτου… Ἐξέλθωμεν καὶ ἴδωμεν ἐν τοῖς τά-
φοις… Ἀνάρχῳ καὶ γεννήσει τε καὶ προόδῳ... Πῶς
ἐκ μαζῶν σου γάλα βρύεις, Παρθένε…», ὅλα σὲ
σὸλ μείζονα, 51) «Μακαρία ἡ ὁδός…» recitativo

σὲ σὸλ μείζονα, 52) Τὰ ὑπὸ 21 τοῦ παρόντος σὲ μὶ
ἐλάσσονα, 53) «Κύριε ἐλέησον» τριπλὸ καὶ
«Ἀμὴν» σὲ μὶ ἐλάσσονα, 54) «Δεῦτε τελευταῖον
ἀσπασμὸν» σὲ σὸλ ἐλάσσονα, 55) «Ἐν μνημο-
σύνῳ» («Αἰωνία ἡ μνήμη») σὲ λὰ ἐλάσσονα.

Ἐδῶ, ἀκριβῶς, τελειώνει τὸ πρῶτο μέρος τῶν
ὡς ἄνω χειρογράφων σὲ σύνολο 56 ἀριθμημένων
σελίδων.36

Ἀκολουθεῖ τὸ δεύτερο μέρος στὸ ἐξώφυλλο τοῦ
ὁποίου ἀναγράφονται τὰ ἑξῆς: «Εἱρμοὶ καὶ Τροπά-
ρια / τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν / τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ /
Κατὰ μελοποιΐαν / Θεμιστοκλέους Πολυκράτους
/ καθηγητοῦ / τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ
τῆς μουσικῆς / Μέρος δεύτερον». Στὶς 57 ἀριθμη-
μένες σελίδες τῶν χειρογράφων αὐτῶν ἐμπεριέχον -
ται οἱ ἀκόλουθοι κατὰ σειρὰν ὕμνοι:

[Α) γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς γεννήσεως τῆς Θεοτό-
κου (8 Σεπτεμβρίου)]:

1) Ἀπολυτίκιον σὲ φὰ μείζονα, 2) Κοντάκιον
σὲ φὰ μείζονα, 3) Μεγαλυνάριον (εἱρμὸς θ΄ ὠδῆς
τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Ἀλλότριον τῶν μητέρων
ἡ παρθενία…») σὲ σὸλ μείζονα.

Στὴ συνέχεια:
4) «Κοντάκιον τῶν ἐγκαινίων» («Οὐρανὸς πο-

λύφωτος ἡ Ἐκκλησία…», 13 Σεπτεμβρίου) σὲ ντὸ
μείζονα.

[Β) γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου)]:

5) Ἀπολυτίκιον σὲ ντὸ μείζονα, 6) «Κύριε ἐλέ-
ησον», τριπλό, σὲ φὰ μείζονα, 7) «Τὸν Σταυρόν
Σου» σὲ σὸλ μείζονα, 8) «Εἰσοδικὸν» τῆς ἑορτῆς σὲ

φὰ μείζονα, 9) Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς σὲ φὰ μείζο-
να, 10) Μεγαλυνάριον τῆς ἑορτῆς σὲ ντὸ ἐλάσσονα.

Ἔπειτα:
11) Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπα-

γίτου (3 Ὀκτωβρίου) σὲ φὰ μείζονα, 12) Ἀπολυτί-
κιον Ἁγίου Δημητρίου (26 Ὀκτωβρίου) σὲ ντὸ μεί-
ζονα, 13) Ἐγγραφὴ τίτλου «Νοεμβρίου 8 Ἡ Σύνα-
ξις τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ / καὶ τῶν λοι πῶν
ἀσωμάτων / Δυνάμεων / Ἀπολυτίκιον» χωρὶς κα-
ταγραφὴ μουσικοῦ καὶ λεκτικοῦ κειμένου, 14) Κον -
τάκιον τῆς ἑορτῆς τῶν εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (21

Νοεμβρίου) σὲ φὰ μείζονα.
[Γ) Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑ. Θεο-

τόκου ὅπως ὑπὸ 14]: 
15) Ἀπολυτίκιον, 16) Μεγαλυνάριον (εἱρμὸς θ΄

ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς).
Στὴ συνέχεια:
17) Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Αἰκατερίνης (25 Νοεμ-

βρίου, «Ἡ ἀμνάς σου, Ἰησοῦ…») σὲ ντὸ ἐλάσσο-
να, 18) Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέ-
ου (30 Νοεμβρίου) σὲ φὰ μείζονα, 19) Κοντάκιον
προεόρτιο τῶν Χριστουγέννων «Ἡ παρθένος Δέ-
σποινα [sic],37 τὸν προαιώνιον Λόγον…» σὲ ντὸ
μείζονα, 20) Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Βαρβάρας (4
Δεκεμβρίου) σὲ ντὸ μείζονα, 21) Ἀπολυτίκιον Ὁσί-
ου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου (5 Δεκεμβρίου), 22)
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου), 23)
Ἀπολυτίκιον τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατό-
ρων (ἀπὸ 11ης Δεκεμβρίου καὶ μετὰ) σὲ φὰ μείζο-
να, 24) Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Σπυρίδωνος (12 Δε-
κεμβρίου) σὲ λὰ ἐλάσσονα, 25) Ἀπολυτίκιον Προ-
φήτου Δανιὴλ καὶ ἁγίων τριῶν παίδων (γιὰ τὴν
Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀπὸ 18

ης

Δεκεμβρίου καὶ μετά), 26) Ἀπολυτίκιον προεόρτιο
τῶν Χριστουγέννων «Ἀπεγράφετο ποτέ…»38 (γιὰ
τὴν Κυριακὴ ὅπως ὑπὸ 23, σὲ ντὸ ἐλάσσονα.

