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Αν σnμερα κάπο1ος στnσε1 μια έρευνα πεδfου 

στnν θράκn με στόχο να δ1απ1στώσε1 ποια εfναι τα 

π10 γνωστά παραδοσ1ακά τραγούδ1α σε ανθρώπους 

nλ1κfας 50 και πάνω. με έκπλnξn θα δε1 80χρονες. 

κυρf ως κατοf κους πόλεων. να του τραγουδούν τον 

" Μενούσn ". Βεβαfως . δεν πρόκεηα1 για γνώσn που 

αποκτnθnκε μέσα από ης συνnθε1ς μουσ11<0 -

χορευηκές δραστnριότnτες στα πλαfσια κάπο10υ 

πολπισηκού συλλόγου . 01 κυρfες αυτές έμαθαν τον 
" Μενούσn " και άλλα παραδοσιακά θεωρούμενα 
τραγούδια. κατά τnν φοfτnσn τους στο δnμοηκό 

σχολεfο . από τn δεκαετfα του 19 '3 Ο κα1 εξnς . 

Ο Μενούσnς υπnρξε ιδιαfτερα αγαπnτός . κυρfως 

λόγω του μύθου που εξ10τορεf. και παραπέρα των 

συναισθnμάτων που δnμιουργεf. Έχει όμως 1<01 
εξαφεηκό 10τορικο-πολιηκό ενδιαφέρον. Και γ~ ' 

αυτό αξίζει κάπο10 παραπέρα σχολιασμό . 

Στο τραγούδ1 αυτό . ο πρωταγων1στnς . ο Μενούσnς 

(το όνομα προφερόμενο σωστά σnμαfνε1 « ταπε1 -
νός " στα αραβικά) . συζnτά με τον Μπφμπfλn . 
άτομο με σαφώς γοnτευηκό Βλέμμα και άγνωστα 

λοιπά στο1χεf α ταυτότnτας . ενώ παρών στn 

συζnτnσn εfναι και ο Ρεσούλ αγάς· πλούσιος αφού 

είναι αγάς. και άρα ένα εξέχον μέλος τnς τοπικnς 

κοινωνf ας . που με τnν παρουσfα του φαfνεται να 

επ10nμοποιεf κατά κάπο10ν τρόπο τn συζnτnσn. 

Πρόκεπαι προφανώς γ~α μ~α παρέα 

μουσουλμάνων. που δεν εfναι και τόσο πιστοf αφού 

πfνουν κρασf. και πάντως για μορφές που απέχουν 

από αυτό που σnμερα ονομάζεται εθνοηκάΈλλnνας. 

Και εδώ προκύπτε1 το ερώτnμα: πώς και γιατf 

τέτοιες μορφές καταλrlγουν να πρωταγωνιστούν σε 

ένα δnμοφιλές ελλnνι κό παραδοσιακό τραγούδι: 

Έθεσα το ερώτnμα σε αρκετούς. Πιο 

ενδιαφέρουσα μου φάνnκε μια εθνοκεντρ1κn 

ερμnνεfα που έλαβα . σύμφωνα με τnν οποfα εδώ ως 

nρωας επιλέγεται ο « κακός )) μουσουλμάνος - και 

άρα δυνάμε1 Τούρκος -. γιατf το κεf μεν ο εξιστορεf 
μια αποτροπιασηκn πράξn (το σφάξιμο τnς 

γυναf κας) . και άρα καλά εfναι μια τέτοια φρικτn 
ενέργεια να αποδοθεf σε έναν στερεοτυπ1κά κακό. 
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Δεν με κάλυψε όμως. Αν είναι έτσ1. γ~ατί ι<αι σε άλλα δnμοφ1λr1 nπεφώτικα τραγούδ1α 
όπως ο Αλάμπεnς. ο Οσμαντάκας . ο Σαλίμπεnς - χωρίς σφαγές και παρόμοια - nρωες είνα1 
μουσουλμάνο~: 

Μυστnρ10. Που αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν εξετάσουμε τnν ύπαρξn και 

παραπέρα τις ενδεχόμενες "χρnσε1ς» (με έμφασn στις πολιτ1κο-1δεολογ1κές) τέτο1ων 

τραγουδιών - εδώ του « Μενούσn » - στο πρόγραμμα του δnμόσ1ου σχολείου. σε μ~α 

εσχατιά τnς Ελλάδας· στn θράκn. Όταν δnλαδrl αρχίζουμε να εξετάζουμε τn χρnσn τnς 

παραδοσ~ακnς μουσ1κnς από τn δnμόσ~α εκπαίδευσn στα πλαίσια τnς ευρύτερnς μελέτnς 

δ10δ1κασιών εθνογένεσnς στnν νοτιοανατολ1κn Ευρώπn. 

