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ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ 

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ TOT ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΑΙΤΕΤΜΑΤΟΣ της Βενετίας 

άπο τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη τον Μάιο του 1797 και ή αντικα

τάσταση του από ενα προσωρινό διευθυντήριο δεν σήμανε μόνο την κατά

λυση ενός εκ τών παλαιοτέρων ευρωπαϊκών κρατών και την πτώση ενός 

καθεστώτος πού βρισκόταν άπό δεκαετίες ήδη σε φανερή κρίση* δρομο

λόγησε επίσης μια σειρά πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στις εξαρ

τώμενες άπο τή Γαληνότατη περιοχές, μία άπο τις όποιες ήταν και το 

Ιόνιο 'Αρχιπέλαγος. 

Τα νέα δεδομένα πού έφεραν οι Γάλλοι στα Επτάνησα και ή άμεση 

επαφή τών κατοίκων τους με αυτά, παρά τό σύντομο της γαλλικής παρου

σίας, είχαν λοιπόν άμεσες και έμμεσες τοπικές κοινωνικές επιπτώσεις, οι 

όποιες θα Οριζαν σε μεγάλο βαθμό τις έθνικοπολιτικές διεκδικήσεις του 

19ου αιώνα. Ή πρώτη κατηγορία είχε μία τουλάχιστον εμφανή αίτια: ή 

γαλλική παρουσία, όπως και οποιοδήποτε άλλο ξένο καθεστώς, θα όφειλε 

να βρει εντόπια ερείσματα γιά να εδραιωθεί σε μία κοινωνία στην όποια ή 

μουδιασμένη αριστοκρατία είχε στερηθεί τά παλαιά της προνόμια, ή άπει

ρη μεσαία τάξη ήταν έτοιμη να διεκδικήσει τά δικά της δικαιώματα, ενώ ή 

«τρίτη τάξη» ήταν μάλλον ανέτοιμη να αναλάβει δυναμικά τό ρόλο της. 

Στο πλαίσιο αυτό οι επαναστατικές εορτές έπαιξαν στα Επτάνησα, 

όπως και σέ άλλες υπό γαλλικό έλεγχο ευρωπαϊκές περιοχές, κεντρικό 

ρόλο. Οι εκδηλώσεις αυτές, με κορυφαία τήν επέτειο της Ανακήρυξης της 

Δημοκρατίας (1 Vendemaire 1-22/9/1792), είχαν άκρως προπαγανδιστικό 

χαρακτήρα, λάμβαναν χώρα σέ τακτά χρονικά διαστήματα και εξέφραζαν 

τά νέα δεδομένα με συμβολικό και εκλαϊκευμένο τρόπο, ώστε τά επανα

στατικά μηνύματα να γίνονται κατανοητά άπο (και να διαδίδονται σέ) 

ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, δεν θά ήταν υπερβολή νά ισχυρι

στεί κανείς ότι άπο πλευράς πολιτιστικής πολιτικής οι υπαίθριες εορτές 

ήταν σημαντικότερες άπο εκείνες τών θεάτρων. "Αλλωστε, όπως πολύ εύ

στοχα έχει ειπωθεί, «με τραγούδια, εμβατήρια και παιάνες καλλιεργείται 
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χι ογκώνεται ό ξεσηκωμός των μαζών».1 Ειδικά για την Κέρκυρα του 1797 

οι επαναστατικές εορταστικές εκδηλώσεις απευθύνονταν σέ σαφώς περισ

σότερους θεατές-άκροατές άπό εκείνους του θεάτρου San Giacomo, ή εί

σοδος στο όποιο έπαψε ασφαλώς να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της 

αριστοκρατίας, άλλα, παρότι συνέχιζε μέ αμείωτους ρυθμούς τις δραστη

ριότητες του και κατά την περίοδο τών Δημοκρατικών Γάλλων,2 εξυπηρε

τούσε μικρό αριθμό θεατών λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του. 

Οι υπαίθριες επαναστατικές εορτές τόσο στην ίδια τη Γαλλία δσο και 

στις περιοχές της Ευρώπης δπου επικράτησαν οι Δημοκρατικοί Γάλλοι, 

είχαν, άπό την αρχή της Επανάστασης, σαφώς ευρύτερο κοινωνικό χαρα

κτήρα, άλλα δέν στερούνταν αναφορών στην προηγούμενη τάξη πραγμά

των. Ή παλαιοκαθεστωτική μεγαλοπρέπεια και οι πομπώδεις εκδηλώσεις 

είχαν θέση και στό νέο πολιτικό γίγνεσθαι, και ασφαλώς ή μουσική έπαιζε 

σημαντικότατο ρόλο. Επιπλέον, σέ επίπεδο συμβολισμού, συχνά και ου

σίας, οι εκδηλώσεις αυτές ήρθαν να αντικαταστήσουν τις τελετές της χρι

στιανικής Εκκλησίας μέ εκείνες τής «νέας θρησκείας» τής Ελευθερίας, 

τής Δημοκρατίας και τού Όρθού Λόγου. Στό συγκεκριμένο πλαίσιο οι ύμνοι 

και τα επαναστατικά τραγούδια εξυπηρετούσαν θέματα ουσίας, άλλα και 

πρακτικές ανάγκες.3 

Σέ κάθε περίπτωση, όταν τό 1797 οι Γάλλοι έφτασαν στην Κέρκυρα, ή 

περίοδος τών μεγάλων επαναστατικών πανηγυρισμών πού κορυφώθηκε 

στα χρόνια του Ροβεσπιέρου είχε αρχίσει εμφανώς να ατονεί. 'Ήδη άπό τό 

1. Λέανδρος Βρανούσης, ((Ό "Πατριωτικός Ύμνος" του Ρήγα και ή "Ελληνική 

Καρμανιόλα"», Εις μνήμην Κ. Άμάντου 1874-1960, Λθήνα 1960, σ. 299-336, ιδιαίτε

ρα σ. 302. 

2. 'Εμμανουήλ Ροδοκανάκης, Ό Βοναπάρτης και al Ιόνιοι Νήσοι, Κέρκυρα 1937, 

σ. 153, Στέφανος-Κωνσταντίνος Βούλγαρης (απόδοση), 'Ιερεύς Πετρος-Πολύκαρπος 

Βούλγαρης: Χρονικό μιας πολιορκίας (1798-1799), Λθήνα, 'Έκδοση 'Αναγνωστικής 

Εταιρίας Κερκύρας, 2001, σ. 31, 57, Πλάτων Μαυρομούστακος, ((Το ιταλικό μελόδρα

μα στο θέατρο Σαν Τζιάκομο τής Κέρκυρας)), Παράβασις 1 (1995), 147-191, καθώς και 

πληθώρα αρχειακού ύλικοΰ πού βρίσκεται διασκορπισμένο σέ δλη την αρχειακή σειρά 

τών Δημοκρατικών Γάλλων τών 'Αρχείων Νομοΰ Κερκύρας (μερικά πρώτα συμπερά

σματα βασισμένα στο συγκεκριμένο υλικό στο Κώστας Καρδάμης, ((Το μουσικό θέατρο 

και οι επαναστατικές εορτές στην Κέρκυρα τών Δημοκρατικών Γάλλων (1797-1799))), 

ανακοίνωση στην ημερίδα Ή ελληνική μουσική και η Γαλλία, Λθήνα, Γαλλικό 'Ινστι

τούτο 'Αθηνών, 24/2/2007 (υπό δημοσίευση). 

3. Mona Ozouf, Festivals and the French Révolution, Alan Sheridan (μτφ.), 

London, Harvard University Press, 1988, σ. 268. 
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φθινόπωρο του 1795 είχαν καθιερωθεί νέες επαναστατικές εορτές, οι ό

ποιες, τιμώντας μεταξύ άλλων τη γεωργία, τό γάμο ή τη νεότητα, είχαν 

χαρακτήρα σαφώς αλληγορικό και ηθικοπλαστικό.4 Μέ τόν τρόπο αυτό 

δρούσαν προπαγανδιστικά, και ταυτόχρονα πρόβαλλαν τό πρότυπο του 

ενάρετου πολίτη και έμμεσα την ηθική διάσταση της μουσικής. Ή μου

σική γλώσσα τέτοιων δημόσιων εκδηλώσεων είχε επηρεαστεί άπό τα πρό

τυπα του Gluck, τα δημοφιλή και χαρακτηριζόμενα άπό απλότητα ακού

σματα τής opéra comique,5 καθώς και άπό τους δυναμικούς έμβατηριακούς 

ρυθμούς τής στρατιωτικής μουσικής, χαρακτηριστικά πού στό σύνολο 

τους συνέβαλλαν στή διεισδυτικότητα των επαναστατικών συνθέσεων. Τό 

συγκεκριμένο γνώρισμα ήταν κομβικό για τήν επιτυχία παρόμοιων διορ

γανώσεων, μιας και σε αυτές οι συμμετέχοντες, υπερβαίνοντας τό ρόλο του 

απλού θεατή, λάμβαναν μέρος ενεργά τραγουδώντας επαναστατικά άσμα

τα και ύμνους. 

Μέ τή σύνθεση μουσικών έργων για τις επαναστατικές εορταστικές 

περιστάσεις ασχολήθηκαν κορυφαίοι συνθέτες, όπως ό Etienne Méhul, ό 

François Gossec ή ό Giovanni Paisiello. Άπό τήν άλλη, όμως, ή συντεθειμέ-

νη τό 1792 Μασσαλιώτιδα ήταν έργο του απλού στρατιωτικού Joseph Rou

get de Lisle, ή θρυλική Καρμανιόλαήταν ανώνυμο δημιούργημα βασισμένο 

σέ έναν δημοφιλή χορό τής περιόδου και τό Ah, ça ira είχε επίσης λαϊκή 

χορευτική καταγωγή. Δέν είναι τυχαίο ότι ή δεύτερη αυτή ομάδα συνθέσε

ων απέκτησε γρήγορα εμβληματικό χαρακτήρα, διαδόθηκε ταχύτατα στό 

λαό και σύντομα οι συγκεκριμένες μελωδίες έγιναν γνωστές και έκτος γαλ

λικών ορίων, του ελληνικού χώρου μή εξαιρουμένου.6 

4. Οι εορτές αυτές καθιερώθηκαν επίσημα στις 3 Brumaire IV (25/10/1795). Βλ. 

Adelaide de Place, La vie musicale en France au temps de la Révolution, Paris, Fayard, 

1989, σ.222. 

5. Υπενθυμίζεται δτι ό δρος opéra comique δεν περιγράφει τήν ((κωμική όπερα», 

άλλα το είδος εκείνο του γαλλικού μουσικού θεάτρου το όποιο χαρακτηρίζεται από το 

συνδυασμό πρόζας και δημοφιλών μουσικών ακουσμάτων. Βλ. σχετικά, Μ. Elizabeth 

C. Bartlet - Richard Langham Smith, «Opéra comique», Stanley Sadie (έπιμ.), The New 

Grove Dictionary of Music and Musicians1 τ. 18, London, Macmillan Publishers Ltd, 

2001, σ.577-584. 

6. Σέ σχέση μέ τή διερεύνηση τής απήχησης τών τόσο διαδεδομένων επαναστα

τικών ακουσμάτων στην Ελλάδα δεσπόζουσα θέση κατέχει ό Λέανδρος Βρανούσης, ό 

οποίος ασχολήθηκε συστηματικά μέ τό συγκεκριμένο ζήτημα στα ύπερπολύτιμα μελε

τήματα του για τόν Ρήγα και τήν εποχή του, ενώ ή ανακοίνωση του στό συνέδριο Ή 

Γαλλική 'Επανάσταση χαί ό Νεώτερος 'Ελληνισμός ('Αθήνα, 14-17/10/1987) αφορούσε 
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Επιδιώκοντας, λοιπόν, την προβολή ενός διττού πολιτικοί) και ήθικοΰ 

χαρακτήρα —στο βαθμό πού οι δυο έννοιες μπορούσαν να είναι διακριτές 

στα χρόνια της Επανάστασης— οι επαναστατικές εορτές έφτασαν και στα 

Ιόνια, και αρχικά σέ μια Κέρκυρα συνηθισμένη άπό τήν εποχή των Βε

νετών σέ μεγαλοπρεπείς, τηρουμένων τών αναλογιών, δημόσιες τελετές.7 

Λίγες μέρες μετά τήν επίσημη πολιτειακή αλλαγή διοργανώθηκε στή 

Σπιανάδα ή πρώτη άπό τις επαναστατικές πανηγυρικές εκδηλώσεις, εκεί

νη του Φυτέματος του Δένδρου της Ελευθερίας, ενώ ανάλογες τελετές 

πραγματοποιήθηκαν λίγο αργότερα και στα άλλα νησιά.8 Ή συγκεκριμέ

νη παλλαϊκή εκδήλωση, ή όποια λάμβανε χώρα σέ κάθε νέα περιοχή πού 

περνούσε υπό γαλλικό έλεγχο, συμβόλιζε τήν πολιτειακή αλλαγή και τήν 

εδραίωση του νέου καθεστώτος. Στην κερκυραϊκή εκδοχή του το θέαμα 

έπαιξε κεντρικό ρόλο και ή μουσική κατείχε πρωτεύουσα θέση, καθώς 

μαρτυρεΐται ή συμμετοχή μπάντας και ή φωνητική απόδοση πατριωτικών 

ύμνων άπό τους παρευρισκόμενους. Μάλιστα, ή εκδήλωση κορυφώθηκε 

αφενός στό κερκυραϊκό θέατρο σέ κλίμα συναίνεσης μέ μία γεμάτη πολιτι

κούς συμβολισμούς παράσταση και αφετέρου μέ ενα είδος παλλαϊκής δε

ξίωσης στην πλατεία της πόλης.9 

Κατά τή διάρκεια του υπαίθριου μέρους της εορτής ή μπάντα παιάνι-

άκριβώς τον αντίκτυπο τών γαλλικών επαναστατικών ύμνων στή νεότερη Ελλάδα μέ 

ειδική αναφορά στή μουσική και τα κείμενα τους. Ά π ό τήν άλλη, κορυφαίοι ερευνητές, 

δπως ό Γρηγόριος Θ. Στάθης («Τα επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα και το μέλος 

τους», Αντί 652 (16/1/1998), 52-55), προτίμησαν να αναφερθούν συνοπτικότατα στις 

τόσο σημαντικές γαλλικές μουσικές αναφορές του Ρήγα. 

