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ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΚΑΙ ΣΗ ΜΕΗ ΑΝΑΣΟΛΗ 

 

ΤΝΑΤΛΙΕ 

Ο ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ Ε ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕ 

Αυτοςχεδιαςμοί ςτο εκκληςιαςτικό όργανο από τον Ferruccio Bartoletti (Ιταλία), ςε επειςόδια από 

τη ζωθ του Αγίου Φραγκίςκου 

Σετάρτθ, 8 Μαΐου 2019 | Λάρνακα:  

8:30 μ.μ.: Κακεδρικόσ ναόσ τθσ Παναγίασ των Χαρίτων | Είςοδοσ ελεφκερθ 

Παραςκευι, 10 Μαΐου 2019 | Λευκωςία 8:30 μ.μ. | Κακολικι Εκκλθςία Σιμίου ταυροφ | Είςοδοσ 

ελεφκερθ 

άββατο, 11 Μαΐου 2019 | Λεμεςόσ 8:30 μ.μ.: Κακολικι Εκκλθςία Αγίασ Αικατερίνθσ | Είςοδοσ 

ελεφκερθ 

Κυριακι, 12 Μαΐου | Πάφοσ 3:30 μ.μ.: Ιερόσ Ναόσ Παναγίασ Χρυςοπολίτιςςασ και Αγίασ Κυριακισ (ο 

Ιερόσ Ναόσ τθσ ςτιλθσ του Αγίου Παφλου) | Είςοδοσ ελεφκερθ 

Αποςπάςματα από τθν ταινία 

ΑΔΕΡΦΟ ΗΛΙΟ (1918) 

ενάριο: Mario Corsi 

κθνοκεςία: Ugo Falena 

κθνικά-κοςτοφμια: Duilio Cambellotti  

Tespi Film 

Τπότιτλοι και κινθματογραφικι προςαρμογι: Jerusalem2019 

Πλοκθ 

Αςίηθ (Ιταλία), αρχζσ του 13
ου 

 αιϊνα. Ο Φραγκίςκοσ, ο γιοσ ενόσ πλοφςιου εμπόρου, επιςτρζφει ςτο 

ςπίτι του μετά τθ ςυμμετοχι του ςτον πόλεμο μεταξφ τθσ Αςίηθσ και τθσ Περοφτηια, κατά τθν οποία 

ςυνελιφκθ και φυλακίςτθκε. το μαγαηί του πατζρα του, αφθγείται τισ περιπζτειζσ του. Η ιςτορία 

διακόπτεται από ζναν ηθτιάνο τον οποίο ο Φραγκίςκοσ διϊχνει με προςβλθτικό τρόπο. Παρόντεσ ςτο 

κατάςτθμα είναι θ ευγενισ Κλάρα, θ οποία επιπλιττει τον Φραγκίςκο κακϊσ ο ηθτιάνοσ είχε ηθτιςει 

ελεθμοςφνθ ςτο όνομα του Ιθςοφ Χριςτοφ. Γεμάτοσ τφψεισ, ο Φραγκίςκοσ τρζχει πίςω από τον 

ηθτιάνο και του προςφζρει ελεθμοςφνθ.  

Ο Φραγκίςκοσ επιςτρζφει ςτθν κανονικι του ηωι και διαςκεδάηει με φίλουσ και εταίρεσ, ενϊ θ 

Κλάρα και θ αδελφι τθσ Αγνι προςεφχονται γι’ αυτόν.  

Ο Φραγκίςκοσ αιςκάνεται ότι θ ηωι του βρίςκεται ςε μια κρίςιμθ καμπι, αλλά δεν είχα ξεκακαρίςει 

ακόμθ τα πράγματα μζςα του και κατατάςςεται ςτον ςτρατό με ςκοπό να γίνει ιππότθσ. το πολζτο, 



μετά από μερικζσ θμζρεσ ταξιδιοφ, ο Φραγκίςκοσ ανεβάηει υψθλό πυρετό, πράγμα που ερμθνεφει 

ωσ κεϊκό ςθμάδι: εγκαταλείπει τον ςτρατό και επιςτρζφει ςτθν Αςίηθ. Ζτςι, ξεκινά μια αςτακισ ςτθν 

