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ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Τό δημώδες ασμα περί τού άγούρου (νέου παλληκαριού), οστις παρακαλεί
τήν λυγερήν (τήν νεαράν σύζυγόν του), ήτις τόν έξυπνα τήν πρωίαν έκ τοΰ ύπνου
προώρως, νά τόν άφήση νά συνέχιση τόν ύπνον του, όπως συνέλθη έκ τοΰ κόπου
τής μάχης, τής οποίας τήν έπικίνδυνον διεξαγωγήν διηγείται εις αύτήν, είναι
γνωστόν εις όλους τούς ελληνικούς τόπους πλήν τής Κύπρου, έν μέρει δέ καί τής
Κρήτης, ώς φαίνεται εκ τοΰ σχετικού φακέλου τοΰ ασματος έν τφ Λαογραφική}
Άρχείφ-

Τό §σμα τοΰτο, αδόμενον κυρίως κατά τόν γάμον, είναι γνωστόν υπό τούς
κάτωθι τρεις τύπους παραλλαγών.

Α'.

Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια,
τώρα οι πέρδικες συχνολαλοΰν και λένε.

- «Ξνπν', αφέντη μου, ξύπνα και μην κοιμάσαι».

- «"Αφ'σε με, λυγερή, λίγον ϋπνον νά πάρω,
5 γιατ' αφέντης μου πάψε στή βάρδια μ έχει,

γη νά σκοτωθώγη σκλάβο νά μέ πάρουν.

"Εδωσ δ Θεός, κερά ή Παναγία
κ' εξεσπάθωσα σε δυό, σε τρεις χιλιάδες.
Χίλιους έκοψα και χίλιους σκλάβους πήρα'
10 ένας μου 'φύγε κ' εκείνος λαβωμένος'
είχε άχτοϋ 2 φτερά κ επέταξε και πάει.
Πήρα τό δρομί, δρομι τό μονοπάτι·
βρίσκω ένα δεντρί, ψηλό σάν κυπαρίσσι.

- «Δείξε μου, δεντρό, χωριό νά πά' νά μείνω».
15 - «Νά ό κορμός μου και δέσε τ' αλογό σου,

νά οί κλώνοι μου, κρέμασε τ' αρματά σον
νά κι δ ήσκιος μου, πέσε, γλυκά κοιμήσου,
κι οταν σηκωθής, τό νοίκι μου γυρεύω,

1 Χειρ. : axorœ&fj.

2 άετοΰ.
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τρία σταμνιά νερά ατή ρίζα μου νά χύσης».
20 -«Φρίξε, ήλιε, και γης μή τ' άπο μένη ς
ώς και το δεντρί το νοίκι τον γυρεύει».

'Αγχίαλος.- A.A., άρ. 1104Β, σ. 57-58
(Γ. Α. Μέγας, 1937)

Α'.ι

Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια
τώρα οί πέρδικες συχνολαλονν και λέγουν.

- «Ξύπνα, αφέντη μου, ξύπνα καλέ μ' αφέντη'
ξύπνα άγκάλιασε κορμί κνπαρισσένιο

5 κι ασπρονε λαιμό, βυζάτσα σαν λεϊμόνι,

σαν το κρυό νερό, αάν του Μαϊον τό γάλα».

- «"Ας με, λυγερή, λίγο ύπνο νά πάρω

γιατ αφέντης μου στήν βάρδια μ' εχ άπόψε
γιά νά πκοτουθώ για σκλάβον νάν εμείνω.
10 Μά 'δωκε δ Θιός κ' ή Παναγιά Παρθένα
κ' εξεσπάθωσα σε δυό, σε τρεις χιλιάδες'
χίλιους έκοψα και χίλιους σκλάβους πήρα
μ' ενας μ' εμεινε κ' εκείνος λαβωμένος.
Παίρνω ιό στρατί, στρατί το μονοπάτι'
15 βρίσκω ενα δενδρι ψηλό σαν κυπαρίσσι.

- «Αέξε μου, δενδρι, δέξε μου, κυπαρίσσι,
γιά νά κοιμηθώ, λίγον ϋπνον νά πάρω».

- «Νά κ' ή ρίζα μου και δέσε τ' αλογό σον,
νά κ' οι κλώνοι μον, κρέμασ τά αρματά σον,

20 νά κι δ ήσκιος μον, πέσε, γλυκά κοιμήσον
και σάν σηκωθής τό νοίκι νά πληρώσης,
δυο σταμνιά νερό ατή ρίζα μον νά ρίξης».

- «"Ακουα' ουρανέ και γης μην τό βαστάξης
ώς κ' ενα δενδρι τό νοίκι μον γυρεύει

25 δυό αταμνιά νερό ατή ρίζα τον νά ρίξω».

Σκόπελος. - Λ. Α., "Υλη, άρ. 35.
(Γ. Ν. "Αγγελος, 1888)

Β'.

Τώρα τά πουλιά, τώρα τα χελιδόνια,
τώρα οι πέρδικες συχνολαλονν και λένε.

- «Ξύπν\ αφέντη μον, ξύπνα, καλέ μ αφέντη'
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ξύπν', αγκάλιασε κορμί κυπαριασένιο,
5 κι ασπρονε λαιμό, βυζάκια σά λεϊμόνια,
σαν τό κρυό νερό πδρχετ άπό τά χιόνια».
-«"Ας με, λυγερή, λίγον ϋπνο νά πάρω,
γιατ' αφέντης μου στή βάρδια μ' εχ απόψε,
γιά νά σκοτωθώ, γιά σκλάβο νά μέ πάρουν.
10 Μά 'δωσ' δ Θεός κ' ή Παναγιά ή Παρθένα
κ' έξεσπάθωσα τό διμισκι σπαθί μον'
χίλιους έκοψα, χίλιους σκλάβους επήρα
κ' 'ένας μδφυγε κ' εκείνος λαβωμένος».

'Αχαΐα. - Λαογρ., τόμ. 6 (1917/18) σ. 637
(Χ. Π. Κορύλλος).

Γ'.

Μιά Παρασκευή, ενα Σάββατο βράδυ
μάννα μ' εδιωχνε άπό τά γονικά μου,
κι ό πατέρας μου κι αυτός μου λέει φεύγα.
Φεύγω κλαίοντα, φεύγω παραπονιόντα'
5 πιάνω 'να στρατί, στρατί τό μονοπάτι
βρίοκ ενα δεντρϊ ψηλό σάν κυπαρίσσι.
Δείξε μου, δεντρί, δείξε μου, κυπαρίσσι,
που εΐν' ή ρίζα σου, νά δέσω τ άλογό μον,
πον 'ναι οι κλώνοι σον, νά βάλω τ' αρματά μον». 1
10 - «Νά ή ρίζα μον και δέσε τ' άλογό σον,

ΐ'ά κ οι κλώνοι μον καί κρέμα τ αρματά σον
νά κι ό νήσκιος μον, στρώσε πλατειά κοιμήσον
κι ανριο πρωι κοντά το μεσημέρι
δνό σταμνιά νερό ρίξε και πότισε με.

'Αράχοβα Βοιωτίας. - Λ. Α., άρ. 1153Α, σ. 11
(Μαρία Ίωαννίδου, 1938)

Ύιτό τάς μορφάς ιδία Β' καί Γ' μέ τινας κατά τόπους παραλλαγάς,
περί τών οποίων κατωτέριο, άπαντα τό άσμα τούτο άδόμενον, ώς επί τό πλεί-
στον, κατά τόν εορτασμόν τού γάμου εις διάφορα χρονικά σημεία αυτού.