[Δ) Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ
(25 Δεκεμβρίου)]: 

27) Ἀπολυτίκιον σὲ φὰ μείζονα, 28) Εἰσοδικόν,
29) Κοντάκιον, 30) «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθη-

36. Ἀπὸ τὶς 50 ἀριθμημένες σελίδες τοῦ πρώτου μέρους
τοῦ χειρογράφου τοῦ Διανέλλου ἐλλείπουν οἱ ὑπ’ ἀριθμ.
13, 14, 15, 16. Ἔτσι ἀναγκαστικὰ ἐλλείπουν τὸ ὑπό-
λοιπο τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 6 συνθέσεως (ἀπὸ τὸ «σαρ-
κωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου…») καὶ οἱ ὑπ’ ἀριθμ.
7, 8, 9, 10 συνθέσεις (τὰ τέσσερα πρῶτα ἀναστάσιμα
ἀπολυτίκια). Ἀπὸ τὶς 56 ἀριθμημένες σελίδες τοῦ πρώ-
του μέρους τῶν ἀνυπόγραφων αὐτογράφων τοῦ Πολυ-
κράτους ἐλλείπουν οἱ ὑπ’ ἀριθμ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14,
15, 16, 41, 42, 43, 44. Ἔτσι καὶ ἐδῶ ἐλλείπουν ἀνα-
γκαστικὰ οἱ ὑπ’ ἀριθμ. 1, 2 (μόνο οἱ πέντε πρῶτοι στί-
χοι τῆς δοξολογίας σὲ λὰ μείζονα λείπουν ἐνῶ οἱ ὑπό-
λοιποι παρατίθενται κανονικά), 8, 9, 10, 11, 12, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (ἐλλείπουν τὰ πρῶτα 8 μέτρα
τοῦ «Εἰς πολλὰ ἔτη»).

37. Ἀντὶ «Ἡ παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λό-
γον…», γιὰ τὸ ὁποῖο ἐνδεικτικῶς βλ. Ὡρολόγιον τὸ Μέ-

γα, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑλλά-
δος, Ἀνατύπωσις ΙΓ΄, Ἀθήνα, 1998, σ.277.

38. Σύμφωνα μὲ τὸ Τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ἀπολυτί-
κιο αὐτὸ ψάλλεται ὅταν ἡ Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ
Γεννήσεως τυγχάνει 24 Δεκεμβρίου. Βλ. Βιολάκης,
ὅ.π. σ. 18, περίπτωση Γ΄.
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τε» σὲ σὸλ μείζονα, 31) Μεγαλυνάριον (ὁ εἱρμὸς τῆς
θ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς) σὲ σὸλ ἐλάσσονα.

[Ε) Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ
(1 Ἰανουαρίου)]:

32) Ἀπολυτίκιον σὲ λὰ ἐλάσσονα, 33) Εἰσο-
δικὸν σὲ φὰ μείζονα, 34) Ἀπολυτίκιον Μεγάλου
Βασιλείου σὲ ντὸ μείζονα, 35) Κοντάκιον σὲ ντὸ
μείζονα. Ἀκολούθως: 36) Κοντάκιον, προεόρτιο
τῶν Θεοφανείων (γιὰ τὴν Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώ-
των) σὲ ντὸ μείζονα. 

[ΣΤ) Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων (6 Ἰανουα-
ρίου)]: 

37) Ἀπολυτίκιον σὲ λὰ ἐλάσσονα (μὲ κατάλη-
ξη στὴ ντὸ μείζονα), 38) Εἰσοδικὸν σὲ φὰ μείζο-
να, 39) Κοντάκιον σὲ ντὸ μείζονα, 40) Μεγαλυ-
νάριον (Εἱρμὸς τῆς θ΄ ὠδῆς τοῦ ἰαμβικοῦ κανόνος
«Ὦ, τῶν ὑπὲρ νοῦν…»)39 σὲ σὸλ ἐλάσσονα, 41)
Τέσσερα τροπάρια τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου
Ἁγιασμοῦ («Φωνὴ Κυρίου… Σήμερον τῶν ὑδά-
των… Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ… Πρὸς τὴν
φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ…» ὅλα σὲ ντὸ
μείζονα, 42) Τὰ μετὰ τὸν ἀπόστολον καὶ τὸ εὐαγ-
γέλιον ψαλλόμενα σὲ ντὸ μείζονα, 43) «Δόξά σοι
Κύριε, δόξά Σοι» σὲ ντὸ μείζονα, 44) Τῶν Ἁγίων
Τριῶν Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου) σὲ λὰ ἐλάσσονα. 

[Ζ) Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρί-
ου (2 Φεβρουαρίου)]: 

45) Ἀπολυτίκιον σὲ λὰ ἐλάσσονα, 46) Εἰσο-
δικὸν σὲ φὰ μείζονα, 47) Κοντάκιον σὲ λὰ ἐλάσ-
σονα, 48) Μεγαλυνάριον (εἱρμὸς τῆς θ΄ ὠδῆς τοῦ
κανόνος τῆς ἑορτῆς) σὲ σὶ ὕφεση μείζονα ἀρχικῶς
καὶ μὶ ὕφεση μείζονα.

[Η) Γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο -
τόκου (25 Μαρτίου)]: 

49) Ἀπολυτίκιον σὲ φὰ μείζονα, 50) Εἰσοδικὸν
σὲ φὰ μείζονα, 51) Μεγαλυνάριον (εἱρμὸς τῆς θ΄
ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς) σὲ σὸλ μείζονα, 52)
Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης (21

Μαΐου) σὲ ντὸ μείζονα, 53) Κοντάκιον τῶν ὑπὸ
52 ἁγίων σὲ ντὸ μείζονα, 54) Ἀπολυτίκιον Ἁγίων

Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (29 Ἰουνίου) σὲ
φὰ μείζονα, 55) Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Δώδεκα Ἀπο-
στόλων (30 Ἰουνίου) σὲ ντὸ μείζονα, 56) Ἀπολυτί-
κιον Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ (1
Ἰουλίου) σὲ ντὸ μείζονα, 57) Ἀπολυτίκιον Προφή-
του Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου (20 Ἰουλίου) σὲ φὰ μεί-
ζονα, 58) Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Παντελεήμονος (27

Ἰουλίου) σὲ ντὸ μείζονα.
[Θ) Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ

Σωτῆρος (6 Αὐγούστου)]: 
59) Ἀπολυτίκιον σὲ ντὸ μείζονα, 60) Εἰσοδικὸν

σὲ φὰ μείζονα, 61) Κοντάκιον σὲ ντὸ μείζονα, 62)
μεγαλυνάριον (εἱρμὸς τῆς θ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς
ἑορτῆς)40 σὲ ντὸ μείζονα.