θεωρώ ότι το τραγούδι "Μενούσnς » - που εδώ επελέγn ως παράδε1γμα ανάμεσα από 
άλλα παρόμο1α γ~α τους συγκεκρψένους λόγους - δεν παρουσ1άζει κάποιες 1διαίτερες 

μουσικοπαιδαγωγικές αρετές γ~α να αποτελέσει μέρος τnς δ~δακτέας ύλnς του δnμοτικού. 

ενώ κάπο1α παρόμοια « σχολικά» δnμοτικά τραγούδια 1 όχι μόνο δεν εμφανίζουν ανάλογες 

αρετές . αλλά παρουσ1άζουν και · δυσκολίες όσον αφορά τις κινnσεις τnς μελωδ1κnς 

γραμμnς και τα διαστnματα. 

Ωστόσο υπάρχουν και δ~δάσκονται - n τουλάχιστον υπnρξαν και διδάσκονταν. Και το 

ερώτnμα που προκύπτε1 εδώ είνα1: πώς βρέθnκαν αυτά τα τραγούδ1α στο σχολείο και 

παραπέρα. τι είναι αυτό που τα συνδέε1 και τα καθ1στά « εθνικn μουσικn » άξ1α προς 
διάσωσn / δ~άδοσn : 

Είναι π~α γνωστό ότι τα ~υγκεκρψένα τραγούδ~α. μαζί με κάπο10 άλλα . επί το πλείστον 
τιiς κατnγορfας των «1στορ1κών» και «κλέφτικων» τραγουδιών. επιλέγονται. περί τα τέλn 

του 19ου αιώνα από γνωστούς λαογράφους έντονα επnρεασμένους από το γερμαν1κό 

ρομαντισμό . συγκροτούνται σε ένα σώμα. και διδάσκονται ως " εθν1κn μουσικn » στα 

δ~δασκαλεία και στις παιδαγωγ1κές ακαδnμίες 1 • ώστε 01 μελλοντ1κοί δάσκαλο~ να τα 

δ~δάξουν με τnν σεφά τους οπου στnν Ελλάδα. δnμ1ουργώντας n καλλ1εργώντας και με 
αυτό τον τρόπο στους μαθnτές μ~α συλλογικn ταυτότnτα κα1 το αίσθnμα του ανnκε~ν στο 

ελλnνικό έθνος. 

Έτσ1 έρχονται και στn Δυτικn θράκn . σε μια σαφώς πολυπολιτισμικn περιοχn . αφού στις 

αρχές του 2 Οού αιώνα κατοικείται από κο1νότnτες ανθρώπων που ανnκουν σε 7 
διαφορετικές θρnσκείες . δόγματα n εθνικές εκκλnσίες1 και έχουν 1 Ο τουλάχ1στον 

μnτρικές γλώσσες• . Τα τραγούδ1α φτάνουν επίσnμα το 19 2 Ο. όταν n περ1οχn 

ενσωματώνεται στnν Ελλάδα και ξεκ1νά τn λειτουργία του το ελλnν1κό δnμόσ10 σχολείο . 

και διδάσκοντα~ στα παιδ1ά των χριστιανών. με κριτnρ1α όχ1 μουσικοπαιδαγωγ1κά αλλά . 

κατά βάσn. εθνικά . 