Ή μορφή Β' έτραγουδειτο κυρίως ώς έπιθαλάμιον άσμα, άδεται δ* άκόμη

1 Οί στίχοι 8 καί 9 προσετέθησαν έκ παραλλ. έξ 'Αταλάντης (Λ. Α., άρ. 1453α, σ. 16
Hedw. Lüdeke, 1939).
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ώς τοιούτον, όπου διατηρείται έν χρήσει τό έκ παραδόσεως τυπικόν τής τελέσεως
τοϋ γάμου, περί τήν χαραυγήν τής Δευτέρας προ τού κοιτώνος τών νεονύμφων.
Ούτω ε'ις Άνω Κλειτορίαν Καλαβρύτων «τά νιογάμπρια τά ξυπνάγανε μέ ντουφεκιές
καί μ'αυτό τό τραγούδι» (Λ. Α., άρ. 2216, σ. 339. Θ Παπασπυρόπουλος, 1955).
Όμοίως πρός έγερσιν τών νεονύμφων αδεται τούτο καί εις Κοτύλιον 'Ολυμπίας
(Λ. Α., άρ. 1809, σ. 38. Κ. Πολυχρονόπουλος [1953]), Τριφυλίαν τής Μεσσηνίας
(Α. Α., άρ. 251, σ. 50), Πόδον Ναυπακτίας (Λ. Α., άρ. 1905, σ. 46. Ί. Χω-
ραφάς, 1953), Κόνιτσαν (Λ. Α., άρ. 1569 Β', σ. 26 καί Χαρ. Ρεμπέλη, Τά Κο-
νιτσιώτικα, (έν Αθήναις) 1953, σ. 44-45 άρ. 71, είς Σιάτισταν (Λ. Α., άρ. 1688,
σ. 44, άρ. 67. Γ. Μέγας, 1952) κ. ά.

Έν τή περιφερείς Ναυπακτίας φέρεται τούτο αδόμενον όμοίως τήν Δευτέ-
ραν «κατά τά εξημεριόματα, όταν οί καλεσμένοι τού γάμου αναχωρούν μετά τήν
όλονύκτιον διασκέδασιν» (Λ.Α., άρ. 2258, σ. 18. Σπ. Περιστέρης, 1957), έπίσης
εις Βαθύ Ιθάκης κατά «τά έξημερώματα άπό τό τραπέζι τού γάμου όταν πια
έφευγαν» (Λ. Α., άρ. 2194, σ. 6. Δημ. Λουκάτος, 1956) καί εις Πάλαιρον
Ακαρνανίας τήν ώραν ταύτην υπό τών συμπεθέρων. Ή νεόνυμφος τότε εγείρε-
ται έκ τής κλίνης «πλύνεται καί προσφέρει γλυκά σ' όλους τούς συμπεθέρους»
(Λ. Α. άρ. 2004, σ. 109. Ίωάνν. Βαζίκας, 1953). Είς Βονώρταν Ναυπακτίας τό
τραγουδούν κατά τάς πρωινός ώρας τής Κυριακής τού γάμου «οί τελευταίοι πού
θά άπομείνουν στο χορό πού γίνεται στο σπίτι τής νύφης κατά τά μεσάνυκτα
τού Σαββάτου» (Λ. Α., άρ. 1800 σ. 25. Δημ. Τσουκαλής 1952), εις δέ τήν Άτ-
τικήν (Αχαρναί) καθ' όδόν, ότε ή γαμήλιος πομπή πορεύεται πρός παραλαβήν τής
νύμφης έκ τής πατρικής οικίας (A.A., άρ. 1636, σ. 8-9. Μαρία Τούντα, 1948). Εις
τήν Ίθάκην (Άγιοι Σαράντα, Πλατρειθιά) «τό 'λεγαν στό δρόμο φεύγοντας
άπό τό γάμο» (Λ. Α., άρ. 2194, σ. 549 - 550. Δημ. Λουκάτος, 1956).

Πλην τού γάμου καί είς άλλας έτι περιστάσεις τοϋ κοινωνικού βίου τοϋ
λαοΰ γίνεται χρήσις του τραγουδιού τούτου, ώς κατά τάς άπόκρεω εις Άγίαν
Άνναν Εύβοιας (Λ. Α., άρ. 1479Ζ', σ. 51. Μαρία Ίωαννίδου, 1942) άλλα
καί εις καθ' ήμέραν διασκεδάσεις, ότε «τό τραγουδούν συχνά στό δρόμο είτε σά
φεύγουν άπ' τή διασκέδασι είτε σαν πηγαίνουν νά τήν εξακολουθήσουν σ' άλλο
μέρος» (Μέλπω Ό.Μερλιέ, Τραγούδια τής Ρούμελης, έν Αθήναις 1931, σ. 72),
πρός δέ καί κατά νυκτερινός διασκεδάσεις (Βαθύ 'Ιθάκης. Λ. Α., άρ. 2194,
σ. 6. Δημ. Λουκάτος, 1956).

Ή μορφή Γ' άπαντώσα εύρύτατα διαδεδομένη είς τήν ήπειρωτικήν Ελ-
λάδα (Πελοπόννησον, Στερεάν Ελλάδα, Εύβοιαν, Θεσσαλίαν, Δυτικήν Μακεδο-
νίαν), προς δέ είς πρόσφυγας έκ περιοχών τής Ανατολικής Θράκης καί εις αλ-
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λους τόπους τού Ελληνικού χώρου, αδεται πρό τής στέψεως τού νέου ζεύγους
αλλά καί μετά τήν στέψιν. Πρός τήν χρήσιν δέ ταύτην έχουν διασκευασθή
αναλόγως οί. εισαγωγικοί αύτοΰ στίχοι.
Ούτω μέ τούς αρχικούς στίχους :

Μιά Παρασκευή κ' ενα Σαββάτο βράδυ
μάννα μ' εδιωχνε απο τ' αρχοντικό της κτλ.

(παραλλαγαί ιδία έκ Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Δυτικής Μα-
κεδονίας κ. ά.) ή

Σάββατο βραδύ μ' έδιωξαν οί γονιοί μου
άπ' τό σπίτι μου κι άπό τά γονικά μου 1

(παραλλ. έκ Θράκης, νήσων τοΰ Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κρήτης κ.ά.) αδεται
τοΰτο πρό τής τελέσεως τής στέψεως κατά τήν Κυριακήν, ήδη τήν Παρασκευήν
κατά τήν έκθεσιν και τόν στολισμόν ή τόν ραντισμόν δι' αρωμάτων τής προικός
εις τήν νέαν κατοικίαν τής μελλονύμφου ('Ανδρίτσαινα 'Ολυμπίας Λ. Α., άρ.
2213γ', σ. 104. Τριφυλία Μεσσηνίας Λ. Α., άρ. 251, σ. 36)' έπίσης κατά τό
βράδυ τής παραμονής τού γάμου (εσπέρας τοΰ Σαββάτου) ε'ις τήν οΐκίαν τής νύμ-
φης^όπου παρατίθεται τράπεζα (Άγιά Λαρίσης Λ. Α., άρ. 2209Β', σ. 11. Ίω.
Δανιήλ, 1956. Λήμνος (Κάσπακας) Λ. Α., άρ. 1843, σ. 27-29, άρ. 1. Βαρελαΐοι
Εύβοιας Λ. Α., άρ. 2042, σ. 22-23. Άναστ. Βλάχος 1953) καί τέλος τήν Κυ-
ριακήν «κατά τό στόλισμα τής νύφης» καί «όταν τήν κτενίζουν» (Άμούρι 'Ελάσ-
σονος Λ. Α., άρ. 1974, σ. 21. Πορταριά Μαγνησίας Λ. Α., άρ. 800, σ. 3-4),
έπειτα κατά τήν ώραν, ότε οί μελλόνυμφοι, προκειμένου νά μεταβούν εις τήν
έκκλησίαν πρός στέψιν, αποχαιρετούν έκαστος τόν πατρικόν οίκον (περιοχή Κοζά-

1 Οί αρχικοί στίχοι παρουσιάζονται είς τούς διαφόρους τόπους διαδόσεως τοϋ άσματος,
καί ύπό άλλας έτι μορφάς.

"Ολοι μ' έδιωχναν κι δλοι φενγα μου λένε,
ή δλοι μ' έδιωχναν κι όλοι μου λέγαν φενγα

κ.ά. έν Κονίτση καί Δυτική Μακεδονία (βλ. Χαρ. Ρεμπέλη, τά Κονιτσιώτικα, 1953, σ.32άρ.29.Δ.Α.,
άρ. 1688, σ. 82Γκαί σ/149. Συλλογή έκ Σιατίστης ύπό Γ.Ά. Μέγα καί Σπ. Περιστέρη, 1952)
"Ενα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί
μάννα μ' εδιωχτι....