εξζλιξι τθσ μεταςτροφι: Ο Φραγκίςκοσ προςφζρει ελεθμοςφνθ ςτουσ φτωχοφσ, τον αναςτατϊνει θ 

παράξενθ προφθτεία ενόσ τρελοφ ο οποίοσ απλϊνει τον μανδφα του ςτον δρόμο για χάρθ του, 

απομακρφνετε για λίγο από τουσ φίλουσ και τθν ξζφρενθ ηωι τουσ αλλά ςτθ ςυνζχεια ξαναςμίγει 

μαηί τουσ. Ζνα από τα ζκλυτα γλζντια τουσ τελειϊνει με τραγικό τρόπο κακϊσ λαμβάνει χϊρα μια 

μονομαχία: Ο Φραγκίςκοσ, ζκπλθκτοσ, γίνεται μάρτυρασ τθσ βίαιθσ ςκθνισ. Η Κλάρα τον παροτρφνει 

να ξεπεράςει τθν απζχκειά του προσ ζναν λεπρό και ο Φραγκίςκοσ ανακαλφπτει ότι αυτό που πριν 

εκλάμβανε ωσ αθδιαςτικό αποτελοφςε πλζον πθγι χαράσ και θδφτθτασ ψυχισ. Ενϊ θ Κλάρα 

αρνείται τισ προτάςεισ γάμου που τισ γίνονται, ο Φραγκίςκοσ αρχίηει να ηει ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ 

και αφοςιϊνεται ςτθν προςευχι. Μια θμζρα, του μιλάει ο Εςταυρωμζνοσ μιασ εγκαταλειμμζνθσ 

εκκλθςίασ, του Αγίου Δαμιανοφ. Ζχοντασ επιβεβαιϊςει τθν κλίςθ του από αυτό το ςθμάδι, ο 

Φραγκίςκοσ αντιςτζκεται ςτισ προςπάκειεσ του πατζρα του να τον ξαναφζρει ςπίτι. 

Ο πατζρασ του ςτθ ςυνζχεια απευκφνει ζκκλθςθ ςτον επίςκοπο, αλλά ο Φραγκίςκοσ απαρνείται όλα 

τα οικογενειακά του υπάρχοντα, επιςτρζφοντασ ςτον πατζρα του ακόμθ και τα ροφχα του, 

δθλϊνοντασ ότι από εκείνθ τθ ςτιγμι ότι κα υπθρετεί τον «επουράνιο Πατζρα του». Ο επίςκοποσ 

χειροτονεί τον Φραγκίςκο.  

Μερικοί νζοι από τθν Αςίηθ αποφαςίηουν να ςυνταχκοφν με τον Φραγκίςκο ςτθν πνευματικι του 

αναηιτθςθ και να ηιςουν όλοι μαηί ςφμφωνα με το γράμμα του ευαγγελίου. Σθν Κυριακι των Βαΐων 

θ κεία χάρθ αγγίηει τθν Κλάρα θ οποία αποφαςίηει να αφοςιωκεί ςτον Θεό, ακολουκϊντασ το 

μονοπάτι τθσ φτϊχειασ που είχε επιλζξει ο Φραγκίςκοσ. Σθ νφχτα δραπετεφει από το ςπίτι και 

ςυναντά τον Φραγκίςκο με άλλουσ αδερφοφσ ςτθν εκκλθςία τθσ Παναγίασ των Αγγζλων, τθν 

Πορτιοφνκουλα. Μετά τθν τελετι τθσ χειροτονίασ, ο Φραγκίςκοσ ανακζτει ςτθν Κλάρα τθ φροντίδα 

των Βενεδικτίνων μζχρι να βρεκεί ζνασ καταλλθλότεροσ ρόλοσ γι’ αυτιν (αργότερα θ Κλάρα κα 

ιδρφςει το Σάγμα των Πτωχϊν Αδερφϊν ακολουκϊντασ το πνευματικό μονοπάτι που χάραξε ο 

