
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΘΛΙΜΜΕΝΗΣ ΤΡΥΓΟΝΑΣ»

ΥΠΟ
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Μέ τόν ανωτέρω τίτλον ημπορούν νά έπιγραφούν μερικά τραγούδια, τά οποία
άπό τό περιεχόμενόν των διακρίνονται εΐς τρεις κατηγορίας: α') Τό τραγούδι, όπου
τό πουλί παραπονείται, διότι οί άνθρωποι, δ ποταμός ή άλλος τις εχθρός κατα-
στρέφουν τήν φωλεάν του, όπου καί άν τήν κτίση. Τό πουλί αύτό εΐς τάς πλεί-
στος τών παραλλαγών είναι τρυγόνα ή μοναχή, ή ορφανή, ή παινεμένη, ή ξένη, ή
■θλιβερή κτλ. '). β') Τό τραγούδι, εΐς τό οποίον ή πέρδικα κλαίει καί καταράται
τόν άετόν, τό σαΐνι (γεράκι) ή τόν πετρίτην, διότι τής έφαγε τό ταίρι της2),
γ) Τό τραγούδι, όπου ή τρυγόνα ή τό παγώνι θρηνεί, διότι έχασε τό ταίρι του3).

Τά άσματα αύτά εΐς διαφόρους περιστάσεις άδόμενα έκφράζουν διά τού συμ-
βολισμού των συναισθήματα, τά οποία ό δημοτικός ποιητής γνωρίζει μέ σοφόν
τρόπον νά προσαρμόζη είς τήν ζωήν τών πουλιών, δημιουργών ούτω άληθινά
ποιητικά έργα.

Πλήν τούτων έχομεν καί δύο τύπους μοιρολογίου, τό όποιον έχει τήν αυτήν
περίπου ΰπόθεσιν καί άναφέρεται εΐς τήν τρυγόνα, τήν πέρδικα, τόν κούκκο καί
τήν έλαφίνα, πού όχι μόνον θρηνούν, διότι έχασαν τό ταίρι των, τά παιδιά ή τόν
άδελφόν των, αλλά καί αίπτοτυραννούνται έξ άπογνώσεως.

Προτιθέμενος εΐς τήν παροϋσαν μελέτην νά δείξω τήν συνάφειαν τοϋ θέματος
τών έν λόγω ασμάτων προς βυζαντινά κείμενα, θά παραθέσω έκ τούτων παραλλα-

') Βλ. παραλλαγάς τοΰ άσματος : ΛΑ (=Λαογραφ. Άρχεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών)
άρ. 1692, σ. 46,3 έξ'Αγίου Γεωργίου Παρνασσίδος, συλ. Ενθ. Ρούβαλη, στίχ. 2-3, άριθ.
1665 Δ', σ. 44 έξ 'Ιωαννίνων, συλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, 1951, στίχ. 2, αυτόθι, σ. 46 έκ Ζα-
γορίου, στίχ. 3, αριθ. 1530, σ. 7 έκ Δελφών, συλ. Τοϋ λ. Παταρια - Δημ. Καράμπολη, 1945,
στίχ. 2, άριθ. 1542, σ. 288-91 έξ Αιτωλίας, 1926, στίχ. 3, αριθ. 1571, σ. 257 έκ Γρεβενη-
τίου, συλ. Δ. Παπα, 1940, στίχ. 3 κτλ.

2) Βλ. ΛΑ άριθ. 787, σ. 9-10 έκ Θεσσαλίας, συλ. Χ. Κ. Πριάκον, άριθ. 1569, Γλωσσ.
κα'ι λαογρ. σύμμεικτα έπαρχ. Κονίτσης, Ήπειρ. Έταιρ. τ. Β', σ. 27, 74, συλ. Χ. Ν. Ρεμπέλη,
1929.—Ό εν Κων/πόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. Η'(1874), σ. 408, άριθ. 17(11)
έκ Λευκάδος κτλ.

3) Βλ. Άνδρ. Τοικνοπούλ.ον, Δημώδη άσματα 1896, σ. 27 -8, άριθ. 18. ΛΑ άριθ. 1162 Β',
σ. 130 έκ Λατσίδας Μεραμβέλου Κρήτης, συλ. Μαρ. Λιονδάκη, 1938, καί άριθ. 125 (113-114
ΧΧΧ(λ')) έκ Στεμνίτσης Γορτυνίας.
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γάς μόνον τού οίσματος τής γ' ως άνω κατηγορίας καί τοϋ μοιρολογίου τής «θλιμ-
μένης τρυγόνας» καί «τής έλαφίνας», ως συναςρεστέρας προς τά κείμενα αύτά·

Τής γ' κατηγορίας τοϋ άσματος τής «θλιμμένης τρυγόνας» έχομεν δύο τύ-
πους : 1) τής τρυγόνας, πού έχασε τό ταίρι της καί αύτοτυραννεΐται καί 2) τοΰ
παγωνιοϋ, πού έχασε τό ταίρι του καί δέν θέλει πλέον νά σμίξη μέ άλλο πουλί.

Τοϋ πρώτου τύπου έχομεν τρεις μόνον παραλλαγάς, έξ ών ή έκ Λατσίδας
Μεραμβέλου Κρήτης1) καί ή έκ Στεμνίτσης Γορτυνίας2) είναι ανέκδοτοι, ή δέ
τρίτη, άδηλου τόπου, τυγχάνει δημοσιευμένη υπό Ά. Τσικνοπούλου3). Παραθέτω
κατωτέρω τήν έκ Λατσίδας Μεραμβέλου Κρήτης παραλλαγήν, διότι αύτη έ'χει τό
θέμα τής αύτοτυραννήσεως, πού λείπει από τήν έκ Στεμνίτσης παραλλαγήν" παρα-
λείπω δέ τήν υπό Ά. Τσικνοπούλου δημοσιευθεΐσαν, διότι αύτη αποτελεί παρα-
φθοράν τοϋ άσματος4).