Αυτό βέβαια δεν αποτελεί Ελλnν1κn ιδ1αιτερότnτα n πρωτοτυπία. Ανάλογα με τnν 

χαραισnριζόμενn ως " εθν1κn μουσ1κn» συμβαίνουν σε όλn τnν Ευρώπn κατά τnν 

περίοδο εκείνn· και έτσ1 ανάλογα πράπε1 και n Βουλγαρία όταν τα στρατεύματά τnς 
καταλαμβάνουν τnν Δυτικn θράκn το 1941 . Ένα από τα πρώτα μελnματα τnς κατοχ1κnς 
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δ10ίκnσnς που εγκαθίστατα1 στnν περ1οχn είναι n δnμ1ουργία βουλγαρ1κών σχολείων, στα 

οποία φοπούν όσα Ελλnνάκ1α επ1θυμούν - τα ελλnν1κά σχολεία έχουν κλείσε1 -. ενώ 
παράλλnλα επ1βάλλεται n βουλγαρ1κn γλώσσα σης λεπουργίες τnς Εκκλnσίας. 

πλαισ1ωμένn τώρα από τn δυηκότροπn βουλγαρ1κn εκκλnσ1ασηκn μουσ1κn . 

Συζnτώντας με τους λίγους π10 εναπομείναντες εν ζωnΈλλnνες που κατά τnν περίοδο 

τnς βουλγαρ1κnς κατοχnς βρέθnκαν να φοπούν σε βουλγαρ1κά σχολεία. ομολογώ όη δεν 

μπόρεσα να συγκροτnσω σαφn ε1κόνα γ1α το η ακρ1βώς δ1δασκόταν εκεί. Όσον αφορά 

τn μουσ1κn . φαίνεται πως n δ1δακτέα ύλn δεν περ1λάμβανε ένα σαφές σώμα 

παραδοσ~ακών τραγουδ1ών που έπρεπε να δ1δαχτούν. ενώ ποίκ1λε και ο ζnλος των 

ανθρώπων που βρέθnκαν τότε να δ1δάσκουν τnν βουλγαρ1κn σε Ελλnνόπουλα, άνθρωπο1 

01 οποίο1 κατά κανόνα nταν εντεταλμένο1, και χωρίς προnγούμενες σχεηκές σπουδές κα1 
εμπεφία. 

Έτσ1, αν και φαίνετα1 πως παντού δ1δασκόταν το "Ελένο μόμα », το γνωστό « l(όρn 
Ελένn », ένα τραγούδ1 χωρίς σαφείς εθνικές παραδnλώσεις, αλλού διδασκόταν το 

« Μπζουχάρκο μπράτκό », ένα μάλλον απλοϊκό πα1δικό τραγούδι για το κρ1νάκι τnς 

άνοιξnς , κα1 αλλού το εμβατnρ10 « Μπαλγκάρια μάικα μίλα » . «Βουλγαρία αγαπnμένn 

πατρίδα» , ενώ κάπο10ι φ1λόμουσοι (μετ) έφnβοι τnς εποχnς. βρέθnκαν μέλn των 
τετράφωνων εκκλnσιαστικών χορωδιών, κα1 τις Κυρ1ακές έψαλλαν σης εκκλnσίες , στnν 

βουλγαρ1κn βεβαίως γλώσσα. 

Τελε1ώνε1 n κατοχn. φεύγουν οι Βούλγαροι. και στn θράκn επανακάμπτε1 το παλ1ότερο 
εκπαιδευηκό σχnμα. Ελλnνόγλωσσο δnμόσιο σχολείο για τους ελλnνορθόδοξους 

πλε1ονοηκούς και τουρκόγλωσσο σχολείο για τους τουρκο-μουσουλμάνους με1ονοτικούς. 

Στα προγράμματα κα1 των δύο βέβαια έχει θέσn και ρόλο n παραδοσιακn μουσικn. Στο 
ελλnνικό δnμόσιο σχολείο συμβαίνουν τα γνωστά. Όχ1 όμως και στο μειονοηκό σχολείο . 

όπου n διοίκnσn παρεμποδίζε1 συστnματικά τn διδασκαλία τέτοιων τραγουδιών, 
τουλάχ1στον από το 1960 και μετά. όταν καθίσταται σαφές όη n όλn κίνnσn υποστnρίζε1 
διαδικασίες υπαγωγnς Ελλriνων πολπών - των θρΟκ1ωτών μουσουλμάνων μειονοηκών -
στο τουρκικό έθνος. 