7. Για τή θέση και τή σημασία τών δημόσιων τελετών στή βενετική Κέρκυρα, βλ. 

Άλικη Νικηφόρου, Δημόσιες τελετές στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της βενετικής 

κυριαρχίας, 'Αθήνα, Θεμέλιο, 1999. 

8. Βλ., ενδεικτικά, Έρμάννος Λούντζης, Τα 'Επτάνησα έπι Γάλλων Δημοκρα

τικών, Άβιγαΐλ Λούντζη Νικοκάβουρα (μτφ.), Κέρκυρα 1971, σ. 57-61, Λεωνίδας 

Ζώης, Ιστορία της Ζακύνθου, 'Αθήνα 1955, σ. 190-192, Γεώργιος Μοσχόπουλος, 

'Ιστορία της Κεφαλονιάς, τ. 2, 'Αθήνα, Κέφαλος, 1988, σ. 25-28. 

9. Σχετικά μέ τις εκδηλώσεις και τις ετοιμασίες πού σχετίζονταν μέ το φύτεμα 

του Δένδρου της Δημοκρατίας σημαντικές πληροφορίες προσφέρει αρχειακό υλικό πού 

φυλάσσεται στα 'Αρχεία τού Νομού Κερκύρας (Α.Ν.Κ.), Δημοκρατικοί Γάλλοι φάκ. 2, 

2/3, 4, 5 και 3/24. Βλ. και Ν. Β. Μάνεσης, ((Περί Νικολάου 'Αρλιώτη και τών χειρο

γράφων χρονικών αυτού», Κερκυραϊκά Χρονικά 8 (1960), 69-141, ιδιαίτερα 102. 

Λεπτομερής περιγραφή στο Παναγιώτης Χιώτης, 'Ιστορικά απομνημονεύματα, Κέρ

κυρα, Τυπογραφεΐον της Κυβερνήσεως, 1863, τ. 3, σ. 584-586. 
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σε τή Μθίσσαλιώτι8θί άπό μια ειδικά κατασκευασμένη εξέδρα.10 'Ασφαλώς, ή 

επιλογή ενός συνόλου πνευστών —το οποίο στις αρχειακές πηγές αναφέρε

ται ώς «stromenti marziali», «bellici strömend», «musica guerriera», 
«fanfara» ή απλώς «musica»— για τή διεκπεραίωση τών μουσικών μερών 

στις υπαίθριες επαναστατικές εορτές ήταν επιβεβλημένη για πολλούς λό

γους. Λόγω του ηχητικού Ογκου τους, τα σύνολα πνευστών ήταν ιδανικά για 

ανοικτούς χώρους, ένώ ώς στρατιωτικό μουσικό σύνολο ήταν εύκολο να βρε

θεί τοπικά ή μπορούσε να δημιουργηθεί ή να συμπληρωθεί ad hoc από εντό

πιους μουσικούς.11 Ή χρήση και ή σημασία τέτοιων συνόλων για τίς επανα

στατικές εορτές, άλλωστε, είχε επιβεβαιωθεί άπό τα πρώτα χρόνια της Ε 

πανάστασης και είχε επισημοποιηθεί το 1795 μέ τήν ίδρυση του περίφημου 

σήμερα Conservatoire του Παρισιού, τό οποίο είχε ώς αρχικό σκοπό τήν 

εκπαίδευση μουσικών μπάντας και χορωδών για τήν επένδυση τών εορτών.12 

Στην περίπτωση της Εορτής του Δένδρου της Δημοκρατίας, άλλα και 

Ολων τών τακτικών ή εκτάκτων εορτών πού διοργανώθηκαν στα Ιόνια 

νησιά κατά τή συγκεκριμένη περίοδο και στις όποιες μαρτυρεΐται ή παρου

σία μπάντας,13 τό ακριβές μέγεθος τού μουσικού αυτού συνόλου παραμένει 

άγνωστο. 'Ασφαλώς, όμως, θα ήταν εξαιρετικά απίθανο νά έφτανε τα 

τεράστια μεγέθη τών παρισινών πολυμελών σωμάτων. 'Αντίθετα θά πρέ

πει νά θεωρείται πιό κοντά στην πραγματικότητα ή υπόθεση Οτι τό σύνολο 

10. Χιώτης, Ιστορικά απομνημονεύματα, δ.π. 

11. Τέτοια είναι ή περίπτωση τού κλαρινετίστα του κερκυραϊκού θεάτρου Ge

rolamo Battagel (βλ. Α.Ν.Κ., Δημοκρατικοί Γάλλοι φάκ. 11, Βιβλίον αλληλογραφίας), 

πού ασφαλώς είναι γόνος της οικογενείας Battagel, ή όποια είχε σημαντική μουσική 

δράση εντός και έκτος Κερκύρας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. 'Επίσης, υπολογίσιμη 

δύναμη αποτελούσαν και οι μουσικοί τών βενετικών στρατιωτικών μουσικών σωμάτων 

(βλ. παρακάτω). 

12. Βλ., ενδεικτικά, Janet Κ. Page, ((Band: 1600-1800: Military music», Stanley Sa

die (έπιμ.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, δ.π., τ. 2, σ. 623-626, 

ιδιαίτερα σ. 625. 

13. Πηγές στην αρχειακή σειρά τών Δημοκρατικών Γάλλων τών Α.Ν.Κ. (π.χ. 

Δημοκρατικοί Γάλλοι φάκ. 2,6/54, 7/34, 47), καθώς και μαρτυρίες εποχής, δπως αυτές 

τού'Αρλιώτη (Μάνεσης, «Περί Νικολάου Άρλιώτη [...]», ο.π., 104) ή τού ιερέα Πολύ

καρπου Βούλγαρη (Στέφανος-Κωνσταντίνος Βούλγαρης (απόδοση), Ιερεύς Πετρος-

ΠολύκαρποςΒούλγαρης [...], δ.π.), δημιουργούν τή βεβαιότητα δτι ή συμμετοχή του

λάχιστον ενός στρατιωτικού μουσικού σώματος στις εορτές αυτές καθ' δλη τήν περίοδο 

τών Δημοκρατικών Γάλλων ήταν κομβική για τήν επιτυχία τών εκδηλώσεων. Βλ. και 

Λούντζης, Τα Επτάνησα επί Γάλλων Δημοκρατικών, δ.π., σ. 57-61, Ζώης, Ιστορία 

της Ζακύνθου, δ.π., σ. 190-192. 
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αυτό ήταν ολιγάριθμο. Ό πλέον συνηθισμένος αριθμός μελών μιας γαλ

λικής στρατιωτικής μπάντας ακόμα και την περίοδο τής 'Επανάστασης 

δεν υπερέβαινε τα εξι άτομα (ζεύγη κλαρινέτων, κόρνων και φαγκότων),14 

ό όποιος ειδικά στη Γαλλία μπορούσε να αυξηθεί με Ομποε, φλάουτα, τρο

μπόνια, κρουστά και άλλα όργανα, αν οι συνθήκες το επέτρεπαν. Στις 

μεγάλες εορτές ό παραπάνω αριθμός πολλαπλασιαζόταν για ευνόητους λό

γους. "Αλλωστε, είναι αναμφισβήτητο ότι ή Γαλλική Επανάσταση αύξησε 

το πλήθος τών εκτελεστών και τήν ποικιλία τών οργάνων τής μπάντας, 

οδηγώντας αποφασιστικά το δημοφιλέστατο αυτό σύνολο πιο κοντά στη 

σημερινή μορφή του, καθώς και ότι στις επαναστατικές εορτές οφείλεται ή 

ποσοτική και ποιοτική αύξηση του ρεπερτορίου τών ορχηστρών πνευστών. 

Παρά ταύτα, ακόμα και στην ίδια τή Γαλλία, αν και στις επαναστατικές 

εορτές ό συνδυασμός τρίφωνης ανδρικής χορωδίας μέ μία αρκετά μεγάλη 

μπάντα ήταν συνηθισμένος, οι συνθήκες δέν ευνοούσαν πάντοτε τέτοια 

αύξηση. 'Έτσι, πολύ συχνά, και ιδιαίτερα στις μικρότερης σημασίας εκδη

λώσεις, το μουσικό μέρος περιελάμβανε τή συμμετοχή μιας μόνο φωνής μέ 

συνοδεία ενός σεξτέτου οργάνων.15 

Στην περίπτωση τών αστικών κέντρων τών Έπτανήσων τα ακούσμα

τα τών στρατιωτικών μουσικών σωμάτων ήταν ούτως ή άλλως οικεία και 

συνδεδεμένα μέ τή σοβαρότητα τών δημοσίων τελετών. Οι βενετικές 

φρουρές και ορισμένοι κρατικοί αξιωματούχοι είχαν άπό παλιά στην υπη

ρεσία τους αντίστοιχα μουσικά σύνολα.16 Μάλιστα ή συνεχής παρουσία 

τών στρατιωτικών μουσικών συγκροτημάτων στα Ιόνια άπό τή βενετική 

περίοδο εως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα τα αναδεικνύουν ως τα 

παλαιότερα και μακροβιότερα μουσικά σχήματα τής περιοχής.17 Πέρα άπό 

14. Roger Hellyer, «Harmoniemusik», Stanley Sadie (έπιμ.), The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, δ.π., τ. 10, σ. 856-858, ιδιαίτερα σ. 856. 

15. ((The fêtes and songs of the French Revolution», Geoffrey Hindley (έπιμ.), The 

Larousse Encyclopedia of Music, London, The Hamlyn Publishing Group, 1975, σ. 285-

286. 

16. Νικηφόρου, Δημόσιες τελετές στην Κέρκυρα [...], δ.π., σ. 113, 178, 180,212, 

239, 240, 365. Ειδικά για τήν ύπαρξη τέτοιων μουσικών σωμάτων τις παραμονές τής 

γαλλικής παρουσίας στο νησί, βλ. Ροδοκανάκης, Ό Βοναπάρτης και αϊ Ιόνιοι Νήσοι, 

δ.π., σ. 35-36. 

17. Για μία επιγραμματική θεώρηση τής θέσης τής στρατιωτικής μπάντας στα 

Επτάνησα, βλ. Κώστας Καρδάμης, ((Σκέψεις για τήν προϊστορία τής μπάντας στα 

Επτάνησα», Τριμηνιαίο Δελτίο 'Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής 3 (Ίούλιος-

Σεπτέμβριος 2006), 6-7. 
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τον σημαντικό ρόλο πού έπαιξαν οι στρατιωτικές μπάντες στη διαμόρφω

ση των συνθηκών εκείνων οι όποιες έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία 

κατά τον 19ο αιώνα και μη στρατιωτικών συνόλων πνευστών, πρέπει να 

υπογραμμιστεί δτι την περίοδο 1797-1799 τα γαλλικά ένστολα μουσικά 

σώματα μετέφεραν τις ήχοεικόνες της Επανάστασης σέ ευρύτερες κοινω

νικές ομάδες μέσω τών υπαίθριων εμφανίσεων τους. Αυτό ήταν ήδη μια 

πραγματικότητα στο πλαίσιο τών θρησκευτικών τελετών από τή βενετική 

περίοδο, αφού αυτές συγκέντρωναν μεγάλο αριθμό πολιτών τόσο άπό τόν 

αστικό δσο και άπό τόν έξωαστικό χώρο. Τήν περίοδο τών Δημοκρατικών 

Γάλλων το εθισμένο στην μπάντα κοινό μυήθηκε άπό τό συγκεκριμένο 

σύνολο στα ακούσματα της επαναστατημένης Γαλλίας, τα όποια επηρέα

σαν σέ πανευρωπαϊκό επίπεδο τή μουσική του τέλους του 18ου και της 

αρχής του 19ου αιώνα. 

Σέ επίπεδο ποιητικής έκφρασης, οι Επτανήσιοι διανοούμενοι και 

λογοτέχνες, στή συντριπτική πλειονότητα τους μέτοχοι του πνεύματος 

του Διαφωτισμού και οπαδοί τών φιλελεύθερων ιδεών, δέν έμειναν ανενερ

γοί μπροστά στις νεωτερικές ιδέες και εξελίξεις πού έφτασαν στα 'Ιόνια 

νησιά. 'Αντιθέτως, συμμετείχαν άμεσα στή διαμόρφωση τών πρώτων 

δημόσιων εκδηλώσεων μιας άπό τις χαρακτηριστικότερες, όπως θα επι

χειρηθεί να δειχθεί στή συνέχεια, μορφές λαϊκής μουσικής συμμετοχής 

στις νέες εξελίξεις τών Έπτανήσων, τήν απόδοση άπό τόν ίδιο τό λαό τών 

επαναστατικών ύμνων. Όρισμένα επαναστατικά στιχουργήματα μέ απλό, 

άλλα ταυτόχρονα έντονο ύφος, ήταν γνωστά στα 'Ιόνια νησιά πριν άπό τήν 

πολιτειακή αλλαγή του 1797 και οι μελωδίες τους ενθουσίαζαν τους μορ

φωμένους, άλλα και τις μή προνομιούχες τάξεις.18 'Έμποροι, ναυτικοί, 

φιλελεύθεροι 'Έλληνες και 'Ιταλοί, άλλα και τα γαλλικά τοπικά προξενεία, 

θα μπορούσαν να είναι μόνο μερικοί άπό τους παράγοντες πού έφεραν σέ 

επαφή τους Επτανήσιους μέ τις πρακτικές και τήν πολιτισμική έκφραση 

τής επαναστατημένης Γαλλίας, στό πλαίσιο τής όποιας επαναστατικά 

μουσουργήματα όπως ή Μασσαλιώτιδα και ή λαϊκότροπη Καρμανιόλα 

κατείχαν πλέον εμβληματικό χαρακτήρα. 

