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Eîvoci πανελληνίως γνωστή ή παράδοσις περί των τηγανισμένων ψαριών, πού
άναζοϋν ώς εκ θαύματος και πηδούν εις τό ύδωρ, διά νά καταστη πιστευτόν εις τούς
άπιστοϋντας καλόγερον, καλόγριαν κ.ά. το άγγελμα της άλώσεως ύπο των Τούρκων
της βασιλίδος των πόλεων1.

Πολύ όλιγώτερον διαδεδομένον άπαντα δημοτικον τραγούδι, άποδίδον εις στίχους
την παράδοσιν ταύτην. Το τραγούδι τοϋτο, δημοσιευθέν το πρώτον ύπο του Σπυρί-
δωνος Ζαμπελίου το 18522, εθεωρήθη πολύ άργότερον ύπο του Γιάννη 'Αποστολάκη
διά διαφόρους λόγους ώς κατασκεύασμα του Ζαμπελίου3.

Ή άνακοίνωσίς μου εχει ώς σκοπον νά παρουσιάση καί έξετάση θρακικάς
παραλλαγάς κατά τά άλλα γενικώτερον γνωστού άνά τον έλληνικον χώρον τραγουδιού,
εις τάς οποίας δχι μόνον το έπεισόδιον τών τηγανισμένων ψαριών άλλά και ετερον
έπεισόδιον θαυμασία,ς άναβιώσεως βραστού πετεινού άποδίδονται εις στίχους, προς
πίστωσιν της άληθείας τού ώς άνω συμβάντος της άλώσεως της Κωνσταντινουπό-
λεως. Ή ύπαρξις εις τά τραγούδια και τοϋ τελευταίου θέματος τούτου τού πετεινού
άποτελεΐ μίαν επί πλέον ίσχυράν ενδειξιν δτι τά ώς άνω ύπο τού 'Αποστολάκη ύπο-
στηριχθέντα έν σχέσει με το τραγούδι περί τών τηγανισμένων ψαριών, τά όποιοι και
άλλοι έδέχθησαν4, άπέχουν, έν πολλοίς τουλάχιστον, της πραγματικότητος.

Το κείμενον τού τραγουδιού, ώς έδημοσιεύθη ύπο του Ζαμπελίου, εχει ώς έξης:

Καλόγρια εμαγέρευε ψαράκια 'ς τό τηγάνι
και μια φωνή ψιλή φωνή άπανωθιό της λέγει·
«Πάψε, γριά, τό μαγερειό κ' ή Πόλη θα τονρκεψη·

* 'Ανακοίνωσις ένώπιον του Β' Συμποσίου Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος,
Μακεδονία, Θράκη), πού ελαβε χώραν εις Κομοτηνήν άπό 19-22 Μαρτίου 1975.

1. Βλ. κυρίως Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις 1, 1904, σ. 21, άρ. 31 και 32· 2, 1904, σ. 656-
657, άρ. 1.

2. Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, "^σματα δημοτικά της Ελλάδος εκδοθέντα μετά
μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού 'Ελληνισμού, Κερκύρα 1852, σ. 600, άρ. 2.

3. Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό τραγούδι της Άγια Σόφιας, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 13-15.

4. Μεταξύ τών οποίων και ό Γ. Α. Μ έ γ α ς (Οί τραπεζουντιακοί θρήνοι έπί τή αλώσει τής
Κωνσταντινουπόλεως, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου 8 [1953-54], σ. 3).
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—"Οταν τ à ψάρια πεταχτούν και βγονν να ζωντανέψουν,
5 τότε κι δ Τούρκος θέλει μπη κ' ή Πόλη θα τουρκεψη».
Τά ψάρια έπεταχτήκανε, τα ψάρια ζωντανέψαν
κι 6 Άμηράς είσέβηκε άτός τον καβαλλάρης.

Ό 'Αποστολάκης, άφοϋ χαρακτηρίζη έν άρχή το τραγούδι ώς νεώτερον κατα-
σκεύασμα, επικαλείται, διάφορα στοιχεία έξ αύτοΰ τούτου του κειμένου του προς στή-
ριξιν της άπόψεώς του. Συγκεκριμένως ισχυρίζεται ό συγγρ.: α') δτι ό δημοτικός
ποιητής θά ελεγε «τηγάνιζε» κι δχι «μαγείρευε στο τηγάνι», «πάψε τό μαγείρεμα» ή
καλύτερα «το τηγάνισμα» και οχι «πάψε το μαγερειό» β' ) δτι «άοριστία και μυστήριο
ζώνει τή φωνή», ή οποία κατ' αύτόν, δεν είναι φωνή έξ ούρανοΰ, διότι «θά ήταν άστεΐο
νά φανταστής το Θεό νά φροντίζη γιά το τηγάνισμα της καλόγριας, δπως φρόντισε
για α ή λειτουργία της Άγια Σόφιας» και γ') δι ι «και ό τελευταίος χοντρός και άκα-
λαίσθητος στίχος φτειάχτηκε μέ δ,τι χτυπητό υλικό είχε πρόχειρο άπό τά διαβάσματά
του ό κατασκευαστής, ετσι μονάχα γιά νά μπή δπως δπως ενα τέλος στο τραγούδι. . .».