[Ι) Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑ. Θεο -
τόκου (15 Αὐγούστου)]: 

63) Ἀπολυτίκιον σὲ λὰ ἐλάσσονα, 64) Κοντά-
κιον σὲ φὰ μείζονα, 65) Μεγαλυνάριον (εἱρμὸς τῆς
θ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς) σὲ λὰ ἐλάσσονα,
66) Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου (29

Αὐγούστου) σὲ φὰ μείζονα.
Ἐδῶ τελειώνει τὸ δεύτερο μέρος τῶν χειρο-

γράφων.41

Τὸ τρίτο μέρος τῶν χειρογράφων φέρει τὸν γε-
νικὸ τίτλο στὸ ἐξώφυλλο: «Τριῴδιον καὶ Πεντη-
κοστάριον / κατὰ μελοποιΐαν / Θεμιστοκλέους Πο-
λυ κράτους / καθηγητοῦ / τῶν Ἑλληνικῶν γραμ-
μάτων καὶ τῆς μουσικῆς / Μέρος τρίτον». Στὶς 53

ἀριθμημένες σελίδες τοῦ περιέχονται μὲ τὴν ἀκό-
λουθη σειρὰ τὰ ἑξῆς: «Τριῴδιον / Ἀκολουθία τοῦ
Ἀκάθιστου Ὕμνου» καὶ ἕπονται τὰ τροπάρια ὅπως

39. Τὸ Τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας δὲν προβλέπει αὐτὸ τὸ με-
γαλυνάριο γιὰ τὴ συγκεκριμένη ἡμέρα ἀλλὰ τὸ «Ἀπο-
ρεῖ πᾶσα γλῶσσα…». Τὸ ὑπὸ 36 μεγαλυνάριο προβλέ-
πεται γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Προδρόμου (7η Ἰανουαρίου).
Βλ. καὶ Βιολάκης, ὅ.π. σ. 145 καὶ 146 ἀντιστοίχως.
Πρβλ. ὅμως καὶ Ἰ. Χαβιαρὰς – B. Randhartinger,
Ὕμνοι τῆς Θείας καὶ Ἱερᾶς Λειτουργίας, μέρος δεύτερον,
Βιέννη, 1848, ὅπου στὴ σ. 51 παρατίθεται στὰ μεγα-
λυνάρια τὸ «Ὦ, τῶν ὑπὲρ νοῦν…» καὶ ἀπουσιάζει τὸ
«Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα».

40. «Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη…». Τὸ Τυπικὸ τῆς
Ἐκκλησίας ὅμως προβλέπει νὰ ψαλεῖ ὡς μεγαλυνάριο
ὁ εἱρμὸς τῆς ζ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς («Νῦν τὰ
ἀνήκουστα ἠκούσθη…». Βλ. καὶ Βιολάκης, ὅ.π., σ.
302. Πρβλ. καὶ Χαβιαρὰς – Randhartinger, ὅ.π., σ. 26,
ὅπου παρατίθεται ὡς μεγαλυνάριο τῆς ἑορτῆς τῆς Με-
ταμορφώσεως ὁ εἱρμὸς τῆς θ΄ καὶ ὄχι τῆς ζ΄ ὠδῆς.

41. Τὸ δεύτερο μέρος τοῦ χειρόγραφου βιβλίου τοῦ Διανέλ-
λου ἀποτελεῖται ἀπὸ 48 ἀριθμημένες σελίδες σὲ πλή-
ρη ἀλληλοδιαδοχή. Τὸ δεύτερο μέρος τῶν ἀνυπόγρα-
φων χειρογράφων τοῦ Πολυκράτους ἀποτελεῖται ἀπὸ
57 ἀριθμημένες σελίδες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐλλείπουν οἱ
ὑπ’ ἀριθμ. 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 47, 48, 49,
50, 53, 54, 55, 56. Συνεπῶς, ἐλλείπουν ἀπὸ τὰ ἀνυπό-
γραφα χειρόγραφα οἱ συνθέσεις ὑπ’ ἀριθμ. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 36, 37, 38, 39, 40, 51 (ἐλλείπουν τὰ τελευταῖα 21

ἀπὸ τὰ συνολικὰ 43 μέτρα τῆς συνθέσεως), 50, 51, 52,
53, 54, 55, 59 (ἐλλείπουν τὰ τελευταῖα 25 ἀπὸ τὰ συ-
νολικὰ 32 μέτρα τῆς συνθέσεως), 60, 61, 62, 63.
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ἀκριβῶς στὴ σελίδα 5 τῆς δοκιμαστικῆς ἔντυπης
παρτιτούρας ὡς ἄνω, δηλαδή:

[Α) Γιὰ τὴν ἀκολουθία τῶν χαιρετισμῶν καὶ
τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου]: 

1) «Θεὸς Κύριος» σὲ λὰ μείζονα, 2) «Εἰς πολ-
λὰ ἔτη Δέσποτα» σὲ ντὸ μείζονα, 3) «Τὸ προστα-
χθὲν» σὲ λὰ μείζονα, 4) «Τῇ ὑπερμάχῳ» σὲ λὰ
μείζονα, 5) Τὰ ἐφύμνια «Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε»
καὶ «Ἀλληλούϊα» σὲ λὰ μείζονα, 6) Οἱ προτασσό-
μενοι στίχοι τῶν τροπαρίων τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκά-
θιστου Ὕμνου («Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς»,
«Δόξα Πατρί... καὶ νῦν καὶ ἀεί…») σὲ φὰ μείζονα,
7) Ὁ εἱρμὸς τῆς α΄ ὠδῆς σὲ φὰ μείζονα μαζὶ μὲ
τρεῖς ἐπιπλέον στροφὲς σὲ προσαρμογὴ στὸ μου-
σικὸ κείμενο τοῦ εἱρμοῦ, 8) Ὁ εἱρμὸς τῆς γ΄ ὠδῆς
ὁμοίως, 9) Ὁμοίως τῆς δ΄ ὠδῆς, 10) Τῆς ε΄ ὠδῆς,
11) Τῆς στ΄ ὠδῆς, 12) Τῆς ζ΄ ὠδῆς, 13) Τῆς η΄ ὠδῆς
καί, 14) Τῆς θ΄ ὠδῆς, 15) Κάθισμα «Τὴν ὡραιότη-
τα τῆς παρθενίας σου» σὲ ντὸ μείζονα.