Φραγκίςκοσ). Ο Φραγκίςκοσ μαηί με μερικοφσ μοναχοφσ πθγαίνουν ςτθ Ρϊμθ για να λάβουν τθν 

ζγκριςθ του Κανόνα του νζου Σάγματοσ από τον Πάπα Ιννοκζντιο ΙΙΙ: ο Κανόνασ ςυνίςταται ςτθν 

τιρθςθ του ευαγγελίου του Ιθςοφ Χριςτοφ, τθν υπακοι ςτθν Κακολικι Εκκλθςία και τθν τιρθςθ τθσ 

αγνότθτασ χωρίσ προςωπικά υπάρχοντα. Ο Πάπασ εγκρίνει τον Κανόνα. Επιςτρζφοντασ ςτθν Αςίηθ, 

οι μοναχοί διαπιςτϊνουν ότι βρίςκονται άλλοι ςτο κατάλυμά τουσ και ςτθ ςυνζχεια εγκακίςτανται 

οριςτικά ςτθν Πορτιοφνκουλα. Χάρθ ςτθν ταπεινι και ειρθνικι του ςτάςθ ο Φραγκίςκοσ δεν ςυνιςτά 

απειλι οφτε για ηϊα οφτε για ανκρϊπουσ: ςτο Γκοφμπιο εξθμερϊνει ζναν λφκο και ο ουλτάνοσ τθσ 

Αιγφπτου τον καλοδζχεται και του αποδίδει τιμζσ. Ο Φραγκίςκοσ επιςτρζφει ςτθν Αςίηθ και ςτθ 

ςυνζχεια αποςφρεται για προςευχι ςτθ λίμνθ Σραηιμζνο, όπου μιλάει ςτα πουλιά. το όροσ Λα 

Βζρνα ο Φραγκίςκοσ λαμβάνει τα ςτίγματα, τα ςθμάδια των Πακϊν του Χριςτοφ, τα οποία 

αποτυπϊνει ςτο ςϊμα του ζνα ςεραφείμ εν είδθ εςταυρωμζνου: πλζον ο Φραγκίςκοσ είναι ςε 

πλιρθ ταφτιςθ με τον Ιθςοφ Χριςτό. Φζροντασ τα τραφματα από αυτά τα ςθμάδια, ο Φραγκίςκοσ 

εγκαταλείπει το όροσ Λα Βζρνα και χάνει ςχεδόν τελείωσ τθν όραςι του όταν κοντοηυγϊνει ςτθν 

Αςίηθ. Παρόλθ τθ δφςκολθ κατάςταςθ τθσ υγείασ του, υπαγορεφει τθν «Ωδι ςτον Ήλιο» όπου υμνεί 

τον Θεό και όλα τα δθμιουργιματά του. τθν Αςίηθ, ο Φραγκίςκοσ υποβάλλεται ςε χειρουργικι 

επζμβαςθ για τα μάτια του με πυρωμζνο ςίδερο: κακϊσ νιϊκει να ηυγϊνει θ ϊρα του κανάτου, 

μεταφζρεται ςτθν Πορτιοφνκουλα όπου και πεκαίνει ςτισ 4 Οκτϊβρθ 1226. Η Κλάρα αφινει το 

μοναςτιρι για να αποχαιρετίςει τον Φραγκίςκο για τελευταία φορά. Σο 1228, ο Πάπασ Γρθγόριοσ IX 

αγιοποιεί τον Φραγκίςκο. Δφο χρόνια αργότερα, το 1230, το ςϊμα του Αγίου εναποτίκεται ςτθ 

Βαςιλικι θ οποία ανεγζρκθ προσ τιμιν του ςτθν Αςίηθ. 