Ωστόσο . με τον καφό αναζnηέται και βρίσκεται n παράκαμψn . Και αυτά που δεν 

μπορεί να κάνει το με10νοηκό σχολείο . καθώς τελεί υπό κραηκό έλεγχο, τα κάνουν οι 

μειονοηκοί πολπισηιωί σύλλογοι. Τουρκικές παραδοσ~ακές στολές ράβονται. 

χοροδιδάσκαλοι σπουδαγμένοι στnν Τουρκία προσλαμβάνονται . 01 μουσ1κοί υπάρχουν 

έτοιμοι και το εγχείρnμα ξεκινά. Και έτσι οι θρακιώτες με10νοτικοί νέο1 μαθαίνουν να 

χορεύουν και να τραγουδούν πολλά κομμάηα από το σώμα τnς "σχολικnς » τουρκικnς 
εθνικnς μουσικnς , όπου κεντρικn θέσn κατέχουν οι καρσιλαμάδες από τnν Καππαδοκία 

και τα ζεϊμπέκικα από το Αϊδίvι. με τυπικά δείγματα εδώ το " Κόνιαλι » και τον 
« Τ σακπζn ». Κομμάτια βέβαια εξαφετικά οικεία και στους Μ1κρασιάτες πρόσφυγες που 
εγκαταστάθnκαν στn θράκn. 

Παράλλnλα λαμβάνουν χώρα και κ1νnσεις καταγραφnς και ανάδειξnς του τοπ1κού 

μουσικού πολπισμού τnς μειονότnτας. Βέβαια . ο ελλnνοτουρκικός εθνικός ανταγωνισμός 

ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Ι 5·· 
& ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 



βρfσκε1 κα1 εδώ πεδίο δράσnς . κω έτσ1 κάπο101 θρακ1ώτες Τούρ1<01 ερασηέχνες 

λαογράφο1 συλλέγουν. καταγράφουν κα1 εκδfδουν τουρκόγλωσσα παραδοσ1ακά 

τραγούδια τnς περιοχnς , κάποτε υποστnριζόμενο1 01κονομ1κά και ποληικά από τουρκ1κά 

κέντρα . ενώ αντfστο1χα . ορισμένο1 θρακ1ώτεςΈλλnνες ερασηέχνες λαογράφο1 συλλέγουν. 

καταγράφουν και εκδίδουν πομάκ1κα. δnλαδιl σλαβόγλωσσα τραγούδ1α τnς περ10χnς . 

κατά κανόνα υποστnριζόμενο1 οικονομικά κα1 πολη1κά από ελλnν1κά κέντρα. 

Τα ερωτnματα γύρω από τnν πολη1κn χρnσn τnς παραδοσιακnς μουσ1κnς τfθεντω 

κατά τnν τελευταfα 1 5ετfα στnν θράκn σε νέα πλαfσια. με τn λειτουργία δ1απολιησμ1κών 

σχολεfων. καθώς εκεf αρχίζουν να κάνουν τnν εμφάν10n τους - πάντα υπό το άγρυπνο 
βλέμμα τnς δ10ίκnσnς - κω τραγούδ1α από ης μουσ1 κές παραδόσε1ς των πο1κ1λόγλωσσων 

μαθnτών. Το ζnτnμα κ1νείται τοπικά . από συγκεκριμένους δασκάλους . κω τα 

συγκεκριμένα τραγούδ10 αρχίζουν δε1λά - δειλά να εμφανίζοντα~, κάποτε στο μάθnμα τnς 
γλώσσας . κάποτε στο μάθnμα τnς μουσ1κnς κα1 συχνότερα σης σχολ1κές γ1ορτές. 

