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Ελέχθη καί ύπεστηρίχθη ύπό πολλών, δτι οί λαοί τής Ελληνικής χερσονήσου
υπό ίστορικήν καί πολιτιστικήν έποψιν αποτελούν μίαν ενότητα'), τήν οποίαν οί
ξένοι ώνόμασαν βαλκανικήν. Οΰτω βαλκανικήν ενότητα εις μέν τήν τέχνην ευρί-
σκει ό Strzygowski2), εις δέ τήν λαογραφίαν ό Schneeweiss3). Καί δ ακαδημαϊ-
κός κ. Ά. Κεραμόπουλλος εις έ'να του βιβλίον λέγει: «αρκεί ν'άκούση κανείς διά τοΰ
ραδιοφώνου τήν λαϊκήν μουσικήν τών βαλκανικών χωρών, διά νά κατανόηση, πώς
συγχέεται ή μουσική περιουσία τών αντιστοίχων λαών»4). "Οθεν όχι άβασίμως
γίνεται λόγος καί περί βαλκανικής μουσικής, βαλκανικής ποιήσεως, βαλκανικής
αρχιτεκτονικής καί έν γένει περί κοινοΰ βαλκανικού πολιτισμού- Άκόμη καί είς
τάς γλώσσας, τήν Έλληνικήν, τήν Άλβανικήν, τήν Ρουμανικήν καί τήν Βουλγα-
ρικήν, ό Malecki ευρίσκει γενικούς κοινούς γλωσσικούς χαρακτήρας δ), νεώτερος δέ

* Διάλεξις γενομένη έν τφ Φιλολ. Συλλόγφ Παρνασσφ τήν 18ην Μαρτίου 1950,
δημοσιευομένη μετά τίνων προσθηκών.

') Ό Gustav Meyer έν Byz. Zeitschrift 8, 396 λέγει: «οί βυζαντινοί, ώς καί οί σημε-
ρινοί "Ελληνες, ώς έκ τής πολιτικής καί πολιτιστικής των ιστορίας συναπετέλεσαν μετά
τών λοιπών έν τή Βαλκανική χερσονήσφ ϊσχυσάντων κατά τόν μεσαίωνα λαών, ώς καί
μετά τών "Ανατολικών, μίαν ενότητα». Επίσης ό Κ. Krum.ba.cher, αύτ. 8, 557, τονίζει
τό γεγονός, δτι «δλοι οί λαοί τής Βαλκανικής χερσονήσου μέ τάς ανατολικώς καί δυτι-
κώς αύτής έκτεινομένας νήσους καί ένα τμήμα τής Μικράς "Ασίας συναπαρτίζουν μίαν
μεγάλην πολιτιστικήν ένότητα, τής όποιας τήν μέν ίστορικήν βάσιν αποτελεί τό βυζαν-
τινόν κράτος, τόν δέ συνεκτικόν δεσμόν ή ορθοδοξία». Βλ. καί Ά. Κεραμόπονλλον, Τί
είναι οί Κουτσόβλαχοι. Έν 'Αθήναις 1939, σελ. 67 κέ.

') Josef Strzygowski, Balkankunst έν Revue internat. des etudes balcaniques. Beo-
grad, 1935. "Ετ. 1, τόμ. 2 σελ. 21.

s) Ε. Schneeweiss, Allgemeines iiber das Folklore auf dem Balkan έν Rev. intern
d. et. bale. 1, 2 σελ. 180 κέ.

') Άντ. Κεραμόπονλλος, έ'νθ* άν. σ. 69.

®) Atti del III Congresso internaz. d. Linguisti, Roma 1933, σελ. 72.
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γεωγράφος, ό Ancel, δέχεται ότι αί άμοιβαΐαι επιδράσεις τών λαών τής Βαλκα-
νικής κατέληξαν εις άν&ρωπογεωγραφικήν σχεδόν ίσοπέδωσιν'). Οΰτω διεμορφώθη
κατά μικρόν 'ίδιος κλάδος ιστορικών σπουδών, ή Βαλκανολογία, καί ειδικά Βαλκα-
νικά 'Ινστιτούτα ίδρύθησαν πρό τίνων ετών έν Βελιγραδίφ καί Βουκουρεστίφ·

Δέν ημπορούσε φυσικά νά λείψη έν προκειμένω καί ή παραποίησις καί μερι-
κοί συγγραφείς, ώς ό βούλγαρος Ognjanov, συγχέοντες σκοπίμως τάς εθνότητας
καί δημιουργοΰντες εν έθνικόν αμάλγαμα έπλασαν καί «βαλκανικήν ήρωϊκήν μορ-
φήν», τόν Μάρκο Κράλιεβιτς, τόν όποιον άντιθέτως άλλοι, Σέρβοι καί Βούλγαροι,
διεκδικούν καθένας, έκ πολιτικών, ώς φαίνεται, ύπολογισμών, διά τόν 'ίδιον αύτοΰ
λαόν "Ετσι καί σκοποί πολιτικοί καί διεθνιστικοί ένεφιλοχώρησαν είς τάς τοιαύ-
τας αντιλήψεις.

"Ολοι τήν ενότητα ή τήν όμοιομορφίαν εΐς τάς εκδηλώσεις τής πνευματικής
ζωής καί τής τέχνης τών βαλκανικών λαών αποδίδουν ευλόγως εΐς τήν μακραίωνα
αύτών συμβίωσιν ύπό τήν αυτήν πολιτικήν διοίκησιν τής Ρώμης καί τοΰ Βυζαν-
τίου κατ' άρχάς, τών Τούρκων σουλτάνων κατόπιν.

'Ολίγοι όμως θέτουν καί τό έρώιημα ποια είναι τά κοινά στοιχεία εΐς τάς
εκδηλώσεις αύτάς καί πόθεν προέρχονται ταΰτα;3) Μέ άλλας λέξεις, πώς συναπηρ-
τίσθη ή μεγάλη αύτή πολιτιστική ένότης καί ποία ή συμβολή εκάστου τών βαλκα-
νικών λαών εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ κοινού αυτού βαλκανικού πολιτισμού; 'Επί
πλέον, μόνον ομοιότητας καί συμφωνίας έ'χομεν νά παρατηρήσωμεν εΐς τήν πνευ-
ματικήν, ύλικήν καί καλλιτεχνικήν ζωήν τών λαών αύτών ή καί διαφοράς, καί μά-
λιστα έθνικάς διαφοράς; καί ποίας ταύτας;

') Rev. intern, d. et. bale. 1, 1 σ. 130 κέ. Βλ. Ά. Κεραμόπονλλον, ένθ. άν. σ. 68.

2) Α. Ognjanov, Die Volkslieder der Balkanslaven, Berlin 1941, a. 27 κέ. 36.

3) Τινά έκ τών κοινών στοιχείων τής λαογραφίας τών Βαλκανικών λαών, αναφε-
ρόμενα ιδία είς τάς δοξασίας καί τά έθιμα αύτών, παραθέτει ό Schneeweiss, ένθ' άν.
σελ. 181 κέ. άλλά περιορίζων χρονικώς τήν διαμόρφωσιν τοΰ κοινού αύτοΰ πολιτισμού
είς μόνα τά 500 έτη, καθ' α ούτοι διετέλεσαν υπό τήν κυριαρχίαν τών Τούρκων, απο-
δίδει γενικώς τήν όμοιομορφίαν τοΰ λαϊκοΰ των βίου καθ' δλας αύτοΰ τάς πλευράς —
πλήν τής λαϊκής λατρείας — είς τήν ίσχυράν έπίδρασιν τών Τούρκων. 'Αλλά έκ τών
Τούρκων τοιαύτη πολιτιστική έπίδρασις δέν είναι νοητή. Οί 'Οθωμανοί Τούρκοι ανα-
πτυχθέντες είς έθνος έν τή Μικρά Άσίςι τό πρώτον καί είτα έν τή Βαλκανική άναλώ-
μασι κυρίως τοΰ ελληνικού έν αύταϊς στοιχείου δέν διεμόρφωσαν ίδιον τινα πολιτι-
σμόν ειμή είς ο,τι άφορφ τόν θρησκευτικόν των βίον. "Οσον άφορα τούλάχιστον τήν
τουρκικήν έπίδρασιν έπί τήν οίκοδομίαν βλ. τό βιβλίον μου «'Ελληνική οικία» σελ. 109,
σημ. 2. "Αλλο ζήτημα, αν οί Τούρκοι μέ τήν κακοδιοίκησίν των συνετέλεσαν εις τήν στα-
σιμότητα ή τήν όπισθοδρόμησιν τοΰ πολιτισμού τών Βαλκανίων.
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Διότι πρέπει καί τούτο νά έχωμεν ύπ' όψιν: οί διάφοροι λαοί δέν είναι, ώς
άλλοτε έπιστεύετο, μία ομοιόμορφος μάζα εθνικώς μή διαφοροποιημένη. Υπάρχουν
μέν βεβαίως εις όλους τούς λαούς στοιχεία πρωτογόνου διανοήσεως καί αίσθήσεως,
τά όποια είναι όμοια, απλά καί φυσικά, καθώς όμοιον, απλούν καί φυσικόν, είναι
κάθε τι τό πρωταρχικόν καί πρωτόγονον· άλλά τά στοιχεία αύτά δέν είναι καί τά
μόνα, άπό τά όποια γνωρίζεται ή πνευματική διάθεσις καί ροπή τών λαϊκών ομά-
δων. «Ή ουτοπιστική διδασκαλία, λέγει ό Ziegler, περί τής όμοιότητος παντός δ,τι
φέρει άνθρωπίνην μορφή ν έπενήργησεν όλεθρίως εις τήν έρευναν τής λαογραφίας,
καθώς καί τής προϊστορίας2·. "Οστις είναι πεπεισμένος περί τών πνευματικών καί
ψνχικών διαφορών τών άνθρωπίνων φυλών, αυτός γνωρίζει καί δτι οί λαοί, καί
μάλιστα τά ευρύτερα αυτών στρώματα, οΰτε όμοιοι μεταξύ των είναι έν τή ψυχική
των συστάσει άνά τόν πεπολιτισμένον κόσμον οΰτΕ πνευματικώς στενώς συγγενείς
πρός τούς καθαυτό πρωτογόνους.

Ευτυχώς κατά τά τελευταία έτη ή Λαογραφία απηλλάγη άπό τήν ξηράν πρω-
τογονολογίαν. Έκ παραλλήλου πρός τ' απλά στοιχεία πρωτογενούς μορφής ή Λαο-
γραφία άσχολεΐται καί περί άλλα σπουδαιότερα είς αυτήν φαινόμενα στοιχεία, καί
πρωτίστως περί τά στοιχεία εκείνα, τά όποια προσιδιάζουν εις έ'να λαόν καί άπο-
καλύπτουν τήν ψυχικήν αύτοΰ ίδιομορφίαν, τήν έί}νικήν του ψυχήν. Είναι δέ άναν-
τίλεκτον, ότι αί δημιουργικαί δυνάμεις τής εθνικής ψυχής είναι αί καθορίζουσαι
τόν χαρακτήρα τοΰ ιδιάζοντος είς κάθε λαόν πολιτισμού, τοΰ λαϊκού του πολιτι-
σμοΰ.Έκ τούτου τήν έρευναν δέν ενδιαφέρουν μόνον αί ομοιότητες και συμφωνίαι

)

πού παρουσιάζει ό πολιτισμός τών Βαλκανικών λαών, άλλά καί αί ΰπάρχουσαι
διαφοραί καί παραλλαγαί, αί όποϊαι έκπηγάζουν έκ τής ψυχικής ίδιοσυστασίας-
έκάστου έξ αυτών.

Είναι φανερόν, ότι τό πρόβλημα oUto είναι πολύπλοκον καί δέν λύεται μέ
τάς προσπαθείας ενός ή ολίγων μόνον ερευνητών.

Ώς προσπάθεια λύσεως αυτού έπί τοΰ πεδίου τής λαϊκής άρχιτεκτονικής τών
βαλκανικών χωρών δύναται νά θεωρηθή ή συγκριτική μελέτη, τήν οποίαν επεχεί-
ρησα εις τό βιβλίον μο\» «Ή Ελληνική Οικία. Ιστορική αυτής έξέλιξις καί σχέ-
σις πρός τήν οίκοδομίαν τών λαών τής Βαλκανικής». ΈκεΤ άπέδειξα, ώς νομίζω, ότι
τά σπίτια ιών Σλάβων τής Βαλκανικής είς τά συστατικά των μέρη διαφέρουν oU-
σιωδώς άπό τήν καθαυτό σλαβικήν οίκίαν καί ότι όλη ή έξέλιξις, τήν οποίαν ταύτα
παρουσιάζουν, συνετελέσθη έπί βαλκανικού έδάφους έξ έπιδράσεως τών μορφών
τής οίκοδομίας, πού ύπήρχον πρό τής καθόδου τών Σλάβων εις τήν έλληνικήν χερ-
σόνησον.

Καί τό αυτό ισχύει υπό ά'λλην έποψιν καί διά τάς οικήσεις τών 'Αλβανών
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'Αν έξαιρέσωμεν δηλαδή τάς άπλας, πρωτογόνους μορφάς τής αλβανικής κατοικίας,
αϊ όποΐαι, ώς είναι πιθανόν, άνήκουν είς παμπαλαίας οίκιστικάς καί οϊκοδομικάς
συνήθειας, κληροδοτηθείσας είς τούς 'Αλβανούς παρά τών αρχαίων 'Ιλλυριών
καί Θρακών, οι λοιποί σύνθετοι τύποι οΐκήσεως, καί μάλιστα αί διώροφοι πρόστυ-
λοι οϊκίαι, ώς έξειλίχθησαν μέ τήν ποικίλην διαμόρφωσιν τοΰ προστώου, καθώς καί
τό σύστημα τών υψηλών πυργοειδών οικήσεων, είναι έπείσακτοι είς τήν Άλβανίαν·
Λόγοι δέ όχι μόνον τεχνικής και εξελικτικής μορφής, άλλά καί γεωγραφικών καί
ιστορικών σχέσεων, πείθουν, ότι ή πρόοδος αύτη είς τήν οίκοδομικήν τής 'Αλβα-
νίας οφείλεται εις τήν δράσιν τών 'Ηπειρωτών καί Μακεδόνων μαστόρων, οί
όποιοι μέ τήν έκ παλαιάς παραδόσεως κληρονομηθεϊσαν τέχνην των είσήγαγον και
είς τήν Άλβανίαν μορφάς τής οίκήσεως συνθετωτέρας καί τελειοτέρας, έκτισαν δια-
τρέχοντες άπό νότου πρός βορράν τήν Άλβανίαν καί έδίδαξαν τήν οίκοδομίαν
τούς Αλβανούς, καθώς καί τούς άλλους λαούς τής Βαλκανικής.

Δέν προτίθεμαι νά πραγματευθώ γενικώς περί τοΰ κοινού αυτού βαλκανικού
πολιτισμού, άφοΰ αί έπί μέρους έργασίαι, πού απαιτούνται διά τήν γενικήν παρου-
σίασιν τοΰ προβλήματος, λείπουν. Θά άσχολη&ώ εδώ μόνον μέ τά ζητήματα, πού
παρουσιάζει ή δημώδης ποίησις τών βαλκανικών λαών.

Πρώτος ό Wilhelm Miiller, ό γερμανός μεταφραστής τών ελληνικών τρα-
γουδιών τής συλλογής Fauriel, επέστησε τήν προσοχήν τών λογίων είς τάς ομοιό-
τητας μεταξύ ελληνικής καί σερβικής ποιήσεως.