[Β) Γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων]:
16) Ἀπολυτίκιον σὲ λὰ ἐλάσσονα, ντο μείζονα

(«Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν»), 17) Εἰσοδικὸν, 18)
Ἕτερον ἀπολυτίκιον σὲ φὰ μείζονα («Συνταφέντές
Σοι»), 19) Κοντάκιον σὲ φὰ μείζονα, 20) Μεγα-
λυνάριον (ὁ εἱρμὸς τῆς θ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς
ἑορτῆς) σὲ λὰ μείζονα.

[Γ) Γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία τῆς Μεγάλης Πέμ -
πτης]: 

21) «Τοῦ δείπνου Σου τοῦ μυστικοῦ» ψαλλόμε-
νον ἀντὶ Χερουβικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ, σὲ ντὸ ἐλάσ-
σονα, 22) Ὁ ἴδιος ὕμνος ὑπὸ 21 σὲ ντὸ ἐλάσσονα
καὶ σὲ μορφὴ recitativo προκειμένου νὰ ψαλεῖ ὡς
ὕμνος ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας ἀντὶ τοῦ
«Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν».

[Δ) Γιὰ τὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Σαβ-
βάτου τὸ πρωί]:

23) «Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε» σὲ σὸλ μείζονα, 24)
«Ἀνάστα ὁ Θεὸς» σὲ ντὸ μείζονα, 25) «Σιγησάτω
πᾶσα σὰρξ βροτεία» σὲ λὰ ἐλάσσονα μὲ κατάλη-
ξη σὲ λὰ μείζονα, 26) «Ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν
Κύριος», κοινωνικὸ σὲ λὰ μείζονα, 27) «Μνήσθη-
τι εὔσπλαχνε», recitativo σὲ ντὸ μείζονα ἀντὶ τοῦ
«Εἴδομεν τὸ φῶς» ὡς ὑπὸ 22.

[Ε) «Ἑβδομὰς τῶν Παθῶν» (ἑσπερινὲς ἀκο-
λουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος)]: 

28) «Ἀλληλούϊα» ἀργό, τριπλό, σὲ ντὸ μείζο-
να, 29) «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται» σὲ ντὸ μείζονα,
30) «Τὸν Νυμφώνα Σου βλέπω» σὲ ντὸ μείζονα,
31) «Πᾶσα πνοὴ» σὲ ντὸ ἐλάσσονα, 32) Τροπάριο
τῆς Κασσιανῆς σὲ ντὸ ἐλάσσονα, μὶ ὕφεση μείζο-
να, 33) «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ» σὲ ντὸ μείζονα,

34) «Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου», recitativo σὲ ντὸ
ἐλάσσονα, 35) «Τὸν ληστὴν αὐθημερὸν» σὲ ντὸ
μείζονα, 36) «Σήμερον κρεμᾶται» σὲ σὸλ ἐλάσσο-
να, 37) «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ» καὶ 11 προσαρμοσμένοι
στίχοι στὴν ἐν λόγω μελωδία σὲ σὶ ὕφεση μείζο-
να, 38) «Ἄξιον ἐστὶν μεγαλύνειν Σὲ τὸν Ζωοδό-
την» ὅπως ἀνωτέρω ὑπὸ 37, 39) «Αἱ γεννεαὶ
πᾶσαι» καὶ 14 προσαρμοσμένοι στίχοι στὴν ἐν λό-
γω μελωδία, σὲ ντὸ μείζονα, «Πεντηκοστάριον».

[ΣΤ) Γιὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα]:
40) «Χριστὸς Ἀνέστη» σὲ ντὸ μείζονα, 41) Εἰσο-

δικόν, 42) Κοντάκιον σὲ ντὸ μείζονα, 43) Μεγαλυ-
νάριον (εἱρμὸς θ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς) σὲ
σὸλ ἐλάσσονα μὲ κατάληξη στὴ σὶ ὕφεση μείζονα. 

[Ζ) Γιὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ]:
44) Ἀπολυτίκιον σὲ ντὸ μείζονα, 45) Μεγαλυ-

νάριον (εἱρμὸς θ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος «Σὲ τὴν φαεινὴν
λαμπάδα») σὲ ντὸ μείζονα.

[Η) Γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων]: 
46) Ἀπολυτίκιον «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσὴφ» σὲ φὰ

μείζονα, 47) Ἀπολυτίκιον «Ταῖς μυροφόροις γυ-
ναιξὶ» σὲ φὰ μείζονα, 48) «Ἀπολυτίκιον Μεσοπε-
ντηκοστῆς» σὲ ντὸ μείζονα.

[Θ) Γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως]:
49) Ἀπολυτίκιον σὲ φὰ μείζονα, 50) Εἰσοδικὸν

σὲ φὰ μείζονα, 51) Κοντάκιον σὲ ντὸ μείζονα, 52)
Μεγαλυνάριον (ὁ εἱρμὸς τῆς θ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος
τῆς ἑορτῆς) σὲ ντὸ μείζονα, 53) Ἀπολυτίκιον τῆς
Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου σὲ ντὸ μείζονα.

[Ι) Γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς]: 
54) Ἀπολυτίκιον σὲ ντὸ μείζονα, 55) Εἰσοδικὸν σὲ

φὰ μείζονα, 56) Κοντάκιον σὲ ντὸ μείζονα, 57) Με-
γαλυνάριον (ὁ εἱρμὸς τοῦ πρώτου κανόνος τῆς ἑορτῆς)
σὲ σὸλ μείζονα, 58) «Κύριε ἐκέκραξα… Κατευθυνθή-
τω ἡ προσευχή μου…» σὲ ντὸ ἐλάσσονα γιὰ τὸν ἑσπε-
ρινὸ τῆς Γονυκλισίας, 59) «Τίς Θεὸς μέγας» μέγα
προκείμενον τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας, 60) Με-
γαλυνάριον (ὁ εἱρμὸς τῆς θ  ́ὠδῆς τοῦ δευτέρου κανό-
νος τῆς ἑορτῆς) γιὰ τὴ Θ. Λειτουργία τῆς Δευτέρας
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σὲ μὶ ὕφεση μείζονα.