1.

'Εγώ 'μαι κείνο τό πουλί, δπου τό λεν σαίνι5),
σά χάση τό ταιράκι ντον μπλιό ντου νερό δέν πίνει.
Μα σά διψάση και καλά και δέ μπορ' ά περάση,
βάνει τό ποδαράκι ντον και τό νερό ταράσσει.

5 Βάνει τό ποδαράκι ντον και τό νερό {Μελαίνει

και τήν ασκιά ντον δέ χαίρει6) και πίνει και χορταίνει.

(Άννα Μηλιαρά, 44 χρόνων, Δατσίδα)

Τοΰ δευτέρου τύπου τοΰ άσματος έχομεν μίαν μόνον παραλλαγήν, προερχο-
μένην έξ Αγίου Γεωργίου Λασηθίου καί δημοσιευθεΐσαν υπό Μ. Λιουδάκη7).

2.

Τό περιστέρι από γιαλό, τό βάρσαμ' απ' άόρι,

») ΛΑ άριθ. 1162 Β', συλ. Μαρ. Λιουδάκη, 1938, σ. 130.

ΛΑ 125 [113-114 XXX (λ')].

") Ά. Τσικνοπούλου, ε.ά. σ. 27 - 8, άριθ. 18.

Τοΰτο εμφαίνεται έκ τών στίχων 3 - 7 :

κι εγώ τρυγών' ή δυστυχής στην έρημο ϋά πάω,
εκεί νά μένω μοναχή με στεναγμό με πόνο,
γιατ' έχασα τό ταίρι μου, τό πολυαγαπημένο.
Χαρήτε σεις, καλά πουλαά, χαρήτε σεις τή νιότη σας
στολίσατε τήν φύσιν με τά γλυκά σας είσματα.

5) Είναι παράδοξος ή ΰποκατάστασις τής τρυγόνος διά ονόματος δηλούντος τό γεράκι.
Πιθανώς αΰτη οφείλεται είς λόγους ομοιοκαταληξίας.

G) χωρεί = θωρεί.

7) Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπουδών τ. Γ', 1940 σ. 389 κέ. άρ. 3.
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ι> 5ΐ

το δάσο -ν- έγνρέψανε νά βροννε τό παγώνι.
Καϊ πάσινε και βρίσκουν το μόνια κι άμοναχό ντον,
κι ητον κλιτό κι άπόκλιτο και παραπονεμένο.
5 Κι ή πέρδικα το ρώτηξε, γιάντά 'ναι πονεμένο.
'Έχασα 'γώ το ταίρι μου το πολνπρικαμένο.

— Σ (imam:, μέ το ταίρι σου, κι εγώ σοΰ βρίσκω ταίρι,
το περιστέρι τ' άχολο χειμώναν καλοκαίρι.

— Αέ $έλω μπλιό μου συντροφιά, αν είν' και περιστέρι,
10 μόνο δά μείνω στα δεντρά, κα&ώς άπου μου βγαίνει,

'κειά που σφυρίζουν τά δεντρά, 'κειά που βροντούν τά ρυάκια,
κι ας τάξω και δεν ημουνε που τά 'χα τά κανάκια ')
και στα περβόλια, γύριζα και ατά δεντρά κελάηδου,
δμάδι μέ το ταίρι μου κι δλο τον κόσμο εχάρον.

('Αφροδίτη Στιβαχτάκη, 69 χρονώ (1939), "Αγ. Γεώργιος)

Εις τον πρώτον τΰπον τού μοιρολογίου, ή τρυγόνα θρηνεί και αυτοτυραννεΐ-
ται έξ άπογνώσεως δια την άπώλειαν τού συντρόφου της. Τοΰτου γνωρίζομεν δυο
μόνον παραλλαγάς, την μίαν εκ Λάστας, δημοσιευθείσαν υπό Ν. Λάσκαρη ε) και
περιληφθεΐσαν υπό τού αειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου εις τάς Έκλογάς του9), καί
την έτέραν εκ Βουρβούρων Κυνουρίας, δημοσιευθείσαν υπό τού Έπ· Παπαμι-
χαήλ"), την οποίαν κατά προτίμησιν παραθέτω:

3.

Τήρα μη μοιάσίβς του λαγού, δπου γεννάει κι αρνιέται,
παρά μοιάσε της πέρδικας, τής γ^λιβερής τρυγόνας,
που κάνει δεκοχτώ πουλιά, κανένα δεν αρνιέται.
Κι αν σκύψΐ] άιτός και πάρη ένα, ενα από τά πουλιά της,
5 χρόνο κάνει νά πιγ/ νερό και μήνες νά λαλήστ],
κι δπου εϋρη μαΰρο κάψαλο, πάει νά τά βοσκήσγ),
κι δπου ενοη βρύση, κρυόβρυση, ·&ελώνει και το πίνει,
κι δπου ευρη δροσοχόρταρο, μαραίνει και τό τρώει.

"Ό δεύτερος τύπος τού μοιρολογίου φέρεται υπό τό ό'νομα «τής ελαφίνας»5).

') κανάκια — χάδια.

-) Ν. Λάσκαρη, Ή Αάστα καί τά μνημεία της, Πύργος 1926, σ. 557 - 58.

3) Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, εκδ. 3η, Έν 'Αθήναις 1932, σ. 207, άρ. 182.

4) Έπ. Παπαμιχαήλ, Τραγούδια Βουρβοΰρων, Λαογραφία Ε' (1915) σ. 575, ζ'.