'Ακολούθως ό Gustav Meyer, επιφανής μελετητής τών βαλκανικών γλωσσών
καί τής λαογραφίας, διετύπωσε τό 1882 τήν άξίωσιν μιας ειδικής επιστημονικής
έρεύνης. «Οι διάφοροι, λέγει, έν τή Βαλκανική χερσονήσφ παρ' άλλήλους οίκούντες
λαοί, οι Σέρβοι, οί Βούλγαροι, οί Αλβανοί καί οί Έλληνες, άπολαύουν μιας πολύ
πλούσιας δημώδους ποιήσεως. Ίδίςι τό δημοτικόν έπος εμφανίζεται παρ' αύτοϊς
έξόχως καλλιεργημένον». Καί επιλέγει: «Είναι ζήτημα, πού ενδιαφέρει όλως ιδιαι-
τέρως τήν Κοινωνικήν Ψυχολογίαν, ν' άναζητήσωμεν καί καθορίσωμεν τά κοινά
στοιχεία, πού προσιδιάζουν είς τά τραγούδια τών τεσσάρων τούτων λαών»1). Δέν
ειχε, βλέπετε, άκόμη τότε ή 'Επιστήμη «ανακαλύψει» διά τοΰ Georg Weigand
έκ μόνης τής γλωσσικής των αύτοτελείας τούς Κουτσοβλάχους ή Άρομούνους ώς
πέμπτην, χωριστήν λαϊκήν ομάδα εΐς τήν Έλληνικήν χερσόνησον!

Εΐκοσιν ετη μετά τό άρθρον τοΰ Gustav Meyer ό γερμανός Βυζαντινολό-
γος Κάρολος Dieterich αφιέρωσε διεξοδικήν μελέτην εις τήν ερευναν αυτήν, προσ-
παθήσας ν' άνταποκριθή εΐς τήν άξίωσιν, τήν διατυπωθεΐσαν ύπό τοΰ Meyer· Δέν

!) G. Meyer, Essais und Studien zur Sprachgeschichte u. Volkskunde 1, 79 κέ.
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ήρκέσθη μάλιστα εις τήν άπλήν κατάδειξιν τών κοινών στοιχείων, πού παρουσιάζει
ή ποίησις τών βαλκανικών λαών, αλλ' έζήτησεν, όπου τοΰτο ήτο δυνατόν, καί νά
καθορίση τόν χαρακτήρα αυτών καί ν' άνευρη τάς πηγάς, τάς ρίζας, άπό τάς οποίας
άναδίδονται οί χυμοί, πού τρέφουν καί ζωογονούν τήν ποίησιν είς τά βουνά καί
τούς κάμπους τής χερσονήσου τού Αίμου1).

Ή μελέτη τοΰ μακαρίτου Dieterich δέν έτυχε τής δεούσης προσοχής παρ'
ήμϊν oU0' ευρε συνεχιστάς, μολονότι κατά τούς τελευταίους χρόνους αί συγκριτικαί
μελέται έπί τοΰ πεδίου τής δημώδους φιλολογίας έπετέλεσαν μεγάλος προόδους.
Και είναι μέν αληθές, δτι τό ύλικόν, επί τοϋ οποίου δ Dieterich εστήριξε τάς
παρατηρήσεις του, περιωρίζετο εις μεταφράσεις μεμονωμένων εκλογών άπό τούς
θησαυρούς τής ποιήσεως τών βαλκανικών λαών 8), ένω ή έρευνα έπί θεμάτων πα-
ρομοίας φύσεως απαιτεί πλούσιον καί διεξοδικόν συγκριτικόν ύλικόν, διά νά είναι
τά πορίσματα αυτής άσφαλή καί άπηκριβωμένα. 'Αλλ' ή εργασία τοΰ Dieterich
άποιελεΐ τήν πρώτην φιλολογικήν προσπάθειαν συγκριτικής εξετάσεως τών δημοτι-
κών τραγουδιών τών λαών τής Βαλκανικής καί παρά τά μειονεκτήματά της άξίζει
νά γίνη εδώ σύντομος περί αυτής λόγος.

Έν πρώτοις ή όμοιότης τοΰ πνευματικού βίου τών βαλκανικών λαών εμφαί-
νεται, κατά τόν Dieterich, σαφώς είς τόν τρόπον τής άντιλήψεως τής φύσεως καί
τής ζωής καί είς τήν άπόδοσιν αυτής έν τή ποιήσει. Ζωοποίησις τής φύσεως καί
άνθρωπομορφισμός, συνομιλίαι φυτών καί ζώων πρός τόν σκοπόν αλληγορικής
αίσθητοποιήσεως άνθρωπίνων σχέσεων, είναι κοινά είς τά νοτιοσλαβικά, ώς καί τά
νεοελληνικά άσματα, ενώ τό μεγαλειώδες «μάλωμα» τών βουνών είναι μάλλον ίδιον
τής ελληνικής μούσης. 'Ιδία ή συμμετοχή τών ζώων είς τάς τύχας τών άνθρώπων είναι
εν άπό τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής δημώδους ποιήσεως τών βαλκανικών λαών.
Χρησιμοποιείται είς πάντοτε νέας, σχεδόν άνεξαντλήτους παραλλαγάς· είς όλας τάς
δυνατάς περιστάσεις εισάγονται ζφα ώς εμπιστευμένοι φίλοι, ώς άγγελιαφόροι, ώς
σύμβουλοι, ώς πρότυπα ευγενών πράξεων, άλλά καί ώς προδόται μυστικών. Συνη-

ι) Κ. Dieterich, Die Volksdichtung der Balkanlander in ihren gemeinsamen
Elementen. Ein Beitrag zur vergleichenden Volkskunde (Zeitschrift des Vereins
fur Volkskunde, τόμ. 12 (1902) 145-155, 272-291, 403-415).

2) Αί έκλογαί τραγουδιών, πού έχρησιμοποίησεν είς τήν μελέτην του ό Dieterich,

είναι Talvj, Volkslieder der Serben, Leipzig 1853. Ad. Strmiss, Bulgarishe Volksdichtung,

Wien u. Leipzig 1895. G· Rosen, Bulgarische Volksdichtungen, Leipzig 1879 G. Wei■

gand, Die Arotnunen, Leipzig 1894. Herrmann Liibke, Neugriechische Volks — u. Liebeslie-

der in deutscher Nachdichtung 1895. Μόνον διά τά ελληνικά τραγούδια έχρησιμοποίησε

πλην τής εκλογής τοϋ Liibke καί κείμενα είς τήν Ιλληνικήν γλώοσαν.
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θέστατα ιδίως χρησιμοποιούνται πουλιά, κατά τό πλείστον γεράκια, ως αγγελιαφό-
ροι. Εΐς τάς άποστολάς αύτάς συχνά ό αποθνήσκων ήρως καλεί τό πουλί νά φάγη
άπό τό σώμα του, διά νά πάρη δύναμιν:

«Φάγε καί συ, καλό πουλί, άπ αντρειωμένου πλάτες,
νά κάμης πήχυ τό φτερό κάί πιθαμή τό νύχι».

Ή παράστασις αύτή, ή τόσον ιδιότυπος, άπαντα ομοίως εΐς σερβικά καί βουλ-
γαρικά τραγούδια, άλλά πρέπει, κατά τόν Dieterich, νά σχετισθή μέ ετέραν όλως
όμοίαν άντίληψιν, άπαντώσαν εΐς άλλα ελληνικά τραγούδια, κατά τήν οποίαν εκεί-
νος πού τρώγει άπό τό σώμα τοΰ νεκροΰ ήρωος καί πίνει άπό τά μάτια του είναι
ό Χάρος. Εΐς ενα μάλιστα άπό τά τραγούδια τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή ό Χάρος,
άφοΰ δέν ημπόρεσε νά καταβάλη τόν ήρωα εΐς τήν πάλην,

χρυσό? άτός έγίνηκε πάνω στην κεφαλήν του,

κι έσκαπτε μέ τό ννχιν του νά βκάλη τήν ψνχήν τον. (Κνπρ.).

Έπίσης διάλογοι, όπου τά πουλιά εκφράζουν τάς γνώμας των περί τών αν-
θρώπων ή ανταλλάσσουν τάς ειδήσεις των περι τής τύχης τών ηρώων, είναι έξ ίσου
προσφιλείς είς τούς Έλληνας, τούς 'Αλβανούς καί τούς Σέρβους. Εΐς τό τραγούδι
π.χ. τοΰ νεκροΰ αδελφού άπό τήν όμιλίαν τών πουλιών ή 'Αρετή αντιλαμβάνεται
τήν τραγικήν μοΐραν τού άδελφοΰ της- καί εΐς τό τραγούδι τής αιχμαλώτου γυναι-
κός πουλί πάλιν εκφράζει τήν φρίκην του «πδχει αδερφός τήν αδερφή στον κόρφο
τον κλεισμένη».

Όμοίως εΐς έ'να σερβικό τραγούδι οΐ κορυδαλλοί, βλέποντας έ'να ερωτικό
ζευγάρι κάτω άπό έ'να δέντρο, θαυμάζουν τήν ομορφιά τών δύο νέων καί εΐς έ'να
άλβανικό άπό τήν φλυαρίαν δύο πουλιών, πού κάθονται άντικρυστά, πληροφορού-
μεθα τήν άπαγωγήν μιας κόρης άπό κάποιον Τούρκον.

Πόσον συχνά και εΐς τά κλέφτικα μας τραγούδια δύο ή τρία πουλιά εισά-
γονται συνομιλούντα, διά νά κάμουν γνωστήν τήν τύχην τών ηρώων, είναι περιττόν
νά εΐπω. Προφανώς μέ τήν διαλογικήν αύτήν μορφήν τής ομιλίας τών πουλιών
άποσκοπεΐται μία υψηλή δραματική ενέργεια, όσον καί άν παρουσιάζεται αΰτη
τυπική καί μονότονος.

Όμοία στενή σχέσις υφίσταται καί μεταξύ τοΰ πολεμιστοΰ καί τοΰ πολεμικού
του ίππου. Τό άλογον είναι ό πιστός καί αχώριστος σύντροφος εΐς τήν νίκην ή τήν
θανήν. Ή τρυφερότης πρός τό άλογον επεκτείνεται καί εΐς αύτήν τήν σύζυγον
τού ήρωος, ή οποία παραθαρρύνει τό άλογον τοΰ συζύγου της εις τόν προκείμενον
αγώνα σχεδόν μέ τά ίδια λόγια εΐς έλληνικόν καί άλβανικόν άσμα καί τοΰ υπό-
σχεται πλουσίαν άμοιβήν έν περιπτώσει νίκης, όπως καί εις τό έ'πος τοΰ Διγενή.
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Καί δέν θέτει μόνον ή φύσις τά δημιουργήματα της προθύμως εΐς τήν διά-
θεσίν τοΰ ανθρώπου, άλλά καί ό 'ίδιος ό άνθρωπος έξασκεϊ έπί τής φύσεως συνει-
δητήν ή άσυνείδητον έπίδρασιν ε'ίτε απευθυνόμενος πρός αυτήν, διά νά έπικαλεσθη
τήν εύνοιάν της, ε'ίτε έπηρεάζων μέ τήν τύχην του τήν νεκράν φύσιν. 'Ερωτήσεις
καί προσφωνήσεις πρός τήν άψυχον φύσιν, τόν ήλιον καί τά άστρα, τά βουνά καί
τά δένδρα, τήν θάλασσαν καί τούς ποταμούς, ερωτήματα ακόμη καί πρός τόν «κα-
θρέφτη» είναι συνήθη είς τήν ποίησιν τών βαλκανικών λαών καί άφορμή πρός
τοΰτο είναι συνήθως πόνοι καί πόθοι τής καρδιάς. 'Αλλ' ιδιομορφία τής ελληνικής
καί αλβανικής ποιήσεως, έκδηλουμένη καί εΐς τά τραγούδια τών σλαβοφώνων τής
Μακεδονίας, είναι τό ότι ή άψυχος φύσις είναι τόσον βαθέως εμψυχωμένη, ώστε
επηρεάζεται άπό τήν άνθρωπίνην τύχην, ιδία είς θλιβεράς περιστάσεις, είς τρόπον,
ώστε ν' άλλοιώνεται καί νά μεταβάλλεται ή συνήθης αυτής δψις. Έφ' όσον δέ τό
είδος τοΰτο τής αισθηματικής έμψυχώσεως τής φύσεως παρουσιάζεται μόνον εΐς τήν
δημώδη ποίησιν τοΰ νοτίου τμήματος τής χερσονήσου, όχι δέ καί είς τήν σερβικήν,
ό Dieterich ευρίσκει καί εδώ ένα τεκμήριον ελληνικής έπιδράσεως, διότι ή συμπά-
θεια αυτή τής φύσεως πρός τόν άνθρωπον είναι αίσθημα γνησίως έλληνικόν καί
άνάγεται όχι εΐς τήν κλασσικήν, άλλ' εΐς τήν μεταγενεστέραν έλληνικήν, τήν ελληνιστικήν
έποχήν. Τφ ό'ντι εΐς τό εΐδυλλιακόν, αΐσθηματικόν πάθος τών Ελλήνων τής ελλη -
-νιστικής έποχής «έφαίνετο ώς νά κλαίη καί αυτή ή φύσις, συμπάσχουσα, ώς ό
Rohde λέγει, μέ τήν βασανισμένην άνθρωπίνην ψυχήν».

"Ενα αίσθημα, πηγάζον όμοίως έξ εσωτέρας αΐσθήσεως πρός τά θέλγητρα
τής φύσεως καί τής ζωής, τό οποίον ημπορεί νά χαρακτηρισθή ώς έπιθυμία τοΰ
τάφου, ευρίσκεται ωσαύτως έκπεφρασμένον εΐς τήν ποίησιν όλων τών βαλκανικών
λαών. Είναι μία κατηγορία ασμάτων, όπου κατά όλως άπλοϊκόν τρόπον οί τρόμοι
τοΰ θανάτου άποσκορακίζονται μέ μόνην τήν δύναμιν, πού δίδει ή χαρά διά τήν
άπόλαυσιν τής φύσεως, χαρά πού συνεχίζεται καί πέραν τής παρούσης ζωής χωρίς
τήν μεσολάβησιν καμιάς μεταφυσικής θεωρίας.

'Ωραιότατα τό α'ίσί)ημα αύτό τής ζωής έν τω θανάτω εκφράζεται εις τά
ελληνικά τραγούδια μέ τήν «άδάκρυτη καί άστέναχτη* παραγγελία τοΰ Δήμου πρός
τά παλληκάρια του:

Κάμετε το κιβοϋρι μου πλατύ, ψηλό νά γένγι,
νά οτέκω όρ§ός νά πολεμώ και δίπλα νά γεμίζω'
κι άπό τό μέρος τό δεξί αφήστε παραθύρι,
τά χελιδόνια νά 'ρχωνται, τήν άνοιξη νά φέρουν
καί τ' αηδόνια τόν καλό Μάη νά με μαϋαίνονν.
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Καί ή λατρεία αυτή πρός τήν φΰσιν καί τήν ζωήν έξεφράσθη ομοίως καί
εις άλλα μας τραγούδια καί μοιρολόγια, ιδία ώς πόθος κόρης:

Μάννα μου, νά με θάψετε σε πράσινο λειβάδι
δεξιά μεριά ν' αφήσετε ενα παραθυράκι,
)'ά μ,παίνγι δ ήλιος τό πρωί, δροσιά τό μεσημέρι
και τό ηλιοβασίλεμα νά μπαίνΐ] τό πουλί μου...

Είς ενα τραγούδι τών Σλαβόφωνων τής Μακεδονίας τά παράθυρα είναι τέσ-
σαρα: Τό πρώτο γιά τόν ήλιο, τό δεύτερο γιά τόν χα&αρόν άέρα, τό τρίτο γιά τή
δροσιά καί τό τέταρτο γιά τά κορίτσια, που πάνε στή βρύση, γιά νά φωνάζουν τή
φιλαινάδα τους νά πάη κι αυτή μαζί τους.

Είς άλλο δμως τραγούδι τών Σλαβοφώνων τής Μακεδονίας, καθώς καί εις
έ'να σερβικό, τό μνήμα χτίζεται μέν κατά τήν έπιθυμίαν τής κόρης μακρύ καί
πλατύ, άλλά τά παράθυρα λείπουν καί στά πόδια τής νεκράς τό τραγούδι τοποθε-
τεί μιά βρύση, πού ποτίζει έ'να κηπάκι, γιά νά μπορούν τά κορίτσια νά παίρνουν
έκεϊ νερό καί νά στολίζωνται μέ λουλούδια.

Εις τό τελευταΐον αύτό τραγούδι ή επιθυμία τής κόρης αφορά είς άλλα πρό-
σωπα, είναι τρόπον τινά ανιδιοτελής' εΐς τά δύο προηγούμενα άφορα εις τό ίδιον
αύτής πρόσωπον, είναι έγωϊστική. Εις εκείνο ή θαμμένη λογίζεται νεκρά, εις ταύτα
ζωντανή. Ή τελευταία αύτή εκδοχή ανταποκρίνεται πλήρως πρός τήν έλληνικήν
άντίληψιν περί τής μετά θάνατον ζωής. "Οθεν τά ελληνικά άσματα πρέπει, κατά
τόν Dieterich, νά θεωρήσωμεν καί εδώ πάλιν ώς τά άρχικά' «μόνον έν τή προϋ-
ποθέσει, ότι λαμβάνει χώραν μία έπέκεινα ζωή, έ'χει νόημα ή επιθυμία διά τό
φτειάξιμο τοΰ τάφου».

"Οπως δ' ή σχέσις τών άνθρώπων τής χερσονήσου μας πρός τήν φύσιν, έ'τσι
καί ή 'ίδια των ζωή, καί μάλιστα ώς έκδηλώνεται αύτη εις τόν έρωτικόν καί οΐκο-
γενειακόν βίον, παρουσιάζει κοινά στοιχεία, τά οποία εξηγούνται έπίσης άπό τάς
κοινάς εΐς αυτούς πολιτιστικός καί κοινωνικάς αντιλήψεις. «Ό βίος τών γυναικών,
λέγει ό Dieterich, είς τά Βαλκάνια είναι κλειστός, άλλ' έπειδή τούτο είναι απλώς
άποτέλεσμα κοινωνικής συνθήκης, τό δέ πάθος τών μεσημβρινών λαών εύρίσκεται
είς όξυτέραν αντίθεσιν πρός αύτό, έπόμενον είναι ή μυστικότης εΐς τόν έρωτικόν
βίον νά διαδραματίζη παρ' αύτοΐς πολύ μεγαλύτερον ρόλον ή παρά τοις άλλοις
Εύρωπαίοις. Αί συνεντεύξεις τών εραστών μόνον εΐς τό κρυπτόν ημπορούν νά λαμ-
βάνουν χώραν, όπου μόνον ή φύσις παραμονεύει ώς μάρτυς. 'Αλλά καί πρό αύτής
δ αγωνιών έρως δέν είναι ασφαλής καί έτσι ό άπηγορευμένος εκείνος χαρακτήρ
τής ερωτικής συνεντεύξεως ομού μέ τό εύδιέγερτον, ζωντανόν αίσθημα τής φύσεως
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τών λαών τούτων παρήγαγε μίαν σειράν τραγουδιών, τά όποια ώς άντικείμενον
έχουν τήν προδοσίαν τής άγάπης ύπό τής φύσεως.

Μέ τολμηράν φαντασίαν ολόκληρος ή περιβάλλουσα νεκρά φύσις γίνεται μία
άλυσις άπό προδότας. Είναι γνωστόν τό ώραιον τραγούδι τών ερωτευμένων:

Κόρη, οντάς έφιλειόμασταν, ννχτά ήταν, ποιος μας είδε;
— Μας είδε ή νύχτα κ ή αυγή, τ' άστρο και τό φεγγάρι,
και τ αστρον έχαμήλωσε, της θάλασσας τό είπε·
θάλασσα τό είπε τον κουπιοϋ και τό κουπί τον ναύτη
κι δ ναύτης τό τραγούδησε σ δλην την οικουμένη.

Είς τό σερβικό τραγούδι τό θέμα άναπτύσσεται σύμφωνα μέ τήν φύσιν τής
σερβικής γης' άντί φεγγαριού - θάλασσας - κουπιού - ναύτη τήν προδοσίαν εδώ ενερ-
γούν: λειβάδι- αγέλη - βοσκός - διαβάτης, άλλ' εις τήν άλυσιν αυτήν κατόπιν προστί-
θενται: ναύτης - καράβι - νερό - ή μάννα τοϋ κοριτσιού. Τό ΰγρόν δηλαδή στοιχεΐον
ΰπεισήλθεν άργότερα κατά όλως άσαφή τρόπον είς τό σερβικό τραγούδι, προφανώς
άπό παρανόησιν ελληνικών τραγουδιών».

Θά ήμποροϋσεν εδώ ν' άντείπη κανείς, ότι αί)ταίκαί άλλαι άκόμη ομοιότητες
άφοροϋν είς έπί μέρους στοιχεία καί μοτίβα, τά όποια δυνατόν νά εύρίσκωνται εις τήν
ποίησινκαί άλλων λαών, άποτελοΰντα στοιχεία ή κατάλοιπα μιας κοινής πρωτογόνου
λαϊκής ποιήσεως. Δι' αυτό καί νεώτεροι έρευνηταί, ώς ό John Meier, ό βαθύτερος
γνώστης τής δημώδους ευρωπαϊκής ποιήσεως, τήν έρευναν διά τήν διαπίστωσιν
τών κοινών στοιχείων εις τήν ποίησιν διαφόρων λαών και τόν καθορισμόν τής
προελεύσεως αυτών περιορίζουν εις σύνολα άπηρτισμένα ή εις μοτίβα άποτελοΰντα
τήν κεντρικήν ύπόθεσιν ή τό κύριον θέμα ενός άσματος ')· Καί άσματα δμως μέ
τήν αυτήν βασικήν ύπόθεσιν δέν λείπουν άπό τήν δημώδη ποίησιν τών βαλκανι-
κών λαών. Τέτοιο είναι π.χ. τό τραγούδι τής Λυγερής καί τοΰ Χάρου, τής Λυγερής πού

«καυχίστηκε πώς Χάρο δέν φοβάται,
γιατί εχει τους εννιά αδερφούς, τους καστροπολεμιτες
Κι δ Χάρος δπου τ άκουσε πολύ τοϋ βαρυφάνη'
μαϋρο πουλάκι γίνηκε κ' ελάβωσε την κόρη
μέσ στο λιανό τό δάχτυλο πού *χε την αρραβώνα».

') J. Meier, Volksliedwanderung und Volksliedforschung έν Archiv fur Literatur
und Volksdichtung, τ. ι (1949) σ. 179.

21
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Ή κόρη πεθαίνει, ένφ ό Κωνσταντίνος ερχεται μέ μεγάλο ψίκι νά πάρη τή
νύφη. Σάν έ'μαθε τό κακό πού τόν βρήκε

«σκνφτει, φιλεΐ γλυκά γλυκά, γλυκά τήν αγκαλιάζει,
χρυσό μαχαίρι νέβγαλε νάπ άργυρο φηκάρν
ψηλά ι/ιηλά τό σήκωσε και στήν καρδιά τό χώνει.
'Εκεί που ιΊάψανε τό νιο φύτρωσε κυπαρίσσι
κ' εκεί πού ·&άψανε τή νιά έβγήκε καλαμιώνα.
Λυγογυρίζει ή καλαμιά, σκύφτει τό κυπαρίσσι.
Κι ενα πουλί κελάδαε, σ αλλο πουλί ξηγειώνταν.
Γιά δες τα τά κακόμοιρα, τά πολυαγαπημένα,
δέ φιληϋ·ήκαν ζωντανά, φιλειουνται πεθαμένα.

Τοΰ τραγουδιού αύτοΰ μας ήσαν τό 1938 γνωσταί 142 παραλλαγαί, προερ-
χόμενοι άπό όλας τάς χώρας τοΰ Ελληνισμού, άπό τόν Πόντον καί τήν Καππα-
δοκίαν πρός ανατολάς, έ'ως τήν Κέρκυραν καί τήν Ζάκυνθον πρός δυσμάς καί άπό
τήν Κύπρον καί Κρήτην έ'ως τήν "Ηπειρον καί τήν βόρειον Θράκην.

Τό ίδιο τραγούδι μέ τήν ιδίαν ύπόθεσιν εύρίσκεται εΐς 7 μέν παραλλαγάς εΐς
τήν Βουλγαρίαν, είς 5 δέ είς τήν Κροατίαν καί είς 3 παραλλαγάς εΐς τήν Σλοβε-
νίαν. "Ητοι 15 παραλλαγαί σλαβικαί έ'ναντι 142 ελληνικών, αί όποϊαι έκτοτε ηύξή-
θησαν εΐς 170. Υπάρχουν καί 8 παραλλαγαί τοΰ ασματος εΐς γερμανικήν γλώσσαν
καί δι' αύτό περιελήφθη τούτο εΐς τό Corpus τών γερμανικών τραγουδιών, τά Deut-
sche Volkslieder πού εκδίδει τό Deutsches Volksliedarchiv τοΰ Freiburg
ύπό τήν σοφήν διεύθυνσιν τοΰ John Meier. Έκεΐ, είς τόν 2ον τόμον, σελ. 219—
240, ερευνάται κατά ύποδειγματικόν τρόπον ή όλη παράδοσις τών κειμένων καί τών
ιιελφδιών καί έκ τής συγκριτικής εξετάσεως άποδεικνύεται ότι πρόκειται περί ενός
καί τοΰ αυτού άσματος καί ότι πατρίς τού αρχικού τραγουδιού είναι ή 'Ελλάς τών
πρωίμων μεσαιωνικών χρόνων. «Πλασθέν τό άσμα, λέγεται έκεΐ, ύπό τοΰ ελληνι-
κού πνεύματος διεδόθη εΐς όλας τάς χώρας όπου λαλείται ή ελληνική γλώσσα καί
κατόπιν άπό εδώ έξεχύθη έν άσματικτ) μάλιστα μορφή εΐς ογκώδη κύματα πρός
βορράν καί κατέκλυσε τήν Βουλγαρίαν, Κροατίαν καί Σλοβενίαν" διά τών δύο
τελευταίων χωρών έφθασε καί είς τήν γεριιανικήν γλωσσικήν νησίδα Gottschee,
καθώς καί εΐς τήν περιοχήν τοΰ Κάτω Δουνάβεως καί τών Σουδήτων ορέων καί
πιθανώς καί εΐς άλλας γερμανικός περιοχάς εΐς τά δυτικά μεθόρια τοΰ Σλαβισμοΰ
(Σιλεσίαν, Lausitz)». Καί τήν έλληνικήν προέλευσιν τοΰ άσματος έπιβεβαιοΐ ή συγ-
κριτική μελέτη τών μελωδιών, αφού οί τόνοι τοΰ ελληνικού τραγουδιού άνευρίσκον-
ται είς τό γερμανικόν τραγούδι τής Gottschee.
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Όμοίως διαδεδομένα είς όλους τούς λαούς τής Βαλκανικής είναι και άλλα
ςίσματα, ώς τοΰ νεκροΰ αδελφού, τού γεφυριού τής "Αρτας, τής Ήροϋς καί τοΰ
Λεάνδρου. Καί τά άσματα αυτά έξητασεν ό Κ. Dieterich, άναλύσας δέ τήν ύπόθε-
σιν, ή οποία ύπόκειται εις έ'καστον έξ αυτών, ευρεν έκ λόγων έσωτερικής αιτιολο-
γήσεως τού μύθου άρτιωτέρας τάς ελληνικάς συνθέσεις καί κατέδειξε τήν έλληνικήν
τών ασμάτων καταγωγήν. Συγχρόνως όμως διεπίστωσε καί διαφοράς είς τό πνεύμα
και τήν σύνθεσιν αυτών, όφειλομένας προφανώς εΐς διαφοράς τών άντιλήψεων καί
τών χαρακτήρων τών καθ' έ'καστον βαλκανικών λαών, τών οποίων ή έξέτασις, ώς
λέγει, ενέχει καί ψυχολογικόν ενδιαφέρον. Εΐς τήν διαπίστωσιν δ° αύτήν ήχθη καί
έκ τής εξετάσεως τών κύκλων παραστάσεων, εις τάς οποίας ενσαρκώνονται αί ΐδέαι
περί δυνάμεων τής φύσεως καί τής μοίρας. Είναι δέ λίαν χαρακτηριστικόν, ότι αί
δυνάμεις τού σκότους, καθώς καί μορφαί άπό τόν κόσμον τοΰ παραμυθιού, έ'δω-
σαν παρά τοις Σλάβοις τήν ΰλην εΐς συνθέσεις ποιητικάς, ώστε τά άσματα τών Σέρ-
βων καί τών Βουλγάρων γέμουν εξωτικών δαιμονίων καί ο,τι παρ' ήμΐν καί παρ'
άλλοις λαοίς διετυπώθη εΐς παραδόσεις καί παραμύθια, τοΰτο παρ' έκείνοις άπε-
τέλεσε θέμα ποιητικής επεξεργασίας.

Διά νά συμπληρώση τέλος τήν προβληθεΐσαν πρό ημών εικόνα, ό Dieterich
έσκιαγράφησε μέ ολίγας άδράς γραμμάς τήν μορφολογικήν ενότητα έν τή λαϊκή
ποιήσει τών Βαλκανίων, ώς αΰτη εκδηλώνεται είς τά εσωτερικά μέσα έκφράσεως,
τάς εικόνας καί τά σχήματα τού λόγου, ώς καί εΐς τάς έξαντερικάς μορφάς τής
έκφράσεως, τό μέτρον καί τήν μελωδίαν.

Θά παραλείψω τόν λόγον περί τών αλληγοριών και τών παρομοιώσεων, τών
παραβολών και μεταφορών, τών επαναλήψεων καί τών άλλων σχημάτων, πού πα-
ρουσιάζει ή δημοτική ποίησις Ελλήνων, 'Αλβανών, Σέρβων καί Βουλγάρων. Θά
σημειώσω μόνον τήν συμφωνίαν, πού παρατηρείται εΐς τήν στιχουργίαν. Οΰτως ό
τροχαϊκός 8σύλλαβος, ό όποιος είναι ό συνήθης στίχος τών αλβανικών, κουτσοβλα-
χικών καί βουλγαρικών ασμάτων, είναι έξ ίσου διαδεδομένος όχι μόνον εΐς τήν
νεοελληνικήν, άλλά καί εΐς τήν βυζαντινήν δημώδη λογοτεχνίαν, ώστε νά μή μένη
καμία αμφιβολία, ότι άπέρρευσεν άπό βυζαντινήν πηγήν. Καί ό Ιδσύλλαβος, ό
όποιος κατά τόν 16ον καί 17ον κυρίως αιώνα άπαντα εις τά βουλγαρικά άσματα,
κατά τόν βούλγαρον καθηγητήν Μ. 'Αρναοΰντωφ, είναι ελληνικής προελεύσεως 1).
Μόνον τού τροχαϊκού ΙΟσυλλάβου, πού επικρατεί εΐς τήν δημώδη σερβικήν ποίησιν,
δέν είναι σαφής ή προέλευσις.

Και τό γενικόν πόρισμα τής Ιρεύνης τοΰ Dieterich είναι εξόχως ένδιαφέ-

') Βλ. Λαογραφίαν, τ. ΙΑ' σ. 276.
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ρον. «Παρά τήν εξωτερική ν γλωσσικήν διαφοράν ολοι οΐ λαοί τής χερσονήσου τού
Αίμου συνεδέθησαν εΐς τό παρελθόν δι' ενός εσωτερικού δεσμού αΐωνοβίου κοινού
πολιτισμού. Όπως στοιχεία γλωσσικά εΐσεχώρησαν εκ τής λατινικής, ιταλικής καί
τουρκικής καί ήπλώθησαν όμοιομόρφως επί όλων τών φυλών τής χερσονήσου, έτσι
καί αί εκδηλώσεις άπό τόν κόσμον τής φαντασίας εΰρον πέρα παντός γλωσσικού
φραγμού τόν δρόμον των πρός τά μάλλον απομεμακρυσμένα σημεία τής ευρείας
περιοχής. Τό γεγονός αυτό ήδυνήθη φυσικά νά συντελεσθή μόνον διά στενής έξω-
τερικής καί εσωτερικής έπαφής, ή οποία πάλιν κατέστη δυνατή έν μέρει μέν διά
τής συμβιώσεως καί τής πολλαπλής φυλετικής άναμείξεως, έν μέρει δέ διά τών
παντοίων ιστορικών σχέσεων, έν μέρει τέλος διά τής κοινής εκκλησίας.

"Ολαι λοιπόν έκεΐναι αί κοιναί ποιητικαί παραστάσεις και αισθηματικοί εκ-
φράσεις δέν είναι κατά ταύτα ή ιστορικά τεκμήρια τού πολιτισμού, προερχόμενα
έκ μιας έποχής, ότε ή κοινότης τού πολιτισμού τών λαών τούτων δέν ειχεν άκόμη
διαταραχθή άπό ιδιαιτέρας έθνικάς επιδιώξεις καί ή πνευματική ιδιορρυθμία εκά-
στου τούτων ήτο άκόμη άδιαμόρφωτος. Όπωσδήποτε δμως καί αΰτη μας παρου-
σιάζεται άρκετά σαφής έν τή δημοτικη ποιήσει, καί, ώς λέγει ό Dieterich, δέν
θά ήτο δΰσκολον εΐς τάς παρατηρηθείσας υπ' αυτού συμφωνίας καί ομοιότητας
ν' αντιταχθούν πολλαί διαφοραί καί παραλλαγαί, αί όποΐαι έχουν βαθυτέραν τήν
ρίζαν καί είναι μάλλον ψυχολογικού καί φυλετικού χαρακτήρος.

Έν πάση περιπτώσει ή κοινότης τού πολιτισμού, ώς διεσαφηνίσθη εΐς τά
παρατεθέντα παραδείγματα, άνήκει καθ' ολοκληρίαν εΐς τό παρελθόν, δηλονότι εΐς
τήν έποχήν, καθ' ην τό Βυζάντιον ήτο τό επικρατούν πολιτικόν καί πνευματικόν
κέντρον ενός ισχυρού κράτους, τοϋ οποίου τό κέντρον τοϋ βάρους εκείτο έπί τής
ελληνικής χερσονήσου. Μόνον διά τής συγκεντρωτικής δυνάμεως τοϋ Βυζαντίου συν-
ετελέσθη ή πνευματική αυτή άφομοίωσις τών ΰποτεταγμένων εΐς αυτό λαών...»

Βεβαίως τό Βυζάντιον ώς κράτος καί ώς όργάνωσις δέν συνετέλει εΐς τοΰτο.
Φορεύς καί μεταφυτευτής τών νέων πολιτιστικών αγαθών έν τω κύκλω τών φυλε-
τικώς ξένων λαών ήτο ό λαός, όστις ένεσάρκωνε τήν δΰναμιν τού Βυζαντίου καί
όστις καί μετά τήν πτώσιν αυτού, έπί μακρόν άκόμη, έθεωρεϊτο ώς ό καθαυτό πνευ-
ματικώς κυρίαρχος λαός τής χερσονήσου, ό ελληνικός λαός. «"Ετσι εξηγείται, λέγει ό
Dieterich, ότι τόσον πολλά έκ τών διαπιστωθέντων κοινών στοιχείων καί μορφών
έν τή ποιήσει τών χωρών τοϋ Αίμου εδέησε ν άναγνωρίσωμεν ώς ελληνικά, ότι
δηλαδή μετεδόθησαν εΐς τούς γειτονικούς λαούς ύπό τών Ελλήνων. 'Ακόμη καί στοι-
χεία άνατολικά έφθασαν διά τής ελληνικής μεσολαβήσεως εΐς τούς άκόμη ήμια-
γρίους λαούς τής Βαλκανικής.

Τό γεγονός τοΰτο είναι τόσον φυσικόν, ώστε θά έπρεπε μάλλον νά θαυμάζη
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κανείς, αν θά συνέβαινε τό άντίθετον. Τά βαρβαρικά φύλα κατέκλυσαν τήν χερσό-
νησον, οί Έλληνες τά άνεμόρφωσαν πνευματικώς. Καί ή πνευματική αυτή ύπερο-
χή τοΰ Ελληνισμού, ή ανωτέρα τών Ελλήνων φαντασία καί τό χάρισμα τής καλ-
λιτεχνικής διαμορφώσεως τής ύλης έξεδηλώθη καί είς τήν δημώδη ποίησιν καί
τοιουτοτρόπως ή σφραγίς τοΰ πνεύματος των και τής μορφολογίας των ένετυπώθη
άνεξιτήλως έπί τών γειτονικών των λαών».

Εννοείται ότι, ένφ ή ποιητική ΰλη ευρίσκεται όπωσοΰν συμμέτρως κατανε-
μημένη καθ' όλην τήν ευρεΐαν αύτήν περιοχήν, ή επεξεργασία αύτής διεμορφώθη
έκασταχοΰ διαφόρως, άναλόγως τής ποιητικής ιδιοφυΐας εκάστου τών λαών τούτων.

Τοιαύτην ίδιοφυΐαν έκέκτητο έξ όλων τών σλαβικών φύλων μόνον τό σερβι-
κόν καί διά τοΰτο οί Σέρβοι κατέχουν τρόπον τινά αύτοτελή θέσιν ύπό τήν έ'πο-
ψιν τής ποιητικής δημιουργίας· άλλως τε καί γεωγραφικώς ήσαν μάλλον απομεμακρυ-
σμένοι άπό τήν έλληνοανατολικήν σφαΐραν πολιτισμοΰ, ώστε, ώς λέγει ό Dieterich,
«μόνον τά ισχυρότατα καί βαθύτατα ρεύματα ημπορούσαν νά διασείσουν τόν στε-
ρεώτερον θεμελιωμένον κόσμον τής φαντασίας καί τοΰ αισθήματος των, άλλ' όχι
καί τό έλαφρόν κυμάτισμα ενός λεπτότερον διατεθειμένου καί όλιγώτερον πρωταρ-
χικού πνεύματος, οίον ήτο τό έλληνικόν. "Οθεν τούτο έδόνησε μάλλον τά έγγύτερον
πρός αύτό εγκατεστημένα μικρότερα καί όλιγώτερον προικισμένα μέ τά δώρα τής
φαντασίας φύλα τών άλλογλώσσων, τών 'Αλβανών, τών Σλαβοφώνων τής Μακε-
δονίας καί τής νοτίου Βουλγαρίας καί τών Κουτσοβλάχων, τών οποίων ή λαϊκή
ποίησις εμφανίζεται καθ' ολοκληρίαν εξελληνισμένη. Περί τοΰτου δύναται τις ευκό-
λως νά πεισθή, αν συγκρίνη έπί παραδείγματι τήν νοτιοβουλγαρικήν συλλογήν
ασμάτων τού Georg Rosen μέ τήν βορειοβουλγαρικήν τοΰ Adolf Strauss. Τά
νοτιοβουλγαρικά είναι συντομώτερα, άλλά ζωηρά εΐς χρώμα, αδρά εΐς έπινόησιν, λυ-
ρικώς εμπνευσμένα άλματα, τά βορειοβουλγαρικά μέτριαι, γεμάται μέν δύναμιν καί
αίσθημα, άλλ' όμως εστερημέναι χρώματος καί φαντασίας, πανομοιότυποι, άνεπεξ-
έργαστοι έπικαι ραψφδίαι». Οΰτως έχομεν πρό ημών μίαν έπί τών προϊόντων τού
πνεύματος τών λαών έδραζομένην διαφοράν εΐς τήν ψυχική ν ΐδιοσυστασίαν τών
Σλαβοφώνων τής Μακεδονίας άπό τών βορείως τοΰ Όρβήλου και τοΰ Αίμου
οϊκούντων Βουλγάρων.

Κατά ταύτα ή κουτσοβλαχική, ή νοτιοβουλγαρική και έν μέρει ή άλβανική
λαϊκή ποίησις εμφανίζονται ώς παραφυάδες τής ελληνικής ποιήσεως, ή δέ σερβο-
κροαηκή ΐσταται ε'ίς τινα άπόστασιν, άποτελοΰσα ιδίαν ομάδα' μεταξύ δ' αύτής
καί τής ελληνικής, σχεδόν εν τφ μέσα), ΐσταται ή βορειοβουλγαρική ποίησις, μόνον
δ' όσον αφορά τά έπικά άσματα είναι αΰτη τρόφιμος τής σερβικής Μούσης.

Μίαν άδράν παράστασιν τών διαφορών τούτων έν τή δημώδει ποιήσει μας



310

Γ. Α. ΜΕΓΑ

δίδει ό αυτός γερμανός ερευνητής: «"Αν, λέγει, το θεμελιώδες στοιχείο ν τών ελλη-
νικών ερωτικών ασμάτων είναι έ'να έσωτερικόν ψυχικόν βάθος, πού συχνά άνατα-
ράσσεται παρατόλμως ύπό ευκινήτου φαντασίας καί ψυχικής ορμής, είς τήν έρω-
τικήν ποίησιν τών Σέρβων φαντασία, πνεύμα καί α'ίσθημα φαίνονται ώς νά
διατελούν είς περισσότερον άρμονικήν καί αφελή συμφωνίαν' τά ελληνικά έρωτικά
ςίσματα ενεργούν συχνά ώς έ'να παράδοξον κράμα άπό Heine καί Lenau, τά σερ-
βικά ώς τά τοΰ Storm' τά πρώτα επενεργούν ώς έργα ζωγραφικά, τά σερβικά ώς
έργα πλαστικά, εκείνα ώς μικρές άκουαρέλλες, αυτά ώς ανάγλυφες καί χρωματιστές
στήλες. Έντονωτέρα άκόμη είναι ή διαφορά ώς πρός τά ιστορικά ή επικά ςίσματα
τών δύο λαών: εδώ ή λιτότης είναι πρός τό μέρος τών Ελλήνων, τό έπικόν πλά-
τος πρός τό μέρος τών Σέρβων" εκείνα έχουν δραματικόν, αυτά έπικόν χαρακτήρα.
Τοΰτο παρετήρησεν ήδη ό Gustav Meyer : τά σερβικά άσματα, λέγει, είναι πολύ
εκτεταμένα καί ενίοτε τέρπουν τόσον ολίγον, όσον αί ευρεΐαι στέππαι, άπό τάς
οποίας προέρχεται ό σλαβικός λαός· τά ελληνικά είναι συνήθως πηγαία, άποσπα-
σματικά, υπαινισσόμενα μάλλον παρά διεξερχόμενα τήν ύπόθεσιν, παρά ταύτα
διαυγή ώς ό αήρ τού νότου».

Όσον αφορά τήν βουλγαρικήν καί δή τήν βορειοβουλγαρικήν ποίησιν, Βούλ-
γαροι τίνες συγγραφείς προσεπάθησαν συγχέοντες σκοπίμως τάς έθνότητας, τήν
σερβικήν καί τήν βουλγαρικήν, νά εξομοιώσουν τήν βουλγαρικήν ποίησιν μέ τήν
σερβικήν, διά νά προσδώσουν εις τήν ποίησιν τοΰ έθνους των τά προτερή-
ματα καί τήν άξίαν τής σερβικής ποιήσεως ')· 'Αλλ' ήδη ξένοι μελετηταί, ό
Dozon, ό Soerensen, δ Kravkov, παρετήρησαν τήν μεγάλην διαφοράν τής
δημώδους σερβικής ποιήσεως άπό τής βουλγαρικής. «Σέρβοι καί Βούλγαροι,
λέγει ό Asmus Soerensen, είναι ό'χι μόνον γλωσσικώς καί ιστορικώς κεχωρισμένοι
άπ° αλλήλων, άλλά καί τόσον τελείως διαφορετικοί κατά τόν χαρακτήρα λαοί, ώστε
ή όλη δημώδης ποίησίς των διαφέρει κατά τε τήν μορφήν καί τό περιεχόμενον»
καί περαιτέρω: « ... έ'νας όλως διάφορος κόσμος παραστάσεων, αισθημάτων καί
μορφών παραστάσεως» 2). Όσον δ' άφορα τά έπικά $σματα τών Βουλγάρων, ό Soe-
rensen δέχεται, ότι ταύτα 100 % προέρχονται άπό τά σερβικά έπη.

Έξ όσων ανωτέρω έξεθέσαμεν συνάγεται ότι, όσον περισσότερον έντείνει τις
τήν προσοχήν επισκοπών τόν πολύμορφον καί πολύχρωμον πίνακα, πού συναπαρ-
τίζει ή δημοτική ποίησις τών βαλκανικών λαών, τόσον όξυτέρας διακρίνει, παρά

1) L. Ognjanov, Die Volkslieder der Balkanslaven, Berlin 1941 σ 27.

*) Soerensen, Beitrag zur Geschiche der Entwicklung der serbischen Helden-
dichtung (Arch. f. Slav. Phil. IV σ. 98). Βλ. Ognjanov, αντ. a. 39 κέ.
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τάς ύπαρχούσας ομοιότητας, τάς διαφοράς είς τά καθ' έ'καστον, διαφοράς, αί όποϊαι
πηγάζουν άπό τήν "ψυχικήν ίδιοσυστασίαν τών καθ' έ'καστον λαών ')·

Τοιαϋται διαφοραί γίνονται εμφανείς κατ' εξοχήν εΐς τούς κύκλους τών Ασμά-
των, πού στρέφονται περί τά ονόματα δύο ήρώων άντιπροσωπευτικών δύο λαών, τών
Ελλήνων καί τών Σέρβων, τόν Διγενή Άκρίταν καί τόν Μάρκο Κράλιεβιτς.

Περί τών ασμάτων τούτων ό μακαρίτης Dieterich έδέχετο, ότι παρά τήν διά-
φορον διαμόρφωσιν, πού υπέστη ό κύκλος τών σχετικών παραδόσεων εΐς τούς "Ελ-
ληνας καί εΐς τούς Σλάβους, όμως έ'χουν μίαν κοινήν άρχήν. Κατά τόν Dieterich
καί ό Μάρκος εμπίπτει είς τήν σφαΐραν τοΰ πολιτισμού τοΰ Βυζαντίου, καί ό Μάρ-
κος υπηρετεί τόν βασιλέα τής Κωνσταντινουπόλεως, όπως ό Διγενής. Παρά τήν
διαφοράν τών ονομάτων τά εΐς τούς ήρωας τούτους άναφερόμενα άσματα παρου-
σιάζουν τόσον καταπληκτικός ομοιότητας, ώστε ή εκδοχή μιας εσωτερικής μεταξύ
αύτών συναφείας νοείται οίκοθεν.

"Ας ΐδωμεν λοιπόν έν γενικωτάτη έπισκοπήσει τούς δύο αύτούς κύκλους πα-
ραδόσεων καί ασμάτων καί πρώτον τόν άκριτικόν κύκλον τοΰ Διγενή.

Ό Διγενής 'Ακρίτας είναι ό κατ' εξοχήν συμβολικός ήρως τοΰ μεσαιωνικού

') Ό φίλος Dr. Erich Seemann, συνεργάτης τοΰ καθηγητού John Meier είς τό
Deutsches Volksliedarchiv τοΰ Freiburg εΰηρεστήθη είς έπισιολήν χου άπό 13 Αυγούστου
1950 νά μοί διατύπωση χ ή ν γνώμην χου έπί τών άνωτέρω, τήν οποίαν σκόπιμον κρίνω νά
παραθέσω ένταϋθα : Sie umreissen ein sehr interessantes Gebiet, das mich schon
immer, vor allem im Hinblick auf das Volkslied, gefesselt hat. Eine umfassende
Arbeit iiber das Volkslied auf dem Balkan wiirde sich sicherlich lohnen.... Bei
meinen Forschungen habe ich immer wieder die Beobachtung gemacht, dass Lied-
themen und Motive recht freiziigig von Volk zu Volk wandern; wie aber die The-
men im einzelnen ausgestaltet werden, welcher Mittel sich dabei der Sanger be-
dient, wie er die seelische Haltung und Gefiihlswelt der von ihtn besungenen
Gestalten zeichnet, darin driickt sich dann docb wesenhaft spezifisch Nationales
aus. Und hierbeginnen eigentlich erst die interessanten Aufgaben fur die volkskund-
liche Forschung. Eine solche Untersuchung diirfte auch nicht auf das Thematische
der Lieder (aller Gattungen) sich beschranken, sondern miisste in gleicher Weise
auch die anderen Komponenten des Volksgesanges beriicksichtigen: Form, Metrum,
Vortrag, Melodie. Sangerschaft, Lebensverbundenheit usw. Sicherlich wiirde dahinter
gewissen einheitlichen Ziigen ein im einzelnen doch recht buntes Bild vom balkan-
ischen Volksgesang auftauchen, das es dann galte, geschichtlich zu unterbauen,
und der Frage ware dabei nachzugehen, aus welcher Kultur und aus welchem
Volkstum die einzelnen Ziige stammen, und wie dazu das geschichtliche—teilweise
gemeinsame—Schicksal der einzelnen Balkanvolker beigetragen hat- Wer wird das
Werk einmal schreiben ?....»
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Ελληνισμού. Τά κατά τήν καταγωγήν του έχουν χροιάν μυθιστορηματικήν. Πολλά
άπό τά κατορθώματα του μετέχουν τοϋ θαυμαστού, άφοΰ χαρακτηριστικόν τοϋ ακρι-
τικού ήρωος είναι ή τιτανική του δύναμις, ή εξαιρετική σωματική του ρώμη. 'Αλλ'
ή όλη του ζωή καί οί άθλοι είναι ή ένσάρκωσις μιας ολοκλήρου έποχής, τής Ιποχής
τών μεγάλων συγκρούσεων πρός τούς Άραβας άνά τάς κλεισούρας τοΰ Ταύρου καί
Άντιταύρου ή παρά τάς καλαμώδεις όχθας τοΰ Ευφράτου.

Οί χρόνοι πού μας χωρίζουν άπό τήν σκοτεινήν έκείνην έποχήν, ή έλλειψις
ειδήσεων, κάμνουν τόν ήρωα μας νά πλανάται έπάνω άπό τά όρια τοΰ χρόνου
καί τοϋ τόπου. Έν τούτοις ό Henri Gregoire, ό ελληνιστής πού άφιέρωσε
πολλάς καί σπουδαίας μελετάς, αυτός καί οί μαθηταί του, εις τήν έρευναν τοϋ με-
σαιωνικού μας έπους, πιστεύει ότι άνευρίσκει τόν άθάνατον Διγενή είς τήν χρονο-
γραφιαν τοΰ Θεοφάνους. Είναι «ό Διογένης, ό τών Ανατολικών τουρμάρχης, άνήρ
ικανός», ό όποιος έπεσε τό 788 εις λυσσαλέαν μάχην έναντίον τών Αράβων εις έ'να
άπό τά στενά τής οροσειράς τοΰ Ταύρου 1). Ή φήμη του παρέμεινεν άπό τοϋ
θανάτου του ζωντανή και τό δνομά του συνεδέθη μέ γεγονότα καί πρόσωπα θρυ-
λικά τών κατόπιν έπικών χρόνων τοϋ 9ου καί 10ου αιώνος. Διότι ό Διγενής δέν
είναι ό μόνος τοΰ μεσαίωνος ήρως, τοΰ οποίου διετηρήθη ή μνήμη. Καί άλλων
άνδρών τής ήρωϊκής έποχής τοϋ Βυζαντίου τά ονόματα καί αί άνδραγαθίαι επέζη-
σαν είς τήν μνήμην καί τό άσμα τοϋ λαού. «Ήτο έκείνη μία έποχή, πού οί δη-
μοτικοί τραγουδιστές, όπως λέγει ό Gregoire, έξέφρασαν πετυχημένα τά αισθήματα
τής κοινωνίας τους, τόν θαυμασμόν της πρός τούς ύπερανθρώπους ήρωες καί έξύ-
μνησαν μέ έμπνευση πρωτάκουστα ανδραγαθήματα».

"Ετσι ό Διγενής Ακρίτας, άφοΰ είσεχώρησε είς τήν ποίησιν τοϋ λαού «υψώ-
θηκε σέ σύμβολον τοΰ Έλληνισμοϋ, τοΰ ηρωισμού καί τής άνθρωπότητος» καί στο
τέλος έγινε τό κεντρικόν πρόσωπον μιας εποποιίας, ή οποία συνετάχθη περί τό 950
καί υπέστη κατόπιν διαφόρους διασκευάς. Άλλ' εις τά χέρια τών βυζαντινών αυτών
λογίων ή ακριτική εποποιία ειχε μεγάλην άτυχίαν.

«Τις ήρωϊκές καί θρυλικές ιστορίες, λέγει ό Gregoire, πού έγεννήθηκαν καί
μεγάλωσαν στήν άνυδρη χώρα τού Ευφράτη και τής Μεσοποταμίας, μέσα στούς
άντικατοπτρισμούς τής έρημου, στούς καλαμώνες τού βιβλικοΰ ποταμού, γύρω άπό
τις φωτιές τών κατασκηνωμάτων, στα κυνήγια κατά τών λιονταριών, ή άκόμη στά
κυνήγια κατά τών άνθρώπων, τις θρυλικές αυτές ιστορίες τις άλλαξαν οί λόγιοι
στιχοπλόκοι σέ τύπο μυθιστορίας» 2).

') Henri Gregoire. Ό Διγενής "Ακρίτας, Ή Βυζαντινή εποποιία στην ιστορία καί
στήν ποίηση. Νέα 'Υόρκη 1942, σελ. 36. Βλ. σχετικώς Στ. Κυριακίδην έν Λαογραφία 10.661·

') Gregoire, ένθ. άν. 172.
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'Αλλ'ή αδιάσπαστη συνέχεια τής ελληνικής γλώσσης, τής οποίας ή δημοτική
μορφή κατά τήν διάρκειαν δέκα όλων αιώνων δέν υπέστη ουσιώδη μεταβολήν, συνε-
τέλεσε καί είς τοΰτο τό έλληνικόν θαύμα, ότι «τραγούδια ακριτικά δέν έπαυσαν νά
τραγουδιούνται άπό τόν 8ον έ'ως τόν 20όν αιώνα, δηλ. έπί 1200 χρόνια». Κύκλοι
επικοί ηρώων τής βυζαντινής εποποιίας τού 9ου καί 10ου αιώνος, όπως τά άσματα
τοΰ Άρμούρη, τού 'Αρέστη, τού Θεοφυλάκτου, τοΰ υιού τού Άνδρονίκου, πού έχρη-
σίμευσαν καί ώς πηγαί είς τήν σύνθέσιν τοΰ έπους τοΰ Διγενή, ζοΰν έ'ως σήμερα,
χάρις είς τήν πιστήν μνήμην τού ελληνικού λαού, εις τό στόμα γραιών καί γερόν-
των τοΰ Πόντου, τών Δωδεκανήσων, τής Κρήτης καί προπάντων τής Κύπρου. 'Ιδία
όί Κύπριοι ποιητάρηδες σάν άλλοι ομηρικοί ραψωδοί απαγγέλλουν εκατοντάδας
στίχων, πού άποπνέουν πνοήν ήρωϊκήν καί μας εκπλήττουν μέ τά ονόματα πού
άνασταίνουν μορφές τής ήρωϊκής έποχής τού Βυζαντίου:

Τοΰ Άνδρονίκου ό γιος ...
εβγηκε, έδιαλαλήθηκε, κανένα δέν φοβαται,
μήτε τον Βάρδαν τον Φωκαν, μήτε τον Νικηφόρον,
μήτε τόν Βαρυτράχηλον, τόν τρέμ ή γή κι δ κόσμος.

Ή άρχή άλλου τραγουδιού, άπό τόν Πόντον, μας ενθυμίζει τόν Ίωάννην
Τζιμισκήν: ν

Γιάννες εποΐκεν κάλεσμαν, Γιάννες έποϊκεν γάμον,
λαλεί και τ άστρα τ' ουρανοϋ, λαλεί τής γής τά φύλλα,
τόν Βασιλέαν παράνυμφον, τον ν'ιόν του φλαμπουριάτεν,
τον Κιμισκήν κι έλάλησεν, τόν Κιμισκήν τόν Γιάννεν.

Μέ τά λαϊκά αύτά τραγούδια, πού όλα έγεννήθηκαν εΐς τάς άνατολικάς επαρ-
χίας τοΰ βυζαντινού κράτους καί άπηχοΰν τούς άγώνας τής ηρωικής περιόδου τοΰ
βυζαντινού μεγαλείου, συμπληρώνεται καί φαηίζεται τό έ'πος τοΰ Διγενή Ακρίτα.

Ό Gregoire λέγει καί τούτο είς τό τελευταιον βιβλίον του: «Συμβαίνει
ώστε τά παλληκάρια, πού είναι τά πιο πασίγνωστα, πού ό λαός ποτέ δέν κουρά-
ζεται νά τραγουδάη, δέν άνευρίσκονται παρά μέ μεγάλη δυσκολία στην άληθινή
ιστορία».

Αυτό, δπως είδαμε, συμβαίνει μέ τόν Διγενή Άκρίταν και έχρειάσθηκαν
κόποι καί μελέται πολλαί, διά ν' άνευρεθή ό ηρως εΐς τήν άληθινήν ίστορίαν.

Μέ τόν Μάρκο Κράλιεβιτς δέν συμβαίνει τό ίδιον. Αυτός δέν έκούρασε τούς
έρευνητάς μέ τήν άνεύρεσιν τών προσωπικών του στοιχείων ή τής έποχής, καθ' ήν
εζησε και ήνδραγάθησεν. Είς τήν έποχήν του οί Τούρκοι έ'χουν βάλει τό πόδι των
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επί τής χερσονήσου μας καί αί ειδήσεις περί τής καταγωγής καί τών άνδραγαθιών
τοϋ Μάρκου είναι καί πολλαί καί αύθεντικαί.

Ό Μάρκο Κράλιεβιτς—ή λ. Κράλιεβιτς συνήφθη είς τ' ό'νομά του ώς είδος
πατρωνυμικού, σημαίνουσα «ό υιός τοϋ κράλη» ήτοι τό βασιλόπουλο—ήτο υίός
τοϋ Βουκασίν, υποτελούς Σέρβου ήγεμόνος, ό όποιος κατώρθωσε νά δημιουργήση
μικρόν βασίλειον μέσα εΐς τό κράτος τοϋ άδυνάτου τσάρου Στεφάνου Ούρεση καί
έφονεύθη πολέμων κατά τών Τούρκων τό 1371 παρά τόν "Εβρον ποταμόν.

Είναι ιστορικώς βεβαιωμένον, ότι καί ό Μάρκος άνηγορεύθη κράλης ενός
τμήματος εΐς τά νότια τοϋ σερβικού κράτους' άλλά μετά τινα έτη έξεβλήθη άπό τήν
κληρονομίαν του ύπό τοϋ γυναικάδελφου του Balcha καί κατεδιώχθη παρά τοϋ
τσάρου ή Kneze Λαζάρου, τοΰ κατόπιν ηρωικού πολεμιστοΰ τοΰ Κοσσυφοπεδίου.
Ευρεθείς εΐς τήν κατάστασιν αύτήν ό Μάρκος έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν τοϋ σουλ-
τάνου Μουράτ τοϋ Α', έγινε υποτελής εΐς αύτόν καί έν τή ίδιότητι ταύτη έλαβε
μέρος είς όλας τάς εκστρατείας τών Τούρκων κατά τούς χρόνους εκείνους.

Τά έρείπια τοϋ πύργου του (Marcovi Kuli) σώζονται έπί βραχώδους υψώ-
ματος ολίγον έξω τοΰ Πριλάπου τής Μακεδονίας. Είς τήν έκκλησίαν μάλιστα τών
Ταξιαρχών τοϋ γειτονικοϋ χωρίου Varos υπάρχει τοιχογραφία εΐκονίζουσα τόν βα-
σιλέα, έ'να μεσήλικα άνδρα, ένδεδυμένον έπίσημον στολήν μέ τό στέμμα έπί τής
κεφαλής καί τόν σταυρόν είς τήν χείρα καί έχουσα πλαγίως τήν σλαβικήν έπιγρα-
φήν: έν Χριστώ τφ Θεώ ό ευσεβής βασιλεύς Μάρκος. ')

Καί διά τήν οΐκογενειακήν ζωήν τοΰ Μάρκου έχομεν άρκετάς πληροφορίας:
«ό εύσεβής βασιλεύς Μάρκος» συνέζησε κατ' αρχάς μέ τήν Θεοδώραν, σύζυγον
κάποιου Γρηγόρη, έπειτα ένυμφεύθη τήν Έλένην, τήν οποίαν αργότερα έξεδίωξε,
διά νά συνδεθή μέ τήν Είρήνην 2). Ώς υιός δμως ύπήρξε καλός πρός τήν μητέρα
του Εύφροσύνην — καί πρέπει νά προσέξωμεν τό έλληνικόν της όνομα—ή οποία
ήτο φιλάνθρωπος καί πονετική γυναίκα καί άποτελοΰσε τελείαν άντίθεσιν πρός τόν
υΐόν της' διότι, ώς παραδίδεται, καί μέσα εΐς τήν μεγαλυτέραν του παραφοράν δέν
άπέβαλε ποτέ τόν σεβασμόν καί τήν ύπακοήν πρός τήν μητέρα. Αί σχέσεις του
όμως πρός τόν άδελφόν του Άνδρέαν δέν ύπήρξαν όμαλαί. "Αν πιστεύσωμεν ένα
δαλματικό τραγούδι τής συλλογής Dozon, ό 'Ανδρέας έχασε τήν ζωήν του, φονευ-
θείς άπό τό ίδιο τό χέρι τοϋ Μάρκου έπάνω είς μίαν φιλονεικίαν έξ άφορμής ενός
αλόγου.

"Οθεν ή ιστορία τοΰ Μάρκου δέν είναι καθόλου άμεμπτος, ή μορφή του

') Jirecek, Geschichte der Serben 2, 104.

*) Jirecek αΰτ. σελ. 105.
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δέν είναι άπηλλαγμένη άπό σκιάς. Αύτός ούτος ό τρόποςι μέ τόν όποιον άπέκτησε
τήν ήγεμονίαν καί διετηρήθη είς αύτήν, δεικνύει άνδρα, ό όποιος χάριν τής άρχής
δέν διστάζει νά θυσιάση τά ύψιστα συμφέροντα τοΰ έθνους του καί νά συ μ πράξη
μέ τούς εχθρούς. Ώς υποτελής τοΰ σουλτάνου απεδείχθη πιστότατος είς αύτόν,
συμπράττων καί συμπολεμών εΐς μίαν γραμμήν μετά τών Τούρκων κατά τών χρι-
στιανών" έπεσε μάλιστα μαχόμενος ύπό τάς σημαίας τοΰ σουλτάνου Βαγιαζίτ τήν
17ην Μαΐου 1395 εΐς φονικοπάτην μάχην παρά τήν Rovina τής Βλαχίας, ακο-
λουθών τόν σουλτάνον εΐς τήν έκστρατείαν, πού επεχείρησε κατά τοΰ βλάχου βοε-
βόδα Mircea, διά νά έξασφαλίση τήν κατοχήν τής Βουλγαρίας 1). Καί σλάβοι ιστο-
ρικοί ομολογούν, ότι ό Μάρκος «δέν εμφανίζεται ώς ύπερασπιστής τών άδυνάτων
καί τών σκλάβων, άλλ' ώς ήγεμών, ό όποιος μόνον περί ενός σκέπτεται, νά σώσ(ΐ
όπωσδήποτε τάς κτήσεις του εΐς τούς ταραχώδεις περί τήν μάχην τοΰ Κοσσυφοπε-
δίου χρόνους» 2). Κατά τόν Jagic' «οί προσωπικοί του εχθροί δέν ήσαν τόσον οί
Τούρκοι, όσον οΐ διάφοροι γείτονες έξουσιασταί» 3). Κατά τόν C. Jirecek «ό βασι-
λεύς Μάρκος (1371 —1395) ήτο ένας άσημαντος ήγεμών (ein unbedeutender
Herrscher) μέ μικράν περιοχήν, άπό τόν όποιον τό πρώτον λαϊκαί παραδόσεις καί
τραγούδια έ'πλασαν έ'να μεγάλον έθνικόν ήρωα».4)

Δι' αύτό είναι έ'να άπό τά πλέον παράδοξα φαινόμενα, ότι ό πρίγκιψ αύτός,
ό όποιος έν τή ζωή ύπήρξεν έ'νας αυτόμολος πρός τούς Τούρκους, ό όποιος επέ-
τυχε μέ τήν βοήθειαν τών Τούρκων νά καταλάβη τόν θρόνον καί διετηρήθη είς
αύτόν κατά τόσον έπονείδιστον τρόπον, ό ήγεμών ό όποιος έ'λαμψε διά τής άπου-
σίας του άπό τήν μάχην τοΰ Κοσσυφοπεδίου, όπου ήγωνίσθησαν όλοι οί άληθινοί
Σέρβοι τόν άγώνα τής έλευθερίας, ότι ό άνθρωπος αύτός άπέβη ή μάλλον ύμνου-
μένη μορφή τών σερβικών καί βουλγαρικών τραγουδιών, μολονότι μερικά άπό
αυτά τόν άποκαλοΰν κατ' άλήθειαν turska pridvorica, τ.έ'. παράσιτο τής τουρκικής
αυλής. "Οθεν εύλόγως ό αύστριακός σλαβολόγος Fr. Krauss λέγει: «Μερικοί κατέ-
φυγαν εΐς διαφόρους, έν μέρει παρατόλμους εικασίας, διά νά λύσουν τό δήθεν
αίνιγμα, πώς συνέβη, ώστε ακριβώς ό προδότης αυτός τοΰ λαού του, ό όποιος έν
τή ζωή διεδραμάτισεν έ'να δευτερεύοντα ρόλον, ν' άποκτήση δημοτικότητα, ή οποία
καί μετά παρέλευσιν πεντακοσίων ετών εξακολουθεί νά ζή άπό τής Μαύρης θαλάσ-
σης έ'ως τήν Άδριατικήν, ριζωμένη εις τάς καρδίας τεσσάρων νοτιοσλαβικών λαών.

') W. Slatarski, Geschichte der Bulgaren, I. 1918, σελ. ι8ι" περί τής χρονολογίας
βλ. D. Zakythinos, La Grece et les Balkans, Athenes 1947, σελ. 83.

2) Ognjanov, ενθ. άν. 26.

*) Jagic, Die siidslav. Volksepik vor Jahrhunderten, σελ. 242.

*) C. Jirecek, Geschichte der Serben, 2, Gotha 19x8, σελ. 104.
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Τό αίνιγμα, λέγει ό Krauss, είναι απλούν πρός λύσιν. Ό Μάρκος έσκέφθη νά διε-
γείρη είς τάς λαϊκάς μάζας, πού ζούν έπιπόνως υπό βαρείας συνθηκας, ΰπερμέτρους
ελπίδας δι' ενα χρυσοϋν αιώνα, έταξε τό δη λεγόμενον φούρνους μέ καρβέλια εις
τόν λαόν του. Όποιος ήξεύρει νά δελεάζη τό εΰπιστον, άκόρεστον πλήθος μέ υπο-
σχέσεις, αυτός ημπορεί νά είναι ληστής, νά είναι παλιάνθρωπος, αλλ' όμως κερδί-
ζει τό παιγνίδι. Διά μίαν χρυσήν ελπίδα ό λαός θυσιάζει τό ολίγον λογικόν πού
ένυπάρχει σώον εις τάς φρένας του. Καί όταν άκόμη ό Μάρκος έπεσεν, ή έξηπα-
τημένη έλπίς δέν έπίστευσεν εις τοΰτο. Ό Μάρκος δέν άπέθανε, κοιμάται ΰπνον
βαθύν μέσα είς έ'να βουνό καί κάποιαν ήμέραν θά σηκωθή καί θά έλευθερώση
τούς Σλάβους άπό τούς Τούρκους» ')■

Αυτά περί τοΰ Μάρκου ό Krauss. 'Αλλ5 όμως τόν Μάρκον διεκδικούν καί
σήμερον άκόμη διά τόν λαόν των όχι μόνον Σέρβοι τινές καί Βούλγαροι συγγρα-
φείς έκ πολιτικών, ώς φαίνεται, υπολογισμών, άλλά καί αυτοί οί λαοί τών Σέρβων
καί τών Βουλγάρων καί, ώς διατείνεται ό Βούλγαρος Ognjanov, «άπό έθνικήν
ΰπερηφάνειαν!» 2). 'Αλλ' «ό άγών περί τόν Μάρκον, λέγει ό αυτός Ognjanov, δέν
έχει νόημα ουδέ δικαιολογίαν, άποβλέπων δ' αυτός εις άλλους, διεθνιστικούς 'ίσως'
σκοπούς ζητεί νά παραστήοη τόν Μάρκον ειδικώς ως «βαλκανικήν ήρωϊκήν
μορφήν» 3).

Ό γάλλος Auguste Dozon, ό όποιος ήσχολήθη μέ τήν δημώδη ποίησιν
τών Σέρβων καί τών Βουλγάρων, εις τό έργον τοΰ L'epopee serbe (Paris 1888)
έξετάζει τήν θέσιν τοΰ Μάρκου έν τή παραδόσει: «Δέν υπάρχει, λέγει, Σέρβος πού
νά μην ήξεύρη τό όνομα τοΰ Μάρκου Κράλιεβιτς» καί έ'νας σέρβος άρχαιοπώλης,
δεικνύων έ'να παλαιόν νόμισμα, φέρον άποτυπωμένην τήν εικόνα τοΰ Κράλιεβιτς,
ιδού πώς έξεφράσθη: «Αύτό τό νόμισμα, είπε, είναι άπό τά σπουδαιότερα τής
ιστορίας μας, διότι μας υπενθυμίζει τήν ΰπαρξιν ενός σέρβου βασιλέως, τόν όποιον
πολλοί, καί μάλιστα λόγιοι, έθεωροΰσαν έ'ως τώρα ώςέ'να μέθυσον καί τυχοδιώκτην».

Καί ό Dozon παρατηρεί (σελ. 48): «Πράγματι ή ικανότης του είς τό πίνειν
πού δέν εΐχεν όρια, κατορθοίματα θαυμαστά καί μία σωματική ρώμη άνυπέρβλη-
τος, πού άποδίδονται είς τόν Μάρκον καί άπέβησαν παροιμιώδη, έκαμαν ν' απο-
σβεσθούν ολίγον κατ' ολίγον άπό τήν φαντασίαν τοΰ λαοΰ τά άλλα γνωρίσματα
τοΰ χαρακτήρος του, ώστε ό άναγνώστης θά δυνηθή ν' άναπλάττη τά ποιήματα,
πού άναφέρονται είς aUrov».

Πράγματι ό σερβικός λαός ή μάλλον οί Σέρβοι ποιητάρηδες- διότι γενικώς

') Fr. Krauss, Slavische Volkforschungen, Leipzig 1908, σ. 365.

2) A. Ognjanov, ενθ. άν. σ. 36.

') A- Ognjanov, σ. 27·
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τά επικά ή ήρωϊκά τραγούδια τών Σέρβων δέν είναι τραγούδια τού λαού ύπό τήν
κρατούσαν έ'ννοιαν, άλλά ποιήματα αοιδών, οί όποιοι τά έψαλλον είς τάς αυλάς
τών Σέρβων βασιλέων καί λοιπών αρχόντων —οί Σέρβοι ποιητάρηδες προσεπάθη-
σαν νά εξαγνίσουν τήν μνήμην τού Μάρκου, ό όποιος πρός τοις ά'λ?ιθΐς καί μέθυ-
σος ήτο και ώμότατο:, άλλ' έν μέρει μόνον τό έπέτυχον' διότι ό άληθής Μάρκος
τής ιστορίας διαφαίνεται πολλάκις καί εΐς τά τραγούδια τοϋ λαού' ό σέρβος ήρως
δέν άναστρέφεται πάντοτε εΐς τόν κόσμον τοΰ ηρωικού' καί πράξεις ταπειναί καί
άνάξιαι δέν είναι ξέναι πρός τόν Μάρκον, ό όποιος δέν διστάζει νά τυφλώση καί
παραμορφώοη κατά τόν οΐκτρότερον τρόπον τήν ώραίαν Rossanda, τήν υπερήφα-
νη κόρη, πού δέν τόν καταδέχεται καί τόν τιτλοφορεί «κοπέλλι τών Τούρκων» ή,
δπως θά 'ίδωμεν, σκοτώνει τήν κόρην τοϋ βασιλέως τών 'Αράβων, μολονότι αυτή
τόν έσωσεν άπό τήν αίχμαλωσίαν καί τόν ήκολούθησεν εΐς τήν φυγήν, μόνον καί
μόνον διά νά σφετερισθή τούς θησαυρούς πού έφερε μαζί της.

Γενικώς όμως ειπείν, ό Μάρκος τών σερβικών ασμάτων δέν είναι όποιος
ΰπήρξεν εΐς τήν ζωήν' μετουσιώθη ύπό τής λαϊκής μούσης τών Σέρβων εΐς έθνικόν
ηγεμόνα, εΐς ήρωα, ό όποιος μάχεται κατά τών εχθρών τοΰ έθνους του, άλλ' οί
έχθροί αύτοί δέν είναι καν οί Τούρκοι καί Ούγγροι, πρός τούς οποίους τό σερβικόν
έθνος διεξήγαγε αιματηρούς πολέμους υπέρ έλευθερίας, άλλά παραδόξους 'Αράπηδες,
Σαρακηνοί! "Ολαι σχεδόν αί άνδραγαθίαι του φέρουν τόν Μάρκον εΐς τήν Άνα-
τολήν καί διεξάγονται εΐς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Έλληνος αύτοκράτορος, τοϋ Κωνσταν-
τίνου τού Μεγάλου- πρός χάριν αύτοϋ καί τής συζύγου του Ελένης—διά τάς ίστο-
ρικάς γνώσεις τοΰ Σέρβου ποιητάρη ή αγία Ελένη δέν είναι μητέρα, άλλά σύζυ-
γος τοϋ Μεγ. Κωνσταντίνου — καταβάλλει τόν φοβερόν Σαρακηνόν καί σφζει άπό
τόν κίνδυνον τήν θυγατέρα των, άλλά συγχρόνως μέ τήν τιτανική ν του δύναμιν
εμβάλλει τόν φόβον καί τρόμον είς τούς βασιλείς, όπως ό Πορφύρης ή ό Κων-
οταντάς τών ακριτικών μας ασμάτων. Εΐς τήν ύπηρεσίαν έπίσης τοΰ Έλληνος βασι-
λέως διατελών μάχεται κατά τοϋ βασιλέως τών 'Αράβων εΐς τήν Άνατολήν. Σημει-
ωτέον δ' ότι ό Σέρβος δημοτικός ποιητής δέν ξεχωρίζει τούς "Αραβας άπό τούς
μαύρους, τούς Άραπάδες.

Δέν θά επεκταθώ έδώ εΐς άνάλυσιν τών σερβικών τραγουδιών, πού έξυμνοΰν
τάς άνδραγαθίας τοϋ Μάρκου Κράλιεβιτς. Θά περιορισθώ εΐς έ'να μόνον δείγμα,
τό τραγούδι τής κόρης τοϋ βασιλιά τών Άραπάδων.

'Ιδού τό τραγοΰδι : «Κάποτε στον Περλεπέ ρώταγε ή μάννα του τόν

') Talvj, Volkslieder der Serben, I Leipzig 1853, 164. Aug. Dozon, Poesies popu-
lates Serbes, trad, sur les originaux, Paris 1859, σ. 101—103.



318

Γ. Α. ΜΕΓΑ

Μάρκο: Πέ μου, παιδί μου, Μάρκο Κράλιεβιτς, γιατί χτίζεις τόσες εκκλησιές; Είναι
οί αμαρτίες σου πολλές ή κέρδισες μέ μιας τόσο πολύ λογάρι; Κι ό Μάρκος τής
απάντησε: Ναί, μά τό Θεό! καλή μαννοΰλα. Κάποτε ήμουνα στήν 'Αραπιά καί
κίνησα έ'να πρω'ι νά πάω στή βρΰση, γιά νά ποτίσω τό άλογό μου, τό Σαράτς· σάν
πήγα δμως στή βρύση, νά σου! δώδεκα άραπάδες στεκόντανε γύρω στο νερό.
Θέλησα τότε, μάννα μου, νά ποτίσω τό Σαράτς μου έ'ξω άπό τήν άράδα τους, μά
δέν τό δέχτηκαν οΐ δώδεκα άραπάδες. Πιάνομε τότε τόν καβγά: σηκώνω τό ραβδί,
τό δυνατό τοποϋζι, καί πετυχαίνω μιά τοΰ ενός άπό τούς μαύρους άραπάδες· έ'ναν
πετυχαίνω εγώ, έ'ντεκα χτυπούν εμένα· δύο πετυχαίνω έγοο, δέκα χτυπούν εμένα*
τρεις πετυχαίνω εγώ, εννιά χτυπούν έμενα1 τέσσερεις πετυχαίνω εγώ, οχτώ χτυ-
πούν εμένα' πέντε πετυχαίνω εγώ, εφτά χτυποΰν έμένα· έ'ξι πετυχαίνω εγώ, έ'ξι
χτυπούν κ' έμένα, κ' οί έ'ξι μέ καταπονούν, μοΰ δένουν πισώπλατα τά χέρια, μέ πάνε
στο βασιλιά τους κι ό βασιλιάς τους μ' έ'ρρηξε στή φυλακή.

Έφτά χρόνια έ'κανα μέσα στή φυλακή' δέν ήξερα ούτε άν έ'ρχεται τό καλο-
καίρι ούτε αν έρχεται ό χειμώνας. Μονάχα, μάννα μου, άπό έ'να πράγμα τό νοιωθα:
παίζανε μέ μπάλλες άπό χιόνι τά κορίτσια; έ'ρριχναν χιόνι τότε καί στή φυλακή μου
κι άπ' αυτό έ'βλεπα, πώς ήρθεν ό χειμώνας' καί τό καλοκαίρι κλαδάκια άπό βασι-
λικό, κι άπ' αυτό, μάννα μου, έ'βλεπα πώς ήρθε τό καλοκαίρι.

'Αλλά σάν ήρθαν τά οχτώ τά χρόνια, δέν ήταν πιά ή φυλακή αυτό πού
μέ βασάνιζε' τώρα μέ βασάνιζεν ή άραποπούλα, αύτή, τοΰ βασιλιά τών 'Αραπάδων
ή θυγατέρα. Σάν χάραζεν ή αύγή, σάν σουρούπωνε τό βράδυ, έρχόταν στο παρα-
θύρι τής φυλακής και μέ φώναζε:

— Δέν πρέπει νά μαραίνεσαι στή φυλακή, φτωχέ Μάρκο, δώσ' μου τό λόγο
σου πώς, αν γλυτώσω έσένα άπό τή φυλακή, τόν καλό σου τό Σαράτς άπό τό
στάβλο, πώς θά μέ πάρηςγιά γυναίκα. Φλουριά θά πάρω μαζί μου, τόσα φλουριά,
όσα ποθεί ή ψυχή σου, ώ Μάρκο!

Σάν βρέθηκα στήν άνάγκη αυτή, μάννα, έ'βγαλα τό σκούφο μου άπ' τό
κεφάλι, τόν έ'βαλα στο γόνατο μου κι έχοντας στο γόνατο τό σκούφο ώρκίστηκα:

— Στήν πίστη μου! δέ θά σέ παρατήσω! Στήν πίστη μου! δέ θά σε απα-
τήσω ! Κι ό ήλιος άκόμα πάτησε τό λόγο του: δέ λάμπει τόν χειμώνα όπως τό
καλοκαίρι' μά εγώ τό λόγο πού είπα δέ θά τόνε πατήσω.

Και μέ πίστεψε τό κορίτσι πού πλάνεψα, πίστεψε στον όρκο πού τής έ'κανα.

Σάν ήρθε τό βράδυ καί άρχισε νά πέφτη τό σκοτάδι, άνοιξεν ή ίδια τήν
πόρτα τής φυλακής μου, μ' έ'βγαλε, μάννα, άπ' τή φυλακή, μοΰ έ'φερε τό μανια-
σμένο τό Σαράτς, έ'φερε καί γιά τόν εαυτό της έ'να άλλο άλογο, πιο καλό κι άπό
τόν Σαράτς, καί τά δυο φορτωμένα μέ σακκιά, φλουριά γεμάτα' μοΰ έ'φερε καί τό
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κοφτερό σπαθί κι'υστέρα καβάλλα καί οί δυό μας στ* άλογα διασχίσαμε τή νύχτα
τό βασίλειο τών Άραπάδων.

Μά σαν πήρε ή μέρα νά χαράζη, ξεπέζεψα εγώ γιά νά ξεκουραστώ. Πλάι μου
κάθησεν ή άραπίνα και μ' άγκάλιασε μέ τά μαύρα της τά μπράτσα. Σάν είδα,
μάννα μου, πόσο μαύρη ήταν αυτή καί τά άσπρα της τά δόντια, τότε μ' έ'πιασε
τόση συχασιά, τόση τρομάρα, πού έσυρα τό κοφτερό σπαθί καί τήν χτύπησα στη
μεταξωτή της ζώνη —πέρα γιά πέρα πέρασεν ή κόψη τοΰ σπαθιού μου.

Πετάχτηκα στη στιγμή στή ράχη τοϋ Σαράτς· κομμένο ακόμα τό κεφάλι τής
άραπίνας έλεγε: — Ώ, γιά τό Θεό, άδελφέ μου Μάρκο, μή μ' άπαρνιέσαι, μή μ'
απαρνιέσαι!

Αυτήν τήν αμαρτία έκαμα, μάννα, στο Θεό, έτσι κέρδισα τό πολύ χρυσάφι·
γι' aUro χτίζω τόσες έκκλησιές καί μοναστήρια».

Πρέπει νά παρατηρήσωμεν εδώ, ότι είς τό σερβικό τραγούδι δέν εξηγείται
πρός ποίον σκοπόν δ ήρως επήγε είς τήν χώραν τών 'Αράβων καί πώς συνέβη
νά εύρεθή εις τήν βρύσιν περικυκλωμένος άπό τούς Άραπάδες. Εις τήν βουλγαρι-
κήν όμως παραλλαγήν τοϋ ςίσματος έχομεν έν άρχή πλήρη αίτιολόγησιν τούτου:
Κινδυνεύοντας ό βασιλιάς της Πόλης άπό τούς Σαρακηνούς, πού κουρσεύουν όλη τήν
Άνατολήν καί άπειλοΰν νά κυριεύσουν καί αύτη τήν Πόλη, στέλνει καί προσκαλεί
τόν Μάρκο Κράλιεβιτς, νά τόν γλυτώση άπό τόν κίνδυνον αυτόν. Ό Μάρκος δια-
λέγοντας τρεις χιλιάδες άξια παλληκάρια, όλο Κροάτες, ξεκινάει, νικάει τούς Σαρα-
κηνούς καί τούς κυνηγάει πρός τήν 'Ανατολή. Στο γυρισμό όμως, καθώς ξεπέζεψε
τελευταίος αύτός σέ μιά βρΰση, γιά νά ποτ ίση τό άγαπημένο του άλογο, τό Σαράτς,
προφταίνουν εκεί τόν ήρωα οί Μαύροι, τόν τριγυρίζουν άπ' όλες τις μεριές καί τόν
αιχμαλωτίζουν.

Ώς φαίνεται, καί είς τό τέλος τοϋ τραγουδιού ή βουλγαρική παραλλαγή δια-
σώζει καλύτερα τήν παράδοσιν, καταλήγουσα μέ τούς εξής λόγους τής μάννας τοΰ
Μάρκου : «Μάρκο, παιδί μου,δέν έκαμες καλά. Δέν ήθελες γιά γυναίκα σου τήν κόρη;
μπορούσες νά τήν έχης δούλα σου' γιατί αίμα, πού χύνεται χωρίς φταίξιμο, φέρ-
νει άδοξο θάνατο στο κεφάλι τοϋ φονιά» *).

Αυτά τοϋ ειπε κατά τήν βουλγαρικήν παραλλαγήν ή μάννα του, ή Ευφρο-
σύνη, άλλά ημάς ή θλιβερά αυτή ιστορία μας υπενθυμίζει τό φέρσιμο ενός άλλου
τύπου τής άχαριστίας, τοϋ υίού τού Άντιόχου, όπως εκτίθεται είς τό έπος τοΰ Δι-
γενή. Ούτος συνελήφθη αιχμάλωτος καί έκρατεϊτο τρεις χρόνους δέσμιος υπό τοΰ
'Αμηρά τής Μεσοποταμίας Άπλορράβδη, άλλά κινήσας τόν έ'ρωτα τής κόρης τοΰ

') Βλ. δλο τό τραγούδι μεταφρασμένο εις Τ1. Α· Μέγα, "Εχουν οί Βούλγαροι έθνικόν
έπος ; 'Αθήναι 1946, σελ. 29—32.
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Άμηρά ήλευθερώθη άπό τά δεσμά, μεθ' ό τήν επεισε νά τό\ άκολουθήση εΐς τήν
Ρωμανίαν" ώς όμως έ'φυγον καί κατεσκήνωσαν εΐς τήν έρημίαν πλησίον μιας κρή-
νης, τήν τρίτην νύκτα άπό τής φυγής των

* λάβρα τής κοίτης άναοτάς επέατρωσε τους ίππους,
τόν τε χρνσόν αφείλετο και τά κρείττονα σκεύη». (Κρνπτοφ. ε 117).

Άλλά καί άλλα στοιχεία παρουσιάζει ό κύκλος τών ασμάτων τοΰ Μάρκου
κοινά μέ τά τοΰ Διγενή 'Ακρίτα: Καί ό Μάρκος, όπως ό Διγενής, άποκταί τήν σύζυ-
γόν του δι* αρπαγής, καί αύτοΰ, όπως καί τοΰ Διγενή, ή σύζυγος απάγεται ύπό τοΰ
άσπονδου εχθρού του, άλλ' ελευθερώνεται ύπό τοΰ Μάρκου' καί οί δύο ήρωες άγω-
νίζονται καί καταβάλλουν θηλείας αντιπάλους, τήν αμαζόνα Μαξιμώ ό Διγενής,
τήν εξωτική Samovila ό Μάρκος· καί τών δύο δπλον μέν είναι τό ρόπαλον, ιό
βυζαντινόν «ραβδίν», πιστός δέ καί άχώριστος σύντροφος ό ίππος' καί οΐ δύο
ήρωες ύποκύπτουν εΐς πρόωρον, άλλά είρηνικόν θάνατον, μολονότι καμία σύγκρισις
δέν χωρεί ανάμεσα εΐς τό μεγαλειώδες χαροπάλεμα τοΰ Διγενή καί τόν μυστηριώδη
τρόπον πού αύτοενταφιάσθη ό Μάρκος.

Είναι φανερόν, ότι τά σερβικά άσματα περί τού Μάρκου Κράλιεβιτς φέρουν
τόν τύπον τής μιμήσεως τών περί τού Διγενή Άκριτα. Τό έλληνικόν δηλαδή έ'πος τοΰ
Διγενή, τό όποιον, ώς γνωστόν, εσχε μεγάλην ροπήν εΐς τήν ποίησιν πολλών, ίδια
ασιατικών καί σλαβικών εθνών, επέδρασε κατ' εξοχήν εΐς τήν ποίησιν τών νοτιο-
σλαβικών λαών όχι μόνον διά τής μεταφράσεως αύτοΰ είς τήν σλαβονικήν καί ρω-
σικήν, άλλά καί διά τής διαδόσεως αύτών τών δημωδών ελληνικών ασμάτων' άπό-
δειξις τούτου είναι ή διάδοσις παρά τοις Σλάβοις, ώς ε'ίδομεν, καί άλλων ελληνι-
κών φσμάτων, ώς τοΰ άσματος τοΰ νεκρού αδελφού, τοΰ γεφυριού τής Άρτας, τοΰ
κολυμπητή, τής Λυγερής καί τοΰ Χάρου κλπ.

Ή ελληνική δ' έπίδρασις εΐς τήν διαμόρφωσιν τών περί Μάρκου ασμάτων
είναι τοσούτφ μάλλον πιθανή, καθ' όσον τά πρώτα έκ τών ασμάτων αύτών είναι
φυσικόν νά έποιήθησαν ύπό αυλικών αοιδών είς τάς αυλάς τοΰ Μάρκου ήτοι εΐς
τήν κεντρικήν καί βορείαν Μακεδονίαν, όπου πλήν τών Σλάβων ήσαν εγκατεστη-
μένοι εΐς τά άστικά ιδία κέντρα καί μέχρις εσχάτων ακόμη, άκμαίοι ελληνικοί καί
ελληνοβλαχικοί πληθυσμοί, ασκούντες μεγάλην πνευματικήν καί πολιτιστικήν έπιρ-
ροήν επί τών παροικούντων Σλάβων.

"Ετσι ό Μάρκος Κράλιεβιτς μετεβλήθη κατά τό πρότυπον τοΰ έ'λληνος
Ακρίτα εΐς ιδεώδη ήρωα, συμβολίζοντα, ώς καί ό Διγενής, τήν αΐωνίαν πάλην τών
χριστιανών πρός τούς μουσουλμάνους. Άπό τόν σερβικόν δέ λαόν τά περί τού Μάρ-
κου άσματα μετεδόθησαν εΐς τούς νοτιοσλαβικούς λαούς, ΐδίςι τούς Βουλγάρους, ώς
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καί εις τούς Ρουμάνους καί Μικρορρώσους (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμ-
μεικτα Α'259).

Πώς πρέπει τώρα νά έξηγηθή αύτή ή άπορρόφησις τής ελληνικής άκριτικής
ποιήσεως άπό τήν σερβικήν, τό γεγονός ότι ό άντιπροσωπευτικώτερος ήρως τής
σερβικής ποιήσεως διατελεί εΐς τήν ύπηρεσίαν τοΰ έ'λληνος αύτοκράτορος καί ότι
ώρισμένα επεισόδια τοΰ έ'πους καί τών τραγουδιών τοΰ έ'λληνος 'Ακρίτα άνευρί-
σκονται παρομοίως είς τόν κύκλον τών τραγουδιών τοΰ Μάρκου Κράλιεβιτς;

'Ιδού τι λέγει πάλιν περί αυτού ό σλαβολόγος Fr. Krauss '): «Οΐ Νοτιοσλά-
βοι, λέγει, άπαίδευτοι όντες, κατά τήν περίοδον τής διαμορφώσεως τών πρώτων πο-
λιτειών των, δέν εΐχον ν'αντιτάξουν εΐς τον εΐσδύοντα βυζαντινόν κανένα ΐδιον πολι-
τισμόν. Αί ήγεμονικαί των αύλαί καί οί ευγενείς των καθόλου ήμιλλώντο εΐς τήν
μίμησιν βυζαντινών τρόπων καί βυζαντινών προτύπων. Τό Βυζάντιον ήτο ό πρώτος
καί κυριώτερος διδάσκαλος τών Σλάβων τής Βαλκανικής. Όλόκληρος ή παλαιά
σλαβονική λογοτεχνία δέν διέσωσε ουδέ αυτά τά ονόματα τών παλαιών νοτιοσλα-
βικών προχριστιανικών θεών καί τών τόπων της λατρείας των, πολύ όλιγώτερον
ειδήσεις περί τών ηθών καί εθίμων των ή καί έ'να καν έπικόν ή λυρικόν των άσμα.

Έξ άλλου οί Νοτιοσλάβοι ύφίσταντο τήν επίδρασιν δύο άλλων πολιτιστικών
ρευμάτων, ενός έκ ΝΔ, ιταλικού, καί ετέρου έκ ΒΔ, γερμανικού. Έκ τούτου έ'ως τάς
άρχάς τοΰ 14ου αιώνος τούς Νοτιοσλάβους ήπείλει εξελληνισμός μέν έν τή 'Ανα-
τολή, έκρωμανισμός δέ καί εκγερμανισμός έν τή Δύσει.

"Οτε δμως οί Τούρκοι ήρχισαν ν' αποσπούν τμήμα πρός τμήμα τάς έλλη-
νικάς χώρας άπό τό βυζαντινόν κράτος εΐς τήν Μ. 'Ασίαν, τότε ήρθη αυτομάτως ό
πολιτικός εφιάλτης άπό τούς Σλάβους τής Βαλκανικής. Τότε εύρον καιρόν νά
ελευθερωθούν άπό τό Βυζάντιον καί τό σερβικόν κράτος επεξετάθη ύπερμέτρως,
πρός Α σχεδόν πέραν τής Βουλγαρίας, πρός νότον βαθέως πρός τήν Ελλάδα.
Έφάνη διά μίαν στιγμήν ότι τό κράτος των θά έξηπλώνετο άπό τοΰ Εύξεινου
ί'α)ς τήν 'Αδριατικήν.

Ό τσάρος Στέφανος Dushan μέ τήν πολιτικήν του είχεν αφυπνίσει τήν
έθνικήν των συνείδησιν. Άλλά τήν καθαυτό άφύπνισιν και τήν έπίγνωσιν τής λαϊκής
των δυνάμεως οφείλουν οΐ Νοτιοσλάβοι γενικώς, ιδία όμα>ς οΐ Σέρβοι, εμμέσως
εΐς τήν έπίθεσιν τών Τούρκων κατά τού βυζαντινού κράτους· Οί Σέρβοι ηγεμόνες,
πού ήσαν έ'ως τότε υποτελείς εΐς τό Βυζάντιον, έγιναν τότε σύμμαχοι τοΰ Βυζαν-
τίου κατά τών Τούρκων. Τότε ό σέρβος πολεμιστής, ό προικισμένος μέ ποιητικήν
διάθεσιν, επιστρέφων έκ νικηφόρου αγώνος άπό τά μακρινά ξένα, ήδύνατο κατά τά

') Fr. Krauss, Slavische Volkforschungen, 1908, σ. 390.
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μικρά βράδυα τοΰ χειμώνος, ενθουσιασμένος άπό τάς άναμνήσεις, νά διηγηθή είς
ρυθμικό τραγούδι, πρός τούς συνηγμένους περί τήν έστίαν συντρόφους τής φυλής
του, τούς αγώνας καί τάς περιπετείας, τάς τολμηράς, πλήρεις κινδύνων, πορείας διά
μέσου τών σκοτεινών παρθένων δασών τοϋ Αίμου καί τοϋ Όρβήλου, νά εΐπη διά
τ' αφρισμένα ποτάμια τών βουνών καί τούς άπεράντους σιτοφόρους αγρούς, διά τ'
άπαστράπτοντα όπλα και τούς σιδηρόφρακτους ξένους πολεμιστάς, διά τήν ύπέρο-
χον μεγαλοπρέπειαν καί τόν στολισμόν τών εκκλησιών καί τών παλατιών τής λευ-
κής πόλεως τοϋ Μεγ. Κωνσταντίνου. Καί εύχαριστεΐτο παρεμβάλλων εις τήν διήγη-
σίν του ύμνον διά τό ύπέροχον κάλλος θελκτικών γυναικείων μορφών τής αυλής
τών Κομνηνών.

Περιπαθείς ήκροώντο νέοι καί γέροι τέτοιο σπάνιον άκουσμα. "Ενας κόσμος,
πού δέν τόν είχαν βάλει εις τόν νοϋν των ποτέ, γεμάτος άπό μαγικά θέλγητρα, ένε-
φανίζετο είς τά έκθαμβα μάτια των καί έξήπτε τήν φαντασίαν των. Ύπό τήν ζωη-
ράν έντύπωσιν τοιούτων αφηγήσεων έγεννάτο εις τόν Σέρβον χωρικόν πνεύμα
ίπποτικόν, ορμή πρός δράσιν καί ή έφεσις πρός ριψοκίνδυνους περιπετείας.

Αύτό ήτο σάν έ'να ήλιοφώτιστο εαρινό ξύπνημα τής νοτιοσλαβικής λαϊκής
Μούσης υστέρα άπό μακράν χειμερινήν νάρκην».

«'Ακόμη καί σήμερα, λέγει ό Krauss, πέντε όλοκλήρους αιώνας ύστερα άπό
τά γεγονότα εκείνα, ό άγράμματος guslar, δηλ· ό λυράρης τής Βοσνίας καί τής
Ερζεγοβίνης, ήξεύρει νά τραγουδή περί αυτών καί νά διηγήται, Άκόμη καί όταν
τραγουδή έ'να γεγονός τών κατόπιν χρόνων, τών χρόνων τής τουρκοκρατίας, τήν
διήγησίν του στολίζει μέ τό ύλικόν πού έκληρονόμησε, μέ χρήσεις στερεοτύπους καί
παρομοιώσεις άπό τήν πρώτην έκείνην μεγάλην περίοδον τής έπικής λαϊκής
ποιήσεως. ..Είςτήν μάχην τοϋ Κοσόβου, τήν 13ην Ιουνίου 1389, αί ήνωμέναιδυνά-
μεις τών Σέρβων υπέκυψαν είς τήν τουρκικήν ύπεροχήν. 'Ολίγας δεκαετηρίδας
αργότερα περιήλθε καί ή Βοσνία καί μετ' ολίγον ή Ερζεγοβίνη είς τήν τουρκι-
κήν κυριαρχίαν. Σημαντικόν μέρος τών Νοτιοσλάβων σερβικής καταγωγής έφυγαν
πρός τήν δαλματικήν παραλίαν και τάς νήσους καί πρός τήν Κροατίαν καί έτσι ένι-
σχύθη τό σλαβικόν στοιχεΐον απέναντι τοϋ κινδύνου τοϋ έκρωμανισμοϋ καί έκγερμα-
νισμοΰ. Οί Σέρβοι πρόσφυγες μετεφύτευσαν μεταξύ τών Κροατών τά έπη, πού
διηγοϋντο περί τής μάχης τοϋ Κοσσυφοπεδίου, περί τού τσάρου Λαζάρου, περί τών
ηρώων Obilic Milos, Relja Krilatica, Starina Novak, Dijete Grujica, περί
τών δύο Kosancie, προπάντων γιά to βασιλόπουλο τό Μάρκο».

Πρέπει όμως νά τονισθή ότι ζήτημα τόσον ευρύ, οΐον τό άναφερόμενον εις
τήν σχέσιν τής δημώδους φιλολογίας δύο γειτονικών λαών, χρήζει περαιτέρω ένδε-
λεχοϋς μελέτης.
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Πρέπει τώρα νά όμολογήσωμεν, ότι εΐς τήν ίστορίαν τής δημώδους φιλολο-
. γίας, καθώς καί τής λογίας λογοτεχνίας, τό πρόβλημα τών έπιδράσεων καί ή έρευνα
τών πηγών δέν είναι τά σπουδαιότερα πράγματα. Ώς λέγει ό Gregoire <{ίμιά ποίη-
ση μπορεί νά 'ναι ό'μορφη, μεγάλη, νά παρουσιάζη μεγαλοφυίαν καί ύψος καί όταν
ακόμα όλα τά θέματα της, δλα τά μοτίβα της, όλες οί ιδέες της, όλες οΐ εικόνες της,
εξεταζόμενα τό καθ' έ'να χωριστά, μπορούν νά συνδέονται μέ ά'λλα πρωτότυπα,
ό'ταν είναι ξαναδουλεμένα υλικά»

Άλλά τέτοιο «ξαναδούλεμα» τών ξένων υλικών ομολογώ πώς δέν βλέπω είς
τήν πολυυμνημένην σερβικήν περί τοΰ Μάρκου ποίησιν—άφηνα) τήν βουλγαρικήν
πού ιδιοποιήθηκε τόν Σέρβον ήγεμονίδην καί εΐς τά τραγούδια της τόν άφωμοίω
σε μέ τούς χαϊντούτ καί τά λοιπά πρόσωπα τοΰ βουλγαρικού Πανθέου—. Είναι
πράγματι παράδοξον, ότι ή δημοτική ποίησις τών Σέρβων, ή οποία μολαταύτα διε-
τήρησε τήν μνήμην καί γενναίων άνδρών, ώς τοΰ Milos καί τοϋ Λαζάρου καί τών
άλλων προμάχων τής νοτιοσλαβικής έλευθερίας, δέν εξέλεξε διά τάς συνθέσεις της
κανένα άπό τούς πραγματικά έθνικούς αυτούς ήρωας, άλλ' έχάρισε τόν θαυμασμόν
καί τά έγκώμιά της είς πρόσωπον, πού απεδείχθη άπό τήν ίστορίαν τόσον άνάξιον
τής τιμής καί τής ευγνωμοσύνης τοΰ έθνους του. Καί βλέπει κανείς μέ κατάπληξιν
πώς μία ζωηρά καί γόνιμος φαντασία ενός πρωτογονικοϋ, άλλά ρωμαλέου λαοΰ κα-
τεσπαταλήθη εις τό νά συμφύρη καί συναρμολογή τάς υπέροχους πράξεις πραγμα-
τικών ηρώων ενός άλλου λαού μέ τάς ούτοπικάς διηγήσεις τής σερβικής δαιμονο-
λογίας. Διότι εκείνο πού χαρακτηρίζει τόν κατ' εξοχήν ήρωα τών σερβικών τραγου-
διών είναι αΐ σχέσεις του καί ή άναστροφή του μέ τόν κόσμον τοϋ μαγικού-

Δέν είναι τυχόν δράκοι ή λιοντάρια ή καί καμιά άμαζόνα οί εχθροί, τούς
οποίους καταβάλλει, ώς ό Διγενής είς τήν παραποταμίαν καί τούς καλαμώνας τοϋ
Εύφράτου, άλλά θήλειαι δαίμονες, νύμφαι τών δασών καί τών λιμνών, νεράιδες
τής σερβικής δεισιδαιμονίας. Μέ τά δαιμονικά αυτά όντα κυρίως παλαίει ό Μάρκο-
Κράλιεβιτς καί τά καταβάλλει, καθώς τά κυνηγάει επάνω στά σύννεφα καβάλλα στ'
άλογό του, τόν θαυμαστό Σαράτς. Κ' έχει τόσον εισχωρήσει ό ήρως μας εΐς τήν
κοινωνίαν τών εξωτικών αυτών, ώστε καί συναναστρέφεται, συντρώγει έστιν ότε
και συμπίνει μέ αύτά.

Άλλ' είναι φανερόν, δτι μέ μορφάς έξωτικάς άπό τό βασίλειον τών δυνάμεων
τοΰ σκότους καί μέ ύποθέσεις κατά βάσιν φανταστικός έθνικόν έπος δέν άναβλα-
στάνει. Διά τήν βλάστησιν έθνικοΰ έπους απαιτείται πρωτίστως συνείδησις τών
αγώνων ή τών περιπετειών τοΰ ιδίου έ'θνους. Καί δέν ελειψε μέν ή συνείδησις

') Η. Gregoire, Ό Διγενής 'Ακρίτας, σελ. 172-
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αυτή από τήν μνήμην τών Σέρβων ραψωδών, ώς δεικνύουν τό καθ' αύτό ιστορικά
άσματα τοΰ σερβικού λαοΰ, άλλ' εΐς ο,τι άφορα τήν έποποι'ίαν τοΰ κατ' εξοχήν ήρωος.
τών Σέρβων, τού Μάρκου, ή παρουσία τοιούτου νέφους δαιμονικών όντων εΐς τόν
κόσμον τής δράσεως αύτοΰ άφαιρεΐ άπό τάς αφηγήσεις ιών όλως άπιθάνων καί άνε-
δαφικών άνδραγαθιών του κάθε'ίχνος αληθινής εθνικής εποποιίας, αν τφ όντι έ'να
έ'πος, διά νά είναι έθνικόν, πρέπη πρωτίστως νά ένσαρκώνη εΐς τούς στίχους του τό
φρόνημα, τήν αΐγλην ή τό μαρτύριον μιας έποχής τής εθνικής ζωής. Άλλά τοιούτο
έ'πος αΐ μυίΗστορίαι τοΰ Μάρκου ομολογουμένως δέν είναι.

Είναι αληθές ότι άκόμη δέν έ'χει μελετηθή εΐς όλην αύτής τήν έ'κτασιν ή δη-
μώδης ποίησις τών καθ' έ'καστον λαών τής Βαλκανικής. Διά τήν πλήρη αύτής γνώ-
σιν απαιτείται πλήν τής μελέτης τής ιδίας εκάστου ποιήσεως καί στενή συνεργασία
τών ασχολουμένων μέ τούς πνευματικούς θησαυρούς τών λαών τής χερσονήσου.
Διότι, άν διά τήν έ'ρευναν τών δημοτικών ασμάτων τών ευρωπαϊκών λαών, ώς καί
τελευταίως έδίδαξεν ό John Meier, άπαιτεϊται πρός τή έθνική ή διεθνής συνεργα-
σία, αύτη επιβάλλεται καί δι' όλως ιδιάζοντας γεωγραφικούς καί ιστορικούς λόγους
διά τήν ποίησιν τών λαών τής χερσονήσου τοΰ Αίμου. 'Ως δ' εΐναι ευνόητον, μία
τοιαύτη συνεργασία προϋποθέτει τήν άποκατάστασιν πλήρους όμαλότητος εΐς τάς
πολιτικός σχέσεις τών βαλκανικών λαών, τήν οποίαν ομαλότητα ημείς τουλάχιστον
οί "Ελληνες καί θέλομεν καί εύχόμεθα. Καί ή ιδία έργασία πρέπει απαραιτήτως νά
γίνη καί έπί τών άλλων πεδίων τοΰ λεγομένου βαλκανικού πολιτισμού: τής λαϊκής
μουσικής, τής λαϊκής τέχνης, τής λαϊκής έν γένει ζωής. Ώς δ' είναι φανερό ν, εΐς τήν
προαγο>γήν τών τοιούτων μελετών τίποτε άλλο δέν θά ήδύνατο νά συμβάλη τελειό-
τερον ή ή σύνταξις ενός Λαογραφικού 'Άτλαντος τών Βαλκανικών χωρών, αναλαμ-
βανομένη καί διοργανουμένη άπό κοινού ύπό τών Ακαδημιών τών χωρών τούτων.

"Ετσι μέ τό φώς τής επιστημονικής έρεύνης θά φωτισί)ή πρός ό'λας τάς διευ-
θύνσεις ό βαλκανικός ορίζων, πού τόσον συνεσκοτίσθη κατά τούς τελευταίους τού-
τους χρόνους καί θά καταφανή ό αληθής χαρακτήρ τού πολιτισμού τούτοι'.
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