[ΙΑ) γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων]: 
61) Ἀπολυτίκιον σὲ φὰ μείζονα, 62) Κοντάκιον

σὲ ντὸ μείζονα. Ἐδῶ τελειώνει τὸ τρίτο μέρος τῶν
χειρογράφων.42

42. Ἀπὸ τὶς 44 σελίδες τοῦ τρίτου μέρους τοῦ χειρόγραφου
βιβλίου τοῦ Διανέλλου ἐλλείπουν οἱ σελίδες 25, 26, 27,
28. Συνεπῶς ἐλλείπουν καὶ οἱ συνθέσεις ὑπ’ ἀριθμ. 35,
36, 37, 38, 39. Ἀπὸ τὰ ἀνυπόγραφα χειρόγραφα τοῦ Πο-
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Τὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο μέρος φέρει τὸν τίτ-
λο: «Χερουβικὰ καὶ / Κοινωνικὰ τοῦ ὅλου ἐνιαυ-
τοῦ / κατὰ μελοποιΐαν / Θεμιστοκλέους Πολυκρά -
τους / καθηγητοῦ / τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων /
καὶ τῆς μουσικῆς / Μέρος τέταρτον / 1886-1923».
Στὶς 24 ἀριθμημένες σελίδες του, ἀπὸ τὶς ὁποῖες
ἐλλείπουν οἱ τελευταῖες, καθὼς ἡ σειρὰ τῶν συν-
θέσεων φθάνει μέχρι καὶ τὸν ἀριθμὸ 18, περιλαμ-
βάνονται τὰ ἑξῆς: 

1) «Ἀρ. 1 Χερουβικὸν in re [μείζονα] 1886», 2)
«Ἀρ. 3 Χερουβικὸν in mi b [μείζονα] 1896», 3) «Ἀρ.
4 Χερουβικὸν in la [μείζονα] 1898», 4) «Ἀρ. 5 Χε-
ρουβικὸν in mi [μείζονα] 1911», 5) Κοινωνικὸν Κυ-
ριακῶν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον» στὴ φὰ μείζονα,
«1897», 6) Κοινωνικὸν «Ποτήριον σωτηρίου λή-
ψομαι» (γιὰ τὶς Θ. Λειτουργίες τῶν Θεομητορικῶν
Ἑορτῶν) σὲ λὰ μείζονα, 7) Κοινωνικὸν «Ἐση-
μειώθη ἐφ’ ἡμᾶς» (γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ) σὲ λὰ μείζονα, 8) Κοινωνικὸν «Εἰς
πᾶσαν τὴν γῆν» γιὰ τὶς ἑορτὲς τῶν Ἁγίων ἀπο-
στόλων καὶ ἰσαποστόλων) σὲ λὰ ἐλάσσονα, 9)
Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δί-
καιος» γιὰ τὶς μνῆμες ἱεραρχῶν, μαρτύρων καὶ
ὁσίων, σὲ λὰ ἐλάσσονα, 10) Κοινωνικὸν «Ὁ ποιῶν
τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα» γιὰ τὴν ἑορτὴ
τῶν Ταξιαρχῶν, σὲ λὰ ἐλάσσονα, 11) Κοινωνικὸν
τῶν Χριστουγέννων σὲ λὰ μείζονα, 12) Κοινω-
νικὸν τῶν Θεοφανείων σὲ λὰ ἐλάσσονα, 13) Κοι-
νωνικὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου σὲ λὰ
μείζονα, 14) Κοινωνικὸν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος σὲ λὰ μείζονα, 15) Κοινωνικὸν τῆς Κυ-
ριακῆς τῶν Βαΐων σὲ λὰ μείζονα, 16) Κοινωνικὸν
τοῦ Πάσχα σὲ λὰ μείζονα, 17) Κοινωνικὸν τῆς
Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ σὲ φὰ μείζονα, 18) Κοινω-
νικὸν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς σὲ λὰ μείζονα, 19)
Κοινωνικὸν τῆς Ἀναλήψεως σὲ λὰ μείζονα «1915»,
20) Κοινωνικὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς
σὲ λὰ ἐλάσσονα, 21) Κοινωνικὸν τῆς Κυριακῆς
τῶν Ἁγίων Πάντων σὲ λὰ μείζονα, 22) Κοινω-

νικὸν Κυριακῶν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον» σὲ λὰ μεί-
ζονα.43

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς συνθέσεις τῶν «Κοινωνικῶν»,
παρατηροῦμε ὅτι ὁ Πολυκράτης οὐσιαστικὰ συνέ-
θεσε τέσσερις πρωτότυπες μελωδίες καὶ στὴ συνέ-
χεια φρόντισε νὰ προσαρμόσει κατὰ τὸ δυνατὸν τοὺς
ψαλμικοὺς στίχους τῶν Κοινωνικῶν κάθε ἑορτῆς
στὴ μελωδία ποὺ κατὰ τὴν κρίση του ταίριαζε κα-
λύτερα προσωδιακά. Πιὸ συγκεκριμένα, παρατη-
ροῦμε ὅτι τὰ ὑπ’ ἀριθμ. 5 καὶ 17 Κοινωνικὰ εἶναι
μεταξύ τους μελωδικῶς ταυτόσημα, μὲ τὶς ἀπα-
ραίτητες, ἐννοεῖται, προσωδιακὲς προσαρμογές,
ὅπου αὐτὸ ἐπιβάλλεται. Ὁμοίως καὶ γιὰ τὰ ὑπ’
ἀριθμ. 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21 σὲ λὰ μείζονα, τὰ
ὑπ’ ἀριθμ. 8, 9, 10, 12, 20 σὲ λὰ ἐλάσσονα καὶ τὰ ὑπ’
ἀριθμ. 19 καὶ 22 σὲ λὰ μείζονα.