Πρόκεηα1 συνnθως γ1α τnν άνάδειξn μ1ας απονευρωμένnς κα1 άρα ακfνδυνnς 
πολυπολη1σμ1κότnτας. μέσα από τnν προβολιl « 01κουμενικών » αξιών όπως π.χ. n αγάπn. 
n εφnνn κλπ .. που γίνετα1 άλλοτε με λογ1κn αποδοχnς κα1 άλλοτε σε ένδε1ξn μεγαθυμfας 
κα1 ανεκηκότnτας . κα1 στnν οποfα 01 εμπλεκόμενο1 προχωρούν έχοντας απαλλαγεί από τn 
βάσανο των αηnμάτων τnς δ1αποληισμ1κnς εκπαfδευσnς . απλώς με το να παρακάμπτουν 

τα ακανθώδn . Δnλαδιl. με το να αποφεύγουν να απαντnσουν στο ερώτnμα. η κάνουμε με 

όλα εκεfνα τα στοιχεfα που παραπέμπουν στον σκλnρό πυρnνα του ανnκε1ν; (εδώ στο 

έθνος). Π10 συγκεκριμένα . βοnθάμε ης πο1κ~'λες ομάδες μαθnτών να πορευτούν προς μ1α 
εθνικn n εθνοηκn αυτογνωσfα που συχνά σnμαίνει περιχαράκωσn ΚΟ1 επ1κράτnσn 

σκλnρών ΚΟ1νΟησηκών αντιλnψεων: n επ1χεφούμε υπερβάσε1ς ΚΟ1 αναπλωσfωσn, 

θέτοντας - μαζί με πο1ους άραγε κω απέναντι σε πο1ους ; - τους νέους όρους κω ης 

στοχεύσεις ; 

Ωστόσο - κα1 γ1α να μnν αδ1κnσω κανέναν - οφε~'λω να επ1σnμάνω όη . ακόμα κω αυτn 

n απλn παράθεσn αλλόγλωσσων τραγουδ1ών σε μ10 τέτο1α σχολικn γ1ορτn μπορεί να 
θεωρnθεf κάποτε ως μέγ10το επfτευγμα. Εκεf καταλιlγω αναλογ1ζόμενος το πλαίσ10 που 

n διοf κnσn τnς εκπαfδευσnς θέτε1 εσχάτως για τnν πρόσλnψn εμπεφοτεχνών μουσ1κών 
δασκάλων. με αποτέλεσμα να απαγορεύετα1 π1α n είσοδος σε μn π10τοπο1nμένους - στnν 
τεχν1κn επάρκεια n στο φρόνnμα, δ~αλέγετε ΚΟ1 ΠΟJ ρνετε -, αλλοδαπούς n με1ονοηκούς 
δασκάλους μουσ1κnς 5. αφnνοντας έτσ1 εκτός σχολεfου αυθεντ1κές εκφράσε1ς . κα1 άραγε 

δυνάμε1 απε1λnηκές επφροές άλλων μουσ1κών πολη10μών. 

Επ1στρέφω στο αρχ1κό μου ερώτnμα γ1α να κλείσω . Πnγε λοιπόν ο Μενούσnς στο 

Δ1δυμότε1χο ; 

Να~. Πnγε κα1 έμε1νε . Κω περ1φερόταν σε όλn τnν θράκn. παρατnρώντας. αυτάρεσκα 

κω συνάμα καχύποπτα . να πορεύοντω δfπλα του άλλοτε n Ελένο μόμα κω άλλοτε ο 
Τ σακηζnς. Τα χρόνω όμως περνούν και τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα, γερασμένος π1α. 

παρατnρεί από τn γωνία κάπο1ους νεότερους κω ακμα1ότερους . να συνομ1λούν 
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ανεπιφύλακτα πια με τους nρωες εγγλέζικων. τούρκικων, τσιγγάνικων, και εσχάτως 

αρμένικων και ρώσικων και γεωργιανών τραγουδιών. Αυτά Βλέπει· και άλλοτε χαfρεται . 

άλλοτε θλfΒεται. άλλοτε θυμώνει· και πάντως. απορεf. 

