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580 Βιβλιοκριαίαι (Ίφιγ. Γρ. Διδασκάλου, TÒ δημοτικό τραγούδι τής Καστοριάς)

’Ιφιγένειας Γρ. Διδασκάλου, TÒ δημοτικό τραγούδι τής 
Καστοριάς. Διάλεξις οργανωθεΐσα υπό τής «Μακεδονικής Εστίας». Άθή- 
ναι 1963. [Μακεδονική Εστία 2]. 8ον, σ. 27.

'Η συγγραφεύς τών ανωτέρω κριθέντων «Καστοριανών», κληθεΐσα 
εις ’Αθήνας υπό τής «Μακεδονικής Εστίας», ώμίλησεν εις την αίθουσαν 
τοΰ Παρνασσού περί του δημοτικού τραγουδιού τής Καστοριάς μέ την συμ
μετοχήν τής χορφδίας τοΰ Μουσικοφιλολογικοϋ Συλλόγου Καστοριάς. Καί 
εις την ομιλίαν ταΰτην είναι καταφανής ή εκχειλίζουσα αγάπη τής συγγρα
φέας προς την γενέτειραν καί παν δ,τι σχέσιν έχει προς αυτήν, καθώς καί 
ή ρωμαντική εν γένει διάθεσις.

’Ασφαλώς το δημοτικό τραγούδι τής Καστοριάς δεν είναι μόνον τής 
Καστοριάς, αλλά καί άλλων τόπων τής Μακεδονίας καί τής άλλης Ελλά
δος, πολλάκις από τής Κύπρου καί τής Καππαδοκίας μέχρι τής ’Ηπείρου 
καί τής Κερκύρας. Έκ των παρατιθεμένων κειμένων τρία μόνον ευρίσκω 
ως επιχώρια, τής Ρουσούλαινας (σ, 22), τής Ά ν θ η ν ά ς (σ. 
22) καί τής Ρ ί ν κ ο (σ. 26 γράφε Ρ ή ν κ ω). Τά υπόλοιπα είναι σχεδόν 
πανελλήνια, προσηρμοσμένα εδώ κ’ Ικεΐ προς το περιβάλλον τής Καστοριάς. 
Ούτα) π.χ. τό φαινόμενον ως επιχώριον τής Νέτας τοΰ Φασούλα 
(σ. 20) επιχωριάζει άπροσώπως καί αλλαχού, ως εξής :

cO ήλιος βασιλεύει στα ηαραϋνρια σου 
και συ, διαβόλου κόρη, βάφεις τά φρύδια σου.

Τό άναφερόμενον εις τήν άλωσιν τού Κάστρου τής Καστοριάς (σ. 23) 
είναι τό πανελληνίως γνωστόν «Τοΰ Κάστρου τής ‘Ω ρ ι ά ς», τό 
όποιον οί Καστοριανοί ενετόπισαν εις τήν πόλιν των.

Δεν γνωρίζω αν τό αυτό συμβαίνει καί μέ τάς μελφδίας. Ή συγγρα
φεύς πολύ δρθώς τονίζει τήν σημασίαν τούτων. «Δίχως μουσική (λέγει)... 
δεν μπορούμε να υποψιαστούμε τό βάθος τού πόνου ή τό μέγεθος τής αγά
πης, πού κρύβεται μέσα στα λόγια τοΰ τραγουδιού. Τίποτα τό Ιδιαίτερο, τό 
πρωτότυπο ή τό δυνατό στο τραγούδι, δταν τό άντικρύσουμε γυμνό από τόν 
ήχο του». Διά τούτο καί είναι ατελείς δλαι αί συλλογαί δημοτικών τρα- 
γουδιών, δσαι εδημοσιεύθησαν καί δημοσιεύονται ακόμη άνευ τής μουσι
κής των. Δυστυχώς καί εις τήν προκειμένην περίστασιν παρά τήν ορθήν πε- 
ποίθησιν τής όμιλητρίας τά ρίσματα εδημοσιεύθησαν χωρίς τήν μουσικήν 
των, ώστε ή περί αυτών κρίσις να μή είναι δυνατόν να είναι πλήρης. ’Ί
σως είς τούτο να συνετέλεσε καί ή πρόσθετος δαπάνη, ή οποία όμως ποτέ 
δεν είναι άχρηστος ούτε αποτελεί πολυτέλειαν.
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