 
  



Παρουςίαςη 

Αυτι είναι θ πζμπτθ χρονιά που το Φεςτιβάλ Εκκλθςιαςτικοφ Οργάνου Terra Sancta διοργανϊνει 

ςυναυλίεσ ςτθν Κφπρο. Οι φετινζσ ςυναυλίασ αποτελοφν μζροσ μιασ ειδικισ εκδιλωςθσ: τθσ 800θσ 

επετείου από τθν επίςκεψθ του Αγίου Φραγκίςκου ςτθν Κφπρο και τθ Μζςθ Ανατολι, θ οποία ζλαβε 

χϊρα το 1219. Για τον λόγο αυτό, ςασ ζχουμε ετοιμάςει μια μικρι ζκπλθξθ: μια ιταλικι ταινία βωβοφ 

κινθματογράφου του 1918 ςτθν οποία απεικονίηεται θ ηωι του Αγίου Φραγκίςκου υπό τθ ςυνοδεία 

ηωντανισ μουςικισ εν είδει  ςχολιαςμοφ ςτα διάφορα επειςόδια, όπωσ γινόταν τθν εποχι των 

βουβϊν ταινιϊν. 

Αυτι θ όμορφθ εκδιλωςθ κατζςτθ δυνατι χάρθ ςτισ ικανότθτεσ του ιταλοφ οργανίςτα Ferruccio 

Bartoletti, ο οποίοσ ειδικεφεται ςτο εν λόγω είδοσ αυτοςχεδιαςμοφ. Ο Bartoletti, κλαςικόσ μουςικόσ, 

ιταν μεταξφ των πρϊτων ςτθν Ιταλία που ςυνζκεςε διαδραςτικά ζργα αυτοςχεδιαςμοφ ςτο 

εκκλθςιαςτικό όργανο ςυνδυάηοντασ αφιγθςθ, ποίθςθ και εικόνα. Για πολλά χρόνια, εκτόσ από τισ 

τυπικζσ του ςυναυλιακζσ δραςτθριότθτεσ ωσ ςολίςτασ του εκκλθςιαςτικοφ οργάνου, ζχει αφοςιωκεί 

ςτθν θχθτικι επζνδυςθ πολλϊν κινθματογραφικϊν ταινιϊν από ιταλοφσ και ξζνουσ ςκθνοκζτεσ, 

προκρίνοντασ το παραδοςιακό ςχιμα των αρχϊν του εικοςτοφ αιϊνα που ιταν ο αυτοςχεδιαςμόσ 

ςτο εκκλθςιαςτικό όργανο. Ο Bartoletti είναι επίςθσ ο αρχιοργανίςτασ του κακεδρικοφ ναοφ τθσ 

Μάςςα, μιασ πόλθσ τθσ Σοςκάνθσ. 

Κακϊσ οι ςυναυλίεσ ςτθν Κφπρο λαμβάνουν χϊρα ςε τζςςερα διαφορετικά όργανα και θ μουςικι 

είναι αυτοςχεδιαςμοί, κα ζχουμε τζςςερισ ςυναυλίεσ με διαφορετικι μουςικι ςε Λάρνακα, 

Λευκωςία, Λεμεςό και Πάφο: είςτε ευπρόςδεκτοι να τισ παρακολουκιςετε όλεσ. 

Η ταινία ζχει τον τίτλο «Αδελφόσ Ήλιοσ» και κα προβλθκεί μια ςυντομευμζνθ εκδοχι τθσ. Σο ςενάριο 

είναι του Mario Corsi, θ ςκθνοκεςία του Ugo Folena και θ παραγωγι ζγινε το 1918 από τθν Tespi. 

τουσ αρχικοφσ τίτλουσ, θ ταινία ορίηεται ωσ «Επανόρκωςθ των Φραγκιςκανϊν», ζνα ςθμάδι τθσ 

προςεκτικισ ιςτορικισ ζρευνασ των ςυντελεςτϊν. Η επανόρκωςθ δεν είναι ζνασ όροσ που 

περιγράφει το κινθματογραφικό είδοσ, όπωσ κωμωδία, ταινία δράςθσ, το γουζςτερν, κ.λπ. αλλά ζνασ 

όροσ που ανικει ςτον Άγιο Φραγκίςκο και ςυνοψίηει τθν πνευματικότθτά του, με άλλα λόγια, τον 

τρόπο ςκζψθσ και ηωισ που είχε υιοκετιςει. Επανόρκωςθ ςθμαίνει να μθν ιδιοποιείται κανείσ τα 