Είναι γεγονός δτι ό 'Αποστολάκης κρίνων μέ άπόλυτα αισθητικά και λογικά
κριτήρια φθάνει εις ύπερβολάς, δταν θεωρή ώς πλαστά, νεώτερα κατασκευάσματα ή
συνθέσεις λογίων δσα τραγούδια δεν ανταποκρίνονται εις τούς αυστηρούς ποιητικούς
κανόνας. Ή τάσις δμως αΰτη ποιητικής κατά τινα τρόπον έξιδανικεύσεως της δημο-
τικής ποιήσεως παραγνωρίζει, αν μή τι άλλο, μίαν άπλήν άλλά βασικήν λογικήν
άρχήν, δτι δηλ. τά δημοτικά τραγούδια είναι δημιουργήματα των άνθρώπων του λαοϋ
και δπως δλα τά δημιουργήματα του ανθρώπου δεν είναι δυνατόν νά είναι και αυτά πάν-
τοτε ϊσης αξίας. Κατ' άκολουθίαν τά ποιητικώς κατώτερα τραγούδια δεν σημαίνει
άναγκαίως δτι δεν είναι πάντοτε γνήσιαι έμπνεύσεις και συνθέσεις του λαοϋ. Ό εχων
βιώματα έκ της λαϊκής ζωής και είδικώτερον άμεσον έμπειρίαν τής δημοτικής ποιή-
σεως δύναται εύκόλως νά πιστοποιήση την άλήθειαν του ΐσχυρισμοΰ τούτου. Πέρα
δμως της άνωτέρω άρχής μερικά τούλάχιστον έκ των επιχειρημάτων του 'Αποστολάκη
είναι, κατά την γνώμην μου, και άμφιβόλου αποδεικτικής άξιας1.

1. Ώς προς το α' έπιχείρημα παρατηρώ δτι τό κατ' 'Αποστολάκην νάθον «μαγείρευε 'ς το
τηγάνι» άντί τοϋ όρθοΰ «τηγάνιζε» θά ήδύνατο νά δικαιολογηθη εις ποιητικον μάλιστα κείμενον.
Εις όίλλας παραλλαγάς τοϋ τραγουδιοϋ, αί όποϊαι δέν φαίνεται νά έχουν προέλθει, δλαι τουλάχιστον,
έκ τοϋ κειμένου τοϋ Ζαμπελίου αναφέρεται:

Καλόγρια έμαγείρευεν ψαράκια 'ς το τηγάνι
(Κέντρον Λαογραφίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών [έφεξής ΚΑ], χφ. 31, σ. 90, άρ. Ια [Πόντος,
Τραπεζοϋς; . . .])

Κ' ή καλογρά μαγέρευγε ψαράκια 'ς τό τηγάνι

(ΚΑ, χφ. 1380Α, σ. 150-151 [Τζερμιάδον Λασιθίου, 1939])
Καλούγρια μαγείριβι ψαράκια ατού τηγάνι
και μιά φωνή άγγελική άπανουθιό τής λέει'
«Πάψι, κυρά μ', τά ψάρια σου, πάψι του μαγιρειό σου...»

(ΚΛ, χφ. 1445, σ. 20 [Σουφλί, 1940])
Καλόγρια έτηγάνιζε ψαράκια στο τηγάνι...»
Φωνή άκούατη έξ ούρανοΰ, απ' αρχαγγέλου στόμα.
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Άλλ' επειδή τό θέμα μου είναι άλλο, σπεύδω νά έξετάσω συναφή προς αύτό
σημείωσιν τοϋ 'Αποστολάκη διά τό ανωτέρω τραγούδι, τήν οποίαν παραθέτει ούτος
προς ένίσχυσιν της άπόψεώς του. Γράφει ό συγγρ.: «"Αλλη παραλλαγή τού τραγου-
διού δεν βρίσκεται" μιά άπο το Χατζηγύρι της Κισσάνης τού Λαογραφικού 'Αρχείου
είναι κι αύτή άποτυχημένη προσπάθεια νά μπή σέ στίχους ή παράδοση:

'Αλέξανδρος δ βασιλεύς και Κωσταντής αντάμα
μαζ' έτρωγαν και έπιναν σε μια χρνσή ταβέρνα,
μαζ' είχαν και τ' άλόγατα 'ς το πλάγι τους δεμένα
κ' ενα μικρό παιδόπονλο πηγαίνει και τους λέγει·
5 «καλά τρώτε και πίνετε κ' οι ( ΤούρκοιJ1 ας μας κουρσεύουν.
Πάτησε ό (Τούρκος)1 τό Ρωμιό, πήρε τ' βασιλωσννη.

