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Δηζαγσγή
1. Ζ δηαηύπσζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο θαη ε αθεηεξία
Οη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ πάληα λα θαηαλνήζνπλ ην πνιπζήκαλην γεγνλφο ηνπ
ζαλάηνπ θαη λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ αλαπφηξεπην ραξαθηήξα ηνπ. Δ αληηκεηψπηζε
ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ ζαλάηνπ θαη νη κεηαθπζηθέο παξαζηάζεηο ησλ ιαψλ βξίζθνληαη
ζηε βάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζξεζθεηψλ θαη απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ πεγή ησλ
πξσηφγνλσλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ.1 πγθεθξηκέλα, ε αληίιεςε γηα ην ηαμίδη
πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ςπρή ρσξηδφκελε απφ ην ζψκα ζπλαληάηαη ζε παγθφζκηα
θιίκαθα, ήδε απφ ηνπο αξραηφηαηνπο πνιηηηζκνχο κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή. Ώπηή ε
πξνζδνθία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο βηαηφηεηαο ηνπ ζαλάηνπ
θαη ε ιαρηάξα ηεο αζαλαζίαο αληαλαθιάηαη θαη απνηππψλεηαη ζε πνιππιεζείο
κπζηθνχο θαη επηθνχο ήξσεο (Άηηηο, Ίζηαξ, Κξίζλα, Αηφλπζνο, Οξθέαο, Δξαθιήο,
Γθηιγθακέο, Οδπζζέαο). πλαληάηαη δε θαη ζηνλ ρξηζηηαληζκφ, βξίζθνληαο ηελ πιήξε
αληαπφθξηζή ηεο ζηελ θάζνδν ηνπ Υξηζηνχ ζηνλ Άδε θαη ηελ θαηάιπζε ησλ δεζκψλ
ηνπ ζαλάηνπ κε ηελ επαθφινπζε Ώλάζηαζή ηνπ.
Σα έζηκα ηνπ εληαθηαζκνχ απνηεινχλ πξσηαξρηθή θαηεγνξία αλάκεζα ζηηο
αξραίεο δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο. Ώιιά θαη ζην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ,
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νη λεαξνί

έρνπλ κηα εκπεηξία κε ππαξμηαθή δηάζηαζε: πεξλνχλ ζπκβνιηθά ζην θξάηνο ηνπ
ζαλάηνπ θαη επηζηξέθνπλ απφ απηφ, δειαδή «ζθνηψλνληαη», ζάπηνληαη θαη
αλαζηαίλνληαη. Καηά ηνλ Durkheim, «γηα λα πεξάζεη απφ ην βέβειν ζην ηεξφ ν
άλζξσπνο, πξέπεη λα μαλαγελλεζεί, φπσο αλαπαξηζηνχλ ηφζεο πνιιέο ηεξνηειεζηίεο
1

B. Malinowski, Magic, Science and Religion and other Essays, The Free Press, 1948, ζ. 39 -50.
M. Eliade, Rites and symbols of initiation, Harper Colophon Books, New York 1958, ζ. 3. «Initiation
represents one of the most significant spiritual phenomena in the history of humanity. It is an act that
involves not only the religious life of the individual, in the modern meaning of the word „„religion‟‟; it
envolves his entire life. It is through initiation that, in primitive and archaic societies, man becomes
what he is and what he should be – a being open to the life of spirit, hence one who participates in the
culture into which he was born. […] the puberty initiation represents above all the revelation of the
sacred – and, for the primitive world, the sacred means not only everything that we now understand by
religion, but also the whole body of the tribe‟s mythological and cultural traditions». (Μηθξ: «Δ κχεζε
αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πλεπκαηηθά θαηλφκελα ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Βίλαη κία
πξάμε πνπ δελ αθνξά κφλν ηε ζξεζθεπηηθή δσή ηνπ αηφκνπ, κε ηε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο ιέμεο
«ζξεζθεία», αιιά πεξηβάιιεη νιόθιεξε ηε δσή ηνπ. Βίλαη κέζσ ηεο κχεζεο πνπ ν άλζξσπνο, ζηηο
πξσηφγνλεο θαη αξρατθέο θνηλσλίαο, γίλεηαη απηφ πνπ είλαη θαη πνπ ζα‟ πξεπε λα είλαη - κηα χπαξμε
αλνηρηή ζηε δσή ηνπ πλεχκαηνο, επνκέλσο, απηφο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν
γελλήζεθε. […] ε εθεβηθή κχεζε αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ φια ηελ απνθάιπςε ηνπ ηεξνχ - θαη γηα
ηνλ πξσηφγνλν θφζκν, “ηεξφ” ζεκαίλεη φρη κφλν φζα θαηαιαβαίλνπκε ηψξα κε ηε ζξεζθεία αιιά θαη
νιφθιεξν ην ζψκα ησλ κπζνινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ ηεο θπιήο»). Κάζε κεηάθξαζε ζε
μελφγισζζε παξαπνκπή πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην θείκελν είλαη δηθή καο.
2
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κχεζεο, εμαγληζκνχ θαη ρξίζκαηνο ζε φιν ηνλ θφζκν». 3 Δ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη
ζεκειηψδεηο κνξθέο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ καγηθψλ ιατθψλ παξακπζηψλ
κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο ηηο ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ πξνηαμηθψλ
θνηλσληψλ θαη λα εμαρζνχλ απφ ηε ζχγθξηζε πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα. Ο ήξσαο ηνπ
καγηθνχ παξακπζηνχ πνιχ ζπρλά πξαγκαηνπνηεί δσληαλφο έλα ηαμίδη πξνο ην
βαζίιεην ηνπ ζαλάηνπ, απφ φπνπ επηζηξέθεη ζξηακβεπηηθά θαη ζπλήζσο λπκθεχεηαη
θαη ελζξνλίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ παηέξα ή ηνπ πεζεξνχ ηνπ. ινη νη παξαπάλσ
ζπζρεηηζκνί ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ελδηαθέξνληφο καο γηα
ην αθεγεκαηηθφ ηαμίδη. Αειαδή εμεηάδνπκε ηδηαίηεξα φζα ζπκβαίλνπλ απφ ηελ
αλαρψξεζε ηνπ ήξσα απφ ηνλ ηφπν ηνπ κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ εθεί.
Δ εξγαζία καο έρεη σο ζέκα: «Σν ηαμίδη ηνπ ήξσα ζην ειιεληθφ ιατθφ
παξακχζη». Μεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα θίλεηξα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε θαη
γηα ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ελδηαθέξνληφο καο εηδηθά ζηνλ ήξσα πνπ ηαμηδεχεη, είλαη ηα
εμήο:


H πίζηε ζηνλ αλεμάληιεην πινχην ηεο ιατθήο πξνθνξηθήο παξάδνζεο θαη ε
πεπνίζεζε, φηη φζν εκβαζχλεη θαλείο ζηελ έξεπλα γχξσ απφ παξακπζηαθά
κνηίβα, ηφζν πεξηζζφηεξν αλαθαιχπηεη λνήκαηα, ζρέζεηο θαη αλεμεξεχλεηεο
πηπρέο.



H απνπζία θάπνηαο έξεπλαο ζηελ Βιιάδα, πνπ λα παξαηεξεί θαη λα
παξνπζηάδεη απφ αλάινγε νπηηθή γσλία ηα ιατθά καο παξακχζηα – αζθαιψο
κφλν φζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε.



Tν εχξνο ησλ ζπκβνιηζκψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πινθή πνπ εθηπιίζζεηαη
ελψ ν ήξσαο ηαμηδεχεη θαη νη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο εξκελείαο πνπ πξνζθέξνπλ
απηνί νη ζπκβνιηζκνί.



H δηαδηθαζία ηνπ ηαμηδηνχ ζπληζηά πάληα κηα γνεηεπηηθή θαη ζπλαξπαζηηθή
πνξεία αλαδήηεζεο, πεξηπεηεηψλ, κεηαβνιψλ, δηαξθνχο δξάζεο θαη εηδηθά ζην
παξακχζη σξηκάδεη ηνλ ήξσα.
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γη‟ απηφ πνπ ν Mircea Eliade νλφκαζε θαληαζηαθφ

„„κπεηηθφ ζελάξην‟‟.4 «Ο Ρνπκάλνο επηζηήκνλαο βιέπεη πίζσ απφ ηελ ςπραγσγηθή
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G. Lienhard, Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, εθδ. Gutenberg, Ώζήλα 1999, ζ. 175.
M. Eliade, φπ. π., ζ. 126: «Whatever side one may take in this controversy on the origin and meaning
of fairy tales, it is impossible to deny that the ordeals and adventures of their heroes and heroines are
almost always translatable into initiatory terms». (Μηθξ: «πνηα πιεπξά θη αλ πάξεη θαλείο ζ‟ απηή ηε
δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ζεκαζία ησλ παξακπζηψλ, είλαη αδχλαην λα αξλεζνχκε φηη
νη δνθηκαζίεο θαη νη πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ θαη ησλ εξσίδσλ ηνπο είλαη ζρεδφλ πάληνηε
4
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ιεηηνπξγία ηνπ παξακπζηνχ ζε κηα παξαδνζηαθή θνηλσλία, έλα πεξηερφκελν, ην νπνίν
αθνξά κηα ζνβαξφηαηε αιήζεηα: ηε κχεζε, δειαδή ηε δηάβαζε κέζσ ελφο
ζπκβνιηθνχ ζαλάηνπ θαη κηαο ζπκβνιηθήο αλάζηαζεο, απφ ηελ άγλνηα θαη ηελ
αλσξηκφηεηα πξνο ηελ πλεπκαηηθή ειηθία ηνπ ελειίθνπ‟‟».5 Καη ν Sebastiano Lo
Nigro επηζεκαίλεη επίζεο πσο «πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ε πην ζεκαληηθή
πιεπξά ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο
δηαδηθαζίαο κπήζεσο ηνπ «παηδηνχ», ην νπνίν, κέζσ πνιιψλ δνθηκαζηψλ γίλεηαη
άληξαο θαη απνθηά ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλσλία». 6
εκείν αλαθνξάο θαη αθεηεξία καο είλαη νπσζδήπνηε ην έξγν ηνπ Vladimir
Propp γηα ηηο «Εζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνχ παξακπζηνχ», ζην νπνίν γίλεηαη
αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζε ζεκαληηθά ζχκβνια πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ.7 Σν
πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ απηνχ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Ε. ην εηζαγσγηθφ
θεθάιαην ηεο έθδνζεο ζηε γεξκαληθή γιψζζα (Μφλαρν 1987), ν Propp αλαθέξεη:
«Σν παξακχζη έρεη δηαηεξήζεη ίρλε πάξα πνιιψλ ηειεηνπξγηθψλ θαη εζίκσλ. Πνιιά
κνηίβα βξίζθνπλ ηελ γελεηηθή ηνπο εξκελεία δηακέζνπ ηεο ζχγθξηζεο κε
ηειεηνπξγηθά».8 Λίγν παξαθάησ ππνζηεξίδεη φκσο φηη «ζα ήηαλ ηξαγηθφ ιάζνο, λα
ιάβνπκε ζέζε θαζαξά εκπεηξηζηηθή θαη λα παξαηεξνχκε ην παξακχζη σο έλα είδνο
ρξνληθνχ».9 Δ Μαξηάλζε Καπιάλνγινπ ζεκεηψλεη φηη «ζ‟ απηφ ην έξγν ηνπ ν Propp
αλαδεηά ηα θνηλσληθά εθείλα ζπζηήκαηα, πνπ έθαλαλ δπλαηή ηε δεκηνπξγία ησλ
παξακπζηψλ. Σα καγηθά παξακχζηα πεξηέρνπλ ιείςαλα πξσηφγνλσλ πίζηεσλ θαη
ηειεηνπξγηψλ, φπσο ν θχθινο ησλ εζίκσλ ηεο κχεζεο, ησλ νξγαλσκέλσλ ζε θπιέο
θνηλσληψλ, πνπ αζρνινχληαλ κε ηε ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ θαη ην θπλήγη, πίζηεηο θαη
κεηαθξαζκέλεο ζε φξνπο κχεζεο»). ηελ ππνελφηεηα κε ηίηιν «Patterns of Initation and Literary
Themes», ν ζπγγξαθέαο αλαιχεη ηε δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ νπνία, αθνχ έραζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο
ζηα ηειεηνπξγηθά, ηα κπεηηθά ζρέδηα κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε ινγνηερληθά κνηίβα.
5
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ηειεηνπξγίεο, πνπ κε ηε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο είραλ
ράζεη ην αξρηθφ λφεκά ηνπο θαη εμεγνχληαλ ζχκθσλα κε ηα λέα πνιηηηζκηθά
ζρήκαηα».10 Ώλάκεζα ζηα έξγα ηνπ Propp πνπ ε κειέηε ηνπο θάλεθε επίζεο
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ αλάιπζή καο είλαη θαη νη «Μεηαζρεκαηηζκνί ησλ
καγηθψλ παξακπζηψλ» θαη «Δ ζεσξία θαη ε ηζηνξία ηεο ιανγξαθίαο».
2. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ παξακπζηαθώλ παξαιιαγώλ θαη ν ηξόπνο
αλάιπζεο
ηε ιανγξαθία, ν ηξφπνο ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ πξνο επεμεξγαζία θαη ε κέζνδνο
αλάιπζήο ηνπ απνξξέεη απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ κειεηεηψλ γηα ην ραξαθηήξα ηνπ
παξακπζηνχ θαη ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο.
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο νιηζηηθήο ζεσξίαο αληηκεησπίδνπλ ην παξακχζη σο κηα
„„ππεξνξγαληθή νληφηεηα‟‟, σο έλα „„γηγάληην κέγεζνο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε έλα
νκηριψδεο παξειζφλ θαη ηα θιαδηά ηνπ θαιχπηνπλ κεγάια κέξε ζε φιε ηελ
πθήιην‟‟.11 Σα παξακχζηα ησλ ιαψλ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο γηαηί ε δεκηνπξγία ηνπο
νθείιεηαη ζηελ εληαία αλζξψπηλε ςπρή, ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
αλζξψπηλνπ λνπ. Οη επηζηήκνλεο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο επηιέγνπλ επνκέλσο ζηηο
έξεπλέο ηνπο έλα ζψκα παξακπζηψλ φζν πην κεγάιν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ είλαη
δπλαηφλ.
Δ εζληθή ζεσξία δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά εζληθνχ
πνιηηηζκνχ πνπ εληνπίδνληαη ζην ιατθφ παξακχζη. Ώληηιακβάλεηαη ην ιαό κε ηε
ξνκαληηθή έλλνηα θαη δηαηείλεηαη φηη ην πλεχκα ελφο έζλνπο θιεξνδνηείηαη κέζσ ηεο
πξνθνξηθήο παξάδνζεο. Οη ιανγξάθνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εζληθή ζεσξία,
επηιέγνπλ ην πιηθφ ηνπο ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο εζληθήο πεξηνρήο ή
θπιεηηθήο νκάδαο.
Δ ηζηνξηθή ή Φηλιαλδηθή ζεσξία12 αληηκεησπίδεη ηα παξακχζηα ηαμηλνκψληαο
ηα ζε ηχπνπο ή νκάδεο ηχπσλ κε βάζε ηε γελεηηθή ζρέζε θαη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο.
Βμεηάδεη εμαληιεηηθά θάζε γλσζηή παξαιιαγή θάζε παξακπζηαθνχ ηχπνπ. ζν
πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο ζπγθεληξψλνληαη γηα θάζε ηχπν, ηφζν πην μεθάζαξε
10
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γίλεηαη ε ηζηνξία δσήο ελφο παξακπζηνχ. Βπηθξαηεί ε άπνςε φηη νη αθεγεηέο δελ
δεκηνπξγνχλ, αιιά απιψο αλαπαξάγνπλ κηα αθήγεζε, επνκέλσο ηα παξακχζηα
δηαδίδνληαη ζχκθσλα κε κεραληθνχο λφκνπο. «Δ ζεσξία σο εθ ηνχηνπ ζέηεη κηα
νπζηψδε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δεκηνπξγώλ θαη ησλ αθεγεηώλ ησλ ιατθψλ
παξακπζηψλ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ν ιανγξάθνο πξέπεη λα επαλαθαηαζθεπάζεη ηελ
πξσηφηππε κνξθή θάζε παξακπζηνχ, ηελ πξσηαξρηθή ηνπ κνξθή (γεξκ. Urform,
Primary form) θαη λα πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηφπν θαη ρξφλν πξνέιεπζήο
ηνπ, πξηλ λα μεθηλήζεη ε εξκελεία ηνπ».13
Καηά ηε κνξθνινγηθή ζεσξία, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Vladimir Propp,
νιφθιεξε ε παξακπζηαθή παξάδνζε κπνξεί λα αλαρζεί απφ ηελ άπνςε ηεο δνκήο ζε
έλα θαη κνλαδηθφ παξακχζη, ην νπνίν ζηαδηαθά, αλά ηνπο αηψλεο δηαθνξνπνηήζεθε
κέζσ ηεο πξνθνξηθήο δηάδνζεο ζηα πνιιά παξακχζηα πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα. Σα
καγηθά παξακχζηα είλαη κνλνηππηθά. Γηα λα θαηαιήμεη ζηε ζεσξία απηή, ν Propp
εμέηαζε εθαηφ ξσζηθά ιατθά παξακχζηα ηεο ζπιινγήο Afanasiev. Κάζε γλήζην ιατθφ
παξακχζη κε „„επηά δξψληα πξφζσπα‟‟ κπνξεί λα αλαιπζεί κε βάζε ηηο ηξηαληακία
(31) ιεηηνπξγίεο. Σν κνξθνινγηθφ κνληέιν ησλ 31 ιεηηνπξγηψλ ηνπ Propp, πνπ
παξνπζηάζηεθε ζην πξσηνπνξηαθφ έξγν ηνπ Μνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ (1928),
είλαη ζηαζεξφ θαη απζηεξφ. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ άμνλα ηεο ζπγρξνλίαο,
δελ θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεην λα ζπγθεληξσζεί ππεξβνιηθά κεγάινο αξηζκφο
παξακπζηψλ πξνο επεμεξγαζία, δεδνκέλνπ φηη ε κεγάιε πνζφηεηα δελ ζα κεηαβάιιεη
ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ∙ ε ζπγρξνληθή εξκελεία ησλ παξακπζηψλ δελ
εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηά ηνπο. Σν επφκελν κεγάιν έξγν ηνχ Ρψζνπ εζλνγξάθνπ,
είλαη νη Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ (1946), φπνπ θαηαπηάλεηαη κε ην
δεχηεξν ζθέινο κηαο εληαίαο πξνζπάζεηαο επεμεξγαζίαο, δειαδή ηελ αλάιπζε ηνπ
παξακπζηνχ ζηνλ άμνλα ηεο δηαρξνλίαο θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γέλεζεο
ηνπ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε εμνλπρηζηηθή κειέηε ηεο δνκήο θαη ηεο κνξθήο, πνπ
απνηειεί γηα ηνλ Propp πξνυπφζεζε γηα ηε δηαρξνληθή κειέηε. Σειηθά, ε ζπγρξνληθή
θαη ε δηαρξνληθή νπηηθή αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε
κέζνδν ζέαζεο ηνπ παξακπζηνχ ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο.
Ο Propp επεξεάδεηαη αξρηθά απφ ηελ εμειηθηηθή ζεσξία, πνπ εθαξκφδεηαη ηελ
επνρή εθείλε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. ηηο πξνκεησπίδεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο
Μνξθνινγίαο ηνπ παξακπζηνύ παξαζέηεη απνζπάζκαηα απφ ηηο απφςεηο ηνπ Goethe,
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φπσο κεηαμχ άιισλ απφ ην έξγν Morphologie (1807) (Μηθξ.: Μνξθνινγία) θαη απφ
ην έξγν Vorarbeiten zu einer Physiologie der Pflanzen (Μηθξ.: Βηζαγσγηθέο κειέηεο
γηα ηε θπζηνινγία ησλ θπηψλ).
Δ ινγνηερληθή ή θηινινγηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζηηο θαηαγεγξακκέλεο
παξακπζηαθέο παξαιιαγέο ζεσξψληαο ηελ θαζεκία απφ απηέο σο έλα μερσξηζηφ
ινγνηερληθφ θείκελν. Δ ηζηνξηθή πξννπηηθή δελ απαζρνιεί ηνπο ιανγξάθνπο πνπ
εξγάδνληαη κε βάζε απηή ηε ζεσξία ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εξκελεχζνπλ ηα
παξακχζηα, ελψ νη εζλνγξαθηθέο παξαηεξήζεηο απνπζηάδνπλ απφ ηηο κειέηεο ηνπο. Οη
θηινινγηθέο αλαιχζεηο ζπλήζσο επηιέγνπλ νιηγάξηζκα θείκελα παξακπζηψλ.
Δ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε, ηέινο, εζηηάδεη ζηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ κέζσ ηεο
έξεπλαο πεδίνπ (fieldwork), ηαμηλνκεί θαη δεκνζηεχεη ηα παξακχζηα ζχκθσλα κε ηνπο
αθεγεηέο, θαη φρη ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο. Ώληηκεησπίδεη ηελ ηέρλε ηεο πξνθνξηθήο
αθήγεζεο σο παξαδνζηαθή κνξθή ηέρλεο, πνπ αζθείηαη κε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα. Οη
ιανγξάθνη πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εζλνγξαθηθέο έξεπλεο αζρνινχληαη ηδηαίηεξα κε ηνλ
ξφιν ηνπ αθεγεηή. Ο αθεγεηήο κηιά κηα εμεηδηθεπκέλε γιψζζα ∙ δελ είλαη νχηε
αλεμάξηεηνο

ζπγγξαθέαο,

νχηε

απιά

απαγγέιιεη

έλα

θείκελν

πνπ

έρεη

απνκλεκνλεχζεη. Βπνκέλσο, βάζε γηα ηελ επηινγή ησλ παξακπζηψλ είλαη ην
ξεπεξηφξην ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αθεγεηψλ.
Δ παξνχζα δηαηξηβή κειεηά παξακχζηα ηεο ιατθήο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο.
Σν ζψκα ησλ παξαδεηγκάησλ απνηειείηαη απφ πελήληα ηέζζεξα θείκελα παξαιιαγψλ
καγηθψλ παξακπζηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ εθδνκέλεο ζπιινγέο θαη πεξηνδηθά θαη
θαηαγξάθεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνχ. Δ έξεπλά καο είλαη
βηβιηνγξαθηθή: έγηλε πξνζπάζεηα λα εμεηαζηνχλ δηεμνδηθά εηθνζηεπηά ζπιινγέο
ιατθψλ παξακπζηψλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή έπαημε ηαπηφρξνλα θαη ε
πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ηφκσλ ηνπ ειιεληθνχ θαηαιφγνπ παξακπζηαθψλ ηχπσλ θαη
παξαιιαγψλ, πνπ είλαη αλαξηεκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ
Βιιεληθήο Νενιαίαο. Σα επηιεγκέλα παξαδείγκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπιινγή καο
εκπίπηνπλ ζηνπο ηχπνπο Aarne – Thomson – Uther 300 – 749.
ην πξψην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο, επηρεηξήζακε λα αλαιχζνπκε ηελ θάζε
παξαιιαγή μερσξηζηά, κε γλψκνλα ηνπο κνξθνινγηθνχο φξνπο ηεο ζεσξίαο ηνπ V.
Propp: ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πινθή, ηα δξψληα πξφζσπα, ηνλ ηξφπν
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην αθεγεκαηηθφ ηαμίδη ζην θάζε παξακχζη θαη ηα θπξηφηεξα
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κνηίβα πνπ πεξηιακβάλεη14 ∙ έηζη, ζηαδηαθά δεκηνπξγήζεθε έλαο «ππθλφο»
ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο, φπνπ νξγαλψζεθαλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. ην δεχηεξν
ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζακε απηφλ ηνλ πίλαθα σο πεγή, απφ φπνπ
αληιήζεθε ην πιηθφ γηα ηε ιεπηνκεξή ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε κε αληίζηνηρα
παξαδείγκαηα πνπ εληνπίζακε ζην έξγν «Εζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνχ παξακπζηνχ»,
πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηα ξσζηθά ιατθά καγηθά παξακχζηα.
Γλσξίδνπκε φηη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα κηθξφ δείγκα, δεδνκέλνπ φηη
ζήκεξα ππάξρεη δηαζέζηκνο ζηνλ εξεπλεηή έλαο ηεξάζηηνο φγθνο δεκνζηεπκέλσλ
θαηαγξαθψλ, αιιά θαη αλέθδνησλ πεγψλ ιατθψλ παξακπζηψλ. ηνλ αληίπνδα φκσο,
«εμίζνπ αιεζέο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη πνιιά παξακχζηα απνηεινχλ παξαιιαγέο ηεο
ίδηαο παξακπζηαθήο ππφζεζεο. Έηζη, ην ξεπεξηφξην δελ είλαη ηφζν εθηεηακέλν φζν
θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο […]. Κάζε παξακχζη, ηξαγνχδη, παξνηκία, αίληγκα θιπ.
απνθηά πνιιέο εθδνρέο, αθφκε θαη ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ, επεηδή σο πξνθνξηθφ δεκηνχξγεκα ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ
νπνία πξνθχπηνπλ δηάθνξεο παξαιιαγέο».15
Σν θχξην θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν επηιέρζεθαλ νη παξαιιαγέο πνπ αλαιχνπκε,
είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηνπ ηαμηδηνχ ησλ εξψσλ ·
εζηηάζακε δειαδή ζηνλ εληνπηζκφ παξακπζηψλ φπνπ είλαη εκθαλέο ην αθεγεκαηηθφ
ηαμίδη θαη νιφθιεξε ε πινθή εθηπιίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. Μαο ελδηαθέξνπλ
ηδηαίηεξα νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ζπκβνιηζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη απφ ηελ
αλαρψξεζε κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ήξσα – αλαδεηεηή, φινη νη ζηαζκνί ζηελ
πνξεία ηνπ, φζα ζπκβαίλνπλ αθνχ απνκαθξπλζεί απφ ηελ παηξηθή εζηία, θαζψο θαη
νη ζπκβνιηζκνί πνπ αθνξνχλ ηνλ πξννξηζκφ πξνο ηνλ νπνίν θαηεπζχλεηαη. Σα
θείκελα ησλ παξακπζηψλ ηεο δηαηξηβήο βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα ΕΕ.
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ΐ. Holbek, φπ. π., ζ. 389: «May Propp‟s model be used for purposes of interpretation? Propp himself
had no intention of doing so, as we know, nor have his successors regarded it as a possibility. He
thought of interpretation in historical terms and entertained no idea of viewing fairy tales as
expressions of contemporart folk culture. Nevertheless the potential exists. His study of functions
presupposes a limited degree of interpretation, but more may be derived from his study of
transformations» (Μηθξ: «Μπνξεί ην κνληέιν ηνπ Propp λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εξκελεπηηθνχο
ζθνπνχο; Ο ίδηνο ν Propp, φπσο γλσξίδνπκε, δελ είρε θακία πξφζεζε λα ην πξάμεη, νχηε θαη νη
δηάδνρνί ηνπ ην ζεψξεζαλ πηζαλφ. θεθηφηαλ ηελ εξκελεία κε ηζηνξηθνχο φξνπο θαη δελ ηνλ
απαζρνινχζε λα βιέπεη ηα παξακχζηα σο εθθξάζεηο ηεο ζχγρξνλεο ιατθήο θνπιηνχξαο. Παξ‟ φια
απηά ε πηζαλφηεηα ππάξρεη. Δ κειέηε ηνπ πάλσ ζηηο ιεηηνπξγίεο πξνυπνζέηεη έλαλ πεξηνξηζκέλν
βαζκφ εξκελείαο, αιιά πεξηζζφηεξα κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηε κειέηε ηνπ πάλσ ζηνπο
κεηαζρεκαηηζκνχο»).
15
Υ. Υαηδεηάθε - Καςσκέλνπ, Τν λενειιεληθό ιατθό παξακύζη, Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ,
Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 27.
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Δ κέζνδφο καο αληιεί θαη ζπλδπάδεη ζηνηρεία θπξίσο απφ ηε θηινινγηθή
πξνζέγγηζε θαη ηε κνξθνινγηθή ζεσξία, ελψ αμηνπνηνχκε θαη ηνπο ηχπνπο ηεο
ηζηνξηθήο ζεσξίαο σο εξγαιείν επηινγήο ησλ παξακπζηψλ πνπ ζα επεμεξγαζηνχκε.
3. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο
Πεγή έκπλεπζεο γηα ηε δνκή ηεο εξγαζίαο καο ζηάζεθε ην δηάγξακκα ησλ
θεθαιαίσλ ησλ Ιζηνξηθώλ ξηδώλ ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ. Σα νθηψ θεθάιαηα ηεο
εξγαζίαο αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπ ήξσα, απφ ηελ αλαρψξεζε έσο ηελ επηζηξνθή
ηνπ θαη εκπεξηέρνπλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπκβνιηζκψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ θάζε
θάζε ηνπ ηαμηδηνχ. ε αξθεηά θεθάιαηα θαη ζηηο ππνελφηεηέο ηνπο δηαηεξήζακε ηηο
αθξηβείο νλνκαζίεο πνπ δίλεη ν Propp ζην πξσηφηππν έξγν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ αλαρψξεζε.
Βμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο ηεο εθθίλεζεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ε αθεγεκαηηθή ηνπο
παξνπζίαζε. ην δεχηεξν θεθάιαην παξαθνινπζνχκε ηε δηαδξνκή ηνπ ήξσα κέρξη ην
ζεκείν φπνπ ζα ζπλαληήζεη ηνλ πξνκεζεπηή. Σν ηξίην θεθάιαην εμεηάδεη φζα
ζπκβαίλνπλ θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπ ήξσα κε ηνλ πξνκεζεπηή θαη πεξηιακβάλεη ηελ
επεμεξγαζία αξθεηψλ κνηίβσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θχθιν ησλ εζίκσλ ησλ
κπεηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ. Σα κνηίβα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αδειθφηεηα ηνπ δάζνπο
αλαιχνληαη ζηηο ππνελφηεηεο ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ.
ην πέκπην θεθάιαην, εζηηάδνπκε ζηε ιήςε ηνπ καγηθνχ κέζνπ, αθνχ ν ήξσαο
έρεη επηηχρεη ζηηο δνθηκαζίεο πνπ ηνπ έζεζε ν πξνκεζεπηήο. Παξνπζηάδνληαη νη ηχπνη
καγηθψλ βνεζψλ θαη καγηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξέρεη ν δσξεηήο. Με ηε ζπλδξνκή
ηνπ βνεζνχ ή ηνπ καγηθνχ δψξνπ, ν ήξσαο ζα θαηνξζψζεη λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ
ηνπ θαη λα επηζηξέςεη έρνληαο επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο αλαδήηεζήο ηνπ. ην έθην
θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη δηάβαζεο ζην πην καθξηλφ βαζίιεην, φπνπ ν
ήξσαο ζα βξεη ην πξφζσπν ή ην αληηθείκελν πνπ ςάρλεη. ην έβδνκν θεθάιαην
εμεηάδνληαη νη κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ην επέθεηλα ζην παξακχζη (ε άθξε
ηνπ θφζκνπ, ηα βνπλά πνπ αλνηγνθιείλνπλ θ. ά.) θαη ην φγδνν θαη ηειεπηαίν
θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζηελ επηζηξνθή απφ ην ηαμίδη: εηδηθφηεξα εμεηάδεηαη ε καγηθή
θπγή θαη ην ζέκα ηεο αλαγλψξηζεο απηνχ πνπ επηζηξέθεη.
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4. Οξηζκνί γηα ην παξακύζη
Γηα ην ιατθφ παξακχζη έρνπλ δηαηππσζεί πνηθίινη νξηζκνί, νη νπνίνη
βαζίζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, αλάινγα
κε ηελ επνρή θαη ηηο ηδενινγηθέο θαη θνζκνζεσξεηηθέο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ. ηελ
αξραία Βιιάδα ν φξνο „παξακχζη‟ δελ είλαη απηφλνκνο ζεσξεηηθά. «Ο „γξαψλ χζινο‟
αληηκεησπίδεηαη πεξηθξνλεηηθά απφ ηνπο επψλπκνπο δεκηνπξγνχο». 16 Ο Ε. Καθξηδήο
ζεκεηψλεη: «Βίλαη αιήζεηα πσο απφ φιε ηε ιατθή θηινινγία δελ καο ζψζεθε ηίπνηε,
φρη φκσο γηαηί ήηαλ αλχπαξρηε, αιιά γηαηί νη ιφγηνη ησλ ρξφλσλ εθείλσλ
πεξηθξνλνχζαλ ηα πξντφληα ηνπ ιατθνχ ιφγνπ, νχηε θαη πνπ λνηάδνληαλ λα ηα
ζπγθεληξψζνπλ θαη λα ηα κειεηήζνπλ, φπσο γίλεηαη ζήκεξα».17 Παξακπζηαθά
ζηνηρεία εληνπίδνληαη αζθαιψο ζηα νκεξηθά έπε, ζηηο κπζηζηνξίεο ηεο Ώιεμαλδξηλήο
επνρήο, θαζψο θαη ζηα βπδαληηλά έκκεηξα κπζηζηνξήκαηα. Δ Οδχζζεηα είλαη
αλακθηζβήηεηα κηα απαξάκηιιε αθήγεζε ελφο καθξηλφηαηνπ ηαμηδηνχ, γεκάηνπ
θνβεξέο πεξηπέηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ έσο θαη ηελ θαηάβαζε ηνπ ήξσα ζην
βαζίιεην ησλ λεθξψλ.18
Ώξθεηά αξγφηεξα, κέζα ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ ξνκαληηζκνχ,
ζπληειείηαη κηα ζηξνθή πξνο ηα ιατθά δεκηνπξγήκαηα, ε κειέηε ησλ νπνίσλ
αληηκεησπίδεηαη σο ηξφπνο απηνγλσζίαο. «Σν παξακχζη γηα ηνπο ξνκαληηθνχο
ζεσξεηηθνχο απνηειεί έλα πξφπιαζκα γηα λα κειεηήζεη θαλείο ηνλ ηξφπν ζχιιεςεο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε κηα δηαδηθαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο
ζπληζηψζεο».19 Οη Bolte θαη Polivka νξίδνπλ ην παξακχζη σο κηα δεκηνπξγεκέλε κε
πνηεηηθή θαληαζία δηήγεζε, παξκέλε ηδηαίηεξα απφ ηνλ θφζκν ηνπ καγηθνχ, κηα
ηζηνξία ζαχκαηνο, πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Ο
νξηζκφο ηνπ Γεσξγίνπ Μέγα, θνξπθαίνπ ιανγξάθνπ θαη κειεηεηή ησλ ειιεληθψλ
ιατθψλ παξακπζηψλ, θηλείηαη ζην ίδην πιαίζην θαη κηιά γηα «κίαλ δηήγεζηλ, ε νπνία
πιάηηεηαη κε πνηεηηθήλ θαληαζίαλ απφ ηνλ θφζκνλ ηνπ καγηθνχ ή δηήγεζηλ πεξί
ζαπκαζίσλ ζπκβάλησλ».20 Γηα ηνλ Μ. Μεξαθιή, ηέινο, ην παξακχζη είλαη είδνο
16

Β. Ώπδίθνο, Τν ιατθό παξακύζη. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, Ώζήλα 1994, ζ. 31. Δ θξάζε πξνέξρεηαη
απφ ηελ πιαησληθή Πνιηηεία, φπνπ ειέγρνληαη σο βιαβεξνί ζηελ ςπρή ησλ παηδηψλ νη πεξηζζφηεξνη
κχζνη πνπ ιέγνληαη απφ ηηο παξακάλεο θαη ηηο γηαγηάδεο.
17
Ε. Καθξηδήο, «Ώξραία ειιεληθά παξακχζηα» ζηελ Δπηζεώξεζε Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, ηφκνο 3, 1988,
ζ. 11. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη γηα ην παξακχζη δελ ππήξρε εηδηθφο φξνο, αθξηβψο γηαηί δελ ηνπ
έδηλαλ ζεκαζία. Σν παξακχζη είρε εληαρζεί ζηνπο δχν γεληθνχο φξνπο ιόγνη θαη κύζνη.
18
Ε. Καθξηδήο, φπ. π., ζ. 18 – 19.
19
Β. Ώπδίθνο, φπ. π., ζ. 32.
20
Γ. Μέγαο, Δηζαγσγή εηο ηελ Λανγξαθίαλ, Ώζήλα 1967, ζ. 170.
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ιατθήο ηέρλεο. Καηά ηνλ Ώπδίθν, «είλαη πξφδειε ε πξφζεζή ηνπ λα απνθαηαζηήζεη
ηελ ζρέζε θνηλσλίαο – ηέρλεο, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα αζθαιή βάζε γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο».21 Ο Jack Zipes ραξαθηεξίδεη κνληέξλν ηνλ φξν
„fairy tale‟ θαη εμεγεί φηη αλαθέξεηαη ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε σο «δσηηθφ
δεκηνπξγφ» ηνπ είδνπο, αιιά πεξηιακβάλεη ηφζν ηα πξνθνξηθά φζν θαη ηα
ινγνηερληθά παξακχζηα.22
πλδεδεκέλν κε ηνπο νξηζκνχο είλαη ην πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ εηδνινγηθή
θαηάηαμε ηνπ παξακπζηνχ θαη νη θάζεηο πνπ γλψξηζε ε ζρεηηθή επηζηεκνληθή
ζπδήηεζε. ήκεξα ην παξακχζη απνηειεί αληηθείκελν δηεπηζηεκνληθήο κειέηεο θαη
ζπδήηεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Μειεηεηέο απφ ην ρψξν ηεο θηινινγίαο, ηεο
θνηλσληνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο θαη ηεο ιανγξαθίαο
αζρνινχληαη κε απηφ απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επξχηαηε θαη
εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
Πξφθεηηαη γηα απζεληηθφ είδνο ιατθήο ηέρλεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ πξνθνξηθφ
πνιηηηζκφ θαη ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο επψλπκεο ινγνηερληθήο
παξαγσγήο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αθήγεζεο θαη δηάδνζήο ηνπ. Πνιιέο θνξέο, καο
εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη ππξήλεο ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ εληνπίδνληαη ζε επψλπκα
ινγνηερληθά δεκηνπξγήκαηα.
21

23

Δ Μ. Καπιάλνγινπ ζεσξεί δηραζηηθή ηε δηάθξηζε

Β. Ώπδίθνο, φπ. π. ζ. 35.
“[...] the intricate relationship and evolution of folk and fairy tales are difficult to comprehend and
define. In fact, together, oral and literary tales form one immense ans complex genre because they are
inextricably dependent on one another. It is for this reason that I use the modern term „fairy tale‟ to
encompass the oral tradition as the genre‟s vital progenitor and try to explain the inexplicable fairy tale,
including its evolution and dissemination. In other words, my use of the term fairy tale refers to the
symbiotic relationship of oral and literary currents, even if I occasionally make historical distinctions
concerning the mediation and reception of different tale types” (Jack Zipes, The irresistible fairy tale.
The cultural and social history of a genre, Princeton University Press, 2012, ζ. 3) (Μηθξ: «Δ
πεξίπινθε ζρέζε θαη εμέιημε ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ θαη ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ είλαη δχζθνιν λα
θαηαλνεζεί θαη λα θαζνξηζηεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφ θνηλνχ νη πξνθνξηθέο θαη ινγνηερληθέο
ηζηνξίεο απνηεινχλ έλα ηεξάζηην θαη πεξίπινθν είδνο επεηδή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο.
Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, ρξεζηκνπνηψ ηνλ ζχγρξνλν φξν «fairy tale» γηα λα ζπκπεξηιάβσ ηελ πξνθνξηθή
παξάδνζε σο δσηηθφ πξφγνλν ηνπ είδνπο θαη πξνζπαζψ λα εμεγήζσ ην αλεμήγεην παξακχζη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέιημεο θαη ηεο δηάδνζήο ηνπ. Με άιια ιφγηα, ε ρξήζε εθ κέξνπο κνπ ηνπ
φξνπ “fairy tale” αλαθέξεηαη ζηε ζπκβησηηθή ζρέζε ησλ πξνθνξηθψλ θαη ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ,
αθφκα θαη αλ θάπνηεο θνξέο γίλνληαη ηζηνξηθέο δηαθξίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηακεζνιάβεζε θαη ηε ιήςε
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηζηνξηψλ»).
23
Δ Ε. Σξηάληνπ ζηε κειέηε ηεο κε ηίηιν «Δ αθεγεκαηηθή ηέρλε ηνπ Γ. ΐηδπελνχ» αλαθέξεηαη ζην
δηήγεκα «Σν κφλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμίδηνλ» θαη ζηε κειέηε ηνπ Propp «Εζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνχ
παξακπζηνχ» επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: «Δ πξαγκαηηθφηεηα, ην ηαμίδη, ε ηειεηνπξγία, ν ζάλαηνο, ε
κχεζε, ε ηαπηφηεηα, ε δσή, ην παξακχζη, δέλνληαη ζε έλα ζχκπιεγκα ζεκαηλφλησλ θαη ζεκαηλνκέλσλ,
γιψζζαο θαη κεηαγιψζζαο, αθήγεζεο θαη πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζπκθχξεηαη κε ηε δσή θαη ηε κνίξα
ησλ πξνζψπσλ. Ώπνδεηθλχεηαη ν ΐηδπελφο φρη κφλν γλψζηεο ησλ αλζξψπηλσλ ραξαθηήξσλ, αιιά θαη
εμαηξεηηθφο γλψζηεο ηεο αξρεηππηθήο κπζηθήο θαη παξακπζηαθήο δνκήο θαη νπζίαο, θαζψο δελ ζα
κπνξνχζε βέβαηα λα γλσξίδεη κηα κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε ζηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα, πνπ ζεσξεί ην
παξακχζη άζθεζε ζαλάηνπ, κηα πνπ θαη ε κχεζε ζεσξνχληαλ έλα είδνο ζαλάηνπ: πεζαίλεη ν παιηφο
22
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κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ, επψλπκνπ θαη αλψλπκνπ έξγνπ θαη επηζεκαίλεη φηη
«ην παξακχζη δελ αθηλεηνπνηείηαη αιιά κεηαζρεκαηίδεηαη ηφζν ζην πιαίζην ηεο
πξνθνξηθφηεηαο φζν θαη ζην ρψξν ηνπ γξαπηνχ ή ηππσκέλνπ ιφγνπ. Βμάιινπ, νη
αληαιιαγέο αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ ιφγν είλαη ζπλερείο. Δ
πξνθνξηθφηεηα εγγξάθεηαη ζπλερψο ζην ιφγν ηνπ δεκνζηεπκέλνπ παξακπζηνχ θαη
επεξεάδεηαη κε ηε ζεηξά ηεο απφ απηφλ. Ώπφ ηελ άιιε, ε αθήγεζε ηνπ ιατθνχ
αθεγεηή δελ είλαη κηα κεραληθή επαλάιεςε ηνπ παξαδνζηαθνχ ξεπεξηνξίνπ, αιιά
βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ζπλεηδεηέο επηινγέο, πνπ νδεγνχλ θαη ζηελ
αλαδεκηνπξγία ηνπ παξαδνζηαθνχ πιηθνχ». 24
Σν ιατθφ παξακχζη δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ιατθήο
δεκηνπξγίαο. Αειαδή, έρεη παξαρζεί απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ, ζπλδέεηαη επνκέλσο
άκεζα κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, βαζίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή θαη δπλακηθή
δηάζηαζε ηεο παξάδνζεο, είλαη κέζν κεηάδνζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 25 θαη
ζε απηφ θπξηαξρεί ε καγηθή θαη κεηαθπζηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη
«ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αθεγνχληαη ή πνπ δεκηνπξγνχλ θαηλνχξγηα παξακχζηα,
αιιά απηφ γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη
αληιψληαο ζέκαηα θαη εθθξαζηηθά κέζα, απφ ηελ αθέλσηε πεγή ηεο παξάδνζεο.
Παξάδνζε θαη νκαδηθφηεηα απνηεινχλ βαζηθά γλσξίζκαηα ζην παξακχζη». 26 «Καηά
γεληθή παξαδνρή ην παξακχζη, σο πξνθνξηθή αθήγεζε θαληαζηηθψλ γεγνλφησλ,
απνζθνπεί ζηελ αλαςπρή ηεο παξαδνζηαθήο θνηλφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ αθεγεηή
θαη ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ. Πξνυπνζέηεη ινηπφλ, ηε ζπλάληεζε ηνπιάρηζηνλ δχν
αηφκσλ: απηή αθξηβψο είλαη κηα εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ιατθνχ θαη ηνπ ιφγηνπ
ή έληερλνπ παξακπζηνχ, πνπ απνηειεί αληηθείκελν αλάγλσζεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα

εαπηφο, γελληέηαη ν λένο. […] Ο ΐηδπελφο θαηαθέξλεη λα ζπλδπάζεη ηελ ηξαγηθή ειιεληθή παξάδνζε
κε ηελ αθήγεζε, γηαηί ηα κεγάια ηξαγηθά ζέκαηα ηα πξαγκαηεχεηαη ζπλήζσο ε πνίεζε. Δ αθήγεζή
ηνπ δεκηνπξγεί πνιιά επίπεδα αλάγλσζεο θαη ε πινθή παξαπέκπεη ζπρλά ζην αζηπλνκηθφ είδνο, ελψ ε
κνξθή παξαπέκπεη ζηηο ιατθέο αθεγήζεηο, θπξίσο ζην παξακχζη». Τα δάρηπια ζην θηιηαηξό… Σηαζκνί
ζηελ παιηόηεξε πεδνγξαθία καο, Βθδφζεηο Ίσλ, Ώζήλα 2012, ζ. 92 - 93.
24
Μ. Καπιάλνγινπ, Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα: Μηα παιηά ηέρλε ζε κηα λέα επνρή, Βθδφζεηο
Παηάθε, Ώζήλα 2002, ζ. 29.
25
Βίλαη ελδηαθέξνπζα ε άπνςε ηνπ Dundes, ν νπνίνο ζεσξεί φηη «δελ είλαη πάληα εχθνιν λα γίλεη
δηάθξηζε κεηαμχ ζπλεηδεηνχ θαη αζπλείδεηνπ πνιηηηζκνχ». Βμεγεί φηη ηα κεκνλσκέλα κέιε ελφο
πνιηηηζκνχ δελ κπνξνχλ λα αξζξψζνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο κε ζπλεηδεηφ ηξφπν,
πξάγκα πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ επαιεζεχεη φηη ζπρλά απνηεινχλ κηα αζπλείδεηε
– ζπκβνιηθή έθθξαζε πνιηηηζκηθνχ επηπέδνπ. A. Dundes, The meaning of folklore, Utah State
University Press, Logan, Utah 2007, ζ. 189.
26
Β. Ώπδίθνο, φπ. π., ζ. 12.
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ηξφπν επηθνηλσλίαο, θαη κάιηζηα κέζα ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην,
απηφ ηεο θνηλφηεηαο».27
Σα ιατθά παξακχζηα γελλήζεθαλ ζην ρψξν ηεο παξαδνζηαθήο αγξνηηθήο
θνηλφηεηαο, ζην πιαίζην ζπγθεληξψζεσλ, φπνπ παξακπζάδεο αθεγνχληαλ ζε κεγάιν
αθξναηήξην γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο. εκεηψλεη ν θαζεγεηήο Μ. Μεξαθιήο: «Ο
άλζξσπνο πνπ ηα δηεγείηαη δελ ηα πηζηεχεη ∙ ηα δηεγείηαη κφλν γηα λα ςπραγσγεζεί,
γηα λα ιπηξσζεί θάπσο απφ ην βάξνο ηεο δσήο. Δ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο κε ηελ
απαξάβαηε θαη ζθιεξή λνκνηέιεηά ηεο καο θαηαζιίβεη, θαη ιαρηαξάκε λα δήζνπκε
θάπνηε θαη δίρσο απηή: πιάζνληαο κχζνπο».28
Σν ιατθφ παξακχζη έρεη θαη ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη θνηλσληνινγηθή εξκελεία.
Πξφθεηηαη γηα εζλνινγηθφ είδνο πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εμειίμεσλ θαη
κεηαβνιψλ. Παξά ηελ θαζνιηθφηεηά ηνπ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζε απηφ ζηνηρεία
εζληθνχ πνιηηηζκνχ. Ο Franz Boas ζεκεηψλεη φηη ε πξσηφγνλε κπζνινγία κάο δίλεη
κηα παξφκνηα πεξίπησζε. «Σα ίδηα είδε αθεγήζεσλ εληνπίδνληαη ζε κεγάινπ εχξνπο
πεξηνρέο, αιιά ε κπζνινγηθή ρξήζε ηνπο δηαθέξεη ηνπηθά. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, κηα
ζπλεζηζκέλε πεξηπέηεηα ζρεηηθή κε ηα θαηνξζψκαηα θάπνηνπ δψνπ κπνξεί ελίνηε λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεγήζεη κεξηθά απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ή άιιεο
θνξέο γηα λα εμεγήζεη ή ηελ πξνέιεπζε νξηζκέλσλ ζπλεζεηψλ ή ζρήκαηα
αζηεξηζκψλ ηνπ νπξαλνχ».29 χκθσλα κε ηνλ Cl. Lévi – Strauss, ηα δψα κπνξεί λα
παξαηίζεληαη ζην πιαίζην κηαο δπαδηθήο αληίζεζεο, ε νπνία εληνπίδεηαη ζην ζχζηεκα
ηεο δνκήο ησλ κχζσλ. «Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο κχζνπο ησλ Ελδηάλσλ ηεο Ώκεξηθήο, νη
ίδηεο πξάμεηο απνδίδνληαη θαηά πεξίπησζε, ζε δηαθνξεηηθά πνπιηά, π. ρ. αεηφ,
θνπθνπβάγηα, θφξαθα. Αελ αξθεί λα εληνπίζνπκε ηε ζηαζεξή ιεηηνπξγία θαη ηα
κεηαβιεηά ππνθείκελα. Σν γεγνλφο φηη κέζα ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία ν αεηφο
εκθαλίδεηαη κέξα θαη ε θνπθνπβάγηα λχρηα, καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε ηνλ αεηφ σο

27

Μ. Παπαρξηζηνθφξνπ , «Σν παξακχζη θαη ε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαηά θχια»,
Δζλνινγία, ηφκνο 6 -7 (1998 - 1999), αλάηππν, Ώζήλα 2000, ζ. 346.
28
Μ. Μεξαθιήο, Τα παξακύζηα καο, Βθδφζεηο Βληφο, Ώζήλα 2001, ζ. 16.
29
Franz Boas, Η ζθέςε ηνπ πξσηόγνλνπ αλζξώπνπ θαη ε πξόνδνο ηνπ πνιηηηζκνύ, εθδ. Printa, Ώζήλα
2009, ζ. 303 - 304: «Ο Σ.Σ. Waterman έρεη ζπιιέμεη πνιιά δεδνκέλα απηνχ ηνπ είδνπο. Σππηθφ
παξάδεηγκα είλαη ε ηζηνξία κηαο γπλαίθαο ε νπνία έγηλε κεηέξα κηαο γέλλαο ζθπιηψλ. ηνπο
Βζθηκψνπο απηή ε ηζηνξία εμεγεί ηελ πξνέιεπζε ησλ Βπξσπαίσλ, ζηε Νφηηα Ώιάζθα ηελ πξνέιεπζε
ηνπ Γαιαμία, ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ θαη ησλ θαηαηγίδσλ, ζην λεζί Vancouver ηελ πξνέιεπζε πνιιψλ
πθάισλ θαη κεηαμχ άιισλ ηελ πξνέιεπζε ηεο θπιήο. ην εζσηεξηθφ ηεο βξεηαληθήο Columbia εμεγεί
ηελ πξνέιεπζε ελφο ηακπνχ, αθφκε βνξεηφηεξα, ηελ πξνέιεπζε ηνπ Χξίσλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνιιψλ εηδψλ δψσλ, ζηνπο Blackfoot ηελ πξνέιεπζε ηεο θνηλσλίαο ησλ ζθχισλ θαη ζηνπο Arapaho
ηελ εμήγεζε γηαηί ν ζθχινο είλαη θίινο ηνπ αλζξψπνπ».
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„θνπθνπβάγηα ηεο εκέξαο‟ θαη ηελ θνπθνπβάγηα σο „αεηφ ηεο λχρηαο‟. Πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη πσο ε βαζηθή αληίζεζε είλαη κέξα - λύρηα».30
Δ κνξθή κηαο ιατθήο πξνθνξηθήο αθήγεζεο δελ κπνξεί αζθαιψο λα παγησζεί,
αιιά ζπλερψο αλαδεκηνπξγείηαη ζε παξαιιαγέο πνπ αληινχλ ζηνηρεία απφ ηελ
παξάδνζε. Κάζε θαηαγξαθή είλαη κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή. Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ
ην γεγνλφο φηη «έλα παξακχζη νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ παξαιιαγψλ ηνπ. Ώπφ ηα
ζπκπίπηνληα γεγνλφηα ή επεηζφδηα ζηα θείκελα, ηα νπνία πξνθαλψο αθεγνχληαη ηελ
ίδηα βαζηθή ηζηνξία, εμάγεηαη έλα βαζηθφ πεξίγξακκα πινθήο γη‟ απηφ ην παξακχζη.
Ώπηφ ην βαζηθφ πεξίγξακκα ληπκέλν κε ηηο πεξηγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο –πξφζσπα,
ηνπία, αληηθείκελα –ηα νπνία έρνπλ αλεμάξηεηε δσή απφ ηε βαζηθή γξακκή ηεο
πινθήο - καο δίλεη ηηο παξαιιαγέο».31
5. Ζ αηζζεηηθή ηνπ καγηθνύ ιατθνύ παξακπζηνύ
Σα καγηθά ιατθά παξακχζηα ραξαθηεξίδνληαη απφ αηζζεηηθή απηνλνκία.
Ξερσξίδνπλ νπσζδήπνηε γηα ηε ιηηφηεηά ηνπο θαη γηα ηε ζρεκαηνπνίεζή ηνπο κέζα
απφ κηα δηαδηθαζία αθαηξεηηθήο εμηδαλίθεπζεο. Αηέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο
επαλάιεςεο ησλ επεηζνδίσλ θαη ησλ κνηίβσλ (π.ρ. ηξηπιαζηαζκφο πξνζψπσλ θαη
θαηαζηάζεσλ). «Σν αλ ε επαλάιεςε θαη ε δεκηνπξγία παξαιιαγψλ ζα έπξεπε λα
ζεσξνχληαη δνκηθέο αξρέο είλαη έλα ακθηιεγφκελν ζέκα, αιιά κφλν ζε φ, ηη αθνξά ην
επίπεδν ησλ ιέμεσλ. ηαλ ν Propp δειψλεη φηη απηέο δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή, έρεη
δίθην, αθνχ ε επαλάιεςε θαη ε δεκηνπξγία παξαιιαγψλ δελ πξνσζνχλ ηελ πινθή,
δελ ζπληζηνχλ θαλέλα λέν δνκηθφ ζηνηρείν». 32 Πξψηνο ν Ααλφο κειεηεηήο Alex Olrik
δηαηχπσζε ηνπο δψδεθα επηθνχο πνηεηηθνχο λφκνπο ηεο ιατθήο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο
ζην έξγν ηνπ Epische Gesetze der Volksdichtung (1909) θαη αλάκεζα ζ‟ απηνχο θαη
ηνλ λφκν γηα ηνλ αξηζκφ ηξία αιιά θαη γηα ηελ επαλάιεςε.33 πσο επηζεκαίλεη ε
Εθηγέλεηα Σξηάληνπ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη δχν απηνί λφκνη ζπλδπάδνληαη κεηαμχ
ηνπο. Πξαγκαηηθά, ζε φια ηα είδε παξαδνζηαθήο πξνθνξηθήο αθήγεζεο, ζπρλά
εκθαλίδνληαη ζρήκαηα ηξηκεξνχο θιηκάθσζεο, ζηα νπνία ηα κέιε κηαο πεξηφδνπ
30

Β. Καςσκέλνο, Ώθεγεκαηνινγία, Βθδφζεηο Παηάθε, Ώζήλα 2003, ζ. 64 θαη 68 – 80.
S.S. Jones, The fairy tale. The magic mirror of imagination, New York 1995, ζ. 11.
32
M. Lüthi, The fairytale as art form and portrait of a man, Indiana University Press, Bloomington
1984, ζ. 94.
33
Υ. Υαηδεηάθε - Καςσκέλνπ, Τν λενειιεληθό ιατθό παξακύζη, Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ,
Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 133 – 136. Δ ζπγγξαθέαο αλαθέξεη αλαιπηηθά ηνπο λφκνπο ηνπ A. Olrik θαη
παξαζέηεη ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο.
31
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ιφγνπ ηείλνπλ λα απμάλνληαη ζε κέγεζνο, ψζηε ην ηξίην λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην
δεχηεξν θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν απφ ην πξψην.34
Πνιχ ζπρλά, κηα ζθελή είλαη κίκεζε ηεο πξνεγνχκελεο, ελψ ην χθνο
θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ ελαιιαγή αλάκεζα ζηελ αθεγεκαηηθή έληαζε θαη
ραιάξσζε θαη απφ ηηο θαζαξέο νπηηθέο εηθφλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο παξακπζηαθήο
πινθήο είλαη θαη ε δηαδνρή έληαζεο θαη ραιάξσζεο, αλακνλήο θαη εθπιήξσζεο.
«Βδψ αλήθνπλ φιεο νη αλεζπρίεο θαη αγσλίεο γηα ηελ ηχρε ησλ εξψσλ ηνπ, πνπ
μεπεξληνχληαη θαηά θαλφλα ζεηηθά, αιιά θαη επαλαιακβάλνληαη, ψζηε λα
δεκηνπξγείηαη κηα αιπζίδα απφ αιιεπάιειεο εληάζεηο θαη ραιαξψζεηο. […] Ο Lüthi
παξαηεξεί, φηη ε έληαζε ζην παξακχζη είλαη πάλησο ηδηφξξπζκε: φζνη αθνχλε έλα
παξακχζη θαηά θαλφλα γλσξίδνπλ α π φ π ξ η λ πσο ε έληαζε, πνπ ηελ πξνθαιεί ε
ππάξρνπζα ζχγθξνπζε ζα εθηνλσζεί, γηαηί ε δχζθνιε θαηάζηαζε ζα μεπεξαζηεί κε
ην λα βξεζεί θαη λα δνζεί ε πην επηπρηζκέλε ιχζε. ζηε, πην πνιχ, ε έληαζε
πξνθαιείηαη απφ ηνλ ηξφπν, πνπ ην παξακχζη εθζέηεη ηε δξάζε». 35 «Σν παξακχζη έρεη
αλαγάγεη ηελ απιφηεηα ζε θπξίαξρν γλψξηζκά ηνπ. Ώπηφ κάιηζηα ην ζεψξεζαλ
απφδεημε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ αηέιεηαο. ην παξακχζη φκσο, απηφ ην ζηνηρείν είλαη
ζπζηαηηθφ ηεο αθεγεκαηηθήο ηνπ ππθλφηεηαο». 36 Χο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιατθήο
ηέρλεο, ε απιφηεηα επηηξέπεη λα δηαθαλεί θαη ε κνξθνινγηθή ηνπ θαηαζθεπή ηνπ
παξακπζηνχ.
πσο δηαπηζηψλεη ν Max Lüthi, ην παξακχζη γλσξίδεη κηα θαη κφλν δηάζηαζε.
ηελ αλάιπζή ηνπ ηνλίδεη φηη ν θφζκνο ησλ αλζξψπσλ θαη ν ππεξθπζηθφο θφζκνο
είλαη αδηαρψξηζηνη. Ο ήξσαο δελ δείρλεη λα μαθληάδεηαη φηαλ ζπλαληά ππεξθπζηθά
φληα ή λα ακθηβάιιεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καγηθψλ δψξσλ. Δ
ζπλαλαζηξνθή κε ην καγηθφ θαη ην κε αλζξψπηλν ζηνηρείν δελ μελίδεη ηνλ ήξσα.
«Πιάζκαηα πνπ κπνξεί λα θαίλνληαη αξρηθά εληειψο ζπλεζηζκέλα –κπξκήγθηα,
πνπιηά, ςάξηα, αξθνχδεο ή αιεπνχδεο– μαθληθά αξρίδνπλ λα κηιάλε θαη
απνθαιχπηνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Σα αζηέξηα θαη ν αέξαο κηινχλ θαη
πξάηηνπλ. Γέξνη θαη γξηέο πνπ ν ήξσαο δελ έρεη πνηέ μαλά ζπλαληήζεη, ηνπ δίλνπλ
καγηθά δψξα ή ρσξίο θαλέλα ιφγν ηνχ πξνζθέξνπλ αθξηβψο ηηο ζπκβνπιέο πνπ
34
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ρξεηάδεηαη. Καη αθφκα, έλα πξφζσπν πνπ δξα ζην παξακχζη, είηε ήξσαο είηε θνηλφ
πξφζσπν, άλδξαο ή γπλαίθα, αληηκεησπίδεη απηά ηα πιάζκαηα ηνπ άιινπ θφζκνπ ζαλ
λα κελ θαηαιαβαίλεη θακηά δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη απηψλ». 37 Θα κπνξνχζακε
σζηφζν ζην ζεκείν απηφ λα αληηπαξαζέζνπκε ζηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Lüthi, πνπ
αλαθέξεη φηη «ρσξίο θαλέλα ιφγν» δίλνληαη ζηνλ ήξσα νη θαηάιιειεο ζπκβνπιέο θαη
ηα καγηθά δψξα, ηελ άπνςε, φηη απηά παξέρνληαη πάληα ζε απηφλ πνπ έρεη εζηθφ
θχξνο. Άμην λα ιάβεη ππεξθπζηθή βνήζεηα απνδεηθλχεηαη ηειηθά κφλν ην πξφζσπν
πνπ έρεη επηηχρεη ζηηο πξνθαηαξθηηθέο δνθηκαζίεο ηνπ δσξεηή. Ο ήξσαο δειαδή
επηιέγεηαη κε βάζε ηελ εζηθή ηνπ ππφζηαζε. « […] δε βαζίδεηαη ηφζν ζηε ζσκαηηθή
δχλακε, […] ή ζηε δχλακε ησλ φπισλ θαη ηνπ ρξήκαηνο. ΐαζίδεηαη πεξηζζφηεξν
ζηελ θαινζχλε, ζηε ζπκπφληα, ζηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε πξνο φζνπο
δελ αλήθνπλ ζηνπο δπλαηνχο θαη ηνπο ηζρπξνχο. Γηα παξάδεηγκα, ιππάηαη αθφκε θαη
ηα κπξκεγθάθηα, θάζεηαη θαη θφβεη ηα λχρηα, ηα καιιηά, ηα θξχδηα ηεο γξηάο
κάγηζζαο γηα λα απνθαζίζεη εθείλε λα ηνπ δψζεη ην καγηθφ δψξν, κπνξεί λα δψζεη κε
φιε ηνπ ηελ εκπηζηνζχλε έλα ζαθνχιη νιφρξπζα θινπξηά, γηα λα πάξεη ηελ ηξίρα απφ
ηα καιιηά ηεο γξηάο, πνπ -ίζσο- ζα ηνλ βνεζήζεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή».38
Ώπφ ην παξακχζη ιείπεη ε δηάζηαζε ηνπ βάζνπο. «Οη ραξαθηήξεο ηνπ είλαη
θηγνχξεο ρσξίο νπζία, ρσξίο εζσηεξηθή δσή, ρσξίο έλα πεξηβάιινλ. Αελ έρνπλ ζρέζε
κε ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ ή γεληθφηεξα κε ην ρξφλν».39 Χο έλα επηπιένλ
παξάδεηγκα, ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη ηα ζψκαηα ησλ παξακπζηαθψλ ραξαθηήξσλ
δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ αζζέλεηα, ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, ελψ νχηε ε ςπρηθή θζνξά
δελ είλαη θαζαπηή ζεκαληηθή, πέξα απφ ην λα πξνσζήζεη ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο.
Μέζα ζε έλα παξακχζη, θαζεηί αθεξεκέλν γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν θαη ηα
εζσηεξηθά αηζζήκαηα κεηαβηβάδνληαη ζε εμσηεξηθά αληηθείκελα. Ώπνπζηάδνπλ νη
πεξηγξαθέο ηνπίσλ ή ςπρηθψλ αληηδξάζεσλ θαη πάλησο αλαδεηθλχνληαη εθείλεο νη
ελέξγεηεο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ πινθή. «Σν ιατθφ παξακχζη
δελ έρεη θακηά θιίζε ζηελ πεξηγξαθή, αγαπάεη ηε δξάζε πνπ μεηπιίγεηαη
απνθαζηζηηθά πξνο ηα κπξνο. ηαλ ν ήξσαο ελφο παξακπζηνχ κπαίλεη ζε κηα πφιε, νη
δξφκνη θαη ηα ζπίηηα ηεο πφιεο δελ πεξηγξάθνληαη, ε δσή θαη ε θίλεζε ηεο πφιεο δελ
απεηθνλίδνληαη. Ώλαθέξεηαη κφλν φ, ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δξάζε: ζηα ζπίηηα είλαη
θξεκαζκέλα καχξα θξέπηα, ή είλαη θηφιαο ηα ίδηα ηα ζπίηηα βακκέλα καχξα, γηαηί
37
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ζήκεξα ζα δψζνπλ ηε βαζηινπνχια ζηνλ δξάθνληα». 40 ηαζεξφ ζηνηρείν ελφο
γλήζηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ είλαη επίζεο ε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκψλ (3, 7, 9,
12, 40, 100) θαη νη ηππηθέο ελάξμεηο θαη θαηαθιείδεο. Σέινο, ε ππεξβνιή θαη νη
αθξαίεο θαη απφιπηεο θαηαζηάζεηο αλήθνπλ εμίζνπ ζην ηδηαίηεξν αθεγεκαηηθφ
πεξηβάιινλ

ηνπ

παξακπζηνχ.