5) Μέ τό μοιρολόγι «τής ελαφίνας» ήσχολήΌ·η δ Γιάννης Βλαχογιάννης εις τό άρθρον :
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Τού μοιρολογίου τοΰτου συνεκεντρώθησαν μέχρι τούδε εν τω Λαογραφικω 'Αρ-
χείω υπέρ τας 40 παραλλαγάς'), εξ ών παραθέτω κατωτέρω δΰο ανέκδοτους, τήν
μίαν εκ Χαλκιδικής, όπου ή ελαφίνα θρηνεί και αυτοτυραννείται, διότι κυνηγός
τής έσκότωσε τό παιδί της, τήν δέ άλλην εκ Ζυγοβιστίου Γορτυνίας, όπου ό κούκ-
κος επίσης αυτοτυραννείται, διότι έχασε τον άδελφόν του.

4.

"Ολα τά λάφια στα βοσκιά, όλα δροσολογιοΰνται,
μόν' μιά λαφίνα μονάχη πλιά δεν δροσολογιέται.
"Ολον τ'άπόσκια περπατεΐ, τ' άπόσκια καταβαίνει
κι on ενρη γαργαρό νερό ϋολώνει και τό πίνει.

5 Κι ό ήλιος τήν καταπατεί ') κι υ ήλιος τή ρωτάει·
«Γιατί, λαφίνα /(', μοναχή, γιατί, λαφίνα μ', ξένη,
δλο τ' άπόσκια περπατεΐς κι αριστερά πλαγιάζεις
κι όπ' ενρης γαργαρό νερό δολώνεις και τό πίνεις;
— Έγώ 'λεγα νά μην τό πώ, νά μην τό μαρτυρήσω,
10 μά τώρα που μ' ερώτησες, &ά σϊ τό μαρτυρήσω.
Δώδεκα χρόνους έκαμα στείρια και δαμαλίδα
κι άπάν' στά δεκατέσσερα βγήκα με ριό μοσχάρι
και τό 'μα&α νά περπατη και τό 'μαϋα νά βόσκη
και τό 'μαϋα νά κρύβιται ατής σπαλαϋριας τή ρίζα.
15 Μά καν ό χρόνος τό 'φερε, καν ή δική μου μοίρα,
βγήκε τό βασιλόπουλο νά λαφοκυνηγήσΐ]
και ρίξαν και τό βάρεσαν τό δόλιο μου μοσχάρι*).

5.

'Αδέρφια ξεχωρίζουνε και τά βουνά ραγίζουν,
τά δέντρα ξερριζώνουνται, τρεις ποταμοί γινώνται.
Ό κοΰκκος1) εχασ' αδερφό, τρεις χρόνους δεν έλάλει·

Συμβολισμός ή αλληγορία στήν ποίηση, Νέα Έστία, τόμ. 25, τεΰχ. 289, 1 'Ιανουαρίου
1939, σ. 10 -14. Τό άρθρον τοϋτο είναι ασχετον πρός τό θέμα μας.

') Βλ. τόν σχετικόν φάκελλον τοΰ ΛΑ.

'') καταπατώ — παρατηρώ, κατασκοπεύω, δοκιμάζω.

■■) ΛΑ αριθ. 1 (79, 26) Χαλκιδική.

') Περί τοΰ κούκκου γνωρίζω τήν έξης παράδοσιν : «Κούκου φωνάζει στό χαμένο τον
αδερφό' όταν δηλαδή κάποτε έπαιζαν «κρυφτίτοα», ο αδελφός τον χάθηκε' αντός δε νομίζοντας,
ότι ό αδερφός τον κρύπτεται ακόμη, εφώναζε κονκον - κονκον, διά νά πάγι νά τον ζετρνπώσ]]
και εξακολονϋεΐ νά φωνάζη ακόμη». ΛΑ 1435, σ. 3, Ί. Ράγκος, Βράχα Ευρυτανίας, 1939.
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χρόνια κάνει νά πιη νερό και μήνονς νά βόσκηση,
5 κι αν εϋρη ξάστερο νερό, δολώνει και τό πίνει,
κι αν εν ρ η μαύρη καψαλιά, 'Da σκύψη νά βόσκηση.
Τ' άλλα πουλιά τοϋ λέγανε, τ' άλλα πουλιά τοϋ λένε :
«Λάλησε, κοϋκκο, λάλησε, καϋ·ώς έμεταλάλεις
και μην τό λες βραχνά βραχνά και παραπονεμένα.

10 — Τί νά λαλήσω, τί νά ειπώ και τί νά τραγουδήσω,

πό' χασα τό Ιταιράκι μου τό μπολυαγαπημένο; ').
(Έγράφη καθ·' ΰπαγόρευσιν Ελένης Γ. Οικονόμου, έτών 60, αγραμμάτου)

'Ενταύθα πρέπει νά προσί)έσω καί τό δίστιχον:

6.

Νά 'μοιαζα εγώ τοϋ τρυγονιοϋ στην άναπιστοσύνη,
π' δταν χάση τό ταίρι του πλιό <^τον~^> νερό δέν πίνει

'Αλλά καί έκτος τής Ελλάδος άπαντα, καθ' όσον δύναμαι νά γνωρίζω, τό
δημοτικόν ασμα τής «θλιμμένης τρυγόνας, όπως π. χ. έν Ιταλία3), έν Γερμανία*),
έν Ρωσίςι5) καί έν Ρουμάνι^. Εις τό ρουμανικόν ασμα ή τρυγών, δταν χάνη τό
ταίρι της, κλαίει καί οδύρεται, ή λύπη της είναι απαρηγόρητος, καί επιζητεί ν'
άποθάνη παρουσιαζομένη επίτηδες ένώπιον τοΰ κυνηγού, διά νά τήν φονεύση, δέν
τής αρέσουν τά πράσινα κλωνάρια τών δένδρων, άλλα τά ξηρόκλαδα, όπου πη-
γαίνει καί καθίζει, καί, δταν διψά, θολώνει τό νερό καί έπειτα τό πίνει"), ώς πε-
ρίπου συμβαίνει καί εις τά ελληνικά δημώδη άσματα.