Ὅλες αὐτὲς οἱ συνθέσεις ἐκκλησιαστικῆς μου-
σικῆς ποὺ παρατέθηκαν φέρουν στὴ συντριπτικὴ
πλειονότητά τους (θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ σὲ ἕνα πο-
σοστὸ 95%) λεπτομερεῖς ἐνδείξεις δυναμικῆς, ρυθ-
μοῦ, καθὼς καὶ ρυθμικὲς μεταβολὲς (ἐπιταχύνσεις,
ἐπιβραδύνσεις κ.τ.λ.) καὶ κάθε σχετικὸ σημεῖο βοη-
θητικὸ τῆς ἔκφρασης καὶ ἑρμηνείας44 τῶν συνθέσε-
ων αὐτῶν σύμφωνα μὲ τὴ βούληση τοῦ δημιουργοῦ
τους.45 Ἀντίθετα, ἐπισημαίνεται ὅτι στὰ ἀντίγραφα

λυκράτους ἐλλείπουν οἱ σελίδες 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 27, 28, 29 (καὶ ἀπὸ τὶς δύο περιπτώσεις χειρογρά-
φων ἀπουσιάζει τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς γιὰ τὸ
ὁποῖο γίνεται γραπτὴ παραπομπὴ ἀπὸ ἀμφότερα τὰ
χειρόγραφα στὸ ἔντυπο – προφανῶς αὐτὸ τοῦ 1908 γιὰ
τὸ ὁποῖο βλ. ὑποσημ. 21). Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὰ ἀνυπό-
γραφα χειρόγραφα τοῦ Πολυκράτους ἀπουσιάζουν οἱ
σελίδες 27, 28, 29, 44, 45, 46, 47. Συνακόλουθα ἐλλεί-
πουν καὶ οἱ συνθέσεις ὑπ’ ἀριθμ. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

43. Τὸ τέταρτο μέρος τοῦ χειρόγραφου βιβλίου τοῦ Διανέλ-
λου ἀποτελεῖται ἀπὸ 23 ἀριθμημένες σελίδες σὲ πλήρη
ἀλληλοδιαδοχή. Ἀντιθέτως ἀπὸ τὸ τέταρτο μέρος τῶν
ἀνυπόγραφων χειρογράφων τοῦ Πολυκράτους ἐλλείπουν
οἱ σ. 3, 4, καθὼς καὶ ὅσες ὑπολείπονται ἀπὸ τὴν σ. 24

καὶ ἐντεῦθεν προκειμένου νὰ συμπληρωθεῖ ἡ σειρὰ πα-
ραθέσεως τῶν συνθέσεων σύμφωνα μὲ τὸ χειρόγραφο
τοῦ Διανέλλου. Σημειώνουμε ὅτι οἱ ἀντίστοιχες σ. 3

καὶ 4 τοῦ χειρογράφου τοῦ Διανέλλου εἶναι ἀπολύτως
κενές. Οἱ συνθέσεις οἱ ὁποῖες ἐλλείπουν ἀπὸ τὰ ἀνυπό-
γραφα χειρόγραφα εἶναι οἱ ὑπ’ ἀριθμ. 19, 20, 21, 22.

44. Σχετικῶς μὲ τὰ ἀνωτέρω βλ. Θεμιστοκλῆς Πολυκρά-
της, Θεωρητικὸν τῆς νεωτέρας μουσικῆς, Ἀθήνα, Ἀνέ-
στης Κωνσταντινίδης, 1894, σ. 21-22 («Περὶ ρυθμικῆς
ἀγωγῆς»), σ. 24 («Περὶ ρυθμικῆς μεταβολῆς»), σ. 25-
26 («Περὶ χρωματισμοῦ τῶν ἤχων», «Περὶ ἐπαναλη-
πτικῶν σημείων»). Τὸ ἐν λόγω θεωρητικὸ ἐλήφθη ἀπὸ
τὴν Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου Κρή-
της Ἀνέμη, ὅ.π. (τελευταία ἐπίσκεψη 16.1.2015).

45. Ἀντὶ ἄλλων βλ. Κασσιανή, ὅ.π., ὑποσημ. 21, ὅπου ὁ
Πολυκράτης κάνει εὐρύτατη χρήση ὅλων, σχεδόν, τῶν
ἐνδείξεων καὶ σημείων ρυθμοῦ καὶ μουσικῆς ἔκφρασης.
Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ λόγια τοῦ ἐν λόγω τροπαρίου, ὅπως
καὶ ὅλων τῶν ὑπολοίπων ὕμνων, τόσο στὰ αὐτόγραφα
καὶ ἀνυπόγραφα χειρόγραφα ὅσο καὶ στὴ δοκιμαστικὴ
ἔντυπη παρτιτούρα, ἀκόμη καὶ στὸ χειρόγραφο βιβλίο
τοῦ Διανέλλου, εἶναι γραμμένα κάτω ἀπὸ τὴ φωνὴ τοῦ
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ποὺ κυκλοφοροῦν στὶς διάφορες χορωδίες, ἐκκλησια-
στικὲς καὶ κοσμικές, τέτοιες ἐνδείξεις δὲν ὑπάρχουν·
καὶ ἂν ὑπάρχουν ἔχουν τοποθετηθεῖ πλημμελῶς καὶ
κατὰ τὸ δοκοῦν ἤ, στὴν καλύτερη περίπτωση, κατὰ
τὴ βούληση ἐκείνου ποὺ χρησιμοποιεῖ τὰ ἀντίγραφα
αὐτὰ εἴτε ὡς διευθυντὴς χορωδίας, εἴτε ὡς ἁπλὸς
χορωδός. 

Ἐπιπλέον, ἡ ὕπαρξη τῆς δοκιμαστικῆς ἔντυπης
παρτιτούρας καθὼς καὶ τῶν ριζόχαρτων46 δημιουρ-
γοῦν τὴν εὔλογη πεποίθηση ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἐκδο-
τικὴ ἀπόπειρα ἔργων ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τοῦ
Πολυκράτους γιὰ τετράφωνη ἀνδρικὴ χορωδία. Ἡ
ταύτιση τῆς σειρᾶς τῶν συνθέσεων ποὺ περιλαμβά-
νονται στὴν δοκιμαστικὴ ἔντυπη παρτιτούρα καὶ τὰ
ριζόχαρτα μὲ ἐκείνη τοῦ ἀντιστοίχου μέρους τῶν
ἀνυπόγραφων χειρογράφων τοῦ Πολυκράτους ὁδη-
γοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ συνθέτης εἶχε λάβει τὴν
ἀπόφαση νὰ ἐκδώσει ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ἔργα του.47

Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ κατὰ τὸν παρατεθέντα τρόπο
ἀνθολόγηση τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῶν σχετικῶν
αὐτῶν ὕμνων. Ἡ ἀναγραφὴ τῶν χρονολογιῶν «1886-
1923» στὸ ἐξώφυλλο τοῦ τετάρτου μέρους τῶν χει-
ρογράφων ἀποτελεῖ ἔμμεση μαρτυρία ὅτι ὁ ἴδιος ὁ
Πολυκράτης πιθανὸν νὰ προέβη στὴν ἀνθολόγηση
τῶν ὑπὸ ἔκδοσιν συνθέσεών του, τρία ἔτη πρὸ τοῦ
θανάτου του. Ἐξάλλου, οἱ ὑπογραφὲς καὶ ἡ διπλὴ
σφράγιση τοῦ χειρόγραφου βιβλίου τοῦ Διανέλλου
ἀπὸ τὸν Ἰάκωβο Πολυκράτη, στὸ ὁποῖο βιβλίο ὑπεν-
θυμίζουμε ὅτι ἡ σειρὰ τῶν καταγραφόμενων συνθέ-

σεων εἶναι ἀπολύτως ὅμοια μὲ ἐκείνη τῶν ἀνυπό-
γραφων χειρογράφων τοῦ Πολυκράτους, ἐπιβεβαιώ-
νουν τὴν πραγματικὴ συνθετικὴ καὶ ἐκδοτικὴ βού-
ληση τοῦ συνθέτη. Τέλος, ἡ ἀναφορὰ στὸ versus τοῦ
ἐξωφύλλου τοῦ Α΄ μέρους τῶν ἀνυπόγραφων χειρο-
γράφων τοῦ Πολυκράτους ὅτι: «ΕΚΔΙΔΕΙ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ / ΑΘΗΝΑΙ / 1929», ἔστω καὶ ἂν ἡ
φράση αὐτὴ εἶναι διαγραμμισμένη μὲ κόκκινο με-
λάνι σὰν νὰ ἐπρόκειτο νὰ διαγραφεῖ, ὁδηγοῦν στὸ
συμπέρασμα ὅτι, εἴτε ἀπὸ τὸν πατέρα, εἴτε ἀπὸ τὸν
υἱό, ἐπρόκειτο νὰ δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τὸ
ἐκκλησιαστικὸ μουσικὸ ἔργο τοῦ Πολυκράτους.

Διατυπώνουμε, ἐν τέλει, τὴν εὐχὴ νὰ ὁλοκλη-
ρωθεῖ ἡ σχετικὴ ἔρευνα καὶ ἡ ἑτοιμαζόμενη διδα-
κτορικὴ διατριβή,48 ὥστε μαζὶ μὲ τὰ ἐρευνητικὰ πο-
ρίσματα νὰ ἐκδοθοῦν ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Πολυκράτους
ἀλλὰ καὶ τοῦ Κατακουζηνοῦ, συνθέσεις ποὺ ἀποτε-
λοῦν τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τοῦ ρεπερτορίου τῶν ἐλά-
χιστων σήμερα ὑφιστάμενων τετράφωνων ἐκκλη-
σιαστικῶν χορωδιῶν, ἀνδρικῶν ἢ μεικτῶν. Ἔτσι
θὰ μπορέσει ὁ ἐπιστημονικός, καλλιτεχνικὸς καί,
γιατί ὄχι, καὶ ὁ ἐκκλησιαστικός, κόσμος νὰ σχη-
ματίσει ἀσφαλέστερη ἄποψη γιὰ τὴν προσωπικότη-
τα καὶ τὴν ἱκανότητα τῶν δύο αὐτῶν Νεοελλήνων
συνθετῶν καὶ λογίων, καθὼς καὶ γιὰ τὰ κίνητρα
ποὺ τοὺς ὤθησαν στὸ νὰ θεωρήσουν ὡς ἀποστολή
τους τὴν καλλιέργεια τῆς ἁρμονικῆς πολυφωνίας
καί, κατόπιν, τὴν εἰσαγωγὴ καὶ χρήση της στὴ
λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.-Γ. ΒΑΛΣΑΜΟΣ

basso II, ὥστε τὸ ἐνδιάμεσο κενὸ μεταξὺ τοῦ πρώτου
καὶ δευτέρου πενταγράμμου κάθε συστήματος φωνῶν
νὰ χρησιμεύει στὴν εὐρύχωρη καταγραφὴ καὶ εὐκρινῆ
ἀποτύπωση τῶν ὡς ἄνω ἐνδείξεων καὶ σημείων.

46. Στὰ ριζόχαρτα γινόταν ἡ ἐγγραφὴ τοῦ μουσικοῦ κει-
μένου στὴν τελικὴ μορφή του, βάσει τῆς ὁποίας χαρά-
ζονταν κατόπιν οἱ εἰδικὲς τυπογραφικὲς πλάκες, μὲ τὶς
ὁποῖες θὰ ἐκτυπωνόταν τὸ μουσικὸ κείμενο στὸ χαρτί.
Τὴ διαδικασία αὐτὴ μοῦ περιέγραψε ὁ κ. Μάριος Νι-
κολαΐδης, ἰδιοκτήτης τοῦ ὁμώνυμου ἀθηναϊκοῦ μουσι-
κοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου, τὸν ὁποῖο καὶ εὐχαριστῶ θερμῶς.