—*Αν πάτ'σε ό ( Τοϋρκος)ι τό Ρωμιό, πήρε και τ' βασιλωσύνη,
τά ψάρια άπου ψένομεν 'ς τήν κρύα βρύσ' νά πέσαν».

'Επί τών άνωτέρω παρατηρώ δτι: α' ) υπάρχουν και άλλαι παραλλαγαί τού τρα-
γουδιού νεώτεραι μεν άλλ' οπωσδήποτε άρτιώτεραι2 β' ) ή παρατιθεμένη άπο το Χατζη-
γύρι τής Κισσάνης δεν άποτελεΐ παραλλαγήν τοϋ τραγουδιού άλλά παραλλαγήν άλλου
έντελώς διαφόρου τραγουδιού, τούάκριτικου τραγουδιού τού Μικρού Βλαχόπουλου, εις
το όποιον έ'χει συμφυρθή τό θέμα τών τηγανισμένων ψαριών και γ') αν δεχθή κανείς
δτι έν προκειμένω εχομεν κατ' 'Αποστολάκην «άποτυχημένη προσπάθεια νά μπή σέ
στίχους ή παράδοση», θά διερωτηθή άμέσως άπο ποίον προήλθεν ή προσπάθεια αύτη
και ή άπάντησις θά είναι, πάντως δχι άπο τον Ζαμπέλιον, ό όποιος άγνοεϊ τό τραγούδι.
Τό θέμα δμως τού ζωντανεύματος τών τηγανισμένων ψαριών άναφέρεται, ώς έν άρχή

«Πάψε, γριά, τό μαγεργειό κ' ή Πόλη θά τονρκέψϊ}».

(ΚΛ, χφ. 1768, σ. 91-94 [Πρέβεζα, 1952]).

Πέρα τούτου τό τηγανίζω ισοδυναμεί προς το μαγειρεύω και εις πεζά άκόμη κείμενα. Ούτως
εις παράδοσιν έκ Σκύρου μέ τό αύτό ώς καΐ τά τραγούδια θέμα άναφέρεται: «Τό τζαιρό π' ερθανε
οί Τοϋρτσοι μέ τό Μ'χαμέτη τσαί πέρανε τ' Μπάλι, £τονε σ' ενα μοναστήρζι μιά καλογρζά τσαί
τ'γάν'ζε μέσα σ' ενα τ'γάνι ψάρζα. Κλεισμένη μέσα στό τσελί τ'ς δεν εξερ' Ida γ'νότανε δξου. Τσεΐ
π' μαγέρευε, άκούει μιά φ'νή τσαί τ'ς λέει: Πάψε τό τ'γάν'σμα τσ' ή Πόλη θά τουρτσέψη . . .»
(Νίκης Πέρδικα, Σκϋρος 2, 'Αθήναι 1943, σ. 134, άρ. 7 ).

Άναφορικώς πρός τόν β' ίσχυρισμόν τοϋ 'Αποστολάκη οφείλω νά παρατηρήσω δτι δέν φαί-
νεται νά στηρίζεται εις τά πράγματα. Ή φωνή είναι «άγγελική» ή «έξ ούρανοΰ» ώς εις τά άμέσως
άνωτέρω παρατεθέντα άποσπάσματα τραγουδιών, ούδόλως δέ είναι «άστεΐο νά φανταστής τό Θεό νά
φροντίζη γιά τό τηγάνισμα τής καλογριάς» και νά τήν προειδοποιή διά τήν πτώσιν τής Κωνσταντι-
νουπόλεως, δοθέντος οτι κατ' όίλλα τραγούδια, τών οποίων τά κείμενα δέν είναι δυνατόν νά παρα-
τεθοΰν έδώ, τό τελευταΐον τοϋτο γίνεται και διά συμβάντα όλιγώτερον σημαντικά.

1. Εις τό κείμενον τοϋ τραγουδιού άντί τής λέξεως Τοΰρκοι, Τοΰρκος, ύπάρχουν άποσιωποιητικά
μέ έπτά τελείας στιγμάς. Είναι προφανές οτι εχει παραλειφθή ή ώς άνω λέξις.

2. Βλ. άνωτ. τής παρούσης μελέτης σ. 4, σημ. 1. "Ισως διατυπωθή ή άντίρρησις δτι αί μνη-
μονευθεϊσαι παραλλαγαί είναι νεώτεραι. Ή περιφρόνησις δμως τών νεωτέρων παραλλαγών, τήν
οποίαν επιδεικνύει ό 'Αποστολάκης εις τήν περί ής ό λόγος μελέτην του περί τοϋ τραγουδιού τής
Άγια Σόφιας, δέν είναι πάντοτε ενδεδειγμένη. Ώς είναι γενικώτερον γνωστόν, είναι δυνατόν νεωτέρα
παραλλαγή, διασώζουσα παλαιοτέραν παράδοσιν, νά παρέχη άρτιωτέραν εικόνα τοϋ τραγουδιού.