Στις αρχές του 1798 έφτασε στην Κέρκυρα ό σύντροφος του φυλακι

σμένου Ρήγα, Χριστόφορος Περραιβός,19 όπου και έπανεκτύπωσε τόν Θού-

18. Ζώης, Ιστορία της Ζακύνθου, δ.π., σ. 190. 
19. Για τα γεγονότα πού ακολούθησαν τή σύλληψη του Ρήγα και τελικά οδήγησαν 

τον Περραιβό στην Κέρκυρα, βλ. Χριστόφορος Περραιβός, 'Απομνημονεύματα πολεμι-
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pio και τον Πατριωτικό 'Ύμνο (στον «ήχο» της Καρμανιόλας) του Θεσ

σαλού πατριώτη, το σύνολο σχεδόν των αντιτύπων τών οποίων θα κατέ

στρεφε για ευνόητους λόγους την άνοιξη του 1799 με την παράδοση της 

Κέρκυρας στον Ρώσο ναύαρχο Ushakov. Μεταξύ 1798 και 1803 ό Περ-

ραιβός συνέχισε την πατριωτική του δράση και με τή δημιουργία στιχουρ-

γημάτων, τα όποια πιθανότατα διέδιδε με τή χρήση συγκεκριμένων μελω

διών. Τήν ίδια, κατά προσέγγιση, περίοδο είδαν το φώς της δημοσιότητας 

τρεις επτανησιακές ελληνόγλωσσες εκδοχές της Μασσαλιώτιδος, μία άπό 

τον Ζακύνθιο 'Αντώνιο Μαρτελάο (ποιητή του όποιου τα επαναστατικά 

τραγούδια γνώρισαν ιδιαίτερη ίπο8οχτι άπό το λαό του νησιού),20 μία άπό 

τον, επίσης Ζακύνθιο, Θωμά Δανιελάκη και μία άπό ανώνυμο στιχουργό.21 

Εκείνη, μάλιστα, του Μαρτελάου, τόν όποιο ό Περραιβός θα συναντούσε 

το 1802,22 είχε σαφείς όφειλες στην περίφημη Ελληνική Μασσαλιώτιδα 

πού αποδίδεται στον Ρήγα, τό κείμενο της οποίας θα είχε γίνει γνωστό στή 

Ζάκυνθο ασφαλώς πριν άπό τό τέλος του 1797. Στην ίδια περίοδο πρέπει νά 

τοπο^ετ^ουν και τρία ανώνυμα και σε αρχαιοπρεπή γλώσσα στιχουργή-

ματα αφιερωμένα στον Βοναπάρτη και τή Γαλλία άπό κατοίκους της Πάρ

γας.2 3 

κά, 'Αθήνα 1836, σ. i, και Ό ίδιος, Σύντομος Βιογραφία του άοιδίμου Ρήγα Φεραίου του 

Θετταλοϋ, 'Αθήνα 1860. 

20. Σπυρίδων Δε Βιάζης (('Ανέκδοτος Μασσαλιωτικός Θούριος», 'Εστία I H ' , τχ. 

453 (2/9/1884), 571-572. Πρόκειται, για τον Ύμνο εις την περίψημον Γαλλίαν, τον 

άρχιστράτηγον Βοναπάρτην και τον στρατηγον Γεντιλλήν. Σχετικά και τα δσα αναφέ

ρει ό Δε Βιάζης στα "Απαντα Διονυσίου Σολωμού, Ζάκυνθος 1880, σ. λ', ενώ πληροφο

ρίες θα περιέχονταν και στο αδημοσίευτο άρθρο του ιδίου με τίτλο ((Αι Ζακυνθιναί Μασ

σαλιώτιδες κατά τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν», το όποιο μαρτυρεΐται στα κατάλοιπα 

του Επτανήσιου ιστοριοδίφη, βλ. Ντίνος Κονόμος, ((Σπυρίδων Δε-Βιάζης (1849-1927): 

'Αναγραφή τών έργων του», Ό Ερανιστής 7, τχ. 40-41 (Ίούλιος-Όκτώβριος 1969), 

117-170, ιδιαίτερα 170. Βλ. και Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή Σχολή, 'Αθήνα, 

Σαββάλας, 2003, σ. 24 και 29-32. 

21. Ά π . Β. Δασκαλάκης, Τα εθνεγερτικα τραγούδια του Ρήγα Βελεστινλή, 'Αθή

να, Βαγιονάκης, 1977, σ. 89. 

22. Λέανδρος Ι. Βρανούσης, (('Ένα περιζήτητο κερκυραϊκό χειρόγραφο: Ό κώδι

κας της αλληλογραφίας του Περραιβοΰ», Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, τ. 1, 

'Αθήνα 1967, σ. 47-57, ιδιαίτερα σ. 49. 

23. Α.Ν.Κ., Δημοκρατικοί Γάλλοι 4, ύποφ. Πάργας. Πρόκειται για τό Εις Γεώρ-

γιον Βοναπάρτε άρχιστράτηγον του Μεγάλου Γένους Γαλλίας τον της ελευθερίας μέγαν 

ήρωα και δυο 'Επιγράμματα εις δόξαν της ενδόξου και αυτοδεσπότου μητρός ημών 

Γαλλίας: « Ή δέσποινα Γαλλία, τή μητρί Ελλάδι» και « Ή Μήτηρ Ελλάς, τή Δεσποίνη 



Κ. Καρδάμης, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 87 

Ή τόσο προσφιλής στον Ρήγα, άλλα και σε άλλους πατριώτες, πρα

κτική της δημιουργίας πατριωτικών στιχουργημάτων βασιζόμενων στην 

ύπομνηστική δύναμη της μελωδίας δημοφιλών, επαναστατικών ή μή, τρα

γουδιών φαίνεται οτι βρήκε άμεση ανταπόκριση και στα Επτάνησα του 

1797, τής πρώτης (και, τελικά, μοναδικής) περιοχής του νεότερου ελληνι

σμού πού γνώρισε και σε πρακτικό επίπεδο τή μορφή του φιλελεύθερου 

καθεστώτος πού ευαγγελιζόταν ή Γαλλική 'Επανάσταση. Ή συγκεκριμέ

νη πρακτική, βασιζόμενη στα μουσικά ήθη τών Έπτανήσων, έπαιξε κομ

βικό ρόλο στην άμεση μουσική συμμετοχή του λαού στις επαναστατικές 

εορτές, ιδιαίτερα άν ληφθεί υπόψη δτι καθώς τα στιχουργήματα ήταν 

γραμμένα στην ελληνική δημοτική γλώσσα αποτελούσαν ενα πρόσφορο 

Οχημα προβολής τών επαναστατικών ιδεωδών σέ πληθυσμιακές ομάδες 

πού ίσως να μήν κατανοούσαν καλά τήν ιταλική (και σίγουρα αγνοούσαν 

απόλυτα τή γαλλική), ενώ ταυτόχρονα προέβαλλαν τόν εθνισμό μέσω τής 

χρήσης τής ζωντανής γλώσσας. 

Ύπό αυτές τις συνθήκες δέν προκαλεί έκπληξη δτι στις πηγές πού 

μιλούν για τήν κερκυραϊκή Εορτή τού Δένδρου τής Δημοκρατίας αναφέρε

ται ή συλλογική απόδοση άπό τους συμμετέχοντες «κάποιου ύμνου»,24 

χωρίς Ομως άλλη πληροφορία. Ό Παναγιώτης Χιώτης, πάντως, διασώζει 

τήν είδηση ότι ακούστηκε ενα ίταλόγλωσσο στιχούργημα με σαφείς μορ

φολογικές αναφορές στα μεταστασιανικά πρότυπα τής περιόδου,25 ενώ δέν 

έλειψε, όπως και σέ αντίστοιχες εκδηλώσεις στά άλλα νησιά, και ή λαϊκό-

τροπη και δημοφιλέστατη Καρμανιόλα?6 Παραδίδεται επίσης δτι «ανάμε

σα στά τραγούδια πού ό λαός τραγουδούσε ήταν και ό Θούριος τού Ρή

γα».2 7 Παρ' δλα αυτά, μπορεί σήμερα να ειπωθεί μέ αρκετή ασφάλεια δτι 

Γαλλία». Οι εύγλωττοι τίτλοι τών ποιημάτων, άλλα και το περιεχόμενο τους, άπηχοΰν 

τόσο τις προσδοκίες τών Ελλήνων από τον Βοναπάρτη, καθώς και τήν οργανική πολι

τισμική σχέση μεταξύ Γαλλίας και 'Αρχαίας Ελλάδας πού προβαλλόταν έντέχνως και 

από τις δυο πλευρές. 

24. Α.Ν.Κ., Δημοκρατικοί Γάλλοι φάκ. 2, 2/3, 4, 5 και 3/24. 

25. Δυο στίχοι τού ποιήματος παρατίθενται στο Χιώτης, Ιστορικά απομνημονεύ

ματα, [...], δ.π., σ. 585. 

26. Βρανούσης, ((Ό "Πατριωτικός 'Ύμνος" τού Ρήγα [...] », ο.π., σ. 330. 

27. Μία άπό τις πλέον πρόσφατες αναφορές στην πληροφορία αύτη άπό τήν Ελένη 

Κ. Κούκκου, ( Ιστορία τών Έπτανήσων από το 1797 μέχρι την Άγγλοκρατία: Πρώτες 

διπλωματικές ενέργειες του Ιωάννου Καποδίστρια, 'Αθήνα, Παπαδήμας, 1999, σ. 47), 

ή όποια, προφανώς, βασίζεται στη σχετική αναφορά πού περιέχεται στο Σπ. Θεοτόκης, 

Άναμνηστικον Τεύχος της Πανιονίου 'Αναδρομικής Εκθέσεως (β' μέρος), Κέρκυρα 
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κατά τη διάρκεια της Εορτής του Δένδρου της Δημοκρατίας στην Κέρκυ

ρα δεν τραγουδήθηκε το μονότονα προβαλλόμενο σε μετέπειτα περιόδους 

(και στή σημερινή) (('Ώς πότε παλικάρια», άλλα το τόσο διαδεδομένο στον 

ελληνικό χώρο τήν εποχή εκείνη «Δεύτε παίδες των Ελλήνων», δηλαδή ή 

Έλλψίκη Μασσαλιώτιδα.28 

,ΧΑν και ό Θούριος θεωρείται δτι συγγράφηκε στα μέσα του 1796, έγινε 

αρχικά γνωστός μέσω χειρόγραφων αντιγράφων ή προφορικά, μόνο στο 

χώρο τών Ελλήνων τής Βιέννης, ίσως και τής Μολδοβλαχίας,29 πριν τυ

πωθεί παράνομα στην αυστριακή πρωτεύουσα τό 1797. 'Ακόμα και αν 

κάποια άπό τα ελάχιστα αντίτυπα του Θούριου πού διέφυγαν τήν κατά

σχεση του έντυπου υλικού στην Τεργέστη στις 19/12/1797 κατάφερναν 

τελικά να φτάσουν στα Επτάνησα, αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί πριν 

άπό τα τέλη του Δεκεμβρίου του 1797 ή τις αρχές τού 'Ιανουαρίου του 1798, 

περίοδο κατά τήν όποια τα 'Ιόνια βρίσκονταν ήδη υπό γαλλικό έλεγχο και 

ή Εορτή τού Δένδρου τής Δημοκρατίας είχε ήδη πραγματοποιηθεί. 'Επι

πλέον τό παραδοσιακό τραγούδι Μία προσταγή μεγάλη, στή μελωδία τού 

όποιου ήταν βασισμένος ό Θούριος του Ρήγα,30 αν και ήταν τότε διαδεδο

μένο σε ενα μεγάλο μέρος τού ανατολικού κυρίως ηπειρωτικού ελλαδικού 

χώρου, δύσκολα θα μπορούσε να επηρεάσει τους εθισμένους στις άστικο-

λαϊκές μουσικές πρακτικές κατοίκους τών επτανησιακών διοικητικών 

κέντρων, σε βαθμό μάλιστα ώστε αυτό να τύχει κοινής άπο8ογΎ\ς και διά-

1917, σ. 151. Υπενθυμίζεται δτι ό Έρμάννος Λούντζης τό 1860 κάνει απλώς λόγο για 

τον ((ύμνο του Ρήγα», ό όποιος τραγουδήθηκε στις πρώτες αυτές επαναστατικές επτα

νησιακές εορτές, βλ. Λούντζης, Toc Επτάνησα επί Γάλλων Δημοκρατικών, δ.π., σ. 57. 

28. [Ν. Γ. Πολίτης], ((Δημώδης φιλολογία», Εστίατχ. 92 (2/10/1877), 626-631 

ιδιαίτερα 629-631. Για τήν ξεχωριστή διάδοση τής 'Ελληνικής Μασσαλιώτι8οςη βλ. και 

Δασκαλάκης, Τα εθνεγερτικά τραγούδια του Ρήγα [...], δ.π., σ. 72-103. 'Ενδεικτικό 

τής σύγχυσης πού επικρατεί σχετικά με τή μουσική του Θούριου είναι ή διαβεβαίωση 

δτι το «ΛΩς πότε παλικάρια» τραγουδιέται ((κατά τον ήχο τής Μασσαλιώτιδος» ( [Σπυρ. 