(Αίγάνη Τυρνάβου, Λ. Α., άρ. 1414, σ. 10. Κ. Μπουκουβάλας, 1939) κ. ά.
Μια Κυριακή πρωί, ενα Σαββάτο βράδυ
■η μάννα μον με εδιωχνε.....

Βαρελαΐοι Ευβοίας, Λ Α., άρ. 2042, σ. 23- Άναστ. Βλάχος, 1953).
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νης Λ. Α., αρ. 2154Α', σ. 8 και άρ. 2154Β', σ. 49), ιδία δέ μετά τήν έκκίνησιν
τής νύμφης καθ* όδόν πρός τήν έκκλησίαν (Πυλία Μεσσηνίας, Λ. Α., άρ. 1159,
σ. 78. Γεωργία Ταρσούλη, 1938. A.A., άρ. 444, σ. 84. Στ. Κουμανούδης. Κο-
τύλιον 'Ολυμπίας Λ. Α.,άρ. 1809, σ. 33-34."Ανω Κλειτορία Καλαβρύτων A.A.,
άρ. 2216, σ. 322. Αίγάνη Τυρνάβου Α. Α., άρ. 1414, σ. 10. Κ. Μπου-
κουβάλας 1959. Σάμος, Έπαμ. Σταματιάδον, Σαμιακά, τόμ. Ε', 1887, σ. 281).

'Αλλαχοϋ $δεται τό ασμα μετά τήν στέψιν, ενώ άγεται τό ζεύγος τών νεονύμ-
φων είς τήν νέαν του κατοικίαν ('Ανθούσα έπαρχίας Καλαμών A.A., άρ. 2191, σ. 94.
Χρύσοβον Ναυπακτίας Λ. Α., αρ. 1906, τεΰχ. Α', σ. 89. Π. ΙΙαπαδόγιαννης 1953)
ή κατά τά έξημερώματα τής Δευτέρας υπό τών διαλυομένων τότε πανηγυριστών
τοΰ γάμου, οί όποιοι «μέ τά όργανα περνούν άνάμεσα είς τό χωριό καί μέ τή
συνοδεία τών οργάνων τραγουδοΰν» ('Αλιβέριον Ευβοίας A.A., άρ. 2103, σ. 7.
Θεοχ. Βασιλάκης, 1954). Τέλος καί κατά τά «πιστρόφια» τής νύμφης, ήτοι κατά
τόν πανηγυρισμόν μετά τήν παρέλευσιν οκταημέρου από τής στέψεως (Κόνιτσα.
Χαρ. Ρεμπέλη, Τά Κονιτσιώτικα, (έν 'Αθήναις) 1953, σ. 32, άρ. 29. Σιάτιστα
Λ. Α., άρ. 985, σ. 130, άρ. 11. 'Αν. Λάζαρος).

'Υπό τήν μορφήν Γ', δηλ. τής καταφυγής τοΰ έκδιωχθέντος νέου υπό
τήν σκιάν δένδρου, είναι διαδεδομένον τό άσμα πολλαχοΰ τής ηπειρωτικής Ελλά-
δος καί άνευ τών εισαγωγικών, ώς άνω, στίχων.

"Ενας άγουρος (ή ενας άρρενος ή ενας δμορφος κ. ά.) κ ενας κάλος στρα-
τιώτης (ή κάλος εφέντης ή κάλος λεβέντης),

κάστρο γύρευε, χωριυ và πάγ\ và μείνη"
ουδέ κάστρο 'βρήκε ούδε χωρώ và μείντ\.
Βρίσκει ενα δεντρι και είναι κυπαρίσσι κλπ. 1

(Παγγαΐον. Μακεδ. Ήμερολ., έτ. Δ' (1911), σ. 231).

Περί τής κατά τόν γάμον χρήσεως τοΰ ςίσματος υπό τήν μορφήν Α'
δεν παρέχονται υπό τών συλλογέων πληροφορίαι πλην μιας παραλλαγής έκ Σω-
ζοπόλεως τής βορείου Θράκης (Λαογρ., τόμ. 1 (1909), σ. 622 - 23) περί τής οποίας
ό συλλογεύς Κωνστ. Παπαϊωαννίδης αναφέρει (σ. 623, σημ.) ότι ηδετο τό
ασμα κατά τό εσπέρας τοΰ Σαββάτου, παραμονής τοΰ γάμου, ότε έλούετο ή
μελλόνυμφος. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι καί υπό τόν τύπον τούτον τό
ξσμα θά ετραγουδεΐτο καί άλλαχοΰ τών ελληνικών χωρών κατά τόν γάμον, πρός
δέ, ώς καί αί μορφαί Β' καί Γ' και εις άλλας διασκεδάσεις.

1 Είς τό Σουφλί τής Δυτ. Θράκης ήδετο τό τραγούδι παλαιότερον κατά τάς διασκεδά-
σεις τών Χρισιουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς (Λ. Α., άρ. 1687, σ. 29. Δ. Σεϊτανίδης, 1951).
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Ό Νικ. Γ. Πολίτης περιέλαβε τό άσμα τούτο εις τήν ύπ' αύτού έκλογήν
δημοτικών τραγουδιών 1 εις τήν κατηγορίαν «Νυφιάτικα τραγούδια» μόνον ύπό
τάς ώς άνω Β' καί Γ' μορφάς μέ τό εξής είσαγωγικόν σημείωμα" «τά επόμενα
άσματα, περιγράφοντα σκηνάς τού ακριτικού ή τού στρατιωτικού βίου, προσαρ-
μόζονται είς γαμήλιους τελετάς καί τραγουδοΰνται συνήθως, τό μέν πρώτον αυ-
τών κατά τάς έωθινάς ώρας, τό δέ δεύτερον κατά τόν χωρισμόν τής νύμφης άπό
τών γονέων της. Συχνά συμφύρονται πρός άλληλα». Ούτω φαίνεται δεχόμενος
ένταύθα ό Ν. Πολίτης τούς τύπους τού άσματος Β' καί Γ' ώς ανεξάρτητα τρα-
γούδια έκ τών οποίων δια συμφυρμού έσχηματίσθη ή μορφή αυτού Α'.

Έκ τών συγκεντρωμένων μέχρι τούδε είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον 114
παραλλαγών τού άσματος αί 32 αντιπροσωπεύουν τόν τύπον Α', προερχόμενοι έκ
Πόντου καί Νικομήδειας τής Μ. 'Ασίας, 'Ανατ. Θράκης (πρόσφυγες), Μακεδο-
νίας, 'Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ζακύνθου, Κυκλάδων, Λέσβου,
Δωδεκανήσου καί Κρήτης.

Περί παραλλαγής τής μορφής Α' τού άσματος άπό τήν 'Αράχοβαν Παρ-
νασσίδος, ένθα άπαντα παραλλήλως καί ή Γ', σημειώνει ή συλλογεύς Μαρία Ίω-
αννίδου τφ 1938 τά εξής. «Ώς ένα τραγούδι τό θεωρούσε ή γριά πού μού τό
είπε. Όταν τό τελείωσε ειπε. «Γλέπεις μια φορά κρέναν καί τά δέντρα, κρέναν
κ' οί άνθρώποι!» Τό ήξερε άπό τόν καιρό τού παποϋ της καί τό έθεώρει ώς
«τό άρχαίο τής γής» = πανάρχαιο τραγούδι».2

Πιστεύω ότι ή άντίληψις αύτη τής γραίας περί τού άσματος (Α') ώς ενιαίου
είναι ορθή, ούτω δέ ότι άντιπροσωπεύει τούτο τήν άρχικήν μορφήν έκ τής
οποίας προήλθον κατόπιν οί τύποι Β' καί Γ', πρός δέ ότι άνήκει εις τόν άκριτι-
κόν κύκλον.

