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Γράφων πρό επταετίας τήν έν αρχή τοΰ άνά χείρας τόμου δημοσιευομένην
πραγματείαν «Ό 'Ιούδας εις τάς παραδόσεις τού λαού» δέν έσκόπουν νά ενδια-
τρίψω καί εις τόν μΰθον τοΰ Οιδίποδος, πρός τόν όποιον ό 'Ιούδας υπό τής πα-
ραδόσεως προσωμοιώθη. Ήρκέσθην μόνον νά παραθέσω στοιχειά τινα τής άρ-
χαίας περί Οιδίποδος παραδόσεως, σωζόμενα παρά σχολιασταΐς ή μυθογράφοις,
τά όποια άνάγονται προφανώς εις παλαιότερον καί δή δημώδη τύπον τοΰ περί
Οιδίποδος μύθου ]).

Δυστυχώς δέν ειχον τότε γνώσιν τής μελέτης τοΰ Α. H. Krappe, La le-
gende d'Oedipe est - elle un conte bleu ? 2) Ταύτης εκτενή περίληψιν έλαβον πρό
τίνος έκ Παρισίων διά τοΰ φίλου κ. Δ. Πετροπούλου, επειδή δέ τά έν αυτή εκ-
τιθέμενα είναι έν πολλοίς αντίθετα πρός τήν ύπ' εμού ύποστηριζομένην άποψιν,
κρίνω σκόπιμον ν' άσχοληί)ώ έδώ μέ τάς γνώμας τοΰ διαπρεπούς λαογράφου
έρευνητοΰ.

Θά έξετάσω πρώτον τ' αναφερόμενα εις τά έπί μέρους θέματα καί κατόπιν
τήν γνώμην τοΰ συγγραφέως περί τοΰ αρχαίου μύθου.

Τάς μεσαιωνικός διηγήσεις, τάς συνημμένος πρός τό όνομα τοΰ 'Ιούδα, ό
συγγραφεύς θεωρεί ώς λόγια κατασκευάσματα, παραχθέντα κατά τό πρότυπον τοΰ
άρχαίου περί Οιδίποδος μύθου" δάνεια δέ «σχετικώς πρόσφατα, μεσαιωνικά, έκ
τοΰ Βυζαντίου ειλημμένα», είναι αί πολυάριθμοι σλαβικοί διηγήσεις περί 'Ανδρέου
τοΰ Κρήτης κτλ. 'Αλλ' ή περί τοΰ πάπα Γρηγορίου τοΰ Α', ώς και περί τοΰ
αγίου 'Αλβίνου, διήγησις, όπου τό στοιχεΐον τοΰ άνοσίου γάμου εμφανίζεται δις
καί κανείς δέν γίνεται λόγος περί προφητείας, περί σφιγγός καί αύτοκτονίας τοΰ
άμαρτήσαντος «έχει, λέγει, τόσον ολίγα τά κοινά μέ τόν μΰθον τοΰ Οιδίποδος,
ώστε νά μή δύναται τις μηδέ νά εΐπη μετά τοΰ Ε. Littré3) ότι είναι καν ώχρά
αύτοΰ ανταύγεια (un pâle reflet)» (σελ. 14).

') Βλ. ανωτέρω σ. 19.

') Neuphilologische Mitteilungen, Helsinki τ. 34, 1933, σ. 11-22.

s) Ε. Littré, Histoire de la langue française, Paris 1S63 II 172.
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Περί τών διηγήσεων όμως, αί όποΐαι φέρονται εις τό στόμα τού λαοΰ υπό
μορφήν καθ' αυτό παραμυίΚων καί είναι προ πολλού γνωσταί έκ τής παρά I,·
Constans αναγραφής των 1), ό Krappe δέν κάμνει ίδιον λόγον, ύπολαμβάνων καί
αύτάς, ώς καί τάς περί 'Ιούδα καί 'Ανδρέου Κρήτης διηγήσεις, ώς λόγια ή ήμι-
λόγια κατασκευάσματα, έκ τού αρχαίου μύθου παραχθέντα.

Είς τά παραμύθια, τών οποίων περίληψιν έδωκα άνωτέρω, σελ. 19 κέ.
πρέπει νά προστεθή έν ούκρανικόν, άναδημοσιευθέν υπό J. Frazer2), τό όποιον
εις τήν όλην του πλοκήν ομοιάζει μέ τό φιλλανδικόν, αλλ' έχει προφανώς ύπο-
στή τήν έπίδρασιν τής ρωσικής περί 'Ανδρέου Κρήτης διηγήσεως εις κύρια αυ-
τού στοιχεία3).

'Ομοίως προσθετέα δύο ρουμανικά καί τέσσαρα ουγγρικά παραμύθια,
τά όποια αναγράφονται .εις τους καταλόγους τών ρουμανικών4) καί ουγγρικών5)
παραμυθιών υπό τον τύπον «Οιδίπους». Καί διά μεν τά ρουμανικά παρέχεται ή

') L. Constans, La legende d'Oedipe, Paris 1S81 σ. 104-111.

*) J. Frazer, Apollodorus, The Library (The Loeb class. Libr.), London 1921 t. II
σελ. 372 κ.έ.

3) Τά στοιχεία ταϋια είναι : Τό έπεισόδιον, τό σχετικόν μέ τήν πατροκτονίαν (είσο-
δος τοϋ πατρός έν ώρ^ι νυκτός είς τόν κήπον πρός έλεγχον της έπαγρυπνήσεως τοϋ φύλακος
καί φόνο; αΰιοΰ εξ αγνοίας), άναγνώρισις έκ εών έν τή κοιλία ούλων, ό μετά μακράν μετά-
νοιαν γενόμενος έξιλασμός τών αμαρτημάτων τοϋ ήρωος κλπ. - Χάριν μείζονος σαφήνειας πα-
ραθέτω έδώ περίληψιν τής ρωσικής διηγήσεως, τής συνημμένης μέ τό όνομα τοΰ 'Ανδρέου,
αρχιεπισκόπου Κρήτης (Ζ' αί.) : "Ενας έμπορος έκ Κρήτης ήκουσε μίαν ήμέραν τήν όμιλίαν
δύο περιστερών, αί όποΐαι τοϋ προεϊπον τήν γέννησιν ενός υίοϋ, ονόματι 'Ανδρέου, ό όποιος
θά έφόνευε τόν πατέρα του, θά ένυμφεύετο τήν μητέρα του καί θά έβίαζε τριακοσίας καλο-
γραίας. Ό έ'μπορος διέταξε νά σκοτώσουν τό παιδίον. 'Αλλ' ή μητέρα έβαλε νά τό βαπτί-
σουν καί νά τό ονομάσουν Άνδρέαν, νά τοϋ δώσουν μερικές μαχαιριές είς τό σώμα καί νά τό
δέσουν έπάνω σέ μιά σανίδα καί νά τό ρίψουν ε ta ι στή θάλασσα. Ή σανίδα περισυνελέγη
άπό μίαν καλογραΐαν, ή όποία έ'δωκε τό παιδί εις τήν ήγουμένην της. "Ετσι ό 'Ανδρέας
άνετράφη μέσα είς τό μοναστήρι. Σάν έ'γινεν άντρας, διέφθειρε τάς τριακοσίας καλογραίας,
συμπεριλαμβανομένης καί τής ηγουμένης, έδιώχθη άπό τήν μονήν καί είσήλθεν είς τήν ΰπη-
ρεσίαν τοϋ ιδίου του πατρός, ό όποιος τόν ώρισε νά φυλάττη τό άμπέλι του. Διά νά δοκιμάσχ)
τόν καινούργιον ύπηρέτην του, ό πατέρας του έμβήκε νύκτα είς to άμπέλι, έξελήφθη ώς κλέ-
πτης καί έφονεύθη υπό τοϋ υίοϋ του. Άφοΰ ώμολόγησεν είς τήν κυρίαν του ό,τι συνέβη, αυτή
τόν έξέλεξε διά νά καταλάβη τήν θέσιν τοϋ ουζύγου της. Ή ουλή, τήν οποίαν εΐχεν εις τήν
κοιλίαν, απεκάλυψε τήν ταυτότητα του. Καταληφθείς άπό φρίκην, εφυγε καί έλαβε τήν συγ-
χώρησιν μετά μακράν μετάνοιαν, όμοίαν πρός την τοϋ πάπα Γρηγορίου. Τέλος διεδέχθη εις
τόν θρόνον τόν άγιον έπίσκοπον, ό όποιος τοΰ είχεν επιβάλει τήν μετάνοιαν.