Π. Λάμπρος], «Ρήγας Βελεστινλής», Λεξικον Έγκυκλοπαιδικόν, Ν. Γ. Πολίτης 

(έπιμ.), τ. 6, 'Αθήνα, Μπαρτ και Χίρτ, 'Ιούνιος 1896-Μάρτιος 1898, σ. 49-51, ιδιαίτερα 

σ. 50). Ή απλή και μόνο αντιπαραβολή, δμως, τής μετρικής τών στίχων τού Θούριου με 

τή μελωδία και τή μετρική τής Μασσαλιώτιδος θα ήταν ικανή να αποδείξει δτι κάτι 

τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει. 

29. Δασκαλάκης, Τα εθνεγερτικά τραγούδια τού Ρήγα [...], δ.π., σ. 20-24. 

30. Σύμφωνα με τήν κερκυραϊκή έκδοση τού Θούριου από τον Χριστ. Περραιβό: 

Θούριος: ήτοι 'Ορμητικός πατριωτικός ύμνος πρώτος: εις τον ηχον Μία προσταγή 

μεγάλη. 
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δόσης. Ειδικά στην Κέρκυρα, το 1797 είχαν ήδη διαμορφωθεί οι συνθήκες 

για τή δημιουργία πρωτότυπης έντεχνης μουσικής παραγωγής.31 Άλλα 

και στην έξωαστική επτανησιακή μουσική το άκουσμα του Θούριου (στον 

«ήχο» του Μία προσταγή μεγάλη), δπως τουλάχιστον αύτο τεκμαίρεται 

σήμερα,32 θα ήταν παντελώς ανοίκειο και ασύμβατο με τις πρακτικές τής 

επτανησιακής παραδοσιακής μελοποιίας και πολυφωνίας.33 'Επιπλέον, τα 

31. Το 1791 ό Στέφανος Πογιάγος είχε συνθέσει μουσική για την όπερα Gli amanti 

confusi ossia II bruto fortunato, ενώ κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα οι 

οικογένειες Πογιάγου και Battagel, καθώς και ό Άνκονετάνος Stefano Moretti συμμε

τείχαν ενεργά στη διαμόρφωση μιας δυναμικής πού θα επιβεβαιωνόταν στις αρχές του 

19ου αιώνα και θα οδηγούσε σύντομα στη δημιουργία τής έντεχνης επτανησιακής μου

σικής ταυτότητας. Βλ. Μαυρομούστακος, «Το ιταλικό μελόδραμα στο θέατρο Σαν 

Τζιάκομο [...]», ο.π., 182, άλλα και το λιμπρέτο τής παράστασης Gli amanti confusi ο 

sia II bruto fortunato, farsetta per musica da rappresentarsi nel Teatro di San Giacomo in 

Corfu il Carnovale 1791, Venezia 1791, σ. 4. 'Επίσης, Α.Ν.Κ. Ρωσότουρκοι φάκ. 12, 

16/1/1800. Πρόκειται για επιστολή πού υπογράφουν, ανάμεσα σε άλλους, οι Giovanni 

και Francesco Battagel, Στέφανος και Τερώνυμος Πογιάγος και Stefano Moretti, στην 

οποία γίνεται λόγος για την καλλιέργεια ((τής τόσο επιθυμητής στην πόλη [τής Κέρκυ

ρας] φιλαρμονικής σπουδής» ([...] la coltura del Firlamonico [sic] Studio, tanto de

siderabile in ogni Città). 

32. Δισκογραφική καταγραφή ενός αριθμού τοπικών παραλλαγών τού Θούριου, 

εμφανέστατα επηρεασμένων άπό τά ακούσματα τού ηπειρωτικού ελληνικού χώρου, στο 

Ή 'Ελλάδα του Ρήγα (FM Records, 1998). 'Ασφαλώς, ή κοινωνική διεισδυτικότητα τών 

έργων τού Ρήγα βασιζόταν σε σχεδόν απόλυτο βαθμό στο συσχετισμό τών στιχουργη-

μάτων του με τοπικά και διαδεδομένα μουσικά ακούσματα. ''Αν, όμως, δεχτεί κανείς 

κάτι τέτοιο για τόν υπό οθωμανικό ζυγό ελλαδικό χώρο, τό αντίστοιχο πρέπει να δεχτεί 

και γιά τά νησιά τού 'Ιονίου, όπου κατά τόν 18ο αιώνα ή άστικολαϊκή κουλτούρα είχε 

ήδη αρχίσει νά αναπτύσσει τή δυναμική της και ή ύπαιθρος είχε ήδη διαμορφώσει τό 

μουσικό ύφος της, τό όποιο πλέον κατατάσσεται στην ομάδα τών παραδοσιακών μου

σικών πολιτισμών τής Σικελίας, τής Κορσικής, τής Σαρδηνίας και τής Κάτω 'Ιταλίας. 

33. Ό Γρ. Στάθης (((Τά επαναστατικά τραγούδια τού Ρήγα [...]», ο.π., 55) 

εύγλωττα περιγράφει τις ποιότητες τού παραδοσιακού μέλους, τό όποιο θεωρεί ότι 

συμπίπτει με εκείνο πού χρησιμοποίησε ό Ρήγας στον Θούριο, ως εξής: «Τό μέλος τού 

πλ. β' [στό οποίο είναι γραμμένο τό παραπάνω μελώδημα] ανήκει στό χρωματικό 

μέρος τής μουσικής, με γνωριστική ιδέα τά αλλοιωμένα διατονικά διαστήματα. Τό 

άκουσμα είναι μελισταγές και μαζί μελαγχολικό* προσιδιάζει σε συναισθήματα θλίψης 

πού θέλουν νά εκραγούν σε στεναγμούς ανακούφισης. Αυτό δηλώνουν και τά δυο αμάν 

αμάν πού καταγράφει ό Γ. Ρήγας ή τά λελελελέμ πού σημειώνει ό Τσικνόπουλος [...] ». 

Τό σύνολο τών γνωρισμάτων αυτών, καθώς και άλλων πού προκύπτουν άπό τήν ακρό

αση τού τραγουδιού Ή Ελλάδα του Ρήγα (FM Records, 1998), δύσκολα μπορεί κάποι

ος νά τά θεωρήσει χαρακτηριστικά τής παραδοσιακής επτανησιακής μουσικής. 
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γεγονότα πού περιγράφει το Μία προσταγή μεγάλη (δηλαδή, επεισόδια 

άπό τις δραστηριότητες του Λάμπρου Κατσώνη) είχαν συμβεί μακριά άπό 

το χώρο τών 'Ιονίων, ενώ ή σύνδεση της συγκεκριμένης μελωδίας με την 

παρουσία της αυτοκρατορικής Ρωσίας στή Μεσόγειο δεν θα ήταν κάτι το 

ιδιαίτερα επιθυμητό στα Επτάνησα τών Δημοκρατικών Γάλλων. 'Αντιθέ

τως, ή Μασσαλιώτι8α Οχι μόνο συμβόλιζε άμεσα την 'Επανάσταση και 

ήταν διαδεδομένη στον επτανησιακό λαό, άλλα μαρτυρεΐται ότι αποδόθηκε 

και άπό τή στρατιωτική μπάντα κατά τή διάρκεια της κερκυραϊκής εορ

τής. Τέλος, ή απόφαση του Περραιβού να τυπώσει στην Κέρκυρα τον Θού

ριο και τόν Πατριωτικό 'Ύμνο (στον «ήχο» τής Καρμανιόλας), καθώς και 

τον δικό του Ύμνον έγκωμιαστικον παρ'όλης της Γραικίας προς τον άρχι-

στράτηγον Μποναπάρτε (επίσης στον «ήχο» τής Καρμανιόλας), άλλα Οχι 

και τήν Ελληνική Μασσαλιώτιδα, αποτελεί, ίσως, άλλη μια ένδειξη τής 

απήχησης και τής ίπο8οχΊ]ς τής τελευταίας στα Επτάνησα.3 4 Μάλιστα, ή 

απόδοση τής Ελληνικής Μασσαλιώτιδος στην Κέρκυρα προσφέρει, επι

πλέον, και μία πειστική εκδοχή για τόν τρόπο με τόν οποίο έγινε αυτή γνω

στή στον 'Αντώνιο Μαρτελάο το 1797. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, καθίσταται σαφές ότι ή χρήση τής ελλη

νικής γλώσσας σε συνδυασμό με εμβληματικές πλέον και δημοφιλείς με

λωδίες τής Γαλλικής 'Επανάστασης διεκδικούσαν στην πράξη μία κε

ντρική θέση στό νέο πολιτικό, ιδεολογικό και πολιτισμικό τοπίο τών Έ -

πτανήσων. Σαφέστερη εικόνα τών συνθηκών μέσα στις όποιες έδρασαν ό 

Μαρτελάος, ό Δανιελάκης και άλλοι Επτανήσιοι στιχουργοί σκιαγραφεί 

μία δίγλωσση (ιταλικά και γαλλικά) έντυπη ανακοίνωση πού κυκλοφόρη

σε στην Κέρκυρα στις 29 Prairial VI (17/6/1798), δηλαδή μία εβδομάδα 

πριν άπό τόν μαρτυρικό θάνατο του Ρήγα. 'Αφορούσε τήν Εορτή τής Γεωρ

γίας πού θα πραγματοποιούνταν ένδεκα μέρες αργότερα, στις 10 Messidor 

VI (28/6/1798), ή όποια επιπλέον συνέπιπτε με τήν πρώτη επέτειο τής 

άφιξης τών Γάλλων στό νησί. Σύμφωνα με τήν ανακοίνωση ή εκδήλωση θα 

έπρεπε να έχει ιδιαίτερη λαμπρότητα και ζητούνταν άπό τους πολίτες να 

καταθέσουν σε ειδική επιτροπή αξιολόγησης ποιήματα σε διαλογική 

34. Ή Ελληνική Μασσαλιώτιδα, μαζί με άλλα παρόμοια έργα, ηχογραφήθηκε το 

1998 άπό τή Χορωδία τής 'Εμπορικής Τράπεζας στή δισκογραφική έκδοση τής 'Εμπο

ρικής Τράπεζας Ρήγας Φεραϊος-Αιονύσιος Σολωμός, καθώς και στο δίσκο Ή 'Ελλάδα 

του Ρήγα (FM Records, 1998). Τή μουσικολογική επιμέλεια αμφότερων τών δισκογρα

φικών εκδόσεων είχε ό Γιώργος Κωνστάντζος. 



Κ. Καρδάμης, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 91 

μορφή (canti in dialogo) με εναλλασσόμενους στίχους στα γαλλικά και στα 

ελληνικά πού να σχετίζονται με τη γιορτή και να βασίζονται στή μετρική 

των διαδεδομένων πατριωτικών μελωδιών (sotto il metro delle note Arie 

Patriotiche).35 Τήν αρμόδια επιτροπή αποτελούσαν οι πολίτες 'Αντώνιος 

Μαρούλης, Πέτρος 'Αντώνιος Βονδιώλης, Άρλιώτης,36 'Ιωάννης Μάρμο-

ρας, Στυλιανός Βλασσόπουλος και Νικόλαος Λοβέρδος, όλοι φιλελεύθερων 

φρονημάτων, μέλη της Πατριωτικής Εταιρείας της Κέρκυρας οι περισσό

τεροι,37 άλλα και σχετιζόμενοι, κυρίως εξαιτίας της οικογενειακής τους 

ιστορίας, με το παλαιό καθεστώς. 

Τα στοιχεία πού προσφέρει ή παραπάνω ανακοίνωση είναι εύγλωττα 

και σε απόλυτη αντιστοιχία με γενικευμένες σε όλη τήν Ευρώπη ανάλογες 

πρακτικές. Ή αναφορά στις διαδεδομένες πατριωτικές μελωδίες άφορα, 

βεβαίως, λαοφιλή γαλλικά επαναστατικά τραγούδια, όπως τήν Καρμανιό

λα, τή Μασσαλιώτιδα και το Ah, ça ira, τα όποια έφτασαν στα Επτάνησα 

μέσω των εμπόρων, των ναυτών, τών γαλλικών προξενικών άρχων και, 

κυρίως, τών γαλλικών στρατευμάτων, και σύντομα έγιναν κοινό κτήμα ως 

εμβληματικές μελωδίες πού ξεπερνούσαν στην κοινή συνείδηση τήν άρ-

35. Α.Ν.Κ., Δημοκρατικοί Γάλλοι φάκ. 2, 6/47 και Δημοκρατικοί Γάλλοι φάκ. 11, 

'Έντυπες ανακοινώσεις, φάκ. 32. 'Αξίζει να σημειωθεί δτι και ό 'Αντώνιος Μαρτελάος 

είχε επίσης δημιουργήσει έναν 'Ύμνο εις την Γεωργία σε μίμηση του γαλλικού άσματος 

του Γάλλου προξένου της Ζακύνθου Γκύς, πρωτοστάτη στή διάδοση τών δημοκρα

τικών ιδεών πριν άπο το 1797 και προσωρινού διοικητή του νησιού μετά τήν κατάλυ

ση του αριστοκρατικού πολιτεύματος (βλ. Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, 

((Μαρτελάος, Αντώνιος», Πάπυρος, Ααρούς, Μπριτάνιχα, τ. 40, 'Αθήνα 1996, σ. 396 

και Ζώης, 'Ιστορία της Ζακύνθου, δ.π., σ. 190). Τα συγκεκριμένα τεκμήρια δίνουν και 

μία απάντηση στις δικαιολογημένες επιφυλάξεις του Ά π . Δασκαλάκη σχετικά με τή 

διάδοση τών επαναστατικών ύμνων σε ευρύτερους κοινωνικούς χώρους (Δασκαλάκης, 

βλ. Τα εθνεγερτίκά τραγούδια του Ρήγα [...], δ.π., σ. 63). "Ισως οι γεωγραφικές και 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες στην ηπειρωτική Ελλάδα να μήν διευκόλυναν τήν ευρύ

τατη διάδοση τών συγκεκριμένων μελωδιών, αν και ή εξαιρετική δημοφιλία της Μασ-

σαλιώτι8ος μάλλον συνηγορεί υπέρ του αντιθέτου. Στα Επτάνησα, δμως, οι μελωδίες 

αυτές φαίνεται δτι άπο νωρίς είχαν συναντήσει ευρύτερη κοινωνική (χπο^ογΊ). 