Τήν σχέσιν τοϋ άσματος πρός τόν άκριτικόν κύκλον δέχεται καί ό Νικ. Πο-
λίτης παρατηρών εις τό άνωτέρω είσαγωγικόν σημείωμά του έπί τών τραγουδιών
τούτων (τύπ. Β' καί Γ') ότι περιγράφονται έν αυτοίς σκηναί «τοϋ ακριτικού ή
τού στρατιωτικού βίου».

Εις τήν μορφήν Α' ό νέος, άγουρος, πολεμιστής, παρακαλών τήν λυγερήν,
νεαράν σύζυγόν του, ήτις τόν άφύπνισε προώρως, νά τόν άφήση νά συνέχιση
έπ' ολίγον έτι τόν ύπνον του, όπως συνέλθη έκ τοϋ καμάτου πολεμικής περι-
πετείας του, διηγείται είς αύτήν ότι άφ' εσπέρας ήτο φρουρός εις τήν βίγλαν (ή
τήν βάρδια), όπου κατά τήν νύκτα συνεκρούσθη πρός πολυάριθμους εχθρούς, τούς
οποίους κατενίκησεν, άλλους έκ τούτων άποκόψας δια τής σπάθης καί άλλους τραυ-

' Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοϋ Ελληνικού λαοΰ, έν 'Αθήναις 1914, άρ. 147.

! Λ. Α., άρ. 1153 Α, σελ. 10 καί 9.
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ματίσας, πλήν ενός, όστις διέφυγε τραυματισμένος. 'Αποχωρών ό άγουρος φρου-
ρός εκ τού πεδίου τής μάχης συναντά δένδρον, τό όποιον έρωτα πού δύναται νά
σταθμεύση πρός άνάπαυσιν. Κατ' άλλας παραλλαγάς ζητεί παρά τοΰ δένδρου φι-
λοξενίαν. Τοΰτο τόν δέχεται καί τοΰ υποδεικνύει νά παραμείνη ύπ' αύτό, νά
κρεμάση εις τούς κλώνους του τά άρματά του και εις τήν ρίζαν του νά δέση τό
άλογόν του, όταν δέ έγερθή έκ τοΰ ύπνου νά πληρώση τό ένοίκιον χύνων ύδωρ
καί ποτίζων τήν ρίζαν του.

Τό άσμα μέ τήν όργανικήν ενότητα ταύτην κατά τό περιεχόμενον καί τήν
έξέλιξιν τής δράσεως έν αύτφ παρουσιάζεται διεσπασμένον ε'ις δύο αύτοτελώς φε-
ρόμενα άσματα (τύποι Β' καί Γ ), ών τό πρώτον (Β') περιλαμβάνει τήν διήγη-
σιν περί τής συμπλοκής καί τής καταστροφής κατ' αύτήν τών έπιτεθέντων, τό δέ
έτερον (Γ') τήν καταφυγήν τοΰ έφιππου πολεμιστοΰ υπό τό δένδρον.

Τό θέμα τοΰτο περί τής άφυπνίσεως τοΰ άγούρου υπό τής λυγερής καί
τής διηγήσεως εις αύτήν τής νυκτερινής περιπετείας του συμφώνως πρός τόντύ-,
πον τού άσματος Α', παρατηροΰμεν ότι άπαντά ομοίως, εις τά κύρια στοιχεία του,
καί εις τό έπος τοΰ Διγενή 'Ακρίτα (παραλλ."Ανδρου - 'Αθηνών, στ. 2940 - 3045
Κρυπτ. ΣΤ', 112 - 175, Έσκορ. 1140- 1199 καί πεζή διασκευή "Ανδρου (Λαογρ.
9, σ. 377 - 379).

Κατά τό "Επος, ό Διγενής μετά τόν γάμον του μέ τήν κόρην τοΰ στρατηγοΰ
Δούκα μετέβη εις τάς άκρας (τά σύνορα) (παραλλ."Ανδρ. -'Αθ., στ. 2421 - 22. Κρυπτ.
Δ', 956 - 57), κατά δέ τόν μήνα Μάϊον ήλθε μετ' αυτής «πρός θαυμαστόν τινα
λειμώνα» όπου καί κατεσκήνωσεν έν μέσω χών άνθέων καί τών δένδρων. Έκει,
ένώ έκοιμάτο έν ώρα τής μεσημβρίας καί ή νεαρά συζυγός του είχεν έξέλθει τής
σκηνής πρός τήν παρακειμένην πηγήν διά νά πίη ύδωρ, επετέθη αιφνιδίως κατ'
αυτής δράκων μεταμορφωμένος ε'ις ώραΐον έφηβον «εύμορφον παιδίον» ("Ανδρ.-
'Αθην., στ. 2886 - 87. βλ. καί Κρυπι;οφ. ΣΤ', 47 - 48) μέ σκοπόν νά τήν βιάση.
'Έντρομος αύτη έκάλεσεν εις βοήθειαν τόν κοιμώμενον σύζυγόν της' «Ξύπνησον,
αυ&έντα μον, χάνεις τήν καλήν σον» ("Ανδρ.-Άθ., στ. 2895) Έκ τής κραυγής
τής γυναικός εγερθείς πάραυτα ό Διγενής, ήρπασε τήν σπάθην του καί συνε-
πλάκη μετά^τοΰ δράκοντος, τόν όποιον μετά σκληράν πάλην κατέβαλε καί έφόνευ-
σεν. Είτα έπανήλθεν εις τήν σκηνήν καί κατεκλίθη, όπως συνέχιση τόν ύπνον του.
Διηγείται ό ίδιος.

'Εγώ δ' επι τής κλίνης μον πέπτωκα κοιμη&ήναι,
ήδνς γάρ, ον εκάθευδον, νπήρχέ μοι δ νπνος

' Έξύπνηαον, αν&έντη μον, χαόνεις την καλήν σον (Τραιτ., στ. 1935)
Έξΰπνηοον, αυ&έντα μον, και λάβε τήν φιλτάτην (Κρυπτ. ΣΤ', στ. 57).
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παραλλ. "Ανδρ. - Άθην., στ. 2923 - 24).' Ή κόρη (συζυγος τού Διγενή), ίνα
μή έξυπνήση αυτόν, εξήλθε πάλιν μετ' ολίγον έκ τής σκηνής εΐς τι πλησίον δέν-
δρον, οπότε λέων, έκπηδήσας έκ τού άλσους, ώρμησε κατ' αυτής. Αύτη έκβάλλει
κραυγήν έκ τού φόβου καί καλεί τόν Διγενή εις βοήθειαν, όστις άναπηδά ταχέως
έκ τής κλίνης καί λαβών τό ραβδίν του επετέθη κατά τοΰ λέοντος καί τόν έφόνευ-
σεν. 'Ακολούθως παρέλαβε τήν γυναίκα του καί έπέστρεψεν εις τήν κλίνην του.
Ή λυγερή είτα, ενώ εΐχε περιπτυχθή τόν Διγενή καί τόν κατεφίλει, τόν παρακαλεί
νά παίξη τήν κιθάραν του, ΐνα συνέλθη έκ τοΰ φόβου της. 2 Ό Διγενής τότε
ήρχισε νά παίζη τήν θαμπούραν ή τό λαβοΰτο, ή δέ σύζυγος του τόν συνώδευε
μέ τό τραγούδι της.3 Τριακόσιοι άπελάται ήκουσαν μακρόθεν έκ τού ό'ρους τήν
μελφδίαν τοΰ τραγουδιού τής γυναικός «τής λυγερής» καί πλησιάσαντες επιτίθεν-
ται μέ σκοπόν νά τήν άρπάσουν.*

Ό Διγενής τότε, ένφ ή σύζυγος του είχε καταληφθή ύπό φόβου, λαμβάνει
άμέσως, ώς διηγείται ό ίδιος, τήν ράβδον καί τό χειροσκουτάριν καί επιτίθεται
κατά τών έπερχομένων άπελατών. (Παραλλ. "Ανδρου -'Αθηνών, στ. 2996-3034).