47. Ἀπὸ τὰ χειρόγραφα τοῦ ἀρχείου Βαλληνδρᾶ, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ ἄλλες πηγὲς ποὺ ἔχω ὑπ’ ὄψιν μου, συνάγεται
ὅτι ὁ Πολυκράτης συνέθεσε καὶ ἄλλα ἔργα τετραφώ-
νου ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς (τουλάχιστον ὅσα μὲ
ἀσφάλεια μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν σὲ αὐτὸν βάσει ἀξιό-
πιστων ἀντιγράφων, διότι ὑπῆρξε σύνηθες φαινόμενο
συνθέσεις «ἀγνώστου πατρὸς» νὰ ἀποδίδονται στὸν
Πολυκράτη καὶ τὸν Κατακουζηνὸ) πλέον τῶν ὅσων
ἀναφέρθηκαν, τὰ ὁποῖα πιθανῶς ἔκρινε ὅτι δὲν ἔπρεπε
νὰ συμπεριληφθοῦν στὴν σχεδιαζόμενη ἀπὸ αὐτὸν
ἔκδοση. Ἴσως τὸ κόστος τῆς ἔκδοσης, ἡ μὴ τακτὴ

χρήση τῶν ἐν λόγω συνθέσεων στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες
ἢ ἡ σπανιότητα τελέσεως ὁρισμένων ἀπὸ αὐτὲς (π.χ.
βασιλικὲς τελετές, οἱ ὁποῖες τελοῦνταν κατὰ κύριο λό-
γο στὴ Μητρόπολη τῶν Ἀθηνῶν) καὶ – γιατί ὄχι; –
ἡ συναίσθηση τοῦ Πολυκράτους ὡς πρὸς τὴν ἐλάσσο-
να ἀπὸ μουσικῆς ἀπόψεως σημασία κάποιων δημι-
ουργιῶν του, νὰ τὸν ἀπέτρεψαν ἀπὸ τὸ νὰ συμπεριλά-
βει, τουλάχιστον σὲ πρώτη – ἐπίσης εἰκαζόμενη – φά-
ση τὸ σύνολο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ του ἔργου.
Ἂς μὴν λησμονοῦμε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία
παρέμενε – καὶ παραμένει – ἀρνητικὴ κατὰ βάσιν,
καὶ ἐνίοτε μόνον ἀνεκτική, ἀπέναντι στὸ μουσικὸ εἶδος
καὶ ὕφος ποὺ πρέσβευε ὁ Πολυκράτης καὶ οἱ ὁμότε-
χνοί του, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ὅλο αὐτὸ κλίμα νὰ μὴν
εὐνοοῦσε οἱανδήποτε σχετικὴ ἐκδοτικὴ ἀπόπειρα.

48. Ὁ γράφων, καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸ
Ὠδεῖον Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴς τῆς Ἀνδρικῆς Πολυ-
φωνικῆς Χορωδίας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη
Ἀθηνῶν, εἶναι Ὑπ. διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Μουσικῶν
Σπουδῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, βλ. καὶ σημ. 22.
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Ἀνάμεσα στοὺς πολλοὺς θησαυροὺς τοῦ Ἀρχείου
τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν ποὺ προσφάτως ἦρθαν στὸ
φῶς1 εἶναι καὶ ἕνα ἄγνωστο χειρόγραφο ἔργο. Πρό-
κειται γιὰ ἕναν ἡμιτελῆ κύκλο Ἑλληνικῶν Χορῶν

«μὲ ἐπεξεργασία καὶ ἐνορχήστρωση Μίκη Θεοδω-
ράκη» καὶ ἡμερομηνία 10 Μαρτίου 1950, δηλαδὴ
ἕνα ἔργο ἀπὸ τὸ τελευταῖο ἔτος σπουδῶν τοῦ συν-
θέτη στὸ Ὠδεῖο.2 Σύμφωνα μὲ τὸν κατάλογο ποὺ
ὑπάρχει στὴ σελίδα 10 τοῦ χειρογράφου, ὁ στόχος
τοῦ τελειόφοιτου μαθητῆ σύνθεσης ἦταν νὰ γρά-
ψει 12 διαφορετικοὺς χοροὺς (1. Σπερβέρι, 2. Τσα-
κώνικος, 3. Καρπαθιώτικος, 4. Καλαματιανός, 5.
Τσιριγιώτικος, 6. Καρυῶν, 7. Μακεδονικός, 8. Φυ-
σούνι, 9. Καραγκούνα, 10. Κερκυραϊκός, 11. Κρη-
τικός, 12. Πηλιωρίτικος), ὅμως μόνο οἱ πρῶτοι
ἐννέα βρέθηκαν στὸ ἀρχεῖο, καὶ αὐτοὶ ὄχι ὅλοι ὁλο-
κληρωμένοι (κάποιοι εἶναι ἡμιτελεῖς ἢ λείπουν μέ-
ρη τῆς ἐνορχήστρωσης). Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει
τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ ἀρχεῖο ἔχει βρεθεῖ καὶ μέρος

τοῦ ὑλικοῦ ὀρχήστρας (πάρτες), τὸ ὁποῖο ὅμως
ἀντιστοιχεῖ σὲ δέκα χορούς, γεγονὸς ποὺ ὑπονοεῖ
τὴν σύνθεση καὶ δέκατου – τουλάχιστον – χοροῦ,
ἐνῶ δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπάρχει καὶ μία πιὸ ὁλο-
κληρωμένη παρτιτούρα τοῦ ἔργου ποὺ αὐτὴ τὴ
στιγμὴ λανθάνει. Ἐλπίζουμε σύντομα νὰ ἔρθει
στὸ φῶς. Ἐδῶ δημοσιεύουμε τὴν πρώτη σελίδα
ἀπὸ τὸν πρῶτο χορὸ (Σπερβέρι). 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η Σ

1. Εὐχαριστῶ τὴν ὑπεύθυνη τοῦ Ἀρχείου τοῦ Ὠδείου
Ἀθηνῶν, Στέλλα Κουρμπανᾶ, γιὰ τὴν ἐπισήμανση.

2. Γιὰ τὶς σπουδὲς ἀλλὰ καὶ τὶς μαθητικὲς συνθέσεις τοῦ
Θεοδωράκη στὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν, βλ. Alexandros
Charkiolakis, «Mikis Theodorakis’ Diplomas and
Early Compositions», ἀνακοίνωση στὸ συνέδριο Music,
language & identity in modern Greece. Defining a nation-

al art music in the 19th & 20
th centuries (Ἀθήνα, 8-10

Μαΐου 2015).
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Α Π Ο  Τ Ο  Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Τ Ο Υ  Ω Δ Ε Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

Οἱ ἄγνωστοι Ἑλληνικοὶ Χοροὶ τοῦ Μίκη Θεοδωράκη
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