36. Στο τεκμήριο δέν ξεκαθαρίζεται αν πρόκειται για τον Νικόλαο Άρλιώτη ή το 

γιο του, Δημήτριο. Ό Νικόλαος, αν και έλαβε δημόσιο αξίωμα στο νέο καθεστώς, φαίνε

ται δτι άπο τον Σεπτέμβριο του 1797 ιδιώτευε (Μάνεσης, ((Περί Νικολάου Άρλιώτη 

[...]», ο.π., 102-104). Το πιθανότερο είναι στην επιτροπή νά συμμετείχε ό γεννημένος το 

1777 Δημήτριος, ό όποιος στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1798 θα έφευγε για τή Γαλλία 

(Μάνεσης, ο.π., 105) και θά εξελισσόταν σέ έναν σημαντικό νομικό τών Έπτανήσων. 

37. Βλ. Discorsi pronunciati nella Società Patriottica di Corcira, [Corfu] VI [1798]. 
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χική πρακτική χρήση τους.38 Κάτι τέτοιο, άλλωστε, διευκόλυνε και τήν 

απόδοση των νέων κερκυραϊκών στίχων τόσο από Γάλλους, δσο και άπό 

'Έλληνες, αφού ή ανακοίνωση αναφέρει σαφώς δτι τα στιχουργήματα πού 

θα υποβάλλονταν θα έπρεπε να είναι δίγλωσσα. Ό κοινός μουσικός τόπος 

γαλλόφωνων και ελληνόφωνων στα Επτάνησα του 1797 δεν μπορούσε να 

είναι άλλος άπό τά τόσο διαδεδομένα γαλλικά επαναστατικά τραγούδια, 

επισήμανση πού δεν αφήνει περαιτέρω αμφιβολίες για τή φύση τών 

((πατριωτικών μελωδιών».39 

Ή προέλευση τών νέων στιχουργημάτων άπό τό λαό (ή, πιό σωστά, 

άπό εκείνο τό μέρος του λαού τών Ιονίων πού είχε τις γνώσεις, τήν παιδεία 

και τή δυνατότητα νά στίχουργήσει) αποτελεί ασφαλώς ενα δείγμα λαϊκής 

πολιτικοποιημένης συμμετοχής σε ενα κατ' εξοχήν προπαγανδιστικό γε

γονός. Τό ίδιο ισχύει, όμως, σε πολλαπλάσιο βαθμό, και για τήν απόδοση 

τών ύμνων κατά τήν εορτή, αφού αυτοί ασφαλώς δεν θα αφορούσαν απο

κλειστικά ενα και μόνο φωνητικό σύνολο. Ή μαρτυρία στην παραπάνω 

ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι ύμνοι θα έπρεπε νά έχουν τή μορφή διαλόγου, 

έχει μορφολογικό ενδιαφέρον, Οχι μόνο ποιητικά άλλα και μουσικά, αφού ή 

συγκεκριμένη στιχουργική διάταξη πιθανότατα επέτρεπε τό συνδυασμό 

σολίστα και χορωδίας ή δυο φωνητικών σχημάτων, ή ενός φωνητικού 

συνόλου και τών θεατών. Με τά δεδομένα της Κέρκυρας της περιόδου (και 

ελλείψει για τήν ώρα περαιτέρω στοιχείων) βάσιμα θα μπορούσε κανείς νά 

ισχυριστεί ότι τό πιθανότερο θά ήταν νά ισχύει ή τρίτη περίπτωση. 

38. Τήν εμβληματική αύτη δύναμη πού αποκτά ή μουσική, δσο «απλή» ή «πεζή» 

και αν είναι, σε συνθήκες δπως εκείνες πού επικρατούσαν στην Ευρώπη τήν περίοδο της 

Γαλλικής 'Επανάστασης, φαίνεται να μην εντοπίζει ό Ά π . Δασκαλάκης, βλ. Τά ζβνζ-

γερτικά τραγούδια, του Ρήγα [...], δ.π., σ. 64, σε αντίθεση με τον Λέανδρο Βρανούση, ό 

όποιος άπό πολύ νωρίς είχε καταδείξει τή σημασία και τή σημειολογία τής συγκεκρι

μένης μουσικής παραγωγής για τήν Ελλάδα, βλ., χαρακτηριστικά, Βρανούσης, « Ό 

"Πατριωτικός 'Ύμνος" του Ρήγα [...]», ο.π., ιδιαίτερα σ. 302-308. 

39. Τήν απόδοση τών διαφόρων επαναστατικών ύμνων και στην πρωτότυπη 

γλώσσα τους υποστηρίζει και ό Λέανδρος Βρανούσης ( « Ό "Πατριωτικός 'Ύμνος" του 

Ρήγα [...]», ο.π., σ. 315-316), ό όποιος εντοπίζει και ποιητικά τή σύγκλιση μεταξύ 

ελληνόφωνων και γαλλόφωνων στην επωδό του 'Ύμνου εγκωμιαστικού (στον «ήχο» 

τής Καρμανιόλας) του Περραιβού, στην όποια τό νεοελληνικό κείμενο διακόπτεται 

από τή φωνητική απόδοση με ελληνικούς χαρακτήρες τών ξενόγλωσσων στίχων 

«Έβίβα Μποναπάρτε / έ λέ σον ντου κανόν» [Eviva Bonaparte / e le son du canon]. Ό 

κοινός μουσικός τόπος πού δημιούργησε τή στιχουργική αυτή «ιδιαιτερότητα» είναι 

προφανής. 
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Ή υπόθεση ενισχύεται ακόμα περισσότερο άπό το γεγονός ότι ή πρό

σκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία των παραπάνω στιχουργημάτων 

γίνεται μόλις ένδεκα μέρες πριν άπό την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 

Ακόμα και στην περίπτωση κατά την όποια τα ποιήματα αύτα ήταν ήδη 

έτοιμα, ό χρόνος ήταν ασφαλώς ελάχιστος για τή μουσική προετοιμασία 

του λάου, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη οτι οι Γάλλοι δεν είχαν προλάβει (ή 

δεν είχαν θελήσει) να δημιουργήσουν μουσικοεκπαιδευτικές δομές απευ

θυνόμενες σε πλατύτερους κοινωνικούς χώρους. Επιπλέον, ή γαλλική συ

νήθεια της μουσικής προετοιμασίας του λαού άπό μουσικοδιδάσκαλους τις 

παραμονές τών εορτών, μέ σκοπό τή μαζική συμμετοχή του σέ αυτές, δέν 

συνηθιζόταν πλέον ούτε στή Γαλλία μετά τή λήξη της περιόδου του Ροβε

σπιέρου. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να συνηγορούν στή μή ενεργό συμ

μετοχή τού λαού στις εορτές. 'Υπενθυμίζεται, όμως, ότι άπό τήν αρχή της 

Επανάστασης ό λαός είχε πρωταγωνιστική παρουσία σέ τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις εντός και εκτός Γαλλίας, γεγονός πού στα Επτάνησα επιβε

βαιώθηκε ήδη άπό τις Εορτές τού Δένδρου της Δημοκρατίας. Μέ το δεδο

μένο αυτό, φαίνεται ότι στην περίπτωση τών Έπτανήσων ή έλλειψη χρό

νου, υποδομών και δασκάλων μουσικής αντισταθμιζόταν άπό τή χρήση 

ήδη γνωστών και διαδεδομένων επαναστατικών μελωδιών πάνω στις ό

ποιες θα προσαρμόζονταν οι νέοι στίχοι. Οι τελευταίοι τυπώνονταν και στό 

νεοφερμένο τότε στην Κέρκυρα τυπογραφείο μέ προφανή σκοπό να διαδο

θούν και μέ τόν τρόπο αυτό στό λαό μέσω, βεβαίως, τών πολιτών πού γνώ

ριζαν ανάγνωση. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό δτι μία άπό τις πρωιμό-

τερες εκδόσεις τού Εθνικού Τυπογραφείου άφορα ακριβώς ενα γαλλικό 

«chant civique».40 Φαίνεται, λοιπόν, δτι οι συμμετέχοντες στις επαναστα

τικές εορτές, πιθανότατα βασιζόμενοι στή μελωδική εκφορά τών στίχων 

άπό κάποιο (μάλλον ήμιεπαγγελματικό) φωνητικό σύνολο, συμμετείχαν 

ενεργά στην απόδοση της σύνθεσης (όμοφωνικα ή μέ υποτυπώδη αύτοσχε-

40. Βλ. Α.Ν.Κ., Δημοκρατικοί Γάλλοι φάκ. 2, Ια/19,1 Brumaire VII (22/10/1798), 

δπου γίνεται, λόγος για τύπωμα ενός ((chant civique» του πολίτη Paris για τήν εορτή της 

Δημοκρατίας της 1 Vendemaire VII (22/9/1798), το όποιο φαίνεται δτι συμπίπτει μέ 

εκείνο πού λημματογραφεΐ ό Legrand μέ τίτλο Chant civique pour Y Anniversaire de la 

Republique (Emile Legrand, Bibliographie Ionnienne, Paris, Leroux, 1910, τ. A', σ. 168-

170, λήμμα 550). 'Όπως όρθα επισημαίνει ό Legrand, το συγκεκριμένο τεκμήριο είναι 

μία άπό τις πρωιμότερες εκδόσεις τού τυπογραφείου τής Κέρκυρας. Τήν εποχή τής 

βιβλιογράφησής του το τεκμήριο άνηκε στή συλλογή τού Λαυρεντίου Βροκίνη. Βλ. και 

Α.Ν.Κ. Δημοκρατικοί Γάλλοι φάκ. 3, 5/49. 
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διαστική πολυφωνία) υποβοηθούμενοι τόσο άπό το φωνητικό σχήμα δσο 

και άπο τα όργανα της μπάντας.41 

Ή τέλεση των επαναστατικών εορτών στα Επτάνησα σταμάτησε με την 

αποχώρηση τών Δημοκρατικών Γάλλων το 1799. Ή Ιόνιος Πολιτεία, ή 

κρατική οντότητα πού διαδέχθηκε το γαλλικό καθεστώς, ήταν βεβαίως το 

πρώτο ανεξάρτητο νεοελληνικό πολιτειακό μόρφωμα, άλλα ταυτόχρονα 

συνεπαγόταν, δπως ήταν αναμενόμενο, και τήν παλινόρθωση του αριστο

κρατικού πολιτεύματος τής προηγούμενης περιόδου. Στό πλαίσιο αυτό 

είναι απολύτως φυσικό ή όποια εκδήλωση φιλελευθερισμού με τή μορφή 

τών μαζικών εορτών τής Επανάστασης να μήν έχει θέση. "Αλλωστε, κάτι 

τέτοιο είναι λογικό, αν σκεφθεί κανείς ότι κύριος εγγυητής του νέου αυτού 

κράτους ήταν ή τσαρική Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

μοναρχίες έβλεπαν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις στή Γαλλία και τήν 

ανέλιξη του Βοναπάρτη. 

Ή δυναμική και ή εμπειρία τών γαλλικών επαναστατικών εορτών, 

ωστόσο, δεν έμεινε στα Επτάνησα χωρίς συνέχεια. Βεβαίως, έχει σωστά 

επισημανθεί ή διάσταση μεταξύ τών μουσικών πρακτικών τών επαναστα

τικών εορτών και τών στοιχείων πού τελικά διατηρούνταν στή συλλογική 

μνήμη και στις συνήθειες του λαού, κάτι πού αποδείκνυε τους αδύναμους 

δεσμούς μεταξύ τών μαζικών αυτών εκδηλώσεων και τής λαϊκής ζωής, 

ιδιαίτερα μετά το τέλος τής Γαλλικής 'Επανάστασης.42 ,ΧΑν όμως κάτι τέ

τοιο θα μπορούσε να γίνει δεκτό για τήν περίπτωση τής Γαλλίας (και ίσως 

μόνο για ορισμένες εκφάνσεις τής γαλλικής επαναστατικής μουσικής 

παραγωγής), στην όποια ή Επανάσταση είχε εν πολλοίς κοινωνικό χαρα

κτήρα, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς το ίδιο και για τον ελληνικό χώρο, 

στον οποίο τα φιλελεύθερα μηνύματα τής Γαλλικής Επανάστασης είχαν 

εξαρχής συνδεθεί με τήν εθνική αποκατάσταση και ήταν στις αρχές του 

19ου αιώνα περισσότερο επίκαιρα άπό ποτέ. Ειδικά στα Ιόνια ή σύντομη 

διακυβέρνηση τους άπό τους Δημοκρατικούς Γάλλους, παρότι δημιούργη

σε τριβές κυρίως εξαιτίας τής οικονομικής κακοδιαχείρισης, Οχι μόνο κα-

41. 'Ενδιαφέρουσα, αν και σε μικρότερη κλίμακα, ή αναλογία με τή μαρτυρούμενη 

απόδοση του Θούριου στις συγκεντρώσεις του Ρήγα με συνοδεία «αύλοϋ», βλ. Δασκα-

λάκης, Toc εβνεγερτικα τραγούδια του Ρήγα [...], δ.π., σ. 17 και 25, βασιζόμενος στα 

έγγραφα τής ανάκρισης του Ρήγα. 

42. Ozouf, Festivals and the French Revolution, δ.π., σ. 217 και 226. 
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τάφερε να αφυπνίσει ακόμα περισσότερο τα εθνικά αισθήματα, άλλα και να 

κινητοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις πού μέχρι τότε έμεναν ανενεργές εξαι

τίας των συνθηκών και της απουσίας κοινωνικής συνειδητοποίησης τους. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό ή χρήση της ποίησης και της μουσικής έπαιξε 

κεντρικό ρόλο στην προαγωγή τών νέων ιδεών και τήν έκφραση τών κοι

νωνικών και κυρίως τών εθνικών προσδοκιών. 

Ή προβολή τής εθνικής γλώσσας, στην προκειμένη περίπτωση τής 

ομιλούμενης, ήταν ασφαλώς ένα άπό τα κεντρικά ζητήματα του Διαφωτι

σμού. Κατά τον 19ο αιώνα ή ρομαντική ιδεολογία όχι μόνο συνέχισε να 

θεωρεί τή «γλώσσα του λάου» ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι τής αυτο

γνωσίας ενός έθνους, άλλα και κάτι παραπάνω άπό επαρκή ένδειξη εθνι

σμού. Ή γλώσσα αντιπροσώπευε τότε όσο τίποτε άλλο τή διαχρονικότητα 

και τό ενοποιό στοιχείο ενός έθνους. Ό Διονύσιος Σολωμός επηρεάστηκε 

άπό τα στιχουργήματα του 'Αντώνιου Μαρτελάου και βασίστηκε σέ μεγά

λο βαθμό στό έργο και τα επιτεύγματα τών λεγόμενων «προσολωμικών» 

ποιητών τής Επτανήσου του 18ου αιώνα. Ό Ύμνος εις την Έλευθερίαν1 τό 

δημιούργημα εκείνο του Ζακύνθιου ποιητή πού τόν ταυτοποιεΐ πλέον σχε

δόν αποκλειστικά στην κοινή αντίληψη, γραμμένο σέ δημοτική και σέ ύφος 

κατανοητό άπό Ολους, άλλα ταυτόχρονα γεμάτο άπό υψηλά νοήματα, έχει 

σαφείς στιχουργικές και θεματολογικές αναφορές στό επαναστατικό πνεύ

μα του 19ου αιώνα, τό οποίο ήταν άμεσο επακόλουθο τών εξελίξεων του 

18ου αιώνα. 

Ή μουσική ανταποκρίθηκε επίσης στα κοινωνικά και εθνικά αιτήμα

τα τής μεταναπολεόντειας εποχής μέ τρόπο αντίστοιχο. Μιά πλειάδα Ε 

πτανησίων μουσουργών βασίστηκε δημιουργικά στις μνήμες τών λαϊκό-

τροπων επαναστατικών μελωδιών, όπως αυτές διατηρήθηκαν ή δημιουρ

γικά συναιρέθηκαν στην άστικολαϊκή επτανησιακή φωνητική πρακτική. 

Μέ τόν τρόπο αυτό —και έχοντας ως βάση τά στιχουργήματα σημαντικό

τατων Επτανησίων ποιητών— δημιουργήθηκε άπό γηγενείς μουσουρ

γούς ένα μουσικό ρεπερτόριο προορισμένο κατά κύριο λόγο για τό λαό, τό 

οποίο μέ έντεχνο τρόπο εκλαΐκευε τις ιδέες του Διαφωτισμού και τής ολο

ένα εθνικά άφυπνιζόμενης Ευρώπης, ενώ κρατούσε σέ άμεση επαφή τους 

φιλελεύθερους Επτανήσιους μέ τήν πανευρωπαϊκή πολιτισμική δυναμική 

πού θα οργούσε τό 1830 και τό 1848 στην ενεργή έκφραση τών νέων κοι

νωνικοπολιτικών συσχετισμών. 

Ύπό τό πρίσμα αυτό, δέν μπορεί νά περάσει απαρατήρητη ή αρχική 

μελοποίηση άπό τόν Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο τό 1829 του συνό-



96 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 26 (2007) 

λου του σολωμικού 'Ύμνου, του πρωιμότερου γνωστού ελληνικού έργου 

του είδους του, το όποιο και τη δημοτική χρησιμοποιεί και μορφολογικά 

ανταποκρίνεται στην έκταση ενός «μνημειώδους» μουσικού έργου. Ό γεν

νημένος το 1795 Κερκυραίος συνθέτης επέλεξε την απόδοση της μουσικής 

του άπο ενα τετράφωνο ανδρικό χορωδιακό σχήμα με συνοδεία πιάνου. Ή 

συγκεκριμένη επιλογή του Μάντζαρου δεν ήταν τυχαία. Τα χορωδιακά 

σχήματα κατά τον 19ο αιώνα είχαν συνδεθεί πανευρωπαϊκά με τή συλλο

γική έκφραση του λάου, κάτι πού μεταξύ άλλων οδήγησε και στην ολοένα 

εντονότερη και ενεργητικότερη χρήση τους στην όπερα.43 Ειδικά τα αν

δρικά σχήματα ήταν συνδεδεμένα και με τή στρατιωτική μουσική. Οι ρίζες 

της θεώρησης αυτής τής χορωδίας έχουν ασφαλώς τις αρχές τους στή 

χρήση των αντίστοιχων σχημάτων σε μαζικές εορτές, δπως εκείνες τής 

Γαλλικής Επανάστασης. 

Άπο τήν άλλη, ή προτίμηση στο πιάνο και δχι στην μπάντα γιά τή 

συνοδεία του έργου του ήταν εύλογη. Οι φιλελεύθερες ιδέες του σολωμι

κού ποιήματος δεν μπορούσαν νά βρουν διέξοδο κατά τήν περίοδο τής 

βρετανικής παρουσίας στα 'Ιόνια σε εκδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα. 

Άλλωστε, μια τέτοια προοπτική θα ήταν μάλλον μή αποδεκτή τόσο γιά 

τον κόμη Διονύσιο Σολωμό δσο και γιά τον αριστοκράτη Μάντζαρο, ό 

όποιος ακόμα το 1829 υπηρετούσε ως γραμματέας τής Εισαγγελίας τού 

'Ιονίου Κράτους, ενώ λίγα χρόνια αργότερα θά διοριζόταν ιδιαίτερος 

γραμματέας τού Προέδρου τής 'Ιονίου Γερουσίας.44 Το pianoforte, όμως, 

ήταν ενα όργανο το οποϊο, τουλάχιστον άπο τις αρχές τού 19ου αιώνα, 

είχε κάνει τήν εμφάνιση του στα αστικά σπίτια τής Κέρκυρας40 και το 

οποίο έμελλε πανευρωπαϊκά νά χαρακτηρίσει σε μεγάλο βαθμό τά μου

σικά επιτεύγματα δλου τού αιώνα. Αποτελούσε, λοιπόν, έμβλημα τής 

μουσικής μιας επτανησιακής αστικής τάξης ή όποια ολοένα αναζητούσε 

μέσα από τή χρήση τής νεοελληνικής γλώσσας τή δυναμική έκφραση τής 

εθνικής της συνείδησης, οχι δμως αναγκαστικά και τή ρήξη με τή βρετα

νική διοίκηση. 

43. Βλ., ενδεικτικά, τά δσα αναφέρονται στο James Parakilas, «Political representa

tion and the chorus in nineteenth-century opera», 19th Century Music16 (1992), 181-202. 

44. Κώστας Καρδάμης, Ό προσολωμιχος Νικόλαος ΧαλίΚίόπουλος Μάντζαρος 

και το έργο του, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Κέρκυρα, 'Ιόνιο Πανεπιστήμιο / 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2006, σ. 91-93 και 182-183. 

45. Καρδάμης, ο.π., σ. 330-337. 
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Μια γενική θεώρηση των χαρακτηριστικών αυτής τής λαϊκότροπης, 

τής «δημώδους», μελοποίησης του σολωμικού Ύμνου46 δίνει, ίσως, μια 

καλύτερη εικόνα του μίτου πού συνέδεε τή μαντζαρική μελοποίηση με τήν 

εμπειρία των επαναστατικών εορτών τής Επτανήσου, καθώς και με τήν 

εποχή πού τις είχε γεννήσει. Ή τετράφωνη και «κάθετη» αρμονική υφή 

του συνόλου σχεδόν τών μερών του έργου και ή επικράτηση τών παρεστιγ-

μένων ρυθμικών σχημάτων παραπέμπουν στα έμψυχωτικά, και με ανα

φορές στα στρατιωτικά ακούσματα, θούρια τής Γαλλικής Επανάστασης. 

Ό σταθερός τροχαϊκός ρυθμός τής σολωμικής ποίησης είχε απευθείας α

ναφορές στα μεταστασιανικα στιχουργικά πρότυπα πού τόσο άμεσα είχαν 

επηρεάσει Οχι μόνο τον Ρήγα και τόν Μαρτελάο, άλλα Ολη τή φωνητική 

μουσική του 18ου αιώνα και πού απαντώνται συνεχώς στή χορωδιακή 

μουσική. Ή επανάληψη διαφόρων στροφών κάτω άπό τήν ίδια μελωδία 

δέν ήταν μόνο μια κοινότοπη πρακτική μιας ολόκληρης εποχής, άλλα διευ

κόλυνε, Οπως και κατά τήν περίοδο τών Δημοκρατικών Γάλλων, τήν αφο

μοίωση τών μηνυμάτων τής ποίησης άπό τους κοινωνούς τής μουσικής. Ή 

διάρθρωση τής μελοποίησης σέ είκοσι τέσσερα (κατ' άλλους είκοσι πέντε) 

μέρη,47 το καθένα μέ τή δική του μουσική, όχι μόνο ακολουθεί τόν διαφο

ρετικό χαρακτήρα τών στροφών του ποιήματος συμβάλλοντας στή μου

σικά αρτιότερη παρουσίαση του, άλλα ταυτόχρονα εμπεριέχει μνήμες τών 

εκτεταμένων επαναστατικών καντάτων, τα ακούσματα τών όποιων είχαν 

γίνει πλέον κοινό ευρωπαϊκό κτήμα. 

46. Ό Μάντζαρος επεξεργάστηκε αργότερα ολόκληρο το σολωμικό έργο και μέ 

αντιστικτικό τρόπο, μια εκδοχή του όποιου αφιέρωσε το 1844 στον βασιλιά "Οθωνα. Το 

ζήτημα τών πολλαπλών μελοποιήσεων του 'Ύμνου εις την Έλευθερίαν πραγματεύεται 

ή ύπό ολοκλήρωση διδακτορική διατριβή του συναδέλφου Κώστα Ζερβόπουλου. Ή 

στροφή του Μάντζαρου προς τήν αντίστιξη και τή φούγκα για τήν έκφραση του ρομα

ντικού 'Υψηλού αποτελεί τήν αισθητική βάση τής ώριμης περιόδου του συνθέτη και έχει 

οδηγήσει πλέον στον εντοπισμό ενός ((μαντζαρικοΰ προβλήματος» κατ' άντιστοιχίαν 

προς το «σολωμικό». 

47. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, βλ. Κώστας Ζερβόπουλος, «Οι μελοποιήσεις 

του σολωμικού 'Ύμνου εις την Έλευθερίαν άπό το Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο», 

στο Χάρης Ξανθουδάκης, Κώστας Καρδάμης (έπιμ.), Νικόλαος Χαλικιόπουλος 

Μάντζαρος: Ερευνητική συμβολή στα 130χρόνια άπό το θάνατο του συνθέτη^ Κέρκυ

ρα, 'Εκδόσεις του Μουσικού Λόγου, 2003, σ. 59-100. Υπενθυμίζεται δτι μονάχα ή μου

σική και οι στίχοι του πρώτου μέρους τής αρχικής αυτής μελοποίησης χωρίς τή χαρα

κτηριστική σύντομη πιανιστική εισαγωγή καθιερώθηκαν στις 28/6/1865 ώς ό ελλη

νικός 'Εθνικός 'Ύμνος. 
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Ό Μάντζαρος το 1797 ήταν μόλις δυο ετών και ασφαλώς ήταν αδύνα

τον να είχε επηρεαστεί άπο τα ακούσματα των επαναστατικών εορτών πού 

λάμβαναν χώρα στην πόλη της Κέρκυρας. Όμοίως αδύνατον θα ήταν τα 

ακούσματα αύτα να διατηρήθηκαν στο οικογενειακό περιβάλλον του αρι

στοκράτη πατέρα του, Ιάκωβου. Οι μνήμες τών επαναστατικών θουρίων 

και ή εμπειρία τών εορτών της περιόδου 1797-1799 φαίνεται, Ομως, Οτι 

επέζησαν μέσα στα όπερατικα χορωδιακά (με τα όποια ό συνθέτης ερχόταν 

σε επαφή ως τακτικός θαμώνας του κερκυραϊκού θεάτρου, άλλα και κατά 

τή διάρκεια τών ταξιδιών του στην Ιταλία), καθώς και σε στοιχεία πού 

αφομοιώθηκαν δημιουργικά στο χαρακτήρα τής άστικολαϊκής, τής «δη

μώδους», χορωδιακής πρακτικής.48 Σε αύτα τα πρότυπα ακριβώς στηρί

χτηκε ό Μάντζαρος για τή δημιουργία τής αρχικής μελοποίησης του Ύ-

48. Σύγχυση φαίνεται να κυριαρχεί σχετικά με την έννοια του «δημώδους» και του 

«παραδοσιακού», ειδικά εξαιτίας τών διαβεβαιώσεων δτι εντοπίζεται χρήση «παραδο

σιακών» μοτίβων στην αρχική μαντζαρική μελοποίηση του 'Ύμνου. Κάποια δεδομένη 

στιγμή φαίνεται δτι με τον δρο «παραδοσιακή μουσική» αποδόθηκε στα ελληνικά ό δρος 