Ευΰνς τήν ράβδον ελαβον και τδ χειροσκουτάριν,
ώς αετός εις πέρδικας άφ' ϋψονς επετάα&ην
εκείνοι δε ύπήντησαν και Άρχισαν νά κρούουν.
'Εκείνοι μεν μέ εκρουον και έβγαιναν οί κτύποι,
δαους δε εφάασεν εκεί ή ράβδος ή εδική μου
απαντες τότε επεσον άπο&αμένοι δλοι.
Πολλοί δε θέλοντες φυγείν αυτούς εγώ προφ&άνο),

1 Πρβλ. καί παραλλ. Κρυπτ. ΣΤ', στ. 84 - 86.

Έπί τήν κλίνην δε κάγώ νπνωσόμενος αΰ&ις,
ήδνς γαρ ον Ικάϋευδον εΐλκε με πάλιν ύπνος'
ονπω γαρ τούτον κορεσ&ε'ις άφύπνωσα το πρώτον.

* 'Εγώ δε τήν περίβλεπτον εκ τής χειρός κρατήσας,
επί τήν κλίνην ήσνχή ήλ&ομεν βαδιονντες'
εκείνη με άγκάλιζε γλνκέως κατεφίλει

και παρεκάλει λέγοναα' «Νεώτερε μον, κνρκα.....

κρότηοον τήν κιΰάραν οον νά χαρη ή ψνχή μον

είπε τραγούδι τής χαράς να ενφραν&οϋμε ήδη· (Παραλλ. "Ανδρ. - Άθ., στ. 2940-47).
Πρβλ. καί Κρυπτ. Σ'Γ', 99-102. Έσκορ., στ. 1139-1144.

3 Και τήν ·&αμπούραν μον λαβών εγώ εκ το παλούκι

εκείνην μεν εξέκρονον, ή κόρη δ' ετραγφδει. (Άνδρ.-Άθ., στ. 2949-50).
Καί επήρα το λαβοντο μον καί ■θ'έλει να άκροπαίξω"

καί εν&έως δε καί ή λνγερή τραγούδημαν ελάλει. (Έσκορ., στ. 1145-46).

4 Παραλλ. Άνδρ. - Άθ., στ. 2966 εξ. Κρυπτοφ. ΣΤ', στ. 112 έξ. Έσκορ, στ. 149 έξ.1.
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ού γαρ ενίκησέ ποτε ε με εις δρόμον ίππος.
Καί δεν τιμώ τοϋ λόγου μου νά λέγω πάντα ταϋτα,
άλλ' ίνα καταμάϋετε τάς δωρεάς ιοϋ Πλάοτου.
Τίνες δ' εμε εκόμπωναν, εφενγον είς τά δάση,
δλους τούς ε&ανάτωσα, τους επεμψα 'ς τόν αδην
ελαβον ενα έξ αυτών παρ' ού μα&εΐν εζήτονν
τίνες νπήρχον οί σκληροί, παράφρονές τε νέοι,
ους καί μαϋ·ών εκ τοϋ αύτοϋ ώς αγαν άριδήλως,
εφόνενσα καί τόν αυτόν εκ του ΰυμοΰ πϋρ πνέων.
Εί·&' όντως ρίπτω τό ραβδίν καί τό χειροσκουτάριν
καί αείων τά μανίκια ήρχόμην πρός τήν τένταν.
Ή κόρη δε ώς εϊδέ με μόνον περιλειφϋέντα
εξήλ&εν είς άπάντηαιν μετά χαράς μεγάλης

Μυρία δε φιλήσαντες ήλϋομεν είς τήν τένταν.
Τό δε ταχύ πρός ποταμόν λονσϋ·ήναι ερχομένου,
δπως άλλάξω τήν στολή ν πού 'βάψη με τό αίμα,
τήν κόρην έπαρήγγειλα αλλην στολήν νά φέογ\'
Καί δή παραγενόμενος τον νδατος πλησίον
νπό δένδρου εκάϋτσα τήν κόρην περιμένων. 1

Συνεχίζεται ή διήγησις υπό τού Διγενή, πώς, ένφ έκάθητο κάτωθεν τού δένδρου
περιμένων τήν κόρην (σΰζυγόν του), παρουσιάσθησαν αίφνης τρείς έφιπποι άπελά-
ται, καλώς ώπλισμένοι, πρός τούς οποίους ήλθεν εις χείρας καί τούς κατενίκησε
(παραλλ. "Ανδρ.-'Αθ., στ. 3035 κ.εξ. Κρυπτ. ΣΤ', στ. 176 κ.έξ. Έσκορ., στ. 1198
κ.εξ.). Εις τήν ρίζαν τού δένδρου καθίσας ό Διγενής καί αναμένων τήν καλήν
του είχε τοποθετήσει εκεί καί τά όπλα του, ώς φαίνεται εις τήν παραλλ. 'Εσκο-
ριάλ, στ. 1247 - 1248 ένί)α λέγει ό Διγενής.

καί ώστε νά πάρω τό σπα$ίν εκ τον δένδρου τήν ρίζαν
σπα&έαν μίαν με εδωκεν είς τό χεροσκοντάριν.
Ή διήγησις, ώς άνωτέρω, υπό τού Διγενή τών κατορθωμάτων του, ήτοι

1 Περί τής καταφυγής μετά τήν μάχην υπό τό δένδρον πβλ. καί είς τήν παραλλαγήν
Κρυπτ. ΣΤ', στ. 170- 175. Εις τήν παραλλ. "Εσκορ., στ. 1194-98 λέγεται.

Μάλλον υπάγε είς την τένταν μον καί φέρε μον và αλλάξω
και τά φορώ νπερρύπιαα είς το αίμα τών άν&ρώπων.
Kai ή κόρη υπάγει είς την κλίνην μον và φέρη và αλλάξω
και εγώ ενρηκα σκιάν δένδρου καί εκονμπησα εις την ρίζαν.
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τοΰ φόνου του δράκ>ντος καί τοΰ λέοντος, απαντά σήμερον αντιστοίχως καί εις δη-
μώδη ασματα εν Κρήτη·1 Ή έν συνεχεία διήγησις ε'ις τό Έπος \>πό τοΰ Διγενή
τοΰ τρίτου άθλου του, ώς ανωτέρω σ. 237-38, ήτοι περί τής αντιμετωπίσεως ύπ'
αυτοΰ νικηφόρως μέ τήν βοήθειαν τοΰ ΓΙλάστου (τοΰ Θεοΰ) τών πολυαρίθμων
άπελατών, τούς οποίους πάντας εξωλόθρευσε πλήν ενός, όστις συνελήφθη αιχμά-
λωτος είτα δ' έθανατώθη, καί τής πορείας του ακολούθως πρός τόν ποταμόν
ένθα έστάθμευσεν υπό δένδρον καί έτοποθέτησε παρά τήν ρίζαν αυτοΰ τά όπλα
του έν αναμονή τής κόρης (συζύγου του), πιστεύω ότι ευρίσκεται εις στενήν σχέ-
σιν πρός τό υπό έξέτασιν ένταΰθα δημώδες ασμα υπό τόν, ώς ανωτέρω έν σ. 229-
230, τύπον Α'.