6

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΑΛΟΤ

ύπεδηλώθη, και εις αλλας θρακικάς παραλλαγάς του τραγουδιού του Μικρού Βλα-
χόπουλου, αί όποϊαι είναι γνωσταί εις την περιοχήν Διδυμοτείχου. Πέρα τούτου εις τάς
αύτάς παραλλαγάς τοϋ τραγουδιού γίνεται παραλλήλως λόγος και περί ζωντανεύματος
βραστού πετεινού, προς πίστωσιν τής αγγελίας τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως,
ώς ελέχθη. 'Ιδού τά σχετικά κείμενα 3 έκ των παραλλαγών τούτων. Έκ των ύπολοί-
πων πολυαρίθμων παραλλαγών του τραγουδιού εις τον σχετικόν φάκελον τοϋ Κέντρου
Λαογραφίας ελλείπουν και τά δύο επεισόδια.

Α'

'Αλέξανδρος ό βασιλιάς κι ό μικρο-Κωνσταντϊνος
μαζ' έτρωγαν, μαζ' έπιναν, μαζί χαροκοπιοννταν.
Άκοϋν λαλιά πού τό Θεό, λαλιά πού τά ουράνια.
«Θα πάρ' ό Τούρκος τό ψωμί, θά σέβη μέσ' στην Πόλη».
5 'Αλέξανδρος δέν πίστεψε, 'Αλέξης δέν πιστεύει.

«Ντά βγουν τά ψάρια π' τούν νταβά κι πετεινός στη βράση,
τότε κι ό Τούρκος θά γινή αφέντης μέσ' στην Πόλη».
Τον λόγο δέν άπόσουσι κι γίνηκε το θάμα.
Πηδούν τά ψάρια στού νιρό μισοτηγανισμένα
10 κι ου πετεινός ελάλησε κι δ 'Αλέξανδρος πιστεύει1.

Β'

ν-Άλέξαντρονς κι, βασιλιάς κι μικρου-Κουσταντίνους
μαζί ετρουαν, μαζι έπιναν, μαζι χαρουκουπιόταν,
κεϊ πδτρουαν κι κει πού έπιναν κι κει π' χαρουκουπιόνταν
τ'ς 'ρθι λαλιά πού τού Θιό, λαλιά πού τά ουράνια:
5 «Θά πάρ-fj Τούρκους τού ψουμί, θά 'σέβη κι μέσ' στην Πόλη».
•—Ντά βγή τού ψάρ άπ' τούν ταβά κι πέτεινους άπ' τού τέντζιρ'
θά πάρη κι Τούρκους τού ψουμί, θά 'σέβη κι στην Πόλη».
Ρί'θκι τού ψάρ' άπ' τούν ταβά κι πέτεινους άπ' τούν τέντζιρ'
πήρι κι Τούρκους τού ψουμί, σέβκι κι στην Πόλη2.

Γ'

'Αλέξανδρος κι βασιλιάς κι μικρου-Κουσταντίνους
μαζ' έτρωγαν, μαζ' έπιναν, μαζι χαρακουπιοϋνταν.
Κειά πδτρουγαν, κεϊ π'έπιναν, κει πού χαρακουπιοϋνταν
ν-ηρθι λαλιά πού τό Θεό, λαλιά πού τά ουράνια.
5 «Μάς πήρι Τούρκους τό ψ ω μι κι πάτ'σι μέσ' στην Πόλη».
Κι Κώστας δεν τό πίστεψι κι Κώστας δεν τού πιστεύει.

1. Πολ. Παπαχριστοδούλου, Εισαγωγές θρακικών έκπομπών τοϋ ραδιοφωνικού
σταθμού 'Αθηνών τών μουσικών κειμένων δημοτικών τραγουδιών της Θράκης, 'Αρχ. Θρακ. Γλωσσ.
Λαογρ. Θησαυρού 31 (1965), σ. 96-97 (Καρωτή).

2. ΚΑ, χφ. 3039, σ. 83 (Βρυσικά Διδυμοτείχου, 1966).
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ν-Εϊχαν άρνίθι πδβραζαν, ψάρι πού τηγανίζαν.

«Ντά ρχτή τό ψάρ' πού τούν ταβά, κι πέτνους πού τούν τζέντζιρ».

Ρίχθκι τό ψάρ' πού τούν ταβά, κΐ πέτ νους πού τούν τζέντζιρ,.

10 τότε Κώστας τού πίστιψι, τότε Κώστας πιστεύει1.