Πλήν δέ τών ελληνικών καί ξένων δημωδών ασμάτων τής «θλιμμένης τρυγό-
νας» μας είναι γνωστά καί δύο μέ τήν αυτήν ύπόθεσιν φαναριωτικά στιχοπλόκια.
Έκ τούτων τό μέν έν περιλαμβάνεται είς άνώνυμον ποιητικήν συλλογήν τών προ

!) ΛΑ άριθ. 125 [162 -163, CXIII (ι')] Ζυγοβίστι (Γορτυνίας).

3) Neugriechische Lieder, Disticha und Sprichworter aus der v. Haxthausen'schen
Sammlung von Gustav Soyter, Λαογραφία ΙΑ' (1934) σ. 208, A9,40. Πρβλ. και τό δίστιχον :
σάν τήν τρυγόνα χλίβεται, σαν τό τταπι μαδιέται
σαν τον κοράκον τό φτερό μανρίζ' ή φορεσιά της.

3) Πρβλ. τάς έκ Τοσκάνης καί Σικελίας παραλλαγάς τοϋ άσματος έν Bogdan Petri-
ceicu Hasdeu, Cuvente den batrani, τ. II, Bucur. 1879, σ. 728-730.

4) F. Lauchert, Gesckiclite des Physiologus, Strassburg, 1889, σ. 225-228.

5) E. Dvoicenco, Vieata si opera lui C. Stamati, Bucur. ά.χ. σ. 104.

6) Βλ. τάς παραπομπάς περί τοϋ άσματος «Amarata turturea ~ Θλιμμένη τρυγόνα>
είς τάς ρουμανικάς συλλογάς δημοτικών τραγουδιών έν Α. Camariano, Influenta poeziei
lirice neogrecesti asupra celei romanesti, Bucur. 1935, σ. 18 -19.

4
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τού 1821 χρόνων1), τό δε άλλο έδημοσιεύθη βραδύτερον 2). Ταύτα αναδημοσιεύω
ενταύθα, διότι περιλαμβάνονται είς λίαν σπανίζοντα καί δυσεύρετα έντυπα:

10

15

Τό τρυγόνι πώς πονει 20

φαίνεται απ' τήν φωνήν,

κι άπό τά κινήματά του,

δείχνει όλην τήν καρδιά του.

Και αν δέν τό ώφελα,

πάλ' αυτό μελαγχολα, 25

χάνοντας τόν σύντροφόν του

άπ' τό πλάγι τό δικόν του.

"Οπ' αυτό περιπατεί

'θάνατον πάντα ζητεί.

Δέν ευφραίνεται χορτάρι, 30

παρά τό ξηρό κλωνάρι.

"Οπου βλέπει κυνηγόν

εκεί τρέχει μοναχόν,

διά νά τό -θανατώση

άπ' τόν κόσμον νά γλυτώση. 35

Πάντοτε αυτό -θρηνεί,

ποτέ δέν άμνημονεί,

πάντως τό δικόν τον ταίρι

πουρνό, βράδυ, μεσημέρι.
Κι αν άπό μπαχτζέν περνά
μήτε νά ίδή γυρνά.
Άπό κά-θε πρασινάδα
δέν λαμβάνει νοστιμάδα.
Τό νερόν πρώτα -θολώνει,
κι έπειτα νά πιή απλώνει.
Βρέχοντας και τά πτερά,
νά τά έχη δροσερά.
Γιατί βγάζει ή καρδιά του
πϋρ καί καίγει τά πτερά του.
Αυτό που 'ν' ενα πουλί
ιθλίβεται τόσον πολύ
καί δέν -θέλει τό νά ζήση
ούτε νά καλοκαρδίση.
Μά εγώ μέ λογικό
καί μέ τέτοιο ριζικό
πρέπει πλέον νά γελάσω
δταν τήν άγάπη χάσω ;
Έρωτος αποτελέσματα» σ. 1663).

Ό άηδών καί τό τρυγόνι

Τό φιλέρημον τρυγόνι
δέν ομοιάζει τ' αηδόνι,
τό έρωτικόν πουλί.
'Επειδή τ' άηδονάκι,
τό γλυκντατον πονλάκι,

10

πάντα δέν μελαγχολεί.
Καί τ' έταίρι τον αν χάση,
πάλιν γνώμην δέν άλλάσσει,
πάλιν μετά τήν χηρείαν
πιάνει αλλην έταιρείαν,

*) «"Ερωτος αποτελέσματα ήτοι ιστορίαι ήθικοερωτικαί με πολιτικά τραγούδια, συντεΰ-εΐσα
μεν εις τήν άπλήν ημών διάλεκτον προς ευ&υμίαν και εγλεντζεν τών ευγενών νέων, άφιερω-
&εΐσα δε τώ είγενεοτάτφ αρχοντι Μαγιόρω Κυρίφ Κυρίφ Στεφάνφ Ίωαννοβίκη. Έν Βιέννη
1792», σελ. 166.

2) "Υπό Karl Kind, Eunomia, Grimma 1827, σ. 40.

3) Τό ασμα τοΰτο άπεμιμήθη έν τω συνόλφ του ό Ρουμάνος ποιητής Γεννακίτσα Βα-
καρέσκου. Βλ. Α. Camariano, έ'νθ·' άν. σ. 15-16 καί Poetii Vacaresti, εκδ. Cugetarea,
Bucur. άν. χρ., σ. 43 - 44.
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πάλιν κελαδεΐ γλυκά.
Πλην τό καθαρό ν τρυγόνι
τό νεράκι του δολώνει

και τ' έταίρί του αν χάσϊ]
15 περπατεΐ δλον 'ς τά δάση
και λαλεί δλον οικτρά ').