4) Α. Schullerus, Verzeichnis der rumänischen Märchen und Märchenvarianten (FFC
78) Helsinki 1928 άριθ. 931.

") Hatts Honti, Verzeichnis der publizierten ungarichen Volksmärchen (FFC 81)
Helsinki 192S άρ. 931.
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ένδειξις: «Ό εκτεθείς υιός νυμφεύεται τήν χηρεύσασαν μητέρα»- δια δύο δέ εκ
τών ουγγρικών : «τά χαρακτηριστικά στοιχεία τοϋ τύπου είναι πολύ έξησθενη-
μένα». Τάς συλλογάς όμως, εις τάς οποίας είναι τά παραμύθια αύτά δημοσιευ-
μένα, δέν ήδυνήθην νά ΐδω1).

Είς τά ελληνικά παραμύθια τοΰ τύπου τούτου ανήκει καί μία παραλλαγή,
ή οποία προέρχεται έκ τής ορεινής 'Ηπείρου, αλλ' είναι εις κουτσοβλαχικήν γλώσ-
σαν καταγεγραμμένη2). Τήν παραθέτω εδώ κατά πιστήν μετάφρασιν, γενομένην
ύπό τοϋ συνεργάτου μου έν τφ Άρχείω Δ. Οϊκονομίδου :

Ό II ο τ α μ ίτ η ς

«Ήταν μιά φορά καί δέν ήταν.

Μιά φορά ατόν παλιδ καιρό, θά 'ναι εκατό χρόνια άπό τότε, ζούσε ατήν
άκρη τον κόαμον ένας χριστιανός μέ τή γυναίκα τον. Είχαν εννιά παιδιά. Μετά
τό ένατο παίδι ή γυναίκα έμεινε πάλιν έγκνος κ' έπληαίαζαν οί μέρες νά γέννηση.

Σαν γέννησεν ή γνναΐκα, τήν τρίτη βραδιά ήρθαν οι Μοίρες, γιά νά μοιρά-
νουν τό παιδί.

Ή γυναίκα, επειδή είχε πολλά παιδιά, αυτό δέν τό περίμενε μέ καλή καρ-
διά. "Ετσι τήν τρίτη βραδιά ούτε τούρτα, ούτε φαΐ, ούτε κρασί, ο ντε τραπέζι έβαλε.

Αύτές άμα ήρθαν κ' ενρήκαν άστρωτο τραπέζι, θύμωσαν πολύ κι άρχι-
σαν νά γράφονν γιά τό μικρό μιά ζωή γεμάτη δυστυχίες : Νά πεθάνη δ πατέ-
ρας του, νά πεθάνουν τά εννιά τ' άδέρφια τον, νά μείνη μονάχο κι άρφανό δλο
δνστνχία, κι δταν θά 'ρθη ή ώρα γιά νά παντρευτή, νά πάρη γυναίκα τή μάννα του !

Ή δυστυχισμένη μάννα, σάν άκουσε τί έγραψαν οί Μοίρες, άρχισε νά τρέμη
πάνω της τό πουκάμιαό της καί δέν τής κόλλησεν ύπνος ώς τά ξημερώματα.

') Ίσπανικήν παραλλαγήν τοΰ παραμυθιού περιέλαβεν ό Ralph S. Boggs έν Index
of Spanish Folktales (FFC 90) Helsinki 1930 άριθ. 931* Α: Ελάφι έρωτφ τόν κυνηγόν
«Γιατί μέ κυνηγάς, φονιά τών γονιών σου;». Ό κυνηγός έκ φόβου φεύγει άπό τόν τόπον του
καί παντρεύεται σέ μιά μακρινή πολιτεία. Οί γονείς του τόν αναζητούν καί φθάνουν στό
σπίτι του, κα9' όν χρόνον αυτός λείπει είς τό κυνήγι. Ή γυναίκα του τούς βάζει νά κοιμη-
θούν στό κρεββάτι της. Τό πρωί, πριν άκόμα ξημερώση, ό άντρας της γυρίζει, ένω ή γυ-
ναίκα του είναι εις τήν λειτουργίαν καί βλέποντας δυο ξένους στό κρεββάτι της τούς σκοτώ-
νει. Ή γυναίκα έπιστρέφει καί λέγει, ότι οί γονείς του είναι στό κρεββάτι της. Πέφτει νεκρός*.

-) Pericle Papahagi, Basme Aromâne, Bucuresti, 1905, σ. 360 κέ. άρ. 110. Ό Schul-
lerus τό παραμύθι αύτό, ώς καί τά λοιπά κουτσοβλαχικά παραμύθια, περιέλαβεν εις τόν κα-
τάλογον τών ρουμανικών παραμυθιών, ένω πλήν τής γλωσσικής ουδεμία άλλη σχέσις ύφίστα-
ται μεταξύ Κουτσοβλάχων καί Ρουμάνων. Περί τής ελληνικής καταγωγής τών Κουτσοβλάχων
βλ. 'Arc. Κεραμόπονλλον, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι ; 1939 καί Οί "Ελληνες καί οί βόρειοι γείτο-
νες 1945. σ. 185 - 197.
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Συλλογίστηκε, συλλογίστηκε τί νά κάνη ! Στο τέλος αποφάσισε νά γλντώση άπ'
αντο το κακό.

Σηκώθηκε, πήρε τό παιδί καί πήγε κάτω στήν άκροποταμιά νά τό πνίξη.
Μά ή καημένη μάννα, σάν μάννα που ήταν, τό πονούσε και δέν άποφάσιζε νά
το ρίξη στο ποτάμι. Τό άφησε στον όχτο τοϋ ποταμού κ' έφυγε.

"Αμα εφυγε ή δυστυχισμένη μάννα, νά καί περνά άπό κει έ'νας άνθρωπος.
Αυτός σάν τ άκουσε νά κλαίη, τό παίρνει καί τό πάει σπίτι του.

Αυτός ό άνθρωπος ήταν άπ' άλλο μέρος κ' επειδή τό παιδί τό βρήκε στο
ποτάμι τ ώνόμασε Ποταμίτη ').

Στο σπίτι τ ανθρώπου αυτού τό παιδί έμεγάλωνε μέρα μέ τή μέρα, ώσπου
έγινε πολύ δυνατό. Σάν έ'πηξε τό μυαλό του στο κεφάλι μιά μέρα ρώτησε τόν
πατέρα του καί τοϋ λέει :

— Δέν μοΰ λές, γιατί με φωνάζετε Ποταμίτη ;

Ό πατέρας τον στήν άρχή δέν ήθελε νά τοϋ πή, μά υστέρα, επειδή τοϋ
φορτώθηκε πολύ «νά μοϋ πής, νά μοϋ πής», τοΰ τά είπε όλα, πώς δηλ. τόν
βρήκε παιδάκι πεταμένο στο ποτάμι.

Καταστενοχωρήθηκε τό παιδί, σάν άκουσε πώς είναι τά πράγματα, καί δέν
είχε τί άλλ,ο νά κάμη. Σηκώνεται, βάνει ενα κομμάτι ψωμί στο ντουρβά του και
κίνησε νά πάη νά βρή τούς γονείς τον.

Φτάνει στο χωριό τοϋ πατέρα του, μά, άπό τήν κούνια παρμένος, δεν ήξερε
τή γενιά τον. Πάει σέ μιά γριά γυναίκα. Ή γριά δέν είχε παιδιά. Τόν ρωτά άπό
δώ, τόν ρωτά άπ' εκεί, μαθαίνει πώς δέν εχει γονιούς' ύστερα δίνει άπό τή μιά,
δίνει άπό τήν άλλη, γιά νά τον κάμη παιδί της καί νά τόν παντρέιρη μέ μιά
όμορφη χήρα. Τοΰ λέει ή γριά πώς ή χήρα αύτη είναι πλούσια, πώς είχε εννιά
παιδιά καί τής πέθαναν τά έρημα κ' ύστερα πώς τής πέθανε κι ό άντρας της
κ' έ'μεινε μοναχή ή δύστυχη. 'Ακόμη τοϋ λέει, πώς ποδάρι άνθρώπου δέν μπαί-
νει στο σπίτι της, κι αν θέλη, μπορεί νά τήν πάρη γυναίκα.

Πες, πες ή γερόντισσα τοΰ γύρισε τά μυαλά καί τό παλληκάρι παντρεύ-
τηκε τή χήρα.

Πέρασαν χρόνια πολ/Μ κ' ή δύστυχη ή χήρα πού τό είχε γεννήσει, είχε
ξεχάσει τό γράψιμο τών Μοιρών. Μά σάν παντρεύτηκε ρωτά τό παλληκάρι ποιοι
είναι οί γονιοί τον. Κι ο ΙΊοταμίτης κάθεται καί τής τά λέει, όλα όσα ήξερε άπό
τόν άνθρωπο που τόν μεγάλωσε, πώς τώρα καί τόσα χρόνια βρέχτηκε στο ποτάμι,
πώς τόν πήρε αύτός ό άνθρωπος καί τόν μεγάλωσε καί πώς, όταν επηξε τό
μυαλό τον, θέλησε νά μάθη γιατί τοϋ 'δωσαν τέτοιο όνομα κι όλα όσα ήξερε,

') Κατά λέξιν «Παιδί άπ' τό ποτάμι».
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Ή δύστυχη γυναίκα, δσο μιλούσε κ' έλεγεν δ Ποταμίτης, αλλο τόσο αύτη κι-
τρίνιζε και πάγωνε τό αίμα μέσα στις φλέβες της. Στό τέλος, σάν τέλειωσε τό
παιδί τά λόγια του, τής ήρθε πολύ άσχημα κ' επεσε κάτω φωνάζοντας : Συ είσαι
τό παιδί μου.

Κ' ετ σι δ,τι οι Μοίρες είπαν εγινε».

Τό παραμύθι αύτό, έλληνικώτατον εις τά μυθολογικά του στοιχεία, έχει τήν
γνωστήν εισαγωγήν τών παραμυθιών τής τύχης μέ τό κατ' έξοχήν έλληνικόν έθι-
μον τής κατά τήν τρίτην νύκτα άπό τής γεννήσεως τοΰ παιδιού υποδοχής τών
Μοιρών, διά νά μοιράνουν aUro είς δέ τά καθ' έ'καστον στοιχεία παρουσιάζει
άξιας λόγου διαφοράς άπό τοΰ άρχαίου μύθου. Ούτω: 1) αί Μοΐραι προλέγουν
θάνατον τοΰ πατρός, άλλ' όχι πατροκτονίαν' 2) τό παιδίον εκτίθεται υπό τής μη-
τρός όχι εις τά ύδατα, άλλ' εις τήν όχθην τοΰ ποταμοΰ, εξ οΰ καί λαμβάνει τό
όνομα, όνομα καθαρώς παραμυθιακόν' 3) ή άναγνώρισις γίνεται όχι εξ ούλών
τοΰ σώματος, άλλ' εξ άφηγήσεως τής ιστορίας, εις τήν οποίαν oUto τό όνομα τοΰ
ήρωος δίδει τήν άφορμήν. Όχι δέ μόνον τά έπί μέρους στοιχεία, άλλά καί ή
όλη πλοκή τής διηγήσεως δεικνύουν, ότι αύτη είναι όλως ανεξάρτητος άπό τής
γραπτής παραδόσεως.

'Επίσης τά δύο άλλα ελληνικά παραμύθια, τό κυπριακόν καί τό βορειοηπειρω-
τικόν, δέν άφήνουν, νομίζω, καμμίαν άμφιβολίαν περί τής αληθούς των προελεύ-
σεως' διότι όχι μόνον έπεισόδια χαρακτηριστικά τοΰ άρχαίου μύθοτ', ώς άνωτ.
σ. 19 παρετήρησα, έλλείπουν καί έξ αύτών, άλλά καί ή όλη εν αύτοΐς ύπόθεσις,
στρεφομένη περί τό θέμα τού άμετατρέπτου τών άποφάσεων τής μοίρας, πλέκεται
μέ ποικίλα άλλα παραμυθιακά στοιχεία με τοιαύτην ελευθερίαν, οίαν μόνον ή έν τφ
προφορικά) λόγω ζώσα παράδοσις ημπορεί νά έχη. Ούτως είς μεν τό κυπριακόν
παραμύθι τήν θέσιν τοΰ Οιδίποδος κατέχει μια ήρω'ΐς καί εις τόν άνόσιον αυ-
τής μετά τοΰ πατρός γάμον προστίθεται έτερος μετά τοΰ υιού. Ό υιός έξ άλλου
γεννάται κατά τρόπον, ό όποιος μόνον εις τά παραμύθια απαντά ήτοι εκ τής γεύ-
σεως μήλου άπό τό δένδρον πού εφύτρωσεν εις τόν τάφον τοΰ φονευθέντος ύπ'
αυτής πατρός' παραμυθιακός δ' είναι καί ό τρόπος τής προσελκύσεως μνηστή-
ρων διά της εκθέσεως τής εικόνος τής γυναικός πρό τής εισόδου τοΰ παλατιού

') Βλ. τάς έλληνικάς παραλλαγάς τοΰ παραμυΛ'ου περί τοΰ νυμφευθέντος τήν θυγα-
τέρα τοϋ μαθόντος τήν άπόφασιν τής μοίρας καί μακ joç προσπάθησα ντος ν' άποτρέψη αύ-
τήν έν Λαογραφία τ. Α' «. 92-100 καί 115-119, Β' 75-590 καί τά ξένα παράλληλα μετά
τών σχετικών παρατηρήσεων περί τής έλλην. προελειχ ος αύτών υπό Ν. Γ. Πολίτου, αύτ. τ.
Α' σ. 107 - 115. Πρβλ. Aarne - 'Jhompson, The types f the Folk - tale (FFC 74) άριθ. 930
καί A. Aarne, Der reiche Mann und sein Schwiegersohn (FFC 23) Hamina 1916.
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καί ό τρόπος, καθ' όν τό πεπρωμένον αποκαλύπτεται δια τού έν τφ νυμφικφ
θαλάμω έπιφαινομένου φαντάσματος.

Ε'ις δέ τό βορειοηπειρωτικόν παραμύθι ή είσαγωγή μέ τήν πρόρρησιν τής
μοίρας, μέ τό παιδί πού ρίπτεται είς τήν θάλασσαν, αλλ' άνευρίσκεται καί άνα-
τρέφεται υπό ποιμένων, είναι ή γνωστή καί έξ άλλων παραμυθιών1), αλλ' άκολού-
θως πλέκεται μέ στοιχεία άπό τό παραμύθι τοΰ δρακοντοκτόνου (Περσεύς καί
'Ανδρομέδα)" ή βασιλοπούλα όμως, τήν οποίαν ό ήρως, έχων τό άφαντο σκου-
φάκι, σώζει άπό τό τέρας, πού κρατεί τό νερό, καί τήν οποίαν μετά τούτο νυμ-
φεύεται, είναι αυτή αύτη ή μητέρα του, ως συνάγεται άπό τήν κατακλείδα τοΰ
παραμυθιού : «ενώ έπαιζαν και πηδούσαν, έρριξε τδ παλληκάρι τδ τοπονζι του
καί, χωρίς νά τ δ ·&έλη, χτύπησε τδν βασιλιά καί τον σκότωσε καί ή προφητεία
βγήκε σωστή καί τό παλληκάρι έγινε βασιλιάς». Παρ' όλας δηλ. τάς προσπά-
θειας του νά ματαιώση τήν πρόρρησιν τής μοίρας ό βασιλιάς εύρε τόν θάνατον,
ώς ο 'Ακρίσιος τοΰ άρχαίου μύθου, πληγείς κατά τύχην υπό τοΰ έγγόνου του,
ό οποίος καί ένυμφεύθη τήν Ιδίαν του μητέρα 2).

Αί άνωτέρω διηγήσεις όχι μόνον έξάρτησιν άπό τά κείμενα τής γραπτής
παραδόσεως δέν παρουσιάζουν, αλλ' είναι καί άπ' άλλήλων άνεξάρτητοι, ως είναι
χαρακτηριστικόν διά τά πνευματικά προϊόντα, τά μεταδιδόμενα διά τής προφορικής
παραδόσεως. Όχι δέ μόνον είς τήν όίην των πλοκήν, αλλά καί είς τήν τεχνο-
τροπίαν καί τό ύφος καί τά καί)·' έ'καστον στοιχεία αί διηγήσεις αύται είναι κα-
θόλου σύμφωνοι πρός τόν τρόπον, μέ τόν όποιον ό λαός συνθέτει καί διηγείται
τά παραμύθια του. Δι' αύτό καί ημπορούν, κατά τήν γνώμην μου, νά θεωρη-
θοΰν προγενέστεροι όλων τών συναφών κειμένων καί διηγήσεων, τών φερομένων
μέ τά ονόματα τοΰ 'Ιούδα ή άλλων άγιων προσώπων.

Όθεν δέν συμφωνώ μέ τήν διαπίστωσιν τοΰ συναδέλφου, ότι «δέν υπάρ-
χει παραμύθι μέ περιπετείας, πού ν' αντιστοιχούν πρός τόν άρχαϊον μΰθον» (σελ.
21) καί ότι «ή σύγχρονος εύρωπαϊκή λαογραφία δέν μάς παρέχει κανέν μέσον πρός

1 ) Πρόρρησις περί φόνου τοϋ πατρός υπό τού υίοϋ, οία έσημειώθη ώς είσαγωγή εις
Κυπαρισσιακόν παραμύθιον (σελ. 17 σημ.) ευρίσκεται καί εις ήπειρωχ. παραλλαγήν τοΰ ύπ'
αριθ. 32 παραμυθίου τοϋ Hahn καί είς άνέκδοχον τηνιακόν παραμύθιον τοΰ ΛΑ αριθ.
1390, σ. 39 κέ.

2) Τό παραμύθι αυτό κατεγράφη εν Λαμπόβφ της Βορ. Ηπείρου υπό τοΰ 'Αποστόλη
Γ. ΙΊαναγιωτιδη άπό τό στόμα αλβανοφώνων ελληνίδων γυναικών. Διά τήν έκπληκτικήν του
ομοιότητα μέ τόν μΰθον τοϋ Περσέως, ό Hahn, είχεν εκφράσει έν Albanes. Studien II σ.
164 ύποψίαν περί νο9είας τοϋ παραμυθιού αυτού, τήν οποίαν όμως βραδύτερον έν Griech.
u. albanes. Märchen II σ. 310 αίρει «διότι, ώς λέγει, τοΰτο δέν περιέχει κανέν στοιχεΐον,
τό όποιον να μην αντιπροσωπεύεται εις άλλα παραμύθια τής ημετέρας συλλογής».
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λύσιν τού προβλήματος» (σελ. 19). Βεβαίως δέν μας προσφέρονται παράλληλα έν
τοιαύτη άφθονία, έν οια δι' άλλους τινάς μύθους τής άρχαιότητος, π. χ. διά τόν
μύθον τοΰ Πολυφήμου, τοΰ οποίου αί παραλλαγαί τής προφορικής παραδόσεως αρι-
θμούνται εις μίαν καί πλεον εκατοντάδα. 'Αλλ' ή ϋπαρξις καί μόνον τών τριών
αύτών παραμυθιών εις τόσον άπέχοντας άπ' αλλήλων τόπους τού Ελληνισμού (Κύ-
προν - Πίνδόν - Βόρ. "Ηπειρον), γνωστού όντος, ότι ή συστηματική περισυλλογή
τού παραμυθιακοΰ υλικού έφ' ολοκλήρου τοϋ ελληνικού χώρου δέν έγένετο άκόμη,
είναι, ώς νομίζω, καί διά τούτο σημαντική, ότι ελ?^ηνική υπήρξε καί ή άπόκρυ-
φος ιστορία καί ή περί 'Ιούδα τού προδότου διήγησις, εκ τής οποίας, ώς εΐδο-
μεν, προήλθον καί αί πολυάριθμοι σλαβικαί καί κοπτικαί καί αι δυτικαί αύτής
παραλλαγαί, καί τής legenda aurea μή εξαιρουμένης.

Έρχομαι τώρα εις τήν έξέτασιν τοΰ άρχαίου μύθου, ώς αύτη γίνεται υπό
τοΰ Krappe.

«Ό μΰθος τοΰ Οιδίποδος, λέγει, σύγκειται εκ πολλών στοιχείων, τών οποίων
τό πρώτον δέν είναι εν απλούν motif, άλλά μάλλον αύτό καθ' εαυτό ένα πρα-
γματικό παραμύθι, τό παραμύθι τοΰ μοιραίου παιδιού (l'enfant fatal)», εις τό
όποιον άνήκει ό γνωστότατος μύθος τοΰ Κύρου (Ήρόδ. 1, 107-122)'). Μέ τόν
μύθον τοΰ Οιδίποδος, όστις είναι μαλλο^ περίπλοκος, ό Krappe συγκρίνει κατ'
άρχάς τόν μύθον τοΰ Τηλέφου καί τής Αύγης, ώς ούτος παραδίδεται παρ' Ύγίνφ
(fab. 99. 100). Κατά τήν vulgata τών μυθογράφιον ό μύθος ούτος έχει ώς εξής :
"Αλεος, ό βασιλεύς τής Τεγέας, λαβών χρησμόν, ότι θά φονευθή υπό υΐοΰ τής
ιδίας του θυγατρός Αϋγης, κατέστησε ταύτην ίερειαν τής 'Αθηνάς, άλλ' ό Ηρα-
κλής διερχόμενος διά τής Τεγεας έβίασε τήν ιέρειαν τής θεάς. Τότε ό ' Αλεος πα-
ρεδωκε τήν θυγατέρα εις τόν Ναύπλιον, ίνα πώληση πέραν τής θαλάσσης ή ρίψη
αύτήν εΐς τήν θάλασσαν. Τό παιδίον, τό εξ αυτής, άνατρέφεται εις τό Παρθε-
νών όρος είτε έκεΐ γεννηθέν είτε έκεΐ έκχεθέν' ώς νεογνόν θηλάζεται υπό μιάς
ελάφου, είτα δέ τρέφεται υπό ποιμένων, άποχωρισθέν τής μητρός, ή οποία εσώθη
διαπεραιωθεισα εις Μυσίαν καί υιοθετηθείσα υπό τού βασιλέως αύτής Τεύθραν-
τος, άτέκνου όντος. Ό Τήλεφος — αυτό είναι τό όνομα τοΰ παιδιού—έλθών βρα-
δύτερον είς τήν αύλήν τοΰ πάππου του 'Αλέου, κινεί τόν φθόνον τών άδελφών
τής μητρός του, οί οποίοι φέρονται είρωνικώς πρός αυτόν διά τήν άμφισβητου-
μένην καταγωγήν του, έκ χούχου δ' όργισθείς φονεύει αυχούς. Πρός έξιλασμόν
τοΰ φόνου στέλλεται υπό τοΰ μαντείου εις Μυσίαν, έν φ χρόνω "Ιδας ό 'Αφα-

') Περί τούτου βλ. Α. Η. Krappe, Le mythe de la naissance de Cyrus (Revue des
études grecques, 43, 153 - 159), ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.
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ρέως έπεχείρει ν' αφαίρεση απο τόν Τεύθραντα τήν αρχήν.Ό Τεύθρας ύπισχνεΐ-
ται νά δώση εις τόν Τήλεφον τήν βασιλείαν καί Αύγην τήν θυγατέρα, αν άπαλ-
λάξη αύτόν τού κινδύνου. Τούτο δεχθείς ό Τήλεφος νικά έν μια μάχη τόν "Ιδαν,
μεθ' ό ό βασιλεύς καί τήν βασιλείαν έκχωρεΐ καί τήν θυγατέρα Αύγην εκδίδει
αυτφ εις γάμον. Αύτη μή θέλουσα θνητός νά βιάση τό σώμα αί'τής, τόν Τήλε-
φον, αγνοούσα ότι είναι υιός της, έπεχείρησεν έν αυτφ τφ νυμφικφ θαλάμω νά
φονεύση. Τότε θεών βουλή δράκων υπερμεγέθης ενεφανίσθη έν μέσω αύται ν. Έπί
τή θέα δέ τούτου ή Αύγη άπέρριψε τό ξίφος και έφανέρωσεν εις τόν Τήλεφον
τόν σκοπόν αύτής. 'Ακούσας τούτο ό Τήλεφος ήθέλησεν εύθύς νά φονεύση τήν
Αύγην. Αύτη τότε έπεκαλέσθη τόν βιαστήν αύτής Ήρακλέα καί έκ τούτου ό Τή-
λεφος τήν μητέρα άνεγνώρισε καί ε'ις τήν πατρίδα άπήγαγε *).

Κατά τόν Krappe εις τόν μΰθον τούτον έχομεν «μίαν παραλλαγήν τοΰ θέ-
ματος τοΰ μοιραίου παιδιού, αλλά χωρίς τόν άνόσιον γάμον» (σελ. 13). Πρά-
γματι ό ανόσιος γάμος δέν συνετελέσΟη, διότι ή άναγνώρισις μητρός καί υιού
επήλθε κατ' αυτήν τήν πρώτην νύκτα διά τής έπιφανείας τοΰ δράκοντος, ώς δι'
από μηχανής θεού. 'Αλλά τί μάς πείθει, ότι τό στοιχειον τούτο, τό όποιον, ώς
λέγει ό Krappe, ανήκει εις «τό είδος τών recognitiones, τό όποιον τά μάλι-
στα έκαλλιεργήθη κατά τήν έποχήν τής ελληνικής παρακμής και βραδύτερον κατά
τούς χρόνους τής ιταλικής αναγεννήσεως», ότι τό στοιχειον αυτό ύπήρχεν ανέκα-
θεν εις τόν μΰθον τούτον ; Κατά τούς Schmid καί Stählin «ή ιστορία τού Τη-
λέφου, ώς αύτη παρεστάθη εις άμφοτέρας τάς τραγωδίας τοΰ Σοφοκλέους, τούς
Άλεάδας καί Μυσούς, τάς οποίας, ώς φαίνεται, ήκολούθησεν ό Ύγΐνος, έχει ποι-
κίλα καί υπέρ τό δέον ζωηρά χρώματα, τά όποια κατά τό πλείστον συνήχθησαν
διά μεταφοράς στοιχείων έξ άλλων μύθων» 2). Εκείνο, τό οποίον είναι αδύνατον
νά έλειπεν έκ τής άρχικής μορφής τού μύθου, είναι «ή βασιλοπούλα και το βα-
σίλειο», ή ύπεσχημένη διά τάς υπηρεσίας τού ήρωος άμοιβή. Τό ότι ή «βασι-
λοπούλα» είναι αύτη αύτη ή μητέρα τοΰ ήρωος, ώς συμβαίνει καί εις τό βο-

') Κατά παραλλαγήν του μύθου, παραδοθεΐσαν υπό τοΰ Εκαταίου, μήτηρ καί τέκνον
εκτίθενται έν λάρνακι είς τήν θάλασσαν, ή δέ λάρναξ έκβάλλεται είς Τευθρανίαν. Βλ. F.
Jacohy Fr. Gr. Hist. I σελ. 19 καί 326 κ.έ. fr. 29. C. Robert, Heldensage σ. 1138 κέ. 1144.
1146. 1153. Schmid - Stählin, Geschichte der griech. Literatur Μέρ. 1 τόμ. 2, München
1934, σελ. 424 κέ.

2) Sohmid- Stählin, "Ενθ. άν. σ. 425. Τά έξ άλλων μύθων στοιχεία ταΰτα είναι: «χρη-
σμός, προσημαίνων τόν έκ τοΰ υΐοΰ κίνδυνον (Λάιος)' αποπομπή τής έγκύου θυγατρός' θαυ-
μαστή ανατροφή έκτεθέντος παιδίου' φόνος τών θείων (μΰθος τοΰ Μελεάγρου)' δ υιός, ό άνα-
ξητών τήν μητέρα' γάμος τοΰ υίοΰ μετά τής μητρός' τό θέμα τοΰ σωτήρος' άναγνωρισμός
έν σιιγμΐ) εσχάτου κινδύνου (Κρεσφόντης - Μερόπη). Βλ. αύτ. καί σελ. 90, σημ. 9.



I 2 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

ρειοηπειρωτικόν παραμύθι, ότι έκ τούτου ένας ανήκουστος ανόσιος γάμος έχει νά
τελεσθή, τούτο άκριβώς είναι τό θέλημα καί ό ορισμός τής μοίρας, τόν όποιον
διά τήν κοινήν άντίληψιν τίποτε δέν ημπορεί νά μετατρέψη. Οίκονομίαι εξ ορ-
θολογισμού ή ηθικού δισταγμού εΐς ό,τι ό άνθρωπος εκ μοίρας φέρεται δέν
έχουν θέσιν. "Οθεν καί ή μετάθεσις τού «άναγνωρισμού» εΐς αύτήν τήν πρώ-
την νύκτα τού γάμου, έκ τής οποίας άπομένει άτέλεστος ό άνόσιος γάμος, μό-
νον ώς τροποποίησις τής άρχικής, καθαρώς παραμυθιακής, μορφής τοϋ μύθου
δύναται νά νοηθή.

Άλλ* ένφ εκ τού μύθου τής Αύγης καί τοϋ Τηλέφου άποκλείεται ύπό τοϋ
συγγραφέως ό αΐμομεικτικός γάμος, ούτος άναζητειται έκει όπου ούδέ καν ύπαι-
νιγμόν περί αύτοΰ εχομεν, εις τό εξής επεισόδιον, τό οποίον καί άλλοι άνέσυραν
έκ τοϋ Schah Nameh τοϋ Πέρσου Firdousi ') «Ή ωραία Χουμαΐ άποκτά υίόν
εκ κλεψιγαμίας, τόν όποιον θέτει εντός κιβωτίου μέ χρυσοΰφαντα υφάσματα καί
πολλούς πολυτίμους λίθους καί ρίπτει ούτως εις τόν Εύφράτην. Τό παιδίον άνευ-
ρίσκεται καί άνατρέφεται ύπό κοινών άνθρώπων.Άλλ' ή βασιλική του καταγωγή
εκδηλώνεται πολύ γρήγορα: άποβαίνει ένας γενναίος ιππότης. Μαθών ότι οί γο-
νείς πού τόν άνέθρεψαν δέν είναι οί πραγματικοί του γονείς, παίρνει τήν άδειάν
των καί πηγαίνει νά συνάντηση τό στράτευμα, πού έστειλεν ή Χουμαΐ εναντίον
τοϋ βασιλέως τών Ελλήνων. Μία μυστηριώδης φωνή άποκαλύπτει εΐς τόν άρχι-
στράτηγον, ότι ό νεαρός Dârâb (αυτό είναι τό όνομα τοΰ ήρωος) είναι βασιλεύς
τοΰ 'Ιράν. Εΐς τόν πόλεμον αυτόν διαπρέπει. Κατά τήν έπιστροφήν τοΰ στρατοΰ
ή Χουμαΐ άναγνιορίζει εν αύτώ τόν υίόν της καί τόν ονομάζει διάδοχόν της» 2).

Περί τής διηγήσεως αυτής ό Krappe λέγει : «δέν υπάρχει εδώ ή σκιά ενός
άνοσίου γάμου, άλλα τοΰτο δέν πρέπει νά μας έξαπατήση. Ή Χουμαΐ είναι χήρα'
ό Dârâb διέπρεψεν εΐς ένα πόλεμον' δέν υπάρχει άμφιβολία, ότι άρχικώς επρό-
κειτο περί μιας αμοιβής καί ή άμοιβή αυτή ήτο φυσικά ή χειρ τής βασιλίσσης...
Άλλ' ό Firdousi έγραφεν ύπό τά όμματα τών μωαμεθανών ΐμάμηδων, οί όποιοι
έδυσπίστουν πρός τούς άρχαίους μύθους τής μαζδεϊκής Περσίας».

Μέ τήν έρμηνείαν αύτήν ό συγγρ. φέρει τήν περσικήν ίστορίαν εις συσχέ-
τισιν πρός τήν περί πάπα Γρηγορίου τοΰ Α' διήγησιν, τής οποίας ό ήρως τέ-
κνον καί αύτός άθεμίτων σχέσεων (άδελφής μετ' άδελφοΰ) νυμφεύεται μετά άν-
δραγαθίαν τήν ήγεμονίδα, τήν ιδίαν αύτοΰ μητέρα. Ούτως έρμηνευομένην τήν
περσικήν διήγησιν ό Krappe χρησιμοποιεί πρός καθορισμόν τοΰ δευτέρου τών

') The Shahnama of Firdousi, tr. A. O. Warner and E. Warner, AovÔlvov 1905-15,
V 294 κέ.

2) Άπέδωκα τήν περίληψιν τοϋ Krappe.
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θεμάτων, έκ τών οποίων συγκροτείται ό μύθος τοΰ Οιδίποδος, τό όποιον κατ'
αυτόν είναι: la séparation, puis la réunion d'une mère et de son fils. Καί
έπάγεται : «Τό πρώτον τών δύο θεμάτων είναι έ'να αληθινό παραμύθι. Τό δεύ-
τερον δέν εΐναι" είναι μάλλον ό,τι λέγομεν «θέμα νουβέλλας», είδους λίαν συνή-
θους εΐς τά έργα τοΰ Βοκκακίου καί τών διαδόχων του. Μία συγχώνευσις ενός
παραμυθιού μέ εν παρόμοιον θέμα, μέ τόν αίμομεικτικόν μάλιστα γάμον έπί πλέον
προστεθειμένον, δεν ομοιάζει διόλου μέ τέχνην λαϊκήν. Δίδει μάλλον τήν έντύπω-
σιν ένός έργου τέχνης συνειδητώς συγκροτηθέντος ύφ' ενός επιτηδείου άφηγη-
τοΰ . . .» (σελ. 21). Ούτως ή άπάντησις, τήν οποίαν ό συγγραφεύς δίδει είς τό
τεθέν έν τφ τίτλφ τής πραγματείας του έρώτημα, εΐναι άποφατική.

Νομίζω ότι ούχί ορθώς καθωρίσθη ε'ις τά άνωτέρω τό θέμα τοΰ δευτέρου
μέρους τοΰ άρχαίου μύί)ου. Ή περσική διήγησις, ή οποία ελήφθη ώς βάσις,
είναι ελάχιστα πρός τοΰτο ενδεδειγμένη" στερείται τής άναγκαίας εναργείας καί
πληρότητος καί φαίνεται εΐς αύτήν τήν βάσιν της ήλλοιωμένη : ένέχει μεν τό
στοιχεΐον τής εκθέσεως τοΰ παιδίου εις τήν θάλασσαν, άλλ' ή αΐτιολόγησις τής
πράξεοος έξέκλινε τής άρχικής τού μύθου μορφής" δεν εΐναι δηλ. προσπάθεια άπο-
σκοποΰσα τήν ματαίωσιν τής άποφάσεως τής μοίρας, άλλ' ένέργεια άποβλέπουσα
είς τήν άπόκρυψιν τών άθεμίτων ερωτικών σχέσεων τής μητρός. Δι' αύτό καί ή
άκολουθοΰσα εις τό τέλος άναγνώρισις έχει όλως είδυλλιακόν χαρακτήρα μέ τήν
μητέρα έπαναβλέπουσαν μετά χαράς τό τέκνον, άπό τό όποιον μόνον αίσθημα
αισχύνης τήν έκαμε ν' άποχωρισ9ή.

Πόσον διαφορετική είναι ή άναγνώρισις είς τόν μύθον τού Οιδίποδος και
εις τ' άνάλογα παραμύθια ! 'Εδώ ή άναγνώρισις δέν άγει απλώς εΐς τήν συνέ-
νωσιν συγγενών προσοίπων, πρό πολλού χωρισθέντων, άλλ' εις τήν έξακρίβωσιν
μιάς τραγικής πραγματικότητος, τής οποίας τήν πραγμάτωσιν έκ πρώτης άρχής
οι άτυχέϊς γονείς προσεπάθησαν νά ματαιώσουν' μέ άλλας λέξεις χρησιμεύει εις
διαπίστωσιν εκείνου, πού άποτελεΐ τήν κυρίαν καί βασικήν έννοιαν τής όλης διη-
γήσεως, τοΰ άμετατρέπτου τών άποφάσεων τής μοίρας. Πρόκειται δηλον-
ότι περί ιδέας, ή οποία εΐναι βαθέως έρριζωμένη εΐς τήν κοινήν πίστιν καί έχει
έκφρασθή πολλαχώς εΐς τάς μυθοπλαστίας τών λαών. Τά σχετικά θέματα ποικίλ-
λουν, διότι καί αί βουλαί τής μοίρας δέν εΐναι δι' όλους τούς θνητούς αί αύταί'
δι' άλλους εΐναι ευμενείς καί δι' αυτούς προορίζονται πλούτη ή άνθρώπινα με-
γαλεία, δι' άλλους εΐναι δυσμενείς καί δι' αύτούς έπικλώθεται θάνατος πρόωρος
ή ζωή μακρά μέν, άλλά δυστυχής, ολέθρια ενίοτε καί εις αύτούς τούς γεννή-
τορας. Καί συναφής πρός τό βασικόν αυτό στοιχεΐον εΐναι ή προσπάθεια τού
άκούσαντος ή πληροφορηθέντος τήν δυσμενή άπόφασιν τής μοίρας νά ματαιώση
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μέ πάντα τρόπον τήν έκπλήρωσιν αυτής1).

"Οθεν καί διά τόν μΰθον τοΰ Οιδίποδος δέν άρκει ν' άναγνωρίσωμεν, ότι
«άρχικόν αυτοΰ στοιχεΐον είναι τό παραμύθι τοΰ μοιραίου παιδιού», άλλα πρέπει
νά καθορίσωμεν καί είς ποίαν σχέσιν πρός aUro ευρίσκονται τά λοιπά τοϋ μύ-
θου στοιχεία, αν δηλονότι είναι άσχετα πρός αυτό ή τουναντίον συναπαρτίζουν
μετ' αυτού μίαν ένιαίαν μυθικήν ύπόθεσιν.'

Νομίζω ότι δέν δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία, ότι ή όλη περί Οιδίποδος
διήγησις στρέφεται περί έν κεντρικόν σημεΐον, τήν μοΐραν, ή οποία έπεκλώσθη
άπ' αύτής τής γεννήσεώς του εις τό παιδίον — Οιδίπους. Τά έκ τής μοίρας ταύτης
επικείμενα άνοσιουργήματα προσπαθούν διά τής έκθέσεως τού παιδιού οί γονείς αυ-
τοΰ ν' άποτρέιμουν" εις τήν έπαλήθευσιν τής προφητείας είναι προωρισμένα νά
συντελέσουν καί ή έκ τής έκθέσεως σωτηρία τοΰ μοιραίου παιδιού καί όλα τά
κατόπιν συμβάντα : ή μοιραία έν τή στενωπφ συνάντησις μετά τοΰ Λαΐου, ή
κατανίκησις τοΰ ολέθριου τέρατος, τής Σφιγγός, ήτις ως έπαθλον φέρει τήν βα-
σιλείαν ομού μετά τής χήρας βασιλίσσης. Τό μάταιον τέλος τών άνθρωπίνων προσ-
παθειών και τό άνίσχυρον αυτών έναντι τών βουλών τής μοίρας διαπιστώνει
καί ή άναγνώρισις πού έπακολουθεΐ κατά κοινότατον είς τάς λαϊκάς διηγήσεις
τρόπον ήτοι διά τών έν τφ σώματι ουλών.

Κατά ταύτα ό μύθος τοΰ Οιδίποδος σύγκειται μεν ώς κάθε μύθος καί κάθε
παραμύθι, έκ διαφόρων στοιχείων, άλλα ταύτα δέν συμφύρονται άνευ τινός συν-
οχής, άλλα συνενοϋνται μέ τήν τεχνικήν τής λαϊκής διηγήσεως περί μίαν κεν-
τρικήν ίδέαν, ή οποία προσδίδει τελείαν ενότητα είς τόν όλον μύθον' είναι δη-
λονότι μία συγκεκροτημένη ενότης, ένα ώλοκληρωμένο παραμύθι τοΰ μοιραίου
παιδιού, τό όποιον μόνον είς ο,τι άφορά τήν πρόρρησιν τής μοίρας (τό στοιχεΐον
τής πατροκτονίας καί αίμομειξίας) διαφέρει άπό τά άλλα παραμύθια τού είδους
τούτου καί ορθώς κατετάχθη εις ίδιον τύπον (ύπ' άριθ. 931) εις τόν Κατάλο-
γον τών τύπων τών παραμυθιών υπό τοΰ Antti Aarne2). Καί παράλληλα εις

') Τά θέματα ταύτα βλ. εν Stith Thompson, Motif - Index of Folk - Literature (FFC
116) Helsinki Ï935. M 300-399 Prophecies: M 300 Favorable prophecies. M 340 Unfa-
vorable prophecies. M 370 Vain attempts to escape fulfillment of prophecy. Βλ. ιδία M
343 Parricide prophecy. In spite of all attempts to twart the fates the child kills his
father. M 344 Mother - incest prophecy. In spite of all precautions the youth marries
his mother. Αυτόθι καί σχετική βιβλιογραφία. - Πρβλ. I. Θ. Κακριδή, Τό παραμύθι τοΰ Με-
λέαγρου έν Λαογραφ. 10, 487 κέ. καί τήν σημείωσιν Στ. Κνριακίδον, αύχ. 11, 271 κέ.

') Antti Aarne, Verzeichnis der Märchentypen (FFC 3) Helsinki 1910. Βλ. χήν με-
τάφρασιν καί συμπλήρωσιν αύχοϋ υπό Stith Thompson, The types of the Folk - tale (FFC
74) Helsinki 1928 άρ. 931 Oedipus : As foretold by the prophecy, the hero kills his fa-
ther and marries his mother.
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έν τοιούτον άρχαίον παραμύθιον, ώς εΐδομεν, δέν λείπουν τουλάχιστον μεταξύ
τών νεοελληνικών παραμυθιών.

.'Υπολείπεται τώρα νά εξετάσωμεν εκ τίνος τυχόν λόγου έδόί)η εις τό παρα-
μύθι τό άνήκουστον αύτό περιεχόμενον, ή στυγερά δηλ. πατροκτονία καί ή ει-
δεχθής αίμομειξία μέ τήν μητέρα ;

Θ' αναφέρω έδώ ένα παράδοξον μύθον, τόν όποιον οι Γιαβανέζοι διηγούν-
ται περί τής καταγωγής τών Kalangs, μιας ιθαγενούς φυλής τής Ίάβας. Κατ'
αύτόν «μία γυναίκα, ή οποία είναι θυγατέρα μιας γουρούνας, παντρεύεται έν
αγνοία της τόν υίόν της καί ό υιός φονεύει ενα σκύλον, ό όποιος εις τήν πρα-
γματικότητα είναι ό πατέρας του, ένω ό άνθρωπος αγνοεί τήν σχέσιν, εις τήν
οποίαν διατελεί πρός τό ζφον. Κατά τινα παραλλαγήν τού μύθου ή γυναίκα
έχει διδύμους υιούς άπό τόν σκύλον, καί κατόπιν έν αγνοία ύπανδρεύεται καί
τούς δύο" τέλος αναγνωρίζει ένα έκ τών υιών της άπό τήν ούλήν μιάς πληγής, τήν
οποίαν ή ιδία κάποτε είχε καταφέρει κατά τής κεφαλής του μέ ένα ξύλον. Κατά
τούς Γιαβανέζους, τοιαύται αίμομεικτικαί ενώσεις δέν είναι άκόμη καί τώρα
ασυνήθεις παρά τοις Kalangs : μητέρα καί υιός συχνά συζούν ώς άνδρας καί γυ-
ναίκα καί οί Kalangs πιστεύουν, ότι εύδαιμονία καί πλούτη έκπηγάζουν άπό τοι-
ούτους γάμους» ').

Έν πρώτοις πρέπει νά δεχθώμεν μετά τοϋ Frazer, ότι τοιαύτα μυθεύ-
ματα περί τής καταγωγής ένίων έκ τών κατωτέρων φυλών τοϋ 'Ινδονησιακού
'Αρχιπελάγους δέν στηρίζονται έπί πραγματικών δεδομένων, άλλ' άποτελοΰν μάλ-
λον έκφρασιν φυλετικού μίσους καί περιφρονήσεως έκείνων πού έπλασαν τάς μυ-
θοπλαστίας αύτάς. Καί γενικώς ύπό τοϋ Frazer κρίνεται ώς έξεζητημένη πως
καί άπίθανος ή γνώμη ενίων, ότι αϊ περί αίμομειξίας παραδόσεις, τών οποίων
ό περί Οιδίποδος μΰθος είναι μόνον έν παράδειγμα έκ πολλών, προήλθον άπό
έν παλαιότατον έθιμον αίμομεικτικών ενώσεων, τό όποιον κατά τινας ερευνητάς
ειχεν έπικρατήσει εΐς μίαν πρώϊμον περίοδον έν τή έξελίξει τής άνθρωπίνης κοι-
νωνίας2). 'Αλλ' όμως δέν θά ήτο ορθόν νά μή άναγνωρίσωμεν, ότι εις τάς διη-
γήσεις αύτάς ύπόκειται ώς βάσις ή ηθική άντίληψις λαών εξοικειωμένων πρός
τόν θεσμόν τής οικογενειακής εστίας καί ότι εκ τής άντιλήψεως αύτής άπέρρευ-

') J. Fraser, Apollodorus II 373 κέ. Παραμύθι τοΰ τύπου 931 έξ Ινδονησίας ανα-
φέρει καί ό Jhompson, ένθ' άν. σελ. 275, αλλά τό βιβλίον τοΰ DeVries, «Typen - Register
der Indonesische Fabeis en Sprookjes» Volksverhalen uit Oost - Indië II No. 238, όπου
τοϋτο δημοσιεύεται, δέν ήδυνήθην νά ίδω.

-) J. Frazer, αύτ. 375 κέ.
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σαν καί αΐ μυθοπλαστίαι περί άνοσιουργημάτων διαπραττομενων εις βάρος τών
ιερών τής οικογενείας δεσμών χ).

Κατά ταύτα καί εΐς τόν μύθον τού Οιδίποδος, ώς καί τοϋ Τηλέφου, εχο-
μεν προ ημών έν τών στοιχείων έκείνων, τά όποια, ώς άναπτύσσει ό Martin
Nilsson εν Gött. Gelehrt. Anzeiger 1922 σ. 38 κέ. «σχετίζονται πρός τά καθε-
στώτα καί τά ήθη τοϋ λαού καί δύνανται νά ονομασθούν ηθικά στοιχεία,
αρκεί νά μή προσδώσωμεν εΐς τήν λέξιν τίποτε άπό τήν φιλοσοφούσαν ηθική ν.
'Αλλ' όμως ταύτα εΐναι μία έκφρασις τών πρώτων ύποφωσκουσών ιδεών περί
τών επιταγών τής ηθικής. . . Λαός, οίος ό Ελληνικός, έχων τήν αύστηράν πα-
τριαρχικήν οΐκογένειαν, άσχολειται μέ εκούσια ή άκούσια παραπτώματα διαπρατ-
τόμενα εΐς βάρος τών διά ταύτης συνιστωμένων ηθών. Έκ τούτου προκύπτει
ολόκληρος κύκλος γνωστοτάτων έν τφ έλληνικφ μύθιρ στοιχείων (Motive) : ό γά-
μος μέ τήν μητέρα (Οιδίπους), ό γάμος μέ τήν θυγατέρα (Θυέστης — Πελόπια,
Οίνεύς — Γόργη), όστις κατά χαρακτηριστικών τρόπον φαίνεται μή προκαλών τήν
αύτήν βδελυγμίαν, ό φόνος τών ιδίων τέκνων υπό τοϋ πατρός ή τής μητρός, ή
φιλονεικία μεταξύ πατρός καί υιού καί μεταξύ άδελφών καί τέλος τό πρόβλημα
τής έκδικήσεως τοϋ φόνου, οσάκις ό φονεύς άνήκει εις τήν αυτήν οΐκογένειαν
('Ορέστης, Άλκμέων) . . . Άν ό περί Οιδίποδος μύθος, λέγει περαιτέρω ό Nils-
son, περιωρίζετο εΐς τά δύο έν άρχή μνημονευθέντα στοιχεία (τ. έ. τήν κατανί-
κησιν ενός τέρατος, έδώ τής Σφιγγός, καί τήν συνήί)η εις τά παραμύθια άμοι-
βήν έπ° αύτη : τή βασιλοπούλα και το μισό βασίλειο), θά ήτο ένα ούτω δή λε-
γόμενον παραμϋθι τής τύχης (Glücksmärchen) τής γνωστοτάτης μορφής. 'Γό πρώ-
τον ό συνδυασμός μεθ' ενός τών λεχθέντων ηθικών στοιχείων καθιστά αύτόν ό,τι
πράγματι είναι καί δημιουργεί τό φοβερόν aUxoû μεγαλείον. Ή βασίλισσα, τήν
οποίαν ό Οιδίπους έκέρδισε μαζί μέ τήν βασιλείαν, ήτο ή ιδία του ή μητέρα».
Καί τελευταίως ό σοφός έρευνητής τής αρχαίας ελληνικής μυθολογίας καί θρη-

1 ) «Όπόσον είς τόν έλλτινικόν λαόν είναι ξένη καί ανήκουστος ή έρωτική σχέσις τοϋ
πενθεροϋ πρός τήν νύμφην του, ή τόσον συνήθης παρά τφ ρωσσικφ (ίχλω καί σχεδόν ώς
κοινωνικός θεσμός θεωρουμένη, ή γνωστή υπό τό όνομα snochatsestvo, δεικνύουν, κατά τόν
Ν. Γ. Πολίτην, οί μΰθοι οί έπεξηγοϋντες τό γνωστόν αίνιγμα : αδελφέ πό ναν πατέρα καί υίέ
τής γυναικός μου» (Λαογραφία Β' σ. 360, β καί 372). Κατ' άνέκδοτον έξ Αίνου παραμύθιον
τής συλλογής τοϋ Λαογραφ. 'Αρχείου (χφ. 140 σ. 233 κέ.) αμα κατάλαβε ό πραματευτής
«aieùç εΐχι γ'ναΐκα τοϋ γιου τ' τή γ'ναΐκα, ήντανι và οκάο' ή χολή άπ' τή ΰλίψη κι' άποφασίαανι
και νή χώρ'σι καί ν άφήσανι πά στο σπίτι τς μοναχή με το Γιάγκο (το παιδί της) και τή ζον-
αανι καί οί δυό, μπαμπάς καί γιος, καί νή οτέλνανι δ,τι χρειγιάζτανι. Κι αυτοί οί δυό τρανη-
χτήκανι καί καϋίαανι σ ενα απίτ' καί δε μπαντρευτήκανι πλιά καί ζήσανι κ' οί τρεις καλογρική
ζωή ως τον ϋάνατό τς».
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σκείας διηυκρίνησεν, ότι «συμφωνία υφίσταται μεταξύ τών αντιλήψεων αυτού
καί τοϋ Krappe, διότι καί αυτός μόνον τό άρχικόν στοιχεΐον (das Ausgangsmo-
tiv), l'enfant fatal, παράγει έκ τοϋ λαϊκού παραμυθίου» ').

Ώς γνωστόν, τά ηθικά ταύτα στοιχεία, τά όποια άλλοι, ώς ό άείμνηστος
διδάσκαλος μου Arthur Hübner, τάσσουν εις τά εθνολογικά, άποτελοϋν έν έκ
τών ειδών τών συγκροτούντων τά παραμύθια στοιχείων (έθνολογικών, μυθολογι-
κών, μαγικών, ηθικών, έξ ονείρων) '-). Μεθ' όσα δέ καί άνωτέρω έλέχθησαν,
νομίζω ότι έν τφ συνδυασμφ μεθ' ενός τών ηθικών ή έθνολογικών στοιχείων ή
μέ τό όνομα τοϋ Οιδίποδος συναφθείσα διήγησις έπλουτίσθη μέν έξόχως εις περιεχό-
μενον, αλλά δέν άπέβαλε ποσώς τό βαθύιερον αυτής νόημα, αύτό άκριβώς πού
άποτελεΐ τήν βάσιν, εφ' ης στηρίζεται ό γενικός τύπος τών περί τοϋ άμετατρέ-
πτου τών άποφάσεων τής μοίρας παραμυθιών καί ότι καί υπό τήν μορφήν αύ-
τήν ό άρχαΐος μύθος διετήρησεν ακραιφνή τόν κύριον αυτού παραμυθιακόν χα-
ρακτήρα.

Έπερατώ&η τήν 30 Δεκεμβρίου 1950.

') Μ. Nilseon, Geschichte der griech. Religion, I, München 1941 σ. 23 σημ. Ι.-Τήν
πραγμαιείαν του Η. J. Rose, Modern Methods in Classical Mythologie, δπου ό συγγραφεύς
έν τω Οίδίποδι βλέπει μίαν αρχικώς ίστορικήν μορφήν, δέν ήδυνήθην νά ϊδω καί μόνον έκ
τοϋ βιβλίου του A Handbook of Greek Mythology, London ed.3 1945 σ. 188 γνωρίζω τά
υπέρ τής απόψεως του τεκμήρια.

2) Α. Thimme, Das Märchen (Handbücher zur Volkskunde, 2) Leipzig 1909 σ. 32
κέ. Fr. Panzer έν Deutsche Volkskunde hrsg. von J. Meier Bin u. Lpz 1926 σ. 251 κ.έ.
Στ. Κυριαχίδου, Έλλην. Λαογραφία. Έν 'Αθήναις 1922 σ. 273 κέ.
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