Και δσον άφορα εις τό θέμα τής θαυμασίας άναβιώσεως τών τηγανισμένων ψα-
ριών, του όποιου παλαιοτάτη ύποτύπωσις είναι 'ίσως διοσημεία παρ' Ήροδότω λα-
βοΰσα χώραν είς τήν άνατολικήν άκτήν τής Θράκης, κατά τήν οποίαν ίχθύες ταριχευ-
μένοι ήρχισαν νά πηδούν καί νά άσπαίρουν καθ' όν χρόνον εύρίσκοντο επί τής πυράς
και έψήνοντο2, ελέχθη ήδη δτι τοΰτο είσήλθεν εις τά τραγούδια έκ τών παραδό-
σεων, πού άναφέρονται συνήθως είς τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί σπα-
νίως είς τήν άλωσιν ενός κάστρου3. Τούτ' αύτό θά πρέπει νά δεχθώμεν δτι συνέβη
καί μέ τό έτερον θέμα του ζωντανεύματος τού πετεινού. Καί τοΰτο δηλ. άποτελεΐ θέμα
κυρίως παραδόσεων καί, δπερ έν προκειμένω ενδιαφέρει, θρακικών, είδικώτερον
μάλιστα τής περιοχής του Διδυμοτείχου, έκ τής όποιας προέρχονται καί τά παρατε-
θέντα τραγούδια. Εις έμ,έ είναι γνωστή μία μόνον τοιαύτη παράδοσις, καταγραφείσα
τό 1960 ύπο τού τότε συντάκτου τοϋ Κέντρου Λαογραφίας Δ. Α. Πετροπούλου, δέν
άποκλείεται δμως νά ύπάρχουν καί άλλα ι συναφείς. Κατά τήν παράδοσιν ταύτην «δταν
ήρθαν οί έχθροί νά τό καταλάβουν [ένν. τό κάστρον τού Διδυμοτείχου], ό βασιλιάς
ή ό διοικητής, πού λεγόταν Μαργαρίτης, πήγε εξω άπό τό Διδυμότειχο, στο Ταούκ-
γεμες (δέν φαγώθηκε ή κόττα), ενα τέταρτο μακρυά άπό τό Διδυμότειχο, γιά νά δια-
σκεδάση. Ή κόρη του έμεινε στο κάστρο μέ τήν έντολή νά μήν παραδώση τά κλειδιά
τών τριών πυλών τοϋ κάστρου σέ κανένα. Τό έ'μαθαν οί έχθροί πώς έλειπε ό βασιλιάς
καί θέλησαν νά κάμουν έπίθεση. "Ενας ντύθηκε παπάς, πήγε κάτω άπό τή νοτιοδυτική
πύλη καί παρακάλεσε τή βασιλοπούλα ν' άνοιξη τήν πύλη, γιά νά πάη νά κάμη τήν
προσευχή του στο παρεκκλήσι τοϋ άγίου Δημητρίου. Ή βασιλοπούλα τον άκουσε
καί άνοιξε τήν πύλη. Ό παπάς έκαμε σήμα στούς άλλους καί δλοι μπήκαν στο κάστρο.
Πήραν τό κάστρο. Κατάλαβε ή βασιλοπούλα τό κακό πού έκαμε, μετενόησε άλλά
ήταν άργά. Ό βασιλιάς ειδοποιήθηκε δτι έπεσε τό κάστρο. Είχε πεποίθηση στή στα-
θερότητα τής κόρης του καί ειπε δτι, αν σηκωθή ό κόκορας πού βράζει, τότε θά παρθή
καί τό κάστρο. "Αξαφνα σηκώθηκε ό κόκορας, τούς . . . ρτσάλισε μέ τά φτερά του,
λάλησε, καί τότε κατάλαβαν δτι έπάρθη τό κάστρο ... Ή βασιλοπούλα . . . ρίχτηκε
άπό τό μεγαλύτερο πύργο τοϋ κάστρου καί πέθανε . . .»4.

1. ΚΑ, χφ. 1499, σ. 3 (Καρωτή, 1922).

2. «οί τάριχοι επί τω πυρι κείμενοι έπάλλοντό τε και ηοπαιρον οκως περ ίχθνες νεοά-
λωτοι. και οί μεν περιχυθέντες έθώμαζον, ό δε Άρταύκτης ώς είδε τό τέρας, καλέϋας τον δ-
πτώντα τούς ταρίχους εφη . . . » (Ή ρ ά δ. 9, 120 [Teubner, Kallenberg], Πρβλ. Σ τ ί λ π.
Κυριακίδου, Ορακικαί παραδόσεις, Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος 1922, σ. 251-252 καί 'Αγαπη-
τού Γ. Τσοπανάκη, Βυζαντιακά διαλεκτικά στοιχεία στην Κωνσταντινούπολη, Έπιστ.
Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης 8 [1960], σ. 4 καί 5).

3. Ώς π.χ. είς τήν όίλωσιν τού κάστρου τοϋ Γριτζάν Άσάρ, κειμένου ΒΑ τής Κομοτηνής
(Βλ. Στιλ π. Κυριακίδου, Θρακικαί παραδόσεις, ενθ' άνωτ., σ. 250).