Κ. Kind, Eunomia, σ. 40, XVI

"Οπως φαίνεται εκ τών ώς άνω παρατεθέντων κειμένων, θέμα τών δημωδών
Ασμάτων τής «θλιμμένης τρυγόνας» είναι ή απεριόριστος θλϊψις, εις την οποίαν
βυθίζεται τό πουλί (τρύγων ή πέρδικα η παγώνι ή κούκκος) ή ή ελαφίνα δια
τήν άπώλειαν τέκνου ή συζύγου ή αδελφού καί ή ακολουθούσα την θλΐψιν ταύτην
αυτοτυράννησις έξ άπογνώσεως2).

Τό θέμα τούτο μας είναι γνωστόν καί εκ τής δημώδους βυζαντινής φιλολο-
γίας, άρχαιοτέρα δέ πηγή αυτού είναι, νομίζω, ό «Φυσιολόγος», έργον άποδιδό-
μενον εις διαφόρους συγγραφείς, ιδία εις τον "Αγιον Έπιφάνιονs) ή τον ιερόν
Χρυσόστομον ή άλλους4) καί συγγραφέν κατ' άλλους μεν εν Αίγύπτω τον 2ον δ),
κατ' άλλους δ' εν Παλαιστίνη τον 4ον μ. Χ. αιώνα καί εκείθεν διαδοθέν εις τό
Βυζάντιον καί τήν Δύσιν"). Είς τό 36ον περί τρυγόνος κεφάλαιον τού «Φυσιολό-
γου» άναγινώσκομεν :

721 Φίλανδρον δρνεον έστιν τό Φαυμαστόν τρυγόνιν

παρ' απάντων τών πετεινών τοϋ οϋρανοϋ, και τ' άλλα
πορεύονται γλυκύτατα όμοΰ είς μιάν άγάπην,
πορεύονται τ' αμφότερα είς την αυτών φωλέαν,
725 ποιοϋσιν δε τους νεοσσούς άνά δυο είς τήν γένναν.

*) «Τό τραγφδιον τοϋτο, που από εναν "Ελληνα εκ Κων/πόλεως εκράτησα, υπάρχει Ιδίως
είς τας νήσους τοϋ Αρχιπελάγους». Κ. Kind, ενθ' άν. σ. 76, σημείωσις.

2) Κατ' άνέκδοτον έξ Άπεράθου Νάξου παράδοσιν, καταγραφεϊσαν ύπ' έμοΰ τό 1934,
«η τρυόνα, άμα χάση τό ταίρι τζη, αναταράζει τό νερό, τό δολώνει κ' ϋστερις τό πίνει. Ό
αρσενικός, οτινα χάση τό ΰηλυκό, 'νρενγει το, 'υρεύγει το κι άνεζηret το, ώσπου νά τό 'βρη,
κι α' λάχη και δε' do 'βρη, δε' φαίνεται ή φανιά τζη φανιάς του» (εξαφανίζεται). Κατ' άνα-
κοίνωσιν Ίω. Πρωτονοτάριου ή Χαστέκα, ετών 70.

s) Fr. Lauchert, ένθ' άν. σ. 65.

4) J. Β. Pitra, Spicilegium Solensmense, τ. 3> Paris ι8.=55ι σ· 101. Fr. Lauchert,
ενθ' άν. σ. 65. κε.

5) Κ. Κρουμβάχερ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτεχνίας, μετάφρ. υπό Γ. Σωτηριάδου,
τόμ. Γ', Έν 'Αθήναις 1900, σ. 178.

6) Κ. Κρουμβάχερ, ενθ' άν. σ. 179. Περί τής μεταφράσεως αΰτοΰ είς τήν ρουμανικήν
γλώσσαν βλ Δ. Β. Οίκονομίδου, Τά ελληνικά δημώδη βιβλία κτλ. Έπετ. τοϋ Λαογρ. 'Αρ-
χείου τόμ. 6ος, 'Εν 'Αθήναις 1951, σ. 18 · 19.
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Και έάν λάχη έξ αυτών έ'νας νά τελευτήση,
εύ-θύς το υπομένοντα ουδέ σμίγει μέ άλλον,
άλλ' έχει -θρήνον και κλαυ-θμόν άχρι τής τελευτής τον,
ϋπα στά ϋ\)>η τ' ουρανού, καμμυοϋν οί οφθαλμοί του·
730 τότε τάς πτέρυγας αύτοϋ όμον τε τάς έσμίγει,

και πίπτει κάτω είς τήν γήν, κρούει διά ν' άποΰάνη,
εί δέ και άποτύχη τε, και -θάνατον ον λάβη,
νπα μέσα στήν έ'ρημον, στέκει τε μοναχόν του,
και κλαί, και κόπτει, και -θρηνεί άχρι τής τελευτής τον
735 καί, δταν -θέ νά πιή νερόν, πρώτα τό σννταράσσει,
και κάμνει το πολλά -θολόν, και τότε σκύπτει, πίνει,
ουδέποτε έσμίγεται μέ κάτινα πουλάκια').

