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G. SAUNIER 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (1970-1986) 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Α' ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 

Στο διάστημα των δεκάξι τελευταίων χρόνων (1970-86), έγινε θεαματική αύ
ξηση των δημοσιευμάτων σχετικά με τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και με τα 
ελληνικά δημοτικά τραγούδια (στο έξης: ΕΔΤ), άλλα και κάποια εξέλιξη του 
είδους των εργασιών: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ή ανάπτυξη των καθαρά 
ανθρωπολογικών μελετών, χάρη στίς έρευνες Άγγλοαμερικανών, και υστέρα 
' Ελλήνων και Γάλλων επιστημόνων. Οί εργασίες αυτές, αν και άσχετες κατ 
αρχήν με τα τραγούδια, προσφέρουν στο μελετητή ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για το κοινωνικό και φαντασιακό πλαίσιο της λαϊκής δημιουργίας. 

Για τα ίδια τα τραγούδια, παρατηρήθηκε έντονη εκδοτική δραστηριότητα. 
Βγήκαν πολλές αξιόλογες τοπικές συλλογές, τοπικές ανθολογίες και ανθολογίες 
κατά είδη, ενώ παράλληλα συνεχιζόταν ή φωτομηχανική ανατύπωση κλασικών 
καί δυσεύρετων συλλογών (Παπαζαφειρόπουλος, Ταρσούλη, Γνευτός, Ζωγρά-

φειος Άγων, κτλ.), και γινόταν επανέκδοση βασικών μελετών του Στ. Κυριακί-
δη'. 'Αλλά δημοσιεύτηκαν και αρκετές καινούργιες κριτικές εργασίες, πού απο
τελούν και το αντικείμενο της παρούσας επισκόπησης. Στό σύνολο τους καλύ
πτουν ευρύ φάσμα από θεωρητικές τοποθετήσεις, παραδοσιακές ή σύγχρονες. Οί 
τελευταίες ασχολούνται κατά προτίμηση (όπως συμβαίνει καί σέ άλλες πολλές, 
επιστήμες) μέ μεθοδολογικά προβλήματα, καί προβαίνουν συχνά σέ ριζική αμ
φισβήτηση καθιερωμένων θέσεων ή καί εννοιών. Το φαινόμενο αυτό επέβαλε 
στή μελέτη τών πρόσφατων εργασιών να πάρει όχι περιγραφικό αλλά κυρίως 
μεθοδολογικό χαρακτήρα. 

1. Στ. Κυριακίδης, 713 δημοτικό τραγούδι, Συναγωγή μελετών, έκιμ/Αλκη Κυριακίδου-Νέστορος, 

'Αθήνα, Έρμης, 1978. 
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Γι' αύτο, ενώ έχει γίνει προσπάθεια να εξεταστούν όσο γινόταν περισσότερες 

εργασίες, ή επισκόπηση δεν προτίθεται να είναι εξαντλητική· έχει δοθεί περισ

σότερο βάρος στίς εργασίες πού παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον άπό την 

άποψη της μεθόδου. Για τον ίδιο λόγο, δεν πρέπει ό αναγνώστης να περιμένει 

πάντοτε αμερόληπτες κρίσεις: ή συζήτηση των εργασιών είναι μέρος μιας μεθο

δολογικής έρευνας, πού γίνεται με βάση ορισμένες θεωρητικές θέσεις, τις όποιες 

ή μελέτη προσπαθεί να στηρίξει. "Αλλωστε ό γράφων είναι ò ίδιος συγγραφέας 

μερικών υπό κρίση εργασιών. Παρουσιάζοντας τις θέσεις του σα μέρος τής όλης 

συζήτησης, ελπίζει νά γλυτώσει κάπως άπό τον ενοχλητικό κίνδυνο τής περιαυ-

τολογίας ή τής προσποιητής σεμνότητας. 

Άπό πρακτική άποψη, ή μέθοδος οδήγησε στο νά εξεταστούν τμηματικά 

ορισμένες εργασίες πού θέτουν ποικίλα προβλήματα, μια και ακολουθείται ή 

λογική σειράτών προβλημάτων, όχιτών εργασιών. 'Επειδή ή πρόσφατη κριτική 

επεκτάθηκε και μέχρι τις θεμελιακές έννοιες του κειμένου και τής μορφής τών 

τραγουδιών, το πρώτο μέρος τής μελέτης —πού παρουσιάζεται εδώ— αφιερώθη

κε στα άμεσα προβλήματα τής φιλολογικής κριτικής. Θ' ακολουθήσουν παρα

τηρήσεις για τις μεθόδους ερμηνείας τών τραγουδιών και τ' αποτελέσματα τους. 

Πριν αρχίσει δμως ή συζήτηση, πρέπει νά παρουσιαστούν εργασίες όπου ή 

μεθοδολογική αμφισβήτηση δεν κατέχει καμιά θέση, και πού αποτελούν γενικά 

αποδείξεις τής αξίας τής φιλολογικής προσέγγισης τών τραγουδιών. 

"Εχει ειπωθεί κατά κόρον, ότι οί μέθοδοι τής κλασικής —ή παραδοσιακής, 

μή ειδικευμένης— φιλολογίας δχι μόνο δε βοηθάνε στην επίλυση προβλημάτων 

σχετικών με τα ΕΔΤ, άλλα προκαλούν σοβαρές παρερμηνείες. Κι δμως έτυχε, 

μέσα στή δεκαετία 1975-85, νά δημοσιευτούν τρεις μελέτες άπό μή ειδικευμένους 

φιλολόγους: δύο τοΰ Μ. Μανούσακα (1975 και 1985) για το ίδιο θέμα και μία τοΰ 

Λίνου Πολίτη (1985), πού έχουν φέρει αξιόλογα αποτελέσματα. 

Στα άρθρα πού αφιέρωσε για το πρώτο δημοσιευμένο ΕΔΤ, ό Μ. Μανούσακας 

επέτυχε μια άριστη αποκατάσταση τοΰ παλαιού αυτού κειμένου. ' Από μεθοδολο

γική άποψη, δύο παρατηρήσεις μπορούν νά διατυπωθούν: πρώτον ή αποκατά

σταση κειμένων δεν είναι κατ' αρχήν κανονικός σκοπός τής φιλολογικής μελέ

της τών ΕΔΤ (βλ. παρακάτω), είναι δμως δικαιολογημένη σ αυτή τήν περίπτω

ση, γιατί πρόκειται για κείμενο δχι μόνο φανερά φθαρμένο, άλλα μεμονωμένο, 

δημοσιευμένο και εν μέρει λόγιο· δεύτερον, ένας ειδικευμένος ερευνητής ίσως νά 

άνέτρεχε πιο άμεσα στα συγγενικά κείμενα, και νά απέδιδε λιγότερη σημασία 

στον καθορισμό τής ακριβούς χρονολογίας τής καταγραφής τοΰ κειμένου, επει

δή έτσι κι αλλιώς το ίδιο το θέμα πρέπει νά είναι κατά πολύ παλαιότερο. Αυτά 

δμως δεν αλλάζουν τίποτε στην ουσία, δηλαδή στο τελικό κείμενο. Ή μόνη 

αντίρρηση πού μπορεί νά έχει κανείς άφορα μια περιθωριακή γνώμη^τοΰ συγ

γραφέα, αν και φαίνεται νά τής αποδίδει αρκετά μεγάλη σημασία2. Είναι πολύ 

2. 1975, 264 και 1985, 26. 
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συνηθισμένο φαινόμενο τα ερωτικά τραγούδια να μιμούνται τα μοιρολόγια, και 

άλλα είδη τραγουδιών, δχι το αντίθετο. "Αλλωστε ή αύτοτιμωρία παίζει βασικό 

συμβολικό ρόλο στα μοιρολόγια, σα μέρος του αγώνα για τή διατήρηση της 

οικογενειακής ακεραιότητας. Ή δε λέξη «αγάπη», κυρίως στα τελετουργικά 

τραγούδια (μοιρολόγια, γαμήλια κ.ά.), έχει σχεδόν τεχνική έννοια: εκφράζει τήν 

υποκειμενική δψη του δεσμού πού ενώνει τα μέλη της οικογένειας3. 

Πιο περιορισμένη, μια και σκοπεύει στην αποκατάσταση μίας μόνο λέξης 

(«άπριλοφόρητε»), άλλα εξίσου πετυχημένη, είναι ή όψίτυπη μελέτη του Λ. Πο

λίτη (1985). Κι εδώ ό συγγραφέας μπαίνει σε λεπτομέρειες πού μάλλον θα τις 

παρέλειπε ό ειδικευμένος μελετητής. Σημασία έχει όμως οτι δχι μόνο αποκαθι

στά το σωστό «απληροφόρητε», άλλα μάς δίνει και αξιόλογη ένδειξη για τή 

στάση τών τραγουδιστών, πού επαναλαμβάνουν και τελικά παραμορφώνουν, εν

δεχομένως σε βάρος του νοήματος, μία λέξη πού έπαψαν να τήν καταλαβαίνουν: 

τόσο μεγάλη είναι ή επιθυμία τους να παραμείνουν πιστοί σ ενα μοντέλο πού τό 

παρέλαβαν άπό τήν παράδοση. 

Πρέπει επίσης ν' αναφερθεί εδώ, αν και δεν έχει άμεση σχέση με τα ΕΔΤ, η 

τελευταία και ή πιο σπουδαία άπό τις μελέτες πού αφιέρωσε ό Λ. Πολίτης στο 

δεκαπεντασύλλαβο (1981). Σ' αυτό τό άρθρο ό συγγραφέας, στηριζόμενος στην 

ανάγνωση ενός παπύρου του Β' αίώνα μ.Χ., βρίσκει τον κρίκο πού έλειπε μέχρι 

τώρα ανάμεσα στο αρχαίο ιαμβικό καταληκτικό τετράμετρο και στον «πολιτικό» 

στίχο. Ή ανακάλυψη αυτή έθεσε τέρμα στις συζήτησης για τό δεκαπεντασύλ

λαβο στα ΕΔΤ, όπως θα φανεί παρακάτω στην εξέταση τών έργων του S. Baud-

Bovy. 

Πιο ανεπτυγμένες εργασίες έχουν δημοσιευθεί άπό ειδικευμένους φιλολό

γους. Στην 'Ελλάδα, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, άπό τήν άποψη της 

φιλολογικής μεθόδου, οί μελέτες του 'Αλέξη Πολίτη. Τό άρθρο πού αφιέρωσε 

στο ΕΔΤ στην Ιστορία τον 'Ελληνικού "Εθνους (1975), εκθέτει συνθετικά τους 

βασικούς μορφολογικούς κανόνες τών τραγουδιών, συγκεντρώνοντας για πρώτη 

φορά σε ενιαίο και εύχρηστο κείμενο πληροφορίες πού ειταν μέχρι τότε σκόρπι

ες4. ' Ακολούθησαν δύο μελέτες αφιερωμένες στή συλλογή του Fauriel. ' Η πρώτη 

(1980), οπού ò συγγραφέας δημοσιεύει αναλυτικό κατάλογο τών Καταλοίπων του 

Fauriel και του Brunei de Presle, έχει προκαταρτικό χαρακτήρα σχετικά με τήν 

έρευνα, και δε χρειάζεται καμιά ειδική παρουσίαση εδώ, ' Η άλλη (1984) περιγρά

φει στην αρχή τό πνευματικό κλίμα της εποχής, τή δημιουργία τών πρώτων 

ανεκδότων συλλογών πού καταρτίστηκαν, τους προβληματισμούς του Fauriel 

και τίς συνθήκες μέσα στις όποιες εργαζόταν. 'Αλλά τό σπουδαιότερο και τό πιο 

3. Βλ. G. Saunier (στο έξης: G.S.) 1979, 234-8. 

4. Στα έργα τών Ν. Γ. Πολίτη, Γ. 'Αποστολάκη, Στ. Κυριακίδη, Baud-Bovy, κ.ά. Το άρθρο του Α. 

Πολίτη είναι αξιόλογο και για τον καθορισμό της λειτουργίας τών τραγουδιών. ' Η πλευρά αύτη θα 

εξεταστεί αργότερα, δπως και ή παλαιότερη εργασία του ίδιου (1973) 
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πρωτότυπο μέρος της μελέτης είναι το τέταρτο και τελευταίο, αφιερωμένο στη 

«μεθόδευση». Ό συγγραφέας εξετάζει εκεί λεπτομερέστατα τον τρόπο πού δημι

ουργήθηκε ή συλλογή του Fauriel: τήν προέλευση των διάφορων παραλλαγών 

ά,πό τις οποίες σχηματίστηκαν τα κείμενα της συλλογής5, το είδος τής επεξερ

γασίας πού υπέστη το υλικό, δηλ. κυρίως τη συγχώνευση προγενέστερων πα

ραλλαγών και τις «βελτιώσεις» πού υπέβαλαν οί πληροφορητές, σύμβουλοι και 

γραμματείς του Fauriel, η'πού επέφερε ό ίδιος στή δομή, στή διατύπωση τών 

στίχων ή στή γλώσσα. 

'Ελέγχονται σ αυτό τό σημείο, με συγκεκριμένα πάντοτε παραδείγματα, τα 

κριτήρια του Fauriel, οί λόγιες επιδράσεις, και ειδικά ή λόγια αντίληψη του 

κειμένου, ή άγνοια πολλών κανόνων τής δημοτικής ποίησης, πού εξηγεί τήν 

απόρριψη αποσπασματικών κειμένων, τήν προτίμηση για το χρώμα σε βάρος 

τής τεχνικής, κτλ. 'Ελέγχονται επίσης ορισμένοι ισχυρισμοί του Fauriel, λ.χ. 

για τήν.οπαρ£η πολλών παραλλαγών, πού απουσιάζουν δμως άπό το αρχείο του 

και πού είταν μάλλον άπλες προφορικές επιβεβαιώσεις (σ. 329 και 339). 

' Ο συγγραφέας δίνει υστέρα, σε παράρτημα, τρία αναλυτικά και εξαντλητικά 

παραδείγματα επεξεργασίας: τήν πιο εκτεταμένη («το τραγούδι του Λιάκου»), 

τήν πιο περιορισμένη («ό τάφος του Δήμου»), και ένα παράδειγμα συγχώνευσης 

παραλλαγών («ή κακή μάνα»), παραθέτοντας τις αρχικές παραλλαγές, τα διάφο

ρα στάδια τών διορθώσεων, και τήν τελική μορφή τών τριών τραγουδιών στή 

συλλογή. Προσθέτει τέλος ενα παραστατικό σχέδιο πού δείχνει τήν ιστορία τής 

δημιουργίας τής συλλογής και έναν πίνακα τών παραλλαγών του κάθε κειμένου 

στις προγενέστερες χειρόγραφες συλλογές και στα διαδοχικά τετράδια του Fau

riel. ' 

Με άλλα λόγια, ό συγγραφέας έχει συγκεντρώσει και αναλύσει δλα τα στοι

χεία πού χρειάζονται για μια μελλοντική κριτική έκδοση του Fauriel — τήν 

όποια άλλωστε ετοιμάζει (βλ. σ. 312, σημ. 6) — και ή εργασία του αποτελεί ήδη 

τήν απαρχή μιας τέτοιας έκδοσης. ' Η υπόθεση έχει μεγάλη σημασία: ξεπερνά 

κατά πολύ τήν περίπτωση του Fauriel και άφορα ένα άπό τα μεγάλα προβλήματα 

πού αντιμετωπίζει ή μελέτη τών ΕΔΤ. Τήν εποχή τής 'Επανάστασης ό λαϊκός 

πολιτισμός δεν είχε ακόμα φθαρεί άπό τήν επίδραση του ευρωπαϊκού και τήν 

εξάπλωση τής επίσημης παιδείας. ' Η στάση δμως τών συλλεκτών του ΙΘ' αι., οί 

αυθαίρετες διορθώσεις, ή παραμόρφωση τών κειμένων για να εξυπηρετηθούν 

ορισμένοι ιδεολογικοί σκοποί, ή αντιγραφή τών προγενέστερων συλλογών (ό 

Tommaseo δημοσίεψε λ.χ. τήν ελληνική μετάφραση μιας συμπλήρωσης, στα 

γαλλικά, άπό τον Fauriel, ενός ημιτελούς κειμένου, «του Κίτσου»! — βλ. σ. 350), 

5. Το μόνο σημείο πού δεν είναι πάντα εξακριβωμένο είναι ή ενδεχόμενη παρουσία ορισμένων 

κειμένων στο αρχείο Haxthausen, και έκ τών πραγμάτων δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, μιά και 

αγνοείται αν υπάρχει ακόμα σήμερα τό αρχείο (βλ. σ. 117, σημ. 16), το όποιο γνωρίζει ό συγγραφέας 

μόνο μέσω της περιγραφής του άπό τους έκδοτες τής συλλογής του 1935. 
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δλ' αυτά καθιστούν πολύ δύσκολη τήν επαφή με τα πιο γνήσια κείμενα. Ή 

εργασία του Ά . Πολίτη αποτελεί το πρώτο βήμα, αν όχι προς μια κριτική 

έκδοση, τουλάχιστο προς μια συστηματική και αυστηρά επιστημονική κριτική 

—σε αντίθεση προς τή σημαντική άλλα αποσπασματική, παθιασμένη, και ως ενα 

σημείο αισθητική κριτική του Γ. 'Αποστολάκη— όλων των δημοσιευμένων 

συλλογών πού έξαρτιώνται λίγο-πολύ άπο τή συλλογή του Fauriel, με σκοπό τον 

διαχωρισμό τών αληθινά διαφορετικών παραλλαγών και τήν εξεύρεση της όσο 

γίνεται πιο γνήσιας μορφής της κάθε μιας. 

Στο εξωτερικό, το πιο εντυπωσιακό σύνολο εργασιών, στον τομέα πού εξετά

ζεται εδώ, οφείλεται στον S. Baud-Bovy. 'Η —ρητά μή εξαντλητική— βιβλιο

γραφία τών έργων του6 περιέχει, για τήν περίοδο 1970-86,16 λήμματα σχετικά με 

τα ΕΔΤ, στα όποια πρέπει να προστεθούν άλλα 9, πού δημοσιεύτηκαν μετά το 

θάνατο του. Πολλές άπ αυτές τις μελέτες είναι αφιερωμένες στή μουσική, άλλα 

τα θέματα αφορούν συχνά το ρυθμό, άρα και τή μετρική. Μέσα σ αυτό το 

σύνολο ξεχωρίζει μια συνθετική μελέτη, πού δχι μόνο ενσωματώνει τήν ουσία 

μερικών πρόσφατων άρθρων, άλλα παρουσιάζει και τα πορίσματα μιας πενηντά-

χρονης έθνομουσικολογικής και φιλολογικής έρευνας: το Δοκίμιο για το EAT 

(1983-84). Tò βιβλίο είναι μικρό άλλα εξαιρετικής πυκνότητας. Μια άπο τις 

πρωτοτυπίες του, και ό βασικός λόγος της μεγάλης του πειστικότητας, είναι το 

γεγονός ότι ό συγγραφέας ασχολείται κυρίως με τα ζητήματα μορφής τών ΕΔΤ, 

και ξεκινάει πάντοτε άπό μορφολογικές παρατηρήσεις για να προχωρήσει ύστε

ρα σε άλλων ειδών συμπεράσματα, στους διάφορους τομείς πού εξετάζει διαδο

χικά: σχέσεις τών ΕΔΤ με τήν αρχαιότητα, με τήν εκκλησιαστική μουσική, με το 

αστικό τραγούδι, διαφοροποίηση ανάμεσα στις παραθαλάσσιες και τις ηπειρω

τικές περιοχές, χαρακτηριστικά τών παραμεθορίων περιοχών. Ή δεύτερη αυτή 

όψη της μεθόδου — ό προοδευτικός προσδιορισμός του ιδιάζοντα χαρακτήρα 

τών ΕΔΤ μέ βάση μια σειρά άπό συγκρίσεις — είναι κι αυτή εξαιρετικά γόνιμη. 

Στο φιλολογικό τομέα, αξίζει να σημειώσει κανείς, μεταξύ άλλων πολλών: α) 

τήν παραδοχή τών απόψεων του Λ. Πολίτη για το δεκαπεντασύλλαβο, β) τήν 

επανεξέταση και τήν ξεχωριστή πια ανάλυση της «τριημιστιχικής» στροφής, γ) 

τήν απόδειξη της ύπαρξης άπό τήν αρχαιότητα κειμένων πού αποτελούσαν αλη

θινά δημοτικά τραγούδια και είχαν ανάλογα χαρακτηριστικά ως προς τή μουσι

κή, το ρυθμό, κτλ.7, δ) το διαχωρισμό (ήδη διατυπωμένο στή διδακτορική του 

διατριβή, τό 1936) ανάμεσα στην πρόσθετη συλλαβή στην αρχή του β' ήμιστιχί-

ου τών ιαμβικών δωδεκασυλλάβων και τό μοντέρνο και εύκολο ρυθμό του δεκα-

τρισυλλάβου πού απαντιέται συνήθως στις λαϊκές «ρίμες» (σ. 29, σημ. 2), κτλ. 

6. Revue musicale de Suisse romande, 40e année, n°l, mars 1978,31-5. 

7. Βλ. και το προγενέστερο άρθρο τοδ ίδιου: «Chansons populaires de la Grèce antique», Revue de 

musicologie LXIX/1, Παρίσι 1983, 5-20, και το πρόσφατο: «Métrique antique et chanson populaire», 

RÎG C, 4p. 475-476, Παρίσι, Ιαν.- Ιούνιος 1987, 45-57. 
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"Αλλη πολύ αξιόλογη εργασία, με ανάλογη μεθοδολογική τοποθέτηση, είναι 

ή μονογραφία πού αφιέρωσε στο Μοιρολόγι της Παναγίας (1976) ό Β. Bouvier, 

μαθητής τού Baud-Bovy. ' Ο πρώτος τόμος (άλλοι δύο αναγγέλλονται) εξετάζει 

205 «λαϊκές» παραλλαγές τού θρήνου της Μεγάλης Παρασκευής, μέ τις μεθόδους 

της παραδοσιακής, ειδικευμένης και μή, φιλολογίας, και κατά τ' άλλα μέ μια 

ειδική μορφή της λεγόμενης «φιλανδικής» μεθόδου, προσαρμοσμένης στο αντι

κείμενο τής έρευνας. Προβάλλει σημαντικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα: 

οτι ό θρήνος συνδέεται αρχικά μέ λαϊκές πένθιμες τελετουργίες προχριστιανικής 

εποχής καί, παρά τους δεσμούς του μέ τή γραπτή παράδοση, λειτουργεί σα 

δημοτικό τραγούδι όσον άφορα τή διάδοση του, τους δημιουργικούς τρόπους, 

κτλ. Ή έρευνα προχωρεί ακολουθώντας τα διάφορα μοτίβα και στηριζόμενη 

πάντοτε πάνω σέ εξονυχιστική φιλολογική εξέταση των παραλλαγών, ειδικά για 

τις λέξεις ή εκφράσεις πού παρουσιάζουν προβλήματα. Ό συγγραφέας δείχνει 

εδώ μια εκπληκτική πολυμάθεια, πού δέν άφορα μόνο τα ίερογραφιι$ά κείμενα 

και τα μεταγενέστερα λόγια ή ήμιλόγια κείμενα (απόκρυφα ευαγγέλια κτλ.), 

άλλα καί τήν ελληνική γλώσσα, τήν ιστορία της, τους ιδιωματισμούς, τους 

τρόπους παραγωγής λέξεων, ώστε οί περισσότερες εικασίες πού διατυπώνονται 

είναι πολύ πειστικές8. Άπό τα καλύτερα παραδείγματα είναι ίσως το κεφάλαιο 

Θ', «Στοΰ χαλκιά», καθώς καί το Γ «Στην αυλή τού Πιλάτου» (βλ. π.χ. σ. 228, 

σημ. 3, τήν ερμηνεία τής λέξης «χεροπάλαμο»). Ή μόνη αντίρρηση πού μπορεί 

να έχει κανείς άφορα ένα είδος «ιμπεριαλισμού» πού χαρακτηρίζει τή μελέτη, 

δηλ: μια τάση να υποθέτει κάπως συστηματικά οτι διάφοροι παραδοσιακοί στί

χοι προέρχονται άπό το Μοιρολόγι —- είναι άλλωστε μια φυσική τάση όλων τών 

ερευνητών... 

Τό Μοιρολόγι τής Παναγίας θέτει ένα πολύ λεπτό πρόβλημα. Ό Bouvier 

διακρίνει προσεχτικά καί μέ μεγάλη σιγουριά τά διάφορα επίπεδα τών κειμένων: 

λόγιο, ήμιλόγιο, λαϊκό. Κι όμως, ακόμα καί οί πιο «λαϊκές» παραλλαγές πού 

παραθέτει (Αμοργός άρ. 89α, σ. 78-82 καί Άπείρανθος Νάξου άρ. 83, σ. 108-110) 

περιέχουν στοιχεία πού, αν επρόκειτο γιά άλλο θέμα άπό ΕΔΤ, θα χαρακτηρί

ζονταν «λόγια»: σκηνές πού προέρχονται άμεσα άπό τά Ευαγγέλια, λεξιλόγιο 

(κύρια ονόματα, αφηρημένες λέξεις όπως «περιδιάταξη», «§ατοχή»), προσωδια-

κές ανωμαλίες (π.χ. ή διαίρεση: Ί-ούδας Σκαρι-ώτης) κτλ. Είναι αλήθεια ότι 

αυτά τά φαινόμενα απαντώνται γενικά στα «λατρευτικά» τραγούδια. Στην περί

πτωση του Θρήνου προστίθεται ό ρόλος πού παίξανε οί τυπωμένες φυλλάδες καί 

οί επεμβάσεις του κλήρου, ειδικά στην Κύπρο, ρόλος πού αναλύεται διεξοδικά 

στή μελέτη. Ή κλίμακα είναι εδώ διαφορετική, καί ή παραδοσιακή τριχοτομία 

δέν άρκεΐ. Πρέπει τό αρχικό δημιούργημα τών μοιρολογιστριών νά ειταν ήδη 

8. ' Ο συγγραφέας θεωρεί τή μελέτη του Γ. Α. Μέγα για το τραγούδι του γεφυριού τής "Αρτας (1971) 

σα μοντέλο τής δικής του. "Οσο σπουδαία καί να είναι ή μονογραφία του Μέγα, ό προβληματισμός της 

είναι πολύ πιο στενός, καί προ παντός ή καθαρά φιλολογική έρευνα αρκετά περιορισμένη. 
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μικτού είδους, διαφςρετικο πάντως άπο τα υπόλοιπα ΕΔΤ, και ώς ένα σημείο 

ήμιλόγιο. Αργότερα, ή παράδοση αύτη υπέστη, όπως αποδεικνύεται άπο τον 

Bouvier, τήν επίδραση των καθαρά «ήμιλόγιων» κειμένων (δηλ. λίγο-πολύ προ

σωπικών, καί γραπτών), και τών σαφώς λόγιων διασκευών9. Είναι πιθανό, μετά 

άπο το Β' μέρος, πού θα είναι αφιερωμένο στη λόγια παράδοση, το Γ μέρος της 

μελέτης ν' ασχοληθεί με το λεπτό αυτό πρόβλημα. 

'Αξίζειν' αναφερθεί εδώ καί ή διατριβή τού Η. Margaritis για τα πελοποννη

σιακά ΔΤ (1984), αν καί πρόκειται κυρίως για συλλογή ποιητικού καί μουσικού 

υλικού, καμωμένη με μεγάλη ακρίβεια, καί για μουσικολογική μελέτη. Τα φιλο

λογικά της σχόλια στά κείμενα πού παραθέτει δικαιολογούν τήν τοποθέτηση της 

ανάμεσα στις έρευνες. 

Με αυτού του είδους τις μελέτες συνδέονται, άπο μεθοδολογική άποψη, καί 

ειδικά όσον άφορα τή φιλολογική προσέγγιση τών κειμένων, οί εργασίες του 

γράφοντος. Άπο τις πιο ανεπτυγμένες, ή πρώτη (1979) προσπαθεί να προσδιορί

σει τήν αντίληψη τού κακού πού εκφράζεται στά ΕΔΤ, ξεκινώντας άπο μια 

σημασιολογική έρευνα στο λεξιλόγιο τού δημοτικού ποιητή, καί ή δεύτερη 

(1983) αποτελεί προσπάθεια κριτικής ανθολογίας τών τραγουδιών τής ξενιτιάς. 

"Οπως ειπώθηκε παραπάνω, οί θέσεις τους θά παρουσιαστούν σα μέρος τής 

συζήτησης πού ακολουθεί. 

Τήν'ίδια εποχή, καί συγκεκριμένα άπο το 1978, αναπτύχθηκε, ύπό τήν επί

δραση τών άγγλοαμερικανικών ανθρωπολογικών ερευνών καί τού έργου τού C. 

Lévy-Strauss, μια σειρά άπο αμφισβητήσεις πού αφορούν πρώτα τή χρήση τής 

λεγόμενης «κλασικής» φιλολογίας στις ελληνικές λαογραφικές σπουδές, καί τήν 

εγκυρότητα τής'ίδιας τής έννοιας τού κειμένου. Ή αμφισβήτηση έχει επεκταθεί 

πρόσφατα σ ολα περίπου τα παραδοσιακά πλαίσια τής φιλολογικής κριτικής, 

δηλ. στις έννοιες τού μοτίβου, τού θέματος, στην κατάταξη τών τραγουδιών σε 

διάφορες κατηγορίες, στή διάκριση ανάμεσα στά είδη λαϊκών δημιουργημάτων, 

στην αντίθεση λόγιου-λαϊκοΰ, στην ξεχωριστή μελέτη τής ελληνικής δημιουρ

γίας, κτλ. 

' Η πρώτη κριτική σχετικά με τήν «κλασική» φιλολογία καί τήν έννοια τού 

κειμένου διατυπώθηκε στην' Ελλάδα άπο τήν "Αλκή Κυριακίδου-Νέστορος10, με 

τή δικαιολογία δτι ή αντίληψη τού Ν.Γ. Πολίτη καί τών διαδόχων του για τα 

κείμενα «τους εμπόδισε να δουν τα λαογραφικά φαινόμενα ώς φαινόμενα τού 

προφορικού πολιτισμού». 'Αργότερα, με αφορμή όχι τα ΔΤ άλλα το θέατρο τού 

9. ' Η ανάμιξη ήμιλόγιων καί λαϊκών στοιχείων, καί ό ρόλος τών τυπωμένων κειμένων θυμίζουν 

κάπως τις σχέσεις τής «Φυλλάδας του Μεγαλέξαντρου» μέ τα λαϊκά παραμύθια καί παραδόσεις. Στην 

περίπτωση αυτή όμως ή καθαρά λόγια παράδοση παραμένει ανεξάρτητη, καί τα λαϊκά κείμενα δέν 

φέρνουν εξωτερικά γνωρίσματα τής ήμιλόγιας επίδρασης. Βλ. Διήγησις 'Αλεξάνδρου τοΰΜακεδόνος, 

έπιμ. Γ. Βελουδή, 'Αθήνα, ΝΕΒ, 1977. 

10. 1978, ειδικά 95-96. 
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Καραγκιόζη, ό Γ. Κιουρτσάκης11 απέρριψε κι αυτός την έννοια του κείμενου 

επειδή δίνει μια παγωμένη εικόνα ενός ζωντανού φαινομένου, και επειδή πρόκει

ται για έννοια δανεισμένη άπό τή λόγια παράδοση, πού προϋποθέτει επομένως 

την ύπαρξη ενός αρχετύπου. , 

Οι παρατηρήσεις αυτές περιέχουν ασφαλώς μια δόση αλήθειας, άλλα επίσης 

κάποια υπερβολή (ή ειδικευμένη φιλολογική μελέτη δεν συνεπάγεται αναγκα

στικά τήν ύπαρξη ενός μοναδικού «λεκτικού» αρχετύπου), και κυρίως μια σύγ

χυση διαφορετικών προβλημάτων: τοϋ τρόπου παραγωγής των ΕΔΊ και της 

γνώσης πού μπορούμε να έχουμε του περιεχομένου τους. 

Ό τραγουδιστής είναι όντως κατ' αρχήν και δημιουργός της μορφής τοϋ 

τραγουδιού πού ακούγεται άπό το στόμα του. ' Η ελευθερία του είναι οπωσδήποτε 

μεγάλη: «Τό τραγούδι δεν έχει νοικοκύρη», έδήλωσε χαρακτηριστικά μια τρα

γουδίστρια12. Δέν είναι όμως απόλυτη. Περιορίζεται πρώτον άπό τό κοινό, πού 

αποδέχεται ή όχι τις ενδεχόμενες πρωτοβουλίες τοϋ τραγουδιστή13, και άσκει, 

κατά τήν εύστοχη έκφραση τοϋ Κιουρτσάκη, μια «προληπτική λογοκρισία»14. 

Περιορίζεται επίσης, όχι μόνο άπό τους μορφολογικούς κανόνες τών ΕΔΤ, άλλα 

και άπό τή γνωστή θέληση τοϋ ίδιου τοϋ τραγουδιστή να τηρήσει πίστα ορισμέ

να παραδοσιακά σχήματα και τό μοντέλο πού παρέλαβε. Ό ίδιος ô Beaton 
αναφέρει, με μεγάλη τιμιότητα, διάφορα παραδείγματα αυτής της πιστότητας, 

πού αντικρούουν τις γενικές του θέσεις για τή δημιουργία τών ΕΔΤ15. Μένει οτι 

ή ρευστότητα χαρακτηρίζει τα τραγούδια - πότε περισσότερο, πότε λιγότερο, 

ανάλογα μέ τις κατηγορίες τους. Βασικός κανόνας τής φιλολογικής μελέτης 

τους είναι άλλωστε δτι δύο απαράλλακτα κείμενα είναι ύποπτα. 

"Ολα αυτά άφοροΰν σχεδόν αποκλειστικά τον τρόπο παραγωγής τών ΕΔΤ, 

όχι τό περιεχόμενο τους. "Οταν προχωρεί κανείς προς τή μελέτη του περιεχομέ

νου, ή ρευστότητα τής λαϊκής δημιουργίας φαίνεται μόνο μέσα άπό τις διάφορες 

πού'ύπάρχουν ανάμεσα στις συγκεκριμένες μορφές πού έχει πάρει. ' Ο μελετητής 

έχει στή διάθεση του μόνο παγωμένο υλικό: στην καλύτερη περίπτωση μια 

συλλογή άπό στιγμιαίες καταγραφές εκτελέσεων (ή δημιουργιών, δέν έχει ση

μασία εδώ), όσο πλαισιωμένες και να είναι άπό πληροφορίες, ηχογραφήσεις, 

κινηματογραφικές ταινίες κτλ., ακόμα κι αν τις έκανε ό ίδιος. ' Η συστηματική 

εμμονή στή ρευστότητα τής λαϊκής δημιουργίας αφήνει να διαφαίνεται ό κίνδυ

νος μιας κάποιας υπεκφυγής: να μιλάει κανείς για τό πώς-γίνονται τα έργα για να 

γλυτώσει άπό τον κόπο να εξετάσει τό ri περιέχουν. Μέ άλλα λόγια, ό ερευνητής 

11.1983,24-31. Οί θέσεις του συγγραφέα δέν άφοροΰν μόνο τήν περίπτωση του Καραγκιόζη, άλλα 

επεκτείνονται ρητά (σ. 27) σ δλα τα είδη τής προφορικής λογοτεχνίας. 

12. Προφορική πληροφορία τοϋ Στ. Καρακάση. Πβ. Beaton 1980, 36. 

13. Βλ. G. S. 1979, 22-23. 

14. 1983, 165-174. 

15. 1980, κυρίως σ. 36 και 43. 
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τοϋ περιεχομένου των τραγουδιών μετατρέπεται, θέλοντας και μή, σε «ανθρωπο

λόγο της πολυθρόνας»16, (όπως έκανε και ό ίδιος ό Levy-Strauss), και εργάζεται 

αναγκαστικά πάνω σε κείμενα. 

Άλλα το πρόβλημα απλώς μετατοπίζεται. Σ' αυτό το στάδιο πρέπει να ξεκα

θαριστεί ή ακριβής έννοια του «κειμένου», άφου τελευταΐα,συγκεκριμένα στο 

Συμπόσιο της Πάτρας το 1984, σε μια προσπάθεια ριζικής αμφισβήτησης της 

παραδοσιακής έννοιας, έχει επεκταθεί ή «κειμενικότητα του ΔΤ» σε τομείς πού 

ξεπερνάνε κατά πολύ το «λεκτικό σύνολο» (ή ορολογία είναι του Μ. Herzfeld, 

1985). 

"Εχει τονιστεί πρώτον, άπό τήν M. Alexiou και τον Μ. Herzfeld17 ότι το 

«κείμενο» συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και τή μουσική. Είναι αλήθεια οτι ή 

εξέταση της μουσικής βοηθάει πολύ τήν έρευνα στα ΕΔΤ. Ή μουσική, μαζί με 

τα γυρίσματα, τσακίσματα, επιφωνήματα κτλ., φανερώνουν μερικές φορές ορι

σμένες δομές πού θα μένανε αλλιώς απαρατήρητες, δπως το έδειξε παλαιότερα ή 

M. Alexiou18. ' Ο βασικός ρόλος τών τσακισμάτων, πού είναι απαραίτητα για τή 

συμπλήρωση του έντεκασύλλαβου στίχου στα μοιρολόγια τής Δυτικής Κρήτης 

έχει επίσης αποδειχτεί άπό τήν C. Nicole19. Τα έργα του Baud-Bovy, πού εξετά

στηκαν παραπάνω, δείχνουν αρκετά τό τί μπορεί να προσφέρει ή μελέτη τής 

μουσικής τών ΕΔΤ. Παρ' όλ' αυτά, ή μουσική έχει άλλους κανόνες, άλλο σύ

στημα παραλλαγών, ή μορφή της διαφοροποιείται κατά τόπους, ανεξάρτητα άπό 

τή διαφοροποίηση τών «λεκτικών συνόλων». Πρέπει να προστεθεί οτι ό Baud-

Bovy δεν είναι ό μόνος πού δημοσίεψε τα κείμενα μαζί μέ τή μουσική20, και οτι 

τό μουσικό τμήμα του ΚΕΕΑ έχει έντονη δραστηριότητα. Τέλος, ό ισχυρισμός 

ότι «τα τραγούδια τάιδια δέν απαγγέλλονται ποτέ ως ποιήματα»21 αποτελεί σαφή 

υπερβολή. "Αν ορισμένες μοιρολογίστρες δέν τραγουδάνε χωρίς τήν παρουσία 

του νεκρού και δυσκολεύονται ν απαγγέλλουν τα λόγια μόνα τους, αυτό δε 

συμβαίνει παντού. Καί, λόγω του μάκρους τους, πολλά αφηγηματικά τραγούδια 

απαγγέλλονται «ως ποιήματα». Σχετικά μέ τή μουσική, ή ποίηση διατηρεί τελι

κά αρκετά μεγάλη αυτονομία. 

Δεύτερον, ό Herzfeld22 ενσωματώνει στο κείμενο τό κοινωνικό πλαίσιο τής 

δημιουργίας του τραγουδιού, δχι σα βοηθητικό υλικό, άλλα σαν αναπόσπαστο 

μέρος τού συνόλου. Κι εδώ υπάρχει κάποια υπερβολή. Είναι αυτονόητο οτι τό 

κοινωνικό πλαίσιο πρέπει να μελετηθεί μαζί μέ τό κείμενο, καί ότι ή παραμέλη-

16. Α. Νέστορος, δ.π., 95, καί σημ. 11. 

17. Βλ. Μ. Alexiou 1985, 54 καί Μ. Herzfeld 1985, 31. 

18. 1974, 131-150. 

19. 1984,9-11, 17-19 κ.ά. 

20. Βλ. τις συλλογές τοϋ'Παχτίκου, του ' Ωδείου, του Ρήγα, τού Καβακόπουλου, τή διατριβή τοϋ Η. 

Margaritis κλπ. 

21. Μ. Alexiou 1985, 54 καί σημ. 26. Ή συγγραφέας υπογραμμίζει. 

22. 1985, 31 κ.ά. 
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ση του μπορεί να οδηγήσει σε οικτρές παρερμηνείες. Τά ΔΤ δεν είναι δημιουργή

ματα μιας ατομικής ευαισθησίας, καί δεν είναι ανεξάρτητα άπό τις συνθήκες 

στις όποιες τραγουδιώνται. Το πρόβλημα είναι συνήθως να βρεθούν ουσιώδεις 

πληροφορίες, ακόμα καί σε έρευνες «επί του πεδίου», ειδικά για τα αφηγηματικά 

τραγούδια, γιατί (αντίθετα με τα τελετουργικά) τραγουδιώνται π.χ. στο γλέντι, ή 

στή στράτα, δηλ. πολύ ελεύθερα καί μέ εξαιρετικά χαλαρό δεσμό μέ τις περιστά

σεις, πού αποτελούν συχνά μια απλή πρόφαση: έτσι τραγουδιώνται στο γλέντι 

πού ακολουθεί τό γάμο ερωτικά τραγούδια, ή παραλογές σχετικές μέ τό ζευγάρι, 

ή ακόμα καί μέ τή μοιχεία... Οί πληροφορίες βγαίνουν καί άπό τήν εσωτερική 

κριτική. Είναι όμως σχετικά λίγες, επειδή τά ΕΔΤ ασχολούνται κατά κανόνα δχι 

μέ τά πρακτικά γεγονότα παρά μέ τον ψυχολογικό αντίκτυπο τους στή συλλογι

κή συνείδηση23. "Οσο για τήν υποχρέωση τοΰ μελετητή να εμβαθύνει στίς ιστο

ρικές καί κοινωνικές συνθήκες ή δομές, στή νομοθεσία κτλ., στίς όποιες αναφέ

ρεται τό τραγούδι, είναι άπό καιρό γνωστή. Ή θέση του Herzfeld λοιπόν έχει 

μάλλον θεωρητική παρά πρακτική αξία24. 

Τέλος, ό Herzfeld προτείνει να ενσωματωθούν στο «κείμενο» τά διάφορα 

σχόλια πού τό συνοδεύουν25, καί πρώτα άπ' ολα τά σχόλια τών 'ίδιων τών τρα

γουδιστών καί τοΰ κοινού τους. Αυτά απουσιάζουν βέβαια άπό τίς παλιές κλασι

κές συλλογές — στίς όποιες άλλωστε, κατά τή σωστή, αν καί κάπως υπερβολική, 

εκτίμηση τοΰ Beaton, είναι απίθανο να υπάρχει έστω καί ένα κείμενο πού ν 

ανταποκρίνεται ακριβώς σέ μια προφορική εκτέλεση26. 'Απαντώνται όμως αρκε

τά συχνά στίς νεώτερες χειρόγραφες συλλογές, ειδικά στα χφ. τοΰ ΚΕΕΛ. ' Εντύ

πωση κάνει ή απουσία αύτοΰ τοΰ ύλικοΰ άπό τίς άγγλοαμερικανικές μελέτες, πού 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά υλικό πού μάζεψε ό'ίδιος ό μελετητής ή αντιθέτως 

κείμενα άπό παλιές συλλογές, όχι σπάνια μάλιστα άπό συζητήσιμες, ή καί αδό

κιμες27. 

Τά σχόλια τών τραγουδιστών καί τοΰ κοινοΰ τους είναι πάντοτε σπουδαία. 

Μπορεί να τά χωρίσει κανείς σέ τρεις κατηγορίες. ' Υπάρχουν πρώτα οί διευκρι

νήσεις: μια μοιρολογίστρα εξηγεί λ.χ. οτι «τώρα λησμονήθηκαν αυτά (=τά καθι

ερωμένα μοιρολόγια), καί στο νεκρό λένε λιανοτραγουδάκια (-δίστιχα μοιρολό

για), [τά όποια] νταιριάζουν [αναλόγως] τοΰ νεκρού... τά έχουν για πιο συγκινη

τικά»28. "Αλλοι τραγουδιστές θα εξηγήσουν οτι στην τάδε περίπτωση (σέ μια 

ορισμένη γιορτή, δταν ό νεκρός πέθανε ανύπαντρος, όταν υπάρχει γιος ξενιτεμέ-

23. Βλ. G. S. 1979, 57 καί, για τα τραγούδια της ξενιτιάς, 1983, 7. 

24. Βλ. παρακάτω καί το ζήτημα τών κατηγοριών άπό ΕΔΤ. 

25. 1985, 32-33. 

26. 1980, 9. 

27. Ή χρησιμοποίηση τέτοιων πηγών, π.χ. της συλλογής τοΰ Γιόγκα, αποτελεί τή μόνη σοβαρή 

αδυναμία της θαυμάσιας μελέτης τής M. Alexiou για τό μοιρολόγι (1974). 
28. ΚΕΕΛ 1153 Β 112, 79, 'Αράχοβα 1938 (Μ. Ίωαννίδου). Βλ. G. S. 1979, 227. 



"Ερευνες στα δημοτικά τραγούδια 77 

νος κτλ.) ό τάδε στίχος λέγεται διαφορετικά, ή προσθέτουν το τάδε μοτίβο. 

"Αλλα σχόλια είναι α; αολογικά, καί αποτελούν γέφυρες ανάμεσα στα ΔΤ και σε 

τοπικές παραδόσεις. Τέλος, ή τρίτη κατηγορία αποτελείται άπο τα διορθωτικά 

σχόλια, πού δεν είναι τόσο σπάνια. Συμβαίνει σχετικά συχνά μια τραγουδίστρια 

να επεμβαίνει για να συμπληρώσει το κείμενο πού απάγγειλε ή πρώτη, ή να 

προτείνει δική της παραλλαγή, άπο ένα ορισμένο στίχο καί πέρα, ή αντιθέτως 

για τήν αρχή. Συχνά επίσης συζητούν μεταξύ τους δύο ή περισσότερες τραγου

δίστριες, ειδικά όταν ανήκουν στην ίδια οικογένεια, λ.χ. μάνα καί κόρη. Οί πιο 

συνηθισμένες εκφράσεις είναι: «'Όχι, εδώ δεν πάει έτσι», «"Οχι, αυτό δεν τό 

'λέγε έτσι ή γιαγιά», κτλ. Πολλά σχόλια αποδεικνύουν τήν ύπαρξη στή μνήμη 

των τραγουδιστών ενός μοντέλου άπο τό όποιο δεν θέλουν να απομακρυνθούν 

πολύ. 
Τα άλλα σχόλια πού προτείνει ό Herzfeld να ενσωματωθούν στο «κείμενο» 

είναι εκείνα τών λογίων σχολιαστών29. Τα σχόλια αυτά όμως, έκτος αν μας 

παρέχουν θετικές διευκρινήσεις ή αν περιέχουν βάσιμα ερμηνευτικά στοιχεία, 

μας πληροφορούν κυρίως για τις κατά καιρούς αντιλήψεις τών λογίων για τα 

λαϊκά δημιουργήματα, δηλ. για τήν ιστορία της λόγιας νεοελληνικής σκέψης, ή 

πάλι, σε άλλο επίπεδο, αντικατοπτρίζουν τις δύσκολες σχέσεις του έθνογράφου 

ή λαογράφου με τό περιβάλλον πού μελετάει. "Οσο για τις επεμβάσεις τών λογί

ων συλλεκτών, διαφέρουν καί ιδεολογικά καί μορφολογικά άπο τα λαϊκά δημι-

ουρ/ήματα, καί σπάνια αντέχουν σε μια σοβαρή φιλολογική εξέταση. 

Γενικότερα, είναι κάπως αντιφατικό να καταγγείλει κανείς άπ' τή μια τήν 

εθνικιστική παραμόρφωση της λαϊκής σκέψης30, καί ταυτόχρονα να θεωρεί δτι 

οί δυο ασυμβίβαστες ιδεολογίες αποτελούν ενιαία σκέψη. 'Αλλά, τελικά, ζητών

τας να ενσωματωθούν τα λόγια σχόλια στο κείμενο, ό Herzfeld επαναλαμβάνει 

απλώς —καί ρητά— τή γνωστή θέση τοΰ Lévy-Strauss. Είναι όμως χαρακτηρι

στικό ότι κανείς δεν εφάρμοσε ποτέ αυτή τή μεθοδολογική αρχή, ούτε ό ίδιος ό 

Lévy-Strauss, πού δέν υπολόγισε στις μελέτες του για τό μύθο του Οιδίποδα τήν 

ερμηνεία τοΰ Φρόυντ, άλλα ούτε καί τήν προσωπική δική του31. Περιμένοντας 

λοιπόν μια υποθετική απόδειξη τοΰ αντίθετου, μπορεί κανείς να θεωρήσει δτι 

πρόκειται ουσιαστικά για απλό ρητορικό τόπο, χωρίς καμιά πρακτική επίπτωση. 

Μέχρι εδώ ή φιλολογική έννοια τοΰ κειμένου δε φαίνεται να υπέστη κανένα 

καίριο πλήγμα. 

Μια δεύτερη τάση τής πρόσφατης κριτικής είναι ή προσπάθεια να καταργη

θούν τα πλαίσια καί τα κριτήρια πού χρησιμοποιεί ή παραδοσιακή ειδικευμένη 

φιλολογία: θέματα, κατηγορίες τραγουδιών, διάφοροι διαχωρισμοί. 

29. 1985, 35-36. 
30. Βλ. παρακάτω, καί Μ. Herzfeld, Ours once more, Austin 1982. 

31. Βλ. γι" αυτό τή λεπτή καί αμείλικτη κριτική του W. Burkert, Structure and history in Greek 

mythology and ritual, Univ. of California 1979,21982, 13. 
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' H έννοια του θέματος αμφισβητήθηκε συστηματικά στο θεωρητικό επίπεδο 

από τον Beaton, στην προσπάθεια του να θεμελιώσει μια θεωρία της δημιουργίας 

των ΕΔΤ32 — αν και τήν χρησιμοποιεί κατά τ' άλλα ταχτικά33. Για ν αποδείξει 

ότι το θέμα είναι μια ασταθής και αβέβαιη πραγματικότητα, παραθέτει τήν περί

ληψη 17 παραλλαγών, πού περνάνε ανεπαίσθητα άπό το θέμα του Μικροκων-

σταντίνου σε διάφορα άσχετα θέματα. "Ολες οί παραλλαγές θεωρούνται ισάξιες, 

άρα και οί πιο τραγελαφικές αποτελούν δημιουργήματα εξίσου αντιπροσωπευτι

κά με τις μορφές πού ανταποκρίνονται σ ένα συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτή τή 

θεωρία μπορούν να διατυπωθούν οί εξής παρατηρήσεις. Στα 1965, ô σχετικός 

φάκελος του ΚΕΕΛ περιείχε 141 παραλλαγές τοΰ Μικροκωνσταντίνου· τώρα ό 

αριθμός αυτός θά 'χει σχεδόν διπλασιαστεί. "Αν προσθέσει κανείς και τους 

φακέλους των άλλων τραγουδιών πού εμφανίζονται στή σειρά τών 17 παραλλα

γών, το όλο υλικό θ' ανέρχεται σε 400 κείμενα και πάνω: περίπου 20-25 φορές 

περισσότερο άπό τό υλικό τοΰ Beaton. 'Εκτός άπ' αυτό, όσον άφορα τή μορφή 

τών κειμένων, ό κάθε φάκελος περιέχει 2-3, μέχρι και 4, πυκνούς πυρήνες άπό 

παραλλαγές λίγο-πολύ όμοιες ή παρόμοιες34, άλλες παραλλαγές λειψές ή φθαρμέ

νες με διάφορους τρόπους (λεξιλόγιο, μετρική, παραλείψεις), άλλα πού ακολου

θούν περίπου τό ενα άπό τα σχήματα τών πρώτων, και τέλος μόνο μερικά κείμενα 

χαρακτηρισμένα άπό συμφυρμούς. Αυτά είναι όμως ολιγάριθμα, απομονωμένα, 

περιθωριακά — μια σειρά άπό «άπαξ», ή άπό μικρές ομάδες. Μερικά άπ' αυτά 

μπορεί να είναι σπουδαία, ιδίως αν διατηρούν κάποιο ξεχασμένο μοτίβο ή μια 

αναφορά σέ συγκεκριμένη παλιά πραγματικότητα. ' Αλλά δεν είναι βάσιμη μέθο

δος να στηρίξει κανείς μια γενική θεωρία τής δημιουργίας τών ΕΔΤ πάνω σ ένα 

μικρό σύνολο άπό περιθωριακές περιπτώσεις. Τό μόνο συμπέρασμα πού μπορεί 

να βγει είναι ότι ένας τραγουδιστής είναι ελεύθερος, ανακατεύοντας μοτίβα καί 

θέματα, να συνθέσει όποιο κείμενο θέλει, μέ πιθανό αποτέλεσμα βέβαια να μήν 

τον ακολουθήσει τό κοινό του. Αυτό δμως ειταν γνωστό. Φαίνεται εδώ καθαρά 

πόσο επικίνδυνη είναι για τή μελέτη τών ΕΔΤ ή παράλειψη τής αρχειακής 

έρευνας. 

Στο επόμενο στάδιο ό Beaton, εφαρμόζοντας στα ΕΔΤ τίς παρατηρήσεις τών 

Parry και Lord, περιγράφει τήν έκτέλεση-δημιουργία σαν σχεδόν ελεύθερο συν

δυασμό παραδοσιακών μονάδων άπό τον τραγουδιστή35. " Η μονάδα, πού ονομά

ζεται «φόρμουλα», ανταποκρίνεται στο πρώτο ή στο δεύτερο ήμιστίχιο τοΰ πολι-

τικοΰ στίχου. "Η θεωρία αυτή είναι περίεργη. Πρώτον γιατί άφορα μόνο τό 

δεκαπεντασύλλαβο και αγνοεί (για ανεξακρίβωτους λόγους) όλους τους υπόλοι

πους στίχους τών ΕΔΤ. Δεύτερον επειδή προσκρούει, μέ διάφορους τρόπους, 

32. 1980, 13-57. 

33. Στην ορολογία του Beaton τό θέμα λέγεται song, το μοτίβο theme. 

34. Στην περίπτωση τοΰ Μικροκωνσταντίνου, μόνο ενα πυρήνα. Βλ. G. S. 1979, 176. 

35. 1980, 35-57. 
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στην πραγματικότητα — καί, δπως ειπώθηκε παραπάνω, στις διαπιστώσεις του 

ίδιου του Beaton. Άλλα καί επειδή το ανέφικτο του ελεύθερου συνδυασμού των 

ήμιστιχίων έγινε καί παροιμιακό. ' Ο γνωστός στίχος: 

«Άπό την Πόλη έρχομαι καί στην κορφή κανέλλα» 

ακριβώς αυτό το ανέφικτο δηλώνει. 

'Η προσπάθεια του Beaton ν' αμφισβητήσει ριζικά τήν έννοια του αρχετύπου 

(ή πιο σωστά του Urtext, στο όποιο δεν πιστεύει καί κανένας φιλόλογος σήμερα) 

τον οδηγεί στην εικασία ότι καί στην αρχή τα ΕΔΤ μπορούν να έχουν σχηματι

στεί με αυτόν τον περίπου τυχαίο τρόπο36 — δηλ. σ ενα γενικό κατακερματισμό, 

αν όχι στην κονιορτοποίηση της λαϊκής δημιουργίας. Καί να σκεφτεί κανείς οτι 

στή φιλανδική μέθοδο πρόσαψε ό Κυριακίδης ότι ξεχνά τήν κάθετη ενότητα του 

τραγουδιού! 

Πέρα άπό τα θέματα, ό Herzfeld πρότεινε να καταργηθούν καί οι κατηγορίες 

άπό τα ΕΔΤ, με τή δικαιολογία οτι εξυπηρετούν ιδεολογικούς σκοπούς37. Ή 

θέση αυτή, κι ας είναι ασυμβίβαστη με άλλες θέσεις του συγγραφέα (βλ. παραπά

νω), αποτελεί κατ' αρχήν υγιή αντίδραση στην υπερβολική προβολή καί στην 

παρερμηνεία των κλέφτικων τραγουδιών άπό τους ερευνητές τοΰ ΙΘ' αιώνα καί 

άπό τον Ν.Γ. Πολίτη, για λόγους εθνικισμού. ' Η πραγματική φύση των κλεφτών 

καί της κλέφτικης ποίησης έχει δμως εξακριβωθεί σε μια σειρά άπό πρόσφατες 

μελέτες38. Λίγο αργότερα κλονίστηκε, σα βάση ερμηνείας, τό ιστορικό υπόβα

θρο των «ακριτικών» τραγουδιών — πού είχε γίνει κι αυτό αντικείμενο εθνικι

στικής καπηλείας — καί αποδείχτηκε άπό τον Ή . 'Αναγνωστάκη οτι ό μύθος 

τοΰ Διγενή είναι πολύ παλαιότερος άπό τήν ακριτική εποχή, καί συνδέεται 

άμεσα με τους μύθους του Μεγαλέξαντρου καί μιας ολόκληρης σειράς άπό ήρω

ες της Μέσης 'Ανατολής39. Πρέπει λοιπόν τα λεγόμενα «ακριτικά» τραγούδια να 

ενσωματωθούν στή γενικότερη κατηγορία τών «παραλογών», κι ας υπάρχει 

ανάγκη άλλου είδους υποδιαιρέσεων μέσα στις παραλογές... "Ετσι προχωρεί 

επιστημονικά —όχι ιδεολογικά— ή έρευνα προς ενα πιο λεπτό προσδιορισμό 

καί χαρακτηρισμό τών διάφορων κατηγοριών, όχι προς τήν κατάργηση τους. 

36. 1980, 70. 

37. 1985, 3640. 

38. ' Η πρώτη και πιο σημαντική είναι τοϋ Α. Πολίτη (1973). Βλ. καί Beaton 1980,102-111. Βλ. καί 

πιο πρόσφατα: St. Damianakos, «Représentations de la paysannerie dans Γ ethnographie grecque; un cas 

exemplaire: la fiction clephtique», Paysans et nations d'Europe centrale et balkanique, Παρίσι 1985. Sp. 

Asdrachas: «Introduction» et «documents» dans «Dimensions de la révolte primitive», Questions et 

débats sur l'Europe centrale et orientale, n°4, Παρίσι, Δεκ. 1985,85-88,108-114. A. Politis, «A la limite 

de la révolte primitive: les armatoles du Pélion et le capitaine Basdékis», O.K., 123-132. Α. Πολίτης, «Ή 

"μορφή" τοΰ Καπετάν Μπασδέκη», Μνήμων 11 (1986), 1-31. 

39.1. Anagnostakis 1983,46,104-28, κ.ά. Χρονολογικά, πρώτος υπογράμμισε τή στενή συγγένεια 



80 G. Saunier 

Μάλιστα το παράδειγμα πού φέρνει ό Herzfeld40 ερμηνεύεται εύκολα χάρη στις 

καθιερωμένες διακρίσεις: ό πυρήνας του («Μην πείτε πώς σκοτώθηκα...») είναι 

γνωστότατο πένθιμο μοτίβο πού απαντιέται σε τραγούδια των πειρατών, της 

ζωοκλοπής, της ξενιτιάς, στα κλέφτικα και ενδεχομένως άλλου. 

Είναι αλήθεια ότι οί φορείς των τραγουδιών αγνοούν γενικά τις κατηγορίες 

αυτές (στην Κρήτη π.χ. μιλάνε για τραγούδια της στράτας ή της τάβλας), άλλα ή 

αποκλειστικά χρηστική αντίληψη τών τραγουδιστών είναι άσχετη με τους λογι

κούς διαχωρισμούς. Ό διαχωρισμός διάφορων ειδών ΕΔΤ πρέπει οπωσδήποτε 

να διατηρηθεί, έστω και με σοβαρές τροποποιήσεις. 'Υπάρχουν ανάμεσα στα 

είδη αυτά διαφορές μορφής, πού συμβαίνει να συνοδεύονται άπό διαφορές νοή

ματος. Οί παραλογές π.χ. είναι αφηγηματικά τραγούδια, ενώ της ξενιτιάς είναι 

λυρικά, μή αφηγηματικά. Είναι χαρακτηριστικό δτι ό «Γυρισμός του ξενιτεμέ

νου» ανήκει στις παραλογές, ενώ στή μυθολογία τών τραγουδιών της ξενιτιάς ό 

γυρισμός είναι πάντα πρόσκαιρος καί σπαραχτικός, και ή περιπέτεια του εκπα

τρισμού καταλήγει πάντοτε στο θάνατο στην ξένη γη41. Μέ τον 'ίδιο τρόπο, ή 

εικόνα της οικογένειας, καί ειδικότερα οί σχέσεις τών γονιών μέ τα παιδιά τους 

καί τών αδερφών μεταξύ τους, είναι σχεδόν εκ διαμέτρου αντίθετες στα τελε

τουργικά καί κανονιστικά τραγούδια (μοιρολόγια καί γαμήλια τραγούδια) καί 

στα μή τελετουργικά (αφηγηματικά, ερωτικά, της ξενιτιάς, κτλ.)42. 

Τό ίδιο ακριβώς μπορεί να ειπωθεί για την κατάργηση τών διαχωρισμών 

ανάμεσα στα είδη της προφορικής λογοτεχνίας (τραγούδια, παραδόσεις, παραμύ

θια) πού προτείνει ή M. Alexiou43. Οί εξωτερικές διαφορές, .σχετικά μέ τή χρήση 

καί τή μορφή τών έργων, συνοδεύονται κι εδώ άπό ριζικές αντιθέσεις πού αφο

ρούν τό περιεχόμενο τους, δηλαδή τήνιδια τή λαϊκή σκέψη. ' Η πιο φανερή καί ή 

πιο σημαντική αντίθεση βρίσκεται ανάμεσα στα ΕΔΤ καί στο υπόλοιπο υλικό. 

' Η διαφορά δέν έγκειται μόνο στην έμμετρη μορφή καί στην ιδιάζουσα γλώσσα 

τών ΕΔΤ. Είναι βασικής σημασίας στα τραγούδια ή απουσία ορισμένων λέξεων 

βιβλικής ή χριστιανικής προέλευσης (λ.χ. της λέξης «δίκαιος» για τον χαρα

κτηρισμό ενός άνθρωπου, καί του ουσιαστικού «ό δίκαιος»), καί ή περιορισμένη 

χρήση της λέξης «αμαρτία» σέ σχέση μέ τή λέξη «κρίμα». Ταυτόχρονα ή σκέψη 

καί ή μυθολογία τών τραγουδιών αγνοούν απόλυτα τήν ίδέα του προπατορικού 

αμαρτήματος, πού απαντιέται, αντιθέτως, κανονικά στα υπόλοιπα είδη του προ

φορικού λόγου, κυρίως στις παροιμίες44. Πρέπει λοιπόν να παραδεχτεί κανείς τή 

του Διγενή καί του 'Αλεξάνδρου ό Γ. Βελουδής, δ.π., πθ'-Vy'. 

40. 1985, 37 κ.έ. 

41. Βλ. G. S. 1983, ειδικά 281-2. 

42. Σχετική έρευνα έγινε στο σεμινάριο του Νεοελληνικού ' Ινστιτούτου τού Πανεπιστημίου Paris-

Sorbonne, 1985-87. 

43. 1985, 53. 
44. Βλ. G. S. 1979, 37-38, 87-90, 345-6. 
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συνύπαρξη μέσα στην Ιδια τη λαϊκή συνείδηση διαφορετικών ή και αντιφατικών 

στρωμάτων. Το φαινόμενο, άσχετα με τις ερμηνείες πού επιδέχεται, γίνεται αντι

ληπτό μόνο μετά από προσεχτική φιλολογική εξέταση, και χάρη στην ύπαρξη 

τών παραδοσιακών διακρίσεων. 

Το ίδιο πάλι Ισχύει για τον παραδοσιακό διαχωρισμό του λόγιου και του 

λαϊκού. ' Ο διαχωρισμός αυτός δεν πρέπει βέβαια να είναι απόλυτος. Πολύ σω

στά ή M. Alexiou υπογράμμισε επανειλημμένως τήν αμοιβαία σχέση τών δύο 

ρευμάτων, φέρνοντας σαν κύριο παράδειγμα τήν αντίθεση άλλα και τον αναπό

σπαστο δεσμό μεταξύ γάμου και θανάτου πού υπάρχουν σταθερά και στή λόγια 

καί στή λαϊκή παράδοση45. Αυτό όμως δε σημαίνει οτι ή σκέψη πού περιέχουν τα 

δύο ρεύματα είναι ενιαία σ όλα τα σημεία. Μια συστηματική μελέτη τών ΕΔΤ 

δείχνει οτι ή ιδέα της ανάστασης, ή της πορείας προς τήν ανάσταση, δεν εκφρά

ζεται ποτέ άπό τον λαϊκό ποιητή, καί μάλιστα οτι εκεί πού εμφανίζεται, βάσει 

παλαιών εθίμων, απορρίπτεται ρητά46. Κι εδώ λοιπόν ό ακριβής προσδιορισμός 

της σκέψης πού περιέχουν τα ΕΔΤ είναι βασικός, γιατί επιτρέπει ν απομονωθεί, 

ανάμεσα στα πολλά ρεύματα πού αποτελούν το νεοελληνικό πολιτισμό, το κα

θαρά ελληνικό καί λαϊκό στοιχείο, άσχετο λ.χ. με τή χριστιανική σκέψη. 

"Οσο για τή σημερινή εμπειρία της διάδοσης τού λόγιου στοιχείου στις 

λαϊκές τάξεις — ό οδοντίατρος πού τυχαίνει να είναι σωστός φορέας τών ΕΔΤ, 

ενώ μια λαϊκή γυναίκα απαγγέλλει κείμενα της συλλογής του Ν. Πολίτη, πού τα 

έμαθε απέξω άπό το ραδιόφωνο47 — είναι πολύ αμφίβολης αξίας. Ή εποχή μας 

χαρακτηρίζεται άπό τήν εισβολή τού λόγιου στοιχείου καί τή διάλυση της λαϊ

κής παράδοσης. Είναι περιθωριακή εποχή. *Η χρησιμοποίηση τέτοιου είδους 

σύγχρονων γεγονότων εγκυμονεί τους 'ίδιους κινδύνους πού επισημάνθηκαν για 

τήν εκμετάλλευση περιθωριακών κειμένων48. 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω κριτικές για τις πρόσφατες θεωρίες καί αμφι

σβητήσεις, μπορεί να πει κανείς τα έξης: 

1) Οί θέσεις αυτές είναι ιστορικά δικαιολογημένες, τόσο σαν αντίδραση στις 

αυθαιρεσίες καί καπηλείες ορισμένων παραδοσιακών λαογράφων, οσο καί σαν 

επιθυμία να εφαρμοστούν στή μελέτη τών ΕΔΤ οί μέθοδοι καί τ' αποτελέσματα 

της εθνολογίας, της δομολογίας, κτλ. 

2) ' Η επιθυμία δμως αυτή καταλήγει όχι σπάνια σε υπερβολές, καί στην πάση 

θυσία εφαρμογή τών νέων μεθόδων, με αποτέλεσμα ό θεωρητικός λόγος να τεί

νει, στις ακραίες περιπτώσεις, ν αντικαθιστά τή μελέτη της ουσίας, δηλαδή τού 

περιεχόμενου τών ΕΔΤ. 

45. Βλ. Μ. Alexiou 1974, 120-2 κ.ά. 1983, 90' 1985, 50. 

46. Βλ. G. S. 1979, 284-5. 

47. Μ. Alexiou 1985, 45-6. 

48. ' Η ακραία θέση, ή αμφισβήτηση της ίδιας της έννοιας του λαοδ, θα συζητηθεί αργότερα, με τα 

προβλήματα έρυηνείας τών ΕΔΤ. 
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3) ' H αποκλειστική προσήλωση σε καινούργιες μεθόδους οδηγεί συχνά στην 

παραγνώριση ορισμένων δεδομένων, κυρίως του αναντικατάστατου αρχειακού 

ύλικου, καί στην άντιεπιστημονική προβολή περιθωριακών κειμένων ή καταστά

σεων. 

4) 'Οδηγεί επίσης στην καταχρηστική απόρριψη παραδοσιακών μεθόδων, 

βιαστικά ταυτισμένων με παλιές ιδεολογίες, ενώ μπορούν να καταλήξουν σε 

κάθε άλλο παρά «ανώδυνη»'εικόνα της νεοελληνικής λαϊκής σκέψης. 

Μένει να διευκρινιστούν συνθετικά οί βασικοί κανόνες καί ό τελικός σκοπός 

μιας φιλολογικής κριτικής τών κειμένων τών ΕΔΤ σήμερα. 

Τα ΕΔΤ δεν είναι απλώς μύθοι πού μπορούν νά μεταφραστούν σε οποιαδήπο

τε γλώσσα χωρίς νά χάσουν τίποτε άπό τό νόημα τους. Είναι λογοτεχνικά έργα 

με ιδιάζουσα γλώσσα καί ιδιάζουσα σκέψη, καί τό νόημα τους είναι στενά συνυ

φασμένο με τή διατύπωση τους, πού ακολουθεί αυστηρούς κανόνες. Μόνο μια 

μορφή απαλλαγμένη άπό κάθε επίδραση ξένη προς τα ΔΤ αποδίδει την ακριβή 

σκέψη τού λαϊκού ποιητή. "Αμεσος σκοπός τής φιλολογικής κριτικής είναι νά 

προχωρήσει προς τήν ανακάλυψη γνήσιων κειμένων, πάνω στα οποία θα μπορέ

σει υστέρα νά στηριχτεί όποια άλλη μελέτη. 

Ή κριτική θα προσπαθήσει λοιπόν πρώτα ν αποκαταστήσει όσο τό δυνατό, 

ή τουλάχιστο νά πλησιάσει, τό κείμενο πού πραγματικά άπαγγέλθηκε. Γι' αυτό, 

σ ενα πρώτο στάδιο, ό μελετητής θα διορθώσει, αν είναι εφικτό, τίς παραμορ

φώσεις πού οφείλονται σ ενα συλλέκτη πού παράκουσε μια λέξη, ή σ έναν 

εκδότη πού προέβη σε λανθασμένη αποκατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδει

γμα ή παραλλαγή Passow άρ. 344, τού «Διώξε με, μάνα, διώξε με». Ή πηγή, τό 

κείμενο τού Ulrich, γράφει: 

«Κ ασπρίσουν τα ματάκια σου ταϊς δημασιαϊς τηρώντας». 

' Ο Passow διορθώνει, επί τό δημοτικώτερον: «ντυμασιαϊς», χωρίς νά πολυσκέ-

φτεται τό νόημα. Πρέπει ν' αποκατασταθεί τό σωστό: «δημοσιές», λέξη ταυτό

σημη με άλλες πιο διαδεδομένες: δρόμους, στράτες... 

Σ' ενα δεύτερο στάδιο, προκειμένου για εκδόσεις καί προ παντός για παλιές 

εκδόσεις, ή φιλολογική κριτική θα προσπαθήσει ν' απαλλάξει τό κείμενο άπό 

τίς πολλαπλές αυθαίρετες επεμβάσεις τού συλλέκτη: γλωσσικές «βελτιώσεις», 

πατριωτικές ή ψυχωφελείς προσθαφαιρέσεις ή αλλαγές, κάθε είδους λογοκρισί

ες, όταν φαίνονται καθαρά, δηλ. α) όταν ή επέμβαση συνοδεύεται άπό παραβιά

σεις τών κανόνων τών ΕΔΤ σχετικά με τό λεξιλόγιο, τό μέτρο, τίς τομές, κτλ., ή 

β) όταν τό έπείσακτο μοτίβο αντιφάσκει με τό καθιερωμένο περιεχόμενο τού 

τραγουδιού — π.χ. σε μια παραλλαγή τού Μικροκωνσταντίνου, όπου ό φόνος 

τής μάνας αντικαθίσταται άπό μακρύ ψυχωφελή λόγο τής συζύγου49. Τέλος, όταν 

49. Πυλί, Κω, Dieterich, 312, 9. Βλ. G. S. 1979, 180. 
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υπάρχει το ενδεχόμενο ν' αποτελείται το κείμενο άπα συγχώνευση διάφορων 

προγενέστερων παραλλαγών, πρέπει, οσο το δυνατό, να ξεχωριστούν οί διάφο

ρες πηγές — όπως γίνεται συστηματικά στή μελέτη του Ά . Πολίτη (1984) για τη 

συλλογή του Fauriel. 

"Οταν βρεθεί κανείς μπροστά στο κείμενο του τραγουδιστή, είτε κατ' ευθείαν 

χάρη σε μια ηχογράφηση ή σε μια αξιόπιστη καταγραφή, είτε κατόπιν διορθώ

σεων, ανακαλύπτει αρκετά συχνά οτι και αυτό το κείμενο πάλι δεν είναι τέλειο. 

Οί αδυναμίες πού περιέχει αφορούν τους ίδιους τομείς (γλώσσα, μετρική, δομή), 

άλλα ανήκουν στή λαϊκή δημιουργία και μόνο σποραδικά φέρνουν ίχνη κάποιας 

λόγιας επίδρασης. Πρόκειται αρκετά συχνά για παραλείψεις, συμφυρμούς, πα

ραμορφώσεις ή παρερμηνείες λέξεων. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε τον γράφο

ντα στο να προτείνει μια θεωρητική διάκριση ανάμεσα στο λαϊκό ποιητή, αφη

ρημένη οντότητα, και στον τραγουδιστή, συγκεκριμένο άτομο, δημιουργό της 

κάθε παραλλαγής, με τίς ενδεχόμενες ανθρώπινες αδυναμίες του: περιορισμένο 

ταλέντο, ασθενή μνήμη, ατυχείς πρωτοβουλίες...50. Ή φιλολογική κριτική θα 

προσπαθήσει εδώ οχι τόσο να διορθώσει δσο να επισημάνει τα λάθη ή τίς 

αδυναμίες του κειμένου. Πρέπει φυσικά ό μελετητής να έχει ύπ οψη του όλες τίς 

υπάρχουσες πληροφορίες, τίς συνθήκες της εκτέλεσης αν έχουν καταγραφεί, τα 

σχετικά ήθη και έθιμα, τήν τοπική διάλεκτο, καί να περιοριστεί στα εμφανή 

λάθη, για να ξεφύγει άπό τον κίνδυνο τής αυθαιρεσίας. 

'Αφού επισημανθούν τα λάθη καί οί αδυναμίες πού υπάρχουν σ αυτό το 

επίπεδο, δεν πρόκειται, όπως συμβαίνει στην κλασική φιλολογία, ν' αποκατα

σταθεί το τέλειο κείμενο, το αρχέτυπο, άλλα να εκτιμηθεί ή παραλλαγή, να 

συγκριθεί με άλλες: βασική αρχή της μελέτης είναι ό σχετικός χαρακτήρας του 

κάθε κειμένου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μελετηθούν οσο γίνεται περισσότερα 

κείμενα. ' Ελλείψει ενός corpus, πρέπει να εξεταστούν 5σα κείμενα έχουν δημο

σιευτεί σε συλλογές ή περιοδικά, καί, αν είναι εφικτό, το αρχειακό υλικό. 

' Η ανάγκη αυτή φαίνεται ακόμα πιο καθαρά στην επόμενη φάση τής έρευνας, 

όταν, πέρα άπό τήν εξέταση των κειμένων λέξη προς λέξη, ή συγκριτική μελέτη 

ασχολείται με τή δομή, το σχήμα (schéma) τών παραλλαγών καί με τα μοτίβα πού 

το αποτελούν, παρατηρώντας τήν παρουσία τους, τή διατύπωση τους, τή σειρά 

τους. Οί παραλείψεις, μετατοπίσεις, παραμορφώσεις μοτίβων, όταν πρόκειται 

για μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορούν συχνά ν' αποδοθούν κι αυτές στην αδε

ξιότητα, ή σε αποκλειστικά προσωπικές προτιμήσεις τοΰ τραγουδιστή. Συχνά 

όμως συναντιώνται σέ πολλές παραλλαγές, οπότε έχουν γενικότερη σημασία. 

"Ολα τα μοτίβα, ειδικά τα κάπως σταθερά μοτίβα ενός θέματος, έχουν θεωρη

τικά τήν ίδια αξία, όπως καί τα κείμενα. Καί, άπό μια ορισμένη άποψη, το 

πλήρες νόημα ενός τραγουδιού προκύπτει άπό τα άθροισμα τών εναλλασσόμε

νων μοτίβων — καί μερικών χαρακτηριστικών κενών. Σπάνια ένα κείμενο περιέ-

50. Βλ. G. S. 1979, 22. 
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χει ολα τα μοτίβα πού απαντώνται στις παραλλαγές του θέματος πού αντιπροσω

πεύει. Καμία, λ.χ., άπό τις 252 παραλλαγές του «Διώξε με, μάνα, διώξε με» πού 

βρισκόταν το 1982 στο σχετικό φάκελο του ΚΕΕΛ δέν περιείχε ολα τα υπαρκτά 

μοτίβα. "Αλλωστε, μερικά άπο τα μοτίβα ενός τραγουδιού είναι ασυμβίβαστα 

μεταξύ τους. 

'Αλλά τά εναλλασσόμενα μοτίβα δέν έχουν πάντα το 'ίδιο βάρος, τήν 'ίδια 

λειτουργία. Προς το τέλος του'ίδιου τραγουδιού — «Διώξε με» — το «καλό» 

πουλί ενθαρρύνεται να φάει κι αυτό άπο τις πλάτες του ζωντανού/νεκρού ήρωα. 

"Οταν ή παρακίνηση εκφράζεται άπό άλλο πουλί, το τραγούδι σταματά απότομα. 

"Οταν εκφράζεται άπό τόν'ίδιο τον ήρωα, ακολουθεί το σημαντικότατο μοτίβο 

τών γραμμάτων πού στέλνει ό ξενιτεμένος στις γυναίκες πού άφησε στο χωριό: 

μάνα, αδερφή, ποθητή. ' Η λειτουργία τού μοτίβου είναι να επιτρέψει να φτάσει 

στο χωριό ή είδηση τού θανάτου, καί ακόμα περισσότερο να δώσει συλλογικό 

χαρακτήρα στο πένθος, αφού ή καθεμιά κλαίει για το γράμμα πού πήρε ή προη

γούμενη, καί για το τελευταίο κλαίει «ό κόσμος όλος»51. Οί παραλλαγές λοιπόν 

πού περιέχουν τή δεύτερη διατύπωση τού μοτίβου τών πουλιών καί τή φυσική 

συνέχεια του, το μοτίβο τών γραμμάτων, αφήνουν να διαφαίνεται πιο πλούσιο, 

πιο ολοκληρωμένο, νόημα καί μπορούν χωρίς αμφιβολία να χαρακτηριστούν 

αρτιότερες, τουλάχιστο ο' αυτό το σημείο. ' Επομένως μια παραλλαγή πού περιέ

χει περισσότερα μοτίβα διατυπωμένα μέ τρόπο πιο καθαρό ή πιο ισχυρό μπορεί 

στο σύνολο της να χαρακτηριστεί πιο άρτια άπό άλλες. Μέ άλλα λόγια, ή 

πολλαπλότητα τών κειμένων είναι μέν βασικό γεγονός, άλλα μια σχετική αξιολό

γηση τού κάθε κειμένου είναι εφικτή. Το ίδιο ισχύει βέβαια για τις ομάδες άπό 

κείμενα πού παρουσιάζουν περίπου τήν'ίδια δομή. 

Στις περιπτώσεις οπού τά σχήματα είναι ρευστά, καί προέρχονται άπό σχε

δόν ελεύθερο συνδυασμό καθιερωμένων μοτίβων (όπως συμβαίνει λ.χ. σέ πολλά 

τραγούδια της ξενιτιάς), ή έρευνα περιορίζεται στο να εξακριβώσει τίς κυριότε

ρες μορφές του κάθε μοτίβου καί τους πιο σταθερούς συνδυασμούς. ' Αλλά ένα 

άπό τά σημαντικά φαινόμενα πού χαρακτηρίζουν τά ΕΔΤ είναι ή ύπαρξη καθιε

ρωμένων θεμάτων, πού επιδέχονται συχνά διαιρέσεις σέ δυο ή περισσότερους 

τύπους, μέ σχετικά σταθερά σχήματα. Μέσα σ ένα θέμα, ή καί ανάμεσα σέ 

τύπους ή θέματα πού ανήκουν στην'ίδια οικογένεια, ή συγκριτική μελέτη μπορεί 

να προχωρήσει χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τά'ίδια εξωτερικά κριτήρια (τοπι

κή χρήση του τραγουδιού, κτλ.) άλλα προ παντός εσωτερικά κριτήρια, αυστηρά 

αντικειμενικά κι αυτά: παρουσία ή απουσία μοτίβων, λογοκρισίες οδυνηρών ή 

δυσάρεστων επεισοδίων, καινούργιες ερμηνείες παλαιότερων στοιχείων, ορθο

λογιστική αντικατάσταση ενός μύθου μέ αιτιολογική αφήγηση κ.ο.κ. 

Ή φιλολογική μελέτη θα προσπαθήσει να προσδιορίσει όσο το δυνατό το 

51. Βλ. G.S. 1983, 122-135. 
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άρτιο σχήμα, ή μάλλον τά άρτια σχήματα, του κάθε θέματος ή τοϋ κάθε τύπου: τα 

πιο πλήρη, άλλα απέριττα, χωρίς πλατυασμούς ή προσθήκες. Θα χαρακτηριστεί 

πλήρες ένα σχήμα πού περιέχει όλα τα μή ασυμβίβαστα μοτίβα πού υπάρχουν 

στον ελληνικό χώρο ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, διατυπωμένα σωστά και με 

τή σειρά πού χρειάζεται ή πρόοδος τοϋ τραγουδιού, ώστε το καθένα άπ αυτά να 

παίζει οργανικό, οχι διακοσμητικό ρόλο (προκειμένου ειδικά για τραγούδια πού 

περιέχουν μύθους ή δοξασίες), χωρίς να παραλείπεται, να λογοκρίνεται, κανένα 

σημαντικό μέρος του συνόλου. 'Από τήν άλλη, το άρτιο σχήμα πρέπει να είναι 

απέριττο, δηλ. απαλλαγμένο άπό προσθήκες, παρενθέσεις, συμφυρμούς, κτλ. πού 

δεν απαντώνται παρά μόνο σε περιφερειακά κείμενα ή ομάδες άπό κείμενα52. 

Φυσικά το «άρτιο σχήμα» πρέπει να εννοηθεί όχι σαν κείμενο, άλλα σαν 

δομή — σκελετός άπό μοτίβα, ενδεχομένως με ορισμένες χαρακτηριστικές εκ

φράσεις. Είναι ιδεώδης μορφή πού σπάνια αντιπροσωπεύεται άπό υπαρκτές πα

ραλλαγές. "Αλλωστε δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ, τουλάχιστο για ενα κάπως εκτε

ταμένο καί διαδεδομένο τραγούδι, ενα, άλλα δύο, πέντε ή και περισσότερα άρτια 

σχήματα. 

' Η έννοια του άρτιου σχήματος έχει κυρίως μεθοδολογική αξία, και παραμέ

νει σχετική. "Αν ή αξιολόγηση μιας παραλλαγής ή ενός σχήματος έχει μια 

επιστημονική βάση, σκοπός τής φιλολογικής κριτικής δεν είναι ν' απονέμει 

βραβεία. Τά άρτια σχήματα δεν είναι, ή δεν είναι αναγκαστικά, πιο καλά ή πιο 

ενδιαφέροντα άπό τά άλλα: απλώς δίνουν μια πιο σωστή εικόνα μιας φάσης τής 

συλλογικής δημιουργίας, τής συλλογικής σκέψης, ένα σημείο αναφοράς. Κάθε 

παρέκκλιση άπό αυτό το σχήμα οχι μόνο δεν είναι «κακή», ή αδιάφορη, άλλα 

είναι αντιθέτως εξαιρετικά σπουδαία, γιατί σ αυτές τις παρεκκλίσεις φαίνονται 

οί διάφοροι τρόποι λειτουργίας τής ίδιας συλλογικής, συνειδητής ή ασυνείδη

της, σκέψης, καί οί αντιδράσεις της απέναντι στους παραδοσιακούς μύθους: 

σχόλια, λογοκρισίες, καινούργιες ερμηνείες, κτλ. 

Συμβαίνει, στα καθιερωμένα θέματα, ή λογική εξάρτηση ορισμένων μορφών 

άπό άλλες μορφές να επιτρέπει στο μελετητή να παρατηρήσει τά διάφορα στάδια 

άπό τά όποια περνά ένα θέμα53, καί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να καθορίσει 

μερικούς τύπους πού μπορούν να χαρακτηριστούν σαν αρχικοί, ή ακριβέστερα 

—αν επιτρέπεται το οξύμωρο— σαν σχετικά αρχικοί: παράλληλοι, μή εξαρτώ

μενοι ό ένας άπό τον άλλο, καί χωρίς συγκεκριμένη κοινή πηγή, καί άλλους 

τύπους πού φαίνονται παράγωγοι άπό τους πρώτους'4. Οί «αρχικές» μορφές 

ανταποκρίνονται φυσικά κι αυτές σε δομές, σε σύνολα άπό μοτίβα. Ή κάθε μια 

επιδέχεται ένα ή περισσότερα άρτια σχήματα, πού μέ τή σειρά τους αντιπροσω

πεύονται λιγότερο ή περισσότερο πιστά άπό συγκεκριμένες παραλλαγές. Οί 

52. Βλ. G. S. 1983, 12-14. 

53. Βλ. λ.χ. G. S. 1979, 168-175. 

54. Βλ. G. S. 1972. 
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μορφές, αρχικές ή μή, δεν ανταποκρίνονται μέ κανένα τρόπο σε κείμενα, κατα

γραμμένα ή αποκαταστημένα. Ή ιδέα του Urtext είναι ασυμβίβαστη μέ την 

πραγματικότητα των ΕΔΤ, και γενικότερα του προφορικού λόγου. Πρέπει ακόμα 

να τονιστεί οτι αύτοϋ του είδους ή έρευνα έχει νόημα αποκλειστικά μέσα στα 

ΕΔΤ. 

Ή ανάλυση της φιλολογικής μεθόδου προχώρησε μέχρι αυτό το σημείο 

—δηλαδή πολύ πιο πέρα άπό τήν απλή κριτική των κειμένων— για ν' απαντήσει 

στην αλυσίδα άπό αμφισβητήσεις πού παρουσιάζουν οί πρόσφατες μελέτες, άλ

λα και επειδή ή λεγόμενη «ίστορικο-γεωγραφική», ή «φιλανδική», μέθοδος, ένας 

άπό τους κύριους στόχους των συγγραφέων, είναι, τουλάχιστο στην ελληνική 

παράδοση, στενά συνδεδεμένη μέ τή φιλολογική αντίληψη των κειμένων. Το 

πρόβλημα της φιλανδικής μεθόδου θα ξαναεξεταστεΐ μαζί μέ τις μεθόδους ερμη

νείας των ΕΔΤ. Μπορεί όμως να σημειωθεί άπό τώρα οτι, στο στάδιο όπου 

έφτασε ή παρούσα έρευνα, ή φιλανδική μέθοδος δείχνει καθαρά τις βασικές 

αδυναμίες πού τήν καθιστούν απαράδεκτη χωρίς σοβαρές τροποποιήσεις55. Τα 

λάθη της οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην παραγνώριση των παραπάνω περιορι

σμών: στή συστηματική αναζήτηση ενός αρχετύπου, στην ταύτιση του αρχετύ

που μ' ένα ιδεώδες κείμενο, στην ταύτιση του παλαιότερου μέ τό καλύτερο, στην 

αξίωση να επεκταθεί ή αξία τής μεθόδου και στον τομέα της συγκριτικής λαο

γραφίας... Άλλα οί υπερβολές μιας λαογραφικής μεθόδου δε συνεπάγονται, 

όπως αποδείχτηκε παραπάνω μέ πολλούς τρόπους και σέ διάφορα επίπεδα, τήν 

ακυρότητα τής "ίδιας τής φιλολογικής έρευνας. 

Οί αρχές τής ειδικευμένης φιλολογικής κριτικής, όπως έχουν καθοριστεί 

εδώ, μπορούν να εφαρμοστούν πρώτα σέ μια επιστημονική έκδοση δημοτικών 

τραγουδιών. ' Ο επιμελητής πρέπει να ξεχωρίσει σ ένα πρώτο στάδιο τις παραλ

λαγές πού αντιπροσωπεύουν πιο πιστά, ή τουλάχιστο πού πλησιάζουν, τα άρτια 

σχήματα, ολα ανεξαιρέτως τα άρτια σχήματα πού ανακαλύπτει ή μελέτη — συμ

περιλαμβανομένων και τών καθαρά τοπικών μορφών του τραγουδιού — ή, φυσι

κά, στην περίπτωση πού μπορεί ή έρευνα να προσδιορίσει αρχικά καί παράγωγα 

σχήματα, τις παραλλαγές πού τα αντιπροσωπεύουν. Σ' ένα δεύτερο στάδιο, πρέ

πει να διαλέξει τα κείμενα πού παρουσιάζουν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις (λο-

55. Βλ. Β. Bouvier, 1976: ή μέθοδος εκσυγχρονίστηκε. Πβ. S. Baud-Bovy 1983, σέ σύγκριση μέ τό 

βιβλίο του: La chanson populaire grecque du Dodecanese, Παρίσι, Les Belles Lettres, 1936. ' Ο συγγρα

φέας ξέφυγε μόνος του, χάρη στην πρόοδο τής ερευνάς του καί τής σκέψης του άπό τή φιλανδική 

μέθοδο, πού τήν εφάρμοζε αυστηρά στα 1936. (Πβ. τή βιβλιοκρισία τοΰ πρώτου βιβλίου άπό τον Στ. 

Κυριακίδη, δ.π., 305-315).Πβ. G. S. 1972, 1979, 1983. 'Ανάμεσα στα τρία έργα υπάρχουν αισθητές 

διαφορές, τουλάχιστο στή διατύπωση τών θεωρητικών αρχών. "Εγινε προσπάθεια να εξακριβωθούν 

ορισμένα σημεία, άπό εσωτερικές ανάγκες τής έρευνας, άλλα καί για να μπορέσουν ν αντιταχτούν 

συνεπείς θεωρητικές θέσεις στις αμφισβητήσεις πού συσσωρεύονταν. Άλλα ή ριζική τροποποίηση 

τής φιλανδικής μεθόδου είχε γίνει άπό τήν αρχή, καί οί ουσιαστικές διαφορές πού χωρίζουν τή μελέτη 

τοΰ 1972 άπό τή σημερινή είναι πολύ λίγες. 
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γοκρισίες, νέες ερμηνείες...), ειδικά αν απαντώνται συχνά και είναι κάπως στα

θερές. "Οσο για τους συμφυρμούς, θα τους ενσωματώσει στην εκδοσή του μόνο 

αν ή συχνότητα τους είναι μεγάλη και αν το νόημα τους έχει ειδικό ενδιαφέρον. 

Τέλος, στην περίπτωση ρευστών σχημάτων, ό επιμελητής θα προσπαθήσει να 

δώσει μια πλήρη εικόνα τών υπαρκτών συνδυασμών, έστω κι αν αυτό συνεπάγε

ται ορισμένες επαναλήψεις. 

Σ' όλες τίς περιπτώσεις, θα διαλέξει για το κάθε σχήμα, άρτιο ή μή, πού θα 

αντιπροσωπευτεί, τήν παραλλαγή πού θα έχει τήν πιο Ικανοποιητική διατύπωση 

και πού θα σέβεται πιο πιστά τους κανόνες τής δημοτικής ποίησης. Το κάθε 

κείμενο θα συνοδεύεται άπό κριτικό υπόμνημα, πού θα επισημάνει τίς τυχόν 

ανωμαλίες του κειμένου και θα αναφέρει ενδεχομένως άρτιώτερες διατυπώσεις 

του'ίδιου στίχου πού βρίσκονται σε άλλες παραλλαγές. Διορθώσεις του κειμένου 

θα γίνουν εντελώς εξαιρετικά, εκεί πού επιβάλλονται απόλυτα, λ.χ. για τήν 

τήρηση του μέτρου ή τής γλώσσας, και οσο το δυνατό βάσει εκφράσεων πού 

υπάρχουν σε άλλες ανάλογες παραλλαγές άπό τήν ίδια περιοχή. 

"Αλλη εφαρμογή τής φιλολογικής κριτικής γίνεται στην προετοιμασία τών 

μελετών επί τής ουσίας. ' Ο ερευνητής πρέπει εδώ να καθορίσει το corpus πάνω 

στο όποιο θα εργαστεί, και να κάνει μια προκαταρκτική κριτική τών κειμένων 

και τών θεμάτων. ' Υπό αυτόν τον όρο, όποια μέθοδο και να χρησιμοποιήσει άπό 

κει και πέρα, θα προχωρήσει πάνω σε στερεό έδαφος. 

Université de Paris-Sorbonne 
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