» 4. ΚΛ, χφ. 2343, σ. 266-268.
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ΚαΙ ή παράδοσις όμως αυτή, ή οποία προδήλως συμφύρεται προς έκείνην τής
άλώσεως τοϋ Κάστρου τής Ώριας1 έχει άπλώς προσαρμοσθή εις τάς τοπικάς συνθή-
κας. Την παλαιοτέραν μορφήν τής παραδόσεως δίδουν αί κατωτέρω έξ παραλλαγαί,
αί όποϊαι άναφέρονται εις τό γεγονός τής άναστάσεως τοϋ Χριστοΰ. Έκ των παραλ-
λαγών τούτων ή πρώτη προέρχεται άπό την Λέσβον και εχει δημοσιευθή, αί δύο έπό-
μεναι κατεγράφησαν ύπ' έμοϋ τό 1959 και 1961 εις Φιλώτιον Νάξου και τά Άβδηρα
Ξάνθης άντιστοίχως κατά τήν διάρκειας άποστολών μου εις τάς περιοχάς ταύτας διά
λαογραφικούς σκοπούς, ή τετάρτη προέρχεται έκ Σερβίων Κοζάνης καί κατεγράφη
τό 1953, ή πέμπτη έκ Βαρελαίων Μαρμαρίου Εύβοιας (καταγραφή 1953 ) καί ή έκτη
έκ του χωρίου Φελλίου Γρεβενών (καταγραφή 1975).

Κατά τήν πρώτην παραλλαγήν οί Έβραϊοι μετά τήν ταφήν του Χριστού διεσκέ-
δαζον, έχοντες πρό αυτών πετεινόν, πού έβραζε, καί άσπρα άβγά. Εις άπορίαν τινός,
άν ήτο δυνατή ή άνάστασις τού Χριστού, άπαντούν οί λοιποί: «Σά γίνιν κότσ'να τ'
άσπρα τ' άβγά, τσί σάν έβγ' γη πιτ'νός 'πί τού τζιτζιρέ τσί φουνάξ' άλλου μιά φουρά
"κικιρίκου", τότις θά σ'κουθή ξαναμπίρ τσί τ'ς Μαριάς ή γιός. Τότες γίν'τσι πλιά
τού θάμα. Γιά μιά τ' άβγά γινιούκαν κότσ'να τσ' ήβγι πιτ'νός πί τού τζιτζιρέ τσί
φώναξι "κικιρίκου" τσί τίναξε τ'ς φτιρούγις τ' τσί πιτάξαν τά ρύζα μέσ' στ' Βρι-
γιούν τά μούτσ'να, τσί πέσαν οΰλ'γοί Βριγιοί μπρόμτ'. Τσ' άπί τότις γοί Ούβρι-
γιοί έχιν πανάδις στά μούτσ'να douv»2.

Κατά τήν δευτέραν «οί Έβραϊοι δντεν έσταυρώσαν τό Χριστό, σφάξανε ένα
πετεινό καί τον έτρώανε κ' έδιασκεδάζανε. Έτσικνουδίζουνταν ό πετεινός κ' εΐπανε
οί Έβραϊοι: Άν άνεστηθή εύτός ό πετεινός, θ' άνεστηθή καί ό Χριστός. Τότε ό πε-
τεινός έσηκώθην άπάνω κ' ήκραξενε τρεις φορές καί των έπαράτησενε καί μιά κουτσου-
λιά κ'ήφυενε»3. Κατά τήν τρίτην «οί Έβραϊοι έβραζαν πετεινό καί κάποιος πήγε καί
τούς λέει: ό Χριστός άνεστήθηκε. Λέει, άν χτυπήση τά φτερά του αύτός ό πετεινός,
πού βράζει καί σηκωθή, τότε θ' άνεστηθή κι ό Χριστός. 'Εκείνη τή στιγμή σηκώθηκε
ό πετεινός καί έκτύπησε τά φτερά του καί τις ράντισε μέ τά ζεματιστά νιράκαί έμειναν
σημάδια στα πρόσωπά τους. Άπό τότε δλοι οί Έβραϊοι έχουν ψιλά ψιλά σημάδια
σάν εύλογιά»4. Κατά τήν τετάρτην «δταν αναστήθηκε ό Χριστός, είπαν σ' έναν
Εβραίο δτι ό Χριστός άναστήθηκε. Εκείνος είπε: Άν ό κόκκορας πού βράζω ζων-
τανέψη καί γεννήση κόκκινο άβγό, τότε θά άναστηθή ό Χριστός. Πράγματι ό κόκκορας
ζωντάνεψε καί γέννησε ένα κόκκινο άβγό. Άπό τότε βάφομε κόκκινα άβγά»5. Ή

1. Βλ. σχετικώς Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 1, σ. 50-51, άρ. 86-88, 2, σ. 716-728
καί Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Τό δημώδες άσμα «τοϋ κάστρου της Ώριας». Σχέσεις αύτοΰ πρός τήν
άλωσιν τοϋ 'Αμορίου τώ 838 ύπό τών 'Αράβων, 'Επετ. Ααογρ. 'Αρχείου 13-14 (1960-1961),
σ. 3-34.

2. Π. Νικήτα, Τό Λεσβιακό μηνολόγιο, Μυτιλήνη 1953, σ. 180-181 (Λεσβιακά, Δελ-
τίον της 'Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τόμ. 1, τεΰχ. 1).

3. ΚΛ, χφ. 2303, σ. 170.

4. Βλ. Σ τ ε φ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Λαογραφική άποστολή εις τήν περιοχήν Ξάνθης Δυτ.
Θράκης, 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου 13-14, σ. 411.

5. ΚΛ, χφ. 1815, σ. 94-95.
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πέμπτη παραλλαγή ομοιάζει πολύ μέ τήν τετάρτην1, ή δέ έχτη άναφέρει άπλώς περί
άναβιώσεως πετεινού, πού «μία γυναίκα τηγάνιζε» προς πίστωσιν επίσης, ώς έλέχθη,
τοϋ γεγονότος τής άναστάσεως τού Χριστού2.

Αί παραλλαγαί αύται μέ τήν σειράν των έχουν άπορρεύσει έκ διηγήσεως, ή όποια
άναφέρεται είς παρεμβληθέν κείμενον είς τον κοπτικόν κο')δικα τοϋ άποκρύφου Εύαγ-
γελίου τού Νικοδήμου. Κατά τήν άπόκρυφον ταύιην διήγησιν ό 'Ιούδας μετανοήσας
μετά τήν παράδοσιν τοϋ διδασκάλου του είς τούς 'Ιουδαίους καί έπιστρέψας είς αύ-
τούς τά άργύρια της προδοσίας έπανήλθεν είς τήν οίκίαν του, διά νά προετοιμάση τον
άπαγχονισμόν του «και εϋρεν τήν γυναίκα αύτοϋ καθημένην και (τοϋ) πυρεάζειν
άλέκτορα εν τή άνθρακια, εστω εν τή σούβλα . . .». Ζητήσας σχοινίον διά τήν άγχό-
νην, δικαιολογεί τήν πράξιν του είς τήν γυναίκα του έκ τού δτι άδίκως παρέδωσε
τον διδάσκαλον είς τούς κακούργους, διότι ούτος μέλλει τήν τρίτην ήμέραν νά άνο£-
στηθή. Αύτη δμως άπιστοΰσα λέγει «δτι ώσπερ ούτος δ αλέκτωρ πυριαζόμενος έν
τή άνθρακια ψωνήσαι δύναται, ούτως καί δ 'Ιησούς άναστήσεται, ωσπερ λέγεις, και
ευθύς έν τω λόγω αυτής δ αλέκτωρ εκείνος εδωκε τάς πτέρυγας αύτοϋ και έκραξε
τρίτον, είτα πεισθείς δ 'Ιούδας έτι πλείον, και ευθύς έποίησε τήν άγχόνην διά σχοινίον
και έκρεμάσθη, και ούτως άπήγξατο»9.

Τό θαΰμα δμως τοΰτο ύπήρξε κατά πάσαν πιθανότητα τό πρότυπον δημιουργίας
συναξαρικών καί άλλων συναφών λαϊκών διηγήσεων πολλών εύρωπαϊκών λαών4.
Αί διηγήσεις πάλιν αύται άπετέλεσαν τό άντικείμενον πολλών δημοτικών τραγουδιών,
κυρίως παραλογών άλλά καί άλλων, δπως καλάντων κλπ. Τά τραγούδια ταΰτα μέ τό
έν λόγω θέμα δύνανται είδικώτερον νά διακριθούν είς τρεις ομάδας. Κατά τήν πρώτην,
ή οποία ώς φαίνεταΐι παρουσιάζει τήν μεγαλυτέραν διάδοσιν, τό -γεγονός τής θαυμα-
σίας άναβιώσεως τοΰ πετεινοΰ συνδέεται μέ τήν γέννησιν τού Χριστοΰ. Κατά τά τρα-
γούδια της ομάδος ταύτης ό 'Ηρώδης άπιστών λέγει είς τον άναγγέλλοντα■ είς αύτόν
τήν γέννησιν τοΰ Χριστοΰ άγιον Στέφανον δτι θά πιστεύση είς τό γεγονός, μόνον έάν
άναβιώση ό προ αύτού ψημένος πετεινός. Κατά τήν δευτέραν ομάδα άρχων, δικαστής
ή κάποιος άλλος πείθεται καθ' δμοιον τρόπον δτι νέος (ή νέα) άδίκως καταδικασθείς
είς θάνατον δι' άγχόνης εξακολουθεί νά ζή μετά παρέλευσιν μακροΰ χρόνου έπί τής
άγχόνης. Είς τήν τρίτην ομάδα άνήκουν τά τραγούδια, είς τά όποια τό έπεισόδιον τής
άναβιώσεως τοΰ πετεινοΰ συνδυάζεται μέ τήν άνάστασιν τοΰ Χριστοΰ. Σημειωτέον

1. ΚΑ, χφ. 2042, σ. 111.