δϊρα –εννοϊντασ τθν αγάπθ– που λαμβάνει από τον Κφριο, αλλά πάντα να τα διοχετεφει ςτουσ 

άλλουσ. Αυτόσ είναι ζνασ μθχανιςμόσ που γνωρίηουν καλά όςοι αγαποφν: εκείνοι που αγαπιοφνται 

νιϊκουν τθν ανάγκθ να ανταποδϊςουν τθν αγάπθ, να τθν προςφζρουν με τθ ςειρά τουσ ςτουσ 

άλλουσ. Σα πάντα μάσ ζχουν δοκεί, ξεκινϊντασ με τθν ίδια τθ ηωι, χωρίσ να ζχουμε κάνει κάτι 

ιδιαίτερο για να το αξίηουμε, επομζνωσ, δεν μποροφμε να διακόψουμε τθ ροι τθσ αγάπθσ 

κρατϊντασ τθν για τον εαυτό μασ. Η επανόρκωςθ επανεκκινεί τον μθχανιςμό τθσ κείασ αγάπθσ που 

ο άνκρωποσ διακόπτει με τθν ιδιοποίθςι τθσ, κάνοντασ δικό του αυτό που προορίηεται για όλουσ, 

όπωσ τθ γθ, το νερό, τθ φφςθ, ακόμθ και επιβάλλοντασ τθ βοφλθςι του ςε άλλουσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των δικϊν του ςυμφερόντων και ιδεϊν. Αν αρχίςουμε να αναλογιηόμαςτε, εκ 

πεποικιςεωσ ι μζςω μιασ μεκόδου, ότι αυτό που ζχουμε δεν είναι δικό μασ, κα είμαςτε πιο 

ανεκτικοί ςτουσ άλλουσ. Αν τίποτα δεν μασ ανικει, δεν ζχουμε τίποτα να υπεραςπιςτοφμε, τίποτα 

για το οποίο να πρζπει να πολεμιςουμε, γεγονόσ που ιςχφει τόςο για πράγματα όςο και για ιδζεσ. 

Αν θ φφςθ δεν είναι δικι μασ, δεν ζχουμε το δικαίωμα να τθν καταςτρζψουμε. Ο Φραγκίςκοσ δεν 

φθμίηεται για τα καφματά του, αλλά για το γεγονόσ ότι κατάφερε να ηιςει χωρίσ να βλάψει τουσ 

άλλουσ – ανκρϊπουσ, ηϊα, φφςθ. Για τον λόγο αυτό, οφτε τα ηϊα, οφτε οι άνκρωποι τον φοβοφνταν: 

ακόμθ και τα πουλιά και οι λφκοι ζρχονταν κοντά του. Ήταν ανοιχτόσ ςτον διάλογο, δίνοντασ και 

λαμβάνοντασ ςεβαςμό, όπωσ ςτθ ςυνάντθςθ που είχε με τον μουςουλμάνο ςουλτάνο τθσ Αιγφπτου. 

Αν υπάρχει μόνον ζνασ Θεόσ, ζνασ Πατζρασ που μασ προςφζρει τα πάντα, τότε είμαςτε όλοι μασ 

αδζλφια: αυτόσ είναι ο λόγοσ που ο Φραγκίςκοσ αποκαλοφςε όλα τα πλάςματα «αδελφοφσ» και 



«αδελφζσ», όπωσ ςτον περίφθμο Υμνο του Αδελφοφ Ήλιου, ο οποίοσ αποτελεί τον τίτλο αυτισ τθσ 

ταινίασ, και όχι μόνο, για τθ ηωι του Φραγκίςκου (για παράδειγμα υπάρχει επίςθσ θ περίφθμθ 

εκδοχι ςε ςκθνοκεςία του Φράνκο Σηεφιρζλι). 