((musica popolare», ό όποιος, δμως, άφορα τή μουσική τών αστικών λαϊκών πληθυσμών 

(δηλαδή τή «δημώδη») και οχι εκείνη τών έξωαστικών περιοχών (δηλαδή την «παρα

δοσιακή»). Ό δρος «musica popolare» αποδόθηκε άπο πολλούς, Επτανήσιους κυρίως, 

ως ((δημοτική μουσική» (βλ. ενδεικτικά, Ιάκωβος Πολυλάς, ((Προλεγόμενα», Διονυσί

ου Σολωμού: Toc ευρισκόμενα, Κέρκυρα 1859, σ. κη', Σπ. Παπαγεώργιος, «Περί τών 

έργων του Νικολάου Μαντζάρου», Κλειώ 713 (15-27/2/1875), 2, Σ π . Δε Βιάζης, 

«Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», 'Απόλλων 61 (Φεβρουάριος 1890), 942-946, 

ιδιαίτερα 944, Ό ίδιος, « Ό Σολωμός και ό Μάντζαρος», Πανηγυρικον τεύχος επί τη 

εκατονταετή ρ ίδι από της γεννήσεως του εθνικού ποιητου Διονυσίου Σολωμού (1798-

1898), Ζάκυνθος 1902, σ. 73-78, ιδιαίτερα σ. 74), απόδοση λογική και επαρκής για τα 

Επτάνησα τής περιόδου, οχι δμως και γιά την υπόλοιπη Ελλάδα, ή οποία αντιλήφθη

κε (και εν πολλοίς αντιλαμβάνεται) τον δρο «δημοτική» ως συνώνυμο τής έξωαστικής, 

τής «παραδοσιακής» μουσικής. Ή τελευταία, δμως, στά Επτάνησα του 19ου αιώνα 

αποδιδόταν συστηματικά με τους δρους «musica nazionale» ή ((musica campestre» (βλ., 

ενδεικτικά, Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonielll (24/2-8/3/1823), 1-2' 285 (2-

14/6/1823), 1· 333 (3-15/5/1824), 2· 441 (29/5-10/6/1826), V 548 (16-28/6/1828), 1) 

και διακρινόταν απόλυτα άπο τήν αστική «musica popolare». Μάλιστα, ό μαθητής του 

Μάντζαρου Δομένικος Παδοβάνης (Domenico Padovan, «Poche parole sopra i scritti del 

Cav. Niccolò C. Manzaro», Ή Φωνή τχ. 361 (12/4/1872), 2-3) περιγράφει ρητά τή 

((δημώδη» μελοποίηση του 'Ύμνου ως ((in stile popolare e semplice», φράση πού πολλοί 

άπο τους ήδη αναφερθέντες Επτανήσιους μετέφρασαν αυτούσια στά ελληνικά. Ή σύγ

χυση αύτη, μαζί με τή σπουδή με τήν όποια έσπευσαν πολλοί νά αναγνωρίσουν στο έργο 

του Μάντζαρου «παραδοσιακά στοιχεία», έχει οδηγήσει συχνά σε ερευνητικά αδιέξοδα 

καί αυθαίρετες μουσικές ερμηνείες τών έργων του. 
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μνου.49 Ό σκοπός του ήταν διττός: αφενός με τη χρήση ενθυμημάτων των 

επαναστατικών ακουσμάτων να υπογραμμίσει ακόμα περισσότερο την 

ποίηση του Σολωμού^ αφετέρου να κρατήσει το έργο, χωρίς να προδώσει 

τον έντεχνο χαρακτήρα του, κοντά στη λαϊκή χορωδιακή πρακτική, ή 

όποια καλλιεργούνταν άπό τα παραδοσιακά εκκλησιαστικά και κοσμικά 

φωνητικά σύνολα, ώστε να διευκολυνθεί ή απόδοση και ή διάδοση της 

σολωμικής ποίησης.50 

"Αν, δμως, ή χρήση ενός φωνητικού συνόλου παραπέμπει στην απόδο

ση του έργου άπό τό λαό, αυτό δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση τήν 

παρουσία του στα αστικά επτανησιακά σπίτια. Ή καταγραφή τών μελω

διών σε πεντάγραμμο, πέρα άπό τόν προφανή λόγο της διατήρησης και 

διάδοσης του έργου, υποδηλώνει ότι αυτές απευθύνονταν σε ανθρώπους 

πού γνώριζαν μουσική σημειογραφία, κάτι πού εν πολλοίς ήταν τότε στα 

Επτάνησα προνόμιο εκείνων πού μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά τήν 

πρόσληψη ενός ιδιώτη μουσικοδιδάσκαλου. 'Έτσι, πρέπει να δεχθούμε ότι 

σε μεγάλο βαθμό τα ((λαϊκά)) φωνητικά σύνολα αποτελούνταν τότε (όπως 

ακόμα συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις) άπό άτομα πού μάθαιναν τό 

μέρος τους εμπειρικά και πιθανότατα δέν γνώριζαν ούτε κάν απλή ανά

γνωση και γραφή. Στό χώρο τών αστικών σαλονιών, όμως, μπορούσαν να 

βρεθούν τραγουδιστές και μουσικοί συνοδοί πού ήξεραν τουλάχιστον στοι

χειωδώς να διαβάζουν και να αποδίδουν ηχητικά τή μουσική σημειογρα

φία. 'Έτσι, τό μαντζαρικό έργο μπορούσε να τραγουδηθεί κατά βούληση 

άπό μία (τραγουδώντας τήν υψηλότερη άπό τις φωνές της παρτιτούρας) ή 

49. Αυτό αφήνει να εννοηθεί και ή πληροφορία ότι ό Ύμνος τραγουδιόταν ήδη τήν 

περίοδο 1825-1830 (άρα πριν από τήν πρώιμη μελοποίηση του από τον Μάντζαρο) στή 

Ζάκυνθο εις γνώση του ποιητή ((κατά Ζακυνθινον χαρακτήρα, τρίφωνον, και εις στυλ 

της γνωστής "άρέκιας"», βλ. Σπυρίδων Μοτσενίγος, Νεοελληνική Μουσική: Συμβολή 

εις τήν ίστορίαν τηςη 'Αθήνα 1958, σ. 111-112, ό όποιος ατεκμηρίωτα επικαλείται ανέκ

δοτες σημειώσεις του Μάντζαρου. 

50. 'Ένα τέτοιο φωνητικό σχήμα απέδωσε στις 25/5/1840 στο πλαίσιο τών εκδη

λώσεων για τήν ονομαστική εορτή τής βασίλισσας Βικτωρίας ((τις πρώτες στροφές του 

πασίγνωστου και δημοφιλέστατου» 'Ύμνου εις τήν Έλευθερίαν του Διονυσίου Σολω

μού, ό οποίος θεωρούνταν «ό εθνικός ύμνος τών Ιονίων» (Francesco Cusani, La Dalma

zia., le Isole Jonie e la Grecia (visitate nel 1840), Milano, Pirotta e Co, 1846-1847, τ. 2, σ. 

80). Για τήν ύπαρξη οργανωμένων ελληνόφωνων χορωδιακών σχημάτων κατά τήν 

περίοδο τής Βρετανικής Προστασίας, βλ. επίσης Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole 

Jonie 419 (24/12/1838-5/1/1839), 13· 471 (23/12/1839-4/1/1840), 9-10· 576 

(27/12/1841-8/1/1842), 7. 
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περισσότερες φωνές με συνοδεία πιάνου στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής αστι

κής μουσικής εκδήλωσης. 

Δείγμα τής πρακτικής αυτής τών Επτανησίων αστών, άλλα και ταυ

τόχρονα ενθύμημα του περάσματος τών Δημοκρατικών Γάλλων από τα 

Επτάνησα και άμεσο επακόλουθο τής περιόδου τής Ελληνικής Επανά

στασης, είναι και ή παρουσία του γνωστού Θούριου του Ρήγα (('Ώς πότε 

παλικάρια» στη συλλογή τών τραγουδιών του Μάντζαρου υπό τον γενικό 

τίτλο 16Arie Greche (16 Ελληνικές Μελωδίες) (1830).51 'Αξίζει να σημει

ωθεί δτι ό δρος «μελωδία» εδώ δέν άφορα τη χρήση κάποιου παραδοσιακού 

μελωδικού υλικού, άλλα δτι ή «ελληνικότητα» εκφράζεται αποκλειστικά 

άπό τη χρήση νεοελληνικής γλώσσας στα στιχουργήματα πού μελοποι

ούνται. 'Από τα δεκαοκτώ (και οχι δεκαέξι, δπως αναφέρει ό τίτλος)52 

σύντομα φωνητικά έργα τής συλλογής, σέ τρία μόνο έχει καταστεί δυνατόν 

να ταυτοποιηθούν οι στιχουργοί τους: δυο ανήκουν στον Διονύσιο Σολωμό 

(«Ή Ξανθούλα», «Ή Φαρμακωμένη») και τό τρίτο είναι ακριβώς ό Θού

ριος του Ρήγα. 'Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι τό γεγονός δτι ή παρτιτού

ρα τής συλλογής τών τραγουδιών δέν είναι ιδιόγραφη του συνθέτη και δτι 

επιτρέπει τήν εκτέλεση τών έργων κατά βούληση άπό μία, δύο ή και περισ

σότερες φωνές, ανάλογα με τους διαθέσιμους τραγουδιστές. Ή στοιχειώ

δης πιανιστική συνοδεία βρίσκεται στους αντίποδες τής πιανιστικής γρα

φής του 'Ύμνου και τών πρώιμων μαντζαρικών φωνητικών έργων. Ή α

πλότητα της, δμως, τήν καθιστά προσβάσιμη στον ελάχιστα καταρτισμέ

νο ερασιτέχνη, άλλα και σέ πιό έμπειρους μουσικούς συνοδούς, οι όποιοι 

διαθέτουν ενα ευρύτατο πεδίο ερμηνείας του μέρους τους.53 

51. Ή παρτιτούρα τής συλλογής φυλάσσεται στο Μουσικό 'Αρχείο τής Φιλαρμο

νικής Εταιρείας Κερκύρας και φέρει τη χρονολογία 1830. Πιθανότατα προέρχεται άπό 

δωρεά προς τη Φιλαρμονική τής οικογένειας Παλατιανού. 

52. Στο τετράδιο πού περιέχει τη συλλογή τραγουδιών συσταχώθηκαν αργότερα 

δυο ακόμα έργα: ή μελοποίηση τής σολωμικής Φαρμακωμένης και εκείνη του άταύτι-

στου ποιήματος με αρχικό στίχο «Οι μακρινές μου πίκρες». 

53. Δείκτης για τη διάδοση τών 16 Arie Greche του Μάντζαρου στο αστικό περι

βάλλον τής Κέρκυρας, άλλα και γιά τήν κατά περίπτωση παρουσίαση τους, είναι το δτι 

εννέα άπό αυτά τά σύντομα φωνητικά έργα (οχι δμως και ό Θούριος) σέ εκδοχή απόδο

σης άπό τετράφωνη ανδρική χορωδία με συνοδεία πιάνου συμπεριλαμβάνονται σέ ιδιό

γραφη άπό τον Μάντζαρο παρτιτούρα πού βρίσκεται στό αρχείο τής οικογένειας Βούλ

γαρη στην Κέρκυρα. Το τεκμήριο δημοσιεύεται σέ φωτογραφική ανατύπωση στό βι

βλίο τής Βαλεντίνης Βούλγαρη, Νότες για την 'Ισαβέλλα, 'Αθήνα, Βιβλιοπωλείο ν τής 

«Εστίας», 2003, σ. 397-419. 
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Ή μελοποίηση του τόσο διαδεδομένου ποιήματος του Θεσσαλού αγω

νιστή φέρει επίσης χαρακτηριστικά πού παραπέμπουν σε πρακτικές των 

επαναστατικών θουρίων. Ή απλή και εύκολομνημόνευτη μελωδία με τή 

χαρακτηριστική υφή βοηθά στή διάδοση του μουσουργήματος σε πλατύ

τερους κοινωνικούς χώρους. Ό έμβατηριακός ρυθμός του, απλούστερος 

από εκείνον του 'Ύμνου, έκτος του οτι προβάλλει το έθνεγερτικό μήνυμα 

του ποιήματος, μοιράζεται, ηθελημένα ή μή, και κάποια κοινά χαρακτηρι

στικά με παραδοσιακούς επτανησιακούς ρυθμούς, κάτι πού εξυπηρετεί 

περαιτέρω τή διεισδυτικότητα του έργου. Ή μελοποίηση τής ποίησης του 

Ρήγα τριάντα και πλέον χρόνια μετά τον μαρτυρικό θάνατο του άπό έναν 

Επτανήσιο συνθέτη, και μάλιστα αριστοκρατικής καταγωγής, αποτελεί 

ασφαλή δείκτη τής σημαντικής παρουσίας του έργου του Θεσσαλού στα 

'Ιόνια κατά τήν περίοδο 1797-1799, αλλά και τεκμήριο για το γεγονός δτι 

τό 1830 αυτό μπορούσε να εκφράζει τα αιτήματα μιας επαρκώς συνειδητο

ποιημένης εθνικά κοινωνίας δπως εκείνη τών Ιονίων. 
,νΑν δμως στην περίπτωση του Μάντζαρου έχουμε ενα συνθέτη ό ο