2. ΚΛ, χφ. 3802, σ. 209.

3. Evangelia apocrypha, ϊκδ. Constant. Tischendorf, Lipsiae 1853, σ. 269.

4. Βλ. Reinhold Kôhler, ZuF. Wolfs Proben portugiesischer und catalani-
scher Yolksromanzen, εις Adolf Ebert, Jahrbuch fur Romanische und Englische Literatur

3 (1861), σ. 58 κέξ. καί F. Wolf, σ. 67-68. Πρβλ. καί Leopold Schmidt, Die

Volkserzahlung. Màrchen, Sage, Legende, Schwank. Berlin 1963, σ. 134. OWolf (ενθ'ά-

νωτ., σ. 68) θεωρεί πιθανώτατον δτι αί παραδόσεις αδται προέρχονται άπό άπόκρυφον Εύαγγέ-

λιον περί της παιδικής ζωής τοϋ Χριστοΰ, άλλα δέν ήδυνήθη νά ευρη τό κείμενον είς τάς έκδόσεις

Thilo καί Tischendorf.
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οτι υπάρχουν ένίοτε καί ομοιότητες μεταξύ των ελληνικών παραδόσεων καί τραγου-
διών καί των εύρωπαϊκών παραλλήλων1.

'Οπωσδήποτε ή δπαρξις των λαϊκών τούτων τραγουδιών μέ τό έν λόγω θέμα
εις τούς εύρωπαϊκούς λαούς (Άγγλους, 'Ισπανούς, 'Ολλανδούς, Σουηδούς, Νορβη-
γούς κ.ά. ) ένισχύει περαιτέρω τήν άποψιν δτι καί τά άντίστοιχα έλληνικά τραγούδια
είναι λαϊκά δημιουργήματα, παρά τάς άτελείας τάς όποιας παρουσιάζουν.

Σημειώνω τέλος δτι υπάρχει δημοσιευμένη βουλγαρική παραλλαγή τού παρατε-
θέντος τραγουδιού τού Ζαμπελίου, εις τήν οποίαν, διά νά καταστή ακριβώς πιστευτή
ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, ψημένος πετεινός κράζει καί τηγανισμένα ψάρια
επανέρχονται εις τήν ζωήν2. Άλλαι συναφείς βουλγαρικαί παραλλαγαί τού τραγουδιού
σχετίζονται όχι πλέον μέ τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλα μέ τήν πτώσιν
τής Βουλγαρίας3.

RÉSUMÉ

L'annonce de la prise de Constantinople dans des chansons de Thrace

par Steph. D. Imellos

L'auteur présente et analyse des variantes de chansons de Thrace qui, par
ailleurs, sont connues en d'autres régions de Grèce. Ces variantes font allusion
à la résurrection miraculeuse du coq bouilli, qui doit fournir la preuve de la
prise de Constantinople par les Turcs.

Ce thème, selon l'auteur, existait déjà dans une légende de Thrace où l'on
racontait la prise d'un château-fort. Toutefois cette légende même est analogue
à d'autres, connues dans toute la Grèce, où la résurrection du coq fournit la
preuve de la Résurrection du Christ. Toutes ces légendes à leur tour provien-
nent d' un texte apocryphe de l'Evangile de Nicodème, selon lequel Judas
veut se pendre lorsqu'il apprend que le Christ va ressusciter; sa femme tente
de lui faire comprendre que cela est impossible sauf si le coq en train de rôtir
ressuscitait lui aussi; le coq ressuscite et Judas se pend. Le thème du coq res-
suscité se retrouve dans de nombreuses chansons (ballades) d'Europe. La
source principale de ces chansons est selon toute probabilité le texte apocryphe
de Nicodème.

1. Βλ. κυρίως Francis James Child, The english and scottish popular ballads,
Boston and New York 1882-1888 (φωτ. άνατ. New Tork 1956), 1, σ. 233-242 (22) καί 505-6"

2, σ. 501· 3, σ. 502-503" 4, σ. 451-452" 5, σ. 212 καί 288 καί R. Κ δ h 1 e r καί F. W ο 1 f,
ένθ' άνωτ. Ό Child (ενθ' άνωτ., σ. 239) γράφει δτι παλαιοτάτη πηγή τοϋ Θαύματος της άναβιώ-
σεως τοϋ ψημένου πετεινού, δπως άπαντα εις τάς εύρωπαϊκάς παραλλαγάς, είναι τό μνημονευθέν
άπόκρυφον κείμενον.

2. Βλ. Child 4, ένθ' άνωτ., σ. 452. Ό Child γνωρίζων τήν παραλλαγήν τοϋ Ζαμπελίου
τήν μνημονεύει (1, σ. 241).

3. Child 4, ενθ' άνωτ., σ. 452. Αύτάθι άναφέρεται καί σχετική βραχεία βιβλιογραφία,
τήν οποίαν δμοις παρά τάς προσπαθείας μου δεν ήδυνήθην νά προμηθευθώ καί ελέγξω.