Χωρίσ να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει τον λόγο (εκτόσ από τισ γραπτζσ λεηάντεσ) και με τθν 

κινθματογραφικι τζχνθ ακόμθ ςτα ςπάργανα, θ ταινία του 1918 παλεφει να περιγράψει τθν 

πνευματικότθτα του Φραγκίςκου, ωςτόςο απεικονίηει πολφ καλά τα επειςόδια τθσ ηωισ του μζςα 

από τα οποία προζκυψε αυτι θ πνευματικότθτα. Η ταινία των Corsi και Falena είναι ίςωσ θ μόνθ, 

από τισ πολλζσ ταινίεσ για τθ ηωι του Αγίου Φραγκίςκου, θ οποία δείχνει τα πιο μυςτθριϊδθ 

επειςόδια: τον εςταυρωμζνο ςτθν εκκλθςία του Αγίου Δαμιανοφ να του μιλά και το ςεραφείμ που 

αποτυπϊνει πάνω του τα ςθμάδια του Χριςτοφ. Η ςκθνι τθσ ζγκριςθσ του Κανόνα από τον Πάπα 

Ιννοκζντιο ΙΙΙ είναι μια πιςτι εικονογραφικι αναπαραγωγι τθσ τοιχογραφίασ του Σηόττο από τθ 

Βαςιλικι τθσ Αςίηθσ. Οι δθμιουργοί τθσ ταινίασ επιδεικνφουν εξαιρετικι γνϊςθ των φραγκιςκανικϊν 

πθγϊν. Μεγάλθ ςθμαςία δίνεται ςτο ρόλο τθσ Κλάρασ: είναι εκείνθ που ωκεί τον Φραγκίςκο προσ 

τον λεπρό, χρθςιμοποιϊντασ τισ ίδιεσ λζξεισ που ζγραψε ο Φραγκίςκοσ ςτθ Διακικθ του κατά τθν 

αφιγθςθ των γεγονότων που τον οδιγθςαν ςτο πνευματικό μονοπάτι. Μερικζσ φορζσ ο ςκθνοκζτθσ 

αφιερϊνει αρκετό χρόνο ςε δευτερεφουςεσ πτυχζσ (ζχουμε περικόψει αρκετζσ ζτςι ϊςτε θ ταινία να 

μθν υπερβαίνει τθ διάρκεια τθσ ςυναυλίασ) ι ςε τοπία (με άριςτα εξωτερικά πλάνα) και 

προχποκζτει βαςικι γνϊςθ τθσ βιογραφίασ του Φραγκίςκου από τθν πλευρά των κεατϊν. Σο 

ιςτορικό πλαίςιο δεν είναι πάντοτε πιςτό (για παράδειγμα, δεν υπιρχε το μοναςτιρι Λα Βζρνα τθν 

εποχι που ο Φραγκίςκοσ ζλαβε το ςτίγματα), ωςτόςο θ ταινία χαρακτθρίηεται από τεχνικι αρτιότθτα 

και είχε μεγάλθ επιτυχία: ο ιταλικόσ Σφποσ, ο οποίοσ εκείνθ τθν εποχι δεν αςχολοφταν με τον 

κινθματογράφο, αφιζρωςε ολόκλθρεσ ςτιλεσ για τον «Αδελφό Ήλιο» με ςυντάκτεσ τουσ 

ςθμαντικότερουσ κριτικοφσ κεάτρου και μουςικισ. Ναι, ακόμα και μουςικισ. Για πρϊτθ φορά ςτθν 

Ιταλία μια ταινία περιλάμβανε επίςθσ και μουςικι ςυνοδεία από ηωντανι ορχιςτρα και χορωδία. Η 

καινοτομία ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι πρόκειται για μουςικό κομμάτι γραμμζνο ειδικά για ταινία του 

βωβοφ κινθματογράφου το οποίο ενςωματϊκθκε ςτθν παραγωγι τθσ ταινίασ, με ςφνκεςθ του Luigi 

Mancinelli και όχι κομμάτι που προςτζκθκε εκ των υςτζρων (και γι’ αυτό το όνομα του ςυνκζτθ 

αναφζρεται ςτουσ αρχικοφσ τίτλουσ μαηί με τουσ υπόλοιπουσ ςυντελεςτζσ). Σο όλο εγχείρθμα 

αποτελοφςε μετεξζλιξθ του κινθματογραφικοφ μουςικοφ ποιιματοσ ςυνιςτϊντασ ζνα νζο 

κινθματογραφικό είδοσ. 

 