Πλήν τού «Φυσιολόγου» τό θέμα τής «θλιμμένης τρυγόνας» άπαντα καί είς
τάς συγγραφάς τών πατέρων τής 'Εκκλησίας. Ούτως ό Ώριγένης εΐς τάς 'Ομιλίας
του είς τό ΆσΜ·α τών ασμάτων II, 10, λέγει: «...και ή τρύγων γάρ ένι μόνον
συνέρχεται» 2). Άστέριος ό Άμασείας έπίσης εΐς τό Ε' κεφάλαιον τών Όμιλιών
αυτού έκ τοΰ Κατά Ματθαίον Εύαγγελίου είς τό «εί έξεστιν άνθρώπα; άπολϋσαι
τήν γυναίκα αύτοϋ κατά πάσαν αίτίαν» επάγεται : «Μιμείται δέ τών τρυγόνων
τήν άλογον και φνσικήν σεμνότητα. Και γάρ έκείνην τήν δρνιν, φασίν, τής όμο-
βίου διαζευχ-θείσαν, αγαπάν διηνεκή τήν χηρείαν, και εναντίως εχειν προς τήν
περιστεράν είς τό τής πολυγαμίας εϋκολον» 3). Τέλος ό ιερός Χρυσόστομος συμ-
βουλεύει : «Μίμησαι, γύναι, τήν τρυγόνα' εκείνη γάρ ένι άνδρί μιγείσα, έτέρφ
ουκ έτι μείγννται' καν συμβη τόν ταύτης άρρενα νπό ίξεντοϋ -θηρα-θήναι, ή νπό
άετον άναλωθήναι, έτέρω άρρενι ουκ έπιμείγνυται, άλλα μένει έκδεχομένη άει
τόν πο-θούμενον, και τή εκείνου μνήμη έναπο-θνήσκει» 4).

Είναι πιθανόν, ότι τό θέμα τής «θλιμμένης τρυγόνας», πού συμβολίζει τήν
συζυγικήν άφοσίωσιν 5) καί τήν στοργήν προς τέκνα ή αδελφούς, εΐσήλθεν άπό τόν
«Φυσιολόγον» εΐς τάς συγγραφάς τών πατέρων τής 'Εκκλησίας, διότι τό έργον
τούτο, ώς υπό τίνων ύπεστηρίχθη, έγράφη κατά τό β' ήμισυ τού 2ου μ. Χ.

') Ch- Gidel - Ε. Legrand, I^tude sur un poetne grec inedit intitule Ο ΦΥΣΙΟ-
ΛΟΓΟΣ. Suivie du texte grec, Paris 1873, a. 265-266, στίχ. 721-737.

2) Migne, P. G. 13, 132.

3) Migne, P. G. 40, 236.

4) Migne, P. G. 56, 589.

δ) Πρβλ. τήν κοινήν παροιμιώδη ψράσιν ζονν σάν τά τρνγονάκια.
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αιώνος έν Αΐγύπτφ, όπου συνηντήθησαν καί έκαρποφόρησαν α! έλληνικαί, έβραϊ-
καί καί άνατολικαί ίδέαι. Ώς δέ λέγει ό Κ. Κρουμβάχερ, «ίχνη τοϋ «Φυσιολόγου»
ανευρίσκονται ήδη είς τούς "Ελληνας πατέρας τής 'Εκκλησίας τοΰ 3ου καί 4ου
αιώνος, ήτοι Κλήμεντα τόν 'Αλεξανδρέα, Ώριγένην, Ίωάννην τόν Χρυσόστομον
κ. ά. Καί αύτός δ Ίουστίνος δ μάρτυς (έμαρτύρησε τό 165) έχρησιμοποίησεν
ιδέας τοΰ «Φυσιολόγου» ').

'Εκτός τών ανωτέρω βυζαντινών κειμένων τό θέμα τών υπό έξέτασιν ασμά-
των απαντά καί πολύ βραδύτερον έν τή δημώδει βυζαντινή λογοτεχνία, εις τε τόν
«Πουλολόγον» καί εις τό μυίΐιστόρημα «Λύβιστρος καί Ροδάμνη». Εις τόν «Που-
λολόγον», ποίημα άποτελούμενον έκ στίχων 650, στενώς δέ συγγενεΰον κατά τε
τήν οίκονομίαν καί τό περιεχόμενον προς τήν «Διήγησιν τών τετραπόδων», ούτι-
νος τήν γένεσιν πρέπει κατά τόν Κ. Κρουμβάχερ νά τοποθετήσωμεν είς τό α'
ήμισυ τοΰ 14ου αιώνος2) τό «τρυγόνιν» έπιτιθέμενον κατά τής «κουρούνας»,
ή οποία τό χλευάζει, λέγει είς αυτήν :

443 Έμέν υβρίζεις τό πτωχδν ΰλιμμένον τό τρυγόνιν;
•θλιμμένον είμαι πάντοτε, παντός ομολογώ το.

445 'Οπόταν έλ'βη κυνηγός και πιάοη μου τό ταίρι,

είς δένόρον κάλλιστον χλωρόν ου ϋέλω νά καθίσω,
ούό' είς λιβάδαν καϋαράν ονδ' είς δροσώδεις τόπους,
άμμή καϋ-ίζω πετρωτά, είς πέτραν στεφανέαν,
είς βονρκολέαν κάϋομαι νερόν ϋολόν νά γέμη.

450 Πίνω άν ΰέλω τό λοιπόν και πέτομαι και κλαίω,
και πάντοτε μυρολογώ τό πάγγλυκό μου ταίρι.
Και αύ, βρωμοχνωτόμορφε, κουρούνα ξερασμένη,
περιγελάς και μέμφεσαι, έμέναν καταλέγεις,
τό ταπεινόν και ΰλιβερόν άνόχλητον τρυγόνιν;s).

Είς δέ τό περιπαθές μυθιστόρημα «Λύβιστρος καί Ροδάμνη», ούτινος ή
πρώτη διατύπωσις πρέπει νά άναχθή είς τόν 14ον αιώνα4), άπαντώμεν τούς κα-
τωτέρω στίχους:

136 «Βλέπεις έτοϋτο τό πουλί ν», λέγει με τό «τρυγόνιν» ;
Πάντως είς δρος πέτεται και εις άέραν εντρέχει,

Κ. Κρουμβάχερ, ε. ά. Γ', σ. 178.

2) Κ. Κρουμβάχερ, ενθ·' άν. σ. 191.

s) G. Wagner, Carmina graeca medii aevi, l,ipsiae 1874, a. 192.

4) Κ. Κρουμβάχερ, ενθ·1 άν. σ. 160.
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και εάν φονευ&η τό ταίριν τον και άπό τον κόσμον λείχρη,
εις δένδρον ου καθίζεται νά εχ>] χλωρά τά φύλλα,
140 νερόν κα$άριον απ' τήν γήν ποτε ουδέν τό πίνει-

πάντοτε εις πέτραν κάθεται, θρηνεί και ονχ υπομένει·
τον ούντροφόν του αναζητεί και πνίγει τον εαυτόν του1).

Συγκρίνοντες τά βυζαντινά ταύτα κείμενα πρός τά ανωτέρω δημώδη άσματα
και μοιρολόγια τής «θλιμμένης τρυγόνας» παρατηρούμεν, ότι τό θέμα τών έν λόγω
ασμάτων και μοιρολογιών είναι συναφές πρός τό τών βυζαντινών κειμένων. "Οπως
δηλονότι εις τά άσματα τό πουλί (τρυγόνα, πέρδικα κτλ.) ή ή ελαφίνα θρη-
νούν διά τήν άπώλειαν προσφιλούς των υπάρξεως και υποβάλλονται εις αυτοτυ-
ράννησιν, έτσι γίνεται και μέ τήν τρυγόνα εις τά εκ τού «Φυσιολόγου» και τών
άλλων δημωδών βυζαντινών κειμένων αποσπάσματα. 'Ενώ όμως εις τά βυζαντινά
κείμενα γίνεται λόγος μόνον διά τήν τρυγόνα, εις τά άσματα και τά μοιρολόγια
αΰτη υποκαθίσταται και υπό άλλων πουλιών και τής ελαφίνας. Παρά τούτο τό
θέμα και εις αυτά παραμένει τό ίδιον2). Κατά δέ τήν λαϊκήν παράδοσιν τό τρυ-
γόνι, όταν κελαηδή, νομίζει κανείς «ότι κλαίει και διακρίνει εις τήν φωνήν του
τον αριθμόν 18 και λέγει (ό λαός) ότι απώλεσε 18 συγγενείς του, διότι ητο πρό-
τερον άνθρωπος μεταμορφωθείς εις πτηνόν» 3). Σημειωτέον δ' ότι ή αιτιολογική
αΰτη παράδοσις συμφωνεί μέ τον στίχον τοΰ μοιρολογίου (αριθ. 3, στίχ. 3) «που
κάνει δεκοχτώ πουλιά, κανένα δεν αρνιέται».

'Εάν τώρα είσέλθωμεν εις λεπτομερεστέραν σΰγκρισιν άσμάτων καΐ, βυζαντι-
νών κειμένων, παρατηρούμεν τά εξής:

α') Εις τά εκ Λατσίδας Μεραμβέλου και εξ 'Αγίου Γε<»ργίου Λασηθίου Κρή-
της άσματα (άριθ. 1, στίχ. 2, αρ. 2, στίχ. 6) και εις τά μοιρολόγια (αριθ. 3, στίχ. 3,
άριθ. 4, στίχ. 17, άριθ, 5, στίχ. 3) ό θρήνος γίνεται άπό τό σαΐνι (καίτοι άρπα-
κτικόν), τό παγώνι, τήν τρυγόνα, τήν ελαφίνα και τον κοΰκκον διά τήν άπώλειαν
συζύγου4), τέκνου ή αδελφού. Τό oUto περίπου άπαντώμεν εις τον «Φυσιολόγον»

*) Δ. Ί. Μανροφρνδον, Εκλογή μνημείων τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης, Άθήνη-
σιν 1866, σ. 329.

2) Διά τοΰτο συμπεριέλαβα και τό μοιρολόγι τής ελαφίνας εις τά υπό έξέτασιν ασματα.

3) ΛΑ άριθ. 422 (Ήπειροθεσσαλία). Ή αύτη παράδοσις αναφέρεται και εις είδος
περιστεράς, δεκοχτονράς υπό τοΰ λαοΰ όνομαζομένης.

4) Και ή πέρδικα θρηνεί διά τήν άπώλειαν τοΰ συζΰγου και καταράται τον άετόν ή τόν
πετρίτην κατά τό §σμα τής β' ώς άνω κατηγορίας. Είς δέ τόν «Φυσιολόγον» κλαίει διά τά
παιδιά της:

700 Ή πέρδικα που έ'χααε τά ωά εκ τής φονλιας της

τρέχει ατά ορη, ατά βουνά, στάς ν άπας, ατά λαγκάδια
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(στίχ. 726-728) μέ τήν διαφοράν ό'τι είς aUtov γίνεται λόγος μόνον δια τήν άπώ-
λειαν συζύγου, ουχί δε τέκνου ή αδελφού:

Και εάν λάχη έξ αυτών ενας νά τελευτήση,
εύϋνς τό υπομένοντα ούδε σμίγει με άλλον,
αλλ'ε χει ΰρήνον και κλαυ^μόν άχρι τής τελευτής του').

'Ομοίως ό Ώριγένης, ώς ανωτέρω εΐδομεν, λέγει: «και ή τρύγων ένϊ μόνον
συνέρχεται» καί ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος: «μίμησαι, γνναι, τήν τρυγόνα· εκείνη
γάρ ένι άνδρι μιγεϊσα, έτέρω ουκ ε'τι μείγνυται κτλ.».

β') Εις τό εκ Βουρβούρων μοιρολόγι (αριθ. 3, στίχ. 6 καί 8) ή πέρδικα ή ή
τρύγων «.κι δπου εϋρη μαϋρο κάψαλο, πάει νά τά βόσκηση», «κι δπου εϋρη δροσο-
χόρταρο, μαραίνει και τό τρώει»· ομοίως καί είς τήν παραλλαγήν τού μοιρολογίου
«τής ελαφίνας» (αριθ. 5, στίχ. 6) δ κούκκος «κι αν εϋρη μαύρη καψαλιά, ·&ά
σκνψη νά βόσκηση». Τά αυτά περίπου λέγονται εις τον «Πουλολόγον» (στίχ. 446:
είς δένδρον κάλλιστον χλωρόν ού ϋ·έλω νά καθίσω) καί είς τον «Λύβιστρον καί
Ροδάμνην» (στίχ. 139: είς δένδρον ού κα&έζεται νά εχη χλωρά τά φύλλα).

γ') Εις τό εκ Λατσίδας ασμα (αριθ. 1, στίχ. 3-6) λέγεται διά τό σαΐνι:

Μά σά διψάση και καλά και δέ μπορ' ά περάση
βάνει τό ποδαράκι ντου και τό νερό ταράσσει.
Βάνει τό ποδαράκι ντον και τό νερό Μελαίνει
και τήν ασκιά ντου δέ χωρεί και πίνει και χορταίνει.

Όμοίως εις τό εκ Βουρβούρων μοιρολόγι (αριθ. 3, στίχ. 7) ή τρυγών:
κι δπου εϋρη βρύση, κρυόβρυση, ·&ελώνει και τό πίνει.

'Επίσης είς τό μοιρολόγι «τής ελαφίνας» (αριθ. 4, στίχ. 4):
κι δπ' εϋρη γαργαρό νερό ·&ολώνει και τό πίνει.

και κακκαρίζει δυνατά, κλαίει δια τά παιδιά της.

Βλ. Ch. Gidel - Ε. Legrand, ε. ά. σ. 264, στίχ. 700 κε.

Είς τόν «Φυσιολόγον» ώσαΰτως άναγινώσκομεν είς τό κεφάλαιον «περί περιστεράς» :
644 και ώστε ξή το ϋ·ηλυκόν, άλλον ουδέν γυρεύει,
ειμή τον εχει εξ αρχής τόν άρρεναν εκείνον
όμοίως και ό άρρενας άλλον ουδέν πορνεύει,
αλλ' οταν αποχωριστούν, κάμνουν μεγάλην ϋ·λΐψιν
και πάντα πέτονται όμοΰ ζευκται οί δύο αντάμα.

Βλ. Ch. Gidel - Ε. Legrand, ε. ά. σ. 261 - 2, στίχ. 644 κέ.
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Ωσαύτως ό κοΰκκος (άριθ. 5, στίχ. 4-5)

χρόνια κάνει νά mfj νερό και μήνονς νά β ο σκήση
κι άν εϋρη ξάστερο νερό, {δολώνει καϊ τό πίνει.

Είς δέ τό δίστιχον (άριθ. 6) λέγεται διά τό τρυγόνι «π' δταν χάση τό ταίρι
τον, πλιό <^του^> νερό δεν πίνει».

Τά αύτά περίπου άπαντώμεν καί εις τόν «Φυσιολόγον» (στίχ. 735-736),
όπου λέγεται διά τήν τρυγόνα:

καί, δταν ϋ·έ νά mfj νερόν, πρώτα τό συνταράσσει
και κάμνει το πολλά ·&ολόν, καί τότε σκύπτει, πίνει.

'Εν δέ τφ «Πουλολόγω» (στίχ. 449):

«εις βονρκολέαν κάθομαι νερόν Φολόν νά γέμη»
καί εις τόν «Λύβιστρον καί Ροδάμνην» (στίχ. 140):

«νερόν καΰάριον άπ' τήν γήν ποτέ ουδέν τό πίνει».

'Εκ τής συγκρίσεως ταύτης δυνάμεθα, νομίζω, μετά πιθανότητος νά είκάσω-
μεν, ότι τό θέμα τών έξετασθέντων δημωδών ασμάτων καί μοιρολογιών έ'χει ώς
πρώτην πηγήν τόν «Φυσιολόγον», κατόπιν δέ τά άλλα δημώδη βυζαντινά κείμενα,
ά'τινα, ώς δημώδη βιβλία, άνεγινώσκοντο υπό ευρυτέρου κοινού, ούχί δέ μόνον
υπό τών λογίων. Πιθανώς δέ καί τά φαναριωτικά στιχοπλόκια απέρρευσαν έκ τών
δημωδών μοιρολογιών, τά οποία ανώνυμοι ποιηταί διεσκεύασαν κατά τήν ίδικήν
των άντίληψιν καί τεχνοτροπίαν')· Προκειμένου τέλος περί τών συναφών δημω-
δών ασμάτων τών 'Ιταλών, Γερμανών, Ρώσων καί Ρουμάνων δύναται, νομίζω,
νά λεχθή, ότι καί ταΰτα από τής αύτής προήλθον πηγής, εφ' όσον «κατά τόν μέσον
αιώνα ό «Φυσιολόγος» διεσκευάσθη είς τήν άρχαίαν γερμανικήν, άγγλοσαξωνικήν,
ίσλανδικήν, γαλλικήν, ρουμανικήν, σερβικήν, ρωσικήν» 2) καί άλλας γλώσσας.

10-12-53

') Ώς εϊδομεν ανωτέρω, ό Κ. Kind λέγει περί τοϋ ύπ' αύτοΰ δημοσιευθέντος φανα-
ριωτικού στιχοπλοκίου τής «θλιμμένης τρυγόνας», ότι τό ασμα «εκράτησα από έναν "Ελληνα
εκ Κωνσταντινουπόλεως» καί ότι «υπάρχει ιδίως είς τάς νήσους τοϋ Αρχιπελάγους». Τοΰτο
όμως φερόμενον είς τά χείλη τοΰ λαοϋ θά είχεν ασφαλώς άλλην μορφήν άπό έκείνην, ποΰ
έχει έν τή «Ευνομία» τοΰ Κ. Kind (σ. 40).

2) Κ. Κρουμβάχερ, ε. ά. τ. Γ', σ. 179.
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