Που πάει να πει: Το κατά Kuhn παράδειγμα σαφώς έχει αλλάξει. Το σχολεfο . δnλαδrl n 
κοινωνfα . δεν προσδοκά πια από τn σχολικn μουσικn να καλλιεργεf το εθνικό φρόνnμα 

και το « nθος " των μαθnτών. Εfναι άλλωστε ιδιαfτερα ενδιαφέρον ότι από το εξαιρετικό 

ΒιΒλfο μουσικnς τnς ΣΓ δnμοτικού του 2 Ο Ο 8 απουσιάζουν τελεfως τα ιστορικά / nρωικά 
δnμοτικά τραγούδια . ενώ υπάρχει. ως μελωδfα . ένα θεωρούμενο τσιγγάνικο τραγούδι. 
Παράλλnλα οι ποικfλοι μετανάστες. 'Ελλnνες και μn « κατά το γένος ». φέρνουν και στο 

σχολεfο κομμάτια του μουσικού πολιτισμού των περιοχών από τις οποfες προέρχονται . 

εμπλουτfζοντας κατά τn γνώμn μου - n αλλοιώνοντας κατά τn γνώμn κάποιων άλλων - και 

τn " σχολικn » μουσικn. Και όλα αυτά υπό τnν nγεμονfα ποικfλων. αγγλόγλωσσων κυρfως 

και διεθνών πια. μουσικών ρευμάτων. 

Ένα μπορούμε να πούμε με ΒεΒαιότnτα. Οι περf του έθνους αντιλrlψεις έχουν σnμαντικά 

τροποποιnθεf κατά τn διάρκεια του 2 Οού αιώνα και το περιεχόμενο του όρου « έθνος » 

σαφώς και συνεχώς μεταβάλλεται. Και οι εξελfξεις αυτές . με τn σειρά τους τροποποιούν 

ανάλογα και τις αντιλrlψεις για τον ρόλο που μπορεf να έχει n ( θεωρούμενn ως) 
παραδοσιακn μουσικn στnν όλn διαδικασfα. 

'Οπως τα « Κάτω στου βάλτου τα χωριά », <(Ενας αϊτός καθότανε ". « Νικοτσάρας " . « Ζάκας ". 
« Κατσαντώνnς » κλπ. 

1 Σnμαντικότατες πλnροφορίες δίνει επ' αυτού n εξαίρετn διδακτορικn διατριΒn του Γιάννn 
Σταύρου Η εί\ί\nvικn παραδοσιακn μουσικn στnv πρωτοΒάθμια εκπαίδευσn: ιστορικn επισκόπnσn 

- σnμεpιvn πραγματικότnτα, Ιόνιο Πανεπιστnμιο - Τμnμα Μουσικών Σπουδών. 2004. 
10ρθόδοξοι πατριαρχικοί. ορθόδοξοι εξαρχικοί. καθολικοί. ορθόδοξοι Αρμένιοι . Εβραίοι . 

σουνίτες μουσουλμάνοι. μπεκτασί μουσουλμάνοι . 
4Standard / επίσnμα ελλnνικά. θρακιώτικα ελλnνικά. ποντιακά ελλnνικά. σαρακατσάνικα 

ελλnνικά. τουρκικά (με διαφοροποιnσεις καθώς μιλιούνται από ελλnνορθόδοξους Καππαδόκες . 
από ελλnνορθόδοξους θρακιώτες Γ καγκαούζους και από θρακιώτες Τούρκους). βουλγαρικά. 
πομακικά. τρακατρούκικα , ρομανέ / τσιγγάνικα . αρβανίτικα. ισπανοεβραϊκά αλλά και γίντις . 

αρμένικα . γαλλικά / ιταλικά (λεβαντίνοι). τσερκέζικα , βλάχικα κ.α. Εκτενέστερn αναφορά στο Λ .. 
Εμπειρίκος Γ. Μαυρομμάτnς . « Εθνοτικn ταυτότnτα και παραδοσιακn μουσικn στους 

μουσουλμάνους τnς ελλnνικnς θράκnς " . Εθvοί\ογίατ. 6. Ιούλιος 2000. σσ. 309-343. 
1 Εμπειροτέχνες : Από αλλοδαπούς απαιτεί ελλnνικn υπnκοότnτα και δεν τους αναγνωρίζει 

πτυχία παραδοσιακών οργάνων. Από « λαϊκούς » οργανοπαίχτες απαιτεί απολυτnριο λυκείου . και 

από μειονοτικούς απαιτεί πιοτοποιnτικό ελλnνομάθειας. 

ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Ι 7 
& ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
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