ποίος έζησε έστω και οριακά στην περίοδο τών Δημοκρατικών Γάλλων, 

δεν συμβαίνει τό ίδιο και με τή χαρακτηριστική περίπτωση του Κεφαλονί-

τη Νικόλαου Τζανή Μεταξά. Γεννημένος τό 1825, ό Μεταξάς ασφαλώς δεν 

βίωσε τίποτε άπό τή δυναμική τών επαναστατικών εορτών τών Έπτανή-

σων. 'Έζησε, δμως, σε μια περίοδο κατά τήν όποια τα φιλελεύθερα μηνύ

ματα είχαν αρχίσει πλέον νά εκφράζονται ανοικτά στα υπό βρετανική διοί

κηση Επτάνησα. Ό φιλελευθερισμός αυτός, άμεσος απόγονος τής πανευ

ρωπαϊκής δυναμικής του Διαφωτισμού και τής Γαλλικής 'Επανάστασης, 

δεν μπορούσε παρά νά βρει και τή μουσική έκφραση του και στην Κεφαλο-

νιά, τό νησί στο οποϊο ό επτανησιακός ριζοσπαστισμός γνώρισε τό 1848 

τήν τραγικότερη και πιό δυναμική έκφραση του. Ό Τζανής Μεταξάς συνέ

θεσε μία σειρά άπό πατριωτικά θούρια βασιζόμενος σε στιχουργήματα 

ριζοσπαστών ποιητών, δπως εκείνα του Γεράσιμου Μαυρογιάννη και του 

Παναγιώτη Π ανά, με γνωστότερο τον θρυλικό 'Ύμνο τών Ριζοσπαστών, 

έργο τό οποίο έχει τό σύνολο τών μουσικών χαρακτηριστικών πού ήδη α

ναφέρθηκαν. 'Επιπλέον, ή προτίμηση του συνθέτη στην τετράφωνη αν

δρική χορωδία, πέρα άπό τό συμβολισμό της, είναι απολύτως κατανοητή 

σε ενα νησί δπου ακόμα και σήμερα ή άρέκκχ και ή παραδοσιακή λαϊκή 

πολυφωνία συνεχίζουν νά είναι ζωντανές. Οι άπλες συνηχήσεις, ή ρέουσα 

μελωδικότητα και οι έμβατηριακοί ρυθμοί είναι και στά έργα του Κεφαλο-

νίτη μουσουργού στοιχεία χαρακτηριστικά και εμποτισμένα άπό τα άκού-
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σματα του καιρού του, άλλα και σε αντιστοιχία με την τοπική λαϊκότροπη 

φωνητική πρακτική. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το γεγονός Οτι και ό 

Τζανής Μεταξάς μελοποίησε τον Θούριο του Ρήγα «ΛΩς πότε παλικάρια», 

δημιουργώντας άλλη μια παραλληλία και ενισχύοντας τά στοιχεία εκείνα 

πού συνέδεαν τά αιτήματα του επτανησιακού φιλελευθερισμού με τις κοι

νωνικές και εθνικές προσδοκίες τού τέλους τού 18ου αιώνα, ακόμα και άν οι 

προσεγγίσεις τού Θεσσαλού πατριώτη εξέφραζαν μία άπό τις πολλές 

τάσεις τού επτανησιακού φιλελευθερισμού. Ή ανοικτή πολιτική τοποθέ

τηση τού Τζανή Μεταξά στο χώρο των Ριζοσπαστών, δχι μόνο μέ έργα 

άλλα και μέ πράξεις, τον κατατάσσει ανάμεσα στους πρώτους 'Έλληνες 

συνθέτες πού υπηρέτησαν αυτό πού αργότερα ονομάστηκε «στρατευμένη 

τέχνη». 

Ή δυναμική και ή κοινωνική διεισδυτικότητα, δμως, των ακουσμά

των της Γαλλικής Επανάστασης δέν παρέμεινε βεβαίως μόνο στο χώρο 

τών Έπτανήσων. Στο Παρίσι οι γαλλόφωνες πατριωτικές συνθέσεις τού 

Κωνσταντίνου Άγαθόφρονα Νικολόπουλου,54 ό όποιος έζησε εκεί μεταξύ 

τών ετών 1806 και 1841, ασφαλώς μπορούν να συμπεριληφθούν στον ευρύ

τερο πολιτισμικό αντίκτυπο της Γαλλικής Επανάστασης μέσα στο κλίμα 

πού διαμόρφωσε ή έκρηξη τού ελληνικού Αγώνα. Όμοίως, και στο χώρο 

της κυρίως Ελλάδας, και άλλες περιοχές πλην τών Έπτανήσων ήρθαν σέ 

επαφή μέ τά φιλελεύθερα μηνύματα τής Επανάστασης μέσω τής απόδο

σης ελληνόγλωσσων επαναστατικών ποιημάτων προσαρμοσμένων στο ρυθ

μό και τή μελωδία γαλλικών επαναστατικών ασμάτων. Οι εμπορικές σχέ

σεις μέ τήν Ευρώπη, άλλα και μέ τα Επτάνησα, ή δημοτικότητα τών έρ

γων τού Ρήγα, ή διάδοση τών επαναστατικών μελωδιών άπό στόμα σέ 

στόμα και, κυρίως, τό γεγονός δτι μέσα άπό τα έργα αυτά διερμηνεύονταν 

τα αιτήματα ενός ολοένα άφυπνιζόμενου εθνικά γένους ήταν μερικοί άπό 

54. Ή εξέταση τών μουσικών δραστηριοτήτων του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου 

υπερβαίνει, βεβαίως, τή θεματική τοΰ παρόντος άρθρου. ''Αλλωστε, ό Νικολόπουλος μέ 

τα έργα του προσπαθούσε μέσα άπό το κίνημα τοΰ φιλελληνισμού να ευαισθητοποιήσει 

τους Ευρωπαίους για τήν ενίσχυση τοΰ έλληνικοΰ 'Αγώνα και Οχι να κινητοποιήσει τους 

αγωνιζόμενους συμπατριώτες του. Για τή σχέση τοΰ Κωνσταντίνου Νικολόπουλου μέ 

τή μουσική, βλ. Γιώργος Κωνστάντζος, «Διακόσια χρόνια από τή γέννηση τοΰ Κων

σταντίνου Άγαθόφρονα Νικολόπουλου (1786-1841)», Μουσικολογία 5-6 (Μάιος-Ίού-

νιος 1987), 63-68 και Ό ίδιος, « Ή περίπτωση τοΰ Κωνσταντίνου Νικολόπουλου», ανα

κοίνωση στην ημερίδα (Η ελληνική μουσική και η Γαλλία ('Αθήνα, Γαλλικό 'Ινστιτούτο, 

24/2/2007), υπό δημοσίευση. 
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τους λόγους για τους οποίους οι γαλλικές επαναστατικές μελωδίες είχαν 

αναχθεί σέ ενα είδος μουσικής lingua franca. 'Έτσι δέν πρέπει να προκαλεί 

έκπληξη το γεγονός δτι τις παραμονές του 1821 μπορούσε κανείς να ακού

σει τέτοια επαναστατικά τραγούδια στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσα

λονίκη και άλλου.55 Αύτη ή πρακτική είχε, άλλωστε, παρελθόν στον ηπει

ρωτικό χώρο, όπως στα Ιωάννινα του Άλή Πάσα, δπου ακούστηκε ή 

μελωδία τής Καρμανιόλας,56 και ξεπερνούσε και τα οποία εθνικά δρια, 

αφού ακόμα και οι 'Οθωμανοί αρέσκονταν ιδιαίτερα να ακούν τα τραγούδια 

του Ρήγα και τή μελωδία τής Μασσαλιώτιδας, καθώς και άλλων γαλλικών 

επαναστατικών ύμνων, μέ ελληνικά λόγια, παρότι τα τελευταία δέν τα 

κατανοούσαν.57 'Ίσως ή παραπάνω μαρτυρία αποτελεί έναν ασφαλή δείκτη 

τής υποσυνείδητης εκλαϊκευτικής δύναμης τής μελωδίας τών επαναστα

τικών θουρίων, ή όποια αποτελούσε και το σημαντικότερο στοιχείο πού 

τής επέτρεπε να επηρεάζει έμμεσα ή άμεσα ευρύτερες, και όχι αναγκα

στικά ομοιογενείς κοινωνικά και εθνικά, ομάδες. Για πολλούς αυτό το 

χαρακτηριστικό θα αποτελούσε τόν ορισμό ενός αποτελεσματικού προπα

γανδιστικού μέσου. 

Μέ τα δεδομένα αυτά γίνεται σαφές δτι τα μηνύματα και τα ακούσμα

τα τής Γαλλικής 'Επανάστασης ως έντονης πολιτικής έκφρασης τού Δια

φωτισμού διαδόθηκαν και διατηρήθηκαν στον ελλαδικό χώρο μέσα άπό τα 

πατριωτικά θούρια. Τα τελευταία μέ τή σειρά τους εξέφρασαν κατά τις 

πρώτες δεκαετίες τού 19ου αιώνα τις προσδοκίες και τα αιτήματα τού άνα-

γεννώμενου έθνους σέ μία περίοδο κατά τήν όποια τα αποτελέσματα τής 

επαναστατικής δυναμικής, τών κηρυγμάτων τού Διαφωτισμού και τών 

εκστρατειών τού —αυτοκράτορα πλέον— Ναπολέοντα Βοναπάρτη είχαν 

αφυπνίσει το εθνικό αίσθημα τών λαών τής Ευρώπης. Αυτά έμελλε, επί

σης, να σφραγίσουν μουσικά μερικές άπό τις πλέον κρίσιμες στιγμές τής 

Ελληνικής 'Επανάστασης και να εξάψουν το αγωνιστικό φρόνημα τών 

ανθρώπων πού διεκδικούσαν τή δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους.58 Τα 

55. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία του Νικόλαου Πίκκολου, όπως αύτη δημοσιεύεται 

και σχολιάζεται στο Φίλιππος Ήλιου, Τύφλωσον Κύριε τον λαόν σου, 'Αθήνα, Πορεία, 

1988, σ. 24 και 36-37. 

56. Βρανούσης, « Ό "Πατριωτικός 'Ύμνος" του Ρήγα [...] », ο.π., σ. 331. 

57. [Ν. Γ. Πολίτης], «Δημώδης φιλολογία», Εστίατχ. 92 (2/10/1877), 626-631, 

ιδιαίτερα 629-631, Δασκαλάκης, Toc εθνεγερτιχα τραγούδια, του Ρήγα [...], δ.π., σ. 29 

και 86-87, επικαλούμενος σύγχρονη μαρτυρία του Ίακωβάκη Ρίζου-Νερουλοΰ. 

58. Μιά ενδεικτική συγκεντρωτική χαρτογράφηση τής καταλυτικής παρουσίας 
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πατριωτικά ελληνικά θούρια ήταν ασφαλώς ένας πρόσφορος τρόπος κοι

νωνικής αφύπνισης και διάχυσης όλων των παραπάνω ιδεών σε ευρύτερα 

κοινωνικά στρώματα, πού σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν τή 

δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με τα νέα δεδομένα. 

Επιπλέον, έκτος άπό το γεγονός δτι εξέφραζαν συλλογικά αιτήματα 

και ενίσχυαν το ηθικό τών καταπιεζόμενων Ελλήνων, οι πατριωτικοί 

αυτοί ύμνοι, ανεξάρτητα άπό το αν βασίζονταν σε γαλλικές μελωδίες ή 

ήταν πρωτότυπα έργα Ελλήνων δημιουργών, αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό 

και συγκροτημένο corpus φωνητικών έργων προς χρήση τών ελληνοφώ

νων. 'Υπό αυτές τις συνθήκες, ό 'Ύμνος «στον ήχο τής Μασσαλιώτιδος» 

του Ρήγα και τα παρόμοια έργα τών Επτανησίων δεν αποτελούν απλώς τα 

πρωιμότερα δείγματα μιας σειράς ελληνόγλωσσων θουρίων πού είτε βασί

στηκαν σέ γαλλικά πρότυπα είτε ειδολογικά Οφειλαν πολλά σέ τέτοιου 

είδους έργα: συνιστούν επίσης τα πρωιμότερα έργα του ελληνικού χορω

διακού ρεπερτορίου, ενός μουσικού είδους με άμεσες λαϊκές αναφορές πού 

παρακολουθούσε άπό κοντά όλες τις ιστορικές εξελίξεις τού νεότερου ελ

ληνισμού και μουσικά βρισκόταν σέ απόλυτη αντιστοιχία μέ ανάλογα 

ευρωπαϊκά είδη. Μέ αυτά κατά νού, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον δτι ή 

πρώτη έντεχνη μαζική μουσική έκφραση τού άναγεννώμενου ελληνισμού 

στα τέλη τού 18ου αιώνα και στις αρχές τού 19ου προέρχεται άπό τή συλ

λογική έκφραση τού εθνισμού του μέσα άπό τή χορωδιακή πρακτική και 

τις άμεσες και έμμεσες οφειλές τής τελευταίας στή Γαλλική 'Επανάσταση 

και το Διαφωτισμό. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ 

τής μελωδίας τής Μασσαλιώτι8ος στους αγώνες τής 'Επανάστασης στο Δασκαλάκης, 

ο.ττ,σ. 84-88. 
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