«Δ

απνπζία

απνρξψζεσλ

θαη

ειαθξψλ

δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ πεξηγξαθή, νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο αληίζεζεο σο
βαζηθνχ ηξφπνπ πεξηγξαθήο κηαο θαηάζηαζεο θαη θσηηζκνχ ηνπ πεξηγξάκκαηφο
ηεο».41
Ο κχζνο θαη ην παξακχζη ζπγθξνηνχληαη πάλσ ζε αληηζέζεηο θαη αληηθάζεηο
θαίξηεο (εζηθέο, βηνινγηθέο, θνζκνινγηθέο, δηαθνηλνηηθέο, δσή vs ζάλαηνο, θπζηθφ vs
ππεξθπζηθφ) θαη δεπηεξεχνπζεο (θνηλσληθέο, ελδνθνηλσληθέο) αληίζηνηρα. Καηά ηνλ
Cl. Lévi – Strauss, ε θάζεηε ζεψξεζε ηεο κπζηθήο αθήγεζεο «δηαζπά ηελ
αθεγεκαηηθή αιπζίδα θαη αλαδηνξγαλψλεη ηα επεηζφδηα ζε δέζκεο ζρέζεσλ
(παξαδεηγκαηηθή νξγάλσζε), ψζηε λα απνθαιπθζεί ν λφκνο ηεο νκάδαο (ζχζηεκα
ζπλαθεηψλ - αληηζέζεσλ), απ‟ φπνπ πξνθχπηεη ε ζπκβνιηθή ζεκαζία, πνπ γίλεηαη
θψδηθαο αλάγλσζεο […]».42 Δ παξαδεηγκαηηθή νξγάλσζε, δειαδή, αθελφο εκθαλίδεη
θαη αθεηέξνπ γεθπξψλεη ηηο αληηζέζεηο. «Δ κπζηθή ζθέςε πξνρσξεί πξνρσξεί απφ
ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληηζέζεσλ πξνο κηα δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηνπο
αληηηηζέκελνπο φξνπο, πνπ ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο δηακέζνπ κηαο ζεηξάο
ππνθαηαζηάζεσλ, πνπ νδεγνχλ ζε φιν θαη πην αλίζρπξεο αληηζέζεηο».43
Δ έλλνηα ηεο αληίζεζεο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε ζεσξία ηεο
ζεκαζίαο ηεο δνκήο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Ώ. J. Greimas. Με ηε βνήζεηα ηεο
ζχγρξνλεο ινγηθήο θαη ζεκαληηθήο, ν Greimas επεμεξγάδεηαη ζην έξγν ηνπ Γνκηθή
Σεκαληηθή κηα λέα δνκηθή θφξκνπια, ην Αθεγεκαηηθό κνληέιν αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ,
θαζψο επηρεηξεί κηα ζχλζεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Propp θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ
Cl. Lévi – Strauss (ζπληαγκαηηθή θαη παξαδεηγκαηηθή αλάιπζε).
Σν κνληέιν απηφ βξίζθεη επξεία εθαξκνγή ζηα αθεγεκαηηθά θείκελα θαη ζην
καγηθφ παξακχζη. «(Ο Greimas) ππνβάιιεη ζε θξηηηθή ηα βαζηθά πνξίζκαηα ηεο
αλάιπζεο ηνπ Propp ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δπαδηθφηεηαο πνπ απνθάιπςε ν ίδηνο
ν Propp θαη θαζηέξσζε ν Lévi – Strauss. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Lévi –
Strauss, εξκελεχεη ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ παξακπζηνχ σο δηαδηθαζία
40
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κεηαζρεκαηηζκψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα σο αληηζηξνθή ησλ πεξηερνκέλσλ απφ κηα
αθεηεξία αξλεηηθή (αλαηξνπή θνηλσληθήο ηάμεο, αιινηξίσζε ηνπ αηφκνπ) ζε κηα
θαηάιεμε ζεηηθή (απνθαηάζηαζε αμηψλ, επαλαθαζηέξσζε ηεο ηάμεο)».44 Ώλαθέξεηαη
ζηε ιεηηνπξγία ησλ δνθηκαζηψλ κέζα ζηελ πινθή ηνπ καγηθνχ παξακπζηνχ,
εμεγψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δνθηκαζίεο κεηαζρεκαηίδνπλ ηα αξλεηηθά
πεξηερφκελα ζε ζεηηθά. Καηά ηνλ Greimas, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Propp ζπλδένληαη
κεηαμχ ηνπο κε αληηπαξάζεζε, ψζηε φιεο βξίζθνπλ ην δηαιεθηηθφ ηνπο ζπκπιήξσκα.
«Έηζη, ε Γνθηκαζία (αγψλαο – λίθε: F) απνθαιχπηεηαη σο έλαο κεζνιαβεηηθφο
ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηνπο αξλεηηθνχο (-Ώ -C) θαη ζηνπο ζεηηθνχο πφινπο (CA),
δειαδή σο έλαο κεζάδσλ […], ηθαλφο λα κεηαζρεκαηίζεη ηε δνκή απφ αξλεηηθή ζε
ζεηηθή […] Μ‟ άιια ιφγηα, ε δνθηκαζία ρξεζηκεχεη γηα λα άξεη ηα αξλεηηθά κέιε θαη
λα ηα ππνθαηαζηήζεη κε ηα ζεηηθά. Βπηβεβαηψλεη, έηζη, ηε ιεηηνπξγηθή (δπλακηθή θαη
αλζξσπνκνξθηθή) έθθξαζε κηαο ζχλζεηεο ζεκαζηνδνηηθήο δνκήο, πνπ πεξηιακβάλεη
έλαλ αξλεηηθφ θαη έλαλ ζεηηθφ πφιν».45
6. α. Θεσξίεο θαηαγσγήο ηνπ παξακπζηνύ – β. ρέζεηο ηνπ παξακπζηνύ κε
ηνπο κύζνπο – γ. Μέζνδνη αλάιπζεο ηνπ παξακπζηνύ
α. Σν δήηεκα ηεο θαηαγσγήο ηνπ παξακπζηνχ έρεη απαζρνιήζεη επί ελάκηζη αηψλα
ηνπο κειεηεηέο ηνπ θαη έρεη νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε δηαθφξσλ ζεσξηψλ, πνπ
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν γεληθέο πξνζεγγίζεηο. Δ πξψηε είλαη ε γελεηηθή
πξνζέγγηζε, πνπ επηδηψθεη λα νξίζεη ηνλ αθξηβή ρξφλν θαη ηφπν γέλεζεο ηνπ
παξακπζηνχ θαη εμεηάδεη ηελ πνξεία ηνπ κέρξη ην ζήκεξα, ελψ ε δεχηεξε, ε
κνξθνινγηθή πξνζέγγηζε, μεθηλά απφ ην παξφλ θαη θηλείηαη αληίζηξνθα, πξνο ην
παξειζφλ. «Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ ηφπν
γέλεζεο ηνπ παξακπζηνχ ζπγθιίλνπλ ζηε ζέζε φηη ην παξακχζη είλαη πξντφλ
κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο δηνιηζζαίλεη απφ ηε καγηθή
αληίιεςε ηνπ θφζκνπ ζε κηα πην νξζνινγηζηηθή».46
Οη αδειθνί Grimm δηαηχπσζαλ ηελ ηλδνεπξσπατθή ή αξεία ζεσξία, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ηα παξακχζηα απνηεινχλ θαηάινηπα ησλ παλάξραησλ κχζσλ ηεο αξείαο
θπιήο. Δ πξνζέγγηζή ηνπο βαζίζηεθε ζηε ζεσξία γηα ηελ χπαξμε κηαο πξσηαξρηθήο
44
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γιψζζαο (Ursprache), απφ ηελ νπνία θαηάγνληαη ε ιαηηληθή, ε ειιεληθή θαη ε
ζαλζθξηηηθή. «Ο W. Grimm δηαηχπσζε δχν ζέζεηο πνπ δελ ακθηζβεηήζεθαλ γηα
αξθεηά ρξφληα: (1) Ο θχθινο ησλ παξακπζηψλ πνπ έρνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο
γεηηληάδεη κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ ηλδνεπξσπατθψλ γισζζψλ, θαη επνκέλσο απηά ηα
παξακχζηα απνηεινχλ θιεξνλνκηά κηαο θνηλήο ηλδνεπξσπατθήο αξραηφηεηαο. (2) Σα
παξακχζηα είλαη δηακειηζκέλνη κχζνη θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά, κφλν αλ
εληνπηζηνχλ θαη εξκελεπζνχλ νη κχζνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη». 47 Γηα ην
δήηεκα ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ππέζηεζαλ νη θαηαγεγξακκέλεο παξαιιαγέο πξηλ ηελ
έθδνζε ηεο δηάζεκεο ζπιινγήο ησλ Grimm, ππάξρεη πινπζηφηαηε βηβιηνγξαθία
(κεηαμχ άιισλ Jack Zipes, Donald Haase, Antoine Faivre). Δ επεμεξγαζία κε ζθνπφ
ηε „βειηίσζε‟ ησλ παξαιιαγψλ απνδείρζεθε πσο είρε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαη
ζπγρξφλσο απνθάιπςε ηελ πξφζεζε εμηδαλίθεπζεο ηνπ γεξκαληθνχ παξειζφληνο θαη
ηνπ ιανχ – πνηεηή.
Ο Ulrich Marzolph, ζε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θείκελφ ηνπ, ζπδεηά θαηά πφζν ε
ηεξάζηηα θήκε ηεο ζπιινγήο ησλ Grimm απέβε φλησο πξνο φθεινο ηεο γλσξηκίαο κε
ηελ δσληαλή πξνθνξηθή παξάδνζε ή ην εληειψο αληίζεην, κηα θαη δεκηνχξγεζε έλα
είδνο

θαλνληζηηθήο

επηξξνήο

ζηηο

απφπεηξεο

ζπιινγήο

παξακπζηψλ

πνπ

αθνινχζεζαλ. «Λακβάλνληαο ππφςε καο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία παξακπζηψλ
ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο ζπιιέρζεθαλ κεηά απφ, θαη νπζηαζηηθά σο απνηέιεζκα
ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ Grimm, νη εξεπλεηέο ππνρξενχληαη λα ηνπο εγθσκηάδνπλ.
Ώληίζεηα ζα έπξεπε λα ειέγμνπκε επίζεο θαηά πφζν ε κεγάιε θήκε ηεο ζπιινγήο
ιεηηνχξγεζε ζε βάξνο ηεο δψζαο πξνθνξηθήο παξάδνζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο
πξνζέγγηζήο ηεο».48 Ώλαθέξεη ηνλ φξν „grimmification‟ κε ηνλ νπνίν εμεγεί ηελ
καθξφρξνλε θαη απνθαζηζηηθή επίδξαζε ηεο εθδνρήο ησλ γεξκαληθψλ Kinder und
Hausmärchen ζηηο παξακπζνινγηθέο κειέηεο, ζπγθξίλνληαο θαη κε ην αληίζηνηρν
παξάδεηγκα ηεο ππνδνρήο απφ ηε Αχζε ηεο ζπιινγήο αξαβηθψλ παξακπζηψλ Χίιηεο
θαη κία λύρηεο, ηνπ Antoine Galland. Καηαιήγεη φηη «αλ πξέπεη λα θαηεγνξήζνπκε
ηνπο Grimm γηα θάηη, απηφ ζα έπξεπε λα είλαη ε „παξαβίαζε‟ [φξνο ηνπ Jack Zipes]
απφ κέξνπο ηνπο ηεο ζχγρξνλεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, ψζηε ζπλεηδεηά λα
δεκηνπξγήζνπλ
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πξνεγνπκέλσο».49 Δ επίδξαζή ηνπο πξέπεη λα απνδνζεί θαηά ηνλ Marzolph ζηε βαζηά
επηζπκία ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ πίζηε ζε κηα απζεληία.
Οη απφςεηο ησλ Grimm ελέπλεπζαλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο κπζνινγηθήο ζρνιήο
θαη θπξίσο ηνλ ζαλζθξηηνιφγν Friedrich Max Müller, ν νπνίνο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα (1885) ππνζηήξημε φηη ππάξρεη γελεηηθή ζρέζε κεηαμχ γιψζζαο θαη
κπζνινγίαο θαη φηη ε θαηαγσγή ησλ κχζσλ αλάγεηαη ζηε γιψζζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ε θπιή ησλ Ώξείσλ πξηλ δηαζπαζηεί. Οη ιέμεηο εθείλεο ηεο γιψζζαο
ήηαλ θαηά κία έλλνηα κχζνη, δειαδή εθθξάζεηο κεηαθνξηθέο. Με ηε δηάζπαζε ηεο
Ώξείαο θπιήο, ηα πξσηαξρηθά λνήκαηα ησλ ιέμεσλ μεράζηεθαλ. Έηζη, κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ, απφ ηελ παιηά γιψζζα δεκηνπξγήζεθαλ λέεο γιψζζεο θαη λένη κχζνη, γηα
λα εξκελεχζνπλ ηηο γισζζηθέο κνξθέο πνπ πιένλ δελ ήηαλ θαηαλνεηέο. Ο Müller
ήηαλ ν θπξίσο εθπξφζσπνο ηεο ιεγφκελεο ειηαθήο κπζνινγίαο, πνπ απνθάιπςε ηελ
χπαξμε ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ φρη κφλν ζην Ελδηθφ, ζην Βιιεληθφ θαη ζην
θαλδηλαβηθφ πάλζεν, αιιά θαη ζηνπο κχζνπο ησλ πξσηφγνλσλ θπιψλ ζε φιν ηνλ
θφζκν.
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Δ γισζζνινγηθή απηή πξνζέγγηζε φκσο δέρζεθε εληνλφηαηε θξηηηθή θαη

ζηακάηεζε λα βξίζθεη ππνζηεξηθηέο. Σν 1859 ν Theodor Benfey ππνζηήξημε ηελ
Ελδία σο ηφπν πξνέιεπζεο ησλ παξακπζηψλ, απνξξίπηνληαο ηελ άπνςε ησλ Grimm.
Δ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Β. Σylor ιεηηνχξγεζε σο κεζνδνινγηθφ ζηήξηγκα ηεο
πνιπγελεηηθήο ζεσξίαο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πνιπγέλεζεο, ε νκνηφηεηα ησλ
ιατθψλ αθεγήζεσλ ζε πνιινχο θαη αλφκνηνπο ιανχο εμεγείηαη απφ ηελ ςπρηθή
ελφηεηα ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ νδεγεί ζηελ εκθάληζε φκνησλ θαηλνκέλσλ ζε
δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο. Ο Β. Σylor επηζήκαλε φηη ζηε ζχγρξνλε ιανγξαθία κπνξνχλ
λα εληνπηζηνχλ „επηβηψκαηα‟ πξσηφγνλσλ κχζσλ θαη πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη ηα
ζηάδηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπο. Δ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηηο απφςεηο ηνπ είλαη ε
ζεσξία ηνπ εμειηθηηζκνχ. Ο αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο εμειίρζεθε ζε ηξία ζηάδηα:
αγξηφηεηα – βαξβαξφηεηα – πνιηηηζκφο. «Δ ζεσξία ηνπ Ααξβίλνπ γηα ηελ θαηαγσγή
ησλ εηδψλ ζηήξημε ηελ αλζξσπνινγηθή ζεσξία ηνπ εμειηθηηζκνχ: φπσο ηα θπηά θαη
ηα δψα αθνινχζεζαλ ζηάδηα αλάπηπμεο απφ απιέο κνξθέο ζε ζχλζεηεο, έηζη θαη ν
άλζξσπνο, απφ ην ζηάδην ηεο αγξηφηεηαο θαη κε ελδηάκεζν βαζκφ ηε βαξβαξφηεηα,
49

U. Marzolph, φπ. π. ζ. 129.
ΐ. Holbek, Interpretation of fairytales. Danish folklore in a European Perspective, Folklore Fellows
Communications, Helsinki 1998, ζ. 221: «Ο ιφγνο πνπ ν ειηαθφο ραξαθηήξαο απηψλ ησλ (κπζηθψλ)
κνξθψλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο ήηαλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Müller, ε „αζζέλεηα ηεο
γιψζζαο‟, πνπ έθαλε ηηο έλλνηεο λα αιιάδνπλ ζπλερψο, έηζη ψζηε ηα παιηά νλφκαηα έγηλαλ
αθαηαλφεηα. ηαλ ράζεθε ε εξκελεία ελφο νλφκαηνο, πνπ δηαηεξήζεθε ζε κπζηθέο θξάζεηο θαη
παξνηκίεο, αλαπηχρζεθαλ ηζηνξίεο πνπ λα ην εμεγνχλ. Έηζη γελλήζεθαλ νη κχζνη».
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έθηαζε ζηνλ πνιηηηζκφ (ελλνείηαη ηνλ δπηηθφ) δηαηεξψληαο πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ηα
επηβηψκαηα (survivals), απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, αθφκε θαη απφ ηελ «άγξηα»
θάζε».51 Δ Β. Νηάηζε ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ εμειηθηηζκνχ:
«πσο νη βηνινγηθνί νξγαληζκνί εμειίζζνληαη απφ απινχζηεξεο κνξθέο ζε πην
νινθιεξσκέλεο θαη ζχλζεηεο, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη νη θνηλσλίεο θαη ηα
πνιηηηζκηθά θαηλφκελα εμειίζζνληαη απφ πην ζηνηρεηψδεηο κνξθέο ζε πνιπζχλζεηεο
θαη θαηά ζπλέπεηα ε εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ νξγαληζκψλ ππφθεηηαη ζε θπζηθνχο
λφκνπο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηελ εμέιημε ησλ βηνινγηθψλ εηδψλ. Σελ
νκνηφηεηα ησλ ησλ πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο
θαη απνκαθξπζκέλνπο κεηαμχ ηνπο ηφπνπο ε εμειηθηηθή ζεσξία ηελ απνδίδεη ζηελ
αξρή ηεο πνιπγέλεζεο».52
Δ αλζξσπνινγηθή ζεσξία ηνπ 19νπ αηψλα επεξεάζηεθε θαίξηα απφ ην
κλεκεηψδεο έξγν «Σν ρξπζφ θιαδί» ηνπ Sir James Frazer (The Golden Bough: A
Study in Magic and Religion), πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1890. Άμηα αλαθνξάο είλαη θαη ε
επηρεηξεκαηνινγία ηνχ Άγγινπ θηινιφγνπ θαη αλζξσπνιφγνπ Andrew Lang, ε νπνία
απέδεημε φηη νη νκνηφηεηεο δελ εληνπίδνληαη κφλν κεηαμχ ησλ παξακπζηψλ ησλ ιαψλ
κε άξηα θαηαγσγή, αιιά θαη κεηαμχ παξακπζηψλ άξησλ θαη κε άξησλ ιαψλ.
«πγθξίλνληαο κνηίβα επξσπατθψλ παξακπζηψλ κε κνηίβα απφ ηνπο κχζνπο ησλ
Ώξίσλ θαη ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ, ππνζηήξημε φηη ηα θνηλά κνηίβα αλάγνληαη ζε
πξντζηνξηθνχο αλζξψπνπο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα ήζε, ζηα έζηκα θαη γεληθφηεξα
ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο».53
Ώπφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο πξψηκεο αλζξσπνινγηθήο - εζλνινγηθήο πξνζέγγηζεο
έιεηπε ε δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ κχζσλ. Οη απφςεηο ηνπ Bronislaw
Μalinowski, ηνπ Franz Boas θαη ηνπ Emile Durkheim επεξέαζαλ ηνπο λεφηεξνπο
κειεηεηέο θαη δηακφξθσζαλ ηε ιεγφκελε ιεηηνπξγηθή εξκελεία ησλ κχζσλ θαη ησλ
παξακπζηψλ. Βπηθξάηεζε ε ζέζε φηη ν ζπκβνιηθφο ραξαθηήξαο ησλ κχζσλ
αληηπξνζσπεχεη ηηο αμίεο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη θαλεξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θνηλσληθήο δνκήο.Ο Durkheim ππνζηήξημε φηη νη κχζνη αλήθνπλ ζην ζξεζθεπηηθφ
ζχζηεκα θάζε θνηλσλίαο θαη «εθθξάδνπλ κε ιφγηα απηφ πνπ νη ηειεηνπξγίεο
εθθξάδνπλ κε πξάμεηο. Λεηηνπξγία θαη ησλ δχν είλαη είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο. […] Οη ηνηεκηθνί κχζνη ησλ „πξσηνγφλσλ‟, π.ρ. αθνξνχλ
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αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηεξή αμία γηα ηελ νκάδα θαη ζπκβνιίδνπλ ηελ ελφηεηα θαη ηε
ζπλνρή ηεο, αιιά θαη ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ άιιεο νκάδεο».54
β. Δ ζπκβνιή ηνπ Μalinowski ζηε κειέηε ησλ κχζσλ ππήξμε θαζνξηζηηθή θαη
αδηακθηζβήηεηε, αθνχ πξνήιζε απφ ζηέξεα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο εζλνγξαθηθήο
παξαηήξεζεο ζηo δπηηθφ Βηξεληθφ Χθεαλφ. Τπνζηήξημε φηη νη κχζνη θαη ηα
παξακχζηα ζπλδένληαη θαηά ηξφπν ιεηηνπξγηθφ κε ηελ θνηλσλία ησλ θαηνίθσλ ησλ
απνκνλσκέλσλ λεζηψλ Trobriand (φπνπ ν ίδηνο πξαγκαηνπνίεζε ζπζηεκαηηθή
επηηφπηα έξεπλα), ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζηαζεξφηεηά ηεο θαη επηθπξψλνπλ καγηθέο
πξαθηηθέο. «Ήηαλ θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απιά αθεγήκαηα ή δηαζθέδαζε: ήηαλ
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο „επηζηήκεο‟ ησλ „πξσηφγνλσλ‟ απηψλ αλζξψπσλ, αθνχ είραλ
άκεζε ζρέζε κε ηε ζξεζθεία, ηελ ηζηνξία, ηελ ηαηξηθή, ην δίθαην, ηε γεσξγία, ηελ
ηέρλε».55 Οη κχζνη ζπληζηνχλ κηα «ελεξγή δχλακε» θαη κηα βησκέλε θαη δσληαλή
πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ πξσηφγνλε θνηλσλία.
Ο Franz Boas κειέηεζε ηα παξακχζηα ησλ θπιψλ Kwakiutl θαη Tsimshian θαη
ηε ζρέζε πνπ είραλ κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία
θαηέιεμε, o κχζνο δχζθνια κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ην παξακχζη, αθνχ ζπρλά
ην πιηθφ πεξλά απφ ην έλα είδνο ζην άιιν · ζηνπο κχζνπο θαη ζηα παξακχζηα
αληαλαθιάηαη ε θνηλσληθή θαη ε νηθνλνκηθή νξγάλσζε, ην ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα, νη
ζεζκνί ζπγγέλεηαο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ καξηπξνχλ ηε δνκή κηαο αλζξψπηλεο
θνηλσλίαο. Καηά ηνλ Boas νη κχζνη θαη ηα παξακχζηα ζπληζηνχλ έλα είδνο
απηνβηνγξαθηθήο εζλνγξαθίαο θαη θακία ζεσξία γηα ηελ αξρή ηνπο δελ κπνξεί λα
είλαη αζθαιήο, αλ δελ δηεξεπλεζεί πξνεγνπκέλσο ε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπο. «ηελ
πξσηφγνλε δσή, ζξεζθεία θαη επηζηήκε, κνπζηθή, πνίεζε θαη ρνξφο, κχζνο θαη
ηζηνξία, κφδα θαη εζηθή θαίλεηαη λα είλαη αλαπφζπαζηα ζπλπθαζκέλα. Μπνξνχκε λα
δηαηππψζνπκε απηήλ ηε γεληθή δηαπίζησζε ιέγνληαο επίζεο φηη ν πξσηφγνλνο
άλζξσπνο αληηκεησπίδεη θάζε πξάμε φρη κφλν κε ηνλ ηειηθφ ζθνπφ, φπσο ζε εκάο,
αιιά φηη ζπλδπάδεη κε απηά θαη άιιεο ηδέεο, ζπρλά ζξεζθεπηηθήο ή ηνπιάρηζηνλ
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ζπκβνιηθήο θχζεο. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνχο δίλεη κεγαιχηεξε ζεκαζία απ‟ φζε
εκείο».56
γ. Δ δνκηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο απφςεηο ηνπ
Βιβεηνχ γισζζνιφγνπ Ferdinand de Saussure ζρεηηθά κε ηε ζπγρξνληθή θαη ηε
δηαρξνληθή κειέηε ηεο γιψζζαο. Οη δνκηζηέο ζπκθσλνχλ φηη νη κχζνη ζπληζηνχλ
απηφλνκα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα έλα ζπκβνιηθφ ζχζηεκα
επηθνηλσλίαο, φπσο ε γιψζζα. Ο Γάιινο αλζξσπνιφγνο Claude Lévi – Strauss, κε ην
φλνκα ηνπ νπνίνπ ζπλδέζεθε θπξίσο ε δνκηθή πξνζέγγηζε, κειέηεζε πνιχ δηεμνδηθά
ηνπο κχζνπο ησλ Ελδηάλσλ ηεο ΐφξεηαο Ώκεξηθήο θαη πεξηέγξαςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ε αλάιπζε ησλ κχζσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ
ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. Τπνζηήξημε ηελ άπνςε φηη νη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο
κπζνινγίεο ησλ ιαψλ νθείινληαη ζηελ εληαία δνκή ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ. «Δ
ιεηηνπξγία ησλ κχζσλ είλαη λα παξέρνπλ ζην αλζξψπηλν κπαιφ ηνπο ζπζρεηηζκνχο,
ηηο δνκέο (structures) πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα „„ζθεθηεί‟‟ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
γηα αθεξεκέλα ζέκαηα. Οη κχζνη είλαη πξντφληα ηεο θπζηθήο ηδηφηεηαο ηνπ
αλζξψπηλνπ κπαινχ λα ηαμηλνκεί ηα θαηλφκελα ζε αληηζεηηθά δεχγε (π. ρ. γε –
νπξαλφο, δσή – ζάλαηνο, αξζεληθφ – ζειπθφ […] θνθ). Οη αληηζέζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ ηδηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο εμηζνξξνπνχληαη, δειαδή
„„κεζνιαβνχληαη‟‟ κε έλαλ ελδηάκεζν φξν, ν νπνίνο αλήθεη θαη ζηα δχν κέξε. ηνπο
ελδηάκεζνπο απηνχο φξνπο αλήθνπλ θαη νη κχζνη θαη απηφ είλαη ην πξαγκαηηθφ
επίηεπγκά ηνπο».57 «Δ δνκηθή αλάιπζε πνπ πξνηείλεη (ν Lévi – Strauss) έρεη σο
ζηφρν λα απνθαιχςεη απφ ηε κηα πιεπξά ηνπο αθξαίνπο φξνπο ησλ βαζηθψλ
αληηζέζεσλ πνπ ππνθξχπηνπλ νη κχζνη, φπσο ι. ρ. είλαη ηα δεχγκαηα [αληηζεηηθά
δεχγκαηα]: δσή – ζάλαηνο, απηνρζνλία – γέλλεζε, θσο – ζθνηάδη, λχρηα – κέξα θιπ.
θαη

απφ

ηελ

άιιε

λα

επηζεκάλεη

ηνπο

δηαδνρηθνχο

–εξκελεπηηθνχο–

κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ αληηζεηηθψλ φξσλ πνπ κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηνπο δχν
αθξαίνπο».58
Ο Lévi – Strauss δέρζεθε ηζρπξή επηξξνή απφ ηηο απφςεηο ηφζν ηνπ F. de
Saussure φζν θαη ησλ επηθαλψλ επηζηεκφλσλ ηνπ γισζζνινγηθνχ θχθινπ ηεο
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2009, ζζ. 282 - 283. «Δ ιατθή ζθέςε θαηεπζχλεηαη θπξίσο απφ ην ζπλαίζζεκα θαη φρη απφ ηε ινγηθή,
θαη ε ζθέςε πνπ ππεηζέξρεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθά θαζνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά, εμαξηάηαη απφ κηα
ζεηξά ζπκβάζεσλ θαη, επνκέλσο, πνηθίιιεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ», ζ. 290.
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Υ. Υαηδεηάθε - Καςσκέλνπ, Τν λενειιεληθό ιατθό παξακύζη, Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ,
Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 69.
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Β. Νηάηζε, Η πνηεηηθή ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ, Βθδφζεηο ΐηβιηφξακα, Ώζήλα 2004, ζ. 272.
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Πξάγαο R. Jakobson θαη Ν. Trubetzkoy. ηε κέζνδφ ηνπ επεξεάζηεθε έληνλα απφ ηηο
αξρέο ηεο δνκηθήο γισζζνινγίαο θαη εθάξκνζε ηηο έλλνηεο θαη ηα εξκελεπηηθά
εξγαιεία ηεο ζηε κειέηε ησλ εζλνπνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. Ώλάκεζα ζ‟ απηέο ηηο
αξρέο είλαη θαη νη εμήο: i) δνκέο δπαδηθψλ αληηζέζεσλ, ii) απζαίξεηε ζρέζε
ζεκαίλνληνο – ζεκαηλνκέλνπ, iii) ε γιψζζα σο θνηλφο θψδηθαο ζπιινγηθήο ρξήζεο
vs ε γιψζζα σο αηνκηθφ γισζζηθφ φξγαλν, iv) ζπγρξνλία vs δηαρξνλία. χκθσλα κε
ηνλ Lévi – Strauss, ε ζπγξνληθή εθδνρή ελφο κχζνπ ελψλεηαη κε ηε δηαρξνληθή πνξεία
ηνπ, παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηα δνκηθά γλσξίζκαηα θαη ησλ δχν δηαζηάζεσλ.
Κάζε κχζνο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαιιαγψλ ηνπ θαη απφ ηηο εξκελείεο
πνπ δφζεθαλ ζ‟ απηφλ ζε θάζε επνρή. ην δηάζεκν έξγν ηνπ Γνκηθή αλάιπζε ηνπ
κύζνπ,

εηζάγεη

ην

κνληέιν

ηεο

νξηδφληηαο

(ζπληαγκαηηθήο)

θαη

θάζεηεο

(παξαδεηγκαηηθήο) ζεψξεζεο ησλ κχζσλ θαη ην εθαξκφδεη ζην κχζν ηνπ Οηδίπνδα.
δ. Δ ηζηνξηθν – γεσγξαθηθή κέζνδνο ππήξμε ε επηθξαηέζηεξε ζηελ έξεπλα ηνπ
παξακπζηνχ γηα πνιιά ρξφληα θαη εμαθνινπζεί αθφκε λα έρεη απήρεζε αλάκεζα
ζηνπο επηζηήκνλεο. ηφρνο ηεο ηζηνξηθν – γεσγξαθηθήο ή Φηλιαλδηθήο ζρνιήο
αλάιπζεο ησλ παξακπζηψλ είλαη λα εληνπίζεη ηνλ αθξηβή ρξφλν θαη ρψξν φπνπ
εκθαλίδεηαη ην αξρέηππν ελφο παξακπζηνχ, θαζψο θαη ηελ πνξεία δηάδνζήο ηνπ. Ο
Φηλιαλδφο ιανγξάθνο Julius Krohn θαη ν γηνο ηνπ Kaarle Krohn έζεζαλ πξψηνη ηα
ζεσξεηηθά ζεκέιηα, ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε φηη ηα ιανγξαθηθά θαηλφκελα
δεκηνπξγνχληαη ζε έλα ζπγθξηκέλν ηφπν (κνλνγέλεζε). Οη εθπξφζσπνη ηεο ζεσξίαο
απηήο έρνπλ ηαμηλνκήζεη ηηο παξακπζηαθέο παξαιιαγέο θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
θαη έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ έξεπλα γηα ην παξακχζη ηφζν κε έλα πιήζνο εζληθψλ
κνλνγξαθηψλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην θηλιαλδηθφ πεξηνδηθφ Folklore Fellows
Communications φζν θαη κε ηνπο δχν θαηαιφγνπο πνπ απνηεινχλ πνιχηηκα
εξεπλεηηθά εξγαιεία: α. Σype Εndex (Aarne - Thomson, 1961), o νπνίνο ηαμηλνκεί ηηο
πινθέο ησλ ηλδνεπξσπατθψλ παξακπζηψλ θαη β. Motif – Index (Thomson, 1950), ν
νπνίνο ηαμηλνκεί ζαξάληα ρηιηάδεο κνηίβα πνπ ζπλαληψληαη ζε φια ηα είδε ηεο
ιατθήο ινγνηερλίαο. Ο Σype Index αλαζεσξήζεθε απφ ηνλ Hans – Jörg Uther ην
2004, ζην πνιχ ζεκαληηθφ έξγν The types of international Folktales. A classification
and Bibliography.
Οη κειεηεηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εζλνγξαθηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο ησλ
παξακπζηψλ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αθεγεκαηηθή παξάδνζε ελφο ηφπνπ θαη εζηηάδνπλ
ηελ πξνζνρή ηνπο κέζσ ηεο επηηφπηαο έξεπλαο α) ζην ξφιν ηνπ αθεγεηή – παξακπζά,
β) ζηελ έλλνηα ηεο παξάζηαζεο θαη γ) ζηηο ζπλζήθεο ηνπ θνηλσληθνχ – εζλνγξαθηθνχ
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πιαηζίνπ ηεο αθήγεζεο (context), δειαδή ζηελ θνηλφηεηα πνπ απνηειεί ην
αθξναηήξην. «Πξφθεηηαη εηδηθφηεξα γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή, σο έλα είδνο
εζλνγξαθηθήο εμέηαζεο, ηνπ ζπλφινπ ησλ παξακέηξσλ ελφο θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ
κηθξνπεξηβάιινληνο, κέζα απφ ην νπνίν δεκηνπξγείηαη θαη ιέγεηαη ην παξακχζη. […]
ζθνπφο ηεο εζλνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ παξακπζηνχ είλαη ε ζπλνιηθή πεξηγξαθή
θαη αλάιπζε ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο, αιιά θαη ε θαηά ην δπλαηφ
θνηλσληθντζηνξηθή έληαμή ηεο ζην πεξηβάιινλ κηαο θνηλσλίαο».59
Ο Μελάο Ώιεμηάδεο αλαθέξεη σο πξνδξφκνπο ηεο κεζφδνπ απηήο θπξίσο
Ρψζνπο θαη Οχγγξνπο κειεηεηέο (D. Zelenin, M. Azadovski θ. ά.) θαη σο ζπλερηζηέο
ζηε ζχγρξνλε επνρή ηελ Linda Dégh θαη ηνπο Ώκεξηθαλνχο ιανγξάθνπο Richard
Bauman, Dan – Ben Amos θαη Kenneth Goldstein κεηαμχ άιισλ. Ώλάκεζα ζηνπο
Έιιελεο μερσξίδεη αξρηθά ν ηζηνξηθφο Ώδακάληηνο Ώδακαληίνπ, ν νπνίνο ζηελ
έξεπλά ηνπ γηα ηα παξακχζηα ηεο Σήλνπ αζρνιήζεθε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζψπνπ
ηνπ αθεγεηή αιιά θαη ηνπ θνηλνχ, θαη πεξηέγξαςε κε κεζνδηθφ θαη πξσηφηππν ηξφπν
ηε γεληθή εηθφλα ηνπ παξακπζηνχ. Πνιχ ελδηαθέξνπζεο δεκνζηεχζεηο κέζσ ηεο
εζλνγξαθηθήο νπηηθήο παξνπζίαζαλ θαη νη ηίιπσλ Κπξηαθίδεο, Αεκήηξηνο
Λνπθάηνο θαη Αεκήηξηνο Οηθνλνκίδεο.
Οη ζπκβνιηζηέο εξεπλεηέο van Gennep, Saintyves θαη Naumann επηρείξεζαλ λα
ζπλδέζνπλ ην παξακχζη κε αξραίεο ηειεηνπξγίεο. Οη απφςεηο ηνπο ζπλδένληαη θπξίσο
κε ηελ πνιπγελεηηθή πξνζέγγηζε. «Γηα ηνλ Naumann ην παξακχζη απνηειεί έθθξαζε
δεηζηδαηκνληθψλ θαη καγηθν – απνηξεπηηθψλ ηειεηνπξγηψλ ησλ πξσηφγνλσλ, κε ηηο
νπνίεο επηρεηξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λνεηφ καγηθφ θχθιν γχξσ απφ ηελ
θνηλφηεηά ηνπο, ψζηε λα κελ επαλέιζεη ν ζάλαηνο».60 O van Gennep εκπλεφκελνο
απφ ηε κεζνδνινγηθή άπνςε φηη νη δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη
σο ζχλνια θαη λα ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηε δνκή ηνπο, εηζήγαγε ζηε
κειέηε ησλ κχζσλ, ησλ ζξχισλ θαη ησλ παξακπζηψλ ηελ έλλνηα ηεο „„ζεκαηηθήο
αθνινπζίαο‟‟. «Σν θιεηδί γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ζεκάησλ ηεο ιατθήο ινγνηερλίαο δελ
κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηε κειέηε κεκνλσκέλσλ ζεκάησλ, αιιά „ζε νξηζκέλνπο θαιά
θαζνξηζκέλνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ζεκάησλ‟».61
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Μ. Ώιεμηάδεο, «Δ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξακπζηνχ», ζηνλ ηφκν Από ην παξακύζη ζηα
θόκηθο. Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, Βθδφζεηο Οδπζζέαο, Ώζήλα 1996, ζ. 106 - 111.
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Β. Ώπδίθνο, φπ. π., ζ. 71.
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A. van Gennep, Τειεηνπξγίεο δηάβαζεο. Βηζαγσγή –κεηάθξαζε –ζρφιηα: Θ. Παξαδέιιεο, Βθδφζεηο
Δξηδαλφο, Ώζήλα 2016, ζ. 25.
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πσο αλαθέξζεθε ήδε παξαπάλσ, ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο πξψηκεο
αλζξσπνινγηθήο πξνζέγγηζεο έδσζε ην έλαπζκα λα εθπνλεζνχλ ζεκαληηθέο κειέηεο
γηα εγθαηαιεηκκέλα έζηκα, καγηθνζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο θαη παιηέο δνμαζίεο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε αξραίεο ηειεηνπξγίεο. Ο Frazer βαζίζηεθε πνιχ ζηελ έξεπλα ηνπ
Wilhelm Mannhardt, ν νπνίνο εξγάζηεθε πάλσ ζε επξσπατθά ιατθά παξακχζηα πνπ
ζεψξεζε φηη αληηζηνηρνχλ ζε αξραίεο ηειεηνπξγίεο θαη ζηα επξσπατθά αγξνηηθά
έζηκα, ηα νπνία ζπλέθξηλε κε αξρία αληίζηνηρά ηνπο. εκαληηθέο κειέηεο
δεκνζίεπζαλ πξνο ηελ ίδηα επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε θαη νη Ludwig Deubner,
Albrecht Dieterich θαη Martin Nilson. ηε δεκηνπξγία ηεο ρνιήο ηνπ κχζνπ θαη ηεο
ιαηξεπηηθήο ζρνιήο (Myth and Ritual School) ζπλέβαιε ε ηαπηφρξνλε έθδνζε
ζπγγξακκάησλ βαζηζκέλσλ ζηε ζεσξία ηεο ηειεηνπξγίαο.
Οη ξηηνπαιηζηέο πίζηεπαλ φηη ν κχζνο πξνέθπςε απφ ηηο αξραίεο ιαηξεπηηθέο
πξαθηηθέο, αιιά νη επηθξηηέο ηνπο ππνζηήξημαλ αληίζεηα, φηη κέζα ζην κχζν ππάξρεη
ην αίηην πνπ νδεγεί ζε κηα ηειεηνπξγηθή πξάμε θαη ηελ θαζηεξψλεη. Τπήξμαλ σζηφζν
θαη θσλέο πνπ ππνζηήξημαλ φηη νη κχζνη θαη νη ηειεηνπξγίεο δελ έρνπλ ζρέζε
αιιειεμάξηεζεο, αιιά ιεηηνπξγνχλ κε φκνην ηξφπν γηαηί απνηεινχλ «ηζνδχλακα
ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα» θαη κέζα επηθνηλσλίαο. Οη δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο (rites of
passage) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο62 βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ πεδίνπ ηεο
λεφηεξεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, θαζψο νη εξεπλεηέο εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο
φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ
πξσηφγνλσλ ιαψλ θαη ζην ξφιν ησλ ζπκβφισλ.
Οη παξακπζνινγηθέο κειέηεο ηνπ Vladimir Propp πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηφ ην
πλεχκα είλαη «Οη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ», ε „„απνινγία‟‟ ηνπ
ζηελ θξηηηθή ηνπ Lévi – Strauss «Ανκή θαη ηζηνξία ζηε κειέηε ηνπ παξακπζηνχ» θαη
αζθαιψο νη «Εζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνχ παξακπζηνχ». O Propp πεξηγξάθεη ηξεηο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφλ λα ζρεηίδνληαη ηα παξακχζηα θαη νη αξραίεο
ηειεηνπξγίεο: α) είλαη άκεζα ζπκβαηά. Δ γέλεζε ελφο παξακπζηαθνχ κνηίβνπ
εμεγείηαη κε ηελ άκεζε αλαγσγή ηνπ ζε θάπνην πνιχ παιαηφ ιαηξεπηηθφ έζηκν, β) ην
παξακχζη επηρεηξεί λα εξκελεχζεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ηειεηνπξγηθνχ πνπ είλαη
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Ώιεμάλδξα Μπαθαιάθε (επηκέιεηα), Αλζξσπνινγία, Γπλαίθεο θαη Φύιν, εθδ. Ώιεμάλδξεηα, Ώζήλα
1994, ζ. 83.: «Με ηελ ηειεηνπξγία, ηε ζθφπηκε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ (δνκψλ) πξνθεηκέλνπ λα
ξπζκηζηεί θαη λα δηαηεξεζεί ε ηάμε, θάζε πνιηηηζκφο επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη νη (αξκνληθέο)
ζρέζεηο κεηαμχ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ησλ θπζηθψλ δπλάκεσλ εμαξηψληαη απφ ηε δπλαηφηεηα
ηνπ πνιηηηζκνχ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηδηαίηεξεο δπλάκεηο ηνπ γηα λα ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θφζκνπ
θαη ηεο δσήο ζην ζχλνιφ ηνπο».

29
πιένλ δπζλφεηα ή αθαηαλφεηα, γ) ην παξακχζη αληηζηξέθεη εληειψο ην ηειεηνπξγηθφ.
Έλα παξάδεηγκα γη‟απηφ είλαη ε ζηνρνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
επηηέιεζε θξηθηψλ θαθνπνηήζεσλ ησλ κπνχκελσλ θαηά ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ: ε
κάγηζζα ζθνπεχεη λα ξίμεη ζην θνχξλν ηα παηδηά γηα λα ηα ςήζεη, αιιά ηειηθά πέθηεη
ζχκα ηερλάζκαηνο θαη εμνληψλεηαη ε ίδηα κέζα ζ‟ απηφλ.
7. Ζ ηζηνξηθνγεσγξαθηθή ή Φηλιαλδηθή ζρνιή θαη ην δηεζλέο ζύζηεκα
ηαμηλόκεζεο Aarne – Thomson – Uther
Ζ ζπδήηεζε γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνύ: Θέκα, κνηίβν θαη
ππόζεζε (plot)
Δ ηαμηλφκεζε Aarne – Thomson – Uther ήηαλ ε βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη
ηνπ ειιεληθνχ θαηαιφγνπ παξακπζηαθψλ ηχπσλ θαη παξαιιαγψλ, ν νπνίνο απνηειεί
αλακθηζβήηεηα έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε γλσξηκία κε ηηο πνιππιεζείο
δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ζπγθξφηεζεο ησλ παξακπζηαθψλ πινθψλ, γηα ηελ
αλίρλεπζε ηεο πνξείαο ηνπ θάζε ηχπνπ θαηά ηε δηάδνζή ηνπ θαη ηεο πηζαλήο αξρηθήο
ηνπ κνξθήο. Ώπνδείρζεθε φκσο φηη ππάξρνπλ παξακχζηα πνπ δελ κπνξνχλ λα
πεξηιεθζνχλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο γλσζηνχο ηχπνπο.63 Καηά ηελ Καπιάλνγινπ,
«παξά ηελ εκθαλή ρξεζηκφηεηα ηνπ δηεζλνχο θαηαιφγνπ, πνπ παξέκεηλε ζηελ πξάμε
έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο επηζηήκνλεο, ε θαηάηαμε πνπ παξνπζηάδεη
βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή νκαδνπνίεζε ησλ παξακπζηψλ, αλάινγα κε ηελ επηθξάηεζε
ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ζηνηρείνπ, ελψ αμηνπνηείηαη θπξίσο κφλν ε επξσπατθή
παξάδνζε ηνπ παξακπζηνχ. Βπηπιένλ αληηξξήζεηο δηαηππψζεθαλ απφ ηε ζηηγκή πνπ
δηαπηζηψζεθε φηη πνιιά θαηαγξακκέλα παξακχζηα μεθεχγνπλ απφ ηηο θαηαηάμηκεο
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Ά. Ώγγεινπνχινπ, Διιεληθά Παξακύζηα Α΄: Οη παξακπζνθόξεο, Βθδφζεηο Βζηία, Ώζήλα 1991, ζ. 29:
«Ο Μέγαο ηνλίδεη φηη κεγάινη μέλνη εξεπλεηέο ζπλάληεζαλ δπζθνιίεο ζηελ θαηάηαμε ησλ ειιεληθψλ
παξακπζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ δηεζλή θαηάινγν Ώarne – Thompson, φπσο ν Dawkins, πνπ θαηέηαμε
κφλνλ ην 30% ησλ θεηκέλσλ ηεο εμαηξεηηθήο ζπιινγήο ηνπ Modern Greek Folktales ή θαη ν ίδηνο ν
Aarne, πνπ κπφξεζε λα θαηαηάμεη κφλνλ 57 απφ ηα 114 ειιεληθά παξακχζηα ηεο ζπιινγήο ηνπ Hahn.
Μπνξνχκε ζπλεπψο λα κηιήζνπκε ηνπιάρηζηνλ γηα ζπλδπαζηηθή εθεπξεηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ
παξακπζηνχ, πνπ θαλεξψλεηαη ζηνπο αξκνχο πνπ ελψλνπλ ηνλ έλα ηχπν κε ηνλ άιιν ή ζηνπο θαλφλεο
πνπ ππαγνξεχνπλ ην πέξαζκα απφ ην επεηζφδην κηαο αθήγεζεο ζ‟ έλα παξφκνην άιινπ παξακπζηαθνχ
ηχπνπ. Σν παηρλίδη απηφ ηεο αληηθαηάζηαζεο δηαθφξσλ αθεγεκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ γίλεηαη ζπρλά κ‟
έλα εθπιεθηηθφ ηξφπν, απηή ε επθνιία ζηελ ελαιιαγή, καξηπξνχλ αζθαιψο κηαλ ειεγρφκελε ηάζε
απηνζρεδηαζκνχ ησλ ειιεληθψλ παξαιιαγψλ».
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κνξθέο ηνπ δηεζλνχο θαηαιφγνπ, απνθαιχπηνληαο έλα πιηθφ πνπ δελ κπνξεί λα
«παγψζεη» ζην θαζηεξσκέλν ααθεγεκαηηθφ ζρήκα ηνπ παξακπζηαθνχ ηχπνπ». 64
Σα καγηθά παξακχζηα απνηεινχληαη απφ πνιιά επεηζφδηα, φπνπ ηα δηάθνξα
αθεγεκαηηθά κνηίβα ζπκπιέθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηελ πινθή. Σν κνηίβν είλαη
ζχκθσλα κε ηνλ Veselovsky ε πην απιή θαη αδηαίξεηε αθεγεκαηηθή κνλάδα θαη
ζχκθσλα κε ηνλ Stith Thomson ην κηθξφηεξν ζηνηρείν ζε έλα παξακχζη.65 Δ θξηηηθή
πνπ δέρζεθε ν Stith Thomson, αθνξνχζε ην γεγνλφο φηη ζεψξεζε κνηίβα «φρη κφλν
ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ έλα είδνο θηλεηήξηαο δχλακεο γηα ηελ εμέιημε ηεο
ππφζεζεο, αιιά θαη ηα ζηαηηθά ζηνηρεία, π.ρ. ηελ ηδηφηεηα ελφο δξψληνο
πξνζψπνπ».66 Οη ζηξνπθηνπξαιηζηέο θαη ν Propp ππνζηήξημαλ αληίζεηα, φηη νη
ελέξγεηεο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ (νη ιεηηνπξγίεο) είλαη απηέο πνπ απνηεινχλ ηα
ζηνηρεησδέζηαηα δνκηθά πιηθά ηνπ παξακπζηνχ. Δ Υξπζνχια Υαηδεηάθε επηζεκαίλεη
φηη παξά ην γεγνλφο φηη ν φξνο ιεηηνπξγία επηθξάηεζε, ν φξνο κνηίβν δελ εμέιηπε θαη
ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο. Παξαζέηεη κάιηζηα ζε ζρεηηθή
ππνζεκείσζε ηελ άπνςε ηνπ Dan Ben Amos, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ν φξνο „κνηίβν‟
είλαη ρξήζηκνο, αθφκε θαη ζην πιαίζην ησλ κνξθνινγηθψλ αλαιχζεσλ. «εκεηψλεη
φηη νη ίδηνη νη πνιέκηνί ηνπ, δειαδή νη ζηξνπθηνπξαιηζηέο, εθηίκεζαλ ηε ρξεζηκφηεηά
ηνπ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνχ κεραληζκνχ ζχλζεζεο ησλ παξακπζηψλ, αξθεί λα δνζεί
ζηνλ φξν δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ εθείλε πνπ έρεη ζηνλ Motif-Index».67 Ο Μηράιεο
Μεξαθιήο αλαθέξεηαη ζηε δηαθεηκεληθή θηλεηηθφηεηα ησλ κνηίβσλ θαη ζηελ
παξάιιειε δηαρξνληθή θαη δηαηνπηθή θηλεηηθφηεηά ηνπο. Θεσξεί φηη ε κειέηε ησλ
κνηίβσλ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ ζπγθξηηηθήο θηινινγίαο,
ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο, αιιά θαη ζεκάησλ θνηλσληθήο ηζηνξίαο θαη ηζηνξίαο ηνπ
πνιηηηζκνχ. εκεηψλεη: «Σν κνηίβν είλαη ζα έιεγα, αεηθίλεην ∙ ην ζπλαληάκε ζρεδφλ
παληνχ, θαζψο είλαη κηθξφ θαη ζπρλά απιψο δηαθνζκεηηθφ, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε
αθεγεκαηηθή θάζε θνξά πξνζαξκνγή ηνπ. πρλά ηα ηξία ζηνηρεία ηνπ θαηαλέκνληαη
ζε ηζάξηζκα επεηζφδηα, πξνζαξκνζκέλα ζην γλσζηφ κνξθνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
γλψξηζκα ηνπ παξακπζηνχ, δειαδή ηελ ηξηπιή επαλάιεςε». 68
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ρεηηθά κε ην κνηίβν ζεκεηψλεη ε Εθηγέλεηα Σξηάληνπ ηα εμήο: «χκθσλα κε ηνλ
Πξνπ, ε θξάζε - κνηίβν „Ο δξάθνο αξπάδεη ηελ θφξε ηνπ βαζηιηά‟ δελ επηδέρεηαη
αλάιπζε ζηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, επεηδή απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε
δηάιπζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ αλαγθαίσλ ζπληαθηηθψλ φξσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην
ζπληαγκαηηθφ άμνλα. Βπνκέλσο, κέζα ζηε ινγηθή ηνχ κνηίβνπ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία
δελ έρνπλ αλεμάξηεηε χπαξμε. κσο ην κνηίβν απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία
πνπ απνδεηθλχνληαη αληηθαηαζηάζηκα κε άιια ζε ηζφηηκε βάζε. Αξάθνο/ κάγνο/
αεηφο/ δηάβνινο. Ώξπαγή/ κάγεκα/ χπλσζε/ αλζξσπνθηνλία. Κφξε ηνπ βαζηιηά/
αδειθή ηνπ ήξσα/ δαρηπιίδη ηεο θφξεο/ ςπρή. ΐαζηινπνχια/ αξρνληνπνχια/
παπαδνπνχια/ βνζθνπνχια. Ώπηφ απνδεηθλχεη φηη ηα κνηίβα πεξηιακβάλνπλ ζηαζεξά
θαη κεηαβιεηά ζηνηρεία».69 Ο Alan Dundes, εκπλεπζκέλνο απφ

ηε δνκηθή

γισζζνινγία, εηζήγαγε αξγφηεξα ηνλ φξν κνηίβεκα, πεξηγξάθνληαο ηε κηθξφηεξε
αθεγεκαηηθή κνλάδα, πνπ έρεη πάληα ηελ ίδηα ζέζε ζηε ξνή ηεο δηήγεζεο. Δ
„ππφζεζε‟ θαη ε „πινθή‟ θαίλεηαη λα ηαπηίδνληαη, δηφηη ν Propp ζεψξεζε ηνλ φξν
„πινθή‟, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ηεο Μνξθνινγίαο, σο
επηηπρή απφδνζε ηεο ξσζηθήο ιέμεο sjužet (ππφζεζε). Δ πινθή ή ππφζεζε δνκείηαη
απφ ηα επεηζφδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ινγηθή ζεηξά δηαδνρήο.
8. Ζ ζπκβνιή ηνπ Vladimir J. Propp ζηελ παξακπζνινγηθή έξεπλα
Σνκή θαη νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηεο ιατθήο ινγνηερλίαο απνηειεί ην
επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ Ρψζνπ εζλνγξάθνπ θαη ιανγξάθνπ Vladimir Propp. Ο Propp
ζεσξνχζε ηε ιατθή ινγνηερλία σο απηφλνκν πνηεηηθφ είδνο. Ώλ θαη αλαγλψξηδε ηε
ζηελή ζπγγέλεηά ηεο κε ηε ινγνηερλία, δελ πηνζέηεζε ζηελ έξεπλά ηνπ ηηο κεζφδνπο
ηεο θηινινγηθήο θαη ινγνηερληθήο θξηηηθήο. ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ αληηκεησπίδεη ην
πιηθφ ησλ παξακπζηψλ ππφ ην πξίζκα ηξηψλ δηαδνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Πηζηεχεη
ακεηαθίλεηα φηη πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνεγείηαη: α) ε ζπγρξνληθή δηεξεχλεζε, φπνπ
ε κειέηε ηνπ καγηθνχ παξακπζηνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ
ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηνπ επαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ · θαη λα αθνινπζεί ζηε
ζπλέρεηα ε εμέηαζε β) ηεο δηαρξνληθήο θαη γ) ηεο γελεηηθήο δηάζηαζεο ησλ
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παξακπζηνχ. Δ Βπαγγειή Νηάηζε πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ
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εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ηνπ Propp, θάλεη θαηαηνπηζηηθή αλαθνξά ζηηο
κεζνδνινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηηο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο κειέηεο ηνπ
ζε έλα ζεκαληηθφ άξζξν ηεο, φπνπ παξαπέκπνπκε παξαθάησ.
ηε Μνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ ν Propp αζθεί θξηηηθή ζηνπο εθπξνζψπνπο ηήο
Φηλιαλδηθήο ζρνιήο, ακθηζβεηψληαο ηελ άπνςε φηη ην κνηίβν είλαη ε κηθξφηεξε
απηφλνκε αθεγεκαηηθή κνλάδα «θαη επηζεκαίλεη ηελ αλεπάξθεηά ηνπ σο εξγαιείνπ
αλάιπζεο ησλ παξακπζηψλ, επεηδή κε απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε
δνκηθή ελφηεηα ελφο παξακπζηνχ».70 Θεσξεί πξνβιεκαηηθή ηελ θαηάηαμε ησλ
παξακπζηψλ ζε ηχπνπο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Aarne – Thomson, ην νπνίν
βαζίδεηαη ζηνπο ραξαθηήξεο θαη ζηηο ππνζέζεηο σο δνκηθέο κνλάδεο. «Βπηζεκαίλεη
φηη ν δηακειηζκφο ησλ παξακπζηψλ ζε κνηίβα θαη ε ηαμηλφκεζε ζε ηχπνπο ή ζέκαηα
κε θξηηήξην ην άζξνηζκα ησλ κνηίβσλ, παξέρεη κηα πεξηνξηζκέλε θαη απαηειή
επνπηεία, αθξηβψο επεηδή βαζίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε νκνηνηήησλ ζε έλα επηθαλεηαθφ
θαη άξα ηπραίν επίπεδν, πνπ επλνεί ηηο ππνθεηκεληθέο θαη απζαίξεηεο εθηηκήζεηο».71
Ώθφκε, «απνξξίπηεη ηελ θπξίαξρε αληίιεςε φηη θάζε ηχπνο καγηθνχ παξακπζηνχ
απνηειεί κεκνλσκέλν θαη απηφλνκν θαιιηηερληθφ δεκηνχξγεκα πνπ επηλνήζεθε
θάπνηε, απφ θάπνηνλ, ζε θάπνην ρψξν θαη απφ εθεί δηαδφζεθε, ζπλερψο
κεηαβαιιφκελν θαη ππνβαζκηδφκελν πνηνηηθά. […] απηή ε ζέζε ηνπ απνξξίπηεη εθ
πξννηκίνπ ηε κεκνλσκέλε κειέηε ησλ «ηχπσλ» θαη «κνηίβσλ». 72
Οη θαηλνηφκεο ζέζεηο ηνπ Propp δελ ζπκβηβάδνληαλ κε ηελ θαζηεξσκέλε έσο
ηφηε αληίιεςε φηη θάζε ηχπνο καγηθνχ παξακπζηνχ απνηειεί κηα αλεμάξηεηε πινθή
θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεσξεί φιεο ηηο πινθέο ή
ππνζέζεηο σο παξαιιαγέο κηαο αξρεηππηθήο ζχλζεζεο. Έηζη, «ε ζπγρξνληθή έξεπλα
ηνπ παξακπζηαθνχ πιηθνχ έζεηε γηα πξψηε θνξά θαη κηα ζεηξά δεηεκάησλ ζπλαθψλ
κε ηε ζπγρξνληθή έξεπλα θαζεαπηή. Καηαξρήλ κεηέζεζε ην ελδηαθέξνλ απφ ηα
κεκνλσκέλα ζέκαηα (είηε πξφθεηηαη γηα ηνπο «ηχπνπο» είηε πξφθεηηαη γηα ηα «κνηίβα»
ηεο Φηλιαλδηθήο ρνιήο) ζην ζχλνιν ή ζην ζχζηεκα πνπ απνηειεί ε θαηεγνξία ησλ
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καγηθψλ παξακπζηψλ, απηά πνπ ζπκβαηηθά θαη κε θξηηήξηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα
ραξαθηεξίδνληαη σο καγηθά. […] Σν λέν ππν-θείκελν, δειαδή ην ζχζηεκα ζηελ
νξηδφληηα ηνκή ηνπ, απνθάιπςε εθηφο απφ ηα δνκηθά πιηθά […] πνπ ήδε
απαζρνινχζαλ ηελ παξακπζηαθή έξεπλα, θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ηα ζπλδένπλ». 73
Πξνζπαζψληαο ινηπφλ λα απνδείμεη φηη ε παξακπζηαθή πνιπκνξθία είλαη
νπζηαζηηθά εληππσζηαθή νκνηνκνξθία θαη φηη νπζηαζηηθά φια ηα καγηθά παξακχζηα
είλαη κνλνηππηθά θαηά ηε δνκή ηνπο,74 δηαηππψλεη κηα ελαιιαθηηθή ξηδνζπαζηηθή
ηαμηλφκεζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεξψλ κηαο δηήγεζεο θαη ζηε
ζρέζε ησλ κεξψλ κε ην φιν. Οη ελέξγεηεο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ νξίδνληαη σο
ιεηηνπξγίεο θαη απνηεινχλ ηηο ζηαζεξέο αμίεο ηεο δηήγεζεο. «ιεο ηνπο ζρεκαηίδνπλ
έλαλ αθεγεκαηηθφ ηχπν, κηα ζηνηρεηψδε „ηζηνξία‟ ή „ππφζεζε‟ πνπ βξίζθεηαη ζηε
βάζε φισλ ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ. Ώπηφ ην αθεγεκαηηθφ ζρήκα απνηειεί θαη ην
«κέηξν», ην «κνληέιν» πξνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξαβάιινληαη ηα παξακχζηα γηα
λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηά ηνπο, αλ δειαδή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ καγηθψλ
παξακπζηψλ ή φρη».75 Ώπηφ ην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ δηαδνρηθψλ ιεηηνπξγηψλ
ζεσξείηαη φηη είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ ζπγρξνληθή αλάιπζε ηεο κνξθήο
ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ηνλ ηχπν αλαδήηεζεο. Γηα ηνλ Propp νη
ιεηηνπξγίεο είλαη νη κνλάδεο ηεο δξακαηηθήο πινθήο: „Μέζα ζηα φξηα απηψλ ησλ
ιεηηνπξγηψλ εμειίζζεηαη ε δξάζε φισλ απνιχησο ησλ παξακπζηψλ ηνπ πιηθνχ καο‟.
Δ αθνινπζία ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη θαζνξηζκέλε · απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαη νη
ηξηάληα κία βξίζθνληαη ζε θάζε παξακχζη, αιιά φηη φζεο ελππάξρνπλ, αθνινπζνχλ
κηα πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά».76 Πεξηγξάθεη επίζεο επηά δξψληα πξφζσπα θαη επηά
αληίζηνηρνπο θχθινπο δξάζεο. Θα κπνξνχζε επνκέλσο λα γίλεη ιφγνο γηα δπν
κνξθηθά επίπεδα. Σν πξψην απνηειείηαη απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη
αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο θαη κε πνηνλ ηξφπν θέξλεη ζε πέξαο κηα πξάμε, θαη ην
δεχηεξν απνηειείηαη απφ ζηνηρεία κεηαβιεηά, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ κεγάιε
πνηθηιία. Μηα απφ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ φιεο ηηο κειέηεο ηνπ Propp, ηελ
νπνία ηήξεζε κε απφιπηε ζπλέπεηα, είλαη ε εμήο: «Κάζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ
καγηθψλ παξακπζηψλ (ιεηηνπξγία, δξψληα πξφζσπα, καγηθά αληηθείκελα θιπ.) δελ
κπνξεί λα κειεηεζεί κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα, αιιά πάληνηε ζε ζρέζε κε ηα άιια
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ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινχλ ην ζχζηεκα – ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο
θαηεγνξίαο ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ – θαη ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα σο ζχλνιν, σο
εληαία νληφηεηα».77
9. Ζ θξηηηθή πνπ δηαηππώζεθε γηα ηε κνξθνινγηθή κέζνδν
Δ Μνξθνινγία πξνθάιεζε ηδηαίηεξε αίζζεζε ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε θαη
ην πξσηφηππν κνληέιν δνκηθήο αλάιπζεο πνπ πξνηείλεη ν Propp, δέρζεθε θξηηηθή.
Γλσζηφηεξε είλαη ε ακθηζβήηεζε απφ πιεπξάο ηνπ Γάιινπ αλζξσπνιφγνπ Claude
Lévi – Strauss ζην άξζξν ηνπ «Δ δνκή θαη ε κνξθή. θέςεηο γηα έλα έξγν ηνπ
Vladimir Propp», ην νπνίν πεξηιήθζεθε ζηελ ηηαιηθή έθδνζε ηεο Μνξθνινγίαο ηνπ
παξακπζηνύ ην 1966. Ο Propp ηνπνζεηήζεθε απέλαληη ζηελ θξηηηθή απηή απαληψληαο
κε ηε δεκνζίεπζε «Ανκή θαη ηζηνξία ζηε κειέηε ηνπ παξακπζηνχ».78 Ο Lévi –
Strauss πηζηεχεη φηη ν Propp είλαη «δηραζκέλνο αλάκεζα ζην θνξκαιηζηηθφ ηνπ
φξακα θαη ηελ ςχρσζε ησλ ηζηνξηθψλ εμεγήζεσλ».79 Τπνζηεξίδεη αθφκε πσο ν
Propp έδσζε ππεξβνιηθφ βάξνο θαη πξνηεξαηφηεηα ζηε „γξακκαηηθή‟ ηνπ
παξακπζηνχ, παξαβιέπνληαο ζπγρξφλσο ην „ιεμηθφ‟ ηνπ, δειαδή ην πεξηερφκελν.
«Μέλνληαο πξνζθνιιεκέλνο απνθιεηζηηθά ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δηάηαμε
ησλ πξνηάζεσλ, παξαβιέπεη ην φηη δελ ππάξρεη γιψζζα ηεο νπνίαο ην ιεμηιφγην λα
κπνξεί λα παξαρζεί μεθηλψληαο απφ ηε ζχληαμε […], πξάγκα πνπ ηζνδπλακεί κε ην
λα ιέκε πσο ζηα δεηήκαηα ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο ε κνξθνινγία είλαη ζηείξα
εθηφο αλ έξζεη λα ηε γνληκνπνηήζεη ε εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε, άκεζε ή έκκεζε. Σν
λα θαληάδεηαη θαλείο, φπσο ν Πξνπ, φηη κπνξεί λα απνζπλδέζεη ηα δχν εγρεηξήκαηα,
λα επηρεηξήζεη πξψηα ηε γξακκαηηθή θαη λα αθήζεη ην ιεμηθφ γη‟ αξγφηεξα, ζεκαίλεη
λα θαηαδηθάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην λα κελ παξάγεη πνηέ ηίπνηε άιιν παξά κηα
αλαηκηθή γξακκαηηθή».80 Έλα αθφκε ζεκείν πνπ ν C. Lévi – Strauss ζπδεηά ζηελ
θξηηηθή ηνπ, είλαη ε επηινγή ηνχ Propp λα αλαιχζεη κνξθνινγηθά ηα παξακχζηα. Ο Β.
Καςσκέλνο παξαηεξεί φηη ε επηινγή απηή «εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην παξακχζη
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ήηαλ ζηελ επνρή ηνπ θαη ζην ρψξν ηνπ ην επίθεληξν πξνζπαζεηψλ κνξθνινγηθήο
ζπνπδήο. Βμεγείηαη φκσο, θαηά ηνλ Lévi – Strauss, θαη απφ ηελ ππνηίκεζε ησλ
πξαγκαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ παξακπζηψλ πξνο ην κχζν. Αελ είλαη ε ηζηνξηθή
(δηαρξνληθή) δηάζηαζε πνπ ιείπεη απφ ηελ αλάιπζή ηνπ, […] αιιά ηα εζλνγξαθηθά
ζπκθξαδφκελα, ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
εξκελεία ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο θαη πνπ είλαη ην ρακέλν γηα πάληα θιεηδί (δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζψδνληαη ζηα θείκελα ησλ δηάθνξσλ
παξαιιαγψλ)».81
Βίλαη αμηνζεκείσην φηη ν C. Lévi – Strauss δεκνζίεπζε ην 1955 ηελ αλαθνίλσζή
ηνπ Η δνκηθή κειέηε ηνπ κύζνπ, αγλνψληαο ηελ χπαξμε ηεο κνλνγξαθίαο ηνχ Propp
γηα ηε κνξθνινγία ηνπ παξακπζηνχ θαη ην γεγνλφο φηη βξηζθφηαλ ήδε ππφ κεηάθξαζε
ζηελ αγγιηθή γιψζζα.82 Οη δχν επηζηήκνλεο ππνζηήξημαλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο φζνλ
αθνξά ηε ζρέζε κχζνπ θαη παξακπζηνχ. Ώπφ ηε κηα πιεπξά, ν Propp αλαγλσξίδεη
κεηαμχ ηνπο ζρέζε αξρέγνλνπ (κχζνο) κε παξάγσγν (παξακχζη) θαη επνκέλσο ζεσξεί
ηνπο κχζνπο σο ηζηνξηθή θαηεγνξία αξραηφηεξνπο ησλ παξακπζηψλ, ελψ απφ ηελ
άιιε πιεπξά ν Claude Lévi – Strauss ππεξαζπίδεηαη ηελ άπνςε φηη κχζνο θαη
παξακχζη αληινχλ απφ ηελ ίδηα πεγή, «εθκεηαιιεχνληαη ηελ ίδηα ππφζηαζε» θαη
θαλέλα απφ ηα δχν είδε δελ πξνεγείηαη, νχηε έπεηαη ρξνληθά, αιιά έρνπλ πνιιέο
θνξέο κηα ζπκπιεξσκαηηθή, ζπγρξνληθή ζρέζε. «Ο Lévi – Strauss κεηαθηλήζεθε απφ
ηελ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ θνηλσληνιφγσλ θαη
αλζξσπνιφγσλ, πνπ ηνπνζεηνχζαλ ηνλ κχζν ζε έλαλ πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ
νξίδνληα, θαη πηνζέηεζε κηα κπζνινγηθή εξκελεία, ε νπνία εληάζζεη ηνπο κχζνπο ζε
έλαλ επξχηεξν νξίδνληα. […] Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη κχζνη ησλ δηάθνξσλ ιαψλ
παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο δελ νθείιεηαη παξά ζηε δνκή πνπ δηέπεη ην αλζξψπηλν
κπαιφ. Οη κχζνη είλαη πξντφληα ηεο θπζηθήο ηδηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ λα
ηαμηλνκεί ηα θαηλφκελα ζε αληηζεηηθά δεχγε. […] επνκέλσο δελ ζπλδέεη ηε γέλεζε
ησλ κχζσλ κε θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο».83
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Μηα αθφκε απφ ηηο θχξηεο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ δχν εξεπλεηψλ είλαη φηη ν
Claude Lévi – Strauss ππνηηκά ηε ρξεζηκφηεηα αληηκεηψπηζεο ελφο ιατθνχ
παξακπζηνχ σο «ζπληαγκαηηθήο αιπζίδαο» θαη αμηνινγεί σο ζεκαληηθφηεξε ηελ
«παξαδεηγκαηηθή» αλάιπζε, δειαδή ηελ αλάιπζε φκνησλ ή κεηαζρεκαηηζκέλσλ
δηεγήζεσλ, ψζηε λα αλαθαιχςεη ηελ ππνθείκελε δνκή ηνπο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε
δπαδηθέο αληηζέζεηο. Οη δπαδηθέο απηέο αληηζέζεηο απνηππψλνληαη θαηά ηνλ ίδην,
πνιχ πην ηζρπξέο ζην κχζν απφ φ, ηη ζην παξακχζη. «Ο Lévi – Strauss ηζρπξίδεηαη φηη
κηα ιεπηνκέξεηα ελφο κχζνπ παξακέλεη αθεξεκέλε ζην ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, αιιά
γίλεηαη θαηαλνεηή κέζα απφ ηελ παξαδεηγκαηηθή νπηηθή».84 Βλψ ν Propp, ζηνλ
αληίπνδα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ππεξαζπίδεηαη ζηαζεξά ηελ «ζπληαγκαηηθή» ή
ζπγρξνληθή αλάιπζε, δειαδή ηελ εμέηαζε ηεο ξνήο κηαο δηήγεζεο ζην νξηδφληην
επίπεδν. «Σνλ Propp απαζρνιεί ε εκπεηξηθά παξαηεξήζηκε δνκή αιιεινπρίαο, ελψ ν
Lévi – Strauss ελδηαθέξεηαη λα ππνγξακκίδεη παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ηππηθά
δπαδηθή θχζε».85
Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ Alan Dundes, ν νπνίνο δηαηείλεηαη
φηη παξά ηνλ ζηξνπθηνπξαιηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ, ν Lévi –
Strauss ζηελ πξάμε δελ παξαθάκπηεη ηελ αμία ηεο ζχγθξηζεο ησλ κχζσλ κεηαμχ ηνπο
θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ηνλ ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηζηή, παξά δνκηζηή.
«Παξφιν πνπ ε κεζνδνινγία ηνπ Lévi – Strauss θέξεη ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ηνπ
δνκηζκνχ, ε πξαγκαηηθή ηνπ κέζνδνο είλαη κηα ηδηνζπγθξαζηαθή κνξθή ζπγθξηηηθήο
κεζφδνπ. Σν ζνιφ λφεκα ελφο κχζνπ απνθαιχπηεηαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο κε έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο άιινπο κχζνπο».86
Κξηηηθή ζηε κνξθνινγηθή αλάιπζε θαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ
παξακπζηψλ δηαηππψζεθε θαη απφ ηoπο Max Lüthi, ΐruce Rosenberg, Georges Jean
θαη άιινπο. Οη επηθξηηέο εζηίαζαλ αξρηθά ζηελ ππνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπ κνηίβνπ
ζηε δνκή κηαο δηήγεζεο. Ο Max Lüthi ππνζηεξίδεη φηη ε αλάιπζε ηεο δνκήο
ιεηηνχξγεζε ηειηθά σο απηνζθνπφο γηα ηνλ Propp, κηα θαη ζηε κειέηε γηα ηηο
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Ιζηνξηθέο ξίδεο ειάρηζηα βαζίζηεθε ζηε δνκηθή ηνπ αλάιπζε πνπ είρε πξνεγεζεί.
Βπίζεο, ζηέθεηαη επηθξηηηθά απέλαληη ζην γεγνλφο φηη ν Propp δελ έδσζε βαξχηεηα
ζηελ αλάιπζε ηνπ χθνπο ηνπ παξακπζηνχ. Ο Lüthi φκσο εμεγεί θαη γηαηί ε αλάιπζε
ηνπ Propp πξνθάιεζε ηφζε αίζζεζε θαη άζθεζε ηφζε επηξξνή. «(Ο Propp)
ελδηαθέξζεθε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ
ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη έδσζε βαξχηεηα ζηελ έλλνηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ, πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλαγσγή ησλ θαηλνκέλσλ ζε κηα
βαζηθή κνξθή. Ο Propp απέδεημε θαηά ηνλ Lüthi, φηη ην παξακχζη ππφθεηηαη ζε κηα
δηαδηθαζία «απηνδεκηνπξγίαο», εθφζνλ αληηιακβάλεηαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ
παξακπζηψλ σο κηα θπζηθή δηαδηθαζία, γη‟ απηφ άιισζηε ηνλ ζπζρεηίδεη κε ηε
κνξθνινγία ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ».87
ε έλα κηθξφ θεθάιαην ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ηνπ γηα ην επξσπατθφ παξακχζη, ν
Lüthi παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά θαη αμηνινγεί ηε κνξθνινγηθή πξνζέγγηζε. Θεσξεί
φηη ε κέζνδνο αλάιπζεο ηνπ Propp θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο ηνπ ζηπι ηνπ
παξακπζηνχ, ζηελ νπνία επηδίδεηαη ν ίδηνο, αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ώλ ε κέζνδνο
πνπ εηζάγεη ν Propp, πνπ αληηκεησπίδεη ηε δνκή σο ζηαζεξά θαη ην πεξηερφκελν ησλ
παξακπζηψλ σο κεηαβιεηή, ζπγθξηζεί κε ηε δνκή κηαο πξφηαζεο ζηε γιψζζα, ηφηε
πξνθχπηεη κηα πξνθαλήο αληίζεζε. ηε γιψζζα, «ε ίδηα δήισζε κπνξεί λα
δηαηππσζεί ζε πξνηάζεηο ηειείσο δηαθνξεηηθήο θαηαζθεπήο. Σφηε ην πεξηερφκελν
παξακέλεη ζηαζεξφ, ελψ κεηαβιεηφ ζηνηρείν είλαη ε δνκή (γηα παξάδεηγκα ε ζεηξά
ησλ κεξψλ ηεο πξφηαζεο ή ε θαηαζθεπή ησλ θχξησλ θαη εμαξηεκέλσλ
πξνηάζεσλ)».88 Ώξθεηνί Ώκεξηθαλνί κειεηεηέο δηαθψλεζαλ κε ηνλ Propp θαη
ππεξαζπίζηεθαλ ηελ ηδέα φηη ην αλ ζα ζεσξήζεη θάπνηνο ην πεξηερφκελν ή ηε δνκή,
ηα δξψληα πξφζσπα ή ηηο ελέξγεηέο ηνπο σο ζηαζεξέο ή κεηαβιεηέο είλαη ζέκα
επηινγήο νπηηθήο γσλίαο. Χζηφζν, ζπγθξίλνληαο θαη πάιη κε ηα δεδνκέλα ηεο
ζχληαμεο ησλ φξσλ κηαο πξφηαζεο, ν Lüthi θαηαιήγεη ζην φηη ε θαηαζθεπή ησλ
πξνηάζεσλ είλαη πξάγκαηη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελφ
ηνπο.
Καηά ηνλ Lüthi, ν Propp ππνηηκά ηελ εληππσζηαθή ζηαζεξφηεηα ησλ δξψλησλ
πξνζψπσλ. «Ώπηέο νη κνξθέο […] επαλέξρνληαη κε ηφζν αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα
φζν φια ηα ζηεξεφηππα γεγνλφηα θαη ζπλέρεηεο. πλεηζθέξνπλ δίλνληαο ζην καγηθφ
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παξακχζη ηνλ μερσξηζηφ ραξαθηήξα ηνπ».89 Ο Lüthi ζπδεηά αθφκε ηελ ζεσξία ησλ
κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ δηαηππψλεη ν Propp θαη αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ
επηξξνή πνπ δέρζεθε απφ ην κνληέιν ηεο Μνξθνινγίαο ηνπ Goethe θαη ζην „άλνηγκά‟
ηνπ πξνο ηελ ηζηνξηθή θαη γελεηηθή εξκελεία, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη θάπνηεο κνξθέο
ζεσξνχληαη σο νη πξσηαξρηθέο, άξα αξραηφηεξεο, θαη θάπνηεο παξάγσγεο κέζσ ησλ
κεηαζρεκαηηζκψλ, άξα κεηαγελέζηεξεο. «Μέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ Goethe, ν
Propp απνθαιχπηεη φηη βιέπεη παξφκνηεο δπλάκεηο λα δξνπλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ
παξακπζηψλ θαη ζηε θχζε επξχηεξα (κηιά γηα „ζηδεξέληνπο λφκνπο‟), έηζη ψζηε ηα
παξακχζηα κνηάδνπλ ζρεδφλ λα ζπληίζεηαη απφ κφλα ηνπο. […] „Δ επηθξάηεηα ηεο
θχζεο θαη ην πεδίν ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ‟,
γξάθεη ν Propp».90
Δ θξηηηθή ηνπ Bruce Rosenberg εζηηάδεηαη ζηελ ππνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπ
αθεγεηή θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ γηα ηε κνξθή ηνπ παξακπζηνχ θαη ηε δηάδνζή
ηνπ. Άιινη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δνκηθή αλάιπζε ηνπ Propp
δελ κπφξεζε λα μεθχγεη απφ ηα ρσιαίλνληα ζεκεία ηεο ηζηνξηθν – γεσγξαθηθήο
κεζφδνπ, δειαδή ηελ παξαζεψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
θαιιηηερληθήο ππφζηαζεο ηνπ παξακπζηνχ θαηά ηελ αλάιπζε. Ο Georges Jean
ζρνιηάδεη ηελ ππνηίκεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο θαληαζίαο πξνο ράξηλ ηεο αληηκεηψπηζεο
ησλ παξακπζηψλ κφλν σο πινθψλ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην πιαίζην
θάπνηνπ κνληέινπ αλάιπζεο.
10. Οη “Ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ” (Leningrad 1946)
ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ ν Propp πξνζεγγίδεη ην πξφβιεκα
ηεο γέλεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ θαη θάλεη κηα
εληππσζηαθή απνθάιπςε ηεο γελεηηθήο ζρέζεο ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ κε δχν
θχθινπο θαηλνκέλσλ: α) κε ηνλ θνηλσληθφ ζεζκφ ηεο κχεζεο θαη β) κε ηηο
παξαζηάζεηο γηα ηνλ ζάλαην θαη ην επέθεηλα. «Οη ζξεζθεπηηθέο εκπεηξίεο ηηο νπνίεο
αληηπξνζσπεχεη ε δνκή ηνπ παξακπζηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Eliade, ζρεκαηνπνηνχληαη
γηα ηνλ V. Propp ζε κηα θφξκα ηζρπξψλ ζπλδέζκσλ (γελεηηθψλ) κε ηηο ηεξνηειεζηίεο
θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ πξσηφγνλσλ θνηλσληψλ. […] Σν παξακχζη ζχκθσλα κε ηνλ
Propp δηαηεξεί ην ίρλνο απηήο ηεο ηεξάζηηαο ζξεζθεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ
89
90

Μ. Lüthi, φπ. π., ζ. 127 - 128.
Μ. Lüthi, φπ. π., ζ. 129.

39
αληαλαθιάηαη πάλσ ζηηο εθαξκνγέο, ζηηο ηεξνηειεζηίεο, ζηηο δνμαζίεο θαη ζηηο
κπήζεηο (θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο)».91 Δ Β. Νηάηζε αλαθέξεη φηη «ε αλαδήηεζε
ησλ «ηζηνξηθψλ ξηδψλ» ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ κέζα απφ ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο
απνθάιπςε πσο ε πξάμε δσήο (ν θχθινο ησλ εζίκσλ ηεο κχεζεο θαη νη παξαζηάζεηο
ηνπ ζαλάηνπ) έγηλαλ πξάμε πνηεηηθή θαη ν ηειεηνπξγηθφο ιφγνο, ιφγνο πνηεηηθφο».92
χκθσλα κε ηελ Ε. Σξηάληνπ, «αλ θαληαζηνχκε φζα ζπλέβαηλαλ ζηνλ κπνχκελν, θαη
ηα ηνπνζεηήζνπκε ζε κηα αθεγεκαηηθή αθνινπζία, απνθαιχπηεηαη ην πθάδη πάλσ
ζην νπνίν είλαη πθαζκέλν ην καγηθφ παξακχζη. Ώλ αθεγεζνχκε ζηελ αθνινπζία
ηνπο, φια φζα πηζηεχνληαλ φηη ζπλέβαηλαλ ζηνλ λεθξφ, απνθαιχπηεηαη ην ίδην ρλάξη,
αιιά κε ηελ πξνζζήθε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιείπνπλ ζηε γξακκή ησλ εζίκσλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ. Οη δπν θχθινη ηνπνζεηεκέλνη καδί δίλνπλ ήδε ζρεδφλ φια ηα
ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ».93
ην ίδην έξγν αληηθαηνπηξίδεηαη παξάιιεια θαη ε «ζηξνθή» ζηελ επηζηεκνληθή
ζθέςε ηνπ Propp θαη ε δηαθνξεηηθή αθεηεξία απφ ηελ νπνία πιένλ μεθηλά. Πξηλ ην
1928, επεξεάδεηαη απφ ηελ εμειηθηηθή ζεσξία πνπ εμεγεί ηελ νκνηφηεηα ησλ
ιανγξαθηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηνλ ιεγφκελν «γελεηηθφ δεζκφ», ηε ζχγθιηζε ηεο
παγθφζκηαο δηαλνεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αέρεηαη ηαπηφρξνλα επηξξνέο θαη απφ ηε
ζεσξία ηεο δηαζπνξάο πνπ εμεγεί ηελ νκνηφηεηα απηή σο απνηέιεζκα δηάδνζεο ελφο
θαηλνκέλνπ απφ έλα θαη κνλαδηθφ αξρηθφ ζεκείν γέλεζεο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.
κσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο Μνξθνινγίαο θαη ησλ Μεηαζρεκαηηζκώλ ησλ καγηθώλ
παξακπζηώλ θαη έρνληαο δηαηππψζεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο ζεκειηψδεηο θαη ηηο
παξάγσγεο κνξθέο ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ, βαζίδεηαη ζηηο ηδέεο ηνπ καξμηζκνχ. «Δ
δηαρξνληθή έξεπλα ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ πνπ επηρεηξεί ν Propp ζηα έξγα ηνπ
κεηά ην 1928, δελ ζπζηνηρεί πξνο ηελ εμειηθηηθή ζεσξία (φπσο ζπρλά, άιινηε
ζθφπηκα θαη άιινηε απφ άγλνηα ηνλίδεηαη), αιιά παηά γεξά ζ‟ έλα θαηλνχξγην γηα ηελ
επηζηήκε ηεο Λατθήο Λνγνηερλίαο ζεσξεηηθφ έδαθνο, ζηε ζεσξία ηνπ καξμηζκνχ.
[…] Ο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ είλαη άκεζνο θαη γφληκνο, θαζψο πξνζπαζεί λα
επεμεξγαζηεί ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο πξνζαξκφδνληαο ηε λέα ζεσξία ζηα δεδνκέλα
ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη ρσξίο λα θάλεη παξαρσξήζεηο σο πξνο ηα
νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ζηηο επηζέζεηο ησλ ηηκεηψλ ηνπ λένπ πλεπκαηηθνχ
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θαηεζηεκέλνπ ηνπ λεαξνχ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο».94 Δ Β. Νηάηζε ηνλίδεη φηη ν Propp
δελ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ηδέεο ηνπ καξμηζκνχ σο έλα άθακπην θαη απιντθφ εξκελεπηηθφ
εξγαιείν θαη επηθαιείηαη ηηο απφςεηο ηνπ Εηαινχ κειεηεηή Alberto Mario: «„„‟ απηφ
ην πέξαζκα απφ ηε κνξθνινγηθή κειέηε ζηε γελεηηθή, ε πηνζέηεζε ηεο καξμηζηηθήο
πξννπηηθήο θαίλεηαη φηη δελ ζπληζηά απιά κηα πξνζζήθε, αιιά φηη απνηειεί κηα
εκβάζπλζε θαη κηα ελδπλάκσζε απηνχ πνπ αξρηθά είρε παξαβιεθζεί‟‟».95 εκεηψλεη
αθφκε ε ζπγγξαθέαο, φηη ε δπηηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα –κε εμαίξεζε ηελ Εηαιία –
εξκήλεπζε ηελ αλαθνξά ηνπ Propp ζηα θιαζηθά νλφκαηα ηνπ καξμηζκνχ σο
πξνζπάζεηα πνιηηηθήο θάιπςεο, άπνςε φκσο πνπ είλαη δπλαηφλ λα αληηθξνπζηεί.96
ηελ απφπεηξα γελεηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ παξακπζηψλ ζην βηβιίν ηνπ γηα ηηο
Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ, ν Propp δηέθξηλε ζηάδηα πνιηηηζκηθήο
εμέιημεο ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Δ „ζηαδηνπνίεζε‟ απηή βαζίδεηαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο
καξμηζηηθήο αληίιεςεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο πέξαζαλ απφ
νξηζκέλεο πεξηφδνπο εμέιημεο πνπ θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο κνξθέο ηδηνθηεζίαο
θαη ηνπο ζπλαξηεκέλνπο ηξφπνπο παξαγσγήο θαη νηθνλνκίαο. «Καη αθξηβψο ε
αληίιεςε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κέζα απφ ην πξίζκα πνιηηηζκηθψλ ζηαδίσλ (ζα
κπνξνχζακε ίζσο λα δαλεηζηνχκε απφ ηε ζχγρξνλε ηζηνξηθή νξνινγία […] ηνλ φξν
«ρξφλνο ηεο καθξάο δηάξθεηαο», εθφζνλ απηφο ν ρξφλνο είλαη ν ρξφλνο ησλ ζεζκψλ
θαη ησλ παξαδφζεσλ, θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ζηα νπνία απνηππψλεηαη ε
θνζκναληίιεςε ηεο θάζε επνρήο) απηή ινηπφλ ε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ,
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Ο Alberto Mario έγξαςε ηελ εηζαγσγή ζηελ ηηαιηθή κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ
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κεηάθξαζε έξγνπ ηνπ Propp ζηε Αχζε.
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ηελ ππνζεκείσζε 15 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (ζ. 96) ε Νηάηζε ππνζηεξίδεη: «Έηζη (δει. σο πξνζπάζεηα
πνιηηηθήο θάιπςεο) εξκελεχεη ε Απηηθή Βπηζηήκε (εθηφο απφ ηελ ηηαιηθή πνπ αληηκεηψπηζε πην
ςχρξαηκα ην έξγν ηνπ) ηε δηαρξνληθή θαη καξμηζηηθή κειέηε ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ πνπ επηρείξεζε
ν Propp κεηά ηε ζπγρξνληθή – κνξθνινγηθή αλάιπζή ηνπο» θαη παξαπέκπεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ
Anatoly Liberman ζην βηβιίν «Vl. Propp, Theory and history of folklore». Ο Liberman αλαθέξεη
εθηελψο ηηο δπζκελείο θξηηηθέο πνπ δέρζεθαλ νη Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ απφ ην
ζνβηεηηθφ θαζεζηψο θαη παξαζέηεη απηνχζηα κηα απάληεζε ηνπ Propp ζε αλάινγν δεκνζίεπκα. ζν θη
αλ ν ίδηνο πίζηεπε φηη είρε δεκηνπξγήζεη έλα γλήζην καξμηζηηθφ έξγν, ε ππνδνρή ηνπ βηβιίνπ ηνλ
απνγνήηεπζε. Δ κειέηε αληηκεησπίζηεθε σο „„κε – παηξησηηθή‟‟ θαη „„ζπθνθαληηθή‟‟ (ζ. xii - xv).
Ώθηεξψλεη δε ηελ ππνελφηεηα κε ηίηιν „„Propp and Marxist Theory: Sychrony‟‟ απνθιεηζηηθά ζηελ
επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ηεο ζηξνθήο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ηνπ Propp πξνο ην καξμηζκφ (xliv –
lii). πκπιεξσκαηηθά, παξαπέκπνπκε ζην Παξάξηεκα Ε, ζηελ αιιεινγξαθία καο κε ηνλ θαζεγεηή G.
Levinton, θνηηεηή ηνπ Propp ηελ ηειεπηαία ρξνληά πνπ δίδαμε ζην Παλεπηζηήκην. Δ ελδηαθέξνπζα
άπνςε ηνπ Levinton γηα ην θαηά πφζν ν Propp πηνζέηεζε ηηο καξμηζηηθέο αξρέο εθθξάδεη κηα εθ ησλ
έζσ πξαγκαηηθφηεηα.
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πξνζδηνξηζκέλε κέζα απφ ηελ αηηηψδε ζρέζε βάζεο – επνηθνδνκήκαηνο είλαη ε
κεγάιε πξνζθνξά ηνπ Vl. Propp ζηε κειέηε ηνπ Λατθνχ πνιηηηζκνχ».97
Ο Franz Boas αληίζεηα, απνξξίπηεη ηε δηαηχπσζε θαζνιηθψλ λφκσλ θαη
εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ ηζηνξία, αιιά απνδέρεηαη ηε ζεκαζία ηεο ηζηνξηθήο
έξεπλαο, εθφζνλ απηή έρεη εκπεηξηνθξαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. «Γξάθεη ην 1936:
«Βίλαη πνηέ δπλαηφλ, αθφκα θαη ε πιένλ εμαληιεηηθή, δηεηζδπηηθή αλάιπζε κηαο
δεδνκέλεο θνηλσλίαο λα καο δψζεη πιήξε εηθφλα απηήο ηεο θνηλσλίαο, αλ δε
γλσξίδνπκε ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο πνπ νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ παξφληνο;». Δ
άπνςε απηή, ε νπνία δελ αξλείηαη ηελ ηζηνξηθή αλάιπζε, αιιά ηελ νξνζεηεί ηφζν
ζηελά, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη λα αλαθέξεηαη ζηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή αλάπηπμε
θάζε δεδνκέλεο θνηλσλίαο θαη λα θαηαιήγεη ζε απιή ηζηνξηνγξαθία, νλνκάδεηαη
ηζηνξηθφο κεξηθηζκφο (Cultural Particularism). πγρξφλσο, αληί γηα θαηάηαμε ησλ
θνηλσληψλ ζε θνηλά ζηάδηα, φπσο πξφηεηλε ν εμειηθηηζκφο, ε ρνιή ηνπ Boas
ηαμηλνκεί ηηο θνηλσλίεο θαηά πνιηηηζκηθέο πεξηνρέο. Ώληί γηα ηζηνξηθή ηαμηλφκεζε
εθαξκφδεη επνκέλσο κηα ζπγρξνληθή ηαμηλφκεζε».98
11. Ζ επηξξνή ησλ έξγσλ ηνπ Propp ζηε ζύγρξνλε επνρή
Γηα ηηο «Εζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνχ παξακπζηνχ» γξάθεη ν Μηράιεο Μεξαθιήο:
«Σε δεχηεξε (εξγαζία ηνπ Vladimir Propp), πνπ δήισλε κηα απνθαζηζηηθφηεξε
ζηξνθή απφ ηε κνξθή ζην πεξηερφκελν ησλ παξακπζηψλ, σο πιηθφ πνπ ζπληεινχζε
ζηελ

εξκελεία

ηζηνξηθψλ

–

πνιηηηζκηθψλ

θαηλνκέλσλ,

αιιά

θαη

πνπ

απηνεξκελεπφηαλ ηζηνξηθά, δελ ηελ πξφζεμε φζν ηεο άμηδε, θαηά ηε γλψκε κνπ, ε
Αχζε. Γηα πνιχ θαηξφ δελ είρε κεηαθξαζηεί παξά κφλν ζηα ηηαιηθά. Πξνζσπηθά,
σζηφζν, λνκίδσ φηη άλνηγε έλαλ θαηλνχξγην δξφκν ζηελ έξεπλα ηνπ παξακπζηνχ,
πξφζθεξε κηα λέα φξαζε, θαζψο εθηφο ησλ άιισλ, ζπζρέηηδε ην παξακχζη κε ηνλ
αξρατθφ κχζν, ζε ζπλάθεηα κε πξσηνγελείο ηειεηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη κπεηηθέο
δνμαζίεο».99
Δ ζέζε απηή ζρεηηθά κε ηελ παξαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ απφ ηε
Αχζε, κάο παξαθίλεζε λα αλαδεηήζνπκε απφςεηο δπηηθψλ αθαδεκατθψλ γηα ηε
ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφπεηξαο γελεηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ καγηθψλ
97

Β. Νηάηζε, φπ. π. ζ. 97.
ίβπιια Αεκεηξίνπ - Κνηζψλε, σηήξεο Αεκεηξίνπ, Αλζξσπνινγία θαη Ιζηνξία, εθδ. Καζηαληψηε,
Ώζήλα 2000, ζ. 63.
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Μεξαθιήο Μ., Έληερλνο ιατθόο ιόγνο, Βθδφζεηο Καξδακίηζα 1993, ζ. 83.
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παξακπζηψλ γηα ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε. Δ επηθνηλσλία έγηλε ην
θαινθαίξη ηνπ 2017 κε ηα εμήο πξφζσπα: Christina Bacchilega, Dan Ben Amos,
Klaus Roth, Wolfgang Mieder, Hans - Jörg Uther, David Gantt Gurley θαη Georgij
Levinton. ην Παξάξηεκα Ε παξαζέηνπκε απηνχζηα ηα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε θαη
δεηγκαηνιεπηηθά νξηζκέλεο απφ ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο πνπ ιάβακε κέζσ
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.
Ο Propp επεξέαζε ηνπο αγγιφθσλνπο ιανγξάθνπο θαη παξακπζνιφγνπο
θπξίσο κέζσ ηεο κεηάθξαζεο ηεο Μνξθνινγίαο ηνπ παξακπζηνύ ζηελ αγγιηθή
γιψζζα ην 1958, έξγν κε ην νπνίν εηζάγεη κηα εληειψο λέα κέζνδν δηεξεχλεζεο ησλ
παξακπζηψλ. Καηά ηνλ Dan Ben Amos, θαζεγεηή ζην παλεπηζηήκην Pennsylvania, νη
Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ (πνπ ε πιήξεο κεηάθξαζή ηνπο ζηελ αγγιηθή
βξίζθεηαη ζήκεξα ζε εμέιημε απφ εξεπλεηή ζην παλεπηζηήκην ηεο Indiana) είλαη κηα
εθδνρή ηεο ζρνιήο „Μχζνο θαη ιαηξεπηηθή πξαθηηθή‟ (Myth and Ritual School) πνπ
ήηαλ ήδε δηάζεκε ζηε Αχζε κέζσ ησλ βηβιίσλ ηνπ Robert Ackerman θαη άιισλ.
χκθσλα κε ηνλ David Gantt Gurley, θαζεγεηή ζην παλεπηζηήκην Oregon, απφ
ηνλ Propp επεξεάζηεθαλ πνιχ εθηφο απφ ηνλ Alan Dundes θαη ηνπο καζεηέο ηνπ
πνιινί αθφκε κειεηεηέο ζηηο δεθαηίεο ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70, φπσο

νη Anatoly

Liberman, Max Lüthi, Tim Tanghlerini, John Lindow. Οη ηδέεο ηνπ Propp
δηδάζθνληαη ζήκεξα ζε πνιιά νλνκαζηά παλεπηζηήκηα θαη ηλζηηηνχηα ησλ ΔΠΏ,
ζηελ Εζιαλδία, ζηε Ααλία, ζηε Φηλιαλδία θαη ζην Εζξαήι. Ο Gurley ηζρπξίδεηαη φηη ε
Μνξθνινγία επεξέαζε πεξηζζφηεξν απφ ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηελ επηζηεκνληθή
ζπδήηεζε θαη δηθαηνινγεί ηελ άπνςή ηνπ κε ην γεγνλφο φηη νη Ώκεξηθαλνί κειεηεηέο
ηνπ παξακπζηνχ γνεηεχζεθαλ απφ ηελ δνκηθή κέζνδν αλάιπζεο γηα αξθεηφ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Θεσξεί ηελ ηζηνξηθή δηεξεχλεζε σο έλα πξφβιεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηελ παξαθκή ηεο ζεσξίαο ηνπ κχζνπ. ζν πεξηζζφηεξν ράλεηαη ε επαθή κε ηε κειέηε
ηνπ κχζνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν νη παξακπζνινγηθέο έξεπλεο βαζίδνληαη ζε ζεσξίεο
αθήγεζεο ζρεηηθέο κε ηελ επηθαηξφηεηα. Ο Gurley, αλ θαη δελ αζπάδεηαη απφιπηα ηηο
απφςεηο ηνπ Propp, ζεσξεί φηη ην έξγν ηνπ μερσξίδεη γηαηί πηζηεχεη ζηε δχλακε ηεο
αθήγεζεο θαη ζην φηη απηή πξέπεη πάληνηε λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ζεσξίαο γηα
ην παξακχζη.
Ο Hans – Jörg Uther, θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Göttingen, ζεσξεί φηη νη
κεηαθξάζεηο ηεο Μνξθνινγίαο ζηε γαιιηθή ην 1965, ζηελ ηηαιηθή ην 1966 θαη ζηε
γεξκαληθή ην 1972, ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε δηάδνζε ησλ απφςεσλ ηνπ Propp ζε
έλα επξχηεξν θνηλφ θαη απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ
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παξακπζηνύ, ίζσο φκσο ζε θάπσο κηθξφηεξν βαζκφ. Ώπφ ην 1960 έσο ην 1980 έγηλαλ
αμηφινγεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηνπ Propp ζε δηάθνξα αθεγεκαηηθά
είδε απφ εξεπλεηέο ζηελ Φηλιαλδία, ζηελ Εηαιία, ζηε Γεξκαλία θαη θπξίσο ζηε
Γαιιία, θαη αξγφηεξα, κέρξη ζήκεξα θαη ζηε Ρσζία, παξά ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ
εθθξαδφηαλ γη‟ απηφ ην κνληέιν θαηά θαηξνχο. Καηά ηνλ Uther, ε επηξξνή ηνπ Propp
ζηε Γεξκαλία είλαη κέηξηα. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, νη αλαιχζεηο ηνπ Propp είλαη κελ
απζεληηθέο, αιιά δελ παξέρνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
ηζηνξηθνχο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο.
Σέινο, ν Georgij Levinton, θαζεγεηήο ζην επξσπατθφ παλεπηζηήκην ηεο
Πεηξνχπνιεο, ππήξμε θνηηεηήο ηνπ Propp ην 1966 θαη κειεηψληαο ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο
ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ εκπλεχζηεθε λα αζρνιεζεί κε ηε ιανγξαθία. Βπηζεκαίλεη
φηη πξέπεη λα δηαθξίλνπκε πσο ν Propp έρεη θάλεη κηα νπζηαζηηθή αιιαγή αλάκεζα
ζηηο δχν πην γλσζηέο δεκνζηεχζεηο ηνπ (1928 θαη 1946). Ώμηνινγεί ηε Μνξθνινγία
σο κηα κειέηε πνπ μεπέξαζε θάζε πξνεγνχκελε, ελψ ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο σο αθφκε έλα
βηβιίν ζην πιαίζην ηεο αλζξσπνινγηθήο ζρνιήο ηεο ιανγξαθίαο. ην δεχηεξν κηζφ
ηνπ 20νχ αηψλα, ε επηξξνή ηoπ βηβιίνπ ζηε Ρσζία ήηαλ πνιχ έληνλε. Οη ζνβηεηηθνί
εζλνιφγνη θαη ιανγξάθνη έκαζαλ γηα ηα αξραία ηειεηνπξγηθά κέζα απφ ηηο Ιζηνξηθέο
ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ, αλ θαη δελ ήηαλ έλα βηβιίν γξακκέλν γη‟ απηφ ην
ζθνπφ. θνπφο ηνπ Propp ήηαλ λα επηιέμεη απφ ην ηειεηνπξγηθφ θαη λα παξνπζηάζεη
εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ νκνηφηεηα κε ην πιηθφ ηνπ παξακπζηνχ. Ο Levinton
ζεσξεί πσο παξά ην γεγνλφο φηη ε εμειηθηηθή ζεσξία έρεη πιένλ μεπεξαζηεί, ηα
ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ν Propp ζπλδένληαο ην παξακχζη κε ην κπεηηθφ
ηειεηνπξγηθφ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Χζηφζν, πνιινί λεφηεξνη ιανγξάθνη
απνξξίπηνπλ εληειψο ηε κειέηε γηα ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο · ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ
ππνδνρή ηεο ζηε δπηηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα: ζεσξήζεθε απαξραησκέλε θαη
μεπεξαζκέλε.
Θα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε απφ φζα παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, φηη ε
δηαθνξεηηθή ππνδνρή ηεο Μνξθνινγίαο ηνπ παξακπζηνύ θαη ησλ Ιζηνξηθώλ ξηδώλ απφ
ηελ ππφινηπε Βπξψπε θαη ηελ Ώκεξηθή νθείιεηαη πηζαλφηαηα αξθεηά θαη ζηνλ
παξάγνληα ηεο ρξνληθήο ζπγθπξίαο. Σν πξψην έξγν ζπλέπεζε λα γίλεη γλσζηφ απφ
ηελ αγγιηθή ηνπ κεηάθξαζε ην 1958, αξθεηά θαζπζηεξεκέλα κελ100, αιιά αθξηβψο
100

Ο Β. Καςσκέλνο ζεκεηψλεη: «Δ έθδνζε ηεο Μνξθνινγίαο ηνπ παξακπζηνύ δελ είρε ζηελ επνρή ηεο
ηελ ππνδνρή πνπ άμηδε. Βθηφο απφ δχν ζεηηθέο βηβιηνθξηζίεο (D. Zelenin, Πξάγα, 1929 θαη V. Peretz,
Κίεβν, 1930) ην έξγν πέξαζε ζρεδφλ απαξαηήξεην. ηελ ίδηα ηε Ρσζία ε επηθξάηεζε ηεο καξμηζηηθήο
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θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ είρε αξρίζεη λα ζηξέθεηαη έληνλα
πξνο ηε δνκηθή κέζνδν αλάιπζεο θαη ηνλ ζηξνπθηνπξαιηζκφ, πξάγκα πνπ επλφεζε
ηελ ππνδνρή ηνπ. Οη Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ, αληίζεηα, δελ έρνπλ
κεηαθξαζηεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα κέρξη θαη ζήκεξα. Σν γεγνλφο απηφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ θξηηηθή ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εμειηθηηζκνχ θαη ησλ καξμηζηηθψλ ηδεψλ
πνπ εγθνιπψζεθε ν Vl. Propp ζηνλ ηξφπν αλίρλεπζεο ησλ ηζηνξηθψλ ξηδψλ έπαημε
πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα επηζθηαζηεί ην δεχηεξν έξγν απφ ηε θήκε θαη ηελ
επηξξνή ηνπ πξψηνπ.101
12. Μνλνγξαθίεο θαη δηαηξηβέο γηα ην ειιεληθό ιατθό παξακύζη
Οη θνξπθαίνη Έιιελεο ιανγξάθνη Γεψξγηνο Μέγαο θαη ν καζεηήο θαη ζπλερηζηήο
ηνπ έξγνπ ηνπ Μηράιεο Μεξαθιήο έρνπλ δεκνζηεχζεη πιεζψξα πνιχ ζεκαληηθψλ
κειεηψλ γηα ηα ειιεληθά ιατθά παξακχζηα. Οη κειέηεο απηέο είλαη βαζηθφ ελαξθηηθφ
εξγαιείν γηα θαζέλαλ πνπ ζέιεη λα εληξπθήζεη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
Ώλάκεζα ζηηο δηαηξηβέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηα ειιεληθά
ιατθά παξακχζηα μερσξίδνπλ νη εμήο: ε ηππνινγηθή κειέηε ηνπ Μελά Ώιεμηάδε γηα
ηηο ηξηαθφζηεο εβδνκήληα επηά θαηαγεγξακκέλεο ειιεληθέο παξαιιαγέο ηνπ
δξαθνληνθηφλνπ ήξσα (ΏΣ 300, 301Ώ θαη 301ΐ) ην 1982, ε κειέηε ηεο Άλλαο
Ώγγεινπνχινπ κε ζέκα ηε ζαπκαζηή γέλλεζε θαη ην πεπξσκέλν ηνπ ήξσα ζηα
ειιεληθά καγηθά παξακχζηα ην 1988, ε εμέηαζε ηεο ιατθήο αληίιεςεο γηα ηε
γπλαηθεία νκνξθηά, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηα πξφζσπα ησλ εξσίδσλ ησλ καγηθψλ
παξακπζηψλ, απφ ηε Αέζπνηλα Αακηαλνχ ην 1989, ε έξεπλα ηεο Μαξηιέλαο
Παπαρξηζηνθφξνπ γηα ηα κνηίβα ηνπ χπλνπ θαη ηεο μαγξχπληαο ζην ειιεληθφ καγηθφ
παξακχζη, πνπ εθδφζεθε απφ ηε Φηλιαλδηθή Ώθαδεκία Βπηζηεκψλ ην 2002
(Sommeils et Veilles dans le conte merveilleux grec) θαη ε κειέηε ηεο Μαξηάλζεο
Καπιάλνγινπ γηα ηα παξακχζηα ζηα ειιεληθά πεξηνδηθά γηα παηδηά θαη λένπο (1836 1922) ην 1996. Ώθφκε, ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ καγηθνχ βνεζνχ ζηνπο

νξζνδνμίαο ηνπ Γληάλνβ ζηε δεθαεηία ηνπ ‟30 δελ επλφεζε ηηο θνξκαιηζηηθέο κειέηεο. ηε Αχζε δελ
είραλ αθφκε δηακνξθσζεί νη ζπλζήθεο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ δηδαγκάησλ ηνπ Propp».
(Αθεγεκαηνινγία, Βθδφζεηο Παηάθε, Ώζήλα 2003, ζ. 56).
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. Αεκεηξίνπ - Κνηζψλε, Αλζξσπνινγία θαη Ιζηνξία, εθδ. Καζηαληψηε, Ώζήλα 2000, ζ. 61 – 64.
«Δ απφξξηςε ηνπ εμειηθηηζκνχ ζπλδέεηαη κε κηα γεληθφηεξε ηάζε πνπ μεθηλά απφ ηνλ Boas θαη
ζθξαγίδεη ηε ρνιή ηεο Πνιηηηζκηθήο Ώλζξσπνινγίαο ησλ ΔΠΏ: ηελ ελ γέλεη απφξξηςε ησλ
ζεσξεηηθψλ γεληθεχζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε, ζε αληηδηαζηνιή, ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπιινγήο εκπεηξηθψλ
δεδνκέλσλ κέζα απφ επηηφπηα έξεπλα».
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ηχπνπο ΏΣ 500 – 559, έξγν ηεο Σδέλεο ΜσξαΎηε ην 2003, θαη ε αλάιπζε ησλ ξφισλ
ηνπ παξακπζά ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ ηέιηνπ Καηζανχλε, κε ηίηιν «Δ
πξνθνξηθή αθήγεζε θαη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ιατθήο
ινγνηερλίαο» απνηεινχλ άιια δχν εμαηξεηηθά θείκελα παξακπζνινγηθήο έξεπλαο.
Δ Βκκαλνπέια Καηξηλάθε, κέινο ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ Βιιεληθνχ
Καηαιφγνπ Παξακπζηαθψλ ηχπσλ θαη παξαιιαγψλ, παξνπζίαζε ηε δηδαθηνξηθή ηεο
δηαηξηβή ην 2004, κε ζέκα ηνλ θαληβαιηζκφ ζηα ειιεληθά καγηθά παξακχζηα.
Ώζρνιήζεθε θπξίσο κε ην παξακχζη ηεο ηαρηνπνχηαο. Δ δηαηξηβή ηεο εθδφζεθε ην
2008 απφ ηε Folklore Fellows Communications. Δ δηαηξηβή ηεο Ώζελάο Νηνχιηα ην
2008 πξαγκαηεχεηαη θαη απηή απνθιεηζηηθά ην παξακχζη ηεο ηαρηνπνχηαο ζηηο
ειιεληθέο θαη μέλεο παξαιιαγέο ηνπ θαη εμεηάδεη ηηο παηδαγσγηθέο, ιανγξαθηθέο –
αλζξσπνινγηθέο θαη ςπραλαιπηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ.
Με ζπλαθή ζέκαηα έρνπλ αζρνιεζεί ζηηο δηδαθηνξηθέο ηνπο δηαηξηβέο ηφζν ν
Γξεγφξεο ΐαζδέθεο ην 1994, εμεηάδνληαο ηε δνθηκαζία γηα γάκν ζπγθξηηηθά ζηνλ
αξραηνειιεληθφ κχζν θαη ην λενειιεληθφ παξακχζη, φζν θαη ε Μαξία Ώδηθεκελάθε
πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ζπιινγψλ ιατθψλ παξακπζηψλ. Μηα
πξσηφηππε ζχλδεζε επηρείξεζε ε Υξηζηίλα Παιαηνιφγνπ, πνπ κειέηεζε ηα
παξακπζηαθά κνηίβα ζηελ ειιεληθή δξακαηνπξγία ηνπ 20νχ αηψλα (2012).
Σν 2012, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο European Mobility Folktales εθδφζεθε
ζηε Λεπθσζία κηα αμηφινγε ζπιινγή παξακπζηψλ ηαμηδηνχ κε ηίηιν A collection of
european traditional stories with travelling characters, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε
Ώλαζηαζία Σζηιηκέλε (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). Δ ζπιινγή ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν
γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή επθαίδεπζε θαη πεξηέρεη ηα εμήο θππξηαθά παξακχζηα, ησλ
νπνίσλ παξαιιαγέο έρνπκε ζπκπεξηιάβεη θαη ζην ζψκα ησλ παξαδεηγκάησλ καο: Σν
βαζηιφπνπιινλ ηεο ΐελεζθηάο (ΏΣ432) θαη Ο Μαπξήο (ΏΣ461). Πνιχ ελδηαθέξνλ
είλαη θαη ην παξακχζη ηεο Λεειήγνπζηξαο. Σν βηβιίν είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή
κνξθή ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν http://www.eumof.unic.ac.cy/EUMOF_Book.pdf.
πσο θάλεθε μεθάζαξα απφ φζα πξνεγήζεθαλ, θπξίσο ε πξσηνπνξηαθή
Μνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ, αιιά θαη νη ππφινηπεο κειέηεο ηνπ Vladimir Propp γηα
ην καγηθφ παξακχζη ππήξμαλ πεγή έκπλεπζεο πιεζψξαο έξγσλ πνπ επηρείξεζαλ λα
εθαξκφζνπλ ην κνληέιν ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο, κε βάζε ην ζχζηεκα ησλ
ιεηηνπξγηψλ. Βπίγνλνη θαη ζπλερηζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Propp ζεσξνχληαη νπσζδήπνηε
νη Alan Dundes, Claude Brèmond θαη A. J. Greimas. Δ Υξπζνχια Υαηδεηάθε
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αλαθέξεη πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ κνξθνινγηθήο αλάιπζεο ηνπ Propp
θαη ζε ειιεληθφ αθεγεκαηηθφ πιηθφ. Πξφθεηηαη γηα ηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ηνπ
Γηψξγνπ Κεραγηφγινπ ην 1978, φπνπ εθαξκφζηεθε ζηελ έκκεηξε λνβειηζηηθή
δηήγεζε ηνπ 14νπ αηψλα Ιζηνξία Πησρνιένληνο θαη ηεο M. Bariseel, φπνπ
εθαξκφζηεθε γηα ηελ αλάιπζε ειιεληθψλ παξακπζηψλ. Ώπφ ηελ πνιχ εθηελή
μελφγισζζε βηβιηνγξαθία αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά κφλν ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο
A. Henderson – Nichol, πνπ ππνζηεξίρζεθε ζην παλεπηζηήκην ηεο Alberta ην 1981,
πνπ έρεη σο ζέκα «Vladimir Propp and the structural analysis of folktales: An
application of the Morphology of the Folktale to fairytales from Perrault, the Brothers
Grimm, and French and German Folkore» θαη ην βηβιίν ηεο Satu Apo The Structural
Schemes of a Repertoire of Fairy Tales. A Structural Analysis of Marina Takalo’s
Fairy Tales Using Propp’s Model, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηε ΐνπδαπέζηε ην 1980.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄: Ζ πξνεηνηκαζία γηα ην ηαμίδη θαη ε αλαρώξεζε
Α. Η. Δηζαγσγηθά κνηίβα
Δ πξψηε θάζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ήξσα είλαη ε αλαρψξεζε. Θα
πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηήλ ζχκθσλα κε ην
πιηθφ πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα παξαδείγκαηά καο. Δ αλαρψξεζε αθνινπζεί κεηά ηα
εηζαγσγηθά επεηζφδηα θαη ηηο ιεγφκελεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ιεηηνπξγίεο,102 κεηά ην
αδίθεκα, πνπ ζεκαίλεη έλαξμε ηεο πινθήο. πκβνιίδεηαη κε ην βέινο πξνο ηα πάλσ: ↑
θαη δειψλεη ζπλζεκαηηθά ηνλ δξφκν ηνπ ήξσα.103 Δ πνξεία ηεο δξάζεο αλαπηχζζεηαη
κεηά ηελ αλαρψξεζε θαη ε δνκή ηεο δξάζεο είλαη ην ηαμίδη ηνπ ήξσα πνπ αλαδεηά.
«Δ αλαγγειία ηεο αλαρψξεζεο ηνπ ήξσα δελ πεξηέρεη θαζεαπηή θάηη ελδηαθέξνλ. Αελ
είλαη ζεκαληηθέο νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά ε αλαρψξεζε ηνπ ήξσα. Με
άιια ιφγηα ε ζχλζεζε ηεο αθήγεζεο ζπλίζηαηαη απφ ηε κεηαθίλεζε ηνπ ήξσα ζην
ρψξν. […] Σν καγηθφ παξακχζη δίλεη ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο ζρεδφλ ππαηληθηηθά, κε
δπν ηξεηο ιέμεηο. Σν ηαμίδη ππάξρεη σο ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο, αιιά φρη σο ζπζηαηηθφ
ηεο αθήγεζεο. Δ αλαρψξεζε θαη ε άθημε ηνπ ήξσα ρσξίδνληαη απφ έλαλ απέξαλην
ρψξν, ηνλ νπνίν ν ήξσαο δηαηξέρεη αζηξαπηαία».104
Ώλ θαη πνιιά παξακχζηα δελ πεξηιακβάλνπλ κηα αδηθία ή δνιηνθζνξά ζηελ
αξρή ηνπο, ζηα εηζαγσγηθά επεηζφδηα απηή εκθαλίδεηαη ζπρλά κε πάξα πνιχ κεγάιε
πνηθηιία κνξθψλ θαη πξνθαιεί ηελ εμέιημε ηεο πινθήο. Ο Propp ζην έξγν ηνπ
Μνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ νξίδεη δεθαελλέα κνξθέο αδηθήκαηνο κε βάζε ην πιηθφ
ησλ παξακπζηψλ πνπ αλαιχζεθαλ. Δ αλαρψξεζε ηνπ ήξσα είλαη επνκέλσο ζπρλά
αληίδξαζε ζ‟ απηή ηελ αδηθία. εκεηψλεη ν Propp ζρεηηθά ζην θεθάιαην πνπ
νλνκάδεη «Σν δέζηκν ηνπ θφκπνπ» ζην έξγν ηνπ Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ
παξακπζηνύ: «Ώπφ ηελ αξρηθή αδηθία θαη απφ ηελ εμ απηήο πξνθαινχκελε αληίδξαζε
πξνθχπηεη έλα πιηθφ, κηα πινθή (sujet)».105 Ο ήξσαο δειαδή, αθνχ κε θάπνην ηξφπν
ιάβεη γλψζε γηα ηελ αδηθία, αλαρσξεί θαη κεηαθηλείηαη ηνπηθά γηα λα νδεγεζεί ε

102

V. Propp, Mνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ, κηθ.: Ώξηζηέα Παξίζε, εθδ. Καξδακίηζα, Ώζήλα 1991, ζ.
27: «Χο ιεηηνπξγία ελλνείηαη ε ελέξγεηα ελφο δξψληνο πξνζψπνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ άπνςε ηεο
ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ πνξεία ηεο δξάζεο». Ο Propp δηαθξίλεη ζην καγηθφ παξακχζη έλα δνκηθφ
ζχζηεκα 31 ζηαζεξψλ ιεηηνπξγηψλ.
103
V. Propp, Mνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ, ζ. 45
104
Ε. Σξηάληνπ, Από ηε ζεσξία ζηελ εξκελεία ηεο ινγνηερλίαο, εθδ. Ίσλ, Ώζήλα 2012, ζ. 67, απφ ηε
κειέηε «Σν παξακχζη σο δηαρξνληθή αθήγεζε θαη νη ζχγρξνλεο αλαηξνπέο ηνπ»».
105
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 52.
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πινθή βαζκηαία ζηελ εμάιεηςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο απηήο θαη έηζη
δηακνξθψλεηαη έλα παξακπζηαθφ ζέκα. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε αλαδήηεζε πξνθχπηεη
σο αληίδξαζε ζε κηα έιιεηςε ή αλεπάξθεηα πνπ εθθξάδεηαη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε.
Δ εληζρπκέλε κνξθή ηεο αλαρψξεζεο είλαη ε θπγή. Ο Propp δηαθξίλεη ηελ
αλαρψξεζε ζε δχν είδε: ην πξψην αθνξά ηνλ ήξσα – αλαδεηεηή, ελψ ην δεχηεξν ηνλ
ήξσα – ζχκα. «Οη πξψηεο (αλαρσξήζεηο) έρνπλ ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε, νη δεχηεξεο
αξρίδνπλ ρσξίο αλαδεηήζεηο ηνλ δξφκν ηνπο, ζηνλ νπνίν πνηθίιεο πεξηπέηεηεο
πεξηκέλνπλ ηνλ ήξσα».106 ηελ εξγαζία απηή καο ελδηαθέξεη ην πξψην είδνο
αλαρψξεζεο, δειαδή απηφ ηνπ ήξσα – αλαδεηεηή.107
κσο, είλαη δπλαηφ λα πηνζεηήζεη θαλείο θαη κηα άιιε νπηηθή, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία, φζα ζπκβαίλνπλ ζηε κέζε ή ζην ηέινο ηνπ παξακπζηνχ πξνθαινχλ ην
ζρεκαηηζκφ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο αξρήο. Αειαδή, είλαη ζθφπηκν λα κειεηήζνπκε εθ
ησλ πξνηέξσλ ηε κέζε ελφο παξακπζηνχ γηα λα νδεγεζνχκε ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηεο αξρήο ηνπ. «Γηα ηνλ αθειή αθξναηή ε πνξεία θαη ην ηέινο ηεο δξάζεο
παξάγνληαη απφ ηελ αξρή. Γηα ηνλ εξεπλεηή ην πξάγκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
αληίζηξνθα: Δ αξρή είλαη παξάγσγν ηεο κέζεο ή ηνπ ηέινπο».108 O Propp,
βαζηδφκελνο ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο, ηζρπξίδεηαη φηη ηα
επεηζφδηα πνπ βξίζθνληαη ζηε κέζε κηαο αθήγεζεο είλαη πνιχ ζηαζεξά θαη
νκνηφκνξθα, ιφγνπ ράξηλ ε ζπλάληεζε ηνπ ήξσα κε ηε γξηά κάγηζζα ή ην πξφζσπν
πνπ ηελ ππνθαζηζηά. Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη θαη‟ αληηζηνηρία θάπνηνπ είδνπο ελφηεηα
θαη αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ αξρή ελφο παξακπζηνχ.
Πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ ν ήξσαο πξνεηνηκάδεηαη θαη εθνδηάδεηαη κε
ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. Αε ζπκβαίλεη φκσο πάληνηε λα παίξλεη καδί ηνπ εθφδηα.
ε ελλέα παξαδείγκαηα ηεο ζπιινγήο, ν ήξσαο δελ παίξλεη θαλέλα εθφδην, αιιά
μεθηλά θαηεπζείαλ ηελ πνξεία ηνπ.


ην παξακχζη «Ο κηθξφο αδεξθφο πνπ γιχησζε ηελ αδεξθή ηνπ απφ ην
δξάθν», ν κηθξφο αδεξθφο, επεηδή αηζζάλεηαη ηχςεηο γηα ηελ απαγσγή ηεο
αδεξθήο ηνπ απφ ηνλ δξάθν ζέιεη λα θχγεη ην γξεγνξφηεξν ζε αλαδήηεζή ηεο:
«Όζηεξα απφ θάκπνζεο κέξεο θίλεζε θαη πήγε ζηε ξίδα ηνπ βνπλνχ…».

106

V. Propp, Mνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ, ζ. 45.
Ο ήξσαο ηνπ καγηθνχ παξακπζηνχ νξίδεηαη σο εμήο: «Βίλαη ην πξφζσπν εθείλν, πνπ είηε πάζρεη
άκεζα απφ ηε δξάζε ηνπ θαθνπνηνχ ζηελ αξρή ηεο πινθήο (ή, αληίζηνηρα εθείλν πνπ αηζζάλεηαη
θάπνηα αλεπάξθεηα), είηε ζπκθσλεί λα εμαιείςεη ηε δπζηπρία ή ηελ έιιεηςε άιινπ πξνζψπνπ. ηελ
πνξεία ηεο δξάζεο ν ήξσαο είλαη ην πξφζσπν εθείλν, πνπ εθνδηάδεηαη κε ην καγηθφ κέζν […] θαη ην
κεηαρεηξίδεηαη ή ππεξεηείηαη απφ απηφ», V. Propp, φπ. π. ζ. 56.
108
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, φπνπ παξαπάλσ., ζ. 52.
107
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ην παξακχζη «Σα ελληά αδέιθηα θη ε κηα αδειθή», ε εξσίδα επηζπκεί λα
αλαρσξήζεη ακέζσο αθνχ κάζεη φηη είρε ελλέα αδειθνχο πνπ ράζεθαλ: «Αελ
ήζειε λα θαζίζεη ζπίηη, ήζειε λα πάεη λα βξεη η‟ αδέιθηα ηεο. Έηζη μεθίλεζε θη
έθπγε καθξηά…».



Ο ήξσαο μεθηλά ακέζσο λα βξεη «Σεο ιάκηαο ηε δπραηέξα», ηελ νπνία ηνπ
ππνδεηθλχεη ε κεηέξα ηνπ, γηαηί έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηφο
νλεηξεχεηαη ζηε κειινληηθή ζχδπγφ ηνπ: «εθψζεθε απηφο θαη πήγε ζηνλ
θάησ θφζκν…».



ην παξακχζη «Ο Φφβνο» δελ πεξηγξάθεηαη θαλ ε αλαρψξεζε: Σφηε ιέεη
απηφο (ελλνείηαη ν ήξσαο): «Ση ζα πεη θφβνο; Θα πάσ λα ηνλ βξσ».



ην

παξακχζη

«Σα

φξγαλα,

ηα

ηνχκπαλα

θαη

ν

αλεκνγχξηζηνο»

παξαθνινπζνχκε ηελ εξσίδα λα θαηεβαίλεη ζην πνηάκη γηα λα πιχλεη ξνχρα
θαη εθεί ζπλαληά θαη αθνινπζεί ηνλ θάβνπξα: «Έηξεμε ινηπφλ απφ πίζσ ηνπ
λα ηνλ πηάζεη θη κπήθε κεο ζηελ ηξχπα…».


ην παξακχζη «Σν ιηνληάξη, ν αεηφο, ην κπξκήγθη θαη ην ςάξη» δελ
πεξηγξάθεηαη νχηε εθνδηαζκφο, νχηε θαλ ε ζθελή ηεο αλαρψξεζεο: «Έλα
θησρφ παηδί γχξηδε ηνλ θφζκν γπξεχνληαο ηελ ηχρε ηνπ…».



ε έλα άηηηιν κπθνληάηηθν παξακχζη, ν ήξσαο μεθεχγεη απφ ηελ επηηήξεζε
ηεο παξακάλαο ηνπ θαη αλαρσξεί: «Έλα κεζεκέξη εθνηκνχληαλ ε παξακάλα
θαη ην παηδί εθξεκάζηελε απφ ηελ πνξηνπνχια θη ήβγαηλε θη εηξάβεμελε ζην
ξνπκάλη…».



ην παξακχζη «Ο θαζίδεο», ν ήξσαο εθδηψθεηαη απφ ηνλ παηέξα ηνπ θαη ελψ
γλσξίδεη ην ζρέδην δνινθνλίαο ηνπ (πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηνλ παξάμελν
πεξίπαην κε ηνλ ηζειάηε (=δήκην)) δελ αληηδξά θαη ζπκθσλεί λα
εγθαηαιεηθζεί ζην δάζνο θαη λα κελ επηζηξέςεη μαλά. Ώπφ εθεί θαη κεηά
παξαθνινπζνχκε ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ…



ε έλα άηηηιν κηθξαζηάηηθν παξακχζη παξαθνινπζνχκε άιιε κηα αζπλήζηζηε
αλαρψξεζε. Ο ήξσαο κε ηνλ παηέξα ηνπ πνπ είλαη ςαξάο πηάλνπλ έλα ρξπζφ
ςαξάθη. Ο παηέξαο πξνηείλεη λα ην πάλε ζηε βαζίιηζζα θαη πάεη λα θέξεη κηα
γπάια γηα λα ην βάινπλ. Ο ήξσαο φκσο ιππάηαη ην ςαξάθη θαη ην μαλαξίρλεη
ζην λεξφ: ηαλ ην ‟ξημε φκσο ζηε ζάιαζζα, ηξφκαμε ην παηδί. θέθηεθε:
«„„Θα ‟ξζεη ηψξα ν παηέξαο κνπ‟‟. Καη ην βαιε ζηα πφδηα θη έθπγε…».
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Πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε εδψ φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε αλαθνξά ζηελ
πξνεηνηκαζία γίλεηαη κε γεληθφ ηξφπν ή απνδίδεηαη αδξά, ην πνιχ κε δπν ή ηξεηο
ιέμεηο: «ηνλ εθνδίαζαλ απ‟ φια», «ηνλ εηνίκαζαλ», «εηνηκαζίεο ηνπ ηαμηδηνχ»,
«εηνηκάζηεθαλ θαη μεθίλεζαλ», «ην εθνδηάζαλε ην παηδί», «εηνηκάδεηαη». Οη
εθθξάζεηο απηέο είλαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ χθνπο ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ θαη
εμαηξεηηθά πεξηεθηηθέο. Ο ήξσαο παίξλεη φ, ηη ρξεηάδεηαη ζπλήζσο απφ ηνπο γνλείο
ηνπ πνπ ηνλ μεπξνβνδίδνπλ (είηε θαη απφ ηνπο δχν, είηε κφλν απ‟ ηνλ παηέξα ή ηε
κεηέξα ηνπ). Μεξηθέο θνξέο ε εξσίδα δεηά θαη παξαγγέιλεη λα ηεο θαηαζθεπάζνπλ
ηα εθφδηα.
ην παξακχζη «Σν καεκέλν παιεθάξη» ε εξσίδα παξαθαιεί ηνλ παηέξα ηεο:
«Παηέξα κνπ, ζε πεξηθαιψ πνιχ λα πάεηο ζ‟ έλα δχθην λα κνπ θάκεο κηα ζηδεξέληα
θνξεζ‟ά». Καη ε εξσίδα ζην «Υξπζνπξάζηλν πνπιί» απεπζχλεηαη ζηνλ παηέξα ηεο
ιέγνληαο: «Φεχγσ, αιιά κε ηε ζπκθσλία λα κνπ θηηάζεηο κηα βέζηα, λα ‟λαη φιε
θεληεκέλε κε καξγαξηηάξηα θαη ζηνλ πνδφγπξν λα ξάςεηο φιν ρξπζάθη». κσο ν
ήξσαο ηνπ παξακπζηνχ «Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη θη ν αεηφο» θαηαζθεπάδεη κφλνο
ηνπ ην ζηδεξέλην ξαβδί θαη ηα ζηδεξέληα παπνχηζηα: Έθθηαθε ην ζηδεξέλην δεθαλίθη
θαη ηα ζηδεξέληα πνδήκαηα θαη πήγε λα ηε βξεη. ην παξακχζη «Ο γεξν νξφθνο» ν
Γηαλλάθεο δεηάεη απφ ηε κεηέξα ηνπ λα ηνπ εηνηκάζεη ηα ξνχρα ηνπ γηα ην ηαμίδη:
«Να κ‟ εηνηκάζεηο ηα ξνχρα κνπ, λα πα λα ηνλε βξσ εγψ…». Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
πεξίπησζε ηνπ ήξσα ζην παξακχζη «Ο γηνο ηεο ρήξαο» ν ήξσαο πξνκεζεχεηαη ηα
ζηδεξέληα παπνχηζηα θαη ην ζηδεξέλην ξαβδί απφ ηνλ ζεηφ παηέξα ηνπ ην δξάθν.
Α. ΗI. Σα εθόδηα
Σν πιηθφ καο ππνδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο γηα ηα εθφδηα πνπ
ιακβάλεη ν ήξσαο. Βθ πξψηεο φςεσο απηά παξνπζηάδνληαη ξεαιηζηηθά ∙ θαίλεηαη λα
είλαη ηα ζπλεζηζκέλα εθφδηα γηα έλα καθξηλφ ηαμίδη. κσο, είλαη δπλαηφλ λα
αληρλεχζνπκε επίζεο κηα βαζχηεξε, ηδηαίηεξε ζπκβνιηθή αμία θαη ζεκαζία ζηα
εθφδηα ηνπ ηαμηδηνχ, αλ ην ζεσξήζνπκε σο κηα ζπκβνιηθή πνξεία πξνο ηνλ ζάλαην.
πσο αλαθέξεη ε Καπιάλνγινπ,

«νη ιεπηνκέξεηεο ηεο αλαρψξεζεο δελ

πεξηγξάθνληαη πάληα, θαζψο νη αθεγεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
δξάζεο, γη‟ απηφ πνπ πεξηκέλεη ηνλ ήξσα αθφηνπ θχγεη απφ ην ζπίηη. Άιινηε φκσο νη
αθεγεηέο ζηέθνληαη ζηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο αλαρψξεζεο, εληζρχνληαο ην ξεαιηζκφ
ηεο αθήγεζήο ηνπο, θαζψο πξνκεζεχνπλ ηνλ παξακπζηαθφ ηνπο ήξσα κε φια απηά
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πνπ θη νη ίδηνη ζα έπαηξλαλ καδί ηνπο αλαρσξψληαο γηα έλα ηαμίδη. Έηζη, ηα δπν
αδέιθηα […] πνπ μεθηλνχλ ζε αλαδήηεζε ηνπ καγηθνχ αεδνληνχ ή ηεο Πεληάκνξθεο,
δεηνχλ „εθηά ρξνλψλ θξαζί θη αθξάην παμηκάδη‟, „έλα παλί λα ην θάλνπλ θφκπν θαη
λα βάινπλ κέζα ηηο αιιαμηέο ηνπο‟ […]».109
Α. IΗ. α. Χξήκαηα
Ο ήξσαο ζε έληεθα παξαδείγκαηα θαίλεηαη λα εθνδηάδεηαη θαη κε ρξήκαηα πξηλ
μεθηλήζεη ην ηαμίδη. Ώλαθέξνληαη σο εμήο: ηάιηξν, ρξήκαηα, ιεπηά, «φζν βηνο
ζέιαλε», ρξπζάθη θαη καξγαξηηάξη, ιίξεο, κνπιάξηα θνξησκέλα κε ιίξεο, άθζνλα
θινπξηά. Σνλίδεηαη ζπλήζσο ζηελ αθήγεζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά κεγάιν
πνζφ, ηφζν ψζηε λα είλαη επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ελφο πνιχ
κεγάινπ ηαμηδηνχ.
Α. IΗ. β. Δπρή θαη ζπκβνπιέο ησλ γνλέσλ
ε δέθα παξαδείγκαηα ν ήξσαο θαίλεηαη λα παίξλεη πξηλ αθξηβψο αλαρσξήζεη
ηελ επρή θαη ησλ δχν γνληψλ ηνπ, ηελ επρή ηνπ βαζηιηά - παηέξα ηνπ, ηελ επρή ηεο
κάλαο, ηνπ λεθξνχ παηέξα ή ηέινο, ηνπ Θενχ θαη ηεο Παλαγίαο. Ο Dawkins γξάθεη
γηα ηελ επρή ησλ γνληψλ ζηα ζρφιηα ηεο δσδέθαηεο απφ ηηο 45 ηζηνξίεο απφ ηα
Ασδεθάλεζα θαη ππνζηεξίδεη φηη ζπρλά ζηηο ιατθέο αθεγήζεηο ε επρή ησλ γνληψλ
παίδεη ζπνπδαίν ξφιν. Βίλαη ηζρπξφηαηε ζηε ιατθή αληίιεςε θαη λννηξνπία ε
θαηαιπηηθή επίδξαζε ηεο επρήο θαη ηεο επινγίαο ηεο κάλαο θαη ηνπ παηέξα. Ώθφκε
θαη αλ ην παηδί είλαη αλάμην ή άηπρν, αλ ηελ έρεη ζα πεηχρεη νπσζδήπνηε θαη
«πηάλνληαο ρψκα ζηα ρέξηα ηνπ ζα γίλεηαη ρξπζάθη».110Ώλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα σο
παξαδείγκαηα δηάθνξεο παξαιιαγέο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνχ. ε κηα
απφ απηέο ν ήξσαο βνεζηέηαη απφ έλα άινγν πνπ είλαη ε ελζαξθσκέλε επρή ησλ
γνληψλ ηνπ. Δ ηζηνξία ηειεηψλεη σο εμήο: «Ώπηή ε επινγία είλαη ζσηεξία. Βίλαη έλα
πεγάδη απ‟ φπνπ αληινχληαη ε δσή θαη ε ηηκή θαη ν πινχηνο θαη ε δχλακε ηνπ
αλζξψπνπ»111. Ο Dawkins αλαθέξεη ζηε ζπλέρεηα θαη ξσζηθά παξακχζηα ζηα νπνία ε
επρή παίξλεη ηε κνξθή καγηθνχ αιφγνπ. Ο Νηθφιανο Πνιίηεο ζεσξεί φηη νη επρέο
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εμεηθνλίδνπλ βαζχηαηα ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο ιανχ, θαζψο απνξξένπλ
θπξίσο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο πξνιήςεηο θαη δεηζηδαηκνλίεο, ελψ ε δνμαζία γηα ηελ
ηδηαίηεξε δχλακε ηεο επρήο θαη θαηάξαο ησλ γνλέσλ είλαη θνηλή ζε φινπο ζρεδφλ
ηνπο ιανχο. Γξάθεη ζρεηηθά: «Μέζσ απηψλ δίλεηαη ε αζθαιήο εηθφλα ηνπ ραξαθηήξα
ηνπ ιανχ θαη ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Οη επρέο αληινχλ γεληθά ηε δχλακή
ηνπο απφ ηηο δνμαζίεο θαη ηηο πξνιήςεηο ηνπ ιανχ, ζηηο νπνίεο πάληα αλαθέξνληαη θαη
κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ. Ο ζεβαζκφο ζηνπο γνλείο θαη ε ηηκή πνπ
πάλσ ηνπο ζηεξίδεηαη ε επηδίσμε ηεο επρήο ηνπο ήηαλ θνηλφ αίζζεκα πάληα ζε φιεο
ηηο θπιέο θαη ζπκθπέο κε ηελ αλζξψπηλε θχζε».112
ε έλα απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο ζπιινγήο καο ε επρή ησλ γνληψλ ελζαξθψλεηαη
ζε έλα ζθπιάθη, πνπ βνεζά ηελ εξσίδα λα πεξάζεη κε επηηπρία ηηο δνθηκαζίεο θχινπ
πνπ ηεο ηίζεληαη (9, ΏΣ ⃰884D (ηνλ Uther δελ πεξηιακβάλεηαη), Ο θπξ ΐνξηάο).113
Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη έλα επεηξψηηθν παξακχζη, φπνπ ε ζθελή θαηά ηελ
νπνία ν ήξσαο παίξλεη ηελ παηξηθή θαη κεηξηθή επρή απνδίδεηαη κε ιεπηνκέξεηεο πνπ
πξνζδίδνπλ έκθαζε, ηνλίδνπλ ηελ αξεηή ηνπ ήξσα, αιιά απνθαιχπηνπλ θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. Σν βαζηιφπνπιν, κφιηο αλεβεί ζην άινγφ ηνπ
γηα λα μεθηλήζεη, ζπκάηαη φηη ηελ ψξα ηνπ απνραηξεηηζκνχ δελ πήξε ηελ επρή ησλ
γνληψλ ηνπ ∙ θαηεβαίλεη ηφηε γηα λα μαλακπεί ζην παηξηθφ ηνπ: «Ώθνχ εηνηκάζηεθε
θαιά – θαιά, απνραηξέηεζε φινπο ηνπο αξρφληνπο θη φινπο ηνπο θίινπο ηνπ, θίιεζε
ην ρέξη ηεο κάλαο ηνπ θαη ηνπ παηέξα ηνπ θη αλέβεθε ζη‟ άινγφ ηνπ γηα λα μεθηλήζε,
φηαλ ζπκήζεθε ην «επρή γνλέσλ έπαξε θαη ζε βνπλόλ αλέβα», πνπ ηνπ έιεγαλ νη
γνλένη ηνπ, θη φηη, θεχγνληαο, δελ είρε πάξεη ηελ επθή ηνπο, θη είπε κέζα ηνπ: “Ση
εληξνπή κεγάιε ζ‟ εκέλα, σο βαζηιφπνπιν, λα ιεζκνλήζσ εθείλν ην ρξένο, πνπ θη νη
απινί αλζξψπνη ην γλσξίδνπλ θαη ην θάλνπλ!...”. Ξεθαβαιιηθεχεη απφ η‟ άινγν θη
αλεβαίλεη ζην παιάηη. Γνλάηηζε κπξνζηά ζηνπο γνλένπο ηνπ, πήξε ηελ επθή ηνπο,
ηνπο μαλαθίιεζε ην ρέξη, θαηέβεθε ηξεράηνο απφ ην παιάηη, μαλαθαβαιιίθεςε ζη‟
άινγν θαη μεθίλεζε κε ηνλ πηζηφηεξφ ηνπ δνχιν απφ πίζσ ηνπ» (51, ΏΣU551, Σν
αζάλαην λεξφ).

112

Ν. Γ. Πνιίηε, «Βπραί θαη θαηάξαη», Ο ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο Σύιινγνο, η. 9,
ζ. 321- 335
113
ηελ παξέλζεζε πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ παξάζεζε απηνχζησλ απνζπαζκάησλ απφ ηα παξακχζηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην εμήο σο παξαδείγκαηα ζεκεηψλεηαη: α) ν αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην
ζπγθεθξηκέλν παξακχζη ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΕΕ κε κνξθνπνίεζε bold, β) ν
αξηζκφο ζηνλ Αηεζλή Καηάινγν παξακπζηαθψλ ηχπσλ θαη παξαιιαγψλ Aarne – Thomson – Uther θαη
γ) ν αθξηβήο ηίηινο ηεο παξαιιαγήο.

53
Σν βαζηιφπνπιν θαη ην ζθιαβί απνθαζίδνπλ λα μεθηλήζνπλ καδί ην ηαμίδη ηεο
αλαδήηεζεο ηεο φκνξθεο ηνπ θφζκνπ. Πξηλ αλαρσξήζνπλ, αλαθνηλψλνπλ ηελ
πξφζεζή ηνπο ζηνλ βαζηιηά, απνθξχπηνληάο ηνπ φκσο ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη
παξνπζηάδνληάο ηνπ έλα δηαθνξεηηθφ θίλεηξν: «Βπήγαλ ην ινηπφλ ζηνλ αθέληελ ησλ
ηνλ βαζηιέα λα ηνπ γπξέςνπλ λα ηνπο δψθεη ηελ άδεηαλ. Λέγνπλ ηνπ: “Παηέξα,
ζέινπκε λα πάκε, λα δνχκε ηνλ θφζκν, λα κάζνπκε θη άιια πξάκαηα, θαη ζε
πεξηθαινχκελ λα καο δψθεηο ηελ επθήλ ζνπ, λα πάκε θαη λα γπξίζνπκε κε ην θαιφ”».
Ο βαζηιηάο ηνπο δίλεη ακέζσο ηελ άδεηα θαη ηελ επρή ηνπ. Βπηπιένλ, ηνπο θαηεπζχλεη
θαη ηνπο πξνεηδνπνηεί, απεπζχλνληαο κεξηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαδξνκή. Οη νδεγίεο
απηέο είλαη πνιχ αθξηβείο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαη δείρλνπλ φηη ν ίδηνο ν βαζηιηάο έρεη
θάλεη ηελ πνξεία πνπ ζέινπλ ηψξα λα θάλνπλ νη δχν λεαξνί θαη γλσξίδεη ηα κέξε πνπ
ζα ζπλαληήζνπλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα ηνπο απεηιήζνπλ. Μάιηζηα δειψλεη ηξεηο
θνξέο φηη ζα έρνπλ ηελ θαηάξα ηνπ, αλ θάλνπλ απηά απφ ηα νπνία μεθάζαξα ηνπο
απνηξέπεη: «Πξνζέμηε, παηδηά κνπ, ηψξα πνπ ζα θχγεηε. Πξψηα θη αξρή, ζην δξφκν
πνπ ζα πεγαίλεηε, ζα βξείηε έλα θηφζθη. Να κπείηε, […]. Ώιιά ηελ θαηάξα κνπ λα
‟ρεηε, λα κελ απνκείλεηε κέζα λα θνηκεζείηε ∙ λα βγείηε φμσ λα πέζεηε θαη κελ
θνβάζηε. Παξαθεί ζα βξείηε έλα δέληξν κεγάιν. Κάηζεηε απνθάησ […]. Ώιιά ηελ
θαηάξα κνπ λα ‟ρεηε , λα κελ πέζεηε απνθάησ ηνπ ∙ λα πάηε θάκπνζεο νξγηέο αιάξγα
λα πέζεηε. Παξαθεί ζα ‟βξεηηε έλαλ θάκπνλ κεγάινλ θαη κεο ζηε κέζε έλαλ πχξγν.
Δ πφξηα ζα ‟λαη αλνηρηή. Μπείηε […] κνλάρα πξνζέρεηε θαιά, ηελ θαηάξα κνπ λα
‟ρεηε, κέζα ζηνλ πχξγν λα κελ πέζεηε. Ββγάηε φμσ, πέζεηε, κε θνβάζηε. Ώπέθεη,
φπνπ ζέιεηε, πεγαίλεηε, δελ έρεηε θφβν». Ο βαζηιηάο ζέιεη λα πξνζηαηέςεη ην
βαζηιφπνπιν θαη ηνλ ζχληξνθφ ηνπ (10, ATU516, Σν ζθιαβί).
Α. ΗI. γ. Όπια
ε έμη απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπ πιηθνχ καο, ζηα εθφδηα ηνπ ήξσα
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φπια. Ώπηά αλαθέξνληαη σο εμήο: ζπαζί, ηνπθέθη, άξκαηα,
παλνπιία.
Α. IΗ. δ. Φαγεηό
ε αξθεηά παξακχζηα εκθαλίδεηαη ην θαγεηφ σο εθφδην γηα ην ηαμίδη θαη
ζπγθεθξηκέλα πνιχ ζπρλά κε ηηο εμήο κνξθέο: ςσκί, ειηέο, παμηκάδη. ηηο
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πεξηπηψζεηο πνπ δελ νλνκάδνληαη κε αθξίβεηα ηα είδε ηεο ηξνθήο, ζπλαληνχκε ηνπο
φξνπο: θαγεηφ, θαγηά, ηξνθέο, ηξφθηκα. Ώθφκα θαη φηαλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ν
ήξσαο έρεη πάξεη καδί ηνπ ηξφθηκα, αξγφηεξα ηνλ βιέπνπκε λα θάλεη ζηάζε ζε έλα
εξεκηθφ κέξνο γηα λα μεθνπξαζηεί θαη λα θάεη θαη έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη απηφ
πνπ ζα θάεη πξνθαλψο ην έρεη πξνκεζεπηεί πξηλ λα μεθηλήζεη.
Ο Propp ηζρπξίδεηαη κε βάζε ηελ εθηελή ηνπ έξεπλα ζηα παξακχζηα φηη ην ςσκί
παίξλεη ζηελ αθήγεζε ηε κνξθή ηνπ παμηκαδηνχ ή άιισλ εηδψλ μεξάο ηξνθήο. Ώπηφ
είλαη θάηη πνπ δηαπηζηψλνπκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαξηίδνπλ ην δηθφ καο
πιηθφ.
Α. IΗ. ε. Ρνπρηζκόο
Ώλ θαη ζπαληφηεξν σο εθφδην, ν ξνπρηζκφο απνηειεί κηα μερσξηζηή θαηεγνξία.
Παξνπζηάδεηαη κε πνιχ απινχο φξνπο: ξνχρα, θνξεζηέο, ζθεπάζκαηα. πλαληνχκε
ηηο εμήο ελδηαθέξνπζεο πεξηπηψζεηο: ΐέζηα (είδνο παλσθνξηνχ ζαλ γηιέθν)
θεληεκέλε κε ρξπζάθη θαη καξγαξηηάξη, ε θνξεζηά πνπ έρεη αθήζεη σο δψξν ν λνλφο
ζηνλ βαπηηζηηθφ ηνπ, δχν ηξεηο θνξεζηέο αλδξηθά ξνχρα πνπ παίξλεη καδί ηεο ε
εξσίδα, θαη ηέινο ε ζηδεξέληα θνξεζηά.
«Υξπζνπξάζηλν πνπιί»: Δ εξσίδα πνπ είλαη θαθφηπρε θαη εκπνδίδεη λα
παληξεπηνχλ νη δχν αδεξθέο ηεο θεχγεη εθνδηαζκέλε κε έλα παλσθφξη ζην νπνίν ζα
θνπβαιά καξγαξηηάξηα θαη ρξπζφ γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ζην ηαμίδη ηεο. Πξαγκαηηθά, ε Μνίξα ηεο πνπ ηελ θαηαδηψθεη, πξνμελεί
δεκηέο ζε φια ηα κέξε πνπ δηαλπθηεξεχεη ε εξσίδα. Σφηε εθείλε απνδεκηψλεη ηνπο
νηθνδεζπφηεο κε ην ρξπζφ πνπ θνπβαιά ζηε βέζηα ηεο. ην παξακχζη «Δ φκνξθε ηεο
γεο», ε θνξεζηά είλαη έλα ηδηαίηεξν δψξν αλαγλψξηζεο πνπ ραξίδεη ην βαζηιφπνπιν
ζην λενγέλλεην βαπηηζηηθφ ηνπ. ηαλ ν βαπηηζηηθφο γίλεη δεθανρηψ ρξνλψλ,
θνξψληαο ηε θνξεζηά απηή μεθηλά λα βξεη ην λνλφ ηνπ ην βαζηιφπνπιν. Δ εξσίδα
ζην παξακχζη «Ο θπξ ΐνξηάο», πξηλ αλαρσξήζεη γηα λα αλαδεηήζεη ην αζάλαην λεξφ,
πξνκεζεχεηαη κεξηθέο θνξεζηέο αλδξηθά ξνχρα. Νηπκέλε κε απηά ζα θαηαθέξεη λα
μεγειάζεη ηνλ θπξ ΐνξηά θαη λα πεξάζεη επηηπρψο απφ φιεο ηηο δνθηκαζίεο θχινπ.
Σέινο, ζην παξακχζη «Σν καεκέλν παιεθάξη» ε εξσίδα δεηά απφ ηνλ παηέξα ηεο
απειπηζκέλε κηα ζηδεξέληα θνξεζηά θαη αθνχ ηε θνξά, αλαρσξεί γηα λα βξεη ηελ ηχρε
ηεο. Δ αθεγήηξηα απνθαιεί ηελ εξσίδα ηδεξέληα. ηελ εμέιημε ηεο πινθήο
παξαηεξνχκε φηη θαη εδψ ε πεξίεξγε απηή θνξεζηά ιεηηνπξγεί σο κεηακθίεζε ζε
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πξφζσπν ηνπ άιινπ θχινπ. Δ ηδεξέληα ζεσξείηαη άλδξαο απφ ηελ ππεξέηξηα πνπ ηε
ζπλαληά ζηε βξχζε. Σελ απνθαιεί „„ηδεξέλην‟‟.
Α. IΗ. ζη΄. Γηάθνξα
ε έλα παξακχζη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε δηαβάδνπκε: «Ώξρίδνπλ ηηο
εηνηκαζίεο, παίξλνπλ καδί ηνπο ζθελέο, ηξφθηκα, ππεξέηεο, ηππνθφκνπο, άθζνλα
θινπξηά θαη μεθηλνχλ…». ην παξακχζη «Οη εθηά θνξάθνη», ε εξσίδα παίξλεη έλα
δαρηπιίδη ηεο κεηέξαο ηεο θαη αλαρσξεί ζε αλαδήηεζε ησλ εθηά θνξάθσλ πνπ είλαη
ηα επηά αδέιθηα ηεο. Βδψ ην δαρηπιίδη ιεηηνπξγεί σο ζεκάδη αλαγλψξηζεο φηαλ
αληακψζνπλ φια ηα αδέξθηα ζηνλ πχξγν ησλ αδεξθψλ. ην παξακχζη «Ο
βαθηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο», ν ήξσαο πξηλ λα μεθηλήζεη ην ηαμίδη ηνπ γηα
λα βξεη ην λνλφ ηνπ, παίξλεη καδί ηνπ ην δαρηπιίδη θαη ην γξάκκα πνπ είρε αθήζεη
εθείλνο σο δψξα αλαγλψξηζεο ζηνλ βαπηηζηηθφ ηνπ. Ο παηέξαο απεπζχλεηαη ζηνλ
ήξσα: «Γπηέ κνπ, πάξε απηφ ην δαρηπιίδη θη απηφ ην γξάκκα θαη πήγαηλε λα βξεο ην
λνπλφ ζνπ ην βαζηιηά».
Α. IΗ. δ. ηδεξέληα ππνδήκαηα - ζηδεξέλην κπαζηνύλη
«Πνιιέο θνξέο ν ήξσαο μεθηλψληαο γηα ην ηαμίδη ηνπ παίξλεη καδί ηνπ πξάγκαηα
πνπ είλαη θπζηνινγηθά αδχλαην λα θνπβαιήζεη, λα θάεη ή λα θξαηήζεη. ηδεξέληα
παπνχηζηα, ζηδεξέληα πξφζθνξα, ή ζηδεξέληα ξαβδηά. Δ αξραηνινγηθή κειέηε
απνδεηθλχεη φηη ηα αληηθείκελα απηά ήηαλ εθείλα πνπ απφ ηα παλάξραηα ρξφληα
βξίζθνληαη ζηηο αλαζθαθέο ζε δηάθνξνπο ιανχο, γηαηί κε απηά ηα αληηθείκελα
εθνδίαδαλ ηνπο λεθξνχο γηα ηελ πεξηπιάλεζή ηνπο ζηνλ άιιν θφζκν. ην παξακχζη
απηά ηα αληηθείκελα κεηαηξέπνληαη ζπκβνιηθά ζε ζηδεξέληα, γηα λα ππνδειψζνπλ
απηφ ην αηέιεησην ηαμίδη».114 Σα ζηδεξέληα παπνχηζηα εκθαλίδνληαη ζε νθηψ
παξαδείγκαηα ηνπ πιηθνχ καο: έλα, ηξία, ηέζζεξα, ελλέα θαη ζαξάληα δεπγάξηα
ζηδεξέληα παπνχηζηα, πνπ ν ήξσαο ή ε εξσίδα πξέπεη λα ιηψζνπλ, θνξψληαο ηα θαηά
ηελ αλαδήηεζή ηνπο. Ώπηφ είλαη πξνυπφζεζε λα βξνπλ απηφ πνπ αλαδεηνχλ: ηελ
ηχρε, ηνλ ππνςήθην ζχδπγν, ηελ εμσηηθή αξξαβσληαζηηθηά, ηε ρακέλε εμσηηθή
ζχδπγν, ηνλ ρακέλν καγηθφ αξξαβσληαζηηθφ, ηνλ ρακέλν αξξαβσληαζηηθφ πνπ έρεη
114
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πιάζεη κε ηα ρέξηα ηεο ε εξσίδα, ηνλ ρακέλν ππεξθπζηθφ ζχδπγν θαη ηε ρακέλε
ζχδπγν.
ην παξακχζη απφ ηε κχξλε «Δ πεηξσκέλε» ν ήξσαο, ήδε παληξεκέλνο θαη
παηέξαο, θεχγεη γηα λα βξεη ηελ ηχρε ηνπ, δειαδή εξγαζία θαη ρξήκαηα γηα λα ζξέςεη
ηελ νηθνγέλεηά ηνπ: «Καη εζεθψζεθε έλα πξσί, επήξε έλα κπαζηνχλη, ηξία δεπγάξηα
ζηδεξέληα παπνχηζηα, έλαλ ηνπξβά θαγηά, ςσκηά θαη παμηκάδηα, ηνλ εθξέκαζε ζηνλ
ψκν ηνπ θαη ήθπε απφ ηελ πνιηηεία ηνπ…».
ην παξακχζη «Ο Υξπζνβεξγαξήο» δηαβάδνπκε: «Σνπ ‟πε ινηπφλ (ζηνλ
παηέξα ηεο) λα ηεο θάκεη ηξία δεπγάξηα ζηδεξέληα παπνχηζηα. Ο παηέξαο ηεο
ιππήζεθε πνιχ γηα ην ρσξηζκφ ηεο θφξεο ηνπ θαη εηνίκαζε θαη ηξνθέο θη απηή
έθπγε…».
Ο ήξσαο ζην παξακχζη «Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη θη ν αεηφο» θαηαζθεπάδεη
κφλνο ηνπ θαζ‟ ππφδεημε ηεο εμσηηθήο αξξαβσληαζηηθηάο ηνπ ηα ζηδεξέληα πνδήκαηα
θαη ην ζηδεξέλην δεθαλίθη θαη πεξπαηεί κε απηά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε
ρξφλσλ.
ην παξακχζη «Ο γηνο ηεο ρήξαο» ε εμσηηθή ζχδπγνο πξηλ εμαθαληζηεί κε ηα
παηδηά ηεο, αθήλεη παξαγγειηά θαη ππφδεημε ζηελ πεζεξά ηεο: «Πεο ηνπ αληξφο κνπ
λα πάξεη έλα δεπγάξη παπνχηζηα ζηδεξέληα θαη κηα καγθνχξα ζηδεξέληα θαη λα ‟ξζεη
λα κ‟ εχξεη».
Ο βαζηιηάο - παηέξαο ηεο Μαξγεληίλαο, ηεο εξσίδαο ηνπ παξακπζηνχ «Ο
Μέγαο Ώιέμαλδξνο», ηελ πξνκεζεχεη κε ζαξάληα δεπγάξηα ζηδεξέληα παπνχηζηα,
ππεξέηεο θαη κνπιάξηα θνξησκέλα κε ιίξεο.
Δ εξσίδα ηνπ «Μνζθάκπαξε» δηαηάδεη λα ηεο θηηάμνπλ ηέζζεξα δεπγάξηα
ζηδεξέληα παπνχηζηα θαη αθνχ εηνηκαζηεί, ν παηέξαο ηεο ηήο δίλεη έλα πνπγθί γεκάην
ιίξεο. Δ «ΐαζηινθφξε πνπ δε γεινχζε» (εξσίδα ζην νκψλπκν παξακχζη) πξέπεη λα
ιηψζεη ζαξάληα δεπγάξηα ζηδεξέληα παπνχηζηα γηα λα βξεη ηνλ ζχδπγφ ηεο πνπ είλαη
αξθνχδα, αθνχ δελ κπφξεζε λα θξαηήζεη ην κπζηηθφ γηα ηελ ππεξθπζηθή ηνπ
ηδηφηεηα.
Ο ήξσαο ζην παξακχζη «Σα ηξία αδέξθηα θαη νη ηξεηο αδεξθέο» δεηά απφ ηνλ
βαζηιηά θαη πεζεξφ ηνπ έλα δεπγάξη ζηδεξέληα ηζαξνχρηα θαη έλα ζηδεξέλην δεθαλίθη
θαη μεθηλά λα αλαδεηήζεη ηε ζχδπγφ ηνπ πνπ απήγαγε ν ηδεξέληνο Άλζξσπνο.
χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Propp, νη αληηιήςεηο ησλ ιαψλ γηα ην ηαμίδη ηνπ
λεθξνχ πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη ηαθηθά έζηκα έρνπλ δηαηεξεζεί
ζην παξακχζη αθξηβψο ζην κνηίβν ησλ ζηδεξέλησλ παπνπηζηψλ θαη ηνπ ζηδεξέληνπ
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ξαβδηνχ: «Καλείο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη ηα παπνχηζηα, ην ξαβδί θαη ην ςσκί
ήηαλ απηά ηα αληηθείκελα κε ηα νπνία «εμφπιηδαλ» νη άλζξσπνη θάπνηε ηνπο λεθξνχο
γηα ην ηαμίδη ηνπο ζην άιιν θφζκν. Ώξγφηεξα έγηλαλ ζηδεξέληα, θάηη πνπ ζπκβφιηδε
ην πφζν καθξχο είλαη ν δξφκνο».115
Σν κπαζηνχλη (δεθαλίθη, καγθνχξα, καηζνχθα) εκθαλίδεηαη ζην πιηθφ καο επηά
θνξέο. ε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο είλαη ζηδεξέλην θαη ζε ηξεηο απφ απηέο ζπλνδεχεη ηα
ζηδεξέληα παπνχηζηα. ε κηα πεξίπησζε απφ ην βάξνο ηνπ (500 νθάδεο) ππνζέηεη
θαλείο φηη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ είλαη κέηαιιν, σζηφζν είλαη επίζεο
αμηνζεκείσην φηη ζην ίδην παξακχζη, δελ ην παίξλεη θαηά ηελ αλαρψξεζε, αιιά φηαλ
ζπλαληά ηνλ γέξν ηνπ δάζνπο. Σν ξαβδί είλαη θηηαγκέλν απφ ζίδεξν θαη είλαη
εμαηξεηηθά βαξχ. Μεξηθέο θνξέο ν ήξσαο ην πεηάεη ςειά γηα λα ην δνθηκάζεη. Πνηέ
ην ξαβδί δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο φπιν θαη ζηελ αθήγεζε ε κνλαδηθή θνξά πνπ
αλαθέξεηαη, είλαη ζηελ αξρή.
κσο ε καγθνχξα θαίλεηαη φηη έρεη ηε ιεηηνπξγία φπινπ ζηα παξακχζηα «Ο
βαζηιέαο ησλ πνπιηψλ», «Ο Ώζζνπνχηεο» θαη «Σα ηξία αδέξθηα θαη νη ηξεηο
αδειθέο». Δ εξσίδα ηνπ «ΐαζηιέα ησλ πνπιηψλ» ρξεζηκνπνηεί κηα απιή καγθνχξα
θαη σο ξαβδί νδνηπνξίαο, αιιά θαη σο φπιν, πξνθεηκέλνπ λα ζθνηψζεη έλα κηθξφ
θηδηνχ, έλα πεξηζηεξάθη θαη έλα κηθξφ αεηνχ, γηα λα πάξεη κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο
πνπ ζα ζεξαπεχζνπλ ηνλ ρακέλν αξξαβσληαζηηθφ ηεο. Ο Ώζζνπνχηεο φκσο φηαλ
εηνηκάδεηαη γηα λα πάεη λα βξεη ηα ρακέλα ηνπ αδέξθηα θαη ηελ Πεληάκνξθε, παίξλεη
καδί ηνπ ηε ζηδεξέληα ηνπ καηζνχθα θαη κε απηή ρηππά ηξεηο θνξέο ην δξάθν, ν
νπνίνο βγάδεη απφ κέζα ηνπ ηνπο δχν αδεξθνχο ηνπ ήξσα θαη κηα γξηά. Σν ίδην θαη ν
ηξίηνο ν κηθξφηεξνο, ηε ζηηγκή πνπ ζέιεη λα απνηειεηψζεη ηνλ ηδεξέλην Άλζξσπν
πνπ είρε απαγάγεη ηε ζχδπγφ ηνπ: ηνλ ρηππά κε ην ζηδεξέλην δεθαλίθη, αθνχ ην ζψκα
ηνπ είλαη πιένλ «θξεαηέλην» θαη ηνλ αθήλεη «μεξφλ, ζηνλ ηφπν».
Γηα λα εμεγήζνπκε ηελ εκθάληζε ηεο καγθνχξαο σο φπινπ ή σο νδνηπνξηθνχ
ξαβδηνχ θαη φπινπ ζπγρξφλσο, αλαηξέρνπκε ζηελ εμήγεζε πνπ δίλεη ν Propp, φηη
δειαδή ην κπαζηνχλη „„κεηακνξθψλεηαη‟‟ ζε φπιν θαη ιεηηνπξγεί σο ηέηνην κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ραζεί ηειείσο ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ κνηίβνπ. ηαλ
δειαδή νη αθεγεηέο δελ θαηαλννχλ πιένλ ηε ζεκαζία ηνπ κνηίβνπ ησλ ηξηψλ
αληηθεηκέλσλ κηινχλ γηα ηε καηζνχθα ή ηε καγθνχξα σο φπιν ζηα ρέξηα ηνπ ήξσα.

115

Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, φ. π., ζ. 56

58
Ώπφ ην πιηθφ πξνθχπηεη φηη καδί κε ην ξαβδί ν ήξσαο παίξλεη καδί ηνπ θαη έλα
ζηδεξέλην ςσκί θαη ζηδεξέληεο κπφηεο. Ο Propp αλαθέξεη φηη απφ απηήλ ηελ ηξηάδα
ησλ αληηθεηκέλσλ ζπρλά απνπζηάδνπλ έλα ή δχν κέξε. Αειαδή, αξθεηά ζπρλφηεξα
ζπλαληά θαλείο κφλν ηα παπνχηζηα, κφλν ην ςσκί ή κφλν ην ξαβδί. Ή δχν απφ ηα
ηξία αληηθείκελα ζε ζπλδπαζκφ. Καη αληί ηνπ νδνηπνξηθνχ ξαβδηνχ εκθαλίδεηαη έλα
ξαβδάθη ή κπαζηνχλη πνπ κεηαηξέπεηαη ζε φπιν, αιιά δελ παίδεη πνηέ ην ξφιν ηνπ
φπινπ. «Ώπηφ ην ηξηπιφ ζηνηρείν έρεη δηαηεξεζεί θαιχηεξα ζηα παξακχζηα φπνπ ε
εξσίδα επηδίδεηαη ζε αλαδήηεζε θαη απηφ δηφηη ε κνξθή ηεο γπλαίθαο δελ ζπλδέεηαη
κε έλα φπιν. Βδψ ην ξαβδί έρεη δηαηεξήζεη ζπλερφκελα ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή»116. Ο
Propp παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε αληίιεςε φηη ν λεθξφο θεχγεη
γηα έλα πνιχ καθξχ ηαμίδη είλαη παγθφζκηα. Νεθξηθά έζηκα απφ πνιινχο πνιηηηζκνχο
πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε δίπια ζην ιείςαλν ελφο ή πεξηζζφηεξσλ δεπγαξηψλ
παπνπηζηψλ, ςσκηνχ ή άιισλ εηδψλ πξφρεηξεο ηξνθήο θαη ξαβδηνχ. Πφζν εχθνιν
είλαη λα ιηψζνπλ έλα, ηξία, ελλέα ή ζαξάληα δεπγάξηα παπνχηζηα απφ ζίδεξν; Σφζν
εχθνιν είλαη λα βξεη ν ήξσαο απηφ ην πξφζσπν ή ην αληηθείκελν πνπ αλαδεηά.
Βίλαη ζθφπηκν λα ζπκπεξηιεθζεί ε άπνςε ηνπ κειεηεηή Charuzin, ζηνλ νπνίν
παξαπέκπεη ν Propp. Ο Charuzin έγξαςε κηα κειέηε γηα ηνπο Ρψζνπο Λάπσλεο
δηαηείλεηαη φηη αλάινγα κε ην είδνο ηεο αληίιεςεο γηα ην ζάλαην είλαη θαη ηα
αληηθείκελα κε ηα νπνία εθνδηάδνπλ ηνλ λεθξφ ζην κλήκα ή θαίλε καδί κε ην
ιείςαλν. Ώλ νη άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη ν λεθξφο έρεη λα δηαλχζεη καθξχ δξφκν δηά ηνπ
πγξνχ ζηνηρείνπ, ηφηε ηνλ εθνδηάδνπλ κε έλα θαξάβη. Ώλ ζεσξνχλ φηη έρεη κπξνζηά
ηνπ κηα καθξά νδνηπνξία ηνλ εθνδηάδνπλ κε αλζεθηηθά ππνδήκαηα. Παξφκνηα άπνςε
εθθξάδεη ν Anučin πνπ γξάθεη γηα ηα έιθεζξα, ηηο βάξθεο θαη ηα άινγα ζηηο ηειεηέο
ηαθήο: «Ώλ ν δξφκνο γηα εθεί πεξλά δηα μεξάο, δηαθξίλεηαη ε θξνληίδα λα
δηεπθνιπλζεί ε δηάβαζε γηα ηνλ λεθξφ θνξψληαο ηνπ κπφηεο, δίλνληάο ηνπ έλα
κπαζηνχλη θαη ηα παξφκνηα».117
Ο ήξσαο ινηπφλ αλαρσξεί γηα ηνλ άιιν θφζκν. Σα ζηδεξέληα παπνχηζηα είλαη
έλδεημε γη‟ απηφ. Με δεδνκέλε ηελ έλδεημε απηή, ν Propp αλαξσηηέηαη γηα ηηο
πξνεθηάζεηο ζε κηα πξψηε πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ πξνθίι ηνπ ήξσα, πνπ
θηλνχληαη πξνο δχν θαηεπζχλζεηο: 1) Βίλαη δπλαηφλ αθελφο λα ζεσξήζνπκε ηνλ ήξσα
σο έλα λεθξφ θαη λα παξαηεξήζνπκε κέζα απ‟ απηφλ ηηο πίζηεηο θαη αληηιήςεηο γχξσ
απφ ην ζάλαην ή 2) αθεηέξνπ λα ηνλ ζεσξήζνπκε σο θάπνηνλ πνπ επηζθέπηεηαη
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δσληαλφο ηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ θαη άξα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε έλαλ ζακάλν. Μέζα
απφ ηελ παλάξραηα πξαθηηθή ηνπ ζακαληζκνχ γελλήζεθε ε ηδέα γηα ην ηαμίδη ηεο
αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο, πνπ „δηαρσξίδεηαη‟ απφ ην ζψκα θαηά ηελ έθζηαζε, ζε
άιινπο, παξάιιεινπο θφζκνπο, κεηαμχ απηψλ θαη ζην βαζίιεην ησλ λεθξψλ. Δ
εκπεηξία απηή «βαζίδεηαη ζηελ εθζηαηηθή θαηαιεςία ελφο ραξηζκαηηθνχ πξνζψπνπ
ην νπνίν βηψλεη έλα είδνο ζαλάηνπ-ελ-δσή, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε ζπλείδεζή ηνπ
ηαμηδεχεη καθξηά απφ ην ζψκα (πνπ είλαη θαη ε θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ εθζηάζηο) θαη βηψλεη ηξνκαθηηθέο πεξηπέηεηεο ζηνλ θφζκν ησλ πλεπκάησλ θαη ησλ
δαηκφλσλ».118
χκθσλα κε ηνλ Propp, «ηα ζηδεξέληα παπνχηζηα είλαη έλα ζεκάδη γηα ηελ
αλαρψξεζε ηνπ ήξσα ζηνλ άιιν θφζκν. Έλα άιιν εξψηεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη
ζε ζρέζε κε απηφ, είλαη απηφ γηα ην ραξαθηήξα ηνπ ήξσα: πνηνο είλαη απηφο - έλαο
δσληαλφο πνπ πάεη ζην βαζίιεην ησλ λεθξψλ, ή έλαο λεθξφο, ζηνπ νπνίνπ ηε κνξθή
εθθξάδνληαη νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ πεξηπιάλεζε ηεο ςπρήο; […] ηαλ ν ήξσαο
θπλεγάεη έλα θαθφ πλεχκα, πνπ έρεη θιέςεη ηε βαζηινπνχια, ιεηηνπξγεί αθξηβψο
φπσο ν ζακάλνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ήηαλ μεθάζαξε ε ζχλζεζε ηεο πινθήο: ε
θφξε θιάπεθε απφ έλαλ δξάθν, ν ηζάξνο θσλάδεη έλαλ δπλαηφ ζακάλν, έλαλ κάγν,
έλαλ πξφγνλν θαη απηφο ηελ αλαδεηά.»119 Ση είλαη ζηελ νπζία ηνπ απηφ ην ηαμίδη
αλαδήηεζεο; Ση ζπκβνιίδεη ε καθξηά πεξηπιάλεζε πνπ είλαη γεκάηε ηαιαηπσξίεο,
θηλδχλνπο θαη ζπλαπαληήκαηα;
Α. IΗΗ. Ση θηλεηνπνηεί ηελ αλαρώξεζε;
Με βάζε ην πιηθφ καο ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ηηο αθφινπζεο
εξσηήζεηο: Ση είλαη απηφ πνπ πξνθαιεί ην ηαμίδη; Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηνπ ήξσα;
Φεχγεη απηνβνχισο ή ζπλαληνχκε θάπνηεο κνξθέο εθδίσμήο ηνπ; πλήζσο ην ηαμίδη
παίξλεη ηε κνξθή αλαδήηεζεο θάπνηνπ πξνζψπνπ ή θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ. Πνηνί
ηχπνη αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη ζηα παξαδείγκαηα ηεο ζπιινγήο καο; Πνηνο ηχπνο
θαίλεηαη λα είλαη επηθξαηέζηεξνο;
Σα παξακχζηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπιινγή ησλ παξαδεηγκάησλ ηεο εξγαζίαο καο
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, κε θξηηήξην ηνλ ηχπν πνπ
ιακβάλεη ε αλαδήηεζε ηνπ ήξσα ή ηεο εξσίδαο. Ώπηφ ην νπνίν αλαδεηείηαη (ν ζηφρνο
118
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Φ. Σεξδάθεο, Θάλαηνο θαη εζραηνινγηθά νξάκαηα, Βθδφζεηο Ώξρέηππν, 2003, ζ. 13.
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, φ. π., ζ. 58
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ηεο αλαδήηεζεο) είλαη απηφ πνπ θηλεηνπνηεί ηελ αλαρψξεζε θαη ην ηαμίδη.
Αηακνξθψλνληαη ινηπφλ νη θαηεγνξίεο σο εμήο:
Ώ) Ώλαδήηεζε ηχρεο: Ο ήξσαο αλαρσξεί θαη παίξλεη ην δξφκν ηνπ «γηα λα βξεη ηελ
ηχρε ηνπ» ή «λ‟ απνρηήζεη φλνκα». Ο ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ άιινηε αλαθέξεηαη ξεηά
θαη άιινηε ππνλνείηαη. Ο λεαξφο θεχγεη πξνο ην άγλσζην, γηα λα θαηαθέξεη λα
ραξάμεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία κέζα ζηνλ θφζκν, λα δνθηκάζεη ηηο ηθαλφηεηέο
ηνπ θαη λα γλσξίζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ. Ώπνρσξίδεηαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο
παηξηθήο νηθνγέλεηαο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ επηινγέο,
λα κάζεη απφ απηέο θαη λα νδεγεζεί ηειηθά ζε απηφ πνπ ν ίδηνο ζα δεκηνπξγήζεη,
θαζψο ζα κπεζεί ζηελ ελήιηθε δσή θαη ζα αλεμαξηεηνπνηεζεί.120 Κάπνηεο θνξέο ην
θίλεηξν ηεο αλαρψξεζεο θαίλεηαη λα είλαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο ή ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο ν ήξσαο θεχγεη γηα λα εξγαζηεί καδί κε θάπνην ζπλέηαηξν, αιιά απφ φζα
ζπκβαίλνπλ ζην ηαμίδη ηνπο, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη δελ πξφθεηηαη θπζηθά κφλν γη‟
απηφ. Πνιχ ζπρλά, κέζα απφ εζηθέο δνθηκαζίεο θξίλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα
ηνπ ήξσα θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ηνπ πξνο φζνπο θαη φζα ζπλαληήζεη
ζα εμαξηεζνχλ φια.
ΐ) Ώλαδήηεζε ζπδχγνπ: ηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο
ππνθαηεγνξίεο, κε θξηηήξην ηε ζέζε θαη ηε κνξθή ηεο αλαδήηεζεο ζηηο παξαιιαγέο
ηνπ πιηθνχ καο: α) i) H άηπρε λεαξή εξσίδα αλαρσξεί αλαδεηψληαο «ηελ ηχρε ηεο»,
πνπ είλαη έλαο ππεξθπζηθφο ζχδπγνο. ηηο ζρεηηθέο παξαιιαγέο (ΏΣU425Ώ)
απνπζηάδεη ην επεηζφδην ηεο πξψηεο έλσζεο ηνπ δεπγαξηνχ θαη ηνπ ρσξηζκνχ ηνπο
θαη ε αθήγεζε παξνπζηάδεη κφλν ηελ θνπέια λα πεξλά δνθηκαζίεο ζε έλα ππφγεην
κέξνο, γηα λα θαηαιήμεη ηειηθά ζε γάκν κε ηνλ ππεξθπζηθφ ζχδπγν. ii) Ώληίζεηα, ζε
άιια παξακχζηα ηεο ππννκάδαο απηήο, ε αθήγεζε παξνπζηάδεη θαη ηελ πξψηε έλσζε
ηνπ δεπγαξηνχ. Δ άηπρε θνπέια ζπλαληά, κεηά απφ αλαδήηεζε, ηελ «ηχρε» ηεο, ηνλ
ππεξθπζηθφ ππνςήθην ζχδπγν, θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ράλεη θαη ηνλ μαλαβξίζθεη, β) Δ
120

Δ Εθηγέλεηα Σξηάληνπ ζηε κειέηε ηεο κε ηίηιν «Δ αθεγεκαηηθή ηέρλε ηνπ Γ. ΐηδπελνχ» αλαθέξεη
ηα εμήο, θαζψο δηαπηζηψλεη έλαλ ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζηηο κπεηηθέο δνθηκαζίεο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ θαη
ζηε δνθηκαζία πνπ πθίζηαηαη ν εγγνλφο ηνπ παππνχ ζην δηήγεκα Τν κόλνλ ηεο δσήο ηνπ ηαμίδηνλ, κέζα
απφ ηελ νπνία ν λεαξφο ζα απνδεηρζεί ηθαλφο λα εηζέιζεη ζηελ ελήιηθε δσή: «Σν παξακχζη
απνηππψλεη παλάξραηεο ηειεηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ηε κχεζε ησλ λέσλ ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Ώπηφ
είλαη θαλεξφ ηδηαίηεξα ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ παξακπζηνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ήξσαο θαιείηαη
λα αληαπεμέιεζη ζηηο δνθηκαζίεο θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηνλ θχξην άζιν, πνπ ζα ηνπ δψζεη ηε λίθε. ηε
κνξθή ηνπ παξακπζηνχ, νξίδεηαη απφ ηηο ιεηνηπξγίεο αλαρώξεζε θαη επηζηξνθή ηνπ ήξσα, φπνπ
απνηππψλνληαη ηα ηειεηνπξγηθά ζηάδηα κχεζεο ηνπ λένπ εθήβνπ. […] Ο ΐ. Πξνπ νδεγείηαη, απφ ηα
ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα παξακχζηα, λα ζεσξήζεη πσο ην κπεηηθφ ηαμίδη είλαη έλαο
ζπκβνιηζκφο ηνπ ζαλάηνπ». (Ε. Σξηάληνπ, Τα δάρηπια ζην θηιηαηξό… Σηαζκνί ζηελ παιηόηεξε
πεδνγξαθία καο, Βθδφζεηο Ίσλ, Ώζήλα 2012, ζ. 88 - 89)
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εξσίδα αλαρσξεί γηα λα αλαδεηήζεη ηνλ ρακέλν ππεξθπζηθφ ζχδπγν ή
αξξαβσληαζηηθφ ηεο, ηνλ νπνίν ζηεξήζεθε απφ δηθφ ηεο ζθάικα, γ) i) Ο ήξσαο ζην
πξψην κέξνο ηνπ παξακπζηνχ αλαρσξεί γηα λα βξεη ηελ ηχρε ηνπ, επηζηξέθεη έρνληαο
λπκθεπζεί κηα ππεξθπζηθή ζχδπγν θαη ζην δεχηεξν κέξνο ηελ ράλεη θαη αλαρσξεί γηα
λα ηε βξεη θαη λα ηελ μαλαθεξδίζεη121, ii) o ήξσαοζην πξψην κέξνο ηνπ παξακπζηνχ
επηζθέπηεηαη καδί κε ηνπο δχν κεγαιχηεξνπο αδειθνχο ηνπ ηηο αδειθέο ηνπο πνπ είλαη
παληξεκέλεο κε ππεξθπζηθνχο ζπδχγνπο. ην δεχηεξν κέξνο ν ήξσαο αλαδεηά ηε
ρακέλε ζχδπγφ ηνπ πνπ απήγαγε ν ηδεξέληνο Άλζξσπνο, δ) Ο ήξσαο κε ηα αδέξθηα
ηνπ μεθηλνχλ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ησλ κειινληηθψλ ζπδχγσλ ηνπο (49, ΏΣU302
άηηηιν παξακχζη απφ ηε άκν).
Γ) Ώλαδήηεζε ελφο πνιχηηκνπ αληηθεηκέλνπ: Σα αληηθείκελα πνπ αλαδεηνχληαη είλαη
καγηθά θαη βξίζθνληαη πάληα ζε έλα πνιχ καθξηλφ κέξνο, φπνπ νδεγείηαη ν ήξσαο
(ζπρλά ν ηξίηνο θαη κηθξφηεξνο αδειθφο) κφλν φηαλ αθνινπζήζεη «ηνλ δξφκν πνπ
πάεη θαη δελ γπξίδεη». ηα παξαδείγκαηά καο παξνπζηάδνληαη ηα εμήο: ην αζάλαην
λεξφ (ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο), ην δαρηπιίδη ηεο λεθξήο κεηέξαο ηνπ ήξσα, ε ρξπζή
θαλάηα ηνπ βαζηιηά πνπ έθιεςε έλαο ρξπζφο αεηφο, ην αθνίκεην θαληήιη, ην πνπιί η‟
αεδφλη θαη ρψκα πνπ ζα ραξίζεη μαλά ηελ φξαζε ζηνλ ηπθιφ βαζηιηά.122 Ο ήξσαο
καδί κε ην αληηθείκελν ηεο απνζηνιήο ηνπ θέξλεη ζπλήζσο απφ ην «καθξηλφ
βαζίιεην» θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά αληηθείκελα – πεηζηήξηα: απηά αθελφο
απνδεηθλχνπλ φηη φλησο βξέζεθε εθεί θαη αθεηέξνπ ηνλ δηθαηψλνπλ απέλαληη ζηνπο
δχν κεγαιχηεξνπο αδειθνχο ηνπ, πνπ επηρεηξνχλ λα ζθεηεξηζηνχλ ηελ επηηπρία ηνπ.
Αίθαηα απνιακβάλεη ζην ηέινο ηελ επγλσκνζχλε θαη ηελ αλαγλψξηζε: θεξδίδεη
ρξήκαηα απφ ην αληηθείκελν πνπ έθεξε, θιεξνλνκεί ην βαζίιεην ηνπ παηέξα ηνπ θαη
ζπρλά λπκθεχεηαη ηελ πεληάκνξθε αγαπεκέλε ηνπ, πνπ έρεη θέξεη καδί ηνπ απφ ην
καθξηλφ ηαμίδη.
ηελ πεξίπησζε ηνπ «Κπξ ΐνξηά» ε απνζηνιή είλαη νπζηαζηηθά έλα ζηνίρεκα:
αληαγσληζκφο κεηαμχ δχν εμαδέιθσλ γηα ην πνηνο ζα θαηνξζψζεη λα θέξεη ην
121

Μηα ελδηαθέξνπζα ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εμσηηθήο ζπδχγνπ (ΏΣU400) θάλεη ε Ώ.
Ώγγεινπνχινπ ζην άξζξν ηεο Greek legends about Fairies and related Tales of Magic ζην Fabula,
ηφκνο 51, 2010, ζ. 217 -224.
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Δ Μ. Παπαρξηζηνθφξνπ ζεκεηψλεη φηη «απφ αθεγεκαηηθή άπνςε, ζε φζα παξακχζηα ην
ρξεζηκνπνηνχλ, ην καγηθφ θάξκαθν απνηειεί ζπζηαηηθφ απηήο ηεο δηαδξνκήο (απφ ηελ αζθάιεηα ηεο
γλψξηκεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο ζηελ σξηκφηεηα ηεο ελήιηθεο δσήο): είηε ζπλδέεηαη κε ηελ ίδηα ηε
γέλλεζε ηνπ ήξσα, άξα ηνλ ζεκαηνδνηεί εκκέζσο πιελ ζαθψο, είηε απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο
δνθηκαζίαο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ν ήξσαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε πινθή ηνπ παξακπζηνχ.
ηνλ αληίπνδα ε αζζέλεηα/ πάζεζε, πνπ ην απαηηεί γηα ηε ζεξαπεία ηεο, είηε είλαη αλεμήγεηα δνζκέλε
ζηελ αξρή ηεο πινθήο, είηε επέξρεηαη αξγφηεξα, ζαλ απνηέιεζκα ηηκσξίαο, θαηάξαο ή δνινπινθίαο».
Παξακπζία θαη ίαζηο ζην Αξραηνινγία θαη Τέρλεο, ηεχρνο 104, επηέκβξηνο 2007, ζ. 25.
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αζάλαην λεξφ. Δ εξσίδα, κεηακθηεζκέλε ζε άλδξα, ηα θαηαθέξλεη θαη απνδεηθλχεηαη
αμηφηεξε ηνπ αξζεληθνχ αληηπάινπ ηεο. κσο ην παξακχζη δελ νινθιεξψλεηαη εδψ.
«Δ „„επηηπρία‟‟ ηεο δεκηνπξγεί θαηλνχξγηα πξνβιήκαηα, πνπ παξαπέκπνπλ ζε απηά
ησλ εξσίδσλ πνπ αλαδεηνχλ ζχδπγν».123 Μεηά ηελ επηζηξνθή ηεο ζην παηξηθφ ζπίηη,
αθνινπζεί ε απαγσγή ηεο απφ ηα πεξηζηέξηα ηεο κάγηζζαο κεηέξαο ηνπ θπξ ΐνξηά. Ο
„άγξηνο‟ θπξ ΐνξηάο είρε ππνβάιιεη ηελ εξσίδα ζε δηάθνξεο δνθηκαζίεο πξηλ λα ηεο
δψζεη ην αζάλαην λεξφ θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηελ απνρσξίζηεθε ππνθέξεη. ηαλ
μαλαζκίγνπλ ζηνλ πχξγν ηνπ, κε ηε δχλακε ηεο αγάπεο ηα κάγηα ιχλνληαη, θάησ απφ
ηνλ άγξην βνξηά θαλεξψλεηαη έλα βαζηιφπνπιν θαη νη δχν λένη παληξεχνληαη.. Πίζσ
απφ ην ηαμίδη αλαδήηεζεο ελφο πνιχηηκνπ αληηθεηκέλνπ παξνπζηάδεηαη εδψ έλα
κπεηηθφ ηαμίδη ηεο λεαξήο εξσίδαο ζηελ εξσηηθή επηθνηλσλία κε ην άιιν θχιν.
Ώπνθξχπηνληαο ηε γπλαηθεία ηεο ηαπηφηεηα επηηπγράλεη κε αλδξεία ζηηο δνθηκαζίεο,
παξφιν πνπ ν θπξ ΐνξηάο ππνπηεχεηαη ην θχιν ηεο. Σειηθά, κε ηελ θαηάξγεζε ηεο
αλδξηθήο ηαπηφηεηαο, κπνξεί λα ζρεηηζηεί κε άλδξα θαη λα νδεγεζεί ζην γάκν. «Δ
ίδηα ε κεηακθίεζε γίλεηαη κηα λέα ζηξαηεγηθή ζηελ εξσηηθή κχεζε ηεο εξσίδαο θαη
ζηελ θαηάθηεζε ελφο εξαζηή. Δ κπεηηθή δηάζηαζε ηνπ παξακπζηνχ θαίλεηαη ζηηο
δνθηκαζίεο ηνπ θχινπ». 124
ην παξακχζη ηεο Ώρειψλαο παξαθνινπζνχκε κηα ερζξηθή απνζηνιή: ν
βαζηιηάο – παηέξαο ζπκκαρεί κε ηνπο δχν κεγαιχηεξνπο γηνπο ηνπ θαη ηηο γπλαίθεο
ηνπο θαη απφ θζφλν γηα ηελ νκνξθηά ηεο ππεξθπζηθήο ζπδχγνπ ηνχ ηξίηνπ
κηθξφηεξνπ βαζηιφπνπινπ, ην ζηέιλεη λα θέξεη ην δαρηπιίδη ηεο λεθξήο κεηέξαο ηνπ.
Δ ππεξθπζηθή ζχδπγνο ζπκβνπιεχεη ην βαζηιφπνπιν θαη ηνπ παξέρεη ηα καγηθά κέζα
πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα επηηχρεη λα ηαμηδέςεη ζηνλ άιιν θφζκν θαη λα θέξεη ην
δαρηπιίδη. Σν δεπγάξη ιπηξψλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο θαηάξαο ηεο λεθξήο κεηέξαο:
φηαλ νη επίβνπινί ηνπ αληηθξίδνπλ ην δαρηπιίδη ηεο «ιεηψλνπλ θαη εμαθαλίδνληαη».
Ήξσαο ζην παξακχζη «Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αζάλαην λεξφ» είλαη ν γακπξφο
ηνπ βαζηιηά, ζχδπγνο ηεο κηθξφηεξεο απφ ηηο ηξεηο θφξεο ηνπ. ΐξίζθεηαη ζε
δπζκέλεηα θαη είλαη ζηφρνο ριεπαζκψλ απφ ηνπο άιινπο δχν γακπξνχο ηνπ βαζηιηά
θαη ηνλ ίδην, εμαηηίαο ηεο εκθάληζήο ηνπ. Γνπλ κε ηε βαζηινπνχια ζε κηα θαιχβα.
Ώπνθαζίζηαηαη φκσο θαη θεξδίδεη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ πεζεξνχ
ηνπ κέρξη πνπ γίλεηαη θιεξνλφκνο ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο, φηαλ ηνπ θέξλεη ην
123

Ά. Ώγγεινπνχινπ - Μ. Καπιάλνγινπ - Β. Καηξηλάθε, Δπεμεξγαζία παξακπζηαθώλ ηύπσλ θαη
παξαιιαγώλ ΑΤ 500 – 559, < Γεσξγίνπ Ώ. Μέγα, Καηάινγνο ειιεληθώλ παξακπζηώλ - 4>, ΕΏΒΝ,
Ώζήλα 2004, ζ. 246.
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Ά. Ώγγεινπνχινπ – Μ. Καπιάλνγινπ – Β. Καηξηλάθε, φ. π., ζ. 247.
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αζάλαην λεξφ κε ην νπνίν ν βαζηιηάο μαλαβξίζθεη ην θσο ηνπ. Βίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ
ζην παξακχζη απηφ, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ε ηππηθή βάζε γηα ηελ αλαρψξεζε,
δειαδή ην παηξηθφ ζπίηη, αιιά βάζε εθθίλεζεο γίλεηαη ην κέξνο φπνπ ν ήξσαο
λπκθεχεηαη.
Α) Ώλαδήηεζε κηαο λέαο γπλαίθαο κε εμσηηθή θχζε, ππεξθφζκηα νκνξθηά θαη
αθαηακάρεηα ζέιγεηξα: ε δεθαπέληε παξαδείγκαηα ηεο ζπιινγήο καο ζηφρνο ηεο
αλαδήηεζεο είλαη ε θαηάθηεζε κηαο ππεξθπζηθήο γπλαίθαο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα
ππεξθπζηθφ κέξνο, φπνπ νδεγεί κφλν ν δξφκνο πνπ «πάεη θαη δελ γπξλάεη». Δ
κνξθε ηνπ θφζκνπ ππεξέρεη ζε ζρέζε κε θάζε θνηλή ζλεηή, αθνχ δηαζέηεη
κνλαδηθή σξαηφηεηα θαη εληειψο μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ
εμσηηθή ηεο θχζε: είλαη άζπξε ζαλ ην ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην αίκα, θφξε κηαο
ιάκηαο, δεη κέζα ζε έλα πνξηνθάιη ή ιεκφλη, είλαη αεξηθφ απφ ηνλ άιιν θφζκν, είλαη
άζπαξηε θαη αγέλλεηε, αθίιεηε, ηελ ζπλνδεχεη θαη ηε δεζκεχεη κηα θαηάξα πνπ ηεο
δίλεη ε κεηέξα ή ν παηέξαο ηεο (επίζεο ππεξθπζηθά φληα), είλαη κάγηζζα, θαηέρεη ην
αζάλαην λεξφ ή μέξεη φηη «κφλν ην άινγν ηνπ δξάθνπ μέξεη ην δξφκν γηα ην αζάλαην
λεξφ». Σν κέξνο πνπ βξίζθεηαη «ε εμσηηθή»ην μέξεη κφλν έλα πνπιί, ή πξφθεηηαη κηα
πνιχ απζηεξά απνκνλσκέλε βαζηινπνχια. πνηνο θνηκεζεί κε ηελ κνξθε, απνθηά
μαλά λεφηεηα θαη ξψκε.
Δ νκνξθηά ηεο είλαη ηφζν θεκηζκέλε, ψζηε έρεη παξαθηλήζεη πνιινχο λα
επηρεηξήζνπλ λα ηε βξνπλ θαη λα ηελ θεξδίζνπλ, έρνπλ φκσο θαηαιήμεη ζηελ
απνηπρία, ζπρλά πιεξψλνληαο ην ηίκεκα κε ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Δ ππεξθπζηθή
γπλαίθα ρηίδεη πχξγνπο κε ηα θξαλία θαη ηα θφθαιά ηνπο, ε κεηέξα ηεο είλαη
δξαθφληηζζα ή ιάκηα (ή αλήθεη ζε νηθνγέλεηα δξάθσλ) θαη θαηαζπαξάδεη φινπο ηνπο
ππνςήθηνπο. Δ ίδηα είλαη έλα ζεξίν πνπ δελ θαηαθέξλεη λα δακάζεη θαλείο άιινο
εθηφο απφ ηνλ ήξσα, ν νπνίνο παιεχεη ζθιεξά καδί ηεο θαη κε ηε βνήζεηα ελφο
καγηθνχ κέζνπ θαηνξζψλεη λα ηελ ηηζαζεχζεη θαη λα ηελ ππνηάμεη. «Δ αλαδήηεζε ηεο
Πεληάκνξθεο απνηειεί θνηλφ ζέκα δηαθνξεηηθψλ παξακπζηψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη
γχξσ απφ ηε βαζηθή ηδέα ηεο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζ‟ έλαλ ζλεηφ άληξα θαη κηα
γπλαίθα κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. Ο παξακπζηαθφο ήξσαο μεθηλά ζε αλαδήηεζε ηεο
Πεληάκνξθεο, πνπ ηε δσγξαθηά ηεο έρεη θάπνηε δεη κέζα ζε έλα απαγνξεπκέλν
δσκάηην. Δ Πεληάκνξθε πνπ θαηνηθεί ζ‟ έλαλ απνκαθξπζκέλν, καγηθφ ηφπν, καθξηά
απφ ηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ, ζηελ εξεκηά, πξνζθαιεί ηνπο ππνςήθηνπο κλεζηήξεο
λα παιέςνπλ καδί ηεο, απνδερφκελε λα παληξεπηεί κφλν φπνηνλ ηε ληθήζεη ζην
πάιεκα. πρλά πξφθεηηαη γηα κηα κάγηζζα, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη κνξθέο
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ή θαη λα κεηακνξθψλεη ηνπο αληηπάινπο ηεο ζε δψα ή λα ηνπο καξκαξψλεη. Βίλαη
ζπρλά θαξδηνγλψζηεο, γλσξίδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο βνπιέο ησλ αλζξψπσλ».125
Ο Β. Καςσκέλνο ζεκεηψλεη ζρεηηθά φηη «ν ήξσαο επηιέγεη γηα γπλαίθα ηνπ έλα
εμσαλζξψπηλν νλ […], πνπ αληηπξνζσπεχεη κέζα ζην παξακπζηαθφ ζχκπαλ, ηελ
άγξηα θχζε. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο θφξεο ηνπ Αξάθνπ σο ηεο „„πην φκνξθεο ηνπ
θφζκνπ‟‟ εκπεξηέρεη ηελ αληίιεςε φηη θπζηθέο θαη αλζξψπηλεο αμίεο είλαη ζπκβαηέο ∙
θαη κάιηζηα ζηελ άγξηα θχζε κπνξεί λα αλαδεηεζεί ην ηδεψδεο ησλ αλζξψπηλσλ
αμηψλ».126
Κάπνηεο θνξέο (ΏΣU 310 θαη ΏΣU 313) ν ήξσαο κεηά ηε καγηθή θπγή, αθήλεη
πξνζσξηλά ηελ Πεληάκνξθε, κε ηελ ππφζρεζε λα επηζηξέςεη λα ηελ πάξεη θαη λα ηελ
παξνπζηάζεη ζηνπο γνλείο ηνπ σο ηε κειινληηθή ηνπ γπλαίθα. Βθείλε ηνπ δεηά λα κελ
αθήζεη θαλέλαλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ λα ηνλ θηιήζεη, γηαηί ακέζσο ζα ηελ μεράζεη.
Δ απαγφξεπζε απηή φκσο παξαβηάδεηαη θαη ην βαζηιφπνπιν ιεζκνλεί ηελ
αξξαβσληαζηηθηά ηνπ: πξφθεηηαη γηα ην κνηίβν ηεο Λεζκνλεκέλεο Νχθεο. ην ηέινο
σζηφζν ηελ μαλαζπκάηαη, αθνχγνληαο ην ηξαγνχδη ηεο, ηελ ηζηνξία ηεο, αθνχγνληαο
πνπιάθηα απφ δπκάξη λα κηινχλ ή αθνχ πάξεη πίζσ απφ ηε κεηέξα ηεο ηελ νκνξθηά
ηεο. Οη ζπληάθηξηεο ηνπ ειιεληθνχ θαηαιφγνπ ησλ ιατθψλ καγηθψλ παξακπζηψλ
παξαηεξνχλ φηη ην εηζαγσγηθφ κνηίβν ηεο ζαπκάζηαο γέλλεζεο ηεο Πεληάκνξθεο,
πνπ ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο παξαιιαγέο είλαη ζπλήζσο έλα παηδί ηακέλν ζηε κάγηζζα,
δελ εκθαλίδεηαη πνηέ ζηηο ζρεηηθέο ειιεληθέο παξαιιαγέο θαη δηαηππψλνπλ ηνλ εμήο
πξνβιεκαηηζκφ: θαηά πφζν ζηα παξακχζηα πνπ πεξηέρνπλ ην κνηίβν ηεο
ιεζκνλεκέλεο λχθεο απηφ ζπλδέεηαη ηειηθά κε ην αλεμήγεηα εμαθαληζκέλν ζέκα ηεο
ζαπκάζηαο γέλλεζεο κηαο γπλαίθαο κε δαηκνληθή θχζε: «Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα
κειεηεζεί θάπνηε ε ζεκαζία ηεο εκθάληζεο ή εμαθάληζεο ελφο ηφζν πινχζηνπ
εηζαγσγηθνχ κνηίβνπ, φπσο είλαη ε ζαπκαηνπξγή γέλλεζε ηεο εξσίδαο. […] Πνην
είλαη ην βαζχηεξν λφεκα απηήο ηεο ζπιινγηθήο ακλεζίαο πνπ δηαγξάθεη εληειψο απφ
ην παξακχζη ηεο Πεληάκνξθεο ηε ζαπκάζηα γέλλεζε κηαο δαηκνληθήο γπλαίθαο,
δηακνξθψλνληαο έηζη, ρσξίο απηφ ην κνηίβν, έλα κεγάιν νηθφηππν, ηνλ ειιεληθφ;».127
Β) Ώλαδήηεζε ελφο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ: ε δχν παξαιιαγέο ηνπ ΏΣU 451 πνπ
πεξηιακβάλνπκε ζην πιηθφ καο, ε εξσίδα αλαδεηά ηνπο κεγαιχηεξνπο αδειθνχο ηεο
πνπ δελ έρεη γλσξίζεη πνηέ, δηφηη ράζεθαλ ηελ εκέξα ηεο γέλλεζήο ηεο, είηε εμαηηίαο
125

Ά. Ώγγεινπνχινπ – Μ. Καπιάλνγινπ – Β. Καηξηλάθε, φ. π., ζ. 310 – 311.
Β. Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία,Βθδφζεηο Παηάθε, Ώζήλα 2003, 226 – 242.
127
Ά. Ώγγεινπνχινπ – Ώ. Μπξνχζθνπ, Δπεμεξγαζία παξακπζηαθώλ ηύπσλ θαη παξαιιαγώλ ΑΤ 300 –
499, < Γεσξγίνπ Ώ. Μέγα, Καηάινγνο ειιεληθώλ παξακπζηώλ - 3>, ΕΏΒΝ, Ώζήλα 1999, ζ. 181.
126

65
θάπνηαο παξεμήγεζεο, είηε απηφ ζπλέβε σο απνηέιεζκα κηαο θαηάξαο ηνπ παηέξα ή
ηεο κεηέξαο ηνπο. «ην δξφκν δεηάεη ζπκβνπιέο απφ δηάθνξα φληα (δξάθηζζα, ηνλ
ήιην, ην θεγγάξη). ΐξίζθεη η‟ αδέξθηα ηεο ζε έλα ζπίηη ζην δάζνο, ηελ αλαγλσξίδνπλ
θαη κέλεη καδί ηνπο»128. Βπεηδή είλαη ππεχζπλε γηα ην γεγνλφο φηη έρνπλ
κεηακνξθσζεί ζε πνπιηά, αλαιακβάλεη λα ηνπο «ιχζεη» απφ ηα κάγηα θαη ηελ
θαηάξα. «πρλφηαηα πξφθεηηαη γηα θχθλνπο, θνξάθνπο ή πεξηζηέξηα ∙ ζπαληφηεξα γηα
αεηνχο θαη γεξάθηα».129 ηελ πεξίπησζε ησλ «Βθηά θνξάθσλ», ηα αδέξθηα αθνχ
αλαγλσξηζηνχλ επηζηξέθνπλ φια καδί ζην ζπίηη ηνπ παηέξα ηνπο, ελψ ζην παξακχζη
γηα ηελ «Ώδειθή κε ηα ελλέα αδέιθηα» ε πινθή εθηπιίζζεηαη δηαθνξεηηθά (ιφγσ
ζπκθπξκνχ κε ην ΏΣ709): ε εξσίδα παληξεχεηαη ηειηθά ηνλ άλδξα πνπ ηελ βνεζά λα
δσληαλέςεη απφ ηνλ χπλν πνπ ηεο πξνθάιεζαλ ηα καγεκέλα ζηαθχιηα πνπ ηεο
πνχιεζε ε δειφθζνλε κεηέξα ηεο, ελψ έκελε ζην ζπίηη ησλ αδειθψλ. Οχηε ε εξσίδα,
νχηε νη ελλέα αδειθνί ηεο επηζηξέθνπλ ζην παηξηθφ ζπίηη. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ,
φηη ζε κηα παξαιιαγή ηνπ ATU 451 απφ ην Άζηξνο Κπλνπξίαο ε εξσίδα μεθηλά ηελ
αλαδήηεζε ησλ αδειθψλ ηεο αθνχ θνξέζεη ζηδεξέληα παπνχηζηα.
ηα παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο αλαδήηεζεο αλήθνπλ θαη δχν
παξαιιαγέο ηνπ ΏΣU 312. ην παξακχζη γηα ηνλ «Μηθξφ αδεξθφ πνπ γιίησζε ηελ
αδεξθή ηνπ απφ ην δξάθν» παξαθνινπζνχκε ην βαζηιφπνπιν λα αλαρσξεί γηα λα
αλαδεηήζεη ηελ αδεξθή ηνπ, πνπ άξπαμε ν δξάθνο «θαη ηελ πήγε ζ‟ έλα βνπλφ ςειφ,
φπνπ δελ αλέβαηλε θαλέλαο, πνπ κήηε πνπιί δελ κπνξεί λ‟ αλέβεη». Δ επζχλε γηα ηελ
απαγσγή βαξαίλεη ηνλ κηθξφ αδεξθφ, δηφηη ν δξάθνο άξπαμε ηε βαζηινπνχια ηελ ψξα
πνπ ηε ζπλφδεπε ζηνλ θήπν ν ίδηνο. Δ πινθή εδψ παξνπζηάδεη ηφζν ηελ επηζηξνθή
ζην παηξηθφ βαζίιεην, φζν θαη ηηο δνθηκαζίεο, ράξε ζηηο νπνίεο απνδεηθλχεηαη ε
γλεζηφηεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπ ήξσα: δειαδή φηη φλησο
βξέζεθε ζην κέξνο ηνπ δξάθνπ θαη φηη θαηφξζσζε λα ηνλ ληθήζεη θαη λα ειεπζεξψζεη
ηελ αδεξθή ηνπ. ην θαξπαζηαθή παξαιιαγή γηα ηνλ «Ώδειθφ πνπ γιίησζε ηηο
αδειθέο ηνπ» ην βαζηιφπνπιν απνθαζίδεη λα αλαδεηήζεη θαη λα ειεπζεξψζεη ηηο
ηξεηο αδεξθέο ηνπ, ηηο νπνίεο έρεη αξπάμεη έλα καχξν ζχλλεθν. Σα ηέζζεξα αδέξθηα
επηζηξέθνπλ ηειηθά ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά παηέξα ηνπο πνπ «ήηαλ αθφκα βακκέλν
θαηάκαπξα», δηφηη ν βαζηιηάο πελζνχζε γηα ηα ρακέλα ηνπ παηδηά. ηηο ζεκεηψζεηο
ηνπ ηχπνπ ATU 312, ζηνλ αληίζηνηρν ηφκν ηνπ ειιεληθνχ θαηαιφγνπ, αλαθέξεηαη φηη
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πξνυπφζεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ θνξηηζηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο δχλακεο ή ηεο εμσηεξηθήο ςπρήο ηνπ δξάθνπ – απαγσγέα.
Ώπηφ νδεγεί ζε ζπκθπξκνχο ηεο πινθήο ηνπ παξακπζηνχ κε ζηνηρεία απφ ηελ πινθή
ηνπ ATU 302 Η εμσηεξηθή ςπρή. Ώθφκε, φηαλ ν αδειθφο - ζσηήξαο εγθαηαιείπεηαη ή
πξνδίδεηαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αδειθνχο ηνπ ε πινθή ζπκθχξεηαη κε
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ 301Ώ Τα ρξπζά κήια.
η) Αηάθνξεο αλαδεηήζεηο: απάληεζεο -ιχζεο ζε πξφβιεκα/αίληγκα, ηεο εκπεηξίαο
ελφο άγλσζηνπ ζπλαηζζήκαηνο (ΏΣU 326), ηεο αηρκάισηεο βαζηινπνχιαο (ΏΣU
653): ηελ θαηεγνξία απηή, ε κεηαθίλεζε πξνο αλαδήηεζε πξνθχπηεη απφ δηάθνξα
θίλεηξα: Ο ήξσαο κε ππφδεημε ησλ ζεηψλ γνληψλ ηνπ αλαρσξεί γηα λα αλαδεηήζεη
ηνλ Θεφ θαη λα ηνπ ζέζεη έλα εξψηεκα: «Σα γξακκέλα είλαη άγξαθα;», δειαδή αλ
είλαη δπλαηφ λα απνθχγεη θαλείο ην πεπξσκέλν. Βπηζηξέθεη κε ηελ απάληεζε θαη κε
ζεκάδη επάλσ ζην ζψκα ηνπ, ην νπνίν πηζηνπνηεί φηη πξαγκαηνπνίεζε ην ηαμίδη. ε
έλα εληππσζηαθφ παξακχζη απφ ηε Μαθεδνλία αλαηίζεηαη ζηνλ ήξσα λα βξεη ηελ
αηηία ελφο κπζηεξηψδνπο θαηλνκέλνπ: ε βαζηινπνχια θάζε βξάδπ δεηά απφ ηνλ
παηέξα ηεο έλα δεπγάξη θαηλνχξγηα παπνχηζηα θαη ην πξσί ηνπ ηα επηζηξέθεη
μεζρηζκέλα. Ο ήξσαο ηελ αθνινπζεί ζην ηαμίδη πνπ θάλεη θαη αλαθαιχπηεη πψο
ραινχλ ηα παπνχηζηα. ην παξακχζη «Ο Φφβνο» ν ήξσαο αλαρσξεί γηα λα κπνξέζεη
λα βξεη ηνλ θφβν, έλα άγλσζην ζ‟ απηφλ ζπλαίζζεκα. Σαμηδεχνληαο θαη αλαδεηψληαο
ηνλ θφβν, ν λένο απνδεηθλχεη φηη είλαη άθνβνο. ην κηθξαζηάηηθν παξακχζη «Σν
πηπίιηζκα ηεο βαζηινπνχιαο απφ ην δξάθν» νη δέθα επηηήδεηνη αδεξθνί πνπ
δηαζέηνπλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο αλαδεηνχλ θαη ζψδνπλ ηελ εξσίδα απφ ηνλ
αηκνβφξν ππεξθπζηθφ ζχδπγφ ηεο. ην ηέινο ν παηέξαο ηεο ηελ παληξεχεη κε ηνλ
κεγαιχηεξν απφ ηνπο αδεξθνχο.
Βίηε ν ήξσαο απνζηέιιεηαη ζε αλαδήηεζε, είηε αλαρσξεί άκεζα ζε απηή, νη
αηηίεο γη‟ απηφ είλαη πνιππνίθηιεο. Δ αλαρψξεζε εμαξηάηαη επίζεο θαη απφ ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ζπλεηδεηνπνηείηαη ε έιιεηςε απφ ηνλ ήξσα ή απφ απηφλ πνπ ηνλ
απνζηέιιεη. Πψο καζαίλεη ν ήξσαο γη‟ απηφ ην πξφζσπν ή γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ πνπ ιείπεη; ΐιέπεη έλα πνξηξέην ή βξίζθεη έλα ζθίηζν ζε έλα
απαγνξεπκέλν δσκάηην, αθνχεη κηα δηήγεζε, νλεηξεχεηαη ή απνθηά θάηη πνπ αλήθεη
ζην ζαπκάζην πξφζσπν ή ζην ζαπκάζην αληηθείκελν (έλα θηεξφ, κηα ηξίρα), ηνλ
πιεξνθνξνχλ νη γνλείο ηνπ ή άιια πξφζσπα, δέρεηαη κηα επρή ή κηα θαηάξα. Σφηε
«ράλεη ηελ ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία, θιέγεηαη απφ ηε κειαγρνιηθή λνζηαιγία γηα ηελ
νκνξθηά πνπ είδε γηα κηα θνξά». Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ε απνζηνιή κπνξεί λα
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είλαη θηιηθή ή ερζξηθή πξνο ηνλ ήξσα, σζηφζν ην γεγνλφο απηφ δελ επεξεάδεη ηε
δνκή ηεο πνξείαο ηεο δξάζεο, δειαδή ηελ αλαδήηεζε απηή θαζαπηή.130
Ώλ ε αλαρψξεζε είλαη απνηέιεζκα εθδίσμεο, απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε
ζηνλ θζνλεξφ θαη θαθφ ραξαθηήξα ηνπ πξνζψπνπ πνπ εθδηψθεη ηνλ ήξσα, είηε ζηνλ
θαθφ ραξαθηήξα απηνχ πνπ πθίζηαηαη ηελ εθδίσμε, νπφηε ζε απηή ηε δεχηεξε
πεξίπησζε, ε εθδίσμε δηθαηνινγείηαη ζε θάπνην βαζκφ. «Βλέξγεηεο εληειψο
νκνηφκνξθεο ή παξφκνηεο έρνπλ θίλεηξα πνπ πνηθίιινπλ θαηά ηνλ πην δηαθνξεηηθφ
ηξφπν». Σα θίλεηξα δειαδή πίζσ απφ ηηο ζηαζεξέο ελέξγεηεο ησλ πξνζψπσλ ζην
καγηθφ παξακχζη «αλήθνπλ ζηα πην αζηαζή θαη επκεηάβνια ζηνηρεία ηνπ».131 Ο
Propp αλαθέξεη φηη ε αλαρψξεζε κπνξεί λα πξνθχςεη θαη ρσξίο ηελ έιιεηςε, ή
αθφκε θαη απφ θάπνηα θαληαζηηθή έιιεηςε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφθαζε.
Α. ΗV. Ζ απνκόλσζε ησλ βαζηινπαίδσλ σο εηζαγσγηθό κνηίβν
ην εηζαγσγηθφ επεηζφδην νξηζκέλσλ παξακπζηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηε
ζπιινγή καο, ηα βαζηιφπνπια βξίζθνληαη θιεηζκέλα ζε θάπνην απνκνλσκέλν κέξνο,
ζπλήζσο ζε πχξγν ή δσκάηην ηνπ παιαηηνχ, θαη αλαηξέθνληαη ρσξίο επαθή θαη
επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο. Αηεπθξηλίδνπκε φηη εδψ πξφθεηηαη γηα έλα
εηζαγσγηθφ κνηίβν, πνπ εκκέζσο ζπλδέεηαη κε ην αδίθεκα πνπ απνηειεί ηελ
εθθίλεζε ηεο δξάζεο. «Σν παξακχζη ρξεζηκνπνηεί ην κνηίβν ηεο απνκφλσζεο θαη ηεο
δηαθπγήο απφ απηή σο αθεγεκαηηθή εηζαγσγή θαη αηηία γηα ηελ θινπή ησλ
βαζηινπαίδσλ απφ ην δξάθν θαη άιια φληα πνπ εκθαλίδνληαη μαθληθά θαη κε
άγλσζην ηξφπν».

132

πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ, έρεη λφεκα λα

κειεηεζεί ην κνηίβν ηεο απνκφλσζεο, θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξφθιεζε ηνπ
δπζηπρήκαηνο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ εθθίλεζε ηεο δξάζεο θαη νδεγεί ζηελ έλαξμε ηεο
πινθήο.
Δ αθεγεκαηηθή απνκφλσζε θαη ν πεξηνξηζκφο ζε θιεηζηφ ρψξν ζρεηίδεηαη κε ηελ
παλάξραηα πξαθηηθή απνκφλσζεο ησλ βαζηινπαίδσλ θαη ησλ παηδηψλ ησλ αλψηαησλ
ηεξέσλ. Ώλάκεζα ζηα πην γλσζηά είλαη ηα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα ηεο Κίλαο θαη ηεο
Εαπσλίαο, φπνπ κέρξη θαη ηνλ 19ν αηψλα ηεξνχληαλ ν θψδηθαο πνπ ππνρξέσλε ηνλ
βαζηιηά λα κελ εγθαηαιείπεη πνηέ ην παιάηη. «ε πνιιά κέξε, ν βαζηιηάο ήηαλ έλα
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κπζηεξηψδεο νλ, πνπ δελ είρε δεη πνηέ θαλείο άλζξσπνο».133 Αεζκεπφηαλ δε απφ πνιχ
απζηεξέο απαγνξεχζεηο (κνξθέο θάζαξζεο), ησλ νπνίσλ ε παξαβίαζε επέζπξε
βαξχηαηεο πνηλέο, φπσο ιηζνβνιηζκφ: δελ επηηξεπφηαλ λα δεη ν ήιηνο ην πξφζσπφ
ηνπ, λα αγγίμεη ην έδαθνο, λα δεη πξφζσπν άιινπ αλζξψπνπ, ή λα ηνλ αηελίζεη άιινο
άλζξσπνο ∙ έπξεπε λα δεη ζε απφιπηε κνλαμηά θαη αθφκε θαη ε ηξνθή ηνπ παξερφηαλ
κε εηδηθφ ηξφπν. Δ απαγφξεπζε επαθήο ηνπ βαζηιηά θαη ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ κε ην
έδαθνο έρεη «κεηαθξαζηεί» ζην παξακχζη ζε δηακνλή ησλ παηδηψλ ηνπ βαζηιηά ζε
πχξγν, δειαδή ζε θηίζκα κε νξφθνπο (ππεξπςσκέλεο απφ ην έδαθνο επηθάλεηεο).
Ώλ θαη ν Frazer αλαθέξεη πνηθίια παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο απνκφλσζεο θαη
απηψλ ησλ απαγνξεχζεσλ απφ φιν ηνλ θφζκν, δελ ηα ηνπνζεηεί ζε ηάμε, νχηε ηα
εξκελεχεη ηζηνξηθά. Δ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απνκφλσζεο πξνθχπηεη αλ
ζθεθηεί θαλείο φηη ζηνπο βαζηιείο θαη κνλάξρεο απνδίδνληαλ ππεξθπζηθέο, καγηθέο
δπλάκεηο θαη εμνπζία πάλσ ζηε θχζε ∙ ηηκνχληαλ δε σο ζεφηεηεο. Βπνκέλσο, απφ ηελ
επεκεξία ηνπ βαζηιηά εμαξηάηαη άκεζα ε επεκεξία ηνπ πξσηφγνλνπ ιανχ: «Με ην λα
πξνζηαηεχεηαη πξνζεθηηθά ν βαζηιηάο, πξνζηαηεπφηαλ κε καγηθφ ηξφπν ε επεκεξία
νιφθιεξνπ ηνπ ιανχ».134 Ο πεξηνξηζκφο ζε έλα θιεηζηφ ρψξν πξνζηαηεχεη απφ ηελ
επηβνπιή ησλ θαθψλ πλεπκάησλ θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηνλ αέξα θαη
ζην ζθνηάδη. «Σν αξραηφηεξν ζξεζθεπηηθφ ππφζηξσκα ηνπ κνηίβνπ καο είλαη ν
θφβνο ανξάησλ δπλάκεσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο αλζξψπνπο». 135 Καηά ηνλ Franz
Boas «oη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο, πνπ πξνζπαζνχλ λα μεθαζαξίζνπλ ηελ ηζηνξία ησλ
εζίκσλ θαη ησλ ηακπνχ, εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη ε αξρή ηνπο βξίζθεηαη ζε δνμαζίεο
γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ πεξηβάιινπζα θχζε θαη ζεσξνχλ φηη γηα ηνλ
πξσηφγνλν άλζξσπν ν θφζκνο είλαη γεκάηνο κε φληα ππεξάλζξσπεο δχλακεο θαη κε
παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηνλ άλζξσπν κε ηελ παξακηθξή
πξφθιεζε, φηη ε πξνζεθηηθή δηαρείξηζε απηψλ ησλ φλησλ θαη νη πξνζπάζεηεο λα
απνθχγνπλ ηε ζχγθξνπζε κε φιεο απηέο ηηο δπλάκεηο ππαγνξεχνπλ ζηνπο αλζξψπνπο

133

Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 41: Ο Propp παξαπέκπεη ζην έξγν Τν ρξπζό θιαδί, φπνπ ν Frazer
παξνπζηάδεη αλαιπηηθά απηφ ην ζχζηεκα ησλ ηακπνχ πνπ πεξηέβαιιε ηνπο βαζηιείο, ηνπο ηεξείο θαη ηα
παηδηά ηνπο, ην νπνίν πεξηιάκβαλε πνιιέο απαγνξεχζεηο θαη ξχζκηδε θάζε ηνπο θίλεζε κέζα απφ έλαλ
εηδηθφ θψδηθα πξνδηαγξαθψλ. Σν θαηλφκελν ηεο απνκφλσζεο εκθαλίδεηαη ηζηνξηθά ηαπηφρξνλα κε ηε
πξψηκε δεκηνπξγία θξαηψλ.
134
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 42. ε άιιν ζεκείν ν Propp εμεγεί ζρεηηθά φηη νη βαζηιείο
ζεσξνχληαλ θπξίαξρνη ηεο θχζεο θαη επνκέλσο ππεχζπλνη γηα ηηο θαθνθαηξίεο, ηηο θαθέο ζνδεηέο θνθ.
Σν παξακχζη δελ θαίλεηαη λα έρεη δηαηεξήζεη ηελ επεκεξία ηνπ ιανχ σο αίηην ηεο απνκφλσζεο ηνπ
βαζηιηά θαη ησλ επηγφλσλ ηνπ. Αελ καξηπξνχλ δειαδή ηα παξακχζηα, παξά κεκνλσκέλα κφλν ίρλε ηεο
αληίιεςεο φηη ε επεκεξία ηνπ απνκνλσκέλνπ βαζηιηά ζπλδέεηαη κε ηελ επεκεξία ησλ ππεθφσλ ηνπ.
135
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 50.

69
ηηο αλαξίζκεηεο πξνιεπηηθέο ξπζκίζεηο».136 Ο Propp ηεθκεξηψλεη ηε ζχλδεζε ηνπ
παξακπζηνχ κε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, παξνπζηάδνληαο παξαδείγκαηα απφ
ξσζηθά θαη γεξκαληθά παξακχζηα, φπνπ εκθαλίδεηαη ε απαγφξεπζε ηνπ ειηαθνχ
θσηφο, ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε άιια πξφζσπα, ηεο ζέαο ηνπ πξνζψπνπ θαη άιιεο. ην
ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε ηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα πνπ εληνπίζακε ζην πιηθφ ηεο
εξγαζίαο καο. Βίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο νη δηθαηνινγίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ
ηνπο αθεγεηέο, πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε πξαθηηθή ηεο απνκφλσζεο.
«Δ βαζηινπνχια ην ζθάεη απφ ηελ απνκφλσζή ηεο γηα λα πάεη βφιηα ζηνλ θήπν
λα αλαζάλεη ιίγν θξέζθν αέξα θαη ν δξάθνο –«πνηνο λα μέξεη απφ πνπ»- εκθαλίδεηαη
θαη ηελ αξπάδεη»137. ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ αλαθέξνληαη
παξαδείγκαηα απαγφξεπζεο εμφδνπ ππφ ην θφβν ηεο απαγσγήο, απφ έλα παξακχζη
ηεο θπιήο Γνπινχ, απφ έλαλ αηγππηηαθφ κχζν θαη θπζηθά απφ ηα ξσζηθά παξακχζηα.
Δ απαγφξεπζε ηεο εμφδνπ απφ ην ζπίηη είλαη ην είδνο ηεο απαγφξεπζεο πνπ
εληνλφηεξα απφ φια ηα άιια εθθξάδεηαη ζηα εηζαγσγηθά επεηζφδηα ησλ παξακπζηψλ.
Δ βαζηινπνχια απνθεχγεη ζπζηεκαηηθά ηελ έμνδφ ηεο απφ ην παιάηη θαη ηελ
παξακνλή ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θήπνπ:«Ώπνθάησ απ‟ ηα παιάηηα ήηαλ έλαο
κπαρηζέο, θαη κέζα ζην κπαρηζέ έξρνληαλ έλαο δξάθνο. Δ βαζηινπνχια δελ πήγαηλε
ζην κπαρηζέ, επεηδήο εζθηάδνληαλ απ‟ ην δξάθν, λα κελ ηελ πάξεη. Μληα κέξα ηελ
πήξε ν κηθξφηεξνο ν αδεξθφο ηεο, θαη πήγαλ ζην κπαρηζέ ∙ έμαθλα ήξζ‟ ν δξάθνο θαη
ηελ εζήθσζε ζηνλ αέξα […]» (19, ATU312, Ο κηθξφο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηελ
αδεξθή ηνπ απφ ην δξάθν). Αελ αλαθέξεηαη σζηφζν εδψ ε απνκφλσζε θαη ησλ
ηεζζάξσλ αδειθψλ, αιιά κφλν ηεο βαζηινπνχιαο.
ην παξακχζη παξνπζηάδεηαη ζπρλά ν θφβνο γηα ηα θαθά πιάζκαηα πνπ
κπνξνχλ λα θιέςνπλ ηα βαζηιφπνπια. «Ο ζξεζθεπηηθφο θφβνο εμειίζζεηαη κέζα απφ
ηε δηεξγαζία ηνπ παξακπζηνχ ζε θξνληίδα γηα ηα παηδηά ηνπ βαζηιηά θαη εηζάγεηαη σο
αθεγεκαηηθή αθφξκεζε ηνπ δπζηπρήκαηνο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ παξαβίαζε ηεο
απαγφξεπζεο».138 Δ πξνθεηεία κηαο ηζηγγάλαο ηξνκνθξαηεί ζε ηέηνην βαζκφ ηνλ
βαζηιηά, ψζηε ιακβάλεη δξαζηηθά κέηξα πξνθχιαμεο θαη θξνχξεζεο ηνπ ρψξνπ φπνπ
αλαηξέθεηαη ην παηδί ηνπ: «Ο βαζηιέο ζπκήζεθε ηα ιφγηα ηεο θαηζηβέιαο πσο ν
δξάθνο ζα ην πάξεη ζα ζα γίλεη δέθα ρξνλψλ θη απφ ηψξα αςήισζε ηα ληνπβάξηα πνπ
ήηαλε γχξσ ζην παιάηη, έβαιε θξάθηεο ζηδεξέληνπο θαη ζηξαηηψηεο θχιαγαλ κέξα –
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λχρηα ηελ πφξηα ηνπ παιαηηνχ. Σν βαζηιφπνπιν κεγάισζε, ηε κέξα πνπ έγηλε δέθα
ρξνλψ θαη πνπ έπαηδε κε η‟ άιια παηδηά έγηλε άθαλην. Έηξεμαλ παληνχ λα ην βξνχλε.
Πνπζελά δελ ην εχξαλε». ηε ζπλέρεηα πιεξνθνξνχκαζηε πσο ν βαζηιηάο θη ε
βαζίιηζζα πεζαίλνπλ απφ ηνλ θαεκφ θαη ηε ιχπε ηνπο γηα ηελ απψιεηα ηνπ γηνπ ηνπο
θαη φηη ην βαζηιφπνπιν βξίζθεηαη πιένλ ζηνλ πχξγν ηνπ δξάθνπ (3, ATU314, Σν
βαζηιφπνπιν θαη η‟ αζάλαην λεξφ).
Σν παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη κηα εζηθηζηηθνχ ηχπνπ δηθαηνινγία
ηεο απνκφλσζεο. Σα βαζηιφπνπια έρνπλ δηαθνξεηηθή κνίξα απφ ηα θνηλά παηδηά ∙
απνκνλψλνληαη γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηελ επηξξνή ηεο θαθίαο ηνπ θφζκνπ:
«Βπεηδή ν βαζηιηάο δελ ήζειε ηα παηδηά ηνπ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ιαφ θαη λα
πάξνπλ φιεο ηηο θαθίεο ηνπ, γη‟ απηφ ηα έθιεηζε ζ‟ έλα ζηδεξέλην δσκάηην ηνπ
παιαηηνχ θη εθεί ηνπο έδηλε θη έηξσγαλ. Μηα Λακπξή, επεηδή ην θαινχζε ε εκέξα,
ηνπο έδσζε θη ήπηαλ πνιχ θξαζί. Σα παηδηά ηφηε κέζπζαλ θη ν αξαληάξεο ν
εμππλφηεξνο θη ν δπλαηφηεξνο απ‟ φινπο άλνημε ηε ζηδεξέληα πφξηα θη φια ηα παηδηά
βγήθαλ ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ παιαηηνχ» (1, ΏΣU304, Ο αξαληάξεο).
Μηα έκκεζε, θεθαιπκκέλε ίζσο καξηπξία απνθπγήο ζηελ έθζεζε ηνπ ειηαθνχ
θσηφο, αιιά θαη απνθπγήο ηεο ζέαο ηνπ πξνζψπνπ εληνπίδεηαη ζην παξακχζη ηνπ
«Γπκλνχ κε ηε καραίξα»: Δ βαζηινπνχια βγαίλεη γηα πεξίπαην κφλν ηηο λχρηεο θαη
γηα ην ζθνπφ απηφ ιακβάλνληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο, ψζηε ε ζέα ηνπ πξνζψπνπ ηεο
λα κελ βιάςεη ηνλ θφζκν ∙ πξφθεηηαη φλησο γηα κηα ηφζν επηθίλδπλε νκνξθηά ή
απιψο γηα κηα δηθαηνιφγεζε ηεο απαγφξεπζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αθήγεζε;
Σν βαζηιφπνπιν θαη ν Γπκλφο ζχληξνθφο ηνπ αθνχλ κε κεγάιε απνξία ηνλ ηειάιε λα
πξνεηδνπνηεί ηνπο θαηνίθνπο ηεο πνιηηείαο: «“Καιά λ‟ αθνχζεηε! Ώπφςε λα
ζθαιίζεηε λσξίο, λα θξάμεηε πξψηα ηηο αξαθιάδεο ησλ ζπηηηψλ, θαη λα θιείζεηε
πφξηεο θαη παξάζπξα, θαη λα θνηκεζείηε λσξίο, γηαηί είλαη λα βγεη απφςε ηνπ βαζηιέ
ε θφξε, λα θάκεη πεξίπαην, θη χζηεξα λα κελ κεηαληψλεηε, θαη ιέγεηε πσο δελ
αθνχζαηε!”». Σν βαζηιφπνπιν «δελ κπνξεί λα ηα ρσλέςεη» φια απηά θαη απζφξκεηα
εθδειψλεη ηελ απνξία ηνπ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ, κέζα ζην
θαθελείν. Σφηε ηνπ εμεγνχλ φηη «ηνπ πνιπρξνλεκέλνπ καο ηνπ βαζηιέ ε θφξε είλαη
ηφζν φκνξθε, πνπ άκα ηε δεη θαλείο, κε κηαο ηξειαίλεηαη! Σν ινηπφλ, γηα λα κε πάζεη
ν θφζκνο, θάλεη ηνχην ην πξάκα, ηνπο δίλεη καζέ είδεζε πην κπξνζηά, γηα λα θξπθηεί
θαζέλαο, θαη λα κελ πάζεη ηίπνηα». ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ήξσα απαληά ακέζσο
έλαο «θαξδηνθακέλνο», πνπ έρεη ήδε «πάζεη» απφ ηε ζέα ηνπ πξνζψπνπ ηεο. ηαλ
αξγφηεξα ηε βιέπεη θαη ν ίδηνο, ιηπνζπκά. Καη φηαλ επηζηξέθνπλ ν Γπκλφο θαη ην
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βαζηιφπνπιν ζην παηξηθφ ζπίηη, ε αθήγεζε καο πιεξνθνξεί φηη ν θφζκνο ζαπκάδεη
«ηελ νκνξθηά ηεο πνπ δελ ηελ είδε αθφκα ν ήιηνο». ηελ πεξίπησζε απηή, ν
ππεξβνιηθφο θφβνο ηεο πηζαλήο βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζε θάπνηνλ αλ δεη ηε
βαζηινπνχια θαίλεηαη πσο είλαη θάπνηνπ είδνπο αθεγεκαηηθή θάιπςε γηα ηελ
απαγφξεπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ βαζηιηά θαη ησλ επηγφλσλ
ηνπ.
Βμαίξεζε σζηφζν απνηειεί ην επφκελν παξάδεηγκα, φπνπ ε δηακνλή ζηνλ εηδηθά
θαηαζθεπαζκέλν πχξγν είλαη πηζαλφηαηα κηα πνιχ εμαζζελεκέλε εθδνρή ηνπ κνηίβνπ
ηεο απνκφλσζεο: «Σα παηδηά κεγάισλαλ ζαλ ηα βιαζηαξάθηα […] θαη ζα κεγάισζαλ
θάκπνζν, ν βαζηιηάο έρηηζε κε δηθά ηνπ έμνδα έλαλ κεγάιν πχξγν, πνιχ φκνξθν, θ‟
εθεί δα κέζα έβαιε ηα δπν παηδηά λ‟ αλαηξέθνληαη καδί, γηα λ‟ αγαπηνχληαη απφ
κηθξά». Ο ζθνπφο ηεο απνκφλσζεο ζε εηδηθφ πχξγν είλαη πιένλ ηειείσο
δηαθνξεηηθφο: πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ ηφλσζε ηεο ζρέζεο αγάπεο κεηαμχ ηνπ
ήξσα θαη ηνπ αδειθηθνχ ηνπ θίινπ. Αελ αλαθέξεηαη απαγφξεπζε εμφδνπ ή
ζπλαλαζηξνθήο κε άιια πξφζσπα, αθνχ ηα δπν παηδηά θνηηνχλ ζην ζρνιείν. «Κη ν
θφζκνο ραίξνπληαλ λα ηα βιέπε» (46, ΏΣU516, Σν βαζηιφπνπιν θαη ην
παπαδφπνπιν).
Βηδηθή αλάιπζε αθηεξψλεηαη ζηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ ζηελ
απνκφλσζε ηεο λεαξήο παξζέλνπ. ηα ειιεληθά παξακχζηα, απηή δηαζέηεη πάληνηε
κηα εμαίζηα, άζπηιε νκνξθηά ∙ είλαη αλέγγηρηε αθφκε θαη απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο.139
ε κηα παξαιιαγή απφ ηε αληνξίλε, ν ήξσαο ζπλαληά πάλσ ζ‟ έλα βνπλφ έλαλ
γέξνληα αζθεηή, ν νπνίνο «ηνλ παίξλεη θαη ηνλ αλεβάδεη ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ θαη
ηνπ δείρλεη έλα δάζνο, κηα εμνρή, θαη ηνπ ιέεη: “‟ απηήλ ηελ εμνρή είλαη έλαο πχξγνο
ρηηζκέλνο, θαη κέζα είλαη ε Άζπξε ζαλ ην ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην αίκα, θαη ηφζν
ςειφο είλαη, πνπ νχηε πνπιί δε θηάλεη λα πάεη, πνπ έρεη έλα παξάζπξν κνλαρά θη
είλαη ηξηγπξηζκέλνο απφ δέληξα, γηα λα κελ ηνλ βξίζθεη θαλέλαο”» (27, ΏΣU313, Δ
Άζπξε ζαλ ην ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην αίκα). Δ απνκφλσζε ηνπ θνξηηζηνχ πνπ
εηζέξρεηαη ζηελ εθεβεία θαη θηάλεη ζηελ εκκελνξξπζία, ζπλδέεηαη κε ηελ
απνκφλσζε ησλ βαζηινπαίδσλ, θαζψο βάζε θαη ησλ δχν εζίκσλ είλαη νη ίδηνη θφβνη
θαη νη ίδηεο αληηιήςεηο.140 «Σν παξακχζη έρεη δηαηεξήζεη θαη ηηο δχν κνξθέο, πνπ

139

Ώλαιχεηαη ην παξάδεηγκα ηνπ παζίγλσζηνπ γεξκαληθνχ παξακπζηνχ ηεο Rapunzel, κηαο λεαξήο πνπ
ζε ειηθίαο 12 εηψλ θπιαθίδεηαη ζε έλα πχξγν ζην δάζνο θαη δελ θφβεη πνηέ ηα καιιηά ηεο.
140
Ο Frazer αλαθέξεη ηνλ κχζν ηεο Ααλάεο.
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Τπάξρεη φκσο θαη άιιε αηηία γηα ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ
απνκφλσζεο. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ θνξηηζηνχ αθνινπζείηαη ζην παξακχζη ζπλήζσο απφ
ηνλ γάκν ηεο: «Δ παξακνλή ζηνλ πχξγν πξνεηνηκάδεη πξνθαλψο γηα ην γάκν, δειαδή
γηα γάκν φρη κε έλα ζπλεζηζκέλν νλ, αιιά κε θάπνην ζετθφ νλ, πνπ γελλά κεηά επίζεο
έλαλ ζετθφ γην. […] πρλφηεξα πάλησο είλαη θπιαθηζκέλε φρη ε κεηέξα ηνπ ήξσα,
αιιά ε κειινληηθή ηνπ ζύδπγνο».
Δ γξηά πνπ θηινμελεί ην βαζηιφπνπιν θαη ην ζθιαβί ζηελ πνιηηεία ηεο
κνξθεο ηνπ θφζκνπ πιεξνθνξεί, παξαθηλνχκελε απφ ηνλ ζχληξνθν ηνπ ήξσα, ηα
εμήο γηα ηελ απνκνλσκέλε βαζηινπνχια: «“Μάλα κνπ, παηδάθη κνπ, κπνξεί κήπσο
θαλέλαο λα ηε δεη, πνπ θάζεηαη θαηαθιεηδσκέλε κέζα ζην παιάηη; Να κνλαρά ηε
λχρηα, φηαλ ζηακαηάεη ε θίλεζε, ηε βγάδνπλ θνπθνπισκέλε ζαξάληα ζηξαηηψηεο απφ
κπξνο θαη ζαξάληα απφ πίζσ θαη ηελ νδεγνχλ ζηεο δαζθάιηζζαο. Πάεη κέζα απηή
ζηεο δαζθάιηζζαο, νη ζηξαηηψηεο θπιάγνπλ απφμσ. […] Έηζη γίλεηαη νχιεο ηηο
λχρηεο”» (10, ΏΣU516, Σν ζθιαβί). Βπηβεβαηψλεηαη ε απνκφλσζε κέζα ζην παιάηη,
ε απαγφξεπζε ηεο ζέαο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο έθζεζεο ζην θσο ηνπ ήιηνπ. Δ φκνξθε
βαζηινπνχια βγαίλεη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.
ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα δεη ην πξφζσπν ηεο Πεληάκνξθεο θαζψο απηή πεξλά
θάζε κέξα κέζα ζηελ άκαμά ηεο, ν Φψηνο μνδεχεη φια ηνπ ηα θινπξηά, ρσξίο φκσο
απνηέιεζκα ∙ ε ιάκςε ηνπ πξνζψπνπ ηεο θνπέιαο είλαη ηφζν δπλαηή πνπ ηνλ δαιίδεη.
Γηα λα θεξδίζεη ην ςσκί ηνπ κπαίλεη θησρφο πιένλ ζηε δνχιεςε ελφο κάγνπ, ν
νπνίνο ηνλ ζπκβνπιεχεη: « “Θα ζε ζηείισ ζην παιάηη λα δεηο ηε βαζηινπνχια. Ώιιά
ηε θπιάλε ηφζν θαιά, πνπ νχηε πνπιί δελ κπνξεί λα θηάζεη θνληά ηεο”». Ο κάγνο
πξνκεζεχεη ηνλ ήξσα κε έλα θαπέιν πνπ ηνλ θάλεη αφξαην θαη έηζη πεηπραίλεη ην
ζθνπφ ηνπ.
Ο Propp ζπκπεξαίλεη ηειηθά φηη ε αλαινγία κεηαμχ εζίκνπ θαη παξακπζηνχ είλαη
ηζρπξφηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο απνκφλσζεο ησλ βαζηινπαίδσλ θαη ιηγφηεξν δπλαηή
ζηελ πεξίπησζε ηεο απνκφλσζεο ηεο παξζέλνπ, αλ θαη σο ηζηνξηθφ θαηλφκελν ε
ηειεπηαία είλαη αξραηφηεξε.

141

Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 48.
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Α. V. Ζιηθία αλαρώξεζεο
Βίλαη ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε ζην ζεκείν απηφ ηελ ειηθία ηνπ ήξσα θαηά ηελ
αλαρψξεζε. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παξαδεηγκάησλ καο ν πξσηαγσληζηήο
θεχγεη ζε πξνεθεβηθή ή παηδηθή αθφκε ειηθία, ζπρλφηεξα έθεβνο, ή ζε ειηθία πνπ ν
λφκνο αλαγλσξίδεη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, φηαλ δειαδή θηάζεη «ζε λφκνπ ειηθία».
Κάπνηεο θνξέο αλαθέξεηαη (ή ελλνείηαη) φηη ε αλαρψξεζε ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ
πεξίνδν ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν ή «αθνχ κεγαιψζεη». ην ηέινο ηεο αθήγεζεο
παληξεχεηαη θαη επηζηξέθνληαο εθεί απφ φπνπ μεθίλεζε, θιεξνλνκεί ζπρλά θαη ηελ
παηξηθή βαζηιεία ή πεξηνπζία. Βπνκέλσο, ην ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ήξσαο κε
φιεο ηηο δνθηκαζίεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ θαίλεηαη
λα είλαη έλα ηαμίδη πεξάζκαηνο θαη κχεζεο ζηελ επφκελε θάζε ηεο δσήο, έλα ηαμίδη
πνπ σξηκάδεη θαη πξνεηνηκάδεη γηα ηηο επζχλεο θαη ηνπο ξφινπο ησλ ελειίθσλ. Ο
ήξσαο, αλαθαιχπηεη, αλαπηχζζεη θαη αμηνπνηεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη
δεμηφηεηεο, κπείηαη ζηελ ηέρλε ηεο επηθνηλσλίαο κε ην άιιν θχιν καζαίλεη κηα ή
πεξηζζφηεξεο, θάπνηε αθφκε θαη φιεο ηηο ηέρλεο, καζαίλεη ηνλ θφζκν θαη πψο λα
ππάξρεη κέζα ζ‟ απηφλ, γίλεηαη ηθαλφο αθφκε θαη λα εμνπζηάζεη. Οη ειηθίεο
αλαρψξεζεο πνπ ζπλαληνχκε ζην πιηθφ καο είλαη απφ 15 σο 20 ρξφλσλ.
Κάπνηεο θνξέο παξαθνινπζνχκε ην λεαξφ παιηθάξη λα θεχγεη απφ ηνπο γνλείο
ηνπ γηα λα καζεηεχζεη θνληά ζην ππεξθπζηθφ νλ ζην νπνίν είλαη ηακέλνο. Ώπηφ
γίλεηαη σο αληαπφδνζε, γηαηί είρε βνεζήζεη ηνπο γνλείο ηνπ λα ηνλ απνθηήζνπλ. Σν
ηαμίδη ηνπ ζα αξρίζεη φηαλ ζε κεγαιχηεξε ειηθία ζα θχγεη θαη απφ ην δξάθν, ή ην
γέξνληα αζθεηή ζηνλ νπνίν καζεηεχεη.


ε άηηηιε παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ ΏΣU 650Ώ απφ ηε Μχθνλν, ην βαζηιφπνπιν
πνπ κεγαιψλεη καθξηά απφ ηνπο γνλείο ηνπ, θεχγεη δεθαεπηά εηψλ: «Ήβγαηλε
θη εηξάβεμελε ζην ξνπκάλη (δάζνο)». Ώξγφηεξα παληξεχεηαη θαη ηειηθά ν
βαζηιηάο – παηέξαο ηνπ ηνχ παξαρσξεί ην ζξφλν: «Ο παηέξαο ηνπ εθνβήζε
θαη πήγαηλε ζην γηφ ηνπ θαη ηνλ εραηξέηεζε. „„Γηαηί, παηέξα, έζηεηιεο ζηξαηφ
γηα λα κε ραιάζεηο; Αε γλσξίδεηο, εγψ φηαλ ζειήζσ ραιψ ηνλ θφζκν;‟‟.
„„πρψξεζέ κε, παηδί κνπ‟‟. Βηφηε παξάθηαο ν βαζηιέο βγάλεη ηελ θνξψλα
ηνπ θαη ηνλε θαζίδεη βαζηιέ».



ην παξακχζη «Σνπ δξάθνπ ν γηνο», ν βαζηιηάο θαη ε βαζίιηζζα
εκπηζηεχνληαη ην βαζηιφπνπιν ζην δξάθν – αζθεηή ζε ειηθία δψδεθα εηψλ.
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Μεηά ηελ πεξίνδν θνληά ζηνλ „„ςπρνπαηέξα‟‟ ηνπ ην δξάθν, ην βαζηιφπνπιν
επηζηξέθεη γηα έλα ρξφλν ζηελ παηξηθή εζηία, απφ φπνπ αξγφηεξα αλαρσξεί
γηα λα δεη ηνλ θφζκν. ην ηέινο ηεο αθήγεζεο ν ήξσαο παληξεχεηαη ηελ
Έκνξθε ηνπ θφζκνπ θαη γίλεηαη βαζηιηάο.


ε άιιε πεξίπησζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πιηθφ καο (Σν βαζηιφπνπιν
θαη η‟ αζάλαην λεξφ), ην βαζηιφπνπιν απάγεηαη ζε ειηθία δέθα ρξνλψλ απφ ην
δξάθν, ζηνλ πχξγν ηνπ νπνίνπ κέλεη κέρξη ηα δεθανθηψ. Σειηθά παληξεχεηαη
κηα βαζηινπνχια θαη θιεξνλνκεί ην βαζίιεην ηνπ πεζεξνχ ηνπ, αθνχ
απνδείμεη ζ‟ απηφλ ηελ αμία ηνπ, θέξλνληάο ηνπ ην αζάλαην λεξφ.



ε κηα παξαιιαγή ηνπ ΏΣU 313, ν ήξσαο μεθηλά είθνζη ρξφλσλ λα
αλαδεηήζεη ην «γεξν νξφθν», πνπ κε ην καγηθφ κήιν πνπ έδσζε ζηνπο
γνλείο ηνπ κπφξεζαλ λα ηνλ απνθηήζνπλ. ηαλ θηάζεη ζην «άγξην κέξνο θαη
ηνλ άπαην ηφπν» γλσξίδεη ηελ θφξε ηνπ γεξν νξφθνπ ηε Μαξηψ, επηηπγράλεη
ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο πνπ ηνπ ζέηεη ν παηέξαο ηεο θαη αθνινπζεί ε καγηθή
θπγή. Ώθνχ επηζηξέςνπλ ζην κέξνο πνπ είλαη ην παηξηθφ ηνπ Γηαλλάθε
παξαθνινπζνχκε ην κνηίβν ηεο ιεζκνλεκέλεο λχθεο: ν ήξσαο μερλά ηελ
αξξαβσληαζηηθηά ηνπ θαη εηνηκάδεηαη λα παληξεπηεί κηα άιιε γπλαίθα:
«Πηάλεη ηφηεο ην Μαξηψ η‟ άιια δπν πνπιηά πνπ ‟θακε, ηα δέλεη κε θξεκεδά
θισζηή ζην πνδάξη ηνπο. Σα δίλεη ζηε γξηά. Λέεη: „„Άληε λα ηα παο ζηελ
εθθιεζά πνπ ζηεθαλψλνπλε‟‟. Σα παίξλ‟ ε γξηά, ηα πάεη θαη η‟ αθήλεη ζηελ
εθθιεζά. Πάεη ην έλα ην πνπιί θαη θάζεηαη ζην θεθάιη ηνπ γακπξνχ, πάεη θαη
η‟ άιιν ζην θεθάιη ηεο λχθεο. Ώξρηλάεη ην έλα ην πνπιί θαη ιέεη: „„Έια
Μαξηψ κνπ, έια κάηηα κνπ, έια λα πάκε ζηε κάλα ζνπ. Σαρηά ζα πάεη ν
Γηαλλάθεο ζηε κάλα ηνπ. Θα ηνλε ινχζεη, ζα ηνλε ρηελίζεη θη εζέλα ζα ζ‟
αιεζκνλήζεη‟‟. Έιεγε η‟ άιιν χζηεξα: „„Ώθνχο Γηαλλάθε ηη ιέεη ν παηέξαο
κνπ; Ώο ιέεη. Βγψ εζέλα δε ζ‟ αιεζκνλψ‟‟. Ώθνχεη απηά ν Γηαλλάθεο,
ζπκήζεθε ην Μαξηψ. „„Ώ! ιέεη. Βγψ είκαη παληξεκέλνο‟‟ Αηψρλεη εθείλε πνπ
‟ηαλ απνθάη‟ απ‟ ην ζηεθάλη θαη ζηέιλεη θαη θέξαλε ην Μαξηψ θαη
ζηεθαλσζήθαλε κε ην Μαξηψ. Κη έρνπλ γάκνπο θαη ραξέο θαη μεθάλησζεο
πνιιέο».
ηαλ πξφθεηηαη γηα εξσίδα πνπ αλαρσξεί, βξίζθεηαη πάληα ζε ειηθία γάκνπ. ην

παξακχζη ηνπ «Υξπζνβεξγαξή» ε βαζηινπνχια θεχγεη αλαδεηψληαο ηελ ηχρε ηεο,
δειαδή ηνλ ππνςήθην ζχδπγφ ηεο. Πνξεχεηαη ηξία ρξφληα κέρξη πνπ θηάλεη ζην κέξνο
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πνπ είλαη παληξεκέλε ε κηα απφ ηηο δχν κεγαιχηεξεο αδεξθέο ηεο θαη άιια ηξία
ρξφληα κέρξη ην κέξνο πνπ βξίζθεηαη παληξεκέλε ε άιιε. Ώπφ ηε δεχηεξε αδειθή
ζπλερίδεη ην ηαμίδη ηεο γηα αθφκε ηξία ρξφληα θαη θηάλεη ζηελ άθξε ηνπ θφζκνπ. Λίγν
αξγφηεξα ε αθήγεζε καο πιεξνθνξεί φηη πέξαζε αθφκε έλαο ρξφλνο. πλνιηθά
επνκέλσο, ζην ηέινο ηνπ παξακπζηνχ πνπ ε εξσίδα επηζηξέθεη κε ηνλ Υξπζνβεξγαξή
ζην παηξηθφ ηεο είλαη δέθα ρξφληα κεγαιχηεξε.


ην παξακχζη γηα «Σν βαζηιφπνπιν θαη ηελ αγέλλεηε» ν ήξσαο μεθηλά
είθνζη ρξφλσλ, αθνχ κηα γξηά ηνλ θαηαξάζηεθε «λα πάξεη ηελ άζπαξηε
θαη ηελ αγέλλεηε». ην ηέινο ηεο αθήγεζεο «ηε ζηεθαλψζεθε θαη
άξρηζαλ κηα δσή επηπρηζκέλε».



ε άιιε πεξίπησζε πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηελ ειηθία ηνπ ήξσα πνπ είλαη
πηνζεηεκέλνο γηνο ηνπ βαζηιηά θαη κεγαιψλεη καδί κε ηε βαζηινπνχια:
«…Μεγαιψζαλε θαη ηα δπν, ηα πήγαλε ζην ζθνιεηφ θαη ηα ζπνπδάζαλε.
α κάζαλε ηα γξάκκαηα θαη κεγαιψζαλε, αξρίζαλε λ‟ αγαπηψληαη ην
θνξίηζη θαη ην παιηθάξη». Δ πινθή θαηαιήγεη ζην γάκν ησλ δχν λέσλ,
κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ήξσα απφ ην ηαμίδη.



Ο ήξσαο πνπ κπνξεί λα γίλεηαη «ιηνληάξη, αεηφο, ςάξη θαη κπξκήγθη»
φπνηε ζειήζεη, μεθηλά σο έλα θησρφ παηδί πνπ γπξεχεη ηελ ηχρε ηνπ, ελψ
ζην ηέινο ε βαζηινπνχια κε ηνλ καγηθφ θαζξέθηε «παληξεχηεθε ην παηδί
θαη γθξέκηζε ηνλ πχξγν. Κη έγεηλε ην παηδί βαζηιηάο θαη έδεζε κε ηε
γπλαίθα ηνπ θαιά θαη κεηο αθφκε θαιχηεξα».



Ο «Γηαλλάθεο, ν γηνο ηεο νξθαλήο» θεχγεη απφ ηε κεηέξα ηνπ θαη μεθηλά
ην ηαμίδη ηνπ ζε ζρνιηθή αθφκε ειηθία. Μάιηζηα αθνξκή γηα ηελ
αλαρψξεζε γίλεηαη έλα πεξηζηαηηθφ βίαο ζην ζρνιείν, εμαηηίαο ηεο
ππεξθπζηθήο ζσκαηηθήο ηνπ δχλακεο. Ο δάζθαινο ηηκσξεί ην Γηαλλάθε
δέξλνληάο ηνλ θαη ν Γηαλλάθεο ρηππάεη θαη εθείλνο ην δάζθαιν θαη ηνλ
αθήλεη ιηπφζπκν: «Ώκ ν δάζθαινο απηφο είρε κεγάιν θνπζνχξη, κφιηο
αξρηλνχζε λα βαξά, α δελ ήηαλ άιινο λα ηνπ πεη: „„ηακάηα!‟‟ δε
ζηακάηαγε ην ρέξη ηνπ, βαξνχζε ινηπφλ, βαξνχζε, βαξηέζηεζε ζην ηέινο
ν Γηαλλάθεο, γπξίδεη θαη θείλνο, ηνπ ρηππά κηα κε δχλακε πίζσ ζην
θεθάιη, θάησ ν δάζθαινο!... ηάζεθε πιηα θαη ηνλ θνίηαδε, θνβήζεθε,
λφκηδε πσο ηνλ ζθφησζε. Φεχγεη, πάεη ζηε κάλα ηνπ, ηεο ιέεη: „„Μάλα, γσ
ζα θχγσ!‟‟». ην ηέινο ηεο αθήγεζεο ν ήξσαο, ψξηκνο λένο πιένλ, δελ
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παληξεχεηαη, αιιά δεη σο αδεξθφο καδί κε ηηο ηξεηο ππεξθπζηθέο γπλαίθεο
πνπ ζηελ πνξεία ηνπ θαηφξζσζε λα ληθήζεη, αθνχ πάιεςε καδί ηνπο.
Ώπηέο ηνλ γιηηψλνπλ θαη απφ ηνλ ίδην ην Υάξν. Παξφκνηα, ν ήξσαο ησλ
«Υξπζψλ θιαδηψλ» αλαρσξεί ελψ είλαη αθφκε έλα κηθξφ παηδί, αλ θαη
δελ απνθαιχπηεηαη ζην εηζαγσγηθφ επεηζφδην ε ηεξάζηηα ζσκαηηθή
δχλακε πνπ δηαζέηεη. Παληξεχεηαη ηειηθά κηα ππεξθπζηθή θνπέια πνπ γηα
ηελ αγάπε ηνπ «…έπαςε λα είλαη αεξηθφ, έθεξε θαη ην πεξηβφιη κε ηα
ρξπζά θιαδηά θαη ηνλ πχξγν ηεο θνληά ζηνπο αλζξψπνπο ζηνλ θφζκν
ηνχηνλ».
Ο γάκνο σζηφζν δελ είλαη ζε φια ηα παξαδείγκαηα ην εληειψο ηειηθφ γεγνλφο,
αιιά ε ξνή ηεο αθήγεζεο απνθαιχπηεη πεξεηαίξσ αλαηξνπέο. πρλά ν ήξσαο πξέπεη
λα ζψζεη ηε ζχδπγφ ηνπ πνπ έρεη πέζεη ζχκα απαγσγήο, ελψ θαη ν ίδηνο ζθνηψλεηαη
θαη αλαζηαίλεηαη. Σν παξακχζη ηειεηψλεη: « Δ έκνξθε ηνπ θφζκνπ κε ηηο καγείεο πνπ
ήμεξε, ηξαβάεη πάιη ηνλ πχξγν κε ηα ρξπζά θιαδηά, ηνλ παίξλεη, καθξαίλεη απφ ηνλ
θφζκν, ηνλ πάεη ζηνλ ηφπν πνπ ήηαλ πξψηα. Καη δνχζαλ νη δπν ηνπο κε ην Γηαλλάθε
ραξνχκελνη θη αγαπεκέλνη. Ίζσο λα δνπλ αθφκα εθεί σο ηψξα». Άιινηε ν ήξσαο είλαη
έλα αγφξη πνπ μεθηλά ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ γηα λα γλσξίζεη «ηη ζα πεη θφβνο» θαη ζην
ηέινο παληξεχεηαη θαη καζαίλεη ην άγλσζην γη‟ απηφλ ζπλαίζζεκα κε ην μαθληθφ
πέηαγκα ελφο πνπιηνχ πνπ ζπρλά ε γπλαίθα ηνπ έρεη θξχςεη κέζα ζην θαγεηφ πνπ
ηνπ εηνίκαζε γηα ην ηαμίδη.
ην παξακχζη γηα ην «ΐαζηιφπνπιν θαη ην παπαδφπνπιν» ηα δπν παηδηά θαίλεηαη
λα μεθηλνχλ ελψ αθφκε παξαθνινπζνχλ ην ζρνιείν. ηαλ επηζηξέςνπλ απφ ην
γεκάην πεξηπέηεηεο ηαμίδη ηνπο παληξεχνληαη θαη νη δχν: ην βαζηιφπνπιν ηελ φκνξθε
ηνπ θφζκνππνπ εξσηεχηεθε θαη ηελ αλαδεηνχζε θαη ην παπαδφπνπιν ηελ θφξε ηεο
κάγηζζαο. ε δπν αθφκε πεξηπηψζεηο ζην πιηθφ καο, δειαδή ζηα παξακχζηα «Δ
φκνξθε ηεο γεο» θαη «Ο βαπηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο» (ΏΣU 531) ν ήξσαο
αλαρσξεί δεθαπέληε θαη δεθαέμη ρξφλσλ αληίζηνηρα: «Σν παηδί, φηαλ ήηαλ αθφκα
δεθαπέληε ρξνλψλ, ιέεη ηεο κάλαο ηνπ: Μεηέξα εγψ κεγάισζα θαη είλαη θαηξφο λα
κνπ δψζεηο ηελ θαζειίηζα λα ληπζψ, λα πάσ ζην λνπλφ»,«Άκα έγηλε ην παηδί σο
δεθάμη ρξνλψλ, ηνπ ιέεη ν παηέξαο ηνπ: „„Γηέ κνπ, πάξε απηφ ην δαρηπιίδη θη απηφ ην
γξάκκα θαη πήγαηλε λα βξεο ην λνπλφ ζνπ ην βαζηιηά‟‟». Ο γάκνο εδψ αθνινπζείηαη
απφ ηε ζθελή ηεο δνινθνλίαο ηνπ ήξσα θαη αλάζηαζήο ηνπ ράξε ζηε ζχδπγφ ηνπ.
ην παξακχζη «Δ εθθιεζηά θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη» ν ήξσαο είλαη ν κηθξφηεξνο
απφ ηξία αδέξθηα πνπ μεθηλνχλ λα αλαδεηήζνπλ ην μερσξηζηφ αεδφλη πνπ θαλείο δελ
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μέξεη πνπ βξίζθεηαη. Δ ειηθία ηνπο δελ αλαθέξεηαη κε αθξίβεηα, αιιά θαηαιαβαίλεη
θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα άγακνπο λεαξνχο απφ ην γεγνλφο φηη δνπλ αθφκε καδί κε ηνλ
παηέξα ηνπο. Ώθνχ επηζηξέςνπλ δελ παληξεχνληαη: «Ο κηθξφο δελ άθεζε λα ηνπο
πάλε ζηνλ θξηηή. Σνπο ζπγρψξεζε γηα ραηήξη ηνπ παηέξα ηνπ. Βκεηάλνησζαλ πηα θαη
θείλνη θαη έδεζαλ φινη καδί θαιά θαη κεηο θαιχηεξα». «Ο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηηο
αδεξθέο ηνπ» είλαη θαη ζηελ αλαρψξεζε θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπ έλα λεαξφ παιηθάξη
∙ δελ παληξεχεηαη.
A.VI. εκάδηα δσήο θαη ζαλάηνπ
Οξηζκέλεο θνξέο, ν ήξσαο αθήλεη ζηα νηθεία ηνπ πξφζσπα θάπνηα ζεκάδηα
(lifetokens), πνπ ιεηηνπξγνχλ αθελφο σο ελδείμεηο δσήο θαη θηλδχλνπ ή ζαλάηνπ θαη
αθεηέξνπ σο κέζν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζ‟ απηφλ πνπ ιείπεη θαη ζ‟ απηνχο πνπ
κέλνπλ πίζσ. Καηά ηξφπν ππεξθπζηθφ, νη αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζεκαδηνχ
ζπλδένληαη κε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ήξσα, πρ. βξίζθεηαη ζε αλάγθε.142


ηα «Αίδπκα αδέξθηα» δηαβάδνπκε: «Σφηε ην έλα ην παηδί πήξε ην έλα ην
άινγν θαη ην έλα ην ζθπιί θαη θίλεζε θαη είπε ζηνλ αδεξθφ ηνπ: „„ζν
είλαη ηα δπν θππαξίζζηα ρισξά, λα κε ινγαξηάδεηο δσληαλφ, θη αλ
καξαζεί ην έλα, λα θηλήζεηο λα κ‟ εχξεο‟‟». Πξαγκαηηθά αξγφηεξα ε
πινθή απνθαιχπηεη φηη «ζαλ ην καξκάξσζε ην παηδί (ε γξηά κάγηζζα)
καξάζεθε ην θππαξίζζη ζην ζπίηη» θαη ν δεχηεξνο δίδπκνο αλαρσξεί
άκεζα γηα λα αλαδεηήζεη θαη λα βνεζήζεη ηνλ αδεξθφ ηνπ.



ην παξακχζη «Σνπ δξάθνπ ν γηνο», ν ήξσαο δίλεη ζηνπο δχν
ζηαπξαδεξθνχο ηνπ απφ έλα ζεκάδη: «…εηνηκάζηεθε θαη ην βαζηιφπνπιν
λα θχγεη θαη βγάδεη ην δαρηπιίδη ηνπ θαη ην δίλεη ζην ζηαπξαδεξθφ ηνπ

142

Δ Σ. ΜσξαΎηε ζηε δηαηξηβή ηεο γηα ηνλξφιν ηνπ καγηθνχ βνεζνχ (Βθδ. Σαμηδεπηήο, Ώζήλα 2003),
γξάθεη ζηηο ζο. 123 – 124 θαη ζηηο ππνζεκεηψζεηο 557 - 561 ζρεηηθά κε ηα ζεκάδηα δσήο. Ώλαθέξεη
παξαδείγκαηα: κήια πνπ καηψλνπλ, δαθηπιίδη ηνπνζεηεκέλν ζε πνηήξη κε λεξφ πνπ καηψλεη, θαη
παξαπέκπεη ζηνλ J. C. Cooper, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ Ο ζαπκαζηόο θόζκνο ησλ παξακπζηώλ (Βθδ.
Θπκάξη, Ώζήλα 1983) αλαθέξεηαη ζηελ ζπκπαζεηηθή καγεία θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζην θεθάιαην
«Ξσηηθά θαη καγεία» θαη ζεκεηψλεη ζρεηηθά (ζ. 70-71): «Δ δσή ελφο αλζξψπνπ εμαξηάηαη ζπρλά απφ
απηήλ ελφο δέληξνπ πνπ θπηεχηεθε ηνλ ίδην θαηξφ πνπ εθείλνο γελλήζεθε. Ώπηή ηελ ηζηνξία ηελ
ζπλαληάκε ζπρλά θαη ζηελ Ώξραία Ώίγππην, φπνπ νη δσέο δπν αδειθψλ εμαξηηνχληαη απφ εθείλεο δχν
αδειθψλ θπηψλ. ε κηα ειιεληθή ηζηνξία, βιέπνπκε ηε βαζίιηζζα πνπ θχηεςε ηξεηο θνινθπζηέο, απφ
ηηο νπνίεο εμαξηηφηαλ ε ηχρε ησλ ηξηψλ γηψλ ηεο. ε άιια παξακχζηα βξίζθνπκε πνιιά αθφκα
ζχκβνια δσήο, φπσο έλα δαθηπιίδη πνπ ζθνπξηάδεη, φηαλ ν θάηνρφο ηνπ είλαη άξξσζηνο, έλα
κπαζηνχλη πνπ πέθηεη κφλν ηνπ, έλα πνπθάκηζν πνπ καπξίδεη, έλα πνηήξη πάλσ ζην νπνίν
εκθαλίδνληαη ζηαγφλεο αίκα, αθφκε θαη κηα ρηέλα πνπ καηψλεη φηαλ ν θάηνρφο ηεο αληηκεησπίδεη
δπζθνιίεο».
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θαη ηνπ ιέεη: „„ΐάιην απηφ ζην ρέξη ζνπ θαη φπνηε ζε ζθίμεη, λα μέξεηο
πσο πέζαλα θαη λα έξζεηο λα κε βξεηο‟‟». Καη αξγφηεξα: «Σε δεχηεξε ηε
κέξα πάιη ην βαζηιφπνπιν πηάλεη θαη κπήγεη ην ζπαζί ηνπ απ‟ ηε κχηε
ζην ηαβάλη θαη ιέεη ζην ζηαπξαδεξθφ ηνπ πσο ζαλ πέζεη κνλαρφ ηνπ ην
ζπαζί, λα μέξεη πσο είλαη πεζακέλνο θαη λα πάεη λα ηνλ βξεη». Οη δχν
ζηαπξαδεξθνί ηελ θξίζηκε ζηηγκή ζπεχδνπλ λα βνεζήζνπλ ηνλ ήξσα,
φλησο εηδνπνηεκέλνη απ‟ ηα ζεκάδηα: ν πξψηνο έλησζε ην δαρηπιίδη λα
ηνλ ζθίγγεη θαη ν δεχηεξνο είδε ην καραίξη λα πέθηεη κφλν ηνπ.


Σέζζεξα ρξπζά κήια είλαη ην ζεκάδη δσήο θαη ζαλάηνπ γηα ηνλ
Γηαλλάθε (Σα Υξπζά θιαδηά): «ΐξίζθεη θαη ηέζζεξα ρξπζά κήια πνπ ηνπ
ρε πεη ν δξάθνο πσο ήηαλ ηεο κνίξαο ηνπ: φζν ήηαλ θείλνο θαιά, ζα ήηαλ
θαη ηα κήια ξνδνθφθθθηλα θαη ηα θχιια πξάζηλα θαη θξέζθα∙ άκα ζα
αξξσζηνχζε ή ζα ήηαλ ζε θίλδπλν, ζα καξαηλφηαλε θαη ζα ‟πεθηαλ ηα
θχιια». ηελ πνξεία ηνπ ν ήξσαο ζπλαληά θαη θάλεη αδεξθνχο ηνπ ηξεηο
έθηππνπο λένπο: ηνπο γηνπο ηνπ ήιηνπ, ηνπ θεγγαξηνχ θαη ηεο ζάιαζζαο.
Αηαδνρηθά ηνπο παληξεχεη κε βαζηινπνχιεο θαη ζηνλ θαζέλα ηνπο αθήλεη
απφ έλα ρξπζφ κήιν κε ηελ παξάθιεζε αλ δνπλ φηη καξαίλεηαη θαη ηα
θχιια ηνπ γίλνληαη θίηξηλα, αλ ηνλ αγαπνχλ, λα ζπεχζνπλ λα
αθνινπζήζνπλ «ην δξφκν φιν αληίθξπ ζηνλ ήιην, θαηά ηελ αλαηνιή» θαη
λα ςάμνπλ σο λα ηνλ βξνπλ δσληαλφ ή πεζακέλν. Πξαγκαηηθά, κεηά απφ
αξθεηφ δηάζηεκα «έλα πξσί μππλά ν γηνο ηνπ ήιηνπ θαη πάεη λα ηδή ην
κήιν πνπ ηνπ είρε αθήζεη ν Γηαλλάθεο λα κάζε ηη θάλεη ν αδεξθφο ηνπ.
ΐιέπεη ην κήιν καξακέλν! Σα θχιια ηνπ θίηξηλα θαη μεξά!». Ώθνχ
ζπγθεληξσζνχλ θαη νη ηξεηο αδεξθνί αλαδεηνχλ ηνλ ήξσα, μεζάβνπλ ηα
ηεκαρηζκέλα κέιε ηνπ, ηνλ αλαζηαίλνπλ θαη ηνλ βνεζνχλ λα βξεη ην
ζπαζί ηνπ, ράξε ζην νπνίν μαλαθεξδίδεη ηε ζχδπγφ ηνπ πνπ είρε θιέςεη
έλαο θζνλεξφο βαζηιηάο.143

ε άιιν παξάδεηγκα ηνπ πιηθνχ καο, έλα θαηλφκελν πνπ αθνξά έλα πιηθφ
αληηθείκελν (βξχζε), ζπλδέεηαη κε ηελ απνπζία θαη ηελ ηαιαηπσξία ηξηψλ αδειθψλ
πνπ έρνπλ απαρζεί: ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά βξίζθνληαη ηξεηο βξχζεο, πνπ ηξέρνπλ
ρξπζφ, αζήκη θαη θξχζηαιιν. ηαλ ην καχξν ζχλλεθν αξπάμεη ηηο ηξεηο
143

Καη άιια παξαδείγκαηα ζεκαδηψλ δσήο ζην: Γ. Μέγαο, «Der Pflegesohn des Waldgeistes»,
Λανγξαθία ΚΒ΄, 1967, ζ. 348 - 350: καληήιη πνπ καηψλεη, θηεξφ απφ ην νπνίν πέθηνπλ ζηαγφλεο
αίκαηνο, ζνπγηαδάθη ή καραίξη πνπ καηψλεη, δψλε πνπ ζθίγγεη, θαζξέθηεο πνπ ζνιψλεη.

79
βαζηινπνχιεο, Υξπζή, Ώζεκέλε θαη Κνξαιιέλε, νη βξχζεο ζηεξεχνπλ. Σα πνιχηηκα
κέηαιια πνπ ξένπλ ζπλερψο ζαλ λεξφ απφ ηηο ηξεηο βξχζεο δείρλνπλ φηηε παξνπζία
ησλ θνξηηζηψλ είλαη αλεθηίκεηε. Ώληίζηνηρα, ε απνπζία ηνπο θαη ν ρακφο ηνπο
θαίλεηαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά αθφκε θαη ηα άςπρα πιηθά αληηθείκελα. ηελ
επηζηξνθή φκσο ηνπ αδεξθνχ καδί κε ηηο ηξεηο αδεξθέο ηνπ πνπ ηηο έζσζε απφ ηνπο
απαγσγείο ηνπο: «ηαλ αληηθξίζαλε ην παιάηη, ήηαλε αθφκα βακκέλν θαηάκαπξα.
[…] Ο βαζηιηάο θαηαιππεκέλνο φπσο ήην, έξρεηαη ζηελ εμψζπξα θαη βιέπεη ην γην
ηνπ θαη ηηο ηξεηο θφξεο ηνπ θαη ηνπ ‟ξζε λα ηξειιαζεί ‟πν ηε ραξά ηνπ. Ώκέζσο
αξρίζαλ θαη νη ηξεηο βξχζεο λα ηξέρνπλ φπσο πξψηα ρξπζφ, αζήκη θαη θξχζηαιιν».
ηαλ ηξία αδέξθηα ηαμηδεχνπλ καδί αλαδεηψληαο θάπνην πνιχηηκν αληηθείκελν,
ζπλήζσο θζάλνπλ ζε έλα ζηαπξνδξφκη ή ηξίζηξαην, φπνπ ρσξίδνπλ θαη αθνινπζνχλ
ν θαζέλαο δηαθνξεηηθφ δξφκν. Ο ήξσαο δηαιέγεη πάληνηε ηε δπζθνιφηεξε δηαδξνκή,
ηνλ δξφκν «πνπ φπνηνο πάεη δελ γπξίδεη». Πξηλ φκσο μεθηλήζνπλ, ηνπνζεηνχλ ηα
δαρηπιίδηα ηνπο θάησ απφ κηα πέηξα, σο ζεκάδη επηζηξνθήο: φπνηνο επηζηξέςεη ζα
πάξεη ην δαρηπιίδη ηνπ θαη ζα μέξεη αλ έρεη επηζηξέςεη θάπνηνο άιινο. Πξνθαλψο εδψ
ππάξρεη θαζαξά πξαθηηθφο ιφγνο γηα ην ζεκάδη πνπ ζπκθσλνχλ λα αθήζνπλ ν ήξσαο
θαη νη αδεξθνί ηνπ, κηα θαη επηδίδνληαη ζε κηα παξάιιειε αλαδήηεζε κε ηνλ ίδην
ζηφρν. Αίλεηαη φκσο ηαπηφρξνλα ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπκε θαη ηε ζεηξά
επηζηξνθήο ηνπ θάζε αδεξθνχ: «Ώθνχ δηάιεμαλ ηνπο δξφκνπο, είπε πάιη ν
θαιφγεξνο: „„ηψξα θαιά, ν θαζέλαο καο πνην δξφκν ζα πάξε ην μέξνκε. Ώιιά ζην
γπξηζκφ δε ζα γλσξίδσκε πνηνο απφ καο γχξηζε θαη πνηνο δε γχξηζε. Γηα ηνχην λ‟
αθήζσκε εδψ ζην ηξίζηξαην απφ θαλέλα ζεκάδη‟‟. „„Καιά ιεο, είπαλ νη άιινη. Να
βάινπκε απφ έλα δαρηπιίδη ζε κηα πέηξα απνθάησ‟‟» (35, ΏΣU551, Ο θαιφγεξνο).
Καη «Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ» απνθαζίδνπλ ην ίδην: «Λέλε: „„Να
βάινπκε ηα δαρηπιίδηα καο απφ θάη‟ απφ κηα θηηλάδα θη φπνηνο πεξάζεη θαη βξεη ηα
δαρηπιίδηα λα θαξηεξάεη θαη ηνπο αιινπλνχο‟‟».
ην παξακχζη γηα «Σν αθνίκεην θαληήιη», ζην κέξνο «πνπ ρσξίδνπληαλ ν
δξφκνο ζηα δπν» εθηπιίζζεηαη ε ίδηα ζθελή: «Λέεη ν κηθξφο: „„Ώδέξθηα, γσ ζα πάξσ
ην δξφκν πνπ δε γπξίδεη πίζσ λα δσ α ζα βξσ ηίπνηα. Να βγάινκε ηα δαρηπιίδηα καο,
λα η‟ αθήζνκε θάη‟ απ‟ απηή ηελ πέηξα, δσ ζην θαληνχλη, φπνηνο γπξίζεη πξψηνο θαη
βξεη ηα δαρηπιίδηα, λα θάηζεη λα πεξηκέλεη ηνπο άιινπο, σο ηνπ ρξφλνπ ηέηνηα επνρή.
Ώλ δελ έρσ γπξίζεη ζ‟ έλα ρξφλν, λα κε κε πεξηκέλεηε άιιν, κφλ‟ λα θχγεηε, λα πάηε
πίζσ ζην παιάηη θαη ζηνπο γνλένπο καο‟‟». Παξφια απηά, πξψηνο επηζηξέθεη
ζπλήζσο ν ήξσαο θαη θαηά ηε ζπκθσλία αλακέλεη ηνπο δχν κεγαιχηεξνπο αδειθνχο
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ηνπ. Ώπηνί είραλ παξαηηεζεί πνιχ λσξίο απφ ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο θαη
πεξηπιαλήζεθαλ άζθνπα, ψζηε θηάλνληαο ζην ζεκείν ζπλάληεζεο είλαη θησρνί θαη
θαθνπαζεκέλνη.
A.VII. Σν ζπλαηζζεκαηηθό θόζηνο ηεο αλαρώξεζεο – Δθδειώζεηο πέλζνπο
Δ αλαρψξεζε θαίλεηαη λα θνζηίδεη ζπλαηζζεκαηηθά, ζπλήζσο ζηνπο γνλείο ηνπ
ήξσα ή ηεο εξσίδαο: πξφθεηηαη γηα ην κνλάθξηβν παηδί ηνπο ή ην κηθξφηεξν απ‟ φια.
Πάλησο είλαη απηφ ζην νπνίν έρνπλ ηδηαίηεξε αδπλακία: «Ο κηθξφηεξνο αδεξθφο,
επεηδήο εμαηηίαο ηνπ ηελ επήξε ηελ αδεξθή ηνπ ν δξάθνο, απνθάζηζε ή λα πάλεη λα
ηελ εχξεη ή λα ραζεί. Ο παηέξαο ηνπ δελ ηνλ άθελε, γηαηί ηνλ αγαπνχζε πεξηζζφηεξν
απ‟ ηνπο άιινπο» (19, ΏΣU312, Ο κηθξφο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηελ αδεξθή ηνπ απφ
ην δξάθν). Καη ζε άιιε πεξίπησζε: «Βζηελαρσξεζήθαλε νη γνλένη ηνπ, γηαηί ηνλ
είραλε έλα θη ακνλαρφ. Μα πάιη θνβεζήθαλε λα κελ μαλαξξσζηήζεη ην παηδί ηνπο
θαη δελ ηνπ είπαλε ηίπνηε» (23, ΏΣU408, Σζε ιεκνληάο ε ζπγαηέξα).
Οη γνλείο παξνπζηάδνληαη λα αληηζηέθνληαη ζηελ πξφζεζε ηνπ ήξσα κε ην λα
δηακαξηχξνληαη θαη λα πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα απνηξέςνπλ ηελ αλαρψξεζε.
Αελ θαηνξζψλνπλ φκσο λα ηνλ επεξεάζνπλ λα κεηαβάιιεη ηελ απφθαζή ηνπ.


Ο ήξσαο αληηιακβάλεηαη φηη αλάκεζα ζηνπο γνλείο ηνπ ππάξρεη δηακάρε θαη
δηεξεπλψληαο κε επηκνλή ηελ αηηία, καζαίλεη γηα ηε ζαπκαζηή γέλλεζή ηνπ:
«Πάγαηλε ην παηδί, ηνπο έβιεπε δηαθνξεηηθνχο. Λέεη: „„Ση έρεηε θη είζαζηε
εηζηδά; Μαιψλεηε;‟‟ „„Οπ! ιέεη. Σίπνηα, παηδάθη κνπ δελ έρνπκε‟‟ „„Να κε
πείηε ηη έρεηε. Θα ζθσζψ λα θχγσ‟‟ „„Παηδάθη κνπ, ιέεη, εκείο δελ θάλακε
παηδί, θη ν παηέξαο ζνπ πήγε θη εχξε έλα γέξν θαη ηνπ ‟δσθε έλα γηαηξηθφ λα
θάκνπκε παηδί, κε ηε ζπκθσλία άκα γέλεη ην παηδί είθνζη ρξνλψ, λα ηνπ ην
πάκε απηνπλνχ, εηηεκή, ζα ‟ξζεη λα ην πάξεη. Καη γη‟ απηφ ηψξα καιψλνπκε.
Βγψ ηνπ ιέσ, γηαηί λα πάξεη ην γηαηξηθφ , ν παηέξαο ζνπ κνπ ιέεη, γηαηί λα κε
ζηείιεηο‟‟. „„Ώπηφ, ιέεη, είλαη κάλα; Να κ‟ εηνηκάζεηο ηα ξνχρα κνπ, λα πα λα
ηνλε βξσ εγψ‟‟. Άξρηζε ε κάλα ηνπ θη έθιαηε. „„Μελ θιαηο, ιέεη, εγψ ζα πάσ
θαη ζα ‟ξζσ‟‟[…] „„Θα ‟ξζσ, ιέεη, κελ θιαίηε‟‟» (21, ΏΣU313, Ο γεξν –
νξφθνο).
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ην παξακχζη «Ο Γηαλλάθεο, ν γηνο ηεο νξθαλήο» δηαβάδνπκε γηα ηνλ ήξσα:
«Φεχγεη, πάεη ζηε κάλα ηνπ, ηεο ιέεη „„Μάλα, γσ ζα θχγσ!‟‟. Έθιαηε ε κάλα
ηνπ, ήζειε λα ηνλ βαζηάμεη, θείλνο έιεγε „„Αελ κπνξψ, γσ ζα θχγσ!‟‟».



ηαλ «Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ» απνθαζίδνπλ λα πάλε λα βξνπλ
ηνλ θιεκκέλν καγηθφ καζηξαπά ηνπ βαζηιηά «ν παηέξαο ηα παξαθαινχζε:
„„Έλλνηα ζαο, παηδηά κνπ, πνχ ζα πάηε λα ηνλ βξείηε;‟‟ Μα απηά δελ
αθνχγαλε».



Καη φηαλ ην λεαξφ θαη ζαξξαιέν βαζηιφπνπιν πξνζθέξεηαη λα πάεη λα βξεη
θαη λα θέξεη ην αζάλαην λεξφ γηα ηνλ άξξσζην παηέξα ηνπ, εθείλνο
δηακαξηχξεηαη: «Ο βαζηιηάο, πνπ αγαπνχζε ηνλ γην ηνπ, φρη ηφζν γηαηί ηνλ
είρε κνλάθξηβν, φζν γηαηί ήηαλ θη απηφο θαιφο, ηνπ είπε: „„Παηδί κνπ, εζχ λα
θαζήζεο θνληά κνπ ζην πξνζθέθαιφ κνπ, γηαηί δελ κπνξψ λα θάλσ ρσξίο λα
ζε βιέπσ∙ θη φζν γηα η‟ αζάλαην λεξφ, έρνκε πηζηνχο αλζξψπνπο, δηαιέγνκε
ηνλ θαιχηεξν θαη ηνλ ζηέιινκε…‟‟. „„Παηέξα κνπ βαζηιηά! Ο γέξνληαο ζνπ
είπε λα ζηείιεηο ηνλ πηζηφηεξν άλζξσπφ ζνπ, θαη πηζηφηεξνο άλζξσπφο ζνπ
είλαη εθείλνο πνπ ζ‟ αγαπάεη πιηφηεξν απ‟ φινπο… Πνηνο ινηπφλ ζνπ είλαη
πηζηφηεξνο άιινο απφ εκέλα, πνπ ζ‟ αγαπψ πιηφηεξν απ‟ φινπο ηνπ
άιινπο;‟‟». (51, ΏΣU551, Σν αζάλαην λεξφ). Ο βαζηιηάο ηειηθά θάκπηεηαη
απφ απηή ηε γλήζηα έθθξαζε αθνζίσζεο ηνπ γηνπ ηνπ θαη απνθαζίδεη ζεηηθά
γηα ηελ απνζηνιή.

Πνιιέο θνξέο πεξηγξάθνληαη ζηελ αθήγεζε εθδειψζεηο πέλζνπο ησλ νηθείσλ:
απνραηξεηνχλ ηνλ ήξσα ρσξίο ειπίδα λα ηνλ μαλαδνχλ, πηζηεχνληαο φηη ράλεηαη γηα
πάληα. Δ θπγή ηνπ δειαδή αληηκεησπίδεηαη σο ζάλαηνο θαη ζηελ απνπζία ηνπ
ηεξείηαη πέλζνο. «αλ είδε ν βαζηιέο πσο δελ ήηαλ θη ν κηθξφο ηνπ γπηφο, πίζηεςε
πσο εράζεθε ∙ άξρηζε λα θιαίε θαη λα ρηππηέηαη, βάθεη ηα παιάηηα ηνπ καχξα θαη
θάλεη δέεζε ζην Θεφ» (49, ΏΣU302, άηηηιε παξαιιαγή απφ ηε άκν). ια απηά
παξαπέκπνπλ ζην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθήβνπ πνπ πξφθεηηαη λα
ππνζηεί ην ηειεηνπξγηθφ κχεζεο144: «Δ ζπλνδεία πνπ δηλφηαλ ζηνλ κπνχκελν ήηαλ
ζπλνδεία πξνο ην ζάλαην. ηνιηδφηαλ, βαθφηαλ θαη ληπλφηαλ κε ηδηαίηεξν ηξφπν.
144

A. van Gennep, Τειεηνπξγίεο δηάβαζεο. Βηζαγσγή –κεηάθξαζε –ζρφιηα: Θ. Παξαδέιιεο, Βθδφζεηο
Δξηδαλφο, Ώζήλα 2016, ζ. 136: «Δ πξψηε ηειεηνπξγηθή πξάμε είλαη ν απνρσξηζκφο απφ ηνλ
πξνεγνχκελν θφζκν, ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ∙ […], ππάξρεη απνκφλσζε ηνπ
λεφθπηνπ ζηνπο ζακλψλεο, ζε έλα εηδηθφ ρψξν, ζε κηα εηδηθή θαιχβα, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά
ηακπνχ, θπξίσο δηαηξνθηθά. Μεξηθέο θνξέο ν δεζκφ ηνπ λεφθπηνπ κε ηε κεηέξα ηνπ δηαξθεί αξθεηά ∙
αιιά θζάλεη πάληα κηα ζηηγκή φπνπ, κε ηξφπν βίαην ή πιαζκαηηθά βίαην, απνρσξίδεηαη νξηζηηθά απφ
ηε κεηέξα ηνπ, ζπρλά κάιηζηα κε θιάκαηα».
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«ηαλ νη γπλαίθεο βιέπνπλ ην αγφξη έηζη ζηνιηζκέλν, μεζπνχλ ζε δάθξπα θαη ην ίδην
θαη νη ζηελφηεξνη ζπγγελείο ηνπ, ν παηέξαο θαη νη αδεξθνί ηεο κεηέξαο ηνπ, πνπ
αιείθνληαη κε ιίπνο θαη ζηάρηε γηα λα εθθξάζνπλ ην πέλζνο ηνπο». Έρνπκε ελψπηφλ
καο κηα ηππηθή εηθφλα πξσηφγνλνπ πέλζνπο. Ώπφ απηή ηελ πεξηγξαθή εθιακβάλνπκε
φηη ε παξακνλή ζην δάζνο αληηκεησπηδφηαλ απφ έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη
πξσηίζησο απφ ηνλ ίδην ηνλ λεαξφ σο θαηαζηξνθή. Αελ γλσξίδνπλ αθφκε πνηεο
κεγάιεο επεξγεζίεο ηνπο πεξηκέλνπλ».145 Βδψ ζα κπνξνχζε θαλείο εχθνια λα „„δεη‟‟
κηα ελδηαθέξνπζα δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ κε έλα άιιν
είδνο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο πνπ δεκηνχξγεζε ε παξαδνζηαθή θνηλσλία: ηε
δεκνηηθή πνίεζε ∙ θαη εηδηθφηεξα, κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηεο μεληηηάο, φπνπ απηφο
πνπ αλαρσξεί μεπξνβνδίδεηαη κε δηαζθεπέο πέλζηκσλ ηξαγνπδηψλ, ζαλ θάπνηνο πνπ
πνξεχεηαη ζε ηαμίδη δίρσο γπξηζκφ, φπσο ν ζάλαηνο. Σα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο
θπξηαξρνχληαη θαηά πιεηνςεθία απφ πεξηγξαθέο ησλ ςπρνινγηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ
μεληηεπφκελνπ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθνί είλαη νη ζηίρνη ελφο
ηξαγνπδηνχ ηεο μεληηηάο απφ ηε ΐφξεην Ήπεηξν: «Ο μέλνο πνπ είλ‟ ζηελ μεληηηά,
πξέπεη λα βάιεη καχξα, γηα λα ηαηξηάδεη θνξεζηά κε ηεο θαξδηάο ηε ιαχξα». 146 Ο
Guy Saunier αλαθέξεη: «Φαίλεηαη […] φηη θάπνηε εκθαλίζηεθε, ηνπιάρηζην
ζπνξαδηθά, θάπνηα αλάγθε λα ιέγνληαη, ηε ζηηγκή ηνπ απνραηξεηηζκνχ, θείκελα πην
θαζαξά ηειεηνπξγηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην ην ρσξηζκφ, ίζσο επεηδή ε αλαινγία κε
ηελ θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην γάκν θαη ην ζάλαην έηεηλε λα επηβάιιεηαη φιν
θαη πεξηζζφηεξν. Ώπηφ κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί, αληί λα δεκηνπξγνχληαη θαηλνχξηα
θαη πξσηφηππα θείκελα, πηνζεηεζήθαλε θείκελα ή ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ηηο δχν
απηέο ηειεηέο. ε κεξηθέο, ζπάληεο, πεξηπηψζεηο έλα θείκελν πνπ ιέγεηαη θαλνληθά
γηα ην γάκν ή ην ζάλαην πηνζεηείηαη απηνχζην γηα ηελ αλαρψξεζε ηνπ κεηαλάζηε,
φπσο ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε ην εμήο παλειιήλην δίζηηρν: „„Μηζεχγσ θίινη θιαίηε κε
θ‟ εζείο ερζξνί ραξείηε, θαη ζεηο γεηηνλνπνχιεο κνπ ζηα καχξα βνπηερηείηε‟‟». 147
Βπίζεο, ζηελ εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ πνπ αθηεξψλεη ζηνλ απνραηξεηηζκφ
ηνπ λεθξνχ, ζηελ αλζνινγία λεθξηθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, ζεκεηψλεη φηη ηα
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 98.
Γξ. Καηζαιίδαο (ζπιινγή) – Γ. Καςάιεο (επηκέιεηα - εηζαγσγή), Γεκνηηθά ηξαγνύδηα από ηε
Βόξεην Ήπεηξν, Βθδφζεηο Gutenberg, Ώζήλα 2003, ζ. 402.
147
G. Saunier, Τν δεκνηηθό ηξαγνύδη ηεο μεληηηάο, Βθδφζεηο Βξκήο, Ώζήλα 1983, ζ. 18. ΐιέπε
παξαθάησ θαη ππνζεκείσζε ζηελ ππνελφηεηα «Ο ήξσαο αγλψξηζηνο».
146
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ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο «παξνπζηάδνπλ έλα ηαμίδη ηδηαίηεξα κπζνπνηεκέλν, θαη εηδηθά
επηθίλδπλν, ιφγσ ησλ κπζηθψλ ζρέζεψλ ηνπ κε ην ζάλαην».148
Βίλαη μερσξηζηή ε πεξίπησζε ηνπ παξακπζηνχ γηα ην «ΐαζηιφπνπιν θαη ην
παπαδφπνπιν». Σν βαζηιφπνπιν θαη ν ζχληξνθφο ηνπ απνθξχπηνπλ απφ ηνλ βαζηιηά
ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηεο αλαρψξεζήο ηνπο, αιιά ηνπ παξνπζηάδνπλ ηελ αλάγθε
ηνπ ηαμηδηνχ σο κέζν ςπρηθήο αλάηαζεο ηνπ βαζηιφπνπινπ. Οη δχν ζχληξνθνη
μεθεχγνπλ αξγφηεξα θξπθά απφ ηε ζπλνδεία πνπ ηνπο δφζεθε θαη έηζη νη άλζξσπνη
πνπ ηελ απαξηίδνπλ «γχξηζαλ πίζσ ζηε ρψξα κε λεθξηθέο κνπζηθέο» θαη θνβνχκελνη
ηελ αληίδξαζε ηνπ βαζηιηά ζηα θαθά λέα: «Ν‟ αθνχζεη ηέηνηα καληάηα ν βαζηιηάο,
πήγε λα πεζάλε ∙ ν παπάο ν θαθνκνίξεο λα ράζε ην λνπ ηνπ! Πνηνο θιαίεη, πνηνο
ζθνηψλεηαη; Ο βαζηιηάο θη ν παπάο θιαίλε θαη κεξσκφ δελ έρνπλ. ΐάδνπλ θαηάκαπξα
ξνχρα, καδνχλ ηα γέλεηα ηνπο γηα ηε ζπκθνξά, πνπ ηνπο βξήθε ∙ θαη καδί ηνπο
καπξνθφξεζ‟ φιε ε ρψξα ∙ νχηε ηξαγνχδη νχηε γέιην άθνπεο, κφλνλ παληνχ ζιίςεο,
παληνχ κνηξνιφγηα». ηαλ επηζηξέθνπλ «ξσηνχλ κεξηθνχο αλζξψπνπο πνπ βξήθαλε
ζην δξφκν, γηαηί εθείλε ε ρψξα είλαη έηζη πηθξακέλε». Ώληίζεηα, ηελ ψξα πνπ
αληακψλνπλ μαλά «Ο καχξνο ν παπάο έθαλε ζαλ ηξειφο ∙ επζχο νη πίθξεο γίλεθαλ
ραξέο ∙ εδψ γέιηα, εθεί ρνξνί θαη ηξαγνχδηα, θ‟ ε ρψξα απφ θφιαζε γίλεθε
παξάδεηζν».


ην παξακχζη γηα «Σα ηξία βαζηιφπνπια» δηαβάδνπκε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ
ήξσα: «Σέινο, πξνρψξεζε θη έθηαζε ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά. Βθεί φινη
έθιαηγαλ θαη ζξελνχζαλ ην ρακέλν βαζηιφπνπιν. Μφιηο ηνλ είδαλ ζην
παιάηη, έθακαλ κεγάιν γιέληη θαη ραξέο».



Με ην άθνπζκα ηεο είδεζεο φηη επηζηξέθεη ε θφξε πνπ είρε θχγεη, ν βαζηιηάο
– παηέξαο ηεο ζβήλεη ηα ζεκάδηα ηνπ πέλζνπο: «Άκα εηδνπνηήζαλε ηνλ
παηέξα ηεο θφξεο πσο έξρεηαη κε ην γακπξφ, άξρηζε λ‟ αζπξίδεη ην παιάηη
ηνπ, γηαηί ην ‟ρε καπξηζκέλν γηα ην ρακφ ηεο θφξεο ηνπ» (48, ΏΣ425Κ
(ATU884), Σν καεκέλν παιηθάξη).



ην παξακχζη γηα ηα «Υξπζά θιαδηά», ν ήξσαο νδεγεκέλνο απφ ηε δίςα ηνπ
κπαίλεη ζε έλα πνιχ ειθπζηηθφ πεξηβφιη, φπνπ βξίζθεηαη έλαο ςειφο πχξγνο,
φκνξθε ππθλή βιάζηεζε θαη έλα κηθξφ πνηάκη. Δ κεηέξα ηνπ ηνλ
πξνεηδνπνηεί φηη ν πχξγνο είλαη ζηνηρεησκέλνο θαη ηνλ απνηξέπεη έληνλα απφ
ην λα κπεη. Σν παηδί φκσο είλαη απνθαζηζκέλν λα πάεη λα πηεη εθεί λεξφ. «Δ
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κάλα ηνπ αξρίδεη ηα θιάκαηα. Σνπ έιεγε λα κελ πάε, ν πχξγνο ήηαλ
ζηνηρεησκέλνο. ζνη έκπαηλαλ λα πηνπλ λεξφ, έθιεηλε ε πφξηα θαη ραλφηαλε,
θαλείο δελ μαλαγχξηδε. Σν παξαθαινχζε ην παηδί, ηνπ έιεγε λα θχγνπλ, λα
γπξίζνπλ ζην ρσξηφ. […] αλ μεδίςαζε, πάε λα βγε, θιείλεη ε πφξηα […]
Ξεκάθξπλε απφ ηε κάλα ηνπ, ην ‟ραζε! Δ κάλα έκεηλε σο ην δεηιηλφ, αξγά.
αλ είδε πνπ ην παηδί ηεο εράζεθε, έθπγε, γχξηζε ζην ρσξηφ κε θακέλε ηελ
θαξδηά».


Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ήξσα ζηνπο γνλείο ηνπ φηη ζθνπεχεη λα
αλαρσξήζεη «ζηελαρσξήζεθαλ απηνί πνιχ, αιιά ηνλ εηνίκαζαλ» (47,
ATU408, Σν βαζηιφπνπιν θη ε αγέλλεηε).



Παξφκνηα: «Ο παηέξαο ηεο ιππήζεθε πνιχ γηα ην ρσξηζκφ ηεο θφξεο ηνπ»
(38, AT425G

(ATU425A), Ο Υξπζνβεξγαξήο),

«Σφηε ν βαζηιηάο

ζηελνρσξέζεθε πνιχ γη‟ απηφ (ελλ. ην γεγνλφο φηη κε πίεζε θαη απεηιέο
αλάγθαζε ηελ θφξε ηνπ λα ηνπ πεη γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κπζηεξηψδνπο
αξξαβσληαζηηθνχ ηεο θαη απηφ έρεη ηε ζπλέπεηα λα ηελ απνρσξηζηεί)» (37,
AT425D – Κ (ATU425D – 884), Ο Μέγαο Ώιέμαληξνο).


ην παξακχζη γηα «Σα δίδπκα αδέιθηα» πιεξνθνξνχκαζηε φηη «ν παηέξαο
ηνπο δελ η‟ άθελε (ελλ. λα θχγνπλ) γηαηί ηα είρε κνλαρά, θαη ηνπο είπε, λα πάε
πξψηα ην έλα, θη αθνχ γπξίζεη, λα πάε η‟ άιιν».



Δ αλδξεία εξσίδα παξαθάκπηεη επίζεο ηελ αληίζηαζε ηνπ βαζηιηά – παηέξα
ηεο: «Ο παηέξαο ηζε δελ ηελ άθελε γηαηί εθνβνχληαλε. εθψλεηαη (ελλ. ε
θνπέια), παίξλεη έλα άινγν θαιφ, ην ζπαζάθη ηζε, ηελ επρή ησλ γνληψλ ηεο
θαη θεχγεη» (9, ΏΣ ⃰884D (ηνλ Uther δελ πεξηιακβάλεηαη), Ο θπξ - ΐνξηάο).



ε άιιε πεξίπησζε παξαθνινπζνχκε έλαλ ηειεπηαίν δηάινγν πξηλ ηελ
αλαρψξεζε, φπνπ ε βαζίιηζζα παξαθαιεί έληνλα ηνλ ηξίην θαη κηθξφηεξν γην
ηεο λα κε θχγεη: «„„ρη παηδάθη κνπ, λα κε ζε ράζσ θαη ζέλα […] ρη, φρη
παηδάθη κνπ. Μείλε εδψ λα παξεγνξηέκαη‟‟. „„Θέιεηο κάλα κνπ, ινηπφλ, θαη ην
θαηαδέρεζαη λα ρεηο έλαλ ηφζν άπνλν γην, λα κελ πνλάεη η‟ αδέξθηα ηνπ πνπ
ράζεθαλ; […]‟‟ „„Λνηπφλ, παηδάθη κνπ, αθνχ επηκέλεηο, πήγαηλε κε ηελ επρή
κνπ θαη ν ζεφο λα είλαη πάληα κπξνζηά ζνπ θαη βνεζφο ζνπ‟‟» (26,
ATU650A, Ο Ώζζνπνχηεο).
Μεξηθέο θνξέο ν παηέξαο γλσξίδεη αθξηβψο ηη ζα ζπλαληήζνπλ ηα παηδηά
ηνπ θεχγνληαο θαη ηνπο ππνδεηθλχεη πνηεο παγίδεο λα απνθχγνπλ ψζηε λα κελ
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θηλδπλέςνπλ. Χζηφζν, ν ήξσαο είλαη ν κφλνο πνπ δίλεη πξνζνρή ζηηο
πξνεηδνπνηήζεηο: «Ο παηέξαο ηνπο ν βαζηιηάο έθακε ηα ρίιηα δπν γηα λα ηα
θαηαθέξεη λα κελ μεθηλήζνπλ (ηα παηδηά ηνπ), γηαηί ηηο ζαξάληα θνπέιεο ηηο
θχιαγε έλαο κεγάινο δξάθνο. Σα βαζηιφπνπια φκσο ήζειαλ λα πάλε λα ηηο
βξνπλ θαη λα ηηο θέξνπλ ζην παιάηη. ηαλ ν βαζηιηάο είδε θη απφεηδε, ηφηε
άξρηζε λα ηα ζπκβνπιεχεη. […] Καλέλα φκσο απφ ηα παηδηά δελ άθνπγε ηη
έιεγε ν παηέξαο ηνπο, κνλάρα ν αξαληάξεο ηα ‟βαδε ζην λνπ ηνπ» (1,
ΏΣU304, Ο αξαληάξεο).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄: Πξώην κέξνο ηνπ ηαμηδηνύ: Πνξεία από ηελ παηξηθή εζηία
κέρξη ην ζεκείν ζπλάληεζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή
Καζψο ε αλαθνξά καο γίλεηαη ζηελ αλαρψξεζε πξνο κηα πνξεία είλαη θπζηθφ λα
καο απαζρνιήζεη ζην ζεκείν απηφ ε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζην καγηθφ παξακχζη. Δ
πινθή ησλ παξακπζηψλ «ηαμηδηνχ» εθηπιίζζεηαη κε βάζε ην γεγνλφο φηη ν ήξσαο
κεηαθηλείηαη ζην ρψξν. Ξεθηλά κηα πνξεία, ηνλ παξαθνινπζνχκε θαηά ηε δηάξθεηα
απηήο θαη ηνλ βιέπνπκε ηειηθά είηε λα επηζηξέθεη εθεί απφ φπνπ μεθίλεζε θαη
θαηάγεηαη ή λα παξακέλεη ζε θάπνην άιιν, δηαθνξεηηθφ κέξνο.
Πψο απνδίδεηαη ζηελ αθήγεζε ε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο; Πάξα πνιχ ζπλνπηηθά
ζρεδφλ πάληνηε. Σν ίδην ζπλνπηηθά θαη ρσξίο ιεπηνκέξεηεο απνδίδεηαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη ε δηαδξνκή πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ήξσαο. Βλψ κεηαθηλείηαη
δηαλχνληαο κηα ηδηαίηεξα καθξηλή απφζηαζε, ε αθήγεζε αθηεξψλεη ζηελ ίδηα ηελ
πνξεία κηα ηφζν κηθξή θαη ζχληνκε πεξηγξαθή, ψζηε νη ηεξάζηηεο απνζηάζεηο
κνηάδνπλ λα ζκηθξχλνληαη θαη ν ήξσαο λα εηζέξρεηαη απφ ηε κηα ζθελή ηεο πινθήο
ζηελ άιιε ζαλ λα εθηπιίζζνληαη ζε πνιχ γεηηνληθά ζεκεία. χκθσλα κε ηoλ Propp,
«ην πξψην ζηάδην ηνπ δξφκνπ απφ ην παηξηθφ ζπίηη κέρξη ην θαιπβάθη ηνπ δάζνπο
απεηθνλίδεηαη κε ηηο αθφινπζεο ιέμεηο: „„Σξάβεμε θαηά ‟θεη, ρσξίο λα μέξεη αλ ήηαλ
θνληά ή καθξηά…‟‟ ‟ απηή ηε θξάζε θξχβεηαη ε απνθπγή πεξηγξαθήο ηνπ δξφκνπ.
Ο δξφκνο δηαηεξήζεθε κφλν ζηε ζχλζεζε, αιιά δελ εκθαλίδεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα».149
πσο θαίλεηαη απφ ηηο παξαιιαγέο ησλ παξακπζηψλ πνπ κειεηνχκε, φλησο
ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο θαη ιηηέο θξάζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ εμαηξεηηθά καθξηά θαη
ππεξβνιηθά επίπνλε πεξηπιάλεζε: «Πάεη, πάεη, πάεη». Βπηθξαηεί θπξίσο ε δηπιή ή
ηξηπιή επαλάιεςε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ: «πάεη», «ηξαβάεη»,
«πήγε», «πήγαηλε», «πεξπαηνχζε», «πξνρσξάεη», «δξφκν παίξλεη, δξφκν αθήλεη».
Βληνπίδνληαη φκσο θαη ζπλδπαζηηθά ζρήκαηα. Βμίζνπ ζπρλή είλαη ε πεξηγξαθή ηεο
κεηάβαζεο ζηνλ πξψην ζηαζκφ ηεο πνξείαο, κέζα ζε κεξηθέο κφιηο ιέμεηο κηαο κηθξήο
πξφηαζεο: ην δξφκν φπνπ πήγαηλε, βξέζεθε… Αελ πιεξνθνξνχκαζηε ζπλήζσο
ηίπνηα γη‟ απηφλ ηνλ ίδην ην δξφκν, αληίζεηα ην κέξνο ζην νπνίν θηάλεη ν ήξσαο
πεξηγξάθεηαη ζηελ αθήγεζε ιεπηνκεξψο.
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Οη απφςεηο ηνπ Propp γηα ην ρψξν είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο θαη εξκελεχνπλ
επαθξηβψο ηελ απνπζία εθηελψλ πεξηγξαθψλ ηεο πνξείαο: «Ο ρψξνο ζην παξακχζη
παίδεη δηηηφ ξφιν. Ώπφ ηε κηα πιεπξά εκθαλίδεηαη ζην παξακχζη σο έλα άθξσο
απαξαίηεην ζπλζεηηθφ ζηνηρείν. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, (δειαδή ηνπ ρξφλνπ πνπ
αθηεξψλεη ε αθήγεζε), θαίλεηαη ζαλ λα κελ ππάξρεη θαλ. Δ φιε πινθή εθηπιίζζεηαη
ζε ζηάδηα θαη απηά ηα ζηάδηα παξνπζηάδνληαη κε πνιιή ιεπηνκέξεηα. […] Σα
ζηαηηθά, ζηαδηαθά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ είλαη πην παιηά απφ ηελ ρσξηθή ηνπ
ζχλζεζε. Ο ρψξνο εηζήιζε ζε θάηη πνπ πξνυπήξρε. Σα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία
δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ηελ εκθάληζε ρσξηθψλ αληηιήςεσλ.[…] ια ηα ζηνηρεία ησλ
ζηαδίσλ ππήξραλ ήδε σο ηειεηνπξγηθφ. Οη ρσξηθέο αληηιήςεηο κεηαηξέπνπλ ζε
καθξηλέο απνζηάζεηο απηφ πνπ ζην ηειεηνπξγηθφ ήηαλ θάζεηο». 150 Βπνκέλσο, ε
πνξεία ηνπ ήξσα ζηελ αθήγεζε αληηζηνηρεί νπζηαζηηθά ζην πέξαζκα απφ ηε κηα
θάζε ηνπ ηειεηνπξγηθνχ κχεζεο ζηελ επφκελε. χκθσλα κε ηνλ Propp, απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ πινθή απνηππψλνληαη νη θάζεηο ηεο ηειεηνπξγίαο πνπ
κεηαηξέπνληαη ζε αθήγεζε.
Σν πιηθφ ηεο εξγαζίαο κάο πξνκεζεχεη κε άθζνλα παξαδείγκαηα, ηα νπνία
απνθαιχπηνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξψηνπ απηνχ κέξνπο ηνπ ηαμηδηνχ,
κέρξη ηνλ πξψην ζηαζκφ, πνπ είλαη ε ζπλάληεζε κε ηνλ δσξεηή: πξφθεηηαη γηα έλαλ
δξφκν ηφζν καθξηλφ, πνπ θαίλεηαη φλησο αηειείσηνο ∙ θαη ζ‟ απηφλ ν πξσηαγσληζηήο
πνξεχεηαη „„ζηα ηπθιά‟‟, είλαη δειαδή κηα πνξεία πξνο ην άγλσζην: «Παίξλεη έλα
δαρηπιηδάθη πνπ είρελ ε κάλα ηεο θη επήγαηλε θη επήγαηλε, ίζακε πνπ έθηαζε ζηελ
άθξε ηνπ θφζκνπ» (39, ΏΣU451, Οη εθηά θνξάθνη). Ώπηέο νη δχν αξρηθέο
δηαπηζηψζεηο ζα καο επηηξέςνπλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο πηπρέο πνπ ζα
επεμεξγαζηνχκε ζηε ζπλέρεηα, λα ζπλδέζνπκε ην παξακπζηαθφ ηαμίδη κε ην ηαμίδη
ηνπ ζαλάηνπ, αιιά θαη κε απηφ ηνπ ζπκβνιηθνχ, πξνζσξηλνχ «ζαλάηνπ» ηνπ
κπεηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ.
Πνιχ ζπρλά, ζηελ ίδηα πξφηαζε ζθηαγξαθείηαη ηφζν νιφθιεξε ε πνξεία, φζν
θαη ε ζπλάληεζε κε ηνλ δσξεηή.


«Βθηφο ηξαβά ην ξνπκάλη θαη βξίζθεη έλα γέξν» (13, ΏΣU650Ώ, άηηηιν
κπθνληάηηθν παξακχζη).



«Πήγε, πήγε, πνιχ καθξηά απ‟ ηνλ ηφπν ηνπ θαη θφλεςε ζε κηαο γξηάο ην
ζπίηη» (41, ΏΣU303, Σα δίδπκα αδέξθηα).
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«Καβαιίθεςε ην άινγν θη έθπγε. Βπήγαηλε ρσξίο λα μέξεη πνπ πεγαίλεη, έηπρε
ζ‟ έλα ζηαπξνδξφκη θαη ζπλάληεζε κηα γξηά» (47, ΏΣU408, Σν βαζηιφπνπιν
θη ε αγέλλεηε).



«θψζεθε ν θαεκέλνο, θαη παίξλεη ηα κάηηα θιακέλα θαη ηελ θαξδηά θακέλε θ
αθνηηάδεη πνηνλ δξφκν λα πάεη. Σν κέξνο άγξην, ν ηφπνο άπαηνο. Ασ ηνλ έρεηο
ην Γηαλλάθε, θεη ηνλ έρεηο, βξήθε έλα δξφκν. Πάεη, πάεη, πάεη, βγαίλεη ζε κηα
γπλαίθα» (21, ΏΣU313, Ο γεξν -νξφθνο).



«Αξφκν ήπαηξλε, δξφκν εάθελε. Δπνξπαηνχζε, επνξπαηνχζε βνπλά θαη
ιαγθάδηα, ρσξηά θαη πνιηηείεο. […] Δθφληεπε λα θαηειχζεη θαη ην ηξίην
δεπγάξη ηα παπνχηζηα θαη εαξρίλεςε λα απειπίδεηαη, ψζπνπ έλα πξσί, ηφκνπ
εάλνημε ηα κάηηα ηνπ, […] είδε νκπξνζηά ηνπ κηα γξηά θησρηά, πνπ
εζηεθνχηαλε θαη ηνλ ήβιεπε θαιά θαιά» (24, ΏΣU567Ώ, Δ πεηξσκέλε).



«Όζηεξα απφ θάκπνζεο κέξεο θίλεζε θαη πήγε ζηε ξίδα ηνπ βνπλνχ, θαη δελ
κπνξνχζε λ‟ αλεβεί ζηελ θνξθή». Σνλ ήξσα κεηαθέξεη ζηελ θνξθή έλα
άζπξν θίδη απφ επγλσκνζχλε πνπ ν ήξσαο ηνπ έζσζε ηε δσή (19, ΏΣU312,
Ο κηθξφο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηελ αδεξθή ηνπ απφ ην δξάθν).



«Πεξπάηεζαλ, πεξπάηεζαλ, θηάζαλε χζηεξ‟ απφ θαηξφ ζ‟ έλα κέξνο πνπ
ρσξίδνπληαλ ν δξφκνο ζηα δπν». Βδψ πξφθεηηαη γηα ηξία αδέξθηα πνπ
ηαμηδεχνπλ. ηακαηνχλ γηα λα απνθαζίζνπλ πνην δξφκν ζα αθνινπζήζεη ν
θαζέλαο θαη ν ηξίηνο ν κηθξφηεξνο, αθνινπζψληαο ηνλ δξφκν πνπ „„φπνηνο
πάεη, δελ γπξίδεη πίζσ‟‟, «πήγαηλε, πήγαηλε δελ έβιεπε θαλέλα» (45, ΏΣU550,
Σν αθνίκεην θαληήιη).

Ο ήξσαο πνξεχεηαη πάληα ζε έλα πνιχ εξεκηθφ θαη άγξην κέξνο, φπνπ δελ κπνξεί
λα εληνπηζηεί θακία παξνπζία δσήο: «Ήηαλ κηα κεγάιε εξεκηά. Αελ κπφξεζαλ λα
ζηακαηήζνπλ θαη μαθνινχζεζαλ θαη ηε λχρηα ην πεξπάηεκα. Πέξαζε ν δείπλνο, η‟
απφδεηπλν, η‟ άθξηηα κεζάλπρηα θαη πεξπαηνχζαλ […] Νχρηα ζθνηάδη, κηιηά θη
αλάζα δελ αθνχνληαλ πνπζελά, πέξαζε θη ν ζθάξνο θη αθφκα ηίπνηε!» (50, ΏΣU302,
Σα ηξία αδέξθηα θη νη ηξεηο αδεξθέο).


«Ο Γηαλλάθεο ηξάβεμε πηα, αλέβαηλε, θαηέβαηλε βνπλά θαη ιαγθάδηα απάηεηα
πεξπαηνχζε, δελ έβιεπε θαλέλα, κεδέ πνπιί πεηάκελν δε θαηλφηαλε. Άξρηζε
λα ζηελαρσξηέηαη. Πάεη, πάεη, βιέπεη απφ καθξηά έλαλ πχξγν» (20, ΏΣ301ΐ
(ATU301), Ο Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο).
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Βίλαη γεγνλφο, φηη ζην corpus ηεο ζπιινγήο καο αλαθέξνληαη πνιχ δηαθνξεηηθά
κεηαμχ ηνπο ρξνληθά δηαζηήκαηα πνξείαο, είηε κε ζπγθεθξηκέλν, είηε κε αφξηζην
ηξφπν: κηζφ ή νιφθιεξν εηθνζηηεηξάσξν, πνιιέο ψξεο, αξθεηέο ή πνιιέο κέξεο,
κήλεο, θάκπνζνο θαηξφο, ή θαη πνιιά ρξφληα. Πάλησο ν ήξσαο μεθηλά γηα έλα
αηέιεησην ηαμίδη, ζε δξφκν ρσξίο γπξηζκφ: «Απν κήλεο πεξπαηνχζαλ […] Ώπηφο
αθνχ ρσξίζηεθε απφ η‟ αδέξθηα ηνπ, πήξε ηνλ αξηζηεξφ ην δξφκν θαη πξνρψξεζε
κνλάρνο ηνπ δέθα κέξεο θαη δέθα λχρηεο κέζα ζε ιάζπεο, ρσξίο λα ηδή κήηε πνπιί,
κήηε ςπρή».
ηαζεξά ν ήξσαο επηιέγεη ηνλ δξφκν πνπ «πεγαίλνπλ θαη δε γπξίδνπλ» θαη
ζπρλά ηνλ αξηζηεξφ ή ηνλ θάησ δξφκν. «Άκα ηειείσζε εθείλνο ν δξφκνο, ηφηε
μεπέδεςε…» (35, ΏΣU551, Ο θαιφγεξνο).


«[…] Ο κηθξφο πήξε ηνλ θάησ δξφκν θαη πάεη. Πήγε, πήγε, πήγε βξέζεθε
κπξνζηά ζε κηα ζπειηά» (25, ΏΣU567Ώ, Σα δπν αδέιθηα).



«Σν βαζηιφπνπιν πήγαηλε, πήγαηλε θαη ηειεησκφ δελ είρε ν δξφκνο. […] Έηζη
ν πξίγθηπαο ηαμίδεςε γξήγνξα γηα κηα κέξα, δπν, ηξεηο, ηέζζεξηο. Ώκ, ν
πχξγνο ηνπ δξάθνπ ηεο Παξάκνξθεο πνπ λα θαλεί!» (26, ΏΣU650Ώ, Ο
Ώζζνπνχηεο).



«[…] Κη αο πάκε καδί κε ηνπο θνιιεγνχδεο καο, κε ην γπκλφ θαη ην
βαζηινπαίδη, πνπ εχξαλ βάξθα θαη πεξάζαλ πέξα ζηελ Ώλαηνιή. Σν βαζίιεην
ηνχην, πνπ ζέιαλ λα παλ λα ςσλίζνπλ ηα βφδηα, ήηαλ ηέζζεξηο κέξεο καθξηά
απφ ηε ζάιαζζα θη φινο ν δξφκνο πνπ ζέιαλ λα πάξνπλ ήηαλ πνιχ άγξηνο.
Καβαιίθεςαλ ην ινηπφλ ηα άινγα, άκα ήβγαλ απφ ην θαΎθη, θη αξρίλεζαλ θαη
δηάβαηλαλ κέζα ζηελ εξεκία» (7, ΏΣ506Ώ (ATU505), Ο Γπκλφο κε ηε
καραίξα).



«Έγηλαλ ηψξα ηέζζεξηο. Ο Γηαλλάθεο ήηαλ ν αξρεγφο ηνπο. Γχξηδαλ πηα απφ
ηφπν ζε ηφπν λα βξνπλ πνπ είλαη ηα ρξπζά θιαδηά. Ώιιά φπνπ θη αλ πήγαλ,
φπνπ θη αλ εξψηεζαλ, θαλείο δελ ήμεξε λα ηνπο πε. Ο θαηξφο πεξλνχζε θη ν
Γηαλλάθεο ζηελνρσξηφηαλ πνπ είρε θαη ηα ηξία παιιεθάξηα λα γπξίδνπλ καδί
ηνπ θαη λα ηπξαλληνχληαη». Ο ήξσαο, κνλνινγψληαο, απνθαζίδεη ζηε
δηαδξνκή λα απνθαηαζηήζεη ηνλ πξψην απ‟ ηνπο ζηαπξαδεξθνχο ηνπ: «[…]
ηφζα ρξφληα ηπξαλληέηαη καδί κνπ» (43, ΏΣ ⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).
ηε δηαδξνκή ν ήξσαο πεξλά απφ βνπλά, ιαγθάδηα, δάζε θαη νιφθιεξεο

πνιηηείεο θαη βαζίιεηα: «Κη αο πηάζνπκε ηα δπν παηδηά, πνπ ηξέρνπλ θάκπνπο θαη
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βνπλά ζηα ηπθιά. Όζηεξ‟ απφ θαλέλα κήλα είδαλ έλαλ πχξγν» (46, ΏΣU516, Σν
βαζηιφπνπιν θαη ην παπαδφπνπιν).


«Καβαιίθεςε πάιη ην γνξγνλνχδη ηνπ θαη πάεη. Καη πεξπαηνχζε κέζα ζηα
βνπλά» (15, ⃰667A (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ΏΣ/ATU) Σνπ δξάθνπ ν γηνο).



«Μα έρεη ν Θεφο θαη γηα ην ζθνησκέλν, πνπ ‟ηξερε ηα βνπλά θαη ηα ιαγθάδηα
θαη δνχζε κφλν κε ηα ρνξηαξάθηα, πνπ αδπλάηηζε θη αζρήκηζε θαη ζρηζηήθαλε
ηα ξνχρα ηνπ, θαη πνπ πεγαίλεη δε μέξεη. Μέζα ζηνπο έμη κήλεο κηα κέξα
θνηηάδεη έλα πχξγν» (36, ΏΣU725, Ο θαζίδεο).

Ξερσξηζηφ θαη εμαηξεηηθφ είλαη ην επφκελν παξάδεηγκα, γηαηί νη πεξηγξαθέο
είλαη αζπλήζηζηα εθηελείο θαη εμάιινπ απνδίδεηαη ζαπκάζηα ην ζθνηεηλφ δάζνο ζην
νπνίν θηάλεη ν ήξσαο: «Πάεη, πάεη, πάεη θη φιν πήγαηλε. Πεξπαηνχζε κέξα – λχρηα θη
νιίγεο ψξεο κφλνλ ζηέθνληαλ ηε λχρηα λα θνηκεζεί ιηγάθη θαη λα θαλ η‟ άινγα
θξηζάξη, θαη δξφκν πάιη άκα μεκπηνχζε απφ ην βνπλφ ν απγεξηλφο […] Πέξαζε
βνπλά, θάκπνπο, ιηβάδηα, δάζε, ιφγγνπο, γθξεκνχο, ιαθθηέο, πνηάκηα, ρσξηά,
πνιηηείεο, βαζίιεηα αθέξηα, εξεκηέο…[…] Πνιιέο θνξέο μερλνχζε θαη ην θαγί θαη
ηνλ χπλν. αλ αζηξαπή δηάβαηλε απφ βαζίιεην ζε βαζίιεην, θαη πνπ λα δηεγεζεί
θαλείο ηα φζα είδε θαη πέξαζε ην θαεκέλν ην βαζηιφπνπιν! Πέξαζε ηα έμη βαζίιεηα,
θη φηαλ έθηαζε ζην πζηεξλφ, ζηνράζηεθε φηη έπξεπε λ‟ αξκαησζεί θαιχηεξα, γηαηί ζ‟
άξρηδε ν δξφκνο πνπ ήηαλ γεκάηνο θαξκαθεξά θίδηα θαη ζεξία…[…] Πξνρσξάεη θη ν
δξφκνο ηνλ βγάδεη κέζα ζ‟ έλα δάζνο πνπ ςπρή αλζξψπνπ δελ θαίλνληαλ […]
Πνιιέο ψξεο πεξπαηνχζε θάησ απφ δέληξα, ηφζν γέξηθα ππθλά θαη θνπλησηά, φπνπ
δελ έβιεπε κπξνζηά ηνπ θαζφινπ, ζα λα ήηαλ λχρηα ζθνηαδεξή θαη ρσξίο θεγγάξη»
(51, ΏΣU551, Σν αζάλαην λεξφ). «Πήξε πηα ην δξφκν. Πήγε, πήγε, βξαδηάζηεθε ζε
θάηη βξάρηα, ζε θάηη γθξεκλνί» (30, ΏΣU550, Δ εθθιεζηά θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη).
ην παξακχζη ηεο Ώθίιεηεο δελ ππάξρεη θακία απνιχησο αλαθνξά ζηελ πνξεία
αλάκεζα ζηα επεηζφδηα ηεο πινθήο, ηα νπνία δηαδξακαηίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε.
Βπαλαιακβάλεηαη ηξεηο θνξέο ην ξήκα «έθηαζε» θαη κφλν κεηά απφ ηελ πεξηγξαθή
ηεο ηξίηεο πεξηπέηεηαο ηνπ ήξσα αλαθέξεηαη ιαθσληθά πσο «ζαλ επάγαηλελ, είδελ
απφ καθξηά έλα παιάηη». Σν ίδην θαη ζην παξακχζη «Σεο ιάκηαο ε δπραηέξα»:
«εθψζεθε απηφο θαη πήγε ζηνλ θάησ θφζκν».
ε άιιεο πεξηπηψζεηο, πιεξνθνξνχκαζηε έκκεζα γηα ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηπιάλεζεο, απφ ην γεγνλφο φηη ε εξσίδα έρεη ραιάζεη θαη ιηψζεη πεξπαηψληαο θαη
ηα ηξία δεπγάξηα ζηδεξέληα παπνχηζηα ηεο θαη κάιηζηα έρεη απνκείλεη μππφιπηε (Ο
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Μέγαο Ώιέμαλδξνο, Δ βαζηινθφξε πνπ δε γεινχζε, Μνζθάκπαξεο). «Πεξλνχζε
βνπλά, ρψξεο, ίζακε πνπ έθηαζε ζε κηα ρψξα. Όζηεξα απφ ηξία ρξφληα θαηέιπζε ηα
παπνχηζηα ηεο θαη δηςαζκέλε φπσο ήηαλε πήγε λα πηεη λεξφ ζε κηα βξχζε…[…]
Πεξπαηνχζε πάιη ηξία ρξφληα θη έθαγε ζην δξφκν θη απηά ηα παπνχηζηα […] Ώθνχ
πέξαζε ρψξεο θαη βνπλά πεξάζαλε πάιη ηξία ρξφληα. Βδψ ινηπφλ ήηαλ ε άθξε ηνπ
θφζκνπ» (38, ΏΣ425G (ATU425A), Ο Υξπζνβεξγαξήο). πλνιηθά ε εξσίδα
πνξεχεηαη γηα ελλέα ρξφληα. Σν ελλέα ζεσξείηαη ην ηέιεην ηξία.
Ώπηφ θαίλεηαη μεθάζαξα θαη ζηελ εμήο πεξίπησζε: «Ο κηθξφο θαβαιίθεςε θείλν
ην παιηάινγν θαη πήγαηλε ζην δξφκν ηνπ. Κεη πνπ πάγαηλε ηνπ ιέεη η‟ άινγν…». Σν
άινγν πξνεηδνπνηεί ηνλ ήξσα φηη ζα πεξπαηνχλ γηα είθνζη εκέξεο ζηνλ δξφκν πνπ
«πάεη θαη δε γπξίδεη. Ώξγφηεξα, ν ήξσαο ζπλαληά ην ζεξηφ κε ηα ηξία θεθάιηα, ην
νπνίν ηνλ ζηέιλεη ζηε γξηά δξάθηζζα. Βθείλε ηνλ ζπκβνπιεχεη: «Ώπηνχ πνπ ζ‟
έζηεηιαλ δε ζα γπξίζεηο! Σν θαιχηεξφ ζνπ είλαη λα κελ παο […] Θα πάξεηο εθείλν ην
δξφκν πνπ βιέπεηο θαη ζα πεξπαηείο πελήληα κέξεο θη απφ θεη θη χζηεξα ζα βξεηο ηα
γέληα ηνπ κέζα ζηε ζηξάηα λα ηα ‟ρεη απισκέλα θαη ζα πεξπαηείο απάλσ ζηα γέληα
ελληά ρξφληα, ελληά κήλεο θη ελληά ψξεο». Άιιν ηφζν δηάζηεκα ζα ρξεηαζηεί ν ήξσαο
γηα λα επηζηξέςεη (17, ΏΣU550, Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ). Ώληίζηνηρε
είλαη θαη ε πεξίπησζε ηεο δεθαπεληαεηνχο δηαδξνκήο ηνπ ήξσα πξνο ηνπο
ππεξθπζηθνχο γακπξνχο ηνπ: «Κη αθνχ επεξβάηεζε πέληε ρξφληα δξφκν… […]
Βθίλ‟ζε πάιη ηελ άιιε κέξα γηα λα βξεη ηηο ίιηλεο, ηηο κπίιηλεο, θη‟ χζηεξα απφ πέληε
ρξφληα… […] Σελ άιιε ηε κέξα θίλ‟ ζε θαη πήγε πάιη ζηελ άιιε ηνπ ηελ αδεξθή πνπ
ήηαλ άιια πέληε ρξφληα καθξηά» (11, ΏΣU552, Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη θη ν αεηφο).
Β. Η. Μέζα θαη ηξόπνη κεηαθίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο
ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλνληαη αλά θαηεγνξίεο νη ηξφπνη θαη ηα κέζα
κεηαθίλεζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε θάζε παξαιιαγήο ηνπ πιηθνχ καο,
θαζψο θαη νη ζπλδπαζκνί ηνπο ∙ παξνπζηάδνπκε δειαδή πξνο ην παξφλ ηε γεληθή
κφλν εηθφλα. Σα παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη αλήθνπλ θπξίσο ζην πξψην κέξνο
ηεο πνξείαο. Βάλ ν ήξσαο απφ ηε ζπλάληεζε κε ηνλ δσξεηή θαη εμήο πξαγκαηνπνηεί
κεηαθίλεζε κε δηαθνξεηηθφ κέζν απφ απηφ κε ην νπνίν αλαρψξεζε, ηφηε γίλεηαη
εηδηθή αλάιπζε γη‟ απηφ ζηελ ελφηεηα γηα ην δεχηεξν κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ, κε
αληίζηνηρα ζρεηηθά παξαδείγκαηα. Παξ‟ φια απηά, πεξηιακβάλνπκε εδψ ζπλνπηηθά
θαη παξαδείγκαηα ηδηαίηεξσλ θαη αμηνζεκείσησλ απφ ζπκβνιηθή άπνςε ηχπσλ
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κεηαθίλεζεο. Οη ηχπνη απηνί κπνξεί λα κελ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πξψην κέξνο ηεο
πνξείαο, αιιά ζε δηάθνξα άιια ζεκεία ηεο δηαδξνκήο.
Ο ήξσαο θαίλεηαη γεληθά λα ηαμηδεχεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Β. Η. α. Βίηε
αλαθέξεηαη ξεηά, είηε πξνθχπηεη θαη ελλνείηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα, ζε
εηθνζηηέζζεξα παξαδείγκαηα ηεο ζπιινγήο καο (44,4%) ν ήξσαο κεηαθηλείηαη πεδή,
θαηαβάιινληαο πνιχ κεγάιν θφπν. «Γηα λα θηάμεη ζ‟ εθείλν ην βνπλφ πνπ ηνπ είρε
πεη ε Ρνδάλζε, έπξεπε λα πεξάζεη δάζε, ιαγθάδηα θαη βνπλά θαη δχζθνινπο ηφπνπο.
Σα πφδηα ηνπ εθνπζθψζαλε θαη δελ εκπνξνχζε λα ηα ζχξεη απφ ηελ θνχξαζε» (23,
ΏΣU408, Σζε ιεκνληάο ε ζπγαηέξα). Κάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηεί καγθνχξα θαη
ιηψλεη ηα παπνχηζηα ηνπ/ηεο ψζηε ηα πφδηα κέλνπλ γπκλά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο, ν ήξσαο θηινμελείηαη ή εξγάδεηαη γηα λα θεξδίδεη ηα
πξνο ην δελ. Παξνπζηάδεηαη απνθαζηζκέλνο λα ςάμεη νδνηπνξψληαο ζε φια ηα κέξε
γηα λα βξεη κηα θνπέια «άζπξε ζαλ ην ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην αίκα»: «Βμεηάδεη,
γπξεχεη, ξσηά, πξάκα θαλείο δελ ήμεξε. Λέεη, άιιν δελ είλαη, παξά λα πάσ λα γπξίζσ
ηνλ θφζκν, λα δσ πνπ ζα ηελ εχξσ» (27, ΏΣU313, Δ Άζπξε ζαλ ην ρηφλη θαη θφθθηλε
ζαλ ην αίκα)


Ο ήξσαο νδνηπνξεί αλαδεηψληαο «ηηο ίιηλεο, ηηο κπίιηλεο, ηηο
αιακαιαθνχζηεο, ηα καξκαξέληα ηα βνπλά, ηνπο θξνπζηαιιέληνπο
θάκπνπο» θαη θηάλεη ζηελ αδειθή ηνπ πνπ είλαη παληξεκέλε κε ην
ιηνληάξη. Ώλαγλσξίδνληαη απφ ην δαρηπιίδη ηνπ, φηαλ κε ηέρλαζκα ην
ξίρλεη ζηελ θαλάηα πνπ γεκίδεη κε λεξφ ε ππεξέηξηα: «Δ θπξά εθαηάιαβε
απ‟ ην δαρηπιίδη πσο ήηαλ ν αδεξθφο ηεο φμσ. “Σίλνο έδσθεο λεξφ;” είπε
ηεο δνχιαο. “Αελ έδσθα θαλελφο”, η‟ο είπ‟ ε δνχια. “Με ζθηάδεζαη,”η‟ο
είπ‟ ε θπξά, “καξηχξα ηνλ άλζξσπν”. “Βίλαη δηαβάηεο. Κάζνληαλ φμνπ
ζην πεδνχι‟” είπ‟ ε δνχια […]». Ώπφ ηα ιφγηα ηεο ππεξέηξηαο
απνδεηθλχεηαη φηη ην βαζηιφπνπιν ηαμηδεχεη πεδή. Δ αθφινπζε θξάζε,
ειάρηζηα πξηλ ην ηέινο ηεο αθήγεζεο, απνθαιχπηεη ηε ιεπηνκέξεηα πνπ
καξηπξά φηη ν νδνηπφξνο έθζαζε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ: «[…] Κη αθνχ
εδχγσζαλ ζηηο ίιηλεο ηηο κπίιηλεο, εηξχπεζαλ ηα ζηδεξέληα παπνχηζηα»
(11, ΏΣU552, Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη θη ν αεηφο).



Γηα λα κπνξέζεη ην λεαξφ ηζνκπαλφπνπιν λα ιχζεη ην κπζηήξην ηεο
βαζηινπνχιαο πνπ θάζε λχρηα ραιάεη απφ έλα θαηλνχξγην δεπγάξη
παπνχηζηα, απνθαζίδεη λα ηελ αθνινπζήζεη πεδή. Ώξρηθά δελ ζπλαληά
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θαλέλα εκπφδην. ηαλ φκσο βιέπεη φηη ε βαζηινπνχια κπνξεί λα
πεξπαηά πάλσ ζηε ζάιαζζα ρσξίο λα βνπιηάδεη, εθνδηάδεηαη κε καγηθά
κπνηίληα πνπ πεηνχλ ζηνλ αέξα θαη θνξψληαο ηα ζπεχδεη λα ζπλερίζεη λα
ηελ αθνινπζεί, ρσξίο πιένλ λα είλαη νξαηφο. Σα ίρλε ησλ πνδηψλ ηνπ
απνηππψλνληαη πάλσ ζηνλ αζεκέλην, ζηνλ καιακαηέλην θαη ζηνλ
δηακαληέλην δξφκν, φπνπ βαδίδεη ε βαζηινπνχια δηαδνρηθά, αθνχ δηαβεί
ηε ζάιαζζα, κέρξη λα θηάζεη ζην κέξνο πνπ ζπλαληά ηηο αδειθέο ηεο, ηηο
λεξάηδεο. ηνπο ηξεηο απηνχο δξφκνπο, ην ηζνκπαλφπνπιν πεδά πάλσ
ζηνπο ψκνπο ηεο βαζηινπνχιαο θαη εθείλε ρσξίο λα ην μέξεη ηνλ
θνπβαιά. Ο ήξσαο θαηεβαίλεη κφλν γηα λα θφςεη έλα θνκκάηη απφ ηνλ
θάζε δξφκν, σο πεηζηήξην γηα ην γεγνλφο φηη φλησο βξέζεθε εθεί. ηελ
επηζηξνθή, ε βαζηινπνχια παξαηεξεί ηα ίρλε: «Κηλάεη ε βαζηινπνχια,
θαηαπφδη ην ηζνκπαλφπνπιν. Μπαίλεη ζην δηακαληέλην δξφκν θαη βιέπεη
αρλάξηα πνδηψλ ε βαζηινπνχια. “Πνηνο άλζξσπνο πάηεζε εδψ;”
αλαξσηηέηαη μαθληαζκέλε. Φηάλεη ζην καιακαηέλην δξφκν. ΐιέπεη ηα
ίδηα αρλάξηα. “Κη‟ εδψ πάηεζε ν ίδηνο άλζξσπνο!” ιέεη ε βαζηινπνχια.
Φηάλεη ηέινο ζηνλ αζεκέλην δξφκν. “Νάηα μαλά η‟ αρλάξηα! Αελ κπνξψ
λα θαηαιάβσ ηη γίλεηαη!”». Βίλαη αμηνζεκείσην φηη δελ κέλνπλ ηα δηθά
ηεο ίρλε, παξφιν πνπ θαζεκεξηλά πεξλά θαη απφ ηνπο ηξεηο δξφκνπο,
αιιά απνηππψλνληαη θαηεπζείαλ ηα ίρλε ησλ πνδηψλ ηνπ ήξσα, έζησ θαη
αλ παηά κφλν γηα ιίγν (53, ΏΣU306, Δ βαζηινπνχια πνπ ραιλνχζε ηα
παπνχηζηα ηεο).


Έλαο γέξνο ςαξάο θνπηάδεη κάηαηα γηα πνιιέο ψξεο λα πηάζεη ςάξηα θαη
ν δεθαπεληάρξνλνο γηνο ηνπ πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, πξνηείλεη λα ξίμνπλ κηα
θνξά ηα δίρηπα «γηα ηελ ηχρε» ηνπ. Πηάλνπλ έηζη έλα ρξπζφ ςαξάθη. Ο
παηέξαο ζέιεη λα ην δσξίζεη ζηε βαζίιηζζα, αιιά ην παηδί ιππάηαη ην
ςαξάθη θαη απζφξκεηα ην μαλαπεηά ζηε ζάιαζζα. Φεχγεη ηφηε
θνβνχκελνο ηελ νξγή θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ παηέξα ηνπ θαη ζπλαληά
ιίγν αξγφηεξα έλα λεαξφ ηζνκπαλφπνπιν, πνπ θη εθείλν έρεη θχγεη απφ
ην αθεληηθφ ηνπ. Γίλνληαη αδέξθηα θαη ζπλνδνηπνξνχλ κέρξη ηε κχξλε,
φπνπ σο ζπλέηαηξνη εκπνξεχνληαη θξέαο, κηα θαη ην ηζνκπαλφπνπιν
μέξεη ηελ ηέρλε ηνπ ραζάπε. Σειηθά, επηζηξέθνπλ πεδή, καδί κε ηε
βαζηινπνχια πνπ θεξδίδεη ην ηζνκπαλφπνπιν θάλνληάο ηε λα κηιήζεη
θαη ελλέα κνπιάξηα θνξησκέλα κε ηελ πξνίθα ηεο θαη κε ηα θέξδε απφ
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ηελ επηρείξεζή ηνπο. ηαλ νη δπν ζχληξνθνη θηάλνπλ ζην ζεκείν πνπ
είραλ πξσηνζπλαληεζεί θαη ελψ κνηξάδνπλ ηα θέξδε, ην ηζνκπαλφπνπιν
απνθαιχπηεη φηη είλαη ην ρξπζφ ςαξάθη πνπ ν γηνο ηνπ ςαξά ηνχ έζσζε
ηε δσή ∙ ηελ ίδηα ζηηγκή εμαθαλίδεηαη πέθηνληαο ζηε ζάιαζζα (8,
ΏΣ507C (ATU507), άηηηιε παξαιιαγή).
Β. Η. β. Έθηππνο ζε νιόθιεξε ηε δηαδξνκή εκθαλίδεηαη ζε δεθαπέληε πεξηπηψζεηο
(πεξίπνπ 28%). Σν άινγν ηνπ ήξσα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά.
Κάπνηε πξφθεηηαη γηα έλα θαιφ άινγν, αθφκα θαη γηα ην θαιχηεξν άινγν ηνπ βαζηιηά
- παηέξα θαη είλαη αςχ. Ώληίζεηα, θάπνηεο θνξέο, ν ήξσαο επηιέγεη έλα «παιηάινγν»,
«θνπηζφ, ζηξαβφ, κε ην ‟λα απηί, πνπ δελ ήηαλε λα δηνχλε κάηηα», ην νπνίν φκσο απφ
επγλσκνζχλε γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ ήξσα, ηνλ ζπκβνπιεχεη, ηνλ πξνεηνηκάδεη γηα
φζα πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ ζηε δηαδξνκή, δίλνληάο ηνπ ρξήζηκεο νδεγίεο. Χζηφζν
ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ αληηθαζηζηά ην άινγν απηφ κε ηνλ «ηξηπφδε», ην
άινγν πνπ ηνπ ραξίδεη ν δσξεηήο (Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ). Ο βαζηιηάο,
πνπ δελ αγαπά ηνλ ηξίην θαη κηθξφηεξν γην ηνπ, ηνπ δίλεη γηα ην ηαμίδη ην γέξηθν
άινγν. Ώξρηθά αξλείηαη λα ηνπ δψζεη ηελ άδεηα λα θχγεη γηα λα αλαδεηήζεη ην
ηακαηηθφ ρψκα θαη απηφο φπσο νη κεγαιχηεξνη δχν αδειθνί ηνπ, αιιά κε ηελ επηκνλή
ηνπ ήξσα κεηαπείζεηαη. ηε δηαδξνκή, ην βαζηιφπνπιν θξνληίδεη ην δψν: «Άκα
ηειείσζε εθείλνο ν δξφκνο, ηφηε μεπέδεςε θ‟ έδεζε η‟ άινγφ ηνπ λα θάε ρνξηάξη θη
απηφο έγεηξε λα θνηκεζή». ε φια ηα επεηζφδηα ηεο πινθήο, κέρξη ην ηέινο θαη ηελ
επηζηξνθή ζην παηξηθφ, ην ίδην γέξηθν άινγν κεηαθέξεη ηνλ ήξσα, επηδεηθλχνληαο
κάιηζηα ηθαλφηεηεο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ ειηθία ηνπ ∙ γηα παξάδεηγκα
«πηιαιεί(= θαιπάδεη)» (35, ΏΣU551, Ο θαιφγεξνο).
Ώληίζεηα, ζην παξακχζη «Σν αζάλαην λεξφ», ν βαξηά άξξσζηνο βαζηιηάο δίλεη
ζην κνλάθξηβν γην ηνπ ην δηθφ ηνπ άινγν, «πνπ δε βξίζθνληαλ θαιχηεξφ ηνπ ζηελ
νηθνπκέλε», κε ην νπνίν ην βαζηιφπνπιν πξαγκαηνπνηεί νιφθιεξν ην ηαμίδη. Ο
ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ απαζρνιεί ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηνλ ήξσα, θαη ν ιηγνζηφο
ρξφλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ αηζζάλεηαη λα ηνλ πηέδεη ηφζν πνιχ, πνπ μερλά θαη
ηηο βαζηθέο βηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ ∙ αιιά παξ‟ φια απηά δελ παξακειεί ηα δψα:
«Μέξα – λχρηα πεξπαηνχζε, ρσξίο λα ζηακαηήζε πνπζελά, παξά γηα λα θαλ ηα‟
άινγα ιίγν θξηζάξη θαη λα πηνπλ λεξφ. Πνιιέο θνξέο μερλνχζε θαη ην θαγί θαη ηνλ
χπλν». Λίγν αξγφηεξα, ζπλαληάκε κηα πεξηγξαθή ηεο αληίδξαζεο ηνπ αιφγνπ, πνπ
θαηάθνπν δηαζρίδεη ην πνιχ ζθνηεηλφ δάζνο: «Έηξερε – έηξερε, φηαλ κηα αρηίδα ηνπ
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ήιηνπ, γιπζηξψληαο κέζα απφ ηα ππθλά θπιιψκαηα, ρηχπεζε ζηα κάηηα η‟ άινγφ ηνπ.
Σν δψν μαθλίζηεθε θαη ζεθψζεθε ζηα πηζηλά, ζα ζνχζα, θη αθνχ έθαλε θάκπνζα
άηαρηα πεδήκαηα, άξρηζε πάιη λα ηξέρε κε νξκή, ψζπνπ πέξαζε φιν ην δάζνο […]».
Πιεξνθνξνχκαζηε αθφκε φηη «η‟ άινγφ ηνπ θαη η‟ άινγν ηνπ δνχινπ έηξεραλ ζαλ ηα
πνπιηά θη άθελαλ πίζσ φξε θαη βνπλά, θάκπνπο θαη ιαθθψκαηα». Μέρξη ην ηέινο
είλαη αξθεηά ηα ζεκεία ζηα νπνία ζθηαγξαθείηαη ε ζρέζε ηνπ ήξσα κε ην άινγφ ηνπ
θαη πσο απηφ ηνλ βνεζά λα αληεπεμέιζεη ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο ηεο πνξείαο.
πλαληήζακε κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, φπνπ ην πνπιάξη είλαη δηαζηαχξσζε
θνξάδαο θαη αξζεληθήο γνξγφλαο (15, ⃰667Ώ (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ΏΣ/ATU),
Σνπ δξάθνπ ν γηνο). Σν βαζηιφπνπιν πξνζπαζεί λα δηαιέμεη θάπνην απφ ηα άινγα ηνπ
παηέξα ηνπ γηα λα θχγεη, θαλέλα φκσο δελ κπνξεί λα ηνλ ζεθψζεη. «Μηα κέξα
ινηπφλ, θεη πνπ ζεξηάληδε κέζα ζηνπο παρηζέδεο (θήπνπο) βιέπεη έλαλ παρηζέ θη
είραλε ζην καγγαλνπήγαδν δεκέλε κηα παιηνθνξάδα θαη θαηά πφδη ηεο πήγαηλε έλα
πνπιάξη σο έμη κελψλ». Σν πνπιάξη απηφ ηξαβά ακέζσο ηελ πξνζνρή ηνπ ήξσα, φηαλ
παξαηεξεί ηελ αζπλήζηζηε πξνέιεπζή ηνπ: είλαη άινγν – γνξγφλα. Ώλαζέηεη ηφηε ζε
θάπνηνλ λα πξνζέρεη θαη λα πεξηπνηείηαη απνθιεηζηηθά ην «γνξγνλνχδη» ηνπ κέρξη λα
κεγαιψζεη αξθεηά. Γίλεηαη θαηαλνεηφ εδψ φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξθπζηθή θχζε
ηνπ αιφγνπ ∙ ην ηφζν δηαθνξεηηθφ άινγν είλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα ζεθψζεη ηνλ
ήξσα θαη απηφ ζα πάξεη ηειηθά καδί ηνπ, θαη ζα ην ηππεχεη κέρξη πνπ ζα γίλεη
βαζηιηάο θαη ζα παληξεπηεί ηελ Έκνξθε ηνπ Κφζκνπ. Μαδί κε ην λεαξφ βαζηιφπνπιν
κεγαιψλεη θαη ην γνξγνλνχδη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη γίλεηαη γνξγφλα. Αηαβάδνπκε
πξνο ην ηέινο ηνπ παξακπζηνχ: «Ώλέβεθε θαη ην βαζηιφπνπιν ζηε γνξγφλα ηνπ θαη
πεγαίλεη ζ‟ εθείλε ηε ρψξα πνπ ‟ηαλε ε γπλαίθα ηνπ […]».
ε έλα παξακχζη απφ ηελ Ήπεηξν, ν θάζε δίδπκνο αδειθφο πνπ αλαρσξεί, παίξλεη
καδί ηνπ ην έλα απφ ηα δχν δίδπκα άινγα πνπ γελλήζεθαλ απφ ηε βξψζε ηνπ ίδηνπ
καγηθνχ ρξπζνχ ςαξηνχ πνπ κνηξάζηεθαλ ε κεηέξα ηνπο, ε θνξάδα θαη ε ζθχια.
Βπνκέλσο θαη ην άινγν ηνπ ήξσα έρεη γελλεζεί φπσο θαη ν ίδηνο κε ζαπκαζηφ ηξφπν.
(41, ΏΣU303, Σα δίδπκα αδέιθηα).
Β. Η. γ. πλδπαζκόο νδνηπνξίαο θαη έθηππεο πνξείαο παξνπζηάδεηαη ζε ελλέα
παξαιιαγέο (16,6%). πλήζσο απηφ ζπκβαίλεη ζηα παξακχζηα φπνπ ν δσξεηήο
πξνκεζεχεη έλα καγηθφ άινγν πνπ κηιάεη ή/θαη πεηάεη. Ο ήξσαο νδνηπνξεί κέρξη λα
ζπλαληήζεη ζην δάζνο ηε γξηά κάγηζζα, ε νπνία αθνχ ηνλ θηινμελήζεη ζην ζπίηη ηεο,
ηνπ δσξίδεη ην άινγφ ηεο, κε ην νπνίν εθείλε επηθνηλσλεί αλά πάζα ζηηγκή θαη έηζη
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κπνξεί λα ηνπ παξάζρεη βνήζεηα θαη απφ πνιχ καθξηά (22, πεξηέρεη ην ΏΣU554, Δ
επθή ηνπ παηέξα).


Παξφκνηα, ν κηθξφο Γηαλλάθεο ράλεηαη κέζα ζην πεξηβφιη πνπ κπήθε λα βξεη
λεξφ λα μεδηςάζεη θαη πεξπαηά κέρξη λα λπρηψζεη: «Κείλν γχξηζε, πεξπάηεζε
λα βξε κέξνο λα βγε, λχρησζε, θνπξάζηεθε, δε κπνξνχζε πηα απ‟ ην
πεξπάηεκα θαη ηα θιάκαηα, θ‟ έπεζε θάησ απφ έλα δέληξν, πιάγηαζε θαη ην
πήξε ν χπλνο». Ώθνινπζεί ε ζπλάληεζε κε ηνλ δξάθν – δσξεηή, πνπ ραξίδεη
έλα άινγν πνπ κηιά, βνεζά θαη ζπκβνπιεχεη ηνλ ήξσα πψο λα πξάηηεη. Με
απηφ ν Γηαλλάθεο επηδίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ ρξπζψλ θιαδηψλ (43, ΏΣ
⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).



ην παξακχζη «Σα ηξία αδέξθηα θη νη ηξεηο αδεξθέο» παξαηεξνχκε ηελ εμήο
ηδηαηηεξφηεηα: ζην πξψην κέξνο, νη ηξεηο αδεξθνί ηαμηδεχνπλ έθηππνη κε
ζθνπφ λα επηζθεθζνχλ ηηο ηξεηο αδεξθέο ηνπο πνπ είλαη παληξεκέλεο κε
ππεξθπζηθνχο ζπδχγνπο. Πιεξνθνξνχκαζηε φηη ζηε δηαδξνκή θξνληίδνπλ ηα
άινγα: «Έθηαζαλ ην βξάδπ ζ‟ έλα ξηδνβνχλη, μεθαβαιιίθεςαλ, θαηέβαζαλ ηα
ζθεπάζκαηά ηνπο, μέζθημαλ ηα‟ άινγά ηνπο θαη ηα ‟δεζαλ». Μάιηζηα
δηαδνρηθά μαγξππλνχλ ηε λχρηα, γηα λα κελ ηνπο ηα θιέςνπλ, αιιά θαη γηα λα
πξνζηαηεπζνχλ νη ίδηνη απφ θαθνπνηνχο.

ε άιιν παξάδεηγκα, ν ήξσαο είλαη ν βαθηηζηκηφο ηνπ βαζηιηά. Καηά ηελ
νδνηπνξία ηνπ πξνο ηνλ λνλφ ηνπ, ν λεαξφο ζπλαληά δηαδνρηθά έλαλ θνπηζφ, έλαλ
ηπθιφ θαη έλαλ ζπαλφ. Παξά ηε γξαπηή ζπκβνπιή ηνπ λνλνχ λα απνθχγεη πάζε
ζπζία λα ζπκπνξεπηεί κε πξφζσπα πνπ έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ν ήξσαο
δέρεηαη λα ηνλ ζπλνδέςνπλ (γηα έλα κηθξφ κέξνο ηεο δηαδξνκήο) έλαο θνπηζφο θαη
ζηε ζπλέρεηα έλαο ηπθιφο, πξνθαιψληαο ηνπ φκσο θαζπζηέξεζε, εμαηηίαο ησλ
δπζθνιηψλ πνπ ηνπο πξνμελεί ε αλαπεξία ηνπο: «ην δξφκν πνπ πήγαηλε, βξίζθεη
έλαλ θνπηζφ. […] “Αελ κε παίξλεηο θ‟ εκέλα καδί ζνπ, παηδί κνπ, πνπ λα ρεο ηα
πνιιά θαιά; Ίζσο θαη κε πάξε θ‟ εκέλα ν βαζηιηάο εθεί δα θνληά ηνπ”. “Καιά, ζεηε,”
ηνπ ιέεη, “έια” θαη ηνλ επήξε καδί ηνπ. Καζψο επήγαηλαλ, θνληνζηεθφηαλ ν θνπηζφο
θαη θάζε ιίγν θαζφηαλ λα μεθνπξαζηή. […] Αελ πήγε πνιχ δξφκν θη αληακψλεη έλα
ζηξαβφ. […]“Ώ, γηε κνπ, πνπ λα ζνπ ραξίδε ν Θεφο ην θσο ζνπ, δελ κε παίξλεηο θ‟
εκέλα καδί ζνπ;”“Καιά, ζεηε,” ηνπ ιέεη, “έια”. Σν παηδί είρε θαιή θαξδηά θαη δελ ηνπ
εξρφηαλ θαιφ λα ηνπο πε φρη. Καζψο φκσο πήγαηλαλ θνπξάζηεθε θη ν ζηξαβφο. […]».
Ο ήξσαο φκσο δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη θαη ζπλερίδεη κφλνο ηελ νδνηπνξία. Ώξγφηεξα
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ζπλαληά έλαλ ζπαλφ. Κάζε θνξά πνπ ηνλ ξσηνχλ, ν ήξσαο δειψλεη κε απιφηεηα ην
ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Ο ζπαλφο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ αζσφηεηα θαη θαινζχλε
ηνπ ήξσα, ηνλ ζπλνδεχεη κε θαθφ ζθνπφ: αλαγθάδεη ηνλ λεαξφ λα παξνπζηαζηεί σο
ππεξέηεο θαη ν ίδηνο παξνπζηάδεηαη ζην βαζηιηά σο ν βαθηηζηκηφο ηνπ. Ο ήξσαο θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ δχζθνισλ άζισλ πνπ ηνπ ζέηεη ν βαζηιηάο, ππνθηλνχκελνο απφ ηνλ
ζπαλφ ηππεχεη ζε καγηθή θνξάδα πνπ πεηάεη θαη κηιάεη, γηα ηελ νπνία ηνλ
πιεξνθνξεί ε γξηά ππεξέηξηα ηνπ παιαηηνχ.
ην παξακχζη ηεο Πεληάκνξθεο, ν Φψηνο μεθηλά έθηππνο ην ηαμίδη ηνπ γηα λα
βξεη ηνπο δχν κεγαιχηεξνπο αδειθνχο ηνπ. Καηά ηελ πνξεία φκσο, ζε κηα ζηάζε ηεο
ζπλνδείαο γηα δηαλπθηέξεπζε κέζα ζε έλα δαζχιιην, ν ήξσαο αλαθαιχπηεη ηε καγηθή
δσγξαθηά πνπ απεηθνλίδεη ην πξφζσπν ηεο Πεληάκνξθεο, θξεκαζκέλε ζ‟ έλα δέληξν.
Βπεηδή ε ζθηά ηεο θνπέιαο ιάκπεη κέζα ζην λεξφ ηεο βξχζεο, ην άινγφ ηνπ θνβάηαη
λα πηεη θαη ριηκηληξίδεη δπλαηά. Σν πξσί δεηά απφ φζνπο ηνλ ζπλνδεχνπλ λα γπξίζνπλ
πίζσ, παίξλεη ηε δσγξαθηά απνθαζηζκέλνο λα βξεη ηελ βαζηινπνχια κε ηελ
ππεξβαηηθή νκνξθηά θαη ζπλερίδεη ηελ αλαδήηεζή ηνπ κφλνο, κε ηα πφδηα, παίξλνληαο
σο εθφδηα κφλν έλα δηζάθη θινπξηά θαη ην ζπαζί ηνπ. Φηάλεη πεδή ζηελ πνιηηεία ηεο
Πεληάκνξθεο θαη ηειηθά ηελ παληξεχεηαη. Δ επηζηξνθή ηνπ δεπγαξηνχ ζηελ πνιηηεία
ηνπ Φψηνπ γίλεηαη κε ακάμη: «Σελ άιιε κέξα, εηνίκαζαλ ην βαζηιηθφ ακάμη, πνπ
ήηαλ νιφρξπζν θαη κέζα κε κπιε βεινχδν ζηνιηζκέλν. Μπήθαλ ε λχθε θη ν γακπξφο
ζην σξαίν ακάμη θαη έθπγαλ γηα ηελ πνιηηεία ηνπο».
ε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα παξαιιαγή ηνπ ΏΣU650Ώ απφ ηελ Κσ, πνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή ηνπ Dawkins 45 ηζηνξίεο από ηα Γσδεθάλεζα,
ζπλαληνχκε κηα εληππσζηαθή πεξηγξαθή ηνπ αιφγνπ ηνπ κεγαιχηεξνπ απφ ηνπο ηξεηο
αδεξθνχο, ν νπνίνο απνθαζίδεη λα αλαρσξήζεη θαη λα αλαδεηήζεη ηελ Παξάκνξθε.
«Σν άινγφ ηνπ δελ ήηαλ ην γθξίδν γατδνχξη ηνπ παππνχ, πνπ παξαβφζθνπλ νη καχξεο
θαξαθάμεο ζηε ξάρε ηνπ! Βθηά κίιηα ηελ ψξα έπαηξλε ζηνλ αγέξα θαη ζηε βηα ηνπ
πεξλνχζε θαη ηα δέθα». Δ πεξηγξαθή απηή ηνλίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε κεγάιε
δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο. Ώθφκε θαη ηππεχνληαο έλα ηφζν γξήγνξν άινγν ν δξφκνο
ήηαλ αηειείσηνο κέρξη ηνλ πχξγν ηεο Παξάκνξθεο. Σν άινγν ηνπ δεχηεξνπ αδεξθνχ
δελ πεξηγξάθεηαη θαζφινπ. Γηα ην άινγν πνπ ηππεχεη ν ηξίηνο θαη κηθξφηεξνο
αδεξθφο φκσο, ν νπνίνο θεχγεη θαη γηα λα ειεπζεξψζεη ηα δπν ηνπ αδέξθηα θαη γηα λα
θεξδίζεη ηελ Παξάκνξθε, ε αθήγεζε απνθαιχπηεη δχν ζηνηρεία: είλαη καχξν θαη
αςχ. Παξά ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνληαη λα μεθηλνχλ πάλσ ζε άινγν, ηα ηξία
βαζηιφπνπια επηζηξέθνπλ πεδή. Καζψο πιεζηάδνπλ ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ηνπο, νη
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δπν κεγαιχηεξνη, πξνζπαζψληαο κε πνλεξηά λα μεθνξησζνχλ ηνλ ήξσα, πξνηείλνπλ
λα κπνπλ ζηελ πνιηηεία πνπ βξίζθεηαη ην παηξηθφ ηνπο έθηππνη. Ο ήξσαο
πξνζθέξεηαη λα πάεη λα βξεη άινγα θαη γηα ηνπο ηξεηο ηνπο θαη γηα ηελ Παξάκνξθε
κέζα ζε έλα ιηβάδη γεκάην άγξηεο θνξάδεο. Τπνθξίλνληαη ηφηε φηη ζηακαηνχλ γηα λα
ηνλ πεξηκέλνπλ, αιιά ζχληνκα ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο θαη θηάλνπλ ζηε κεηέξα
ηνπο ρσξίο ηνλ ήξσα. Βθείλνο θηάλεη έθηππνο ζε κηα άγξηα θνξάδα θαη θξαδαίλνληαο
ην ζπαζί ηνπ, αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ νη αδεξθνί ηνπ ιέλε ςέκαηα ζηε κεηέξα ηνπο
φηη ράζεθε (26, ΏΣU650Ώ, Ο Ώζζνπνχηηεο).
Β. Η. δ. πλδπαζκόο ελόο ή πεξηζζόηεξσλ λαπηηθώλ δηαδξνκώλ θαη νδνηπνξίαο ζε
κφιηο έμη παξαιιαγέο (πεξίπνπ 11%). «Φεχγεη. Πάεη, πάεη, ηξάβεμε θαηά ην
Μάξκαξν, λα θαηεβεί θάησ ζηνλ Πεχθν, λα βξεη θαΎθη λα θχγεη». Ο ήξσαο επηκέλεη
λα επηβηβαζηεί, ελψ ηνλ απνηξέπνπλ: «Σνπ ιέλε, πσο είραλε θαλεί θνπξζάξηθα θη ν
θαπεηάληνο βηαδφηαλε λα θχγεη λα κελ ηνλ πξνθάλνπλ». Ώθνχ ν Γηαλλάθεο
παξαθαιεί πνιχ ηνλ θαπεηάλην, ηειηθά πεηπραίλεη λα ηνλ πάξνπλ καδί ηνπο ζην
επηθίλδπλν ηαμίδη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γιηηψλεη κφλνο ηνπ ην πινίν θαη ηνπο
επηβάηεο απφ ηελ επηδξνκή ησλ θνπξζάξσλ. Ώθξηβψο κεηά, ζε έλα δεχηεξν λαπηηθφ
ηαμίδη, ληθά ηε θνβεξή Γνξγφλα ζην «αγχξηζην πέιαγνο»: «Σξέμαλ πηα φινη, ηνπ
θηινχζαλ ηα ρέξηα, ηα πφδηα, ηνλ ζθψζαλ ζηα ρέξηα, δελ ήμεξαλ ηη λα ηνπ θάλνπλ».
Χζηφζν, ν Γηαλλάθεο απνθαζίδεη λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ πεξπαηψληαο ζηα βνπλά
θαη απνθεχγεη λα επηζηξέςεη θαη λα γίλεη βαζηιηάο: «Σνπ ιέγαλε λα γπξίζεη, λα ηνλ
θάλνπλ βαζηιηά, θείλνο δελ ήζειε. Σνπο δψλεη έλα ζεκείσκα γηα ηνλ βαζηιέα, ηνλ
βγάδνπλ ζε θάηη γθξεκλά, θεχγνπλ εθείλνη, γπξίδνπλ ζηελ πνιηηεία». Ώπφ ην ζεκείν
απηφ θαη κεηά παξαθνινπζνχκε ηε κνλαρηθή νδνηπνξία ηνπ ήξσα. ην ηέινο ηνπ
παξακπζηνχ, ν ήξσαο επηζπκεί λα επηζθεθηεί γηα ηειεπηαία θνξά ηελ ηδηαίηεξε
παηξίδα ηνπ ηε θχξν. Σνλ κεηαθέξεη εθεί έλα ηειψλην. πλαληά ηνλ ζάλαην, παιεχεη
καδί ηνπ θαη γιηηψλεη φηαλ νη αδεξθέο ηνπ (νη ηξεηο ππεξθπζηθέο γπλαίθεο πνπ
λίθεζε) ηνλ βνεζνχλ ζηέιλνληάο ηνπ έλα άιιν ηειψλην λα ηνλ θέξεη πίζσ, θνληά
ηνπο. Ο Γηαλλάθεο ηειηθά θεξδίδεη ηελ αζαλαζία, κηα θαη ν ζάλαηνο «εθεί πνπ ηνλ
είραλ πάξεη νη αδεξθέο ηνπ, δελ ηνλ έθηαλε» (20, ΏΣ301ΐ (ATU301), Ο Γηαλλάθεο ν
γηνο ηεο νξθαλήο).
Ώληίζηνηρν παξάδεηγκα φπνπ έλα λαπηηθφ ηαμίδη θαίλεηαη λα πξνεγείηαη ηεο
νδνηπνξίαο ζπλαληνχκε θαη ζηελ αθφινπζε παξαιιαγή απφ ηελ Εθαξία. Ο λεαξφο
ήξσαο πνπ πεξηπιαλψκελνο κφλνο επηδηψθεη λα ζπλαληήζεη θαη λα γλσξίζεη ηνλ
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θφβν, ππνηάζζεη ηε θνβεξή γνξγφλα ηελ ψξα πνπ απηή επηηίζεηαη πξνθαιψληαο
θνπξηνχλα. Σελ αλαγθάδεη δέξλνληάο ηελ λα νξθηζηεί, φηη δελ ζα βιάςεη θαζφινπ ην
πινίν ζην νπνίν επηβαίλεη ν ίδηνο θαη έηζη ζψδεη φινπο ηνπο ππφινηπνπο επηβάηεο θαη
ην πιήξσκα, πνπ ζπλερίδνπλ αζθαιείο θαη επγλψκνλεο ην ηαμίδη ηνπο. Ώξγφηεξα, ν
ήξσαο αλαγθάδεη ηνπο ζπληαμηδηψηεο ηνπ λα ηνλ θαηεβάζνπλ ζε έλαλ βξάρν πνπ
ζπλαληνχλ θαη απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά πξνρσξά πεδή. Μεηά ην γάκν ηνπ
εμαθνινπζεί λα επηζπκεί λα γλσξίζεη ην θφβν θαη μεθηλά έλα αθφκε ηαμίδη, αιιά
πιένλ φρη κφλνο: «Ώπηφο αθνχ ηα πήξε μεθίλεζε κε άινγα θαη ζηξαηηψηεο». Ώπηφ ην
ηαμίδη φκσο δελ πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί, γηαηί ν άθνβνο επηηέινπο καζαίλεη ηνλ
θφβν θαη επηζηξέθεη ζηε ζχδπγφ ηνπ (4, ΏΣU326, Ο θφβνο).
Ο γηνο κηαο ρήξαο γπλαίθαο, αθνινπζεί έλαλ Ββξαίν, πνπ «είρε θαξάβηα θαη
θαξάβηα ζηελ εμνπζία ηνπ», ν νπνίνο ππφζρεηαη φηη ζα δψζεη ζηνλ λεαξφ φζα
ρξήκαηα ζέιεη, αξθεί γηα ιίγεο κέξεο λα δνπιέςεη γηα ηνλ ίδην. Πξαγκαηηθά, πεγαίλεη
ζηε θησρή κεηέξα ηνπ ηα ρξήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρσξνχλ καδί κε ηνλ Ββξαίν,
επηβηβαδφκελνη ζε έλα απφ ηα πινία ηνπ. ην ηαμίδη ηνπο ζπλαληνχλ έλα παλχςειν
βνπλφ. Ο Ββξαίνο ξάβεη ηνλ ήξσα κέζα ζε έλα ηνπινχκη θαη ηα πνπιηά ηνλ
κεηαθέξνπλ ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ, φπνπ βξίζθεη ακχζεηνπο ζεζαπξνχο.
Ρίρλνληαο απφ ςειά πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη ρξπζάθη, γεκίδεη ηα θαξάβηα ηνχ
Ββξαίνπ. Βθείλνο φκσο ηνλ εγθαηαιείπεη πάλσ ζην βνπλφ, φπνπ ν ήξσαο ζπλερίδεη
ηελ πνξεία ηνπ κφλνο, κε ηα πφδηα. Πεδή επηζηξέθεη αξγφηεξα ζηε κεηέξα ηνπ,
αθνινπζνχκελνο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ηαλ ε ππεξθπζηθή ζχδπγφο ηνπ ηνλ
εγθαηαιείςεη, ζα μεθηλήζεη λα ηε βξεη νδνηπνξψληαο «ζηα πξάζηλα ζηα θφθθηλα
ζηνπο άζπξνπο πέληε πχξγνπο». Πξνεγνπκέλσο φκσο, ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ββξαίν γηα
λα ηνλ μαλαπάεη κε ην πινίν ζην βνπλφ, αιιά απηή ηε θνξά δελ ηνπ ξίρλεη απφ ηνπο
ζεζαπξνχο. Ο δξάθνο – παηέξαο πξνκεζεχεη ηνλ ήξσα κε ζηδεξέληα παπνχηζηα γηα
ηελ νδνηπνξία. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ απηνχ, ν ήξσαο επηβαίλεη ζε έλα
καγηθφ πεχθν πνπ «φπνηνο αλέβαηλε πάλσ θαη ηνλ θνπλνχζε κπνξνχζε λα πάεη εθεί
πνπ κειεηνχζε». Με ην ίδην κέζν, ηνλ πεχθν, επηζηξέθεη ζην παηξηθφ ηνπ αθνχ
μαλαθεξδίζεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ (18, ΏΣU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο).
ην μερσξηζηφ απηφ παξάδεηγκα εκθαλίδεηαη δχν θνξέο ην λαπηηθφ ηαμίδη κε ηνλ
Ββξαίν, ην αλέβαζκα ηνπ ήξσα ζηελ θνξθή ηνπ βνπλνχ κέζα ζην ηνπινχκη, ε
νδνηπνξία θαη ηέινο ε κεηαθίλεζε επάλσ ζην καγηθφ πεχθν πνπ κπνξεί λα πάεη φπνπ
πεγαίλεη ε ζθέςε. Βηδηθά ζρεηηθά κε ην ξάςηκν κέζα ζην ηνπινχκη, αιιά θαη ζρεηηθά
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κε ην καγηθφ πεχθν αλαθέξνπκε αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο
πνξείαο ηνπ ήξσα.
Ο Γηαλλάθεο είλαη ηακέλνο ζηνλ γεξν – νξφθν (ππεξθπζηθφ νλ), ν νπνίνο
βνήζεζε ηνπο γνλείο ηνπ λα ηνλ απνθηήζνπλ. ηαλ ν ήξσαο γίλεηαη είθνζη εηψλ,
καζαίλεη φηη πξέπεη λα βξεη θαη λα ζπλαληήζεη ηνλ γεξν – νξφθν. Με ηηο αθξηβείο
νδεγίεο ελφο άγλσζηνπ γέξνληα παξαγγέιλεη λα λαππεγεζεί έλα πινίν ζε θαηάιιειν
κέγεζνο, ην αξκαηψλεη θαη θάλεη κ‟ απηφ έλα εμαηξεηηθά καθξηλφ λαπηηθφ ηαμίδη. Σνλ
ζπλνδεχνπλ έλα κηθξφ πιήξσκα θαη ν γέξνληαο πνπ ζπκπαξίζηαηαη ζηελ απνζηνιή
ηνπ. ηαλ θηάλνπλ ζην κέξνο ηνπ γεξν – νξφθνπ, ν ήξσαο βγαίλεη ζηε ζηεξηά κε
κηα βάξθα. Ώπφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ κε ηα πφδηα. Πεδή
γίλεηαη θαη ε επηζηξνθή, πξφθεηηαη φκσο γηα καγηθή θπγή. Ο γεξν – νξφθνο ζέιεη λα
θάεη ηνλ ήξσα, παξφιν πνπ θαηφξζσζε λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηα δχν αδχλαηα
αηηήκαηά ηνπ. Ο Γηαλλάθεο επηζηξέθεη καδί κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ Μαξηψ, ηελ θφξε
ηνπ γεξν – νξφθνπ (21, ΏΣU313, Ο γεξν - νξφθνο).
Νηπκέλνο κε ηε θνξεζηά πνπ ηνπ είρε δσξίζεη ν λνλφο ηνπ ν βαζηιηάο, ν
δεθαπεληάρξνλνο ήξσαο επηρεηξεί κάηαηα δχν θνξέο λα αλαρσξήζεη κε πινίν πξνο
ηελ Πφιε, γηα λα ζπλαληήζεη εθεί ηνλ βαζηιηά. Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί πξνζπαζεί λα
απνθχγεη έλαλ ζπαλφ πνπ βξίζθεη κπξνζηά ηνπ θάζε θνξά φηαλ επηβηβάδεηαη ζην
πινίν θαη ν νπνίνο επηκέλεη λα ηνλ ζπλνδέςεη. Ο ήξσαο φκσο έρεη εληνιή απφ ην
λνλφ ηνπ λα κελ ηαμηδέςεη κε ζπαλφ θαη έηζη αλαβάιιεη ηελ αλαρψξεζε. Σελ ηξίηε
θνξά πνπ απνθαζίδεη νξηζηηθά λα θχγεη, κπαίλεη ζην πινίν θαη ππνκέλεη κε
δπζαξέζθεηα ηελ αλαγθαζηηθή ζπληξνθηά θαη ηηο πνλεξέο εξσηήζεηο ηνπ ζπαλνχ πνπ
ηνπ ζηήλεη παγίδα. Ώθνχ θηάζνπλ ζηελ Πφιε, ν λεαξφο ζπλερίδεη ηελ αλαδήηεζή ηνπ
πεδή θαηεπζπλφκελνο πξνο ηελ εμνρή, φπνπ έρεη πιεξνθνξεζεί φηη θαηνηθεί ν
βαζηιηάο θαη λνλφο ηνπ. Καηνξζψλεη πεδή ηηο δχν πξψηεο δνθηκαζίεο πνπ ηνπ
αλαζέηεη ν κνρζεξφο ζπαλφο κε ζθνπφ λα ηνλ εμνληψζεη, κάιηζηα ζηε δεχηεξε
πεξίπησζε θνξψληαο ζηδεξέληα παπνχηζηα. Γηα ηνλ ηξίην άζιν φκσο, δειαδή γηα ηελ
θαηάθηεζε ηεο κνξθεο ηεο γεο, ρξεζηκνπνηεί δψα γηα λα θνξηψζεη εθφδηα θαη λα
ηππεχζεη, αιιά θαη νδνηπνξεί. Δ γξηνχια ζπκβνπιεχεη ηνλ ήξσα: «“Βζχ ζα πάξεο
εθείλν ην δξφκν πνπ γξάθεη „απφ δσ πάλε θαη δελ έξρνληαη‟ θαη λα ηξαβήμεο λα παο –
λα παο – λα παο, φζν ζνπ παίξλνπλ ηα πνδάξηα […]” […] Πήξε ην παηδί θη απηφ ην
θηεξφ θ‟ έθπγε θαη πήγε – πήγε – πήγε φζν βιέπαλε ηα κάηηα ηνπ θαη παίξλαλε ηα
πφδηα ηνπ». Ο ήξσαο θαη ε κνξθε ηεο γεο επηζηξέθνπλ ηειηθά ζην παιάηη ηνπ
βαζηιηά – λνλνχ πάλσ ζηε ξάρε ησλ αεηψλ (31, ΏΣU531, Δ κνξθε ηεο γεο). Γηα ην

101
κνηίβν ηεο κεηάβαζεο πάλσ ζε πνπιί αλαθέξνπκε εθηελψο ζηελ ελφηεηα γηα ην
δεχηεξν κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ήξσα.
Σν παξακχζη ηνπ «Γπκλνχ κε ηε καραίξα» είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε
ζπλδπαζκνχ λαπηηθήο δηαδξνκήο θαη έθηππεο πνξείαο. Σν κηθξφηεξν απφ ηξία
βαζηιφπνπια ςάρλεη απεγλσζκέλα γηα έλαλ ζχληξνθν πνπ λα γλσξίδεη ηελ ηέρλε ηνπ
ραζάπε. Ο βαζηιηάο - παηέξαο ηνπ ηνχ νξίδεη κηα πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη
λα βξεη θάπνηνλ θαηάιιειν λα γίλεη ζπλέηαηξφο ηνπ, δηαθνξεηηθά ζα ηνλ ζαλαηψζεη.
Παξά ηελ επίκνλε αλαδήηεζή ηνπ φκσο, ην βαζηιφπνπιν δελ βξίζθεη θαλέλαλ πνπ λα
ζπκθσλεί λα ζπλεηαηξηζηνχλ θαη ε πξνζεζκία πιεζηάδεη ζηε ιήμε ηεο. Μηα κέξα,
βξίζθεηαη ζε έλα γεηηνληθφ ρσξηφ αλαδεηψληαο ζπλέηαηξν θαη γίλεηαη κάξηπξαο κηαο
απάλζξσπεο ζθελήο: θάπνηνη θνπβαινχλ κέζα ζε έλα ραιί ην ιείςαλν ελφο δεηηάλνπ
θαη πεγαίλνπλ λα ην πεηάμνπλ πάλσ ζηελ θνπξηά, «γηαηί δελ ήμεξαλ ηη άλζξσπνο
είλαη». Παξεκβαίλεη ηφηε θαη αλαιακβάλεη φια ηα έμνδα γηα ηελ ηαθή ηνπ θησρνχ
μέλνπ θαη κάιηζηα δίλεη παξαγγειίεο λα ηαθεί κε ηηκέο θαη κεγαινπξέπεηα, ζαλ λα
πξφθεηηαη γηα πνιχ πςειφ πξφζσπν. Λίγν αξγφηεξα θαη αθξηβψο πξηλ ιήμεη ε δηνξία
ηνπ βαζηιηά, ην βαζηιφπνπιν ζπλαληά κέζα ζην θαθελείν ηνπ ρσξηνχ έλαλ ραζάπε
πνπ είλαη πξφζπκνο λα ζπλεηαηξηζηεί καδί ηνπ. Ο ραζάπεο φκσο έρεη πνιχ παξάμελε
εμσηεξηθή εκθάληζε: είλαη γπκλφο θαη θξαηά έλα ηεξάζηην καραίξη. Ώθνχ
ζπκθσλήζνπλ γηα ηε ζπλεξγαζία, παξνπζηάδνληαη ζην βαζηιηά θαη ππνγξάθνπλ
ζπκβφιαηα. Βπηηέινπο, ην βαζηιφπνπιν θαη ν γπκλφο μεθηλνχλ θαη θηάλνπλ έθηππνη
ζην ιηκάλη, φπνπ κε θαΎθη «πεξλνχλ πέξα ζηελ Ώλαηνιή», κε θαηεχζπλζε πξνο ην
βαζίιεην φπνπ ζα ςσλίζνπλ ηα βφδηα. Πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πνξεία πξνο ην βαζίιεην
απηφ κε ηα άινγά ηνπο θαη θάλνπλ ζηάζεηο κφλν ηηο λχρηεο. Μεηά ηηο πνιιέο
πεξηπέηεηέο ηνπο θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο βαζηινπνχιαο πνπ «ηελ νκνξθηά ηεο δελ ηελ
είδε αθφκα ν ήιηνο» πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζηελ πνιηηεία ηνχ βαζηιφπνπινπ γηα λα
γίλεη ν γάκνο. έξλνπλ καδί ηνπο νιφθιεξν θαξαβάλη απφ δηαθφζηα γατδνχξηα
θνξησκέλα δηακάληηα, θινπξηά θαη κάιακα.
Ώπφ ηε ζθελή ηεο παλεγπξηθήο ππνδνρήο γίλεηαη θαλεξφ, φηη επηβαίλνπλ ζην
ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηαδξνκήο θαη πάιη ζε πινίν, κε ην νπνίν θηάλνπλ ζηνπο γνλείο
ηνχ βαζηιφπνπινπ: Ο βαζηιηάο έρνληαο δηαβάζεη ηα γξάκκαηα ηνπ γηνπ ηνπ θαη ηνπ
ζπκπέζεξνχ ηνπ «ζεθψλεηαη θαηαραξνχκελνο, θαη παίξλεη καδί ηνπ ζηξαηέκαηα θαη
κνπζηθέο, θαη θαηέβεθε κ‟ φιν ηνλ θφζκν θάησ ζην γηαιφ, γηα λα πξνπάξεη ην παηδί
ηνπ, πνπ ην είρε άιινηεο απφ θιψηζνπ θη απφ ξάβδνπ, θη σο θνληά λα ην θξεκάζεη
θηφιαο, ηαπέ ηψξα πνπ ήβγε πην άμην απ‟ φια ηα‟ αδέξθηα ηνπ θαη ην πην πξνθνκκέλν.
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αλ επήγαλ νη αλζξψπνη ζην θαξάβη, θη είδαλ ηα γξφζηα θαη ηελ θνπέια ηελ φκνξθε
θαη κάζαλ πσο είλαη βαζηινπνχια, θαη ηε θέξλεη καδί ηνπ ην βαζηινπαίδη, γηα λα ηελ
παληξεπηεί, πήξαλ φινη κεγάιε ραξά». Πξηλ ηειεηψζεη ην γιέληη ηνπ γάκνπ φκσο,
εκθαλίδεηαη ν γπκλφο ζπλέηαηξνο κε ην καραίξη θαη πνιχ αγξηεκέλνο θαη ζπκσκέλνο
δεηά λα ινγαξηαζηνχλ κε ην βαζηιφπνπιν ζχκθσλα κε ηα ζπκβφιαηα πνπ είραλ
εμαξρήο ππνγξάςεη. Ο γπκλφο επηκέλεη λα κνηξάζνπλ δηά δχν εθηφο απφ ηα θέξδε θαη
ηε βαζηινπνχια. ηαλ θάλεη φηη πάεη λα ηελ θφςεη ζηα δχν, εθείλε ιηπνζπκά θαη
βγαίλνπλ απφ ην ζηφκα ηεο πνιιά θηδάθηα. Ο γπκλφο ζθνηψλεη φια ηα θηδάθηα θαη
απνθαιχπηεη φηη ηνλ γιίησζε απφ βέβαην ζάλαην, αιιά θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ: είλαη ν
λεθξφο δεηηάλνο πνπ ην βαζηιφπνπιν είρε ζάςεη κε ηηκέο θαη απφ επγλσκνζχλε
ζπλφδεςε θαη επεξγέηεζε πνιιαπιά.
B. II. Πνξεία κνλαρηθή vs Πνξεία κε ζπλνδεία
ηελ πιεηνςεθία ησλ παξαδεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο καο (ηξηάληαέμη
παξαδείγκαηα, πεξίπνπ 66,7%) ν ήξσαο αλαρσξεί, πνξεχεηαη θαη επηζηξέθεη εληειψο
κφλνο. «Ώπηφο φκσο ησζε ιέεη: “Αε ζέισ νχηε δνχινπο, νχηε άινγα, νχηε πξάκαηα.
, ηη ζέισ ζα ην βξσ ακνλαρφο κνπ”» (23, ΏΣU408, Σζε ιεκνληάο ε ζπγαηέξα).
Ώπηφ θαίλεηαη πσο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαπίζησζε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ
παξακπζηαθνχ ηαμηδηνχ ηφζν κε ην ζάλαην, φζν θαη κε ηε κπεηηθή ηειεηνπξγία. Ο
ζάλαηνο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ είλαη κηα επψδπλε ππφζεζε κε δηάζηαζε ππαξμηαθή,
πνπ αθνξά θάζε αλζξψπηλν πξφζσπν μερσξηζηά ∙ ν θάζε άλζξσπνο είλαη κφλνο
απέλαληη ζην ζάλαην. Σν ίδην κνλαρηθή είλαη αληίζηνηρα θαη ε πνξεία πξνο ηελ
σξίκαλζε θαη ηελ απηνλνκία.151
ε έληεθα πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζπλνδεία ζε θάπνηα ηκήκαηα κφλν ηεο
δηαδξνκήο (πεξίπνπ 20,3%). πσο σζηφζν ζπκπεξαίλεη θαλείο απφ ηελ πξνζεθηηθή
αλάιπζε ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, νπζηαζηηθά θαη ζε
απηά πξφθεηηαη γηα πνξεία κνλαρηθή. Ώξθεηέο θνξέο κάιηζηα, παξαηεξνχκε θαη λα
ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ αθήγεζε ην γεγνλφο απηφ. Ο ήξσαο αλαρσξεί αξρηθά κφλνο
θαη επηβηβάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε επηβαηηθφ πινίν δχν θνξέο. ην πξψην λαπηηθφ ηνπ
151

Μ. Παπαρξηζηνθφξνπ, Sommeils et Veilles dans le conte merveilleux grec, Φηλιαλδηθή Ώθαδεκία
Βπηζηεκψλ, Folklore Fellows Communications No 279, 2002, ζ. 231 – 232: «χκθσλα κε ηνλ Μ.
Lüthi, ν ήξσαο ηνπ παξακπζηνχ „είλαη ζρεδφλ πάληα κφλνο‟. Πξφθεηηαη ρσξίο ακθηβνιία γηα κηα
κνλαμηά πνιχ πην βαζηά, πνπ ζπκκεηέρεη πιήξσο ζηε κπεηηθή αλαδήηεζε».
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ηαμίδη ληθά ζαξάληα πεηξαηηθά θαξάβηα θαη ζθνηψλεη ηα πιεξψκαηά ηνπο θαη ζην
δεχηεξν ζθνηψλεη ηε Γνξγφλα. Οη ζπληαμηδηψηεο ηνπ ηνλ επεπθεκνχλ θαη ηνλ
πξνηξέπνπλ έληνλα λα επηζηξέςεη καδί ηνπο θαη λα γίλεη βαζηιηάο ηνπο. Βθείλνο φκσο
αξλείηαη, γηαηί είλαη απνθαζηζκέλνο λα εμαθνινπζήζεη κφλνο ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ:
«“Γσ δε γπξίδσ! Λέεη ν Γηαλλάθεο, κέλα ζα κε βγάιεηε λ‟ απνκείλσ δσ ζ‟ απηά ηα
βνπλά, πνπ θαίλνληαη καθξηά θαη ζεηο γπξίζηε πίζσ”». ε φιν ην ππφινηπν ηαμίδη ηνπ
ν ήξσαο πνξεχεηαη κφλνο. Βπηζθέπηεηαη γηα ηειεπηαία θνξά ηελ παηξίδα ηνπ ηε
θχξν, φπνπ δηαπηζηψλεη φηη ε κεηέξα ηνπ δελ δεη πηα, φπσο θαη ηα πξφζσπα πνπ
γλψξηδε. Έηζη επηζηξέθεη ζηηο ηξεηο αδειθέο ηνπ θαη κέλεη γηα πάληα καδί ηνπο (20,
ΏΣ301ΐ (ATU301), Ο Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο).
Ο Γηαλλάθεο πξαγκαηνπνηεί αξρηθά έλα πνιχ καθξηλφ λαπηηθφ ηαμίδη, κε ηε
ζπλνδεία ιηγνζηνχ πιεξψκαηνο θαη ηνπ άγλσζηνπ γέξνπ πνπ ηνλ ζπκβνπιεχεη θαη
ηνλ θαζνδεγεί. ηαλ θηάλνπλ ζην κέξνο ηνπ γεξν νξφθνπ, ν ήξσαο απνβηβάδεηαη κε
βάξθα ζηε ζηεξηά θαη ην πινίν απνκαθξχλεηαη πιένληαο ζην δξφκν ηεο επηζηξνθήο.
Ώπφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά ν ήξσαο πνξεχεηαη κφλνο. Βπηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηνπ
καδί κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ, ηε Μαξηψ, ηελ θφξε ηνχ γεξν νξφθνπ (Ο γεξν
νξφθνο).
Ο ήξσαο ζε άιιε πεξίπησζε είλαη έλα λεαξφ παιηθάξη πνπ έρεη αλαηξαθεί απφ
κηα ιέαηλα θαη ζηε ζπλέρεηα πηνζεηήζεθε απφ ηνλ βαζηιηά, πνπ έρεη αθφκε έλα αγφξη.
Μαδί κε ηνλ ζεηφ ηνπ αδεξθφ, αλαρσξνχλ γηα λα αλαδεηήζνπλ ηελ αθίιεηε, σο λχθε
γηα ην βαζηιφπνπιν. χληνκα φκσο απνρσξίδνληαη ∙ θηάλνπλ ζε κηα γεηηνληθή
πνιηηεία θαη ην βαζηιφπνπιν παληξεχεηαη ηελ θφξε ηνπ βαζηιηά εθείλεο ηεο
πνιηηείαο. Ο γηνο ηεο ιηνληάξελαο ζπλερίδεη κφλνο ηελ πεξηπεηεηψδε πνξεία ηνπ,
αξλείηαη ηξεηο πξνηάζεηο γάκνπ θαη έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ αθίιεηε, επηζηξέθεη καδί
ηεο κέζα ζην παιάηη ηεο κάγηζζαο πνπ πεξπαηάεη. (Δ αθίιεηε).
αξάληα αδέξθηα μεθηλνχλ φια καδί λα αλαδεηήζνπλ ζαξάληα θνπέιεο
ππεξβαηηθήο νκνξθηάο, ησλ νπνίσλ ηελ δσγξαθηά είδαλ κέζα ζηελ απαγνξεπκέλε
θάκαξα ηνπ παηξηθνχ ηνπο. Βλψ πνξεχνληαη νκαδηθά, απηφο πνπ θαίλεηαη λα θάλεη ηα
πάληα γηα ράξε φισλ είλαη ν κηθξφηεξφο ηνπο, ν ηεζζαξαθνζηφο αδειθφο. Μφλνο
αλαρσξεί γηα λα βξεη θαη λα θέξεη ην αζάλαην λεξφ, σο αληάιιαγκα γηα ην δξάθν πνπ
θξαηά αηρκάισηεο ηηο ζαξάληα θνπέιεο. Ο ήξσαο επηηπγράλεη θαη έηζη ηα
βαζηιφπνπια παίξλνπλ καδί κε ηηο αξξαβσληαζηηθηέο ηνπο ην δξφκν ηνπ γπξηζκνχ
ζηνλ

παηέξα

ηνπο.

Ο

κεγαιχηεξνο

αδειθφο

φκσο,

επνθζαικηψληαο

ηελ

αξξαβσληαζηηθηά ηνπ αξαληάξε, ηνλ ξίρλεη κέζα ζην πεγάδη πνπ θαηεβαίλεη λα
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πάξεη λεξφ. Ώπφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά ε αθήγεζε αθνινπζεί ηνλ ήξσα πνπ κφλνο
θαηεβαίλεη ζηνλ θάησ θφζκν, αλεβαίλεη κεηά απφ πεξηπέηεηεο μαλά απφ εθεί θαη
ηειηθά επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηνπ φπνπ απνθαιχπηεη ηελ απάηε ελαληίνλ ηνπ θαη
παληξεχεηαη ηε αξαληάξηζζα. (Ο αξαληάξεο).
Ο ήξσαο κεζνιαβεί γηα ράξε ησλ ηξηάληα ελληά κεγαιχηεξσλ αδειθψλ ηνπ ζηνλ
παηέξα ηνπο, κε ην αίηεκα λα ηνπο παληξέςεη. Ο βαζηιηάο ζπκθσλεί, αιιά
πξνυπφζεζε γη‟ απηφ είλαη «λα πάξνπλ έλα δξφκν ίζακε ην Καιακπάρηαζη», δειαδή
λα απνδείμνπλ φηη έρνπλ απηνλνκεζεί θαη αλεμαξηεηνπνηεζεί. Σα βαζηιφπνπια
μεθηλνχλ θαη ν κηθξφηεξνο αδειθφο ηνπο θαηνξζψλεη λα ειεπζεξψζεη ζαξάληα
παλέκνξθεο θνπέιεο, πνπ ηηο θξαηνχλ αηρκάισηεο ζαξάληα δξάθνη ζε έλα ππφγεην
κέξνο. Ώξξαβσληάδεη κε απηέο ηνπο αδειθνχο ηνπ, αιιάδνληαο ηα δαρηπιίδηα ηνπο.
Ώξγφηεξα εμνληψλεη θαη δεχηεξε ζαξαληάδα δξάθσλ θαη βξίζθεη ην θιεηδί ηνπ
πχξγνπ ηνπο πνπ είλαη γεκάηνο κε ακχζεηνπο ζεζαπξνχο. Βπηζηξέθεη ζηνπο αδειθνχο
ηνπ θαη ηνπο εμεγεί: «Β! αδέιθηα, ίζακε δσ ήηαλε πηα λα είκαζηε καδί ∙ ηψξα ζείο λα
γπξίζεηε πίζσ ∙ πάξηε θη‟ απηά ηα θιεηδηά θαη θεη πνπ κείλακε ζηνλ πχξγν, ζα βξήηε
ζαξάληα άινγα. Ώλνίμεηε ηνλ πχξγν θαη θνξηψζηε φ, ηη έρεη κέζα. Παξαπέξα ζηνλ
πιάηαλν, θεη ζην λεξφ, ζα βξήηε κέζα ζε κηα ηξχπα ηε γπλαίθα ηνπ ν θαζέλαο.
Κνηηάμηε ηα δαρηπιίδηα ζαο ∙ θνηηάδνπλ θαη βιέπνπλ άιια. Ο θαζέλαο ζαο ινηπφλ ζα
βιέπε πνηα έρεη ην δαρηπιίδη ηνπ, θαη ζα ηελ παίξλεη γπλαίθα». Οη ηξηάληα ελληά
επηζηξέθνπλ ζηνλ παηέξα ηνπο θαη ν ήξσαο «πεξίεξγνο λα δε ηη ηξέρεη» ζπλερίδεη
κφλνο ηνπ ην ηαμίδη παίξλνληαο ηνλ δξφκν πνπ «θαηεβαίλεη θάηνπ ζ‟ έλα θάκπν» θαη
ηέινο, επηζηξέθεη κε ηελ φκνξθε βαζηινπνχια (49, ΏΣU302, άηηηιν).
Ο λεαξφο ήξσαο πνξεχεηαη πξνο ζπλάληεζε ηνπ βαζηιηά – λνλνχ ηνπ. ηε
δηαδξνκή ζπλνδεχεηαη δηαδνρηθά απφ έλαλ ρσιφ, έλαλ ηπθιφ θαη έλα ζπαλφ. Ο
ηειεπηαίνο, εθβηάδνληαο ηνλ ήξσα, παξνπζηάδεηαη ζηνλ βαζηιηά σο βαθηηζηηθφο ηνπ.
Ο πξαγκαηηθφο αλαδεθηφο πξαγκαηνπνηεί κφλνο καθξηλέο πνξείεο αλαδήηεζεο ηνπ
«πνπιηνχ ηνπ Πηπηξή» θαη ηεο Ξαλζνκαιινχζαο, κε ηελ νπνία επηζηξέθεη (Ο
βαθηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο). Παξφκνηα, ν ήξσαο αλαρσξεί θαη επηβηβάδεηαη
ζε πινίν κε πξννξηζκφ ηελ Πφιε, φπνπ βξίζθεηαη ν λνλφο ηνπ ν βαζηιηάο. Σαμηδεχεη
κέρξη εθεί κε ηελ αλαγθαζηηθή ζπλνδεία ελφο παλνχξγνπ ζπαλνχ, πνπ ηνλ παγηδεχεη
θαη ζθεηεξίδεηαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ βαθηηζηηθνχ. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ παξακπζηνχ, ν
ζπαλφο επηλνεί θαη αλαζέηεηζηνλ αιεζηλφ βαθηηζηηθφ ηνπ βαζηιηά πνιχ καθξηλέο θαη
επηθίλδπλεο απνζηνιέο, κε ζθνπφ λα ηνλ εμνληψζεη, ψζηε λα κελ απνθαιπθζεί πνηέ ε
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απάηε ηνπ. Ο ήξσαο θάζε θνξά πνξεχεηαη κφλνο ∙ επηζηξέθεη απφ ηελ ηξίηε
απνζηνιή θέξλνληαο καδί ηνπ ηελ κνξθε ηεο γεο (Δ φκνξθε ηεο γεο).
Σν βαζηιφπνπιν ζπλνδεχεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο αθήγεζεο απφ δχν παιηθάξηα
πνπ δηαδνρηθά πέθηνπλ απφ ηνλ νπξαλφ θαη γίλνληαη ζηαπξαδεξθνί ηνπ. Ο ήξσαο
παληξεχεη ηνλ θαζέλα ηνπο κε κηα βαζηινπνχια θαη εμαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ. Ο
ήξσαο ζθνηψλεηαη, αλαζηαίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ δχν ζηαπξαδεξθψλ ηνπ θαη
επηδίδεηαη κφλνο ζε αλαδήηεζε ηεο θιεκκέλεο ζπδχγνπ ηνπ, ηεο Έκνξθεο ηνπ
Κφζκνπ (Σνπ δξάθνπ ν γηνο).
Ο ήξσαο θεχγεη ζε παηδηθή ειηθία θαη πνξεχεηαη αξρηθά κφλνο, κέρξη πνπ
ζπλαληά ηνλ δξάθν. Ώπφ ηνλ πχξγν ηνπ δξάθνπ μεθηλά έθηππνο θαη γηα πνιιά ρξφληα
πεξηπιαληέηαη. ηε δηαδξνκή ηνλ ζπλνδεχνπλ ηξία παιηθάξηα θαη ηνλ αλαγλσξίδνπλ
σο αξρεγφ ηνπο: ν γηνο ηνπ ήιηνπ, ν γηνο ηνπ θεγγαξηνχ θαη ν γηνο ηεο ζάιαζζαο. Ο
ήξσαο θξνληίδεη λα ηνπο παληξέςεη κε ηξεηο βαζηινπνχιεο θαη ζπλερίδεη πξνο ηα
ρξπζά θιαδηά κφλνο. Ώθνχ πεζάλεη θαη αλαζηεζεί, αλαρσξεί μαλά κφλνο, γηα λα
θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ηε γπλαίθα ηνπ, πνπ έρεη απαγάγεη ν βαζηιηάο (Σα ρξπζά
θιαδηά).
Κάπνηεο θνξέο ηξία αδέξθηα μεθηλνχλ απφ θνηλνχ λα αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία γηα
ηνλ άξξσζην βαζηιηά - παηέξα ηνπο, ή θάπνην πνιχηηκν αληηθείκελν. «Ο βαζηιηάο
έδσζε ηελ άδεηα θαη είπε: “Ώο πάε. Ώο πάξε ην γέξηθν η‟ άινγν θη έλαλ άλζξσπν θαη
λα πεγαίλε”» (35, ΏΣU551, Ο θαιφγεξνο). Καζψο φκσο εμειίζζεηαη ε πινθή,
βιέπνπκε φηη ν ήξσαο αθνχ ζπλαληήζεη ηα αδέξθηα ηνπ θαη θηάζνπλ καδί ζην
ηξίζηξαην φπνπ πξέπεη λα δηαιέμνπλ ν θαζέλαο απφ έλα δξφκν, ζπλερίδεη ην ηαμίδη
εληειψο κφλνο. Ώληίζεηα, νη δχν κεγαιχηεξνη αδειθνί ηνπ, κνηξάδνληαη ηε ζπλνδεία
πνπ πήξαλ απφ ην παιάηη.
πάληα πεξηγξάθεηαη κεγάιε ζπλνδεία λα αθνινπζεί ηνλ ήξσα θαη απηφ γίλεηαη
ζπλήζσο κε εληνιή ηνπ βαζηιηά, ψζηε ν γηνο ηνπ λα είλαη αζθαιήο. ηελ πξψηε
πεξίπησζε, ε εξσίδα αμηνπνηεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηα πξφζσπα ηεο ζπλνδείαο
ηεο, σζηφζν ζηα άιια δχν παξαδείγκαηα, ν ήξσαο είηε ρσξίδεη ην δξφκν ηνπ
απνθεχγνληαο ηε κεγάιε ζπλνδεία, είηε ηε δηψρλεη. Δ Μαξγεληίλα αγνξάδεη έλα ράλη
θαη ηνπνζεηεί ζ‟ απηφ ηνπο ππεξέηεο ηεο ζπλνδείαο ηεο σο κάγεηξεο θαη ζεξβηηφξνπο.
ην ράλη απηφ κπνξεί ν θαζέλαο λα κείλεη θαη λα θάεη δσξεάλ, αξθεί λα δηεγεζεί ζηε
Μαξγεληίλα έλα παξακχζη (Ο Μέγαο Ώιέμαλδξνο). Ώληίζεηα, «ην παπαδφπνπιν θαη
ην βαζηιφπνπιν» μεθεχγνπλ ζην νκψλπκν παξακχζη θξπθά απφ ηελ έλνπιε ζπλνδεία
πνπ ηνπο έδσζε ν βαζηιηάο - παηέξαο, ηελ ψξα πνπ φινη θνηκνχληαη. πλερίδνπλ δπν
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ηνπο ην ηαμίδη αλαδήηεζεο ηεο παλέκνξθεο θνπέιαο πνπ εξσηεχηεθε ην
βαζηιφπνπιν: «Πεξπάηεζαλ φιε ηε κέξα, θαη ην βξάδη πηα θάζηζαλ γηα λα
μεθνπξαζηνχλ. Ίζα κε ην πξσί έθαγαλ ην ινηπφλ θ‟ ήπηαλ ηα θνπζάηα θ‟ έπεζαλ ζηνλ
χπλν. αλ θαηάιαβαλ, πσο θνηκήζεθαλ φινη, ζεθψλνληαη νη δπν ηνπο θαη θεχγνπλ.
Σν πξσί ηα θνπζάηα δεηνχλ ηνπο θαπεηάληνπο ηνπο ∙ κα πνπ είλαη γηα λα ηνπο πηάζεο;
Πάλε θη αθφκα πάλε». Σέινο, ν Φψηνο δηαηάδεη φινπο φζνπο ηνλ ζπλνδεχνπλ λα
επηζηξέςνπλ πίζσ θαη ν ίδηνο, θξαηψληαο έλα δηζάθη θινπξηά θαη ην ζπαζί ηνπ
ζπλερίδεη κφλνο ηελ αλαδήηεζε ησλ δχν αδειθψλ ηνπ θαη ηεο Πεληάκνξθεο, ηεο
νπνίαο ην πξφζσπν είδε ζε κηα καγηθή δσγξαθηά (12, ΏΣU562, Δ Πεληάκνξθε).
ε έμη παξαιιαγέο (πεξίπνπ 11% ησλ παξαδεηγκάησλ) ν ήξσαο πξαγκαηνπνηεί
κε κφληκε θαη ζηαζεξή ζπλνδεία φιν ην ηαμίδη. Οη ζπλνδνί πνπ εκθαλίδνληαη είλαη νη
εμήο: ν επγλψκσλ λεθξφο, ν επγλψκσλ ηρζχο, ν πην πηζηφο δνχινο ηνπ βαζηιηά –
παηέξα, ηα δχν κεγαιχηεξα αδέξθηα ηνπ ήξσα, ην παπαδφπνπιν θαη ην ζθιαβί. Οη
δχν πξψηνη ζπλνδνί αλήθνπλ ζηνλ ίδην κπζηθφ ππξήλα θαη ιεηηνπξγνχλ σο καγηθνί
βνεζνί. ηνλ θχθιν δξάζεο ηνπ βνεζνχ αλήθνπλ θαη ην ζθιαβί θαη ην παπαδφπνπιν.
ην παξακχζη «Ο Γπκλφο κε ηε καραίξα», ν ήξσαο ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ επγλψκνλα
λεθξφ, κε ηελ δχζκνξθε φςε θαη ηε θνβεξή θαη απνθξνπζηηθή εκθάληζε: «Να θαη
μεπξνβάιιεη κεο ζηνλ θαθελέ έλαο γπκλφο, κε κηα καραίξα ζην ρέξη. Δ κνχξε ηνπ
ήηαλ άγξηα θαη κειαςή. Σα κάηηα ηνπ ήηαλ καχξα θαη ην αζπξάδη ηνπο ζαξξείο θαη
ήηαλ έκππνο θη έπιεαλ κέζα. Ρνχρν δελ εθφξεη ηίπνηα, κνλάρα ήηαλ γπκλφο, ηζηηζίδη!
Πνηέο δελ εγέια, θαη ην ζηφκα ηνπ, ζαλ έιεγε λα ην αλνίμεη θακηά θνξά, γηα λα
κηιήζεη, θαηλφηαλ θάηη δνληάξεο πνπ ζαλ ηηο ιφγηαδεο, ζνπ πήγαηλε Σξίηε θαη
Σεηάξηε!» Λίγν αξγφηεξα ε αθήγεζε καο πξντδεάδεη γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Γπκλνχ:
«Κη απηφο, ζαλ πνπ ηνλ μέξνπκε, αγέιαζηνο, ζαλ ην Λάδαξν, θη άγξηνο θαη ζθνηεηλφο,
αλέβεθε θαη θνπινπξληίζηεθε κπξνζηά ζην βαζηιέ».
Ο γπκλφο ραζάπεο είλαη ε ςπρή ηνπ μέλνπ δεηηάλνπ, ηνπ νπνίνπ ην ιείςαλν ν
ήξσαο εκπφδηζε λα ξίμνπλ ζηελ θνπξηά, αιιά αλέιαβε φια ηα έμνδα ηεο ηαθήο ηνπ
θαη κάιηζηα ηαθήο ηηκεηηθήο. Ο Γπκλφο επεξγεηεί κε πνιινχο ηξφπνπο ην
βαζηιφπνπιν, εθηφο απφ ην λα είλαη «θνιιεγνχδεο» (= ζπλάδειθνη, ζπλέηαηξνη): ηνλ
ζπλνδεχεη θαη ηνλ πξνζηαηεχεη κέρξη ηέινπο θαη κέρξη ζεκείνπ λα παξεμεγεζεί ε
ζηάζε ηνπ. Κεξδίδεη γηα ράξε ηνπ ηελ φκνξθε βαζηινπνχια επηηειψληαο ηνπο άζινπο
πνπ απαηηεί ν παηέξαο ηεο, θεξδίδεη ακχζεηνπο ζεζαπξνχο θαη ηειηθά ζψδεη θαη ηε
δσή ηνπ ήξσα. Οη ζπληάθηξηεο ηνπ ειιεληθνχ θαηαιφγνπ ησλ παξακπζηαθψλ ηχπσλ,
ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ηχπνπ ΏΣ506Ώ (ATU505) αλαθέξνπλ φηη φινη νη ήξσεο ηνπ
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κπζηθνχ ππξήλα ηνπ επγλψκνλνο λεθξνχ, έρνπλ σο βνεζφ κηα παηξηθή κνξθή: «Σνπο
πξνζηαηεχεη θάπνηνο πξφγνλνο, είηε πξφθεηηαη γηα έλαλ άγλσζην θαη μέλν λεθξφ, […]
πνπ ηνπο ζπλνδεχεη ζην κεγάιν ηαμίδη, ηνπο παξαιακβάλεη κεηξάθηα θαη ηνπο
παξαδίδεη ηέιεηνπο άλδξεο».152 ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξήμεο κε ηνλ θπζηθφ παηέξα θαη
ηεο σξίκαλζεο, αλήθεη εθηφο απφ ηελ ηηκεηηθή ηαθή ηνπ άγλσζηνπ λεθξνχ θαη ην
γεγνλφο φηη ν βαζηιηάο - παηέξαο θαίλεηαη λα είλαη ερζξηθφο απέλαληη ζην γην ηνπ: ε
πνηλή πνπ ζα επηθέξεη ην λα κελ θαηαθέξεη λα βξεη ζπλέηαηξν ην βαζηιφπνπιν κέζα
ζηελ νξηζκέλε πξνζεζκία, ζα είλαη ν ζάλαηνο.
ζν θη αλ ε αθήγεζε πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ή λα απαιχλεη ηελ
ζθιεξφηεηα θαη ηελ ερζξηθή ζηάζε ηνπ παηέξα παξνπζηάδνληάο ηνλ λα ιππάηαη πνπ
ζα ζαλαηψζεη ην ίδην ηνπ ην παηδί, ε πνηλή καξηπξεί ηε ξήμε. πσο θαη ε αληίδξαζή
ηνπ φηαλ καζαίλεη φηη ν ηξίηνο ηνπ γηνο δελ κπνξεί λα βξεη ζπλέηαηξν: «Ώπ‟ ηε κηα
πηθξάζεθε γηαηί ν κηθξφο ηνπ ν γηνο λα είλαη ηφζν πηθξναίκαηνο, θαη λα κελ ηνλ
αγαπά ν θφζκνο θη απ‟ ηελ άιιε ζχκσζε κε ην γην ηνπ πνπ δελ εκπφξεζε δα πιηα θη
απηφο κέζα ζε ηφζα ρξφληα λα πηάζεη έλαλ θίιν». Σα ζρφιηα κεηαμχ ησλ γνληψλ φηαλ
καζαίλνπλ φηη ην βαζηιφπνπιν κε ηνλ Γπκλφ επηζηξέθνπλ, επίζεο ηνλίδνπλ ηε
δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ απηνλφκεζε ηνπ λεαξνχ: «αλ η‟ άθνπζαλ ν βαζηιέο θη ε
βαζίιηζζα, ηξίβαλ ηα κάηηα ηνπο. Ση, ιέεη; ν κηθξφο ηνπο ν γηνο; Ώπηφο ν
αλεπξφθνθηνο θη ν άηπρνο, πνπ δελ εκπφξεηε λα βξεη ζχληξνθν, λα πηάζεη δνπιεηά,
απηφο καζέο θαηάθεξε ηέηνηα πξάκαηα;» (7, ΏΣ506Ώ (ATU505), Ο Γπκλφο κε ηε
καραίξα). ρεηηθά κε ηελ ηειηθή ζθελή φπνπ ν Γπκλφο νξκεηηθά εηζβάιιεη θαη
επίκνλα θαη πξνθιεηηθά απαηηεί ηε κνηξαζηά ηνπ ζψκαηνο ηεο βαζηινπνχιαο, ε
Σδέλε ΜσξαΎηε ζεκεηψλεη: «Γηα ηε ζσηεξία ηνπ ήξσα, δελ δηζηάδεη λα θαηαζηξέςεη
ηελ εηθφλα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, δίλνληαο ηελ εληχπσζε ελφο
ςπρξνχ ζπκθεξνληνιφγνπ. ψδεη ηνλ ήξσα απφ ην ζάλαην πνπ ζα πξνθαιέζεη ζ‟
απηφλ ε καγεκέλε λχθε, κε ηα θίδηα πνπ θξχβεη κέζα ζην ζηφκα ηεο, πξνθαιψληαο
ηα λα βγνπλ έμσ κε δφιν. Ώπεηιεί ηε λχθε φηη ζα ηελ θφςεη ζηα δχν, αθνχ σο
ζχληξνθνο ηνπ ήξσα δηθαηνχηαη ηα κηζά απφ φζα απέθηεζαλ, άξα θαη ηε κηζή
γπλαίθα, θαη αλαγθάδεη ηα θίδηα λα βγνπλ απφ ην ζηφκα».153
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Ο ήξσαο, ζάβνληαο ην ιείςαλν ηνπ άγλσζηνπ μέλνπ, «πηνζεηεί ζπκβνιηθά έλαλ
ππεξθφζκην παηέξα θαη παληνηηλφ ζχληξνθν απφ ην ππεξπέξαλ, ελψ θηάλεη
ηαπηφρξνλα ζε ξήμε νξηζηηθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ γελλήηνξά ηνπ. Σψξα πηα ην
θαινκαζεκέλν βαζηιφπνπιν κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα δχζθνιε πνξεία, γεκάηε
θηλδχλνπο, κε ζπληξνθηά ηνλ επγλψκνλα λεθξφ, πνπ ζα ηνλ θαζνδεγήζεη ζε δχν
πξάγκαηα: ζα ηνπ κάζεη κηα ηέρλε θαη ζα ηνλ πξνεηνηκάζεη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην
άιιν θχιν».154 Ο επγλψκσλ λεθξφο κπεί δειαδή ηνλ ήξσα ζηελ αλδξηθή ηνπ
ηαπηφηεηα, ζηε γλψζε ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ζηε γλψζε ησλ ηερλψλ. Δ ηέρλε
φκσο θαη ην επάγγεικα ηνπ ραζάπε πνπ ζέιεη λα κάζεη ν ήξσαο, δελ θαίλεηαη λα έρεη
ηδηαίηεξε ζπκβνιηθή αμία. Βίλαη σζηφζν γλσζηφ φηη ζε ιαηξεπηηθέο ηειεηέο ηεο
αξραηφηεηαο, ν ζθαγηαζηήο ησλ δψσλ είρε μερσξηζηή ζέζε, θνληά ζηνπο ηεξείο θαη
φζνπο επηηεινχζαλ πςειά θαζήθνληα. «Ο επγλψκσλ λεθξφο, πνπ εκθαλίδεηαη
μαθληθά ζην πξνζθήλην σο απιφο ραζάπεο, κε ζθνπφ λα κπήζεη ηνλ ήξσα ζηα
κπζηηθά ηεο δσήο θαίλεηαη λα ζπλερίδεη ηελ αξραία παξάδνζε ησλ ηεξέσλ εθείλσλ,
πνπ ζθαγίαδαλ ηα δψα ζηνλ βσκφ ηνπ λανχ, κνηξάδνληαο θαηά πσο έπξεπε ηηο
κεξίδεο ζεψλ θη αλζξψπσλ».155
Σν κνηίβν ηεο ηαθήο ελφο άγλσζηνπ λεθξνχ θαη ηεο πξφζθηεζήο ηνπ σο βνεζνχ
επηβεβαηψλεη θαη ν Propp ζηα ξσζηθά καγηθά παξακχζηα. ην ξσζηθφ πιηθφ, ν ήξσαο
ζάβεη κε πξνηξνπή ηεο κάγηζζαο έλαλ άηαθν πνιεκηζηή θαη απηφο απφ επγλσκνζχλε
ηνπ δσξίδεη ην άινγφ ηνπ. ε άιιν παξάδεηγκα ζάβεη ηξεηο πνιεκηζηέο θαη ιακβάλεη
σο δψξα αληαπφδνζεο απφ απηνχο ηξία άινγα: έλα ράιθηλν, έλα αζεκέλην θαη έλα
ρξπζφ.156 Ο επγλψκσλ λεθξφο αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ δσξεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ην επέθεηλα. χκθσλα κε ηνλ Propp, κνξθνινγηθά ηζνδχλακεο αιιά θαη ηζηνξηθά
ζπλδεφκελεο κνξθέο δσξεηψλ είλαη ε κάγηζζα, νη λεθξνί γνλείο, ν επγλψκσλ λεθξφο
θαη ε θάξα ελφο λεθξνχ. Δ κάγηζζα είλαη ε αξρατθφηεξε απφ απηέο. Με ηελ εκθάληζε
ηεο γεσξγίαο θαη ηεο παηξηαξρηθήο γελεαινγίαο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη
ηνπ ζεζκνχ ηεο θιεξνλνκηάο, παξνπζηάδεηαη ν αξζεληθφο πξφγνλνο, πξνθχπηεη ε
πξνγνλνιαηξεία θαη αληίζηνηρα ε κνξθή ηνπ λεθξνχ παηέξα – δσξεηή. ηαλ
παξαθκάζεη ε πξνγνλνιαηξεία –κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ην παξακχζη– ππνρσξεί ην
κνηίβν ηνπ λεθξνχ παηέξα θαη παξκέλεη ν δσξεηήο κε ηε κνξθή ελφο ηπραίνπ
άγλσζηνπ λεθξνχ.
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Καη ελψ ην καγηθφ κέζν (βνεζφο ή αληηθείκελν) παξαδίδεηαη ζηνλ ήξσα, αθνχ ν
δσξεηήο ηνλ δνθηκάζεη, θάηη πνπ ηζρχεη ηφζν γηα ηε κάγηζζα φζν θαη γηα ηνλ λεθξφ
παηέξα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ επγλψκνλνο λεθξνχ ε δνθηκαζία ππνθαζίζηαηαη απφ ηελ
εμππεξέηεζε πξνο ην πξφζσπν ηνπ δσξεηή: «Δ δνθηκαζία πεξηπίπηεη ζε απφιπηε
έθπησζε, ελψ ζην πξνζθήλην έξρεηαη ε εμππεξέηεζε. Έηζη πξνθχπηεη ε κνξθή ηνπ
“επγλψκνλνο λεθξνχ”»157, πνπ είλαη ε ηειεπηαία ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ λεθξψλ
δσξεηψλ. Αειαδή ν λεθξφο παξέρεη βνήζεηα, γηα λα αληαπνδψζεη γηα ην θαιφ (ηελ
εμππεξέηεζε) πνπ ηνπ έθαλε ν ήξσαο. 158
ηελ άηηηιε παξαιιαγή ηνπ ΏΣ507C (ATU507) απφ ηελ Ώλαία ηεο Μηθξάο
Ώζίαο, ν ήξσαο ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ επγλψκνλα ηρζχ, πνπ φπσο ν επγλψκσλ λεθξφο,
βνεζά ηνλ ήξσα ζηε κχεζή ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή. Σελ ακεηάθιεηε ξήμε κε ηνλ
παηέξα θαη ην ζχζηεκα αμηψλ πνπ απηφο αληηπξνζσπεχεη παξαηεξνχκε θαη ζην
παξάδεηγκα απηφ, ζην εηζαγσγηθφ επεηζφδην. Ο λεαξφο θεχγεη επεηδή θνβάηαη ηελ
νξγή ηνπ παηέξα ηνπ, πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ειεπζέξσζε ρσξίο λα
ζθεθηεί ην κνλαδηθφ ςάξη πνπ πηάζαλε θνπηάδνληαο κηα νιφθιεξε κέξα, επεηδή ην
ιππήζεθε, ελψ εθείλνο ζθφπεπε λα ην δσξίζεη ζηε βαζίιηζζα. πλήζσο ν ήξσαο δελ
μαλαβιέπεη πνηέ πηα ηνλ παηέξα ηνπ.159
Σν ρξπζφ ςαξάθη πνπ ν ήξσαο πέηαμε μαλά ζηε ζάιαζζα εκθαλίδεηαη κπξνζηά
ηνπ σο έλα λεαξφ ηζνκπαλφπνπιν πνπ γλσξίδεη ην επάγγεικα ηνπ ραζάπε.
Πνξεχνληαη καδί ζηε κχξλε φπνπ δνπλ ζαλ αδέιθηα θαη ζπλεηαηξίδνληαη
δνπιεχνληαο σο ραζάπεδεο. Δ επηρείξεζε απνθέξεη γξήγνξα πνιιά θέξδε. Σν
ηζνκπαλφπνπιν θεξδίδεη ζηε ζπλέρεηα κηα βαζηινπνχια γηα ράξε ηνπ ήξσα θαη ηνπ
ζψδεη ηε δσή. Ο κχζνο ηνπ ηρζπαλζξψπνπ σο ππεξθπζηθνχ βνεζνχ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ
ζηελ αθθαδηθή θαη ζηε ζνπκεξηαλή παξάδνζε, ζηε Μεζνπνηακία, ελψ ν επγλψκσλ
ηρζχο ζπζρεηίδεηαη θαη κε πξσηνρξηζηηαληθφ ζχκβνιν ηνπ Ερζχνο, πνπ ζρεκαηίζηεθε
σο αθξνζηηρίδα.160
ην παξακχζη γηα ην «αζάλαην» λεξφ, ν ζχληξνθνο ηνπ ηαμηδηνχ είλαη ν πην
πηζηφο δνχινο ηνπ βαζηιηά, πνπ παξαζηέθεηαη ζε φια ηνλ ήξσα αθνινπζψληαο ηνλ
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 190 (ζπκπεξαζκαηηθή αλάιπζε ησλ λεθξψλ δσξεηψλ, ζε
ζχλδεζε κε ην θαηλφκελν ηεο πξνγνλνιαηξείαο).
158
ηηο ζεκεηψζεηο γηα ην κνηίβν ηνπ επγλψκνλνο λεθξνχ ζηνλ ειιεληθφ θαηάινγν (ηφκνο 4, ζ. 96102), γίλεηαη αλαθνξά ζηε βηβιηθή ηζηνξία ηνπ Σσβίη, πνπ απνηειεί δηάζεκε παξαιιαγή ηνπ ΏΣ507C
(ATU507).
159
ΐιέπε πεξηζζφηεξα αλαιπηηθά γηα ηα επγλψκνλα δψα θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηνηεκηζηηθέο
αληηιήςεηο, ζηελ ελφηεηα φπνπ εμεηάδνπκε ηηο κνξθέο ηνπ πξνκεζεπηή.
160
ΕΥΘΤ (Εεζνχο Υξηζηφο Θενχ Τηφο σηήξ).
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απφ πίζσ θαη ζπκκεηέρνληαο ζε θάζε εκπεηξία πνπ ηνπο ηπραίλεη. Λεηηνπξγεί
ππνζηεξηθηηθά θαη βνεζεηηθά, θαίλεηαη πξφζπκνο αλά πάζα ζηηγκή λα εθηειέζεη
άκεζα ηηο εληνιέο ηνχ ήξσα θαη λα ηνλ δηεπθνιχλεη. ηαλ κεηά απφ ακέηξεηεο
ηαιαηπσξίεο βγαίλνπλ απφ ην κεγάιν θαηαζθφηεηλν δάζνο ζηνλ απέξαλην, έξεκν
θάκπν, δηαθξίλνπλ έλα παιάηη ζηε κέζε ηνπ θαη ην βαζηιφπνπιν ζηέιλεη ην δνχιν
ηνπ εθεί γηα λα ξσηήζεη αλ κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ γηα κηα λχρηα. Μαζαίλνπκε
αξγφηεξα φηη ηα άινγα θαη ησλ δχν - θαη ηνπ βαζηιφπνπινπ, αιιά θαη ηνπ δνχινπηξέρνπλ ζαλ πνπιηά, θάηη πνπ έρεη ζπκβνιηθή δηάζηαζε θαη αμία.
ηαλ φκσο ηειηθά θηάλνπλ ζηα Απν ΐνπλά πνπ αλνηγνθιείλνπλ, ν πηζηφο δνχινο
κέλεη απ‟ έμσ θαη πεξηκέλεη ην βαζηιφπνπιν λα επηζηξέςεη. Ο ήξσαο κπαίλεη ζην
βαζίιεην ηνπ ζαλάηνπ θαη γπξίδεη απφ απηφ εληειψο κφλνο. ην ζεκείν απηφ, ε
αθήγεζε παξνπζηάδεη κηα ζπγθηλεηηθή πεξηγξαθή ηεο αθνζίσζεο ηνπ δνχινπ ηε
ζηηγκή πνπ ν ήξσαο ηνλ αληηθξίδεη βγαίλνληαο απφ ηα Απν ΐνπλά: «Ώπηνχ εχξε θαη
ηνλ πηζηφ ηνπ δνχιν, πνπ έθιαηγε θαη κνίξνληαλ, κε πεξηκέλνληαο λα μαλατδή ηνλ
αγαπεκέλν ηνπ ηνλ αθέληε. “Αξφκν ηψξα! (ηνπ είπε ην βαζηιφπνπιν). Σειείσζε ν
ζθνπφο καο! Σν ιαγήλη είλαη γεκάην αζάλαην λεξφ!” Σφζν κφλν είπε θη έθνςε δξφκν,
γηαηί απφ ηε κεγάιε ηνπ ηε ραξά δελ εκπνξνχζε λα εηπή πιηφηεξα ιφγηα».
ηελ επηζηξνθή ηνπο θηινμελνχληαη πάιη ζην παιάηη ηεο Πεληάκνξθεο. Ο δνχινο
βνεζάεη ην βαζηιφπνπιν λα θχγνπλ θξπθά, φηαλ παίξλεη γηα ιίγν ν χπλνο ηελ
Πεληάκνξθε, πνπ έρεη ζεθσζεί γηα λα μεπξνβνδίζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Δ αθήγεζε
καο πιεξνθνξεί γηα ηε δηαθξηηηθφηεηα, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπληξφθνπ ηνπ ήξσα: «Σν βαζηιφπνπιν παξαηήξεζε φηη ε θφξε, αθνπκπψληαο ζην
ρέξη ηνπ απνθνηκήζεθε. ηε ζηηγκή έγλεςε ηνπ δνχινπ ηνπ λα ‟ξζή ζηκά ηνπ,
βιέπνληάο ηνλ λα κπαίλεη θη απηφο ζην πεξηβφιη. Ο δνχινο, ζαλ θξφληκνο πνπ ήηαλ,
βιέπνληαο ηελ Πεληάκνξθε λα θνηκάηαη έηζη γιπθά, παηνχζε ζηα λχρηα ησλ
πνδαξηψλ ηνπ, φζν δχγσλε, θη φηαλ έθηαζε θνληά, άιιν κε λνήκαηα θη άιιν κε θξπθά
ιφγηα, ηνπ έδσθε λα θαηαιάβε φηη η‟ άινγα ήηαλ έηνηκα γηα ην θεπγηφ. “Καιά!, ηνπ
είπε ην ΐαζηιφπνπιν θαη ηνλ πξφζηαμε λα εηνηκάζεη έλα πξνζθεθάιη κε
ηξηαληάθπιια απφ ην πεξηβφιη. ηε ζηηγκή ην εηνίκαζε ν δνχινο θαη κε πνιιή
πξνζνρή ην παξάδσθε ζην βαζηιφπνπιν”» (51, ΏΣU551, Σν αζάλαην λεξφ). Μέρξη
ην ηέινο ηνπ παξακπζηνχ δελ ππάξρεη άιιε αλαθνξά ζην πξφζσπν ηνπ δνχινπ.
Σν ζθιαβί είλαη ην πξφζσπν πνπ ζπλνδεχεη κε αθνζίσζε ηνλ ήξσα θαη θάλεη ηα
πάληα γηα ράξε ηνπ, ζηελ νκψλπκε παξαιιαγή ηνπ παξακπζηαθνχ ηχπνπ ΏΣU516
απφ ηε χκε. Σν ζθιαβί, ν γηνο ηεο ζθιάβαο, είλαη λφζνο γηνο ηνπ βαζηιηά θαη
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εηεξνζαιήο ζπλνκήιηθνο αδειθφο ηνπ βαζηιφπνπινπ. Μεγαιψλνπλ καδί, παίδνπλ
καδί θαη ηειεηψλνπλ ην ζρνιείν καδί. Ώπφ ηελ αξρή, ε αθήγεζε καο πιεξνθνξεί γηα
ηελ ηδηαίηεξε αγάπε πνπ ηξέθεη ην ζθιαβί γηα ην βαζηιφπνπιν, αιιά θαη γηα ηηο
δηαθνξέο ζηνπο ραξαθηήξεο ηνπο: ην ζθιαβί είλαη έμππλν θαη θξφληκν, ελψ ην
βαζηιφπνπιν «ρνληξνθέθαιν θαη άηαρην». ηαλ ην βαζηιφπνπιν αλαθνηλψλεη ζηνλ
αδεξθφ ηνπ ηελ απφθαζή ηνπ λα θχγεη γηα λα αλαδεηήζεη θαη λα βξεη ηελ φκνξθε ηνπ
θφζκνπ, γηα ηελ νπνία «εισιάζε», ην ζθιαβί απνθαζίδεη λα πάεη καδί ηνπ γηα λα ηνλ
πξνζέρεη. ηα επηθίλδπλα κέξε πνπ ζπλαληνχλ, γηα ηα νπνία ηνπο έρεη πξνεηδνπνηήζεη
ν βαζηιηάο – παηέξαο ηνπο, ην ζθιαβί πξνζπαζεί κάηαηα λα ζπλεηίζεη ηνλ αδεξθφ
ηνπ: «“ΐξε, ηη καο είπελ ν αθέληεο καο; Αελ καο είπελ λα θάκε, λα πηνχκε, αιιά ηελ
θαηάξα ηνπ λα ‟ρνπκε, λα κελ πέζνπκε κέζα, λα βγνχκε φμσ λα πέζνπκε;” […] Σνπ
ιέεη ην βαζηιφπνπιν “Ο αθέληεο καο είλαη πηα γέξνο θαη μαλακσξάζεθε. Ση πάζακε
θαη ζη‟ άιια κέξε πνπ καο είπε λα κελ πέζνπκε;”“ΐξε αδέξθη, έια ζην λνπ
ζνπ!”“ΐξε παιαβφο είζαη; Βγψ ζα πέζσ εδσδά. Αελ η‟ αθήλσ εγψ ηέηνηα ζηξψκαηα,
λα πάσ φμσ λα πέζσ. α ζέιεηο εζχ, πάλε”». Σν επηπφιαην βαζηιφπνπιν φκσο αγλνεί
ηελ ππελζχκηζε ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη θαη επηκέλεη λα πξάηηεη ζχκθσλα κε ηηο
επηζπκίεο ηνπ, εκπαίδνληαο κάιηζηα ην ζθιαβί γηα ηε ζηάζε ηνπ, αιιά θαη ηνλ ίδην
ηνλ παηέξα ηνπο.
θνηψλνληαο ηξία ηξνκεξά ππεξθπζηθά ζεξία, ην ζθιαβί ζψδεη ηε δσή ηνπ
αδεξθνχ ηνπ, πνπ παξακέλεη αλππνςίαζηνο γηα φια. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, θαη
άιισζηε θαίλεηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία ηνπ παξακπζηνχ, φηη ην ζθιαβί
θηλείηαη θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ηέινπο κε απηνζπζία θαη ππέξ ηνχ αδεξθνχ ηνπ,
πξνιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη αμηνπνηψληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ρσξίο
σζηφζν λα απνθαιχπηεη ηίπνηε ζ‟ απηφλ. Πξνεηνηκάδεη θξπθά ηα πάληα θαη ηνλ
θαζνδεγεί ∙ γλσξίδεη φηη ε φκνξθε ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη ζηελ πνιηηεία φπνπ
θηάλνπλ: «[…] ην ζθιαβί ήμεξε ηελ πνιηηεία, ηη πνιηηεία ήην. Ήμεξε θαη πσο ήηνλ
εθεί ε φκνξθε ηνπ θφζκνπ, κα δελ είπε ηίπνηε ηνπ βαζηιφπνπινπ. Σν βαζηιφπνπιν,
πνπ γχξηδε γηα λα ηελ έβξεη, δελ ήμεξε πσο ήηνλ εθεί».
Σν ζθιαβί βξίζθεη ηξφπν λα πιεζηάζεη ηελ φκνξθε ηνπ θφζκνπ πνπ είλαη πνιχ
απζηεξά απνκνλσκέλε, δσξνδνθψληαο ηελ δαζθάια ηεο. Δ βαζηινπνχια ζπλαηλεί
ζηελ απαγσγή ηεο γηαηί εξσηεχεηαη ην ζθιαβί θαη κάιηζηα ηνπ δίλεη νδεγίεο πνπ ζα
ηνπο δηεπθνιχλνπλ. Σελ πξψηε θνξά πνπ ην βαζηιφπνπιν βιέπεη ηελ φκνξθε ηνπ
θφζκνπ, είλαη ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηεο. Ο ζχληξνθφο ηνπ ηνλ θαζεζπράδεη φηαλ
ηαξάζζεηαη: «αλ είδε ηε βαζηινπνχια ην βαζηιφπνπιν εθφληεςε λα ράζεη ην λνπ
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ηνπ. Σν ζθιαβί νχιν ηνλ ρηππνχζε κε ηνλ αγθψλα “Φξφληκα, η‟ αδέξθη, θξφληκα, η‟
αδέξθη, θαη κε ζε κέιεη”». Σειηθά, καδί κε ηελ φκνξθε ηνπ θφζκνπ απάγνπλ θαη κηα
ζπγγελή ηεο θαη επηζηξέθνπλ ζηνλ παηέξα ηνπο φπνπ θαη παληξεχνληαη, ην
βαζηιφπνπιν ηελ φκνξθε ηνπ θφζκνπ (ε νπνία σζηφζν αγάπεζε ην ζθιαβί) θαη ην
ζθιαβί ηελ φκνξθε ζπγγελή ηεο. Σν ζθιαβί ζψδεη θαη πάιη ηε δσή ηνπ ήξσα ηελ
πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ, ζθνηψλνληαο έλαλ δξάθν πνπ ζα έβιαπηε ην δεπγάξη.
Παξεμεγείηαη φκσο απφ ην βαζηιφπνπιν πνπ ηνλ βιέπεη φηαλ μππλά κε ην ζπαζί ζην
ρέξη θαη λνκίδεη φηη ζθφπεπε λα ζθνηψζεη ηε γπλαίθα ηνπ. Ο βαζηιηάο θαηαδηθάδεη ζε
ζάλαην ην ζθιαβί. Σφηε ν λεαξφο, πιεγσκέλνο απφ ηελ αγλσκνζχλε θαη
πξνζπαζψληαο λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, απνθαιχπηεη δεκφζηα ηα πάληα θαη
νκνινγεί γηα ηα ηέζζεξα ζεξία πνπ ζθφησζε θαη καξκαξψλεη. «Βθείλνο δελ αλέρεηαη
ηελ παξακηθξή ζθηά ζηελ έληηκε θαη εηιηθξηλή ζπζία ηνπ θαη νδεγείηαη ζηα άθξα. Δ
έθβαζε ησλ γεγνλφησλ ηνλ πξνζβάιιεη. Κάησ απφ απηή ηελ πίεζε, απνθαιχπηεη ηνπο
πξαγκαηηθνχο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηηο πξάμεηο ηνπ θαη καξκαξψλεη,
πθηζηάκελνο ηηο θπξψζεηο απηήο ηεο απνθάιπςεο. Φηάλεη ζην έπαθξν ηεο πξνζθνξάο
πξνο ηνλ ήξσα: δίλεη ηε δσή ηνπ, παξαβαίλνληαο δεζκεχζεηο ηηο νπνίεο αλέιαβε, ζην
φλνκα ηεο θηιίαο ηνπο».161 Σν βαζηιφπνπιν κεηαληψλεη πηθξά: «Σν βαζηιφπνπιν
έθιαηε θαη εδέξεην. Βζήθσζε ην κάξκαξν θαη ην πήξε ζηνλ νληά ηνπ. Σν έζηεζε εθεί
θαη ην ζπκηάηηδε πνπξλφ βξάδπ ζαλ ‟θφληζκα». Σειηθά δσληαλεχεη φηαλ ε φκνξθε
ηνπ θφζκνπ ζπζηάζεη ην παηδί ηεο θαη πεξηρχζεη ην κάξκαξν κε ην αίκα ηνπ θαη ηε
ζηάρηε ηνπ. Σν κσξφ φκσο βξίζθεηαη μαλά δσληαλφ. Δ δσή επηζηξέθεη ζην κάξκαξν,
κφλν κε κηα αληίζηνηρε ζπζία. «Σν καξκάξσκα δελ έρεη ηελ ηξαγηθφηεηα θαη ηε
κνληκφηεηα ηνπ ζαλάηνπ. Βίλαη έλα πεπεξαζκέλν κάγεκα πνπ αίξεηαη. […] ηφρνο
είλαη ε δνθηκαζία ηεο πίζηεο ηνπ ήξσα ζην θίιν ηνπ θαη φρη ν ζάλαηνο ησλ
παηδηψλ».162
Δ ίδηα πινθή εθηπιίζζεηαη θαη ζην παξακχζη «Σν βαζηιφπνπιν θαη ην
παπαδφπνπιν». Ο ήξσαο θαη ν ζπλνδφο ηνπ, γηνο ηνπ παπά, είλαη ζπκβνιηθά
«αδέιθηα» γηαηί ε γέλλεζή ηνπο πξνήιζε απφ ηηο ηαπηφρξνλεο ζεξκέο δεήζεηο θαη
επρέο ησλ γνλέσλ ηνπο, πνπ αγαπηνχληαη πνιχ θαη ζπλδένληαη κε δπλαηή θηιία. Ο
βαζηιηάο πηνζεηεί ηνλ γην ηνπ παπά θαη ηα δπν αγφξηα κεγαιψλνπλ καδί. Έρνπλ
δηαθνξέο ζηνλ ραξαθηήξα θαη ζηε ζσκαηηθή δηάπιαζε, αιιά είλαη πνιχ αγαπεκέλα.
Σν άμην θαη γελλαίν παπαδφπνπιν, πνπ είλαη «δπλαηφθαξδν, πην μππλφ θη έρεη λνπ
161
162

Σ. ΜσξαΎηε, Ο καγηθόο βνεζόο, Βθδ. Σαμηδεπηήο, Ώζήλα 2003, ζ. 183.
Σ. ΜσξαΎηε, φπ. π. ζ. 184.
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ζειπθφ», ζπλνδεχεη ηνλ αδειθφ ηνπ ζην ηαμίδη αλαδήηεζεο ηεο πην φκνξθεο ηνπ
θφζκνπ θαη θάλεη ηα πάληα γη‟ απηφλ πξνζηαηεχνληάο ηνλ, ρσξίο λα ηνπ απνθαιχπηεη
φζα γλσξίδεη. Υξεζηκνπνηνχλ έλα ηέρλαζκα γηα λα θαηαθέξνπλ λα πιεζηάζνπλ θαη
λα απαγάγνπλ ηελ βαζηινπνχια γηα ηελ νπνία ηαμίδεςαλ: έλα ηερλεηφ ρξπζφ άινγν,
κε πνιιά εληππσζηαθά ζηνιίδηα, πνπ ζηελ θνηιηά ηνπ θξχβεηαη ην παπαδφπνπιν θαη
πείζεη ηε βαζηινπνχια λα ηνπο αθνινπζήζεη.Σελ πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ, ην
παπαδφπνπιν γιηηψλεη ηε δσή ηνπ ήξσα θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ απφ έλα θνβεξφ ζεξίν
πνπ βγαίλεη γηα λα ηνπο ζαλαηψζεη, αιιά παξεμεγείηαη απφ ην βαζηιφπνπιν. «Δ
λπθηθή θάκαξα είλαη έλαο ρψξνο ηδησηηθφο θαη απαξαβίαζηνο. Δ κεγάιε δπζθνιία
δειψλεηαη θαη κε ηελ επαχμεζε πνπ παξνπζηάδεη ε δέζκεπζε πξνο ην βνεζφ, γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Βάλ απνθαιχςεη ην ιφγν ησλ θηλήζεψλ ηνπ θαηά ηελ
άθημε ηνπ δεπγαξηνχ ζην παιάηη […] ζα καξκαξψζεη. […] Σνλ πξνθαινχλ λα
ινγνδνηήζεη γηα ηελ ελέξγεηά ηνπ, ηνλ ζέξλνπλ ζε δίθεο ή απνθαζίδνπλ ηνλ
απαγρνληζκφ ηνπ».163 Καηά ηελ απνινγία ηνπ, εμεγεί ηνλ πξαγκαηηθφ ιφγν γηα ηνλ
νπνίν ήζειε λα θνηκεζεί καδί κε ην δεπγάξη θαη καξκαξψλεη ∙ γηα λα μαλαδσληαλέςεη,
ε βαζηινπνχια ζθάδεη πάλσ ζην κάξκαξν ην πξψην ηεο κσξφ. Σν παπαδφπνπιν
παληξεχεηαη ηειηθά ηελ θφξε ηεο κάγηζζαο, απφ φπνπ παίξλεη κηα καγηθή θνξδέια κε
ηελ νπνία μαλαδσληαλεχεη ην κσξφ ηνπ ήξσα θαη ηεο βαζηινπνχιαο.
ην παξακχζη «Σα ηξία αδέξθηα θη νη ηξεηο αδεξθέο», ηξεηο αδεξθνί απνθαζίδνπλ
κε πξσηνβνπιία ηνπ κεγαιχηεξνπ, λα αλαρσξήζνπλ γηα λα επηζθεθζνχλ ηηο ηξεηο
αδεξθέο ηνπο, πνπ είλαη παληξεκέλεο κε ηνλ ήιην, ην θεγγάξη θαη ηνλ απγεξηλφ.
Βπηδίδνληαη έηζη ζε κηα πνιχ καθξηά, δχζθνιε θαη πεξηπεηεηψδε πεξηπιάλεζε.
Σαμηδεχνπλ έθηππνη θαη ιεηηνπξγνχλ κε αιιειεγγχε θαη νκφλνηα θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο. Ώγξππλνχλ ζε δηαδνρηθέο βάξδηεο θαη εμνληψλνπλ θαη νη
ηξεηο ππεξθπζηθά ηέξαηα πνπ απεηινχλ ηελ νκάδα. Δ εηθφλα ησλ ηξηψλ αδεξθψλ πνπ
πξνρσξνχλ ελσκέλνη έξρεηαη αζθαιψο ζε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε θαηάζηαζε
δηακάρεο θαη αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο θαη ηε δνινπινθία ιφγσ θζφλνπ ζε βάξνο
ηνπ ηξίηνπ θαη κηθξφηεξνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζρνιηάδνπκε, νη δχν κεγαιχηεξνη
εηιηθξηλά παξαδέρνληαη σο αμηφηεξν ηνλ κηθξφηεξν αδεξθφ ηνπο, φηαλ αθεγεζεί κε
πνηνλ ηξφπν γιχησζε ηνλ βαζηιηά θαη ην παιάηη ηνπ απφ ηελ επηδξνκή ζαξάληα
ιεζηψλ: «Βζχ αδεξθέ κνπ, αλ θαη κηθξφηεξνο απφ καο ηνπο δπν, είζαη αλψηεξφο καο,
θη απ‟ εδψ θαη εκπξφο εζέλα ζα ‟ρσκε σο κεγαιχηεξν».
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Σ. ΜσξαΎηε, όπ. π., ζ. 182 - 183. Δ ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ζηελ ππνζεκείσζε 844 γηα ην
καξκάξσκα, σο απφερν ηνπ κχζνπ ηεο Νηφβεο.
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Ώθνχ

πξαγκαηνπνηήζνπλ

ηηο

επηζθέςεηο

ζηηο

ηξεηο

αδειθέο

ηνπο,

επηζηξέθνληαο, ράλνπλ ην δξφκν θαη πεξηπιαλψληαη γηα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα:
«Πεξπαηνχλ, πεξπαηνχλ, πεξπαηνχλ, ε κηα κέξα θέξεη ηελ άιιε, θη ε άιιε ηελ άιιε,
γέλνληαη νη κέξεο βδνκάδεο, νη βδνκάδεο κήλεο, θη νη κήλεο ρξφληα, θη αθφκα
πεξπαηνχλ, ρσξίο λα κπνξέζνπλ λα βξνπλ γλσζηφ ηφπν, γηα λα γπξίζνπλ ζηελ
παηξίδα ηνπο». Κάπνηε θζάλνπλ ζην κέξνο πνπ ν ηξίηνο αδεξθφο ζθφησζε ηνπο
ζαξάληα ιεζηέο θαη αθεγνχληαη ηελ ηζηνξία απηή ζην παλδνρείν πνπ θηινμελνχληαη,
σο πιεξσκή. Ο παλδνρέαο πξνηξέπεη ηνλ ηξίην αδειθφ λα πάεη λα ζπλαληήζεη ην
βαζηιηά πνπ αλαδεηά ηνλ επεξγέηε ηνπ: «Σφηε ηα ηξία αδέξθηα, αθνχ αγθαιηάζηεθαλ
θαη θηιήζεθαλ, μερσξίζηεθαλ∙ ηα δπφ ηξάβεζαλ ην δξφκν ηνπο θη ν κηθξφηεξνο γηα ην
βαζηιηά». Σειηθά, ν κηθξφηεξνο αδεξθφο γίλεηαη γακπξφο ηνπ βαζηιηά θαη ε αθήγεζε
παξνπζηάδεη ζην εμήο ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ, ελψ δελ γίλεηαη άιιε αλαθνξά γηα ηνπο δχν
κεγαιχηεξνπο.
Τπάξρεη ηέινο, κηα μερσξηζηή πεξίπησζε ζην πιηθφ καο, δειαδή ην παξακχζη
γηα «Σν πηπίιηζκα ηεο βαζηινπνχιαο απφ ην δξάθν» (κηθξαζηάηηθε παξαιιαγή ηνπ
ΏΣU653). Δ λεφλπκθε εξσίδα αλαρσξεί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο γηα ηε λέα ηνπο θαηνηθία,
ρσξίο φκσο λα γλσξίδεη αθφκε ηελ ππεξθπζηθή ηνπ ππφζηαζε: είλαη δξάθνο. Ο
δξάθνο νδεγεί ηελ θνπέια πάλσ ζε έλα βνπλφ, ηελ θιείλεη κέζα ζ‟ απηφ θαη
θαζεκεξηλά ξνπθάεη ην αίκα ηεο. Βθείλε εηδνπνηεί ηφηε ηνλ παηέξα ηεο, πνπ
δηαθεξχηηεη ακέζσο φηη φπνηνο είλαη άμηνο λα πάεη θαη λα γιπηψζεη ηελ θφξε ηνπ, ζα
ηε λπκθεπζεί θαη ιάβεη θαη ην βαζίιεην. ηέιλεη ηειηθά δέθα επηηήδεηνπο αδειθνχο
θπλεγνχο λα ηε βξνπλ θαη λα ηε ζψζνπλ. Ο θαζέλαο ηνπο δηαζέηεη κηα ζαπκαζηή
δεμηφηεηα/ράξηζκα θαη ππεξθπζηθή ηέρλε. ε ζπλεξγαζία θαη ελψλνληαο ηηο δπλάκεηο
ηνπο, θαηαθέξλνπλ λα εληνπίζνπλ ην βνπλφ πνπ βξίζθεηαη ε αηρκάισηε θφξε θαη λα
ηελ αξπάμνπλ απφ ηνλ δξάθν. Βθείλνο ηνπο θαηαδηψθεη θαη θαηαθέξλεη λα θαηαπηεί
ηε βαζηινπνχια. Οη επηηήδεηνη αδειθνί φκσο ηελ βγάδνπλ απφ ηελ θνηιηά ηνπ θαη
ξίρλνληάο ηεο αζάλαην λεξφ ηελ αλαζηαίλνπλ. Βπηζηξέθνπλ φινη καδί ζην παηξηθφ
ηεο θαη ν παηέξαο ηεο ηελ δίλεη σο ζχδπγν ζηνλ κεγαιχηεξφ ηνπο, ηνλ παληνγλψζηε.
Ο Propp αλαθέξεη φηη νη „επηηήδεηνη‟ είλαη κηα εληειψο αζπλήζηζηε θαηεγνξία
βνεζψλ. «πρλά είλαη αδεξθνί, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη κηα ηέρλε.
Μεξηθέο θνξέο είλαη πνιεκηζηέο κε αζπλήζηζηε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ζαπκαζηέο
ηδηφηεηεο, πνπ εκθαλίδνληαη ηπραία. Ο αξηζκφο ηνπο είλαη πνιχ κεγάινο: ζχκθσλα κε
ηνλ θαηάινγν ησλ Bolte θαη Polivka εληνπίδνληαη πεξίπνπ ζαξάληα νλνκαζίεο

115
ηέηνησλ επηηήδεησλ».164 ηελ παξαιιαγή ΏΣU653 πνπ αλαθέξνπκε εδψ, νη δέθα
επηηήδεηνη αδειθνί είλαη παξάδεηγκα ηεο δεχηεξεο νκάδαο βνεζψλ, κε ζαπκάζηεο
ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Ώπνηεινχλ πξνζσπνπνηεκέλε ηθαλφηεηα δηείζδπζεο ζε
καθξηλή απφζηαζε, ζε χςνο θαη ζε βάζνο.
Χζηφζν, ε ηέρλε ηξηψλ απφ απηνχο, καο παξαπέκπεη ζηνλ «άλζξσπν ηνπ
βνπλνχ» Gorynja θαη ζηνλ «άλζξσπν ηνπ δάζνπο» Dubynja: Ο δεχηεξνο αδειθφο
«ζθίδεη ην βνπλφ», ν έθηνο αδειθφο «θάκλεη αλάκεζα ην ςειφ ην βνπλφ», ελψ ν
πέκπηνο «θάκλεη ακέζσο ην δάζνο».
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 226. (Κεθάιαην 5ν: «Σα καγηθά δψξα», Βλφηεηα 13: Μεξηθνί
άιινη βνεζνί). Ο Propp αλαιχεη ζηελ ελφηεηα απηή ηέζζεξηο κνξθέο – ηχπνπο θπξίαξρσλ ησλ θπζηθψλ
ζηνηρείσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνπο επηηήδεηνπο βνεζνχο. Ώπηνί είλαη νη εμήο: Moroz–Treskun (θχξηνο ησλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο παγσληάο), Usynja (θχξηνο ηνπ πνηακνχ θαη ησλ ςαξηψλ), Gorynja
(θχξηνο ησλ βνπλψλ) θαη Dubynja (θχξηνο ηνπ δάζνπο). Παξαδείγκαηα αδειθνπνίεζεο ηνπ ήξσα κε
ζαπκάζηνπο - επηηήδεηνπο βνεζνχο απηνχ αθξηβψο ηνπ είδνπο έρνπκε ζηα παξακχζηα: «Σα ρξπζά
θιαδηά» θαη «Ο γηνο ηνπ δξάθνπ». Μάιηζηα ν Γ. Μέγαο ζην άξζξν ηνπ «Der Pflegesohn des
Waldgeistes» ζην πεξηνδηθφ Λανγξαθία, φπνπ αλαιπηηθά ζρνιηάδεη ηηο ειιεληθέο παξαιιαγέο ηνπ ΏΣ
*667, αλαθέξεη φηη ζηαπξαδεξθνί ηνπ ήξσα γίλνληαη ν δξάθνο ησλ βνπλώλ θαη ν δξάθνο ηεο ζάιαζζαο.
ε άιιε πεξίπησζε, ν έλαο ζηαπξαδεξθφο γθξεκίδεη βνπλά, ν δεχηεξνο μεξηδώλεη δέληξα θαη ν ηξίηνο
ξίδλεη ηα θύκαηα ηεο ζάιαζζαο ζηελ μεξά θαη πλίγεη ηνπο αλζξώπνπο.
Βθηφο απφ απηή ηελ ηεηξάδα πνπ ππνηάζζεηαη ζηνλ ήξσα, εκθαλίδεηαη ζηα παξακχζηα θαη κηα
αθφκε νκάδα επηηήδεησλ, πνπ αλαιχνληαη ζην θεθάιαην γηα ηηο δνθηκαζίεο ηεο βαζηινπνχιαο (Die
schwierigen Aufgaben der Zarentochter). ‟ απηνχο αλήθνπλ ν γνξγνπφδαξνο, απηφο πνπ δηαζέηεη
νμχηαηε φξαζε, ν ηαρχο θνιπκβεηήο, ν ζηδεξνπξγφο, απηφο πνπ αθνχεη ηελ θφιαζε, θ. ά. Ώπνηεινχλ
πξνζσπνπνηεκέλε ηθαλφηεηα δηείζδπζεο ζε καθξηλή απφζηαζε, ζε χςνο θαη ζε βάζνο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄: Ζ ζπλάληεζε κε ηνλ δσξεηή
Με πνηεο κνξθέο εκθαλίδεηαη; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία θάζε
κνξθήο;
ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε θπξίσο ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο
παξνπζηάδεηαη ην πξφζσπν ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ καγηθνχ κέζνπ ζηα παξακχζηα ηεο
ζπιινγήο καο. Δ ζπλάληεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζπληζηά πνιχ θνκβηθφ ζεκείν γηα
ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, κηα θαη ρσξίδεη ζε δχν κέξε ην ηαμίδη. Μεηά απφ ηε
ζπλάληεζε απηή, ε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο

ζα έρεη πνιχ δηαθνξεηηθά

ραξαθηεξηζηηθά · δελ ζα κνηάδεη θαζφινπ κε ηελ πνξεία ηνπ ήξσα σο ηψξα. «ην
παξακχζη κπαίλεη έλα θαηλνχξγην πξφζσπν, πνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί δσξεηήο, ή
αθξηβέζηεξα, πξνκεζεπηήο. πλήζσο απηφο ζπλαληηέηαη ηπραία ζην δάζνο, ζην
ρσξάθη, ζηνλ δξφκν, ζην κέξνο φπνπ θαηνηθεί, θ.ν.θ. Ώπφ απηφλ ν ήξσαο – ηφζν σο
αλαδεηεηήο, φζν θαη σο ζχκα- δέρεηαη θάπνην κέζν, πνπ ηνπ επηηξέπεη ζηε ζπλέρεηα
λα εμαιείςεη ηε δπζηπρία. Ώιιά πξνηνχ ζπκβεί ε ιήςε ηνπ καγηθνχ κέζνπ, ν ήξσαο
πθίζηαηαη ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ πνιχ δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο ελεξγεηψλ
[…]».165 Θα κειεηεζνχλ ινηπφλ αξγφηεξα ηφζν νη ζπλζήθεο ζπλάληεζεο ηνπ
πξνκεζεπηή κε ηνλ ήξσα (ηφπνο θαη ηξφπνο ζπλάληεζεο), αιιά θαη νη πεξηπηψζεηο
φπνπ ν δσξεηήο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ππνβάιιεη ζε δνθηκαζία ηνλ ήξσα, πξνηνχ
ηνπ παξαδψζεη ηνλ καγηθφ βνεζφ ή ην καγηθφ δψξν. Οη κνξθέο ηνπ πξνκεζεπηή
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν γεληθνχο ηχπνπο. Οη θηιηθνί δσξεηέο αλήθνπλ ζην
δεχηεξν ηχπν, ελψ νη ερζξηθνί ή εμαπαηεκέλνη ζηνλ πξψην ηχπν. «Ώπηνί πηα δελ είλαη
δσξεηέο κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο, αιιά πξφζσπα πνπ, παξά ηε
ζέιεζή ηνπο, εθνδηάδνπλ κε θάηη ηνπο ήξσεο».166 Ο Μηράιεο Μεξαθιήο πεξηγξάθεη
ηε ιεηηνπξγία ησλ ελδηάκεζσλ πξνζψπσλ ζην παξακχζη θαη αλαθέξεηαη ζηε
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Max Lüthi, αθηεξσκέλε ζηε δηεξεχλεζε ησλ καγηθψλ
δψξσλ. Γξάθεη ζρεηηθά: «Βληνχηνηο ππνρξεψλεηαη λα κηιήζεη (ν Lüthi) θαη γηα ηα
πξφζσπα θάζε θνξά πνπ πεξηγξάθεη ηα πξάγκαηα. Πάληα θάπνην „θφθθηλν
αλζξσπάθη‟, κηα „γπλαίθα ηνπ δάζνπο‟, „καγηθά ζθπιηά‟ ή θη άιια δψα, λεξάηδεο,
γέξνη, γξηέο, πεζακέλνη, ζηνηρεία ηεο θχζεο παξνπζηάδνληαη ζηελ θξίζηκε ψξα,
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V. Propp, Mνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ, κηθ.: Ώξηζηέα Παξίζε, εθδ. Καξδακίηζα, Ώζήλα 1991,
ζ.46.
166
V. Propp, φπ. π., ζ. 54.
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απξνζδφθεηα, αθάιεζηα θαη παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηνπο ήξσεο θαη ηα έξγα πνπ
νθείινπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ».167
Γ. Η. Σύπνη πξνκεζεπηώλ
χκθσλα κε ηνλ Propp, «ζην πξφζσπν ηνπ δσξεηή έρνπκε κηα επαθξηβψο
θαζνξηζκέλε θαηεγνξία ηνπ παξακπζηαθνχ θαλφλα. Δ θιαζζηθή θφξκα ηνπ δσξεηή
είλαη ε κάγηζζα. Βδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα βαζηζηεί
πάληα ζηελ νλνκαηνινγία ηνπ παξακπζηνχ. πρλά νλνκάδνληαη κάγηζζεο πξφζσπα
εληειψο άιισλ θαηεγνξηψλ – γηα παξάδεηγκα ε κεηξηά. Ώθεηέξνπ, ε ηππηθή κάγηζζα
νλνκάδεηαη απιψο „„γξηά‟‟, ξπηηδηαζκέλε γξηνχια θνθ. Μεξηθέο θνξέο εκθαλίδνληαη
ζην ξφιν ηεο κάγηζζαο δψα (ίζσο κηα αξθνχδα) ή έλαο ειηθησκέλνο άλδξαο».
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Έρνληαο θαηά λνπ ηα παξαπάλσ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηα είδε ησλ
κνξθψλ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαιιαγέο ηνπ πιηθνχ καο.
Γ. Η. α. Θειπθέο κνξθέο
κνξθε ηνπ ηφπνπ (Σα δίδπκα αδέιθηα), γξηά (Σν βαζηιφπνπιν θη ε αγέλλεηε), νη
ηξεηο αηρκάισηεο πεληάκνξθεο αδειθέο βαζηινπνχιεο (Σν αθνίκεην θαληήιη),
θνηκηζκέλε ηξίηε βαζηινπνχια ζην κέξνο πνπ ν ήξσαο παίξλεη ην ηακαηηθφ ρψκα (Ο
θαιφγεξνο), γξηά - ε Ώρειψλα (ππεξθπζηθή ζχδπγνο) (Δ Ώρειψλα), γξηά κάγηζζα (Σν
βαζηιφπνπιν θαη ην παπαδφπνπιν), ε κάγηζζα θφξε – δξάθνο (Δ αθίιεηε), ε κεηέξα
ηνπ Γηαλλάθε (Σεο Λάκηαο ε δπραηέξα), κηα θησρή γξηά (ε κάλα ηεο κνίξαο ηνπ
ήξσα) (Δ πεηξσκέλε), γξηνχια (Δ φκνξθε ηεο γεο), ε γξηά δνχια ηνπ βαζηιηά (Ο
βαθηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο), ε Πεληάκνξθε (Σν αζάλαην λεξφ),κηα γξηά
ζην δάζνο (Ο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηηο αδειθέο ηνπ), ε βαζίιηζζα ησλ κατκνχδσλ –
θαηνίθσλ ηνπ θάησ θφζκνπ- θαη πεζεξά ηνπ ήξσα (Σα ηξία βαζηιφπνπια), ε γξηά ηνπ
πχξγνπ κε ηηο λεθξνθεθαιέο (Ο Υξπζνβεξγαξήο),ε κάγηζζα (Δ επθή ηνπ παηέξα), ε
γξηά ππεξέηξηα (Ο βαζηιέαο ησλ πνπιηψλ), ε κάγηζζα αξαληάξηζζα (Ο
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Μ. Μεξαθιήο, Έληερλνο ιατθόο ιόγνο, Βθδφζεηο Καξδακίηζα, Ώζήλα 1993, ζ. 119. Ο M. Lüthi
θαηέηαμε ζηε δηαηξηβή ηνπ ην εμαηξεηηθά πινχζην πιηθφ ησλ καγηθψλ δψξσλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α)
παξνρέο πξαγκάησλ απφ κεηαθπζηθνχο ρνξεγνχο, β) παξνρέο κε πιηθψλ πξαγκάησλ (ζπκβνπιέο,
επρέο θαη θαηάξεο) απφ κεηαθπζηθνχο ρνξεγνχο θαη γ) παξνρέο απφ θπζηθνχο ρνξεγνχο.
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 59.
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αξαληάξεο), ε γξηά κάγηζζα (Ο γεξν νξφθνο), ε δξάθαηλα (Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟
αδέξθηα ηνπ).
Γ. Η. β. Αξζεληθέο κνξθέο
Αξάθνο ηπθιφο πνπ πηνζεηεί ηνλ ήξσα (Δ εθθιεζηά θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη), δξάθνο
(Σα ρξπζά θιαδηά), γέξνληαο αζθεηήο (Δ Άζπξε ζαλ ην ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην
αίκα), δξάθνο ηπθιφο πνπ πηνζεηεί ηνλ ήξσα (Ο θαζίδεο), ν Ώε Γηψξγεο (Σα δπν
αδέιθηα), ν ζείνο ηνπ ήξσα (αδειθφο κεηέξαο) (Σν αζάλαην λεξφ), ν κάγνο (Δ
Πεληάκνξθε), ν γέξνο (άηηηιν 650Ώ), ν δξάθνο- αζθεηήο (Ο γηνο ηνπ δξάθνπ), ν
ππεξθπζηθφο αξξαβσληαζηηθφο (Ο Μέγαο Ώιέμαληξνο), ν αξάπεο (άηηηιν 302), ν
θχινο (ππεξθπζηθφο αξξαβσληαζηηθφο) (Σν καεκέλν παιηθάξη), γέξνο βνζθφο (Σζε
ιεκνληάο ε ζπγαηέξα), ν ηπθιφο δξάθνο πνπ πηνζεηεί ηνλ ήξσα (Ο γηνο ηεο ρήξαο),
έλαο γέξνο (Ο γεξν νξφθνο).
Ώπγεξηλφο (Οη εθηά θνξάθνη), Ώπγεξηλφο (Σα ηξία αδέξθηα θη νη ηξεηο αδεξθέο), Απν
θιέθηεο πνπ θηινληθνχλ (Δ βαζηινπνχια πνπ ραιλνχζε ηα παπνχηζηα ηεο), Απν
άλζξσπνη πνπ θηινληθνχλ (Ο γηνο ηεο ρήξαο), Ο ιεζηήο – Ο βαζηιηάο (Ο Γηαλλάθεο ν
γηνο ηεο νξθαλήο).
Γ. Η. γ. Δπγλώκνλα θαη άιια δώα
Φίδη – Σξία άινγα κε ρξπζά θηεξά (Ο κηθξφο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηελ αδεξθή ηνπ
απφ ην δξάθν), Πνπιί (Σα δπν αδέιθηα), Βπγλψκνλα δψα (Δ φκνξθε ηεο γεο),
Βπγλψκνλα δψα (Ο βαθηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο), Σέζζεξα επγλψκνλα δψα
(Σν ιηνληάξη, ν αεηφο, ην κπξκήγθη θαη ην ςάξη), Βπγλψκνλα δψα (Δ επθή ηνπ
παηέξα), Βπγλψκσλ αεηφο (Ο αξαληάξεο), Ο αεηφο - γακπξφο ηνπ ήξσα (Σν
ιηνληάξη, ην θαπιάλη θη ν ατηφο), Σξία δψα ζπζηάδνπλ αθνχζηα απφ έλα κηθξφ ηνπο:
θίδη, πεξηζηέξη θαη αεηφο (Ο βαζηιέαο ησλ πνπιηψλ).
Σέζζεξηο πεγέο καγηθψλ δψξσλ εληνπίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξακπζηνχ
«Σν βαζηιφπνπιν θαη ηα αδέξθηα ηνπ», θπξηφηεξν ξφιν φκσο κεηαμχ απηψλ παίδεη ε
δξάθαηλα: Θεξίν κε ηξία θεθάιηα, Αξάθαηλα, αξάληα δξάθνη θξνπξνί ηνπ
καζηξαπά, Νηεξβίο.
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Γ. ΗΗ. Σόπνο θαη ηξόπνο ζπλάληεζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή – Γνθηκαζίεο πνπ ζέηεη ν
πξνκεζεπηήο θαη αληίδξαζε ηνπ ήξσα
ηε ζπλέρεηα ν ζθνπφο καο είλαη λα αζρνιεζνχκε ιεπηνκεξέζηεξα κε ην κέξνο
φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλάληεζε ηνπ ήξσα κε ηνλ δσξεηή (έμη θαηεγνξίεο) θαη λα
ζρνιηάζνπκε ηηο πηζαλέο ζπκβνιηθέο δηαζηάζεηο ηνπ · ζα εμεηάζνπκε επίζεο ηα είδε
πξνεηνηκαζίαο ηνπ ήξσα γηα ηε ιήςε ηνπ καγηθνχ κέζνπ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη
ζηα παξακχζηα ηεο ζπιινγήο καο.169
Γ. ΗΗ. α. Σν ηππηθφηεξν κέξνο ζπλάληεζεο κε ηνλ πξνκεζεπηή είλαη ην δάζνο ή
ην βνπλό.


Ο ήξσαο ζην ζπίηη ηνπ δάζνπο ππαθνχεη ζηελ παξάθιεζε ηεο κάγηζζαο
θαη ηελ πεξηπνηείηαη · ηεο θφβεη ηα ηξία κέηξα λχρηα απφ ηα ρέξηα θαη απφ
ηα πφδηα θαη ηα καιιηά πνπ θηάλνπλ κέρξη θάησ θαη πέθηνπλ κέζα ζην
πξφζσπν θαη ηελ εκπνδίδνπλ λα δεη: «Βπήγαηλε, επήγαηλε θαη θηάλεη ζ‟
έλα δάζνο θαη βιέπεη εθεί έλα ζπίηη θαη ιέεη: „„Να πάσ, λα κπσ ζ‟ απηφ ην
ζπίηη, λα μνκείλσ, γηαηί ζα κε θάλε ηε λχρηα ηα ζεξηά‟‟. Καη αθνχεη κηα
θσλή: „„Έια, ζίκσζε θνληά θαη θέξε θαη ην ςαιίδη, απνχ ‟λαη ζην ηξαπέδη,
λα κνπ θφςεηο ηα λχρηα, λα κνπ θνπξέςεηο ηα καιιηά, λα ζεθσζψ απφ παέ.
Πέληε ρξφλνπο ηψξα δελ είρα πνηνο λα κνπ ηα θφςεη θαη θνίηαμε πσο
εγίλεθα‟‟. […] Παίξλεη ην παηδί ακέζσο ην ςαιίδη θαη άξρημε λα ηζε θφβεη
πηζακή πηζακή ηα λχρηα. Πξψηα απφ ηα ρέξηα θαη χζηεξα απφ ηα πφδηα θαη
κεηά ηζε θφβεη θαη ηα καιιηά θαη ζε δπν ηξεηο ψξεο είρε ηειεηψζεη». 170 Δ
κάγηζζα ζεθψλεηαη, πιέλεηαη, καγεηξεχεη θαη ηξψλε καδί κε ηνλ ήξσα.
Ώθνχ θάλε ηνλ ξσηά πνηνο είλαη θαη ηη ζέιεη εθεί. Σν Γηαλληφ ακέζσο
αθεγείηαη ζηε κάγηζζα ηελ ηζηνξία ηνπ θαη εθείλε ηνπ απνθαιχπηεη ηελ
ηδηφηεηά ηεο θαη φηη ζα ηνλ βνεζήζεη ζε νηηδήπνηε ρξεηαζηεί, κηα θαη
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V. Propp, φπ. π., ζ. 46 - 50. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο XII (12: Πξψηε ιεηηνπξγία
δσξεηή, Γ) θαη XIII (13: Ώληίδξαζε ηνπ ήξσα, Δ).
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Ε. Σξηάληνπ, Από ηε ζεσξία ζηελ εξκελεία ηεο ινγνηερλίαο, Βθδφζεηο Ίσλ, Ώζήλα 2012 ζηε κειέηε
κε ηίηιν «Ο ηξίηνο ν κηθξφηεξνο ζην ιατθφ παξακχζη»: «Ο ήξσαο απηφο δε βαζίδεηαη ηφζν ζηε
ζσκαηηθή δχλακε, φπσο ν πξσηφηνθνο αδειθφο, ή ζηε δχλακε ησλ φπισλ θαη ηνπ ρξήκαηνο.
ΐαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαινζχλε, ζηε ζπκπφληα, ζηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε πξνο
φζνπο δελ αλήθνπλ ζηνπο δπλαηνχο θαη ηνπο ηζρπξνχο. Γηα παξάδεηγκα, ιππάηαη αθφκε θαη ηα
κπξκεγθάθηα, θάζεηαη θαη θφβεη ηα λχρηα, ηα καιιηά, ηα θξχδηα ηεο γξηάο κάγηζζαο γηα λα απνθαζίζεη
εθείλε λα ηνπ δψζεη ην καγηθφ δψξν, κπνξεί λα δψζεη κε φιε ηνπ ηελ επκπηζηνζχλε έλα ζαθνχιη
νιφρξπζα θινπξηά, γηα λα πάξεη ηελ ηξίρα απφ ηα καιιηά ηεο γξηάο, πνπ –ίζσο – ζα ηνλ βνεζήζεη ηελ
θαηάιιειε ζηηγκή» (ζ. 52).
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θάλεθε επγεληθφο απέλαληί ηεο, δείρλνληαο πξνζπκία θαη εκπηζηνζχλε (22,
πεξηέρεη ην ΏΣU554, Δ επθή ηνπ παηέξα).


ην δάζνο, θαζηζκέλε κέζα ζε κηα θνπθάια δέληξνπ ε εξσίδα αθνχεη έλα
θίδη, έλα πεξηζηέξη θαη έλαλ αεηφ λα απνθαιχπηνπλ έλα πνιχηηκν κπζηηθφ:
«Καζψο ήηαλε ιππεκέλε θαη ζπιινγηζκέλε, εθάζηζε ζ‟ έλαλ θνχξνπθια
δέληξνπ. Βθεί βιέπεη απφ καθξηά έλα θίδη θνινβφ θη εξρφηαλε. Υψζεθε
εθεί κέζα ζηνλ θνχξνπθια πνπ ήηαλε ε θσιηά ηνπ. Λελ ηα παηδηά ηεο ηα
θηδάθηα: „„Πνχ ήζνπλα, κάλα κνπ, θαη ςνθήζακε ζήκεξα ηεο πείλαο!‟‟
„„Πνπ λα ήκνπλα, παηδάθηα κνπ, ήκνπλα ζηα θεξακίδηα ηνπ παιαηηνχ θη
άθνπα ην ζξήλν θαη ην θαθφ πνπ γηλφηαλε κέζα ζην παιάηη, πνπ αγάπαγε ν
βαζηιηάο καο κηα ζθχια άλνκε θαη ηνλ εθαηάθνςε‟‟. „„Ώρ! καλνχια κνπ,
λα είρε γλψζε‟‟, ιέεη ην έλα θηδάθη, „„λα ζθφησλε έλα απφ καο θαη λα
‟παηξλε ην μπγθάθη καο θαη λ‟ αιεηβφηαλε κέζα ζην ινπηξφ, ζα γηλφηαλε
θίδη θνινβφ‟‟. „„ψπα παηδάθη κνπ, κε ην αθνχζεη θαλείο θαη ζε
ζθνηψζεη‟‟ ηνπ είπε ε κάλα ηνπ […]». Μφιηο ην θίδη θχγεη, ε εξσίδα
ζθνηψλεη έλα απφ ηα κηθξά ηνπ θαη παίξλεη ην ζεξαπεπηηθφ ιίπνο πνπ ζα
θάλεη ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο λα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δψνπ απφ ην
νπνίν πξνέξρεηαη (34, ΏΣU432, Ο βαζηιέαο ησλ πνπιηψλ).



Δ εξσίδα ζπλαληά ηνλ ρακέλν ππεξθπζηθφ αξξαβσληαζηηθφ ηεο καθξηά
ζην ιφγγν, ζην κεγάιν παιάηη ηεο αδειθφηεηαο ησλ ρξπζψλ πνπιηψλ · εθεί
πξηλ μαλαρσξίζνπλ ηεο δίλεη δχν θνπληνχθηα: «Σν ηξίην (βξάδπ) ραιάεη ν
Θεφο ηνλ θφζκν κε βξνρή θη αζηξαπέο. „„Δ βξαδηά απφςε δελ είλαη θαιή
νιφηεια‟‟, ιέεη ε βαζηινπνχια, φηαλ βγήθε λα δεη. „„Θπκάζαη‟‟, ηεο ιέεη,
„„εθείλν ην βξάδπ, πνπ κε καξηχξεζεο ζηνλ παηέξα ζνπ. Βθείλε ε βξαδηά
είλαη απφςε. Πάξε ηψξα δπν θνπληνχθηα θη αλ θακηά θνξά βξεζήο ζε
δχζθνιε πεξίζηαζε, λα ηα πεηάμεηο πίζσ θη εγψ ζα παξνπζηαζηψ λα ζε
γιηηψζσ‟‟. Μφιηο ηα ‟πε απηά ράζεθε» (37, ΏΣ425 D – K (ATU425D –
884), Ο Μέγαο Ώιέμαλδξνο).



Ο ήξσαο ζπλαληά ηε γξηά ζην ζπηηάθη ηνπ δάζνπο: «Βμεθίλεζε ηφηε θαη
πεξπαηνχζε νχιε ηελ εκέξα κέζα ζην δάζνο κε η‟ άινγφ ηνπ, φηαλ βιέπεη
καθξηά έλα θσο. Βπξνρψξεζε πνιχ, ψζπνπ επήγε ζην θσο. ηαλ ηνλ είδε
ε γπλαίθα πνπ ήηαλ εθεί, δελ ήμεξε ηη λα ηνπ ιέεη. Σέινο ηνπ ‟πε: „„Πνχ
ήζνπλ, παηδί κνπ, εδψ πνπ πνπιηά δελ έξρνπληαη, πνπιηά δελ θαίλνπληαη;‟‟
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„„Δ κνίξα κνπ κ‟ έθεξε‟‟, ηεο ιέεη ην παιηθάξη θαη ηφηε ηεο είπε νχια φζα
γίλεζαλ. Ώπηή ηνπ ‟πε ηφηε: „„Κνηκήζνπ θαη ην πξσί ζα ζνπ πσ ηη ζα
θάλεηο‟‟. Βθνηκήζε ην παιηθάξη θαη ην πξσί ηνπ ιέεη: „„ηαλ ζα πάξεηο
απηφ ην δξφκν […]‟‟ » Δ γξηά ηνπ δίλεη αθξηβείο νδεγίεο γηα ην ηη λα θάλεη
θαη ηη λα απνθχγεη ζηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηνπ, αιιά ηνλ εθνδηάδεη θαη
κε έλα κέζν πνπ ηνπ επηηξέπεη λα κεηακνξθψλεηαη (Ο αδεξθφο πνπ
γιίησζε ηηο αδειθέο ηνπ).
χκθσλα κε ηνλ Propp, ην ππθλφ θαη ζθνηεηλφ δάζνο ηνπ παξακπζηνχ
αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάκλεζε ηνπ δάζνπο, φπνπ ιάκβαλαλ ρψξα ηα ηειεηνπξγηθά
κχεζεο ησλ εθήβσλ. Οη ηειεηέο απηέο επηηεινχληαλ πάληα κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ
δάζνπο, ζε θηίζκαηα εηδηθά γη‟ απηφ ην ζθνπφ. «Ώθφκε πην ζηελή είλαη ε ζχλδεζε
αλάκεζα ζην δάζνο ηνπ παξακπζηνχ θαη ζην δάζνο πνπ παίδεη θάπνην ξφιν ζηα
ηειεηνπξγηθά κχεζεο. Σν ηειεηνπξγηθφ κχεζεο πξαγκαηνπνηνχληαλ πάληα κφλν ζην
δάζνο. Ώπηφ είλαη έλα ζηαζεξφ, απαξάιιαρην ζηνηρείν ηνπ ηειεηνπξγηθνχ απηνχ ζε
φιν ηνλ θφζκν. πνπ δελ ππάξρεη δάζνο, ηα παηδηά νδεγνχληαη γηα παξάδεηγκα ζε
κηα ιφρκε. Δ ζχλδεζε αλάκεζα ζην ηειεηνπξγηθφ κχεζεο θαη ζην δάζνο είλαη ηφζν
ζηαζεξή θαη ζπλερήο, πνπ ηζρχεη θαη κε αληίζηξνθε ζεηξά. Κάζε επθαηξία κε ηελ
νπνία ν ήξσαο θηάλεη ζην δάζνο αλαδεηθλχεη ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ παξφληνο
ζέκαηνο κε ην ζχλνιν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κχεζεο».171
Φαίλεηαη φκσο λα ππάξρεη θαη κηα αθφκε εξκελεία γηα ην ιεηηνπξγηθφ ξφιν απηνχ
ηνπ κπζηεξηψδνπο δάζνπο,172 αθνχ εθεί ν ήξσαο ζπλαληά θαη ζπλαλαζηξέθεηαη έλα
ππεξθπζηθφ νλ πνπ εθπξνζσπεί ηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ θαη δέρεηαη απ‟ απηφ
πξνεηδνπνηήζεηο, ζπκβνπιέο, θαζψο θαη ηα καγηθά κέζα πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ ηε
δηέιεπζε θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ. Σν νλ απηφ, πνπ είλαη ν δσξεηήο, θξνπξεί ην
ζχλνξν αλάκεζα ζηνπο δχν θφζκνπο θαη αλαθξίλεη φπνηνλ θηάλεη εθεί,
πξνζπαζψληαο λα εκπνδίζεη φζν είλαη δπλαηφλ ηε δηέιεπζε. «[…] ην πιηθφ δείρλεη
φηη ην δάζνο πεξηβάιιεη ην «άιιν βαζίιεην», φηη ν δξφκνο γηα ηνλ άιιν θφζκν πεξλά
κέζα απφ ην δάζνο. […] Μεηαγελέζηεξν πιηθφ, πνπ πξνέξρεηαη απφ κηα επνρή πνπ ην
ηειεηνπξγηθφ καδί κε ηνλ ζρεκαηηζκφ πνπ ην γέλλεζε είρε ήδε πάςεη λα ππάξρεη,
δείρλεη φηη ην δάζνο εηζάγεη ζην άιιν βαζίιεην, φηη ν δξφκνο γηα ηνλ άιιν θφζκν
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 65.
ΐιέπε πεξηζζφηεξα ζηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ ζην θεθάιαην κε ηίηιν Der
geheimnisvolle Wald (Σν κπζηεξηψδεο δάζνο).
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πεξλά κέζα απφ ην δάζνο».173 Ο ινγηθφο ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ δχν παξαπάλσ
απφςεσλ είλαη ην θαηλφκελν ηνπ πξνζσξηλνχ ζαλάηνπ πνπ επηηπγραλφηαλ κέζσ ηνπ
ηειεηνπξγηθνχ · ην ζπκβνιηθφ πέξαζκα ζην ζάλαην θαη ε επηζηξνθή απφ απηφλ
κπνξεί λα επηηειεζηεί ζην δάζνο, πνπ είλαη δίνδνο θαη ζχλνξν ζην βαζίιεην ηνπ
ζαλάