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Ή μακρά παράδοσις τής ελληνικής δημώδους ποιήσεως καί ή σπουδαία
θέσις, τήν οποίαν κατέλαβε καί έν πολλοίς κατέχει αύτη ακόμη είς τήν καθόλου
ζωήν τού Ελληνικού λαού, επλούτισαν μέν τήν δημώδη ημών λογοτεχνίαν μέ ποι-
κιλίαν μορφών καί προσέδωκαν εις ταύτην αληθώς μέγαν έκφραστικόν πλούτον,
άλλ* άκριβώς ενεκα τής μακράς καί πολλαπλής χρήσεως επέφεραν καί σημαντικός
αλλοιώσεις καί ενίοτε παραφθορών είς τό πνεύμα τής γνήσιας ποιήσεως τού λαού
μας. Ή έξαλλοίωσις αύτη δέν υπήρξε πάντοτε ή φυσική είς κάθε λαϊκόν δημι-
ούργημα εξέλιξις, άλλ' οφείλεται πολλάκις καί είς τήν έπίδρασιν ασμάτων ουχί
γνησίως λαϊκών τήν προέλευσιν, δημοτικοφανών όμως τήν μορφήν. Διότι εκτός
τού δημοτικού ποιητού καί τοΰ ποιητάρη καί πολλοί λόγιοι ή ήμιλόγιοι, εκ θαυ-
μασμού πρός τήν λαϊκήν ποίησιν κινούμενοι, έζήτησαν ν' άπομιμηθώσι, όσον ήτο
βεβαίως δυνατόν, τήν έξωτερικήν μορφήν τών δημοτικών ασμάτων καί έχοντες
ως πρότυπα ταΰτα συνέθεσαν νέα, τά όποια ενίοτε είσήλθον καί είς τήν προφο-
ρικήν παράδοσιν. 'Αλλά ταΰτα εξεταζόμενα βαθύτερον αποδεικνύονται ξένα πρός
τό λαϊκόν αίσθημα καί μή ανταποκρινόμενα πρός τό πνεύμα καί τόν χαρακτήρα
τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Έξ άλλου καί οί συλλογείς δημοτικών ασμάτων δέν περιωρίσθησαν δυστυ-
χώς πάντοτε είς τό νά καταγράψουν πιστώς ό,τι τους έδιδεν ό λαός, άλλα πολλοί
τούτων παρεσύρθησαν, έκ διαφόρων έκαστος λόγων, είς έπέμβασιν επί τοΰ ασμα-
τος διά διορθώσεων, προσθηκών ή παραλείψεων.

Ή άποκάθαρσις τής δημοτικής ποιήσεως άπό τοιούτων νόθων κατασκευα-
σμάτων, διαδιδομένων πολλάκις ευρύτατα καί δη διά τοΰ τύπου καί τών αναγνω-
στικών τοΰ σχολείου, εΐναι τό πρώτον καθήκον τοΰ μελετητοΰ. Διότι άλλως κιν-
δυνευομεν ό'χι μόνον νά σχηματίσωμεν εσφαλμένην άντίληψιν περί τής μορφής
καί ουσίας τής δημώδους ημών ποιήσεως, αλλά ·&αί ν' άχθώμεν είς πεπλανημένα
συμπεράσματα όσον άφορα αυτήν ταύτην τήν περί τής ζωής άντίληψιν τοΰ ελ-
ληνικού λαού.

'Απότοκος τής τοιαύτης προσπάθειας μου πρόφ βαθυτέραν κατανόησιν τών
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δημοτικών ασμάτων καί κατά τό δυνατόν αποκάθαρσιν αύτών άπό παντός ξένου
καί νόθου στοιχείου, είναι καί ή προκειμένη εργασία1) περί τοΰ ώς δημοτικού φε-
ρομένου ασματος «Ή αδελφική αγάπη » ήτοι ό Χάρος καί τ' αδέλφια, πού
γλυτώνουν τήν άδελςιή.

Τό ασμα τούτο, του οποίου τήν παλαιοτέραν καταγραφήν εύρίσκομεν παρ'
Άραβαντινώ2), φέρεται καί είς άλλας συλλογάς δημοτικών ασμάτων, έντυπους ή
χειρογράφους, στίχοι δέ τούτου ευρίσκονται συμπεφυρμένοι καί εις άλλα, σχέσιν
έχοντα πρός τόν Χάρον, ασματα. Ωσαύτως ένεκα τοϋ ήθοπλαστικοΰ αυτού περιε-
χομένου περιελήφθη εΐς Νεοελληνικά αναγνώσματα τοΰ σχολείου, γενόμενον μάλι-
στα καί θέμα υποδειγματικής διδασκαλίας3).

Παραθέτω κατωτέρω τό κείμενον τοΰ άσματος, ώς έχει τούτο παρ' Άρα-
βαντινώ.

Ή αδελφική αγάπη

'Ανάθεμα τον πον τό είπή «τ άδέρφι,α δεν πονιοννται»'
τ άδέρφι,α σκίζουν τα βουνά και δέντρα ξερριζώνουν,
τ αδέρφια έκννηγήσανε κ' ένίκησαν τό Χάρο.
Δυο άδέρφια είχαν αδερφή στον κόσμο ξακουσμένη,
Ö τή φθόναγεν ή γειτονιά, τή ζήλευεν ή χώρα,
τή ζήλεψε κι ό Χάροντας και θέλει νά τήν πάριγ
στό σπίτι τρέχει και βροντάει σάν νά ήταν νοικοκύρης.
«"Ανοιξε, κόρη, γιά νά μπώ. τοιμάσου νά σε πάρω,
τί εγώ εϊμ ό γυιός τής μαύρης γής, τς αραχνιασμένης πέτρας.

') Σχετικώς πρός τήν νοθείαν τών δημοτικών ασμάτων καί τήν εκ ταύτης άλλοίωσιν
καί παραφθοράν τής δημώδους ημών ποιήσεως εχομεν τάς έξης μελέτας : Ν. Γ. Πολίτουt "Η
παραχάραξις τών έθνικών ασμάτων (Λαογραφικά Σύμμεικτα τ. Α' σ. 272 κ. έ.) - Γιάννη 'Απο-
στολάκη, là δημοτικά τραγούδια. Μέρος Α' οί συλλογές,'Αθήναι 1929.—Ή συλλογή τοΰ 'Αρα-
βαντινοΰ (Τό κλέφτικο τραγούδι) 'Αθήναι 1941.—Τό κλέφτικο τραγούδι. Τό πνεΰμα καί ή
τέχνη του (Πολιτική Έπιθεώρησις, περ. Δ', τόμ. Β', άρ. 18,15 Δεκεμβρίου 1945) Β'. Κρι-
τική κειμένων (Αυτόθι τόμ. Γ' άρ. 5, 6 καί 7, 8 Μάρτιος - 'Απρίλιος 1946) Γ'. Τό πνεύμα του
(Αύτόθι άρ. 17 - 24, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1946). Εΐς τήν τελευταίαν ταύτην μελέτην δ
συγγραφεύς άνερευνών τό άρχικόν γνήσιον κλέφτικο- τραγούδι κατορθώνει νά συλλάβη τό
πνεΰμα τούτου καί νά μας άποκαλύψη τόν λαόν ποιητήν τής κλέφτικης έποχής, δ όποιος
κατά τήν φράσιν τοΰ ιδίου «τραγούδησε τό γλυκοχάραμα τής λευτεριάς». - Γιάννη Βλαχογιάννη,
Οί Κλέφτες τοΰ Μοριά, 'Αθήναι 1936, σ. 196 κ. έ. - Πρβλ. προσέτι καί τό άρθρον τοΰ Α.
Σιγάλα, εις τά 'Ελεύθερα Γράμματα, Περίοδος Β' τεΰχ. 6, 15 Δεκεμβρίου 1947.

') Π. Άραβαντινοΰ, Συλλογή δημωδών ασμάτων τής Ηπείρου. Έν 'Αθήναις 1880, σελ.
275, άρ. 456. /

3) Σαρρή Άλ. Διδασκαλία« νεοελληνικών αναγνωσμάτων 'Αθ. 1924, σ. 52 κ. έ.
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10 —"Αφ at με, Χάροντ , άφσε με, σήμερα μή με πάρη ς'
ταχιά, Σαββάτο, νά λουστώ, τήν Κυριακή ν' αλλάξω
και τή Δευτέρα το ταχύ έρχομαι μοναχή μου».
'Απ' τά μαλλιά τήν άρπαξε κ' ή κόρη κλαίει και σκούζει.
Νά και τ αδέρφια πδφτασαν ψηλά 'π τό κορφοβούνι,
15 τόν Χάροντα κυνήγησαν και γλύτωσαν τήν κόρη.

,Αί γνωσταϊ καταγραφαί τοΰ άσματος, τάς οποίας ειχον ύπ' όψιν κατά τήν
μελέτην μου, όλαι νεώτεραι τής συλλογής τοΰ «Άραβαντινόΰ, είναι αί έξης:
α'. "Εντυποι

1. ΤΑγι Θέρου, Δημοτικά τραγούδια, 'Αθήνα 1909 σ. 69.

2. Χρ. Λαμπράκη, Τραγούδια τών 'Γσουμέρκων (Λαογραφία, τ. Ε' (1915) σ.

127, 137).

3. Μ. Σαλβάνου, Τραγούδια, μοιρολόγια καί λαζαρικά Άργυράδων Κερκύρας

(Λαογραφία τ. I (1929) σ. 23, 80) (έτος συλλογής -1917).

4. Μ. Μινώτου, Τραγούδια άπό τή Ζάκυνθο 1933, σ. 66,396.

h. 'Ε. Λύντεκε, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τ. Α' 'Αθήναι 1943-47, σ.
228, 152 ("Ετος συλλογής 1939 έκ Κροκεών Λακωνίας),
β'. Χειρόγραφοι1)

6. ΛΑ 180 σ. 247, Ναούσης υπό 'Α. Ζήκου (1892).

7. ΛΑ 1083 σ. 156, άρ. 126, Εύβοιας υπό Β. Φάβη (1902).

8. ΛΑ 122 σ. 26, άρ. 38 υπό τών άδελφών Κλεαρίστης καί 'Αθηνάς Μανασ-

σείδου, μαθητριών Παρθεναγωγείου Σμύρνης 1912.

9. ΛΑ 694 σ. 228, Γορτυνίας υπό Χ. Σακελλαριάδου (1919).

10. ΛΑ 1103 σ. 29, Δαμασκηνιάς Κοζάνης υπό Ί. Μπακάλη (1937).

11. ΛΑ 1159 σ. 109, Κορώνης Πυλίας υπό Γ. Ταρσούλη (1938)').

ΑΙ άπό τοΰ Άραβαντινού παρεκκλίσεις καί διαφοραί τών άνωτέρω δηλον
μένων κειμένων είναι αι άκόλουθοι :

') Αί χειρόγραφοι συλλογαί ευρίσκονται είς τό Λαογραφικόν Άρχεϊον τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, φέρουσαι τόν μετά τ' αρχικά ΛΑ σημειούμενον άριθμόν.

*) Κατ' ούσίαν ό αριθμός 11 τών κειμένων μειοΰται είς 8, διότι ο μεν Άγις Θέρος
παραλαμβάνει τό ασμα έκ τοΰ Άραβαντινού, αί δ' άδελφαί Μανασσείδου, έκ τών οποίων προ-
έρχεται τό ύπ' άριθ. 122 χειρόγραφον, αντιγράφουν τόν *Αγιν Θέρον, τό αύτό δ'ώς φαίνεται,
συμβαίνει καί μέ τόν συλλογέα τοΰ ύπ' άριθ. 180 χειρογράφου 'Α. Ζήκον. Προφανώς έκ
τοΰ Άραβαντινοΰ παρέλαβον τό άσμα ό Η. Lübke, Neugriechische Volks - und Liebes -
lieder in deutscher Nachdichtung, Berlin 1895. σ. 261 καί ή Λ. Schräder Sammlung
neugriechischer Volkslieder, Berlin 1910, σ. 18,
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Στ. 1. Πδλεγε 2, πού //à nfj 4. 11, ποια σκύλα μάννα τδλεγε 9, δεν
πονιώνται 2. Ό όλος στίχος ελλείπει 3,5,7, 10').

Στ. 2. β' ήμιστίχ. κι' οί άδερφες τους κάμπους 2, ελλείπει 8. 4. δ. 7, ώστε
ν' ανταμωθούνε 9. 11.

Στ. 3. κι'ή μάννα ακίει τή θάλασσα νά ενρη τά παιδιά της 2, έλλείπει 3.4.5.7.10 5).

Στ. 4. Δυο άδρέφια 4, Αυό αδέλφια είχαν αδελφή 5, μια άδερφή 2. 7. 9, Ό
(δείνα) εΐχ' ενα παιδί . . . ξαϊκουσμένο 3, ακουσμένη 11.

Στ. 5. τού τ' άγαπάει ή γειτονιά, τον τ' αγαπάει κι' ή χώρα 3, τή ζήλευε ή γειτονιά
4, τήν ζήλευγεν ή γειτονιά, τήν ζήλευγε τσ' δ κόσμος 7, τής ζήλευε ή γειτο-
νιά, τής.· φθόναγε ή χώρα 5, τήν φθόνευεν ή γ. 10, τήν ζούλευεν ή χ. 6.

Στ. 6. το ζήλεψεν κι' δ Χ. και πάει νά τό πάρη 3, τήν ζούλεψεν 6, τής ζήλεψε
τσ' δ Χ. τσάι 5, τα' ήθΛε νά τήν πάρΐβ 7, και ήρθε και τήν πήρε 10,
καί ήρθε νά τήν πάρη 11.

Στ. 7. πάει και χτυπά 2. 11, μπαίνει και βροντά 3, τσάι βροντάει 5, τσαϊ βροντά
- νοικοτσύρης 7, σάν νά 'ναι 11.

Στ. 8. έλλείπει 3. 10, γιά νά μπον, τοιμάσ' γιά νά σε πάρου 7.

Στ. 9. εγώ είμαι 2. 7, γιατί είμαι δ, τής ραχνιασμένης 2. 6, κι' άραχν. 9, ελ-
λείπει 3. 4. 10. 11.

Στ.10. "Ασε με Χάρε μ' άσε με 2. "Ασε με, Χάρο μ' 3, "Ασε με Χάρο ασε με 9,
"Αφες με, Χάροντα, αφες με 4, "Αφες με, Χάρε μ' αφες με 11, "Ασε με,
Χάροντα, ασε με δ, "Αφσε με, Χάρε, αφσε με 6, "Αφησ' με, Χάροντ', αφησ'
με 7, ελλείπει 10, σήμερα μή με παίρνεις 1.5.6.8.9, τήν Κυριακή ν' αλ-
λάξω 11, σήμερις μή με παίρης 7, ελλείπει 10.

Στ.11. và λουστοϋ - τήν Τσνριατσή ν αλλάξου 7, và λουσθώ [8, ' αύριο Σαββάτο
2.9, πρωί Σ. 3, ελλείπει 10. ^

Στ.12. Και τή Αεντέρα το πρωί 2. 3. 9. 11, ελλείπει 10, ερχουμαι 1. 4. 8. 9,
έρκομαι 7, 'μοναχός μου 3, ελλείπει 10. ;

Στ. 13. τήν αδραξε 2, άφ' τά μαλλιά 4, ελλείπει 3. 10, ή > κόρη κλαίει.. 4. 7,
τζαί σκούζει 5, τσάι, 7, έλλείπει 3. 10. ·

Στ.14. τ άδρέφια πονφθασαν 4, φτάσανε 9. 11, Νά τσαϊ τ' αδέρφια πούρκονται
7, ελλείπει 3.10, ψηλά π' τά κορφοβούνια 6.

Στ.Ιδ. τό Χάρονα ενίκησαν 6, τόν Χάροντα τσυνήγησαν 7, κυνήγησαν τόν Χά-
ροντα 10, τό Χάρο κυνηγήσανε 11, τσάι γλύτωσαν 7, έλλείπει 3.^

1 ) Ol μετά τάς διαφόρους γραφάς αριθμοί δηλοΰσι τόν αύξοντα άριθμόν της συλλογής-
®) Ώς πρός τούς στίχους 2-3 βλ. κατωτ. σ. 42.
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Έκ tfjç αντιπαραβολής τών εν τφ ανωτέρω πίνακι σημειουμένων διαφό-
ρων γραφών πρός τό κείμενον τοΰ Άραβαντινοΰ παρατηρεί τις, ότι αί διαφοραί
δέν είναι τοιαΰται, ώστε νά θεωρηθώσιν ως συνιστώσαι πραγματικής παραλλαγάς
ενός δημοτικού ασματος. Πρόκειται κατ' ουσίαν περί μεταβολών, ούτως ειπείν,
επιφανειακών καί όλως ασήμαντων, καθ' όσον είς τήν αληθή παραλλαγήν έν,ός
ασματος αϊ άλλαγαί δέν περιορίζονται μόνον είς λέξεις τ'ινάς ή καταλήξεις, ουδ'
εις απλήν παράλειψιν ενίων στίχων, αλλ' άφορώσιν εις τήν ουσίαν τοΰ ασματος,
τοΰ οποίου τήν έ'ννοιαν εκάστη κατά τό μάλλον ή ήττον ποικιλοτρόπως εκφράζει.

Ούτω: α) είς τήν υπ* αριθ. 3 καταγραφήν από τά Τζουμέρκα παραλλάσσει μόνον ή εισαγωγή,
έκτεινομένου τοΰ 2ου στίχου ταύτης κατά ενα έτι στίχον :

τ' αδέρφια σχίζουν τά βουνά κι' οί αδερφές τους κάμπους
χι ή μάννα οκίει τή θάλασσα νά ενρ*] τά παιδιά της.

Διά της μετατοπίσεως όμως τοΰ βάρους άπό τής αδελφικής είς τήν μητρικήν άγάπην
ή κεντρική Ιδέα τοΰ άσματος εξασθενεί καί ό στίχος δέν εχει θέσιν τούλάχιστον είς τό φσμα
τοΰτο. Φαίνεται δέ, δτι πρόκειται περί στίχων καταστάντων τυπικών ώς προοιμίου άσμάτων,
διότι συναντώμεν αυτούς είς τήν είσαγωγήν καί άλλων σχετικών ασμάτων έκ Μακεδονίας,
π. χ. έν συλλογή Γ. 'Ενυάλη άπό τήν Σαμαρίνα, ('Ελληνισμός τ. ΙΔ' σ. 382,32) ώς άρχήν τοΰ
τραγουδιού τής ξενιτειάς, όπου ανταμώνουν τά δυό ξενιτεμένα άδέλφια (βλ. κατωτ. σ. 45),
έν συλλογή Δ. Λουκοπούλου άπό τό Σινίχοβο τής Μακεδονίας (ΛΑ άρ. 59 σ. 11, 16, 1914),
ώς είσαγωγήν ε,ίς τήν παραλλαγήν «τ' άγαπημεν' αδέρφια κι' ή κακή γυναίκα», καί, δμοΰ μετ'
άλλων άποσπασματικών στίχων, έν νεωτέρα συλλογή δημοτικών τραγουδιών τών Γρεβενών
(Σγώνη καί Ράχοϋ, Δημοτικά τραγούδια Γρεβενών Άθ. 1938 άρ. 96).

β) Ή ύπ' άριθ. 9 παραλλαγή εκ Γορτυνίας, οφειλομένη άλλως τε καί είς ούχί προσε-
κτικών καί άξιόπιστον συλλογέα, εχει ώς είσαγωγήν όλόκληρον τό τραγούδι τής ξενιτειάς
(βλ. κατωτ. σ. 45), ένω τό κυρίως $σμα είναι καθ' όλα δμοιον πρός τό παρ' Άραβαντινφ·

γ) »'Εκ τών ύπ' άριθ. 8.5.7.10 κειμένων ελλείπει τελείως ή εισαγωγή, τό δέ ύπ'άριθ.
10 έκ Δαμασκηνιάς περιέχει μόνον 5 έκ τών 15 στίχων τοΰ Άραβαντινοΰ, καί τούτους
κατά διάφορον τάξιν. Έφ' δσον όμως κρί οί υπάρχοντες στίχοι είναι άπολύτως όμοιοι πρός
τούς παρ' Άραβαντινφ, είναι φανερόν, δτι δέν πρόκειται περί άναπλάσεως τοΰ άρχικοΰ τρα-
γουδιού, άλλα περί απλής παραλείψεως στίχων, οφειλομένης εις τήν λησμοσύνην, ήτις επίσης
άποτελεϊ σημαντικόν παράγοντα είς τήν ζωήν καί τήν διαμόρφωσιν τοΰ δημοτικού τραγουδιού.

δ) Τέλος, μόνον είς τήν ύπ' άριθ. Β καταγραφήν, εξ Άργυράδων Κερκύρας, παρατη-
ροΰμεν προσπάθειάν τινα αναδημιουργίας. Διά νά προσαρμοσθτ) δηλαδή ή άρχή τοΰ άσμα-
τος εΐς τήν περίστασιν, έφ' δσον τό §σμα θά ήδετο ώς· μοιρολόι, τά «δυο αδέρφια» τοΰ Άρα-
βαντινοΰ έγιναν «ό δείνα», ή «κόρη» έγινε «παιδί», «του τ' αγαπάει ή γειτονιά, τον τ' αγαπάει
κ' ή χώρα». Κατά τ' άλλα οί μέν τρεις τελευταίοι στίχοι κατ' ουδέν παραλλάσσουν τών
άντιστοίχων τοΰ Άραβαντινοΰ, αί δέ λοιπαί λεκτικαί άλλαγαί είναι άσήμαντοι. Πάντως εις
τό φσμα, τό όποιον φαίνεται δτι πράγματι εζησεν εκεί ώς μοιρολόι, έπέφερεν δ ποιητής λαός
μεταβολάς, συμφώνωξ πρός τήν περί Χάρου άντίληψιν του καί, χωρίς ούδ' επί στιγμήν ν' άπο-
λέση τήν αϊσθησιν τής πραγματικότητος, άπέβαλε τελείως τούς τρεις είσαγωγικούς, ώς καί
τούς δύο τελικούς, στίχους του άσματος τοΰ Άραβαντινοΰ (βλ. κατωτ. σ. 53). Παραθέτω
ένταΰθα όλόκληρον τό μοιρολόι :
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Ο (δείνα) ειχ ενα παιδί στον κόσμο ξαΧκονομένο,
τοΰ τ' αγαπάει ή γειτονιά, τοϋ τ αγαπάει κ' ή χώρα,
το ζήλεψε κι δ Χάροντας και πάει νά το πάρη..
Στό απίτι μπαίνει και βροντά aar νά ήταν νοικοκύρης.

5 Άπ' τό κεφάλι τό πιακε κ' εκείνο κλαίει και φγιάζει'
<Άοε με, Χάρο μ', άσε με, σήμερα μή με πάρης,
πρωί Σαββάτο , να λουστώ, τήν Κυριακή ν' αλλάξω,
και τή Δευτέρα το πρωί έρχομαι μοναχός μον.

Τοιαύτη έλλειψις παραλλαγών, προκειμένου περί ασματος, τό όποιον έσχεν
έν τούτοις ποιάν- τινα διάδοσιν, έμβάλλει. αμέσως εΐς υποψίας. Διότι, ώς γνωστόν,
ή προφορική διάδοσις ενός ασματος, ώς καί παντός μνημείου τού λόγου, περι-
έχει ήδη έν εαυτή τό σπέρμα τής αλλοιώσεως καί τής παραλλαγής, ήτις αποτελεί
συνάμα καί άπ:όδειξιν, ότι τό τραγούδι αυτό έ'ζησε πράγματι είς τό στόμα καί
τήν ψυχήν τοΰ λαοΰ. Βεβαίως ό ποιητής ενός δημοηκοΰ ασματος είναι εν μόνον
άτομον, έκ τοΰ λαού προερχόμενον, ιδιαιτέρως όμως ύπό τής φύσεως προικισμέ-
νον, αλλ' ό εκάστοτε λαϊκός τραγουδιστής, ε'ίτε ένσυνειδήτως -είτε όχι, πάντοτε θα
μείαβάλτ] κάπως τούτο εν τή επιθυμία καί προσπαθεία του νά φθάση μίαν μορ-
φήν - 'ιδανικήν, θα ελέγομεν-ήτις νά έκφράζη καλύτερον τό 'ίδιον αυτού ψυχικόν
είναι. Πολλάκις καί πλείονες τού ενός θα συνεργασθώσι πρός τούτο'). Ό καλός
δηλαδή τραγουδιστής γίνεται συνάμα καί δημιουργός. Ούτως είναι αδύνατον νά
εύρωμεν γνήσιον δημοτικόν άσμα, παρουσιάζον πραγματικήν κατά τόπους διάδο-
σιν, τοΰ οποίου αί διάφοροι καταγραφαί νά έ'χωσιν απόλυτον ομοιότητα· δι' ό
άλλως όμιλοΰμεν καί περί «παραλλαγών».

Φαίνεται όμως, ότι δέν συμβαίνει τό αύτό καί είς τά ασματα, τά όποια
γίνονται γνωστά έκ γραπτών κειμένων. Ή γραφή εΐς ταΰτα αποκρυσταλλώνει
τρόπον τινά τήν μρρφήν τοΰ ασματος, ό δέ τραγουδιστής προσπαθεί ν* άποδώση
άκριβώς τό γραπτόν κείμενον 2) καί, αν ακόμη δέν τό άνέγνωσε μόνος, άλλος τις
θά ευρεθή νά διόρθωση τά τυχόν «λάθη» του, διότι εκάστη παραδρομή ή άπό-
κλισις άπό τοΰ κειμένου λογίζεται ώς λάθος.

Ούτω γεννώνται εις ήμάς άμφιβολίαι διά τήν γνησίαν λαϊκήν προέλευσιν
ενός ασματος, όταν, ενώ τό υπάρχον ύλικόν παρουσιάζει σχετικήν διάδοσιν, έν

') Πρβλ. τάς πληροφορίας Ά. 'Αδαμαντίου έκ Τήνου, Ν. Γ. Πολίτου, Γνωστοί ποιη-
ταί δημ. ^σμάτων ε'ις Λαογραφ. Σύμμεικτα τ. Α' α. 215 κ. έ.

') Συνέβη καί είς έμέ τήν ιδίαν, κατά τάς έπισκέψεις μου πρός συλλογήν λαογραφικού
υλικού είς χωρία, νά μοϋ λέγ^ μία γυναίκα ενα τραγούδι, άλλη δέ, παρισταμένη έκεϊ νά τήν
διορθώνη λέγουσα: «δέν τό λέει ετσι τό βιβλίο» καί εύθύς έσπευδε νά προσκομίστ) τό σχε-
τικόν άναγνωστικόν τοϋ σχολείου. Τό αύτό παρετήρησε καί ή γνωστή καί έκ των λαογραφι-
κών αύτής συλλογών δ. Γ· Ταρσούλη;
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τούτοις δέν παρατηροΰμεν εις ,τάς διαφόρους καταγραφάς ουδεμίαν ουσιαστικήν
διαφοράν άπό τής αρχικής πηγής, έκ τής οποίας όμως ή έξάρτησις τούτων είναι
αναμφισβήτητος. "Οταν δέ αί άπό έξωτερικών λόγων γεννηθεΐσαι άμφιβολίαι
ενισχυθώσι και δι' εσωτερικών λόγων, οϊτινες έμφανίζονται κατά τήν περαιτέρω
έ'ρευνμν έκ τής άναλύσεως τοΰ περιεχομένου τοΰ άσματος, όταν δηλαδή αύτά
ταύτα τ' άποτελοΰντα τό ασμα στοιχεία άποδειχθώσιν ώς μή δημοτικά, τότε
πλέον ε'ίμεθα Υποχρεωμένοι νά έρευνήσωμεν καί διά τήν γνησιότητα τής φερο-
μένης ώς άρχικής μορφής τοΰ άσματος.

Προβαίνομεν ήδη εις τήν έξέτασιν τού έν τή συλλογή τοΰ Άραβαντινού
κειμένου, τό όποιον αντιπροσωπεύει τήν άρχαιοτέραν παράδοσιν τοΰ άσματος,
διά νά ΐδωμεν, αν είναι τοΰτο γνήσιον δημοτικόν τραγούδι.

Έν τω προκειμένφ άσματι εξαίρεται- ή δύναμις τής αδελφικής αγάπης, ή
οποία είναι ικανή καί τόν θάνατον ακόμη νά κατανίκηση. Βεβαίως τήν έξαρσιν
τής μεταξύ άδελφών αγάπης άπαντώμεν είς τήν έλληνικήν δημώδη ποίησιν, ιδία
'είς τήν γνωστήν παραλογήν «τ' άγαπημέν' άδέρφια και. ή κακή γυναίκα» '), εμ-
μέσως δ' εις τους θαυμασίους στίχους τοΰ άλλου πανελληνίου άσματος τού Γεφυ-
ριού τής "Αρτας1), έ'τι δ'εις δίστιχα3) καί παροιμίας4), άλλ'ή σύλληψις τής ιδέας,
ότι ή άδελφική άγάπη ένίκησε καί τόν Χάρον, μόνον εις τό προκείμενον ασμα
πραγματοποιείται.

Άναλύουσα τώρα τό ασμα στίχον πρός στίχον, θά προσπαθήσω νά κατα-
δείξω άπό ποία τραγούδια έδανείσθη ό ποιητής τους δημοτικούς η ενεπνεύσθη
τους δημοτικοφανεις στίχους τούτου καί νά έκθέσω κατόπιν διατί πιστεύω, ότι
τό έργον τοΰτο, αν καί οικοδομηθέν έκ λαϊκού υλικού, δέν είναι έν τούτοις δημο-
τικόν καί μάλιστα, ότι ή έν αυτφ υποκείμενη βασική ιδέα περί Χάρου είναι
αντίθετος προς τήν ίδέαν, τήν οποίαν ό ελληνικός λαός έχει σχηματίσει περί τοΰ
χθονίου αυτού δαίμονος.

') Πολίτου Ν. Γ. Έκλογαί άρ. 80.

2) Αυτόθι άρ. 89 στ. 41 κέ.

3) Πρβλ. Ραζέλου Στ. Προοίμια μοιρολογιών Άθ. 1870 σ. 1'2.

7" αδέρφια ό'ντες συμπεριπατοΰν χι' ή γή τα καμαρώνει,
μ' άλήόεια δντες γνωρίζονται κι ή γή αναστενάζει

καί Λαογραφία τ. Η' σ. 544, 109

Τ' άδέρφια ό'ντας σμίγουνε, 6 ήλιος ανατέλλει,
και οντάς ξεχωρίζουνε, πάει καί βασιλεύει.

4) Π. χ. Αυο αδελφοί έ'νας κορμός (Πολίτου Ν. Γ. Παροιμίαι τ. Α' σ. 304 άρ. 9)

Αυό άέρφια μάλλωναν,

δυο λωλοί τά πίστενγαν (Αύτ. άρ. 10) κ. ά.
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Οί δύο πρώτοι στίχοι ενθυμίζουν αμέσως τούς πρώτους στίχους ενός τών
νεωτέρων ασμάτων τής ξενιτειάς, τοΰ οποίου παραθέτω ■ μίαν παραλλαγήν, άπό
τήν Άγόριανην1).

Το ποια μαννούλα τδλεγε2) : τ άδέρφια δεν πονιώνται;
τ' αδέλφια σκίζουν τά βουνά ώς που ν' ανταμωθούνε.
Σάν πήγαν κι' άνταμώσανε σε μιά χρυσή ταβέρνα,
σκύβουν φιλιώνται σταυρωτά και διπλοχαιρετιώνται.
Χρυσά μαντήλια βγάλανε, τά δάκρυα τους αφουγγοϋνε
κι' εν ας τον άλλο λέγανε κι' ενας τον άλλο λέει'.
—Ά δέλφια, πώς πορεύετε στα έρημα τά ξένα ;")....

Μολονότι ή καταγραφή τοΰ περί ου ό λόγος άσματος τοΰ Άραβαντινοΰ είναι
παλαιοτέρα τών φερομένων παραλλαγών τοΰ άνωτέρω άσματος τής ξενιτειας4),
πιστεύω ότι οί δύο εισαγωγικοί στίχοι τούτου είναι οί παλαιότεροι καί γνω-
στοί εις τόν λαόν καί ότι ό Άραβαντινός μετεχειρίσθη αυτούς ώς είσαγωγήν

είς τό ασμα του, παραλλάξας όμως τό β' ήμιστίχιον τοΰ δευτέρου στίχου είς :

j

και δέντρα ξερριζώνουνä). Ούτως όμως ήλλοιώθη τό άληθές νόημα τοΰ δημοτικού
στίχου. Ένφ δηλαδή ή φράσις σκίζουν τά βουνά εκφράζει τήν σφοδράν έπιθυ-
μίαν, τήν λαχτάρα τών άδελφών, διά νά συναντηθούν μετά μακρόν χωρισμόν,
άποτελεΐ δηλαδή αύτη έκφρασιν ψυχικής διαθέσεως6), άντιθέτως τό : §έντρα ξερ-
ριζώνουν υποδηλώνει σωματικήν ρώμη ν7) καί κατ' άκολουθίαν δέν έ'χει θέσιν εις
τό ύπό έξέτασιν ασμα.

Διά τοϋ τρίτου στίχου8) τ' άδέρφια έκννηγήσανε κι ενίκησαν τδ Χάρο, δ

') Σπανδωνίδη Είρ. Τραγούδι» τής Άγόριανης 1939 σ. 54,82.

*) Παραλλαγαί του α' ήμιστιχίου: Ποια σκύλα μάννα τδλεγε -Άνάΰεμα ποιΤς ελεγε-
Ποώς τοπε, ποιος το μίλησε κ. τ. t.

3) Περί τής πιθανής προελεύσεως, τής ποιητικής άξιας τού ασματος τούτου και γενι-
κώς περί τής μορφής αύτοΰ δέν θά ομιλήσω έδώ.

4) Οί εισαγωγικοί στίχοι τοΰ Άραβαντινοΰ άποτελοΰν τήν κατακλείδα είς παραλλαγήν
τινα τοΰ ασματος τοΰ πραγματευτοΰ, τον όποιον φονεύει ό ληστής, αδελφός τού. (Λαογραφία
τ. ς' σ. 530 Βέροια) :

Άνά&ιμά τον ποιος τον λέει, τά δέρφια δε πονιοϋντι,
τά δέρφια σκίζουν τά βουνά κι δέντρα ξερριζώνουν.

°) Ή παλαιοτέρα γνωστή καταγραφή τοΰ ασματος τούτου είναι ή τοΰ Παπαζαφειρο-
πούλον Π. Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης καί εθίμων τοΰ έλλην- λαοΰ Άθ.1887 σ. 197, Η'.

6) Είναι κοινή ή φράσις εσκισε κάμπους και βουνά έπί τίνος, δστις ύπερενίκησε δλας
τάς δυσκολίας τής μεγάλης άποστάσεως, εκανε τ'αδύνατα δυνατά, διά νά έπιτύχτ| τοΰ σκοπού του.

7) Είς τό Άκριτικόν άσμα ό Τσαμαδός εβάσταν είς το χέρι του δεντρ'ι ξερριζωμένο ή
πεύκους ξερριζωμένους.

8) Ώς καί διά τοΰ τελευταίου, τοΰ 15ου (βλ. κατωτ. σ. 58).
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ποιητής, ώς έν προλόγω, φαίνεται ζητών νά συνοψί'ση ιήν όλην ύπόθεσιν τοΰ
ςίσματος, ότι δηλαδή ή δύναμις τής αδελφικής αγάπης είναι τοιαύτη, ώστε κατα-
νικά και αυτόν τόν θάνατον. "Οτι ό στίχος δέν slvai γέννημα τής λαϊκής μού-
σης καταφαίνεται κυρίως έκ τοΰ νοήματος, τό όποιον περικλείει καί τό όποιον
είναι βασικώς άντίθετον πρός τήν περί Χάρου λαϊκήν άντίληψιν. Ή λαϊκή φαν-
τασία, έν τή διακρινούση τό έλληνικόν πνεΰμα μυθοπλαστική δυνάμει, μετουσιώ-
νουσα ποιητικώς τήν επιθανάτιον άγωνίαν, παρέστησεν αυτήν ώς πάλην τοΰ άνθρώ-
που πρός τόν Χάρον τής πάλης δέ ταύτης πλαστική έ'κφρασις είναι τά άσματα
περί τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή, λεβέντη-Χάρου rtai αί λίαν χαρακτηριστικοί διά
τό γεγονός λέξεις ώς «χαροπαλεύει» «άγγελομαχεΐ». Εις τήν πάλην όμως αυτήν
νικητής άναδεικνύεται πάντοτε ό Χάρος, ό όποιος θά εύρη οπωσδήποτε τρόπον ')
νά σύρη εις τόν Κάτω Κόσμον τόν ήρωα, έστω καί αν πρός στιγμήν εμφανίζε-
ται ώς δειλιών, κατά τό ασμα «κι' ό Χάρος εφοβή&ηκε στοϋ Διγενή τά χέρια»*).
Ή ουσία, ή πραγματικότης δέν μεταβάλλεται. Τό φοβερόν διά τόν ά'νθρωπον
γεγονός τοΰ θανάτου παραμένει τοιοΰτον. Είναι δέ πολλοί οί δημοτικοί στίχοι,
οι άναφερόμενοι εις τόν άκατάβλητον καί άνελέητον Χάρον :

Μά ποιος μιλεί τον Χάροντα και ποιος τον άπαλενγει ;8)

ι) Είς Κρητικήν παραλλαγήν toû άσματος περί του θανάτου οοΰ Διγενή ό Χάρος κα-
τανικά διά δόλου τόν ήροια <κι' ο Χάροντας μ' έπιβονλιά βονλήάη να νικήοψ]*, Λαογραφία τ. Α'
σ. 255, 46. 'Επίσης είς παραλλαγάς τοΰ ςίσματος Λεβέντης — Χάρος, είς τάς οποίας, διά và
έξαρθή ή ανδρεία τοΰ ήρωος, νικάται κατ' άρχάς ό Χάρος,, πάλιν είς τό τέλος ό λεβέντης
αποθνήσκει, διότι *τον Χάρου κακοφάνηκε κι δχ' τά μαλλιά τόν πιάνει» πρβλ. Λάσκαρη Ν. Ή
Λάστα σ. 547, 1—ΛΑ άρ. 432 (Κάρυστος). 'Αλλοΰ ό Χάρος «γίνεται γρονσός αϊτός και βγάζει
τήν ψνχ% του» (τοΰ Διγενή) (ΛΑ άρ. 1108 σ. 66 Κύπρος). '

') Δρακίδης Γ., Ροδιακά Άθ. 1937 σ. 91.

3) Λαογραφία τ. Α' σ. 255, 45 (Κρήτης). "Νικάται ό Χάρος είς Καρπαθιακόν φσμα
(Μιχαηλίδου Νουάρου, Δημ. τραγούδια Καρπάθου Άθ. 1928 «. 121.

Παλειον, ξαναπαλεύγονοι πού τό πωρνο 'ς τό βράδυ
'Αργά τον 'λιον καί'σματα, ό Χάρος πέφτει κάτω.
— Χαράζω σου τη τή τζωή πέντε και δέκα χρόνους,
μόνο và μήτ' τό καυκιστής, πώς είσαι παλληκάρι.

φ· Άλλ' έκ τοΰ άμέσως έπομένου τραγουδιού τής ιδίας συλλογής, αποτελούντος παραλ-
λαγήν τρΰ προηγουμένου, καταδεικνύεται, δτι εις τό πρώτον λείπει τό τέλος :
«μ με βλέπον μήτ' τό κανκιατής, μή τό ξεστοματίοης*.
Κι' εκείνος εκαυκίστηκε πώς ήτο παλληκάρι
κι έγιάηκεν δ Χάροντας κι επήρε τή ψυχή τ του.

ΪΙαρεφθαρμένοι είναι καί οί δύο τελευταίοι στίχοι τοΰ Ποντιακού άσματος (Λαογραφία
■τ. Α', σ. 246), δπως καί ό Ν. Γ. Πολίτης, έν τή σχετική υποσημειώσει, παρατηρεί. Δηλαδή
οί στίχοι : <
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Χάρος δέν παίρνει μίλημα, δεν παίρνει καί κουβέντα ').

Εΐς χινας, πολύ ολίγας όμως παραλλαγάς τοϋ ασματος τής Λυγερής ή Λεβέντη
-Χάρου, ό Χάρος, ύπείκων είς τάς ικεσίας τής νέας ή τοϋ νέου, χαρίζει είς τού-
τους δι' ολίγον τήν ζωήν. Ουχί ήττηθείς υπό τοΰ ανθρώπου, άλλ' ελεών τοΰτον
υποχωρεί Καί είς τάς μεμονωμένος όμως ταύτας παραλλαγάς, αΐτινες καί νεώτεραι
είναι καί ουχί άναμφισβητήτως λαϊκής προελεύσεως *), ευρισκόμεθα προ μιας νεω-
τέρας περί Χάρου αντιλήψεως-ήτις άλλωστε διαφαίνεται καί είς άλλας παραλλα-
γάς, νεωτέρας πάντοτε, άλλων ασμάτων - περί αντιλήψεως, οΰτως ειπείν, προσω-
πικής μάλλον ή λαϊκής, σϋμφώνως πρός τήν οποίαν ό Χάρος έπαυσε πλέον νά
είναι ό άκατακίνητος καί άδυσώπητος θεός, προσοικειωθείς καί ρΰτος Ιδιότητας
τινας τής άνθρωπίνης φύσεως®).

Άπό τοΰ τετάρτου στίχου άρχίζει τό κυρίως ασμα:

Δυο άδέρφια είχαν αδερφή στον κόσμο ξακουσμένη,
τή φθόναγεν ή γειτονιά, τή ζήλευεν ή χώρα,
τή ζήλεψε κι' δ Χάροντας καί θέλει νά τήν πάρη.

Οί τρεις όΰτοι στίχοι είναι έν τφ συνόλφ των δημοτικοί, αν καί λέξεις τι-

Στό πρώτον και τό πάλεμαν 'Ακρίτες ενιχέϋ·εν,
ατό δεύτερον τό πάλεμαν, ό Χάρος εακοτώϋεν,

πρέπει, καί κατά τόν Πολίτην, νά διορθωΟώσι συμφώνως πρός τάς άλλας παραλλαγάς :
Σ'σο πρώτον . . ό Χάρος ένικέΰεν,
σ' σό δεύτερον τό πάλεμαν δ 'Ακρίτες εσκοτώΰεν.

Εΐς μίαν άκριτικήν παραλλαγήν έκ Χίου ό υποκαθιστών τόν Διγενή «γ ν ιός τής Χήρας»
νικδται είς τό πήδημα άπό τόν Δράκον, ô όποιος υποκαθιστά επίσης τόν Χάρον. Ούτος
χαρίζει τήν ζωήν <Σοΰ τήν χαρίζω τήν ζωή ναααι ξεντροπιασμένος». (Κανελλάκη : Χιακά Άνά-
■ λεκτα Άθ. 1890 σ. 41).

') Λαογραφία τ. Α' σ. 240, '61 (Λάσκαρη, Λάστα σ. 299). Πρβλ. καί στίχους έίς νεώτε-
ρον Καρπαθιακόν μοιρολόι (Ά&ην. Ταραούλη, Δωδεκάνησα σ. 194, 30δ) κ. ά.

'-) Τοιαΰται είναι εκτός τών Καρπαθιακών, τάς οποίας έμνημονεύσάμεν έν τή ανωτέρω
υποσημειώσει (σ. 46,2) θρακικαί τίνες παραλλαγαί, μία περίεργος παραλλαγή εκ Σωζοπόλεως
(Λαογραφία τ. Α' σ. 624, Μ Γ), άλλη έκ Σουφλίου (ΛΑ άρ. 177,8), ετέρα επίσης έκ Θρά-
κης (Γ. Μ: Δημώδη άσματα Θράκης 1887 σ. 18), ομοίως δέ καί μία έκ Ρόδου (ΛΑ άρ.
1108)—Ίδιαιτέραν κατηγορίαν τοΰ άσματος τής Λυγερής καί τοΰ Χάρου άποτελοΰν αί έκ
Κύπρου παραλλαγαί, όπου ό Χάρος χαρίζει είς τήν κόρην δι' ολίγον τήν ζωήν, διά νά τοΰ
κεντήστ| ενα μαντήλι. (Σακελλαρίου, Κυπριακά, 2, 170 άρ. 57, Ξ. Φαρμαχίδου, Κύπρια "Επη
1926 σ. 71).

8) Εις παραλλαγάς έκ Ρόδου ό Χάρος συμφιλιώνεται μέ τόν Διγενή (πρβλ. Βρόντη Α.,
Ή Λυγερή τής Ρόδου Άθ. 1928 σ. 85, Αραχίδη Γ. Ροδιακά Άθ. 1937 α. 91).
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νές εμβάλλουν εΐς υποψίας, ώς π. χ. το άποδιδόμενον είς τήν κόρην έπίθετον ξα-
κουσμένη. Το έπίθετον τούτο εύρίσκομεν είς ασματα καί δίστιχα τοϋ λαού μας1),
ουχί όμως δια νά χαρακτηρίση μίαν κόρην ή διά να εξάρη την ομορφιά της, ώς
γίνεται δι' άλλων καταστάντων τυπικών επιθέτων, οια είναι: δ μορφή, λυγερή, μι-
κροπαντρεμένη κτλ. Τό ίδιον δύναται νά λεχθη διά τό ρήμα φθόναγεν τοΰ πέμ-
πτου στίχου, τό όποιον υποκατέστησε τό κοινόν ζηλεύω.

"Αν τώρα θελήσωμεν νά εύρωμεν τό πρότυπον, καθ' ό έγένοντο ot ανωτέρω
τρεις στίχοι, τούτο νομίζω, ότι πρέπει ν' άναζητηθή κατά πρώτον λόγον εις τήν
αρχήν τής γνωστής παραλογής «Τ' αγαπημένα αδέρφια καί ή κακή γυναίκα» :

Δυο αδερφάκια γκαρδιακά και πολυαγαπημένα,
τούς μπήκε τδ δαιμόνιο και θέλουν νά χωρίσουν ~)

ή κατ' άλλην παραλλαγήν :

τά ανγκολλήϋ' δ πειρασμός, γιά νάν τά ξεχωρίση3).

Εΐς τινας μάλιστα παραλλαγάς τοΰ ιδίου ασματος-νεωτέρας ταύτας τήν
καταγραφήν τής συλλογής τοΰ "Αραβαντινοΰ -οΐ σχετικοί στίχοι έχουν μεγαλυτέ-
ραν άναλογίαν καί ομοιότητα πρός τό ήμέτερον ασμα4), ιδία δ'έν παραλλαγή

Ό Kesseling έν τή περί Χάρου πραγματεία αύτοΰ, Εξετάζων τήν παρά τφ έλληνικφ
λαφ άντίληψιν περί Χάρου καί έξαίρων τήν παρ' αύτφ έπικράτησίν τοΰ αρχαίου ειδωλολα-
τρικού στοιχείου περί τοΰ σκληροΰ καί αδυσώπητου Άδου, ευρίσκει εν μέμονωμένον παρά-
δειγμα έν τή νεοελληνική δημώδει λογοτεχνία., καθ' δ ό άνθρωπος κατορθώνει δντως ν' άπο-
σπάση άπό τόν Χάρον τό θΰμα του, τό δέ παράδειγμα τοΰτο είναι τό περί οΰ ό λόγος ασμα
τοΰ Άραβαντινοΰ! (ßÄ. Heese,lint) Ώ. C. Charos. Bin Beitrag zur Kenntnis;; des neugriechi-
schen Volksglaubens, Leiden - Leipzig 1897, σ. 54).

') "Εχομεν : Τή γης τήν ξακουσμένη ('Ηπειρωτικά Χρονικά τ. Β' σ. 203 , 5. Χασιώτης
σ. 139) Πάλα ξαϊκονσμένή (Ζωγρ. Άγών τ. Α' σ. 60) -- ή ξαϊκουσμένη Πόλη (Χφ. "Ιστορικού
Λεξικού άρ. 68) — Kai με τά δώδεκα νησιά ήτον έξακοναμένη (Συλλόγου Κ ων/πόλεως χ)φον
άρ. 6231 σ. 7) κ. ά. Μεμονωμένα φαίνεται δτι είναι -τό έν ήπειρωτικώ διστίχφ νιόννφη
ξακουσμένη (Ζωγρ. Άγων σ. 267), ώς καί τά έν τή έξ Αΐγίνης παραλλαγή τοΰ ασματος τοΰ
κοντοΰ, ήτις αφίσταται τών έκ τής άλλης Ελλάδος παραλλαγών, άποτελοΰσα ίδιαίτερον τύπον
τοΰ ασματος. Ε'ις ταύτας εχομεν : ήταν και μια κόρη ξανϋή, στον κόσμο ξακουσμένη ^"Λαογρα-
φία σ. Δ' σ. 80 άρ. 21) ή : οτο σπίτι στο αρχοντικά άρχόντου ξακουσμένου (αύτόθι τ. Η' σ. 84).
Πρβλ. Γιάννη 'Αποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια, μέρος Α' σ. 120, δπου άπορρίπτονται
στίχοι τοΰ Ζαμπελίου ενεκα του μή δημοτικοΰ έπιθέτου.

2) Χαοιώτου Γ. Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημ. ασμάτων Άθ. 1866 σ. 141-2.

') Λαογραφία τ. Ε' (1925) σ. 132 Λακωνίας. >■

4) Πρβλ. ΛΑ άρ. 177, 27 (1893) Σουφλί:

Θάν τά δυο αδέρφια καρδιακά, πώς εΐνε μοννιασμένα,
τα ζήληναν οί Άρχοντες, τά μουλουγουν ή κόσμους,
τά ζήλιψι κι' ή δαίμουνας, γυρευ να τα χουρίση.
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άπό τό Λοζέτσι τής 'Ηπείρου, καταγραφείση τό 1940 υπό Μαρίας Λιουδάκη παρά
γυναικός άγραμμάτου, όπου οί στίχοι τών δύο ασμάτων σχεδόν ταυτίζονται:
Ήταν δυο άδέρφια γκαρδιακά και κοσ μαγαπη μένα,
τά ζήλευεν ή γειτονιά, τά ζήλενεν κι ή χώρα,
τά ζήλευε κι' δ πειρασμός και πάει νά τά χωρίαη.

(ΛΑ άρ. 1432 (1940) σ. 29).

Έκ τής τοιαύτης όμοιότητος τών στίχων δύναται τις ευλόγως νά ύπο-
■θ-έστ), ότι οί στίχοι είναι δημοτικοί, γνωστοί είς τήν "Ηπειρον, καί ότι ό Άρα-
βαντινός, παραλαβών τούτους έκ τοΰ λαϊκού θησαυρού,-ώς θ« έπραττε καί
κάθε λαϊκός τραγουδιστής - προσήρμοσεν αυτούς εις τό ασμα του, - μεταβαλών
μόνον χάριν περισσοτέρας έμφάσεως τό πρώτον ζήλευεν εις φ&όναγεν. Άλλως τε
καί ή Ηπειρωτική προέλευσις τής παραλογής άπό τό Λοζέτσι προσεπικουρεΐ εις
τούτο1). Τό ότι ημείς σήμερον εύρίσκομεν τούτους μόνον εις συλλογάς νεωτέρας
τοΰ Άραβαντινού δέν είναι, νομίζω, λόγος νά συμπεράνωμεν, ότι άντιθέτως
άρχικοί είναι οί στίχοι τοΰ Άραβαντινού- διότι μία νεωτέρα καταγραφή δέν
προσφέρει άποκλειστικώς μόνον νεροτερον ασμα. Είναι έξ ίσου δυνατρν. νεωτέρα
παραλλαγή, καί μάλιστα άπολύτου άξιοπιστίας, οια ή προκειμένη άπό τό Λοζέτσι,
ν' άποδίδη παλαιόν ασμα ή τουλάχιστον τόν άρχικόν πυρήνα .τούτου, εφ' όσον
πρόκειται περί προφορικής παραδόσεως και ώς έπί τό πλείστον περί τυχαίων καί
έκ συμπτώσεως καί ουχί περί συστηματικώς γενομένων λαογραφικών συλλογών.

Εις τήν διατύπωσιν όμως τού θέματος τής ζηλοφθονίας ό^ποιήσας τό προ-
κείμενον άσμα ειχεν ώς πρότυπον τούς στίχους γνωστών παλαιοτάτων παραλο-
γών, όπου κατά τόν παραδιδόμενον τυπικόν τρόπον, τόν συνήθη εις τήν δημώδη
ποίηβιν, έξαίρεται ή ώραιότης τής νέας ή τού νέου. Ούτως εις όλας σχεδόν τάς
παραλλαγάς τοΰ πανελληνίου άσματος τοΰ «κοντού» εύρίσκομεν ομοίους στίχους, ώς :
"Ενας κοντός κι' άπάκοντος, πδχ' όμορφη γυναίκα,
τόνε ζηλευ ή γειτονιά, τόνε ζηλευ ή χώρα,
τόνε ζηλευ δ σιονμπααης, βαρυ χρέη τον ρίχνει.

----. (Χασιώτης σ. 140, 12)

προσέτι ΛΑ άρ. 1380 Α' 176 (1939) Λασήθι:

ό σατανάς εζήλεψε, γιά và τά ξεχωρίση'
όμοιοι δέ στίχοι έξ Αιγίου (ΛΑ 1727 (1891). Πρβλ. καί Ε'ιρ. Παπαδάκη, Λόγια τοϋ Στειακοϋ
λαοϋ, 'Αθήναι 1938, σ. 16 καί περιοδ. Πλάτων τ. Β' (1880) σ. ξ.

')*'Αντιθέτως άπορεϊ τις, Λώς δέν ευρίσκονται οί στίχοι έν 'Ηπειρωτική πάλιν συλ-
λογή, ώς ή τοΰ Χασιώτη, ήτις εξεδόθη τφ 1866. Πρβλ. καί 'Αραβαντινόν αυτόθι σ. 181,
280. Εις όλας τάς παραλλαγάς έπαναλαμβάνεται τρις τό ζηλεύω (βλ. καί Γ. Άποοτολάκην
ενθ' άν. σ. 252). *

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ'. 4
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ή : "Ενας κοντός κοντούτσικος 'έχει όμορφη γυναίκα'

τόνε ζονλενουν τά χωριά, τόνε ζονλεύει ή χώρα,
τόνε ζονλεύει δ βασιλιάς, πολλά χρέη τον ρίχνει.

(Schmidt, Gr. Märchen, Sagen und Vokslieder 1877 σ. 194)

ή εκ τοΰ ασματος τοΰ έρωτος μητρός πρός υιόν :

Καλόγρια 'χει δμορφον υιόν, δμορφο παλληκάρι'
τόνε ζηλεύει ή γειτονιά, τόνε ζηλεύει ή χώρα,
τόνε ζηλεύει κι ή μάννα τον, ανδρα νά τόνε πάρη.

(W. υ. Haxthausen, Neugr. Volkslieder, München 1935 σ· 21).

Πρβλ. Χααιώτην σ. 62, 15, ώς καί πάσας σχεδόν τάς παραλλαγάς τοΰ ασματος.

Είς τόν 6ον στίχον ή λ. Χάροντας υποκατέστησε τόν βασιλιά - σιούμπαση -
μάννα - πειρασμόν κ.τ,λ. Άλλά καί τούτον τόν στίχον φαίνεται, ότι εΰρεν ήδη ετοι-
μον ό ποιήσας τό ασμα, διότι τόν συναντώμεν εις δημοτικά ςίσματα τού Χάρου,
πάντως όμως νεώτερα, καθ' οσον γνωρίζω, τήν καταγραφήν. (Πρβλ. Λαογραφία
τ. Α' (1909) σ. 624, ΜΓ (Σωζόπολις), ΛάσκαρηΝ. Ή Λάστα (1900) σ. 526, Μι-
χαηλίδον-Νουάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Καρπάθου τ. Α' (1932) σ. 128, Β', στ. 8).

Τόν έ'βδομόν στίχον : Στό σπίτι τρέχει και βροντάει, σάν νά ήταν νοικοκύρης
ευρίσκομεν παρόμοιον μόνον εις νεωτέρας παραλλαγάς τοΰ ασματος τής Λυγερής
ή τού Λεβέντη καί τοΰ Χάρου1), ενθυμίζουν δέ τούτον καί παραλλαγαί τίνες τού
ασματος τοΰ νεκρού αδελφού,-και αύται σχετικώς νεώτεραι-όπου ή μάννα τής
'Αρετής άκούουσα νά βροντούν τήν πόρτα λέγει:

Ποιος είναι κάτον, πού βροντά, τόν κρίκελλο που παίζει ;
"Άν είναι ξένος νά διαβή, δικός μου ναρτΐ] πάνω,
κι' äv είναι ό Πικροχάροντας, γώ αλλο γιο δεν έχω2).

Ή ελληνική όμως γλώσσα δίδει, ώς γνωστόν, τήν εικόνα τοΰ Χάρου, κρού-
οντος τήν θύραν τού θνητού εις τήν φράσιγ: χτύπησε (γιά καλά) τήν πόρτα
τονς δ Χάρος, λεγομένην έπί οικογενειών ή ατόμων, τά όποια επανειλημμένως
έπληξεν ο Χάρος, χαροκαμένων, ώς χαρακτηρίζονται οΰτοι. Έν Εύβοια ('Αγία

') ΛΑ άρ. 125 (1917) Γορτυνίας, ΛΑ άρ. 1153 (1938) 'Αραχόβης, Σπανδωνίδη Είρ.,
Τραγούδια τής Άγόριανης (1939) σ. 60, 90 καί 90 Β' (αποσπασματικά), ΛΑ άρ. 1109 (1936)
σ. 97-8 Κύπρου.

*) Άρχείον Θρςικ. Θησαυρού τ. Δ' (1937 - 8) σ. 13Ö - 3. Πρβλ. προσέτι Σάββα-Αα-
κίδον, 'Ιστορία τής έπαρχίας Βιζύης καί Μηδείας, Κων/πολις 1899 σ. 123, 12. Λαογραφία τ.
ΙΑ' (1934) σ. 259 - 61, Κύπρου κ.ά.
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Άννη καί περιχώροις) ήκουσα να λέγουν : «δεν τό 'χω πώς πέθανε, ' μόνο πον
κάνει δ Χάρος στράτα και μου χτυπάει τήν πόρτα» ').

Τώρα, εάν άνήκη ό στίχος ούτος, ώς ευρίσκεται είς τό ασμα τής συλλογής
τοΰ Άραβαντινοΰ, καί εις παλαιόν δημοτικόν τραγούδι, δέν δύναμαι ν' αποφανθώ,
διότι τό ύλικόν, τό όποιον έχω σήμερον ύπ' όψιν, δέν μέ πείθει περί τούτου.
Πάντως ό στίχος τοΰ ασματος είναι δημοτικός, δηλαδή σύμφωνος πρός τήν λαϊ-
κήν περί τοΰ Χάρου άντίληψιν καί καλώς προσηρμοσμένος ενταύθα.

Οί στίχοι 8 - 9 :

άνοιξε, κόρη, γιά νά μπω, τοιμάσου νά σε πάρω,

τι εγώ εΐμ' ό γιος τής μαύρης γης, τς αραχνιασμένης πέτρας

φαίνονται, φρμστικώς τούλάχιστον, δημοτικοί, άλλ' εΐς ουδέν τών σχετικών ασμά-
των τοΰ Χάρου ή τών μοιρολογιών εύρίσκομεν τόν Χάρον έρχόμενον νά παρα-
λάβη τόν θνητόν καί δικαιολογοΰντα τήν παρουσίαν του, απλώς καί μόνον επειδή
είναι γιος τής μαύρης γής, δηλαδή επειδή είναι Χάρος. Ό Χάρος έρχεται εΐτε
ώς τιμωρός τής άλαζονείας, ώς εις τό ασμα τής Λυγερής καί τοΰ Χάρου 2), εΐτε
ώς απεσταλμένος τοΰ Θεού, διά νά πάρη τήν ψυχήν τοΰ νέου, εΐτε ό Διγενής
είναι ούτος, εΐτε άλλος τις γενναίος3). Πάντως fj έννοια τοΰ στίχου δέν ευρίσκε-
ται εΐς άντίθεσιν πρός τήν περί Χάρου -άντίληψιν. Έφ' δσον άλλως τε και ή μοίρα
τοΰ άνθρώπου είναι ό θάνατος, είναι φυσικόν νά μή χρειάζεται πάντοτε καί
άλλη δικαιολογία. Διότι ό στίχος άποδιδόμενος εΐς πεζόν λόγον θα ήτο : είμαι ό
Χάρος κι' ήρθα νά σέ πάρω.

Άλλ' εις τόν προκείμενον στίχον άπαντώμεν προσωποποίησιν τής γής, ώς
μάννας τοΰ Χάρου, οΐαν δέν εύρίσκομεν άλλαχοΰ της δημώδους ημών ποιήσεως
καί μυθολογίας. Ή τοιαύτη παράστασις τής γής δέν είναι ή λαϊκή* Προφανώς ό
ποιήσας τούς στίχους τούτους ειχεν ύπ' όψιν τό γνωστόν μοιρολόγι, όπου εις τόν
ύποτιθέμενον διάλογον μεταξύ τοΰ ζώντος καί τοΰ περιβάλλοντος τόν νεκρόνΙ
κόσμου ή γή άποκρίνεται είς τόν θρηνοΰντα άνθρωπον, ουχί όμως καί εκεί ώξ
μάννα τοΰ Χάρου, άλλ' ώς ό τόπος, όπου ευρίσκεται ό νεκρός. Παραθέτω δύο μό-
νον παραλλαγάς έκ τών μοιρολογιών τούτων :

ΤΙερικαλώ σε, μαύρη γής κι' άραχλιασμένη πλάκα,
αντονν' τό νιο πον σόστειλα κι' αντονν' τό παλληκάρι
τριαντάφυλλο νά ντο βαστάς, μήλο νά ντο μνρίζης

') Δηλαδή φοβούνται, δτι ό ενας θάνατος θά φέρτ) καί άλλον.
*) Πολίτου Ν.. Γ. Έκλογαί άρ. 217.

3) Αυτόθι, άρ. 214, 215,
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và μην τον δώσ^ς άρρωοτιά, và μην τον δώσης νόσο.

—Τιγάρις εϊμ' ή μάννα ίου νά ντο βαστώ ατά χέρια;
Μένα με λένε μαύρη γης κι' άραχλιασμένη πλάκα,
πού τρώ τες νιές, πού τρώ τονς νιους, που τρώ τά παλληκάρια.

(Λαογραφία τ. Γ' σ. 489, 3 Κυνουρίας)

Τ' ακούς, ίσν, μάρ' μαύρη γή κι' αραχνιασμένου χώμα ;
Αντόν τόν νιό, πού σ' εστειλα, αύτό τό παλληκάρι
καλά và τονν άδέξιτι, καλά và τούν διχτήτι.

(ΛΑ άρ. 59 Σινίχοβον Μακεδονίας)

Ώς βλέπει τις είς τ' άνωτέρω παρατεθέντα μοιρολόγια, ή προσωποποίησις
τής γης δέν προχωρεί πέραν τής λεκτικής εικόνος. Δέν έμφανίζεται δηλαδή ή γή
ώς προσωπικόν 8ν *) ουδέ καν ώς τοιούτον τήν συνέλαβεν ή λαϊκή φαντασία.

Ή γή είς ΐ' άσματα ταύτα είναι ή ιδία ή πραγματικότης, ό τόπος, εις όν
θά κατέλθη ό νεκρός, ό Κάτω κόσμος, ό "Αδης'), ή δέ προσφώνησις ταύτης ε'ις
τά μοιρολόγια δέν είναι άλλο τι η ή έ'κφρασις τής άπροσμετρήτου ίΜ-ίψεως, ή
έκδήλωσις τοΰ βαθυτάτου πόνου διά τήν. άπώλειαν προσφιλούς όντος, τό όποιον
εις τήν νέαν του σκοτεινήν κατοικίαν θά άποστερηθή πλέον τής στοργής καί
φροντίδος τών άγαπημένων του, ώς επίσης ή άπάντησις τής γης είναι ή άπόκρι-
σις τοΰ άνθρώπου είς τόν ίδιον εαυτόν του διά τό μέγα, ερωτηματικόν τοΰ θανάτου.

Έφ° όσον λοιπόν ό λαός δέν άπέδωσεν ε'ις τήν γήν τήν 'ιδιότητα τής
•«μάννας», δέν τής έ'δωσε ούτε «παιδί». Είς ουδέν τών δημοτικών ημών. ασμά-
των καί εις ουδεμίαν παράδοσιν άπαντώμεν τόν Χάρον ώς γιόν τής μαύρης γής')·

''Αορίστως και άνευ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών εις τινα ςίσματα τον

Χάρου άναφέρεται ή μάννα τοΰ Χάρου, ή Χαρόντισσα. άλλά καί αύτη ουχί ώς

■_:_ '' \

') Καί αν ακόμη ή λεκτική είίέών ήδύνατο νά θεοιρηθή προβαθμίς ή κατάλοιπον μυθο-
λογικής προσιοποποιΐας, πάλιν δέν είναι αΰτη μάννα τοΰ Χάρου, «λλά μάννα τοΰ άνθρώπου.
Πρβλ. προσέτι καί εν δίστιχον μοιρολόγι έκ Μεγάρων (ΛΑ άρ. 1565 ç. 61)

Δεν μον τό λέεις, βρε παιδί, τή γή ϋ·ά κάμγ/ς μάννα ;
Ποιος d'à σον δ ώση τό ψωμί, ποιος ϋά σον δ ώση γάλα ;

όπου φαίνεται ότι ό νεκρός άπαρνεϊται τήν φυσικήν μητέρα πρός χάριν τής μαύρης γής.

*) Είς άλλα μοιρολόγια ό τόπος, όπου πηγαίνει ό νεκρός, είναι ή αύλή τοΰ Χάρου:
χι εμπρός στον Χάρον τήν ανλή πάγω và ξαρματώσω
(Σταματιάδον, Σαμιακά τ. Ε' σ. 312).

3) Μόνον εις τήν ιδίαν συλλογήν τοΰ Άραβαντινού (σ. 255, 430) έπανευρίσκομεν τόν
Χάρον ώς γιόν τής μαύρης γής είς ενα μοιρολόγι, δπου αναμιγνύονται στίχοι έκ διαφόρων τρα-
γουδιών τοΰ Χάρου μέ στίχους τοΰ ιδίου τοΰ Άραβαντινού :
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ΐδιαίτερον όν, έ'χον συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά, άλλ' απλώς καί μόνον
ώς έπακόλουθον τής προσωποποιΐας τοϋ ιδίου τοΰ Χάρου '), όπως άλλως τε καθ'
όμοιον τρόπον άπαντώμεν καί γυναίκα καί γιόν *) τοΰ Χάρου. Ώς γυναίκες καί
αί δύο, ή μάννα καί ή γυναίκα' τοΰ Χάρου, έχουσι τάς συναφείς πρός τήν γυναι-
κείαν φύσιν ιδιότητας, νά συγκινούνται καί νά συμπάσχουν μέ τό άνθρώπινον
γένος διά τον πόνον, τόν όποιον ό Χάρος σκορπά εΐς αύτό.

Έφ' όσον λοιπόν ούδαμοΰ ά^λαχοΰ άπαντώμεν τόν Χάρον ώς γιόν τής
μαύρης γής, καί ούδαμοΰ επίσης ή γή προσωποποιείται jâç μάννα τοΰ Χάρου,
εΐ μή μόνον εΐς δύο άσματα, καί αύτά τής Συλλογής τοΰ Άραβαντινοΰ, εΐξ τά
όποΐα καί άλλα ύποπτα σημεία υπάρχουν, νομίζω ότι δέν ευρισκόμεθα μακράν
τής άληθείας, παραδεχόμενοι, ότι μία τοιαύτη εϊκών καί περιγραφή τοΰ Χάρου
είναι δημιούργημα τοΰ ιδίου τοΰ Άραβαντινοΰ, χρησιμοποιήσαντός ώς πρότυπον
τό άνωτέρω μνημονβυθέν μοιρολόγι3).
ΟΙ στίχοι 10 - 12 :

" Αφαε με, Χάροντ', αφ α ε με, σήμερα μή με πάρτ)ς,
ταχιά Σαββάτο νά λουστώ, τήν Κυριακή ν' αλλάξω,
και τή Δευτέρα τό ταχυ έρχομαι μοναχή μου

δέν προσκρούουν εΐς τήν δημοτική ν άντίληψιν καί θά ήδύναντο ίσως νά θεωρη-
θούν ώς έπέκτασις- τρόπον τινά τής περί εύτρεπισμοΰ τοΰ νεκρού διά" τήν εΐς

'Εγώ δεν ε'ιμ' ή μάννα τον, δεν είμ' ή αδερφή τον

εγώ ε'ιμ' ό γιος τής μαύρης γής, τς αραχνιασμένης πέτρας,

και τρώγω νιους καί τρώγω νιες καί τρώγω παλληκάρια.

1 ) Πρβλ. καί Lawson J. C. Modern Greek Folklore and ancient Greek Religion. A
study in Survivals. Cambridge 1910 σ. 99.

s) Δέν νομίζω δτι ό «γιος τοϋ Χάρου» πρέπει ν'άποδοθή, ώς υποστηρίζει δ Hesseling
(ενθ' άν. σ. 51), εις τό λεγόμενον (desease of language), δηλαδή τό γλωσσικόν φαινόμενον,
τό όποιον ύπήρξεν εΐς τών σπουδαίων παραγόντων είς τήν διαμόρφωσιν τών μύθων καί, δτι
ή φράσις «γιός τοΰ Χάρου», μέ τήν εννοιαν αύτήν, προήλθεν έκ τοΰ γραφικοΰ «υιός τοΰ
θανάτου». Είς τά δημοτικά ημών άσματα «γιός τοΰ Χάρου» απαντάται μόνον έν περιγραφή
του γάμου αύτοΰ. Τά νιάτα καί ή ομορφιά τών νέων θανόντων μόνον ώς στολίδια είς γά-
μον ταιριάζουν καί ό γάμος ούτος άποδίδεται εις τόν υίόν τοΰ Χάρου, δστις καθ' δμοιον
τρόπον ώς ή Χαρόντισσα, ή γυναίκα ή μητέρα του, είναι μόνον απόρροια τής προσωποποι-
ΐας τοΰ ίδί^υ τόΰ Χάρου. Τό μοιρολόι δηλαδή μέ τόν γιόν τοΰ Χάρου εχει κύριον θέμα
τόν θρήνόν διά τούς άνθρώπους, πού έχάθησαν, τήν άνθρωπίνην μοϊραν έν γένει καί δχι
τόν γιόν του Χάρου. *

3) Δέν άποκλείω, άν δχι άπομίμησιν, τούλάχιστον άπήχησιν είς τόν Άραβαντινόν τοΰ
άκριτικοΰ στίχου : 'Εγώ είμαι το' Αστραπής ό γιός, τοΰ βρόντου το παιδάκι (πρβλ. Ζωγρ.
'Αγών, Α' σ. 138 άρ. 231, 'Ηπείρου κ. ά.).
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"4δου κατάβασιν αρχαίας, όσον καί νέας, αντιλήψεως, είς τόν ετοιμοθάνατον. Ή
δ' εξωτερική επίσης μορφή τών στίχων είναι σύμφωνος πρός τήν δημο')δη τεχνικήν.
Νομίζω όμως ότι δέν δυνάμεθα νά παρίδωμεν τό γεγονός, ότι εις πάσας τάς
μέχρι τούδε τουλάχιστον γνωστάς πολυάριθμους« παραλλαγάς τών ασμάτων τοΰ
Χάρου, περί τών οποίων καί άνωτέρω (σ. 51) εγένετο λόγος, ή επιθυμία καί πα-
ράκλησις τών νέων διά τινα, εί δυ.νατόν, άναβολήν τοΰ μοιραίου έχει άλλην,
κάπως σοβαρωτέραν δικαιολογίαν ή παρ' Άραβαντινώ ') καί ότι άπαραλλάκτους
τους στίχους τοΰ ασματος τοΰ Άραβαντινού εύρίσκομεν μόνον εις τινας νεωτέ-
ρας τούτου παραλλαγάς, κολοβάς, ή εις συνονθυλεύματα στίχων έκ τών σχετικών
ασμάτων 2), εις ουδέν δέ τών γνησίων παλαιών δημοτικών τραγουδιών.

') Δίδω ενταύθα όλίγα μόνον παραδείγματα:

1. "Αφσες με, Χάρε μ', αφσες με, παρακαλώ νά ζήσω,
τ' εχον γυναίκα παρανιά καί χήρα^δέν τής πρέπει.

(ΛΑ άρ. 1100 Σαρακατσάνηδες Πισοδερίου)

2. "Αφσε με, Χάρε μ', αφσε με, πεντ' εξ ακόμα μήνες,
τ' ίχω γυναίκα παρανιά, κρίμα γιά νά χηρέψω

εχω και τά παιδιά μικρά, στό δάσκαλο πηγαίνουν.

(Χασιώτης ενθ'. άν. σ. 167, 1)

3. "Εχω τυρί άζύγιαατο τσαϊ πρόβατα στή στρούγκα,
έχω γυναίκα το' είναι νια τσαϊ &à τής παραγγείλω
εχω παιδιά τα' είναι μικρά, λυπούμαι và τ' άφήκω.

(ΛΑ άρ. 296, 50, 43 Χίος)

4. εχω τά πρόβατα ακουρα

(ΛΑ άρ. 1104 σ. 141 Μεσημβρία)

5. "Ασε με, Χάρε μ', ασε με, ακόμη ί'ξη μέρες,

τ'ες δυο và φάω, τές δυό và πιω, τες δυό và σεργιανίσω

(Άρχεΐον Ευβοϊκών μελετών 1936 σ. Α' σ. 121)

6. và μι γαρ ίση ς τή ζουή, πέντε δέκα χρόνια,

γιατ' ειμί πάρα νιούτσικη, ατού χώμα δέ μι πρέπει,
γιατ' εχον αντραν πάρα νιόν κι χήρου δέν τούμ πρέπει,
εχον, πιδιά, πάρα μικρά κι' ονρφάνια δεν τά πρέπει.

('Αρχεία Νεωτέρας ΈλληνικήςΙγλώοσης τ. Α', β' σ.
112-3) εκδιδόμενα υπό τοΰ Συλλόγου Κοραή, Βελ-
βεντόν Μακεδονίας (1892).

Ώς βλέπομεν, είς ούδένα τών άνωτέρω στίχων ζητεί ό άνθρωπος ν' άναβληθή ή ημέρα
ή σημερινή τοΰ θανάτου^άπλώς καί μόνον, διά νά προφθά&η νά στολισθή, ν' άλλάξη καί
έτοιμος πλέον νά κατέλθηΐ είς τόν Άδην, ώς παρ' Άραβαντινφ' πρβλ. καί Άποστολάκην Γ.
Τά δημοτικά τραγούδια σ. 116

®) Τοιαΰτα είναι εν έκ Σαμακόβου (Άρχεΐον Θρακικού Λαογρ. θησαυροΰ τ. Ζ' σ. 193,
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Πάντως αυτοί καθ' εαυτούς οί στίχοι 11-12 είναι δημοτικοί, συνανΐώμεν
δέ τούτους εις πλείστας παραλλαγάς τον Γεφυρών τής "Αρτας1) υπό προτρεπτικήν

έτος συλλογής 1939), ομοίως εις παραλλαγήν τής Λυγερής καί τοΰ Χάρου έκ Σπάρτης (ΛΑ
άρ. 1372 (1939), άλλην εξ 'Αραχόβης Βοιωτίας (ΛΑ άρ. 1153 Β' σ. 85,' 63 (1938), ε'ις τήν
οποίαν δέν αποκλείω τήν έπιδρασιν τοΰ Άραβαντινού διά τών 'Αναγνωστικών τοΰ σχολείου,
έφ' όσον άλλως πρόκειται περί νεωτέρας καί εγγραμμάτου πληροφοριοδοτρίας.

Συναφείς πρός τους παρ' Άραβαντινφ θά ήδύναντο νά θεωρηθώσιν οί στίχοι Κυπρια-
κής παραλλαγής της Λυγερής καί τοΰ Χάρου, περιλαμβανούσης τό θέμα τοΰ κεντήματος τοΰ
μαντηλιού.(βλ. άνωτ. σ. 47). Ή κόρη παρακαλεί τόν Χάρον λέγουσα:

"Αφησ' με, Χάρον, αφησ με άλλον σαράντα μέρες,
và ράψω τζαί το ράσο μου, và το φορώ στον "Αδη,
που μοΰ παραλαλήσασιν στον '*4δη và το λύσω

(ΛΑ άρ. 1109 σ. 97)

άλλ' έδώΐτό βάρος τής εννοίας πίπτει εις τόν 3ον στίχον, όστις περικλείει σχετλιασμόν τής
τύχης τής νέας, είς ήν έπέπρωτο νά καταλύση τό νέον της ένδυμα εις τόν "Αδην.

Είναι άξιοπαρατήρητον, ότι τήν παράκλησιν πρός τόν Χάρον διά παράτασιν τής ζωής
εύρίσκομεν κυρίως είς τό 4-σμα τοΰ Λεβέντη και τοΰ Χάρου καί ούχί είς τό τής Λυγερής και
τοΰ Χάρου. Τό παρατεθέν παράδειγμα άρ. 6 ανήκει είς τό §σμα Λεβέντη καί Χάρου, τό όποιον
προσηρμόσθη ώς μοιρολόγι εις νέαν. Καί τό θέμα λοιπόν καθ' εαυτό τής παρακλήσεως δέν
ανήκει εις §σμα άναφερόμενον εις κόρην, ώς συγγενές όμως πρός τήν όλην όπόθεσιν τοΰ
τραγουδιοΰ είναι φυσικόν νά·περιληφθή είς τούτο, συμφώνως πρός τόν νόμον τοΰ συμφυρ-
μοϋ έν τή δημοτική ποιήσει, καί δέν θά ήτο τοΰτο λόγος, διά ν' άμφισβητήσωμεν τήν δημο-
τικότητα τοΰ ασματος τοΰ Άραβαντινού. Άλλως τε έμφανίζεται ό συμφυρμός ούτος καί εις
τινας παραλλαγάς, έλαχίστας πάντως καί νεωτέρας. 'Εκ τούτων μάλιστα αξιόλογος είναι μία
Καρπαθιακή, είς τήν οποίαν εχομεν νέαν ποιητικήν δημιουργίαν, ώστε δέν πρόκειται μόνον
περί άπλοΰ συμφυρμοΰ οΰτε περί απλής άπομιμήσεως τών αρχικώς δημοτικών στίχων (πρβλ.
Μιχαηλίδου Νουάρου Μ. Γ. Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, 'Αθήναι 1928 σ. 125, 4).

') Διά νά στερεωθή τό γεφύρι πρέπει νά έγκατορυχθή ή σύζυγος τοΰ πρωτομάστορα'
οδτος παραγγέλλει εις τήν γυναίκα του νά ελθχι, διά τυπικών στίχων, εκφραζόντων βαθύν πό-
νον καί τήν ένδόμυχον έπιθυμίαν του νά μήν έφθανε ποτέ αϋτη. Ούτως είς παραλλαγήν έκ
Σινώπης (ΛΑ άρ. 1141 σ. 79):

χάτε, κάλφα μου, πήγαινε καί πές την τήν κυρά σου,
το Σάββατο và μή λουστfj, τήν Κυριακή μή άλλάξη
καί τή Δευτέρα το ταχύ στο γεφυράκι μή έ'ρτη.
Ό κάλφας έπαρήκουσε, πα λέει τήν κυρά του,
το Σάββατο για và λουστή, τήν Κυριακή ν' άλλάξη
καί τή Δευτέρα το ταχύ στο γεφυράκι νάρτη,
ή κατ' άλλην εκ Πόντου : . ' -ι

Μενύατο τήν. κάλην άτ' με τ' αΐκον πουλόπον
«τή Σάββα δέβα σο λουτρόν, τή Κερεκή στον γάμον
καί τή Δευτέρα τήν πιρνήν άδά và ενρισκάοαι »

(Μελανοφρύδου Π. Ή έν Πόντο) Ελληνική γλώσσα, Βατούμ 1910 σ. 38).
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ή άπαγορευτικήν μορφήν καί είς άλλα προσέτι δημοτικά τραγούδια1) ακριτικά,
κλέφτικα, μοιρολόγια.

Τό β' ήμίστιχον τού 12 στίχου: έρχομαι μοναχή μου ευρίσκεται εις τά
προμνημονευθέντα ασματα τοϋ Χάρου μέ,τήν εξής όμως βασικήν διαφοράν.
Ένφ εΐς τόν 'Αραβαντινόν ή φράσις ξενίζει πως ώς ασυμβίβαστος πρός τήν
σχέσιν Χάρου - ανθρώπου, εις όλα τ'' άλλα σχετικά ασματα ανεξαιρέτως εύρί-

e - 1

σκεται ώς συνέχεια τής φράσεως: «και δείξε μου τήν τέντα σον», ήτις αποτελεί
καί τό πρώτον ήμιστίχιον, καί δίδει άφορμήν, διά νά επακολούθηση ή περιγραφή
τοΰ φοβερού καταλύματος τοΰ Χάρου. Τό βάρος δηλαδή πίπτει εϊς τό πον θα
ύπάγη ό νεκρός καί ουχί εις τό μοναχή μον, όπως εδψ.

Παραθέτω ώς παράδειγμα τούς σχετικούς στίχους έξ άλλων ασμάτων :

Είς άκριτικόν άσμα έκ Καππαδοκίας :

Για δείξε με τήν τέντα σον και μοναχό μ' ας πάγω
•—Κι αν σε δείξω τήν τέντα μου, πολύ να τρομό.ξτ/ς,
ώς κλώϋ·ει δλο πράσινο παλληκαριών βραχιόνια,
ώς κλώϋει κορασιών μαλλιά, ξα&ής κόρης μαλλίτσες.

(DawMns Β. Μ., Some modern greek songs from
Cappadocia ('Ανάτυπον έκ τής American journal of
Arc ology vol. XXXVIII (1934) άρ. 1)

Πρβλ. προσέτι 'Αρχεϊον Πόντου τ. 12 (1946) σ. 150, 24, ΛΑ 1402 σ. 111 (Τήνου)
Δρακίδην σ. 117, Γνευτόν σ. 85 καί Λαογρ. Β' σ. 453, 5 έκ Ρόδου—εΐς παραλλαγάς έκ Καρ-
πάθου (Μιχαηλίδου Νουάρου σ· 210. 211. 260).

1 ) Είς μοιρολόγια π. χ.

Άκσ', αδελφή μ', τί ϋά σε πώ, τί ϋά σέ παραγγείλω·
Σαββάτο μέρα μή λονσΰης, Κυριακή μή άλλάξγις
i ....

και τή Δευτέρα το πρωί ατή γειτονιά μή βγαίνης

(Θρςικικά τ. Β' 1929 σ. 185 Πρβλ. έπίσης Παπαζαφειρόπουλον σ. 207 κ· ά.).

Πλησιέστεροι δέ πρός τούς στίχους τοϋ Άραβαντινοΰ, ώς συνδυαζόμενοι μέ τήν
παράκλησιν πρός παράτασιν τής ζωής, είναι οί τοΰ ακριτικού άσματος τοΰ Γιάννη, πού ξυ-
πνά τόν Δράκον και τήν Δρακόντιασα. Ό Γιάννης παρακαλεί τόν δράκον, όστις ετοιμάζεται
νά τόν φάγχ) :

"Ασε με, δράκο, (ίσε με ακόμη πέντε μέρες,

τήν Κυριακή V δ γάμος μον, Δευτέρα ή χαρά μου

και τήν ^ετράδη το ταχύ παίρνω καί τήν καλή μον.

(Passow σ· 387 άρ. 509)

Πρβλ. και Λαογραφία Ε' σ. 81 άρ. 57 (Τζουμέρκα), ΛΑ 1153 Β' σ. 139, 88· Αυτόθι
Α' σ. 101,22 (Αράχοβα), ΛΑ 881 (Δημητσάνα).
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Άλλαχοΰ :

Kai δείξε μον τήν τέντα οον κι' εγώ άπατος μον πάω
—'Εσύ νά δής τήν τέντα μον, τρομάρα &à σε πιάση,
πού ν' από μέσα σκοτεινή χι άπ' δξ' αραχνιασμένη,
με τών άντρων τσι κεφάλες τήν εχω γώ χτισμένη;
και με τών κοριτσιώ μαλλιά τήν εχω σκεπασμένη ').

(ΛΑ άρ. 56 σ. 82 Κάτω Παναγιά Κρήνης).

Ή παράλειψις τής περιγραφής τής τέντας τοΰ Χάρου καί καθόλου τής
μνείας αυτής παρατηρείται, ώς εΐπομεν, μόνον εις τόν 'Αραβαντινόν καί τά εν
τη υποσημειώσει τής σ. 39,1 άναγραφέντα καί χαρακτηρισθέντα ασματα. Βεβαίως
αί παραλείψεις, ' αί μεταβολαί εις ήμιστίχια καί στίχους είναί τι τό σύνηθες εις
τήν δημώδη ποίησιν, άλλα νομίζω, of ι δέν δυνάμεθα νά μή λάβωμεν ύπ' όψιν
τό γεγονός, ότι τήν άρχαιοτέραν έπί τοΰ προκειμένου παραλλαγήν εύρίσκομεν είς
τό κείμενον τοΰ Άραβαντινοΰ.

Θεωρώ λοιπόν καί τούς στίχους τούτους δημοτικοφανεις ή μάλλον δημοτι-
κούς τήν μορφήν, ουχί όμως καί τήν ουσίαν. ι

Παρατηροΰμεν λοιπόν καί είς τό σημεΐον τούτο τοΰ ασματος ο,τι καί είς τούς
στίχους 4-6, περί ων έπραγματεύθημεν ανωτέρω (σ. 47 κ. έ.). Στίχοι δηλαδή έκ
παλαιών ασμάτων διά μικρός μεταβολής προσηρμόσθησαν εΐς τό νεώτερον ασμα.
Ό τρόπος όμως, καθ' ον ένετάχθησαν ούτοι εΐς τό τραγούδι, αί Ιπενεχθεϊσαι,
έ'στω καί ασήμαντοι φαινομενικώς μεταβολαί καί ή άποδοθεΐσα εΐς τό σύνολον
έννοια απομακρύνουν τό κατασκεύασμα τοΰ Άραβαντινοΰ άπό ΐής αληθούς έν-
νοιας τοΰ γνησίου δημοτικού ασματος.

Πράγματι δ' είναι άσύλληπτον καί πολλάκις αδύνατον μόνον διά τής
ξηράς λογικής νά κατανοηθη καί ν" άποδειχθή τό ση μείον, κατά τό όποιον διαφέ-
ρουν τά δημοτικίζοντα έ'ργα άπό τών αληθώς δημοτικών. Ό Άραβάντινός έν
προκειμένφ μιμείται τόν λαϊκόν ποιητήν, όστις χρησιμοποιών τόν υπάρχοντα ποι-
ητικόν γλωσσικόν θησαυρόν, τόν όποιον αισθάνεται ώς κοινόν καί ταυτοχρόνως
ίδιον εκάστου κτήμα, δημιουργεί ή άναδημιουργεΐ τά ασματα, έμπνεόμενος άπό
ποιητικήν διάθεσιν καί ειλικρινές αίσθημα. Ό μή λαϊκός όμως ποιητής, ώς είναι
ένταΰθα ό Άραβαντινός, μεταχειρίζεται μέν καί αυτός τό παραδεδομένον ύλικόν,
άλλ" έπεμβαίνων μόνον μέ τήν λογικήν καί τόν ένσυνείδητον σκοπόν τής κατα-
σκευής, μιμείται μέν έξωτερικώς τά δημοτικά τραγούδια, χωρίς όμως νά δυνηθή
πράγματι νά συλλάβη τόν άληθή παλμόν τής δημοτικής ποιήσεως.

Ώς πρός τόν 13ον στίχον : 'Απ' τά μαλλιά τήν Άρπαξε* κ' ή κόρη κλαίει

»

') Παραλλαγάς έν τή περιγραφή της τέντας τοϋ νΧαρου παρουσιάζουν φυσικά τα διά-
φορα άσματα.
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και σκούζει, ένφ τό α' ήμιστίχιον ευρίσκεται όμοιον ή παραπλήσιον είς πολλάς
παραλλαγάς τοΰ τραγουδιού τού Λεβέντη ή Διγενή και Χάρου, ώς συνέχεια συνήθως
τής περιγραφής τής πάλης θνητού και Χάρου, κατά τήν οποίαν ό Χάρος, διά νά
καταβάλη ΙπΙ τέλους τόν ισχυρόν άντίπαλον, τόν πιάνει άπό τά μαλλιά, τό β'
ήμιστίχιον άπαντάτΤαι μόνον παρ' Άραβαντινφ καί είς πάσας τάς έξ αυτού προ-
ερχομένας παραλλαγάς, τάς σημειωθείσας άνωτέρω εν τη σ. 3-4.

ΟΙ δυό τελευταίοι στίχοι τοΰ άσματος :

Νά και τ' άδέρφια πόφτασαν ψηλά π' τδ κορφοβούνι,

τόν Χάροντα κυνήγησαν και γλύτωσαν τήν κόρη

είναι καθ' ολοκληρίαν κατασκεύασμα τού Άραβαντινού. Καί πρώτον : Οί άδελ-
φοί φθάνουν «ψηλά 'π' τό κορφοβούνι». Ό στίχος ενθυμίζει άμέσως τους άνα-
λόγους δημοτικούς στίχους τοΰ ασματος Λεβέντη καί Χάρου ') καί προφανώς έχει
ληφθή έξ εκείνου. Είναι δ' εμφανής ή ξηρά μίμησις τοΰ δημοτικού τραγουδιού,
διότι ουδείς λόγος συνέτρεχεν ένταΰθα νά εύρεθώσιν οί άδελφοί είς τό κορφο-
βούνι, αφού τήν κόρην εύρήκεν ό Χάρος εις τό σπίτι της (στ. 7)2). "Επειτα δέν
υπάρχει βαθυτέρα συνάφεια καί δικαιολογία τού στίχου τούτου ώς πρός τό όλον
<|σμα. "Ισως ή προσπάθεια ή ή επιθυμία τοΰ Άραβαντινού νά εύρεθή ό στίχος
ούτος έν άντιστοιχία πρός τόν 2ον τής άρχής, ώς καί ό άμέσως επόμενος 15ος
πρός τόν 3ον, νά συνέβαλεν επίσης είς τήν δημιουργίαν αυτών. Άλλ' ή έπανά-
ληψις αΰτη άντίκειται καί πρός τήν τεχνική ν τής δημώδους ποιήσεως. Ή άρχή
είναι διάφορος τοΰ τέλους καί ουδέποτε έρχεται είς τόν νοΰν τοΰ λαϊκοΰ τραγου-
διστού νά έπαναλάβη τήν ήδη έν τή άρχή έκφρασθεΐσαν εννοιαν τοΰ άσματος,
ώς κατακλείδα είς τό τέλος.

ι) Πρβλ. Λεβέντης έρροβόλαεν άπό τά κορφοβούνια....

κι' δ Χάρος τον άγνάντευεν άπό ψηλή ν ραχούλαν

(Fauriel t. II ο. 90)

Λεβέντης εκατέβινε ψηλά 'π' το κορφοβούνι. . . .
Ht δ Χάρος τον απάντησε μπροστά στο στανροδρόμο

(ΛΑ άρ. 22 "Αγία Άννα Εύβοιας)

Λεβέντης έροβόλαγε άπό ψηλή ραχούλα....
κι' δ Χάρος τόν αγνάντεψε άπό τά κορφοβούνι.

(ΛΑ άρ. 1378 Ζιζάνι Πυλίας 1939).

2) ΕΙς τά δημοτικά «αμαια ή συνάντησις Χάρου - βοσκοΰ ή λεβέντη, γίνεται στα κορ-
φοβούνια, ατό σταυροδρόμι, στα πέντ αλώνια, στή μαδάρα κλπ. ένφ ή συνάντησις Χάρου - λυ-
γερής στό σπίτι.



Ο ΧΑΡΟΣ KAL Τ* ΑΔΕΛΦΙΑ

59

Τέλος εις τον τελευταΐον στίχον οί αδελφοί καταδιώκουν τον Χάρον και
σώζουν την άδελφήν. Άλλα μέ πόσην ευκολίαν νικαται εδώ δ Χάρος! Χωρίς
νά προηγηθή οιοσδήποτε άγών, οΰτε ή ελαχίστη καν δράσις, ό Χάρος επί τη
εμφανίσει και μόνον τών αδελφών τρέπεται εις φυγή ν !

Ή δύναμις της αδελφικής αγάπης βεβαίως αποδεικνύεται, άλλα κατά τρό-
πον έμφαίνοντα την εν τω γραφείφ γένεσιν της ιδέας ταύτης. Διότι ή κεντρική
ίδέα τοϋ ασματος αφίσταται τελείως της πραγματικότητος. Βεβαίως ή ποίησις τοϋ
Ελληνικοί λαοΰ, ως αληθινή 'ποίησις, αίρεται πολλάκις υπέρ την πραγματικό-
τητα, ουδέποτε όμως ευρίσκεται εις τελείαν αντίθεσιν προς ταύτην-τό άπίθανον
και τό αδύνατον είναι εις τό παραμύθι λίαν προσφιλή -. Είναι όμως τελείως
άντίθετον προς την πραγματικότητα νά κατανικηθή ό Χάρος, οί δέ στίχοι, ως και
ή κεντρική ίδέα τοΰ ασματος τοϋ Άραβαντινοϋ, ξένοι προς την ψυχοσύνθεσιν τοϋ
ελληνικού λαοΰ, όστις ακόμη και είς τα δημιουργήματα της φαντασίας του δέν
χάνει ποτέ την αϊσθησιν τοΰ πραγματικοΰ και της αληθείας.

Έκ της ανωτέρω μελέτης εξάγεται το συμπέρασμα 1) ότι τό τραγούδι
«Ή αδελφική αγάπη» της συλλογής Άραβαντινοϋ είναι κατασκεύασμα τοΰ ιδίου
τοΰ συλλογέως, χρησιμοποιήσαντος ύλικόν έκ δημοτικών ασμάτων προς σύνθεσιν
ασματος, τοϋ οποίου όμως και ή κεντρική ιδέα καί ή όλη σύστασις δέν είναι
δημοτικά καί 2) ότι όλαι αί δήθεν παραλλαγαί τοΰ ασματός, αί έν εντύποίς ή
χειρογράφοις συλλογαΐς καταγεγραμμένοι, πηγήν έχουσι τό κείμενον της συλλογής
τοΰ Άραβαντινοϋ. Ένεκα δ' ακριβώς της έπιτυχοΰς καί δημοτικοφανοΰς αύτοϋ
μορφής τό ασμα τοϋτο, θεωρηθέν υπό τών λογίων ως εκλεκτόν δημιούργημα τοΰ
έλληνικοΰ λαοΰ, περιελήφθη εκ τοΰ Άραβαντινοϋ εις διαφόρους έκλογάς, ώς τοΰ
Άγι Θέρου, καί ενεκα τοϋ ήθοπλαστικοΰ αυτοΰ περιεχομένου καί εις τά Νεοελ-
ληνικά αναγνώσματα. Οΰτως εξηγείται καί ότι έσχε την σημειωθεΐσαν διάδοσιν
παρά τφ λαώ, μάλιστα δέ παρά τοις νεωτέροις. 'Επειδή όμως δέν έγεννήθη εκ
τοΰ λαοΰ καί ήτο κατ' ουσίαν ξένον προς τό βαθύτερον λαϊκόν αίσθημα, δέν
υπέστη μεν την εξέλιξιν καί την φθοράν, την οποίαν μοιραίως υφίσταται τό
δημοτικόν τραγούδι, αλλ' οΰτε καί εχάρη την ζωήν τοΰ άληθοΰς λαϊκοΰ ασματος,
τό όποιον, ως πλήρες ζωής δημιούργημα, προσκτάται συν τη παρόδω τοΰ χρόνου
αδιαλείπτως νέας μορφάς. Τό κατασκεύασμα τοΰ Άραβαντινοϋ απλώς «άπεστη-
θίσθη» εν τω συνόλφ ή έν μέρει.

Έπερατώΰη τον Αεκέμβριον 1947.
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