Περί τής σχέσεως ταύτης τού άσματος ώμίλησα ήδη έν συντόμφ είς τό συν-
ελθόν τφ 1958 έν Μονάχω llov Διεθνές Βυζαντινολογικον Συνέδριον κατά τήν
συζήτησιν τοΰ θέματος τών περί τό 'Ακριτικόν έπος συναφών ζητημάτων, υπεστή-
ριξα δέ τήν γνώμην ότι τό ασμα διεμορφώθη εκ τής ώς άνω διηγήσεως είς τό
"Επος, μάλιστα δέ έκ τής περί τής συγκρούσεως τοΰ Διγενή πρός τούς άπελάτας
καί τής καταφυγής aUioû κατόπιν υπό τό δένδρον εν αναμονή τής συζύγου του.2

'Υπέρ τής απόψεως ταύτης, ήτοι τής έκ τοΰ "Επους προελεύσεως τοΰ
ςίσμαιος, καίτοι πιθανής, δέν έχομεν πρός τό παρόν άναντίλεκτα αποδεικτικά στοι-
χεία. Τό ζήτημα τούτο συνδέεται πρός τό γενικώτερον θέμα, έάν τά σωζό-
μενα ακριτικά άσματα μεθ' ών καί τό υπό έξέτασιν, τά όποια εις τό περιεχόμε-
νον έχουν ομοιότητας πρός σκηνάς τοΰ "Επους, είναι όλα άρχαιότερα αυτοΰ καί
επομένως έχρησιμοποιήθησαν είς τήν σύνθεσίν του ή είναι μεταγενέστερα εν
όλφ ή έν μέρει, ούτω δέ άπέρρευσαν εξ αυτοΰ.3

Εις τήν προκειμένην μελέτην έπιζητεΐται κυρίως νά δειχθή ότι τοΰ δη-

1 Βλ. Ant. Jeannarakis, "Ασματα Κρητικά, Leipzig 1876, σ. 98, άρ. 78. Λ. Α., άρ. 428,
σ. 250 (Σταΰρ. Σ. Φραγάκης, 1905). β) Ant. Jeannarakis, ενθ* άνωτ., σ. 174, άρ. 229. Δημ.
Βουτετάκη, Τραγούδια Κρητικά, Χανιά 1904, σ. 26, άρ. 8.

* Βλ. Πρακτικά τοΰ Βοζαντινολ. Συνεδρίου έν Μονάχοι.

' Τό ζήτημα τοϋτο έχει τεθή πρό πολλοΰ, ήδη υπό τών πρώτων εκδοτών τοΰ άκριτι-
κοϋ "Επους, τοΰ Κωνστ. Σάθα καί Em Legrand, είτα υπό τοΰ Κ. Dieterich καί μετ' αυτόν
υπό Άντ. Μηλιαράκη ύποστηρίξαντος έ'τι πλέον ότι τά άκριτικά τραγούδια είναι μεταγενέ-
στερα τοΰ "Επους (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Περί τοΰ "Εθνικού έ'πους τών νεωτέρων "Ελλήνων.
Τον αυτοΰ, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α', έν Αθήναις 1920, σ. 255). Τήν γνώμην ταύτην
άντέκρουσεν ό Ν. Γ. Πολίτης (ένθ'άνωτ., σ. 255-56) ύποστηρίξας τήν άποψιν περί τής άρ-
χαιότητος τών ασμάτων έν σχέσει πρός τό "Επος. Ό Π. Καλονάρος κατόπιν, συζητών δια
βραχέων τό θέμα τοΰτο, άποφαίνεται άντιθέτως ότι «έκ τών σημερινών 'Ακριτικών ασμάτων
τά περισσότερα προέρχονται έκ τοΰ Έπους». (Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας, εκδ. υπό Πέτρου Ν.
Καλονάρου, τόμ. Α' ('Αθήναι 1941), σ. λδ').
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μώδους άσματος τούτου ή άρχική μορφή είναι ό τύπος Α' καί ούχί οί Β' καί
Γ' ως άνεξάρτητα άσματα, τά όποια συνεφύρθησαν είς τόν Α', ώς εξέφρασε
τήν γνώμην ό Νικ. Πολίτης, πρός δέ, ώς ελέχθη ήδη, ότι τό άσμα τούτο είναι
σαφώς ακριτικού περιεχομένου.

Εις τό άσμα Α' καί τό παρατιθέμενον άνωτέρω (σ. 237-38) απόσπασμα έκ τού
άκριτ. 'Έπους ένθα ή διήγησις τού Διγενή περί τής συγκρούσεώς του πρός τριακόσι-
ους άπελάτας παρατηρούνται ομοιότητες ού μόνον ώς πρός τό θέμα καί τήν άνά-
πτυξιν aUraU εί'ς τε τό Έπος καί τό άσΜ·α άλλ' έτι καί φραστικαί. Ούτω κατά τό
άσμα, ώς άνωτέρω, ό νέος παρακαλεί τήν λυγερήν νά τόν άφήση νά κοιμηθή,
διότι ό αφέντης του, ώς διηγείται ό ίδιος εις αύτήν, τόν εΐχεν ορίσει φύλακα
κατά τήν νύκτα εις τήν βίγλαν (ή τήν βάρδιαν), όπου άγρυπνών έκινδύνευσε
συγκρουσθείς πρός χιλιάδας έπιτεθέντων κατ' αυτού, τούς όποιους όλους μέ τήν
βοήθειαν τού Θεού καί τής Παναγίας τούς κατετρόπωσε, χιλίους φονεύσας καί
χίλιους τραυματίσας πλήν ενός, όστις διωκόμενος διέφυγεν άλλά καί αύτός τραυ-
ματισμένος. Έν συνεχεία λέγει ότι άποχωρήσας έκ τού πεδίου τής μάχης κατέ-
φυγεν υπό δένδρον όπου έζήτησε φιλοξενίαν ή τήν ύπόδειξιν υπό τούτου τόπου
πρός διαμονήν. Τούτο ύπέδειξεν είς αύτόν νά κρεμάση εις τούς κλώνους του τά
άρματά του, νά δέσπ εις τήν ρίζαν τόν ί'ππον του καί ειτα νά κοιμηθή ύπ' αυτό.

Είς τό άκριτικόν "Επος παρουσιάζεται ομοίως ό Διγενής μετά τόν γάμον
του εγκαταστατθείς εις τάς άκρας (τά σύνορα) ώς φρουρός, όπου «έν ώρα» τοΰ
μηνός Μαΐου κατεσκήνωσεν εις τόπον σύνδενδρον καί πλήρη άνθέων. Ώς δέ ό
νέος εις τό άσμα, ούτω καί ό Διγενής ευρίσκεται επί τής κλίνης του κοιμώμενος,
ότε έξυπνοι έκ τών κραυγών τής εντρόμου έκ τής θέας τού δράκοντος κόρης,
νεαράς γυναικός του, ήτις τόν καλεί εις βοήθειαν καί ό όποιος μετά τήν άπόκρου-
σιν τοΰ κινδύνου επανέρχεται πάλιν πρός ύπνον εις τήν κλίνην του. 'Ακολούθως
διηγείται ό ίδιος πώς, ώς εις τό δημώδες άσμα ό άγουρος, άντιμετώπισε μέ τήν
βοήθειαν τοΰ Θεού (τοΰ Πλάστου) και έφόνευσε τούς έπιτεθέντας κατ' αυτού καί
τής γυναικός του πολυάριθμους άπελάτας πλήν ενός, συλληφθέντος,1 καί πώς κα-
τόπιν πορευθείς πρός τόν ποταμον έστάθμευσεν υπό δένδρον εις τού οποίου τήν
ρίζαν ετοποθέτησε τά όπλα του.

1 Τό θέμα τοΰτο «όλοι πλήν ενός», εύρύτερον έν χρήσει ύπό τοΰ λαοΰ είς τά τραγού-
δια καί τάς διηγήσεις του, άπαντφ έπίσης καί είς άλλα ασματα τοΰ ακριτικού κύκλου, ώς είς
τά τραγούδια: τοΰ Άρμούρη (βλ, Στίλπ. Κνριακίδου, Ό Διγενής "Ακρίτας, έν 'Αθήναις 1926,
σ. 122- 124, στ. 65-99, κείμ. 15 αι.), A.A. άρ. 1109, στ. 127- 134, στ. 175- 187. "Ανω Λεύ-
καρα Κύπρου, συλλ. Hedw. Lüdeke, 1936), τοΰ Πορφύρη (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3
(1940), σ. 406-407, στ. 33-36), τοΰ Γιάννη τοΰ υΐοΰ τοΰ Άνδρονίκου (Χιακά Χρονικά,
τεΰχ. 6, σ. 194 άρ. 3, στ. 15-19).
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Πλήν τής όμοιότητος καί τής αλληλουχίας ταύτης τών γεγονότων εις τε τό
ασμα καί τό "Επος παρατηρούνται έτι καί άλλαι περισσότερον συγκεκριμένοι
ομοιότητες. Ούτως οί στίχοι τού δημώδους άσματος (παραλλ. Α',£στ. 15 -16
καί Α'ι, στ. 18 - 19) :

Νά δ κορμός μου (η νά κ ή ρίζα μον) και δέοε τ' αλογό^σον,
νά οι κλώνοι μου, κρέμασε τ' αρματά σου

απαντούν περίπου ομοίως καί εις τό Άκριτικόν έπος (παραλλ."Ανδρου -'Αθηνών,
στ. 2543 - 44)

Τό αλογόν μον έ'δεσα °ς τον δένδρον τό κλωνάρι
και τό κοντάρι μου έμπηξα είς τήν αυτόν τήν ρίζαν,

εις παρεμφερή διήγησιν έπίσης υπό τού Διγενή περί τής συναντήσεως αύτού
μέ τήν κόρην τοΰ 'Αμιρά Άπλορράβδου καί τής κατατροπώσεως τών έπιτεθέντων
έναντίον του «Άραβίτων» πρός άρπαγήν τής νεανίδος.

Ή συμπαράστασις κατά τό ασμα τοΰ Θεοΰ και τής Παναγίας πρός πλήρη
καταστροφήν τών έπιδρομέων

Μά 'δωκε δ Θεός κ' ή Παναγία Παρθένα
κ εξεσπάθωσα και τό σπαθί μον βγάνω
χίλιους σκότωσα....

άπαντα έπίσης καί είς τήν έν τφ "Επει σχετικήν διηγησιν ένθα λέγει ό Διγενής

Και δεν τιμώ τον λόγον μον νά J-έγω πάντα ταύτα
αλλ' ίνα καταμάθετε τάς δωρεάς τον ΙΙλάστον.

(παραλλ. "Ανδρου -'Αθηνών, στ. 3004-3005).

Τέλος έτι καί οί στίχοι

ξύπνα, αφέντη μου, ξύπνα, καλέ μου αφέντη,
ξύπνα, αγκάλιασε κορμί κνπαρισσένιο

δύνανται νά θεωρηθούν ότι άντιστοιχούν πρός τόν στίχον εν τώ "Επει (παραλλ.
Κρυπτ. ΣΤ', 57)

εξύπνησον, αύθέντα μον,1 και λάβε τήν φιλτάτην
είς τό επεισόδιον τής προηγηθείσης πάλης τού Διγενή μέ τόν δράκοντα.

1 Ή φράσις <αυϋ·έντα μον» απαντά πολλαχοϋ τοΰ "Επους. Βλ. παραλλ. Άνδρου-'Αθη-
νών, στ. 1891, 1927 κ. ά.
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Πρός τήν σχέσιν τού άσματος τούτου μέ τόν άκριτικόν κύκλον φαίνεται συν-
τρέχουσα έτι εις λόγον παλαιότητος καί ή μουσική μελωδία του. Ταύτης πλήν
τίνων παλαιοτέρων καταγραφών 1 έχουν έτι ήχογραφηθή κατά τήν τελευταίαν
μέχρι τής σήμερον δεκαετίαν έν τή 'Εθνική Μουσική Συλλογή τού Λαογραφι-
κού 'Αρχείου 14 παραλλαγαί εκ Πελοποννήσου (έπαρχ. Μαντινείας. 'Αγ. Πέ-
τρου Κυνουρίας), Ναυπακτίας, Μεσολογγίου (Γουριά), Σιατίστης, Κοζάνης, Κα-
στορίας, Ξάνθης, Χαλκιδικής, Πόντου (πρόσφυγες έκ Κερασούντος), Νάξου, Καλύ-
μνου καί Ψερίμου τής Δωδεκανήσου.

Γ.»

J 52-54

Χιά_ τώ - ρα τά χε....... - λι - - -

---κε - - -- -- ες

1 i i * -1

1 Βλ. Α.Α.,άρ. 1684, σ. 249 (συλλ. Έμμ. Ίωαννίδου, "Αμοργός 1858). Φόρμιγξ, Μουσικόν
παράρτημα, περ. Β', έτ. Γ' σ. 53-54, άρ. 7. 'Απόλλων ό Μουσηγετης, τεϋχ. Α' (1895) σ. 120
(παραλλ. έκ Στερεάς Ελλάδος ύπό Γ. Δ. Παχτίκου). Γ. Παχτίκον, 260 δημώδη ελληνικά
άσματα, 'Αθήναι 1905, σ. 149, άρ. 100 (παραλλ. έκ Νικομήδειας). Μέλπως Μερλιέ, Τραγούδια
τής Ρούμελης, 'Αθήναι 1931, σ. 72.

' Ε.Μ.Σ.Λ.Α., άρ. 3708 (άρ. ταιν. 239α, συλλ. υπό Στ. Καρακάση έκ Κασσάνδρας Χαλ-
κιδικής, 1959. Μουσική καταγραφή ύπό Σπ. Περιστέρη).
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ite τω - ραοι περ
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Ι'.Β.'

χνε

no — τ ορ- χον

Ε.Μ.Σ.Α.Α. άρ. 3905 (άρ. ταιν. 274α, συλλ. ύπό Σωτ. Τσιάνη έκ Χρυσοβιισίου 'Αρ-
καδίας, 1959. Μουσική καταγραφή υπό Σπ. Περιστέρη).

' Ε.Μ.Σ.Α.Α. άρ. 1680 (άρ. ταιν. 108α. "Αγιος Πέτρος Κυνουρίας, 956. Συλλ. καί μου-
σική καταγραφή ύπό Σπυρ. Περιστέρη).
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της

πα

II'.1

τω - ρα τα

1 2 —σ—·- -

Περί τής μουσικής ταύτης τοϋ ασματος παρατηρεί ό Σπυρ. Περιστέρης,
μουσικός τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου, όστις κατά παράκλησίν μου προέβη είς
γενικήν έξέτασιν αύτής, ότι ή μουσική παράδοσις τούτου, ως είναι μέχρι
τούδε γνωστή είς ημάς, διακρίνεται εις δύο, ώς ανω, τύπους μουσικών παραλ-

1 Ε.Μ.Σ.Λ.Α., άρ. 2207 (άρ. ταιν. 156α. Ρόδο; (Κάλυμνος), 1958. Συλλογή καί μουσική
καταγραφή υπό Σπ. Περιστέρη).
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λαγών, τόν τής ηπειρωτικής Ελλάδος και τόνετερον τής νησιωτικής (Δωδεκανήσου).

Ό πρώτος (άνωτέρω I', Ι'α., Ι'.β.) άνήκει εις κλίμακα χρωματικήν έπί τής
οποίας βασίζονται αί μελωδίαι πολλών τροπαρίων καί άλλων μελών τών ήχων δευ-
τέρου καί πλαγίου δευτέρου τής βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής' πρός δέ
καί ή μελωδία τοΰ άσματος παρουσιάζει ομοιότητας, συγκρινομένη κατά τήν τεχνι-
κήν της πρός τήν τεχνικήν τών μελωδιών τών έκκλησιαστικών τούτων ήχων καί
τό ύφος τής έκτελέσεως.

Αί ομοιότητες αύται εΐς τε τό άσμα καί τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν
έμφαίνουν τήν έξ έπίδράσεως ή στοιχείων τής δευτέρας δημιουργίαν τής μελω-
δίας τού δημώδους ασματος.

Ή μουσική τού τύπου II' έκ Καλύμνου καί Ψερίμου τής Δωδεκανήσου
παρουσιάζει διαφοράς έκ τοΰ πρώτου, τόσον ώς πρός τήν κλίμακα, άνήκουσαν
εις διατονικήν, όσον καί ώς πρός τόν ρυθμόν καί τήν τεχνικήν τής προσαρμογής
τοΰ κειμένου πρός τήν μελωδίαν.

Τού τύπου τούτου τά μουσικά στοιχεία άντιστοιχοΰν προς τά τοΰ α' ήχου
τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, όστις επικρατεί καί εις πολλά άλλα δη-
μώδη άσματα τής Δωδεκανήσου, τών χρωματικών τρόπων χρησιμοποιουμένων
όλιγώτερον εις τήν περιοχήν ταύτην.

Ή μουσική αύτη τοΰ άσματος, ήτις ούτως ευρίσκεται εις συνάφειαν πρός
τήν παραδεδομένην έκκλησιαστικήν μουσικήν, έχει ίιποστή βεβαίως διά τοΰ χρό-
νου καί έκ τής προσαρμογής αυτής πρός τάς περιστάσεις τοΰ γάμου καθ' ας
τό άσμα τούτο αδεται (επιθαλάμιον άλλά καί κατά τήν έκκίνησιν τών μελλονύμ-
φων πρός στέψιν καί τόν άποχαιρετισμόν ύπό τής μελλονύμφου τών γονέων της
κ.ά.), πρός δέ καί έξ επιδράσεων τής κατά τόπους μουσικής παραδόσεως, διαφό-
ρους άλλοιώσεις. Παρά ταΰτα όμως διαφαίνεται εις τήν άρχαιότροπον μουσικήν του

ταύτην ή έκ τών βυζαντινών χρόνων προέλευσις αύτοΰ.

*

* *

Αί άνωτέρω μουσικολογικαί παρατηρήσεις, ενισχύουν έτι τήν άποψιν περί
τής αρχαιότητος τοΰ δημώδους άσματος τούτου, τό όποιον, ώς εΐπομεν άνωτέρω,
ύπό τήν μορφήν Α', ήτις φαίνεται ώς ή άρχαιοτέρα τών άλλων, προέρχεται έκ
τοΰ ακριτικού κύκλου.

Τό άρχικόν $σμα μέ περιεχόμενον ούτω τήν έξολόθρευσιν υπό τοΰ νεογά-
μου Διγενή ή άλλου ήρωος τών έπιτεθέντων κατ'αύτοΰ άπελατών θά ηδετο, ώς
συνεχίσθη μέχρι τής σήμερον ή παράδοσις, μαζί μέ άλλα ηρωικά τραγούδια καί
παραλογάς κατά τόν γάμον. Τό άσμα όμως τούτο, τό βυζαντινόν, λόγω toiû πε"
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ριεχομένου του, δηλαδή τής άφυπνίσεως τού νεωστί νυμφευΟέντος ήρωος ύπό
τής νεονύμφου πρός άπόκρουσιν τοϋ κατ' αύτής κινδύνου καί έπειτα τής κατα-
φυγής μετά τήν μάχην ύπό δένδρον, ως άνωτέρω, ήτο εύκολον, ιδία μέ τό στοι-
χεΐον εις αύτό τής άφυπνίσεως τοϋ ήρωος - νεονύμφου, νά άποβή ειδικώς γαμήλιον
ασμα, τό όποιον ηδετο κατ' άρχάς μόνον ώς έπιθαλάμιον, είτα δέ δια διασκευής
τών εισαγωγικών στίχων, ώς έλέχθη ήδη (άνωτ., σ. 232-233), νά προσαρμοσθή
καί εις όίλλας περιστάσεις τού εορτασμού τού γάμου.

RÉSUMÉ

L'auteur étudie une chanson connue dans toute la Grèce. C'est celle
d'un jeune guerrier reveillé trop tôt par sa belle épouse. Il la supplie de le
laisser dormir, car, lui dit-il, pendant toute la nuit il a monté la garde et a
aussi dû affronter l'attaque de nombreux ennemis. Tous les combattants avaient
été tués, sauf un blessé, qui s'était échappé. Après le combat, ce jeune guerrier
s'était réfugié sous un arbre (cyprès), auquel il avait demandé de lui indiquer
un gîte pour la nuit. L'arbre lui avait conseillé de se réposer près de lui,
d'accrocher ses armes sur ses branches et d'attacher son cheval à son tronc.
Le lendemain le guerrier avait payé l'arbre en lui arrosant les racines comme
celui-ci l'avait éxigé.

Parmi les 114 versions de cette même chanson, classées dans les Archives
Folkloriques, 32 représentent le type A de la chanson comme ci - dessous 1

1 En ce moment les oisseaux, en ce momment les hirondelles

en ce moment les perdrix, répètent en gazouillant.

— «Réveille - toi, mon brave, réveille - toi mon doux époux,

réveille - toi pour enlacer un corps mince comme un cyprès,

5 un cou tout blanc, des seins petits comme des citrons,

comme de l'eau fraîche, comme du lait au mois de Mai».

— «Lygéri, laisse-moi prendre un peu de sommeil,

car mon maître m'avait mis de garde cette nuit

pour devenir esclave ou pour être tué.

10 Mais le Bon Dieu et la Ste Vierge ont permis;

que je 111e batte contre deux milles, contre trois mille.
J'en ai tué mille, j'en ai pris mille comme esclaves.

Il en est resté un seul et celui - ci blessé,
je suis la route tout du long, je prends le sentier,
15 je trouve là un arbre, haut comme un cyprès.

— «Permets - moi, ô arbre, permets - moi, ô cyprès,
que je m'étende ici, pour me reposer.
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(voir encore supra, p. 229-230). Les autres versions se présentent comme des
chansons distinctes et sont désignées par Β et Γ (voir supra, p. 230-231).
Le contenu de la version Β s'accorde avec la première partie du type A
(voir vers 1-13) à savoir le récit de l'époux guerrier à sa jeune femme sur
son aventure nocturne et sur l'anéantissement de l'ennemi. Dans le type Γ
après l'addition de quelques vers, dans lesquels il est question du départ du
jeune époux, ou épouse du foyer paternel, on retrouve le second incident de
la chanson du type A (voir vers 14 - 25), c'est à dire le retours du jeune
guerrier, auprès de l'arbre après la bataille, pour y passer la nuit.

On se sert de cette chanson, sous ses trois versions différentes, comme
chanson nuptiale, surtout comme épithalame, ou prénuptiale.

Les types Β et Γ de cette chanson ont été considérés jusqu'ici (voir Νικ.
Πολίτης,Έκλογαί άπό τά τραγούδια τού Ελληνικού λαού, έν 'Αθήναις 1914, άρ. 147)
comme des chansons indépendantes l'une de l'autre. Le peuple grec lui-même
en les unissant a créé le type A. La présente étude démontre que contrai-
rement à l'hypothèse déjà émise, le type original de la chanson est le type
A, d'où se sont détachés par la suite les types Β et Γ. L'auteur fait également
remarquer que le contenu de la chanson, tel qu'on la trouve dans le type
original A, présente, dans ses éléments principaux, des analogies frappantes
avec l'Epopée de Digénis Acritas (versions: Andros - Athènes, v. 2940 - 3034,
Grottaferrata VI, v. 112-175, Escorial v. 1140-1119), comme aussi avec la
version en prose d'Andros, (Laographia, vol. 9 pp., 377 - 379) dans le passage
où Digénis raconte qu'il a réussi à disperser trois cents Apelates qui l'avaient
attaqué à son réveil (version d'Andros), dans le but d'enlever sa jeune épouse,
et qu'ensuite après le combat, il avait trouvé refuge sous un arbre.

La comparaison des faits racontés par la chanson populaire (type A) avec
ceux du récit épique, ainsi qu'avec les autres éléments communs, sans compter
la mélodie de la chanson qui semble être assez ancienne, vu qu'on y décou-

— «Voici mes racines, attache - y ton cheval.
Voici mes branches, accroches - y tes armes.

20 Voici mon ombre, étends - toi bien et endors - toi,
et à ton lever, tu me payeras le loyer.
Deux seaux d'eau à mes racines tu devras ieter.

— «O cieux, entendez - vous? Terre, peux - tu l'admettre?
L'arbre aussi vient de me réclamer un loyer,

25 deux seaux d'eau à ses racines, je dois les lui jeter».



ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

vre des influences de la musique ecclésiastique byzantine (voir supra, p.p. 244-
45), tous ces faits amènent l'auteur à la conclusion, que le type initial de la
chanson étudiée est certainement le type A et que cette chanson appartient
au cycle acritique, puisqu'on y trouve de grandes analogies avec le récit de
la déroute des Apelates.

En raison même de son contenu, on s'est servi de cette chanson comme
chanson nuptiale, déjà à une époque assez reculée, après en avoir préalable-
ment adapté le contenu à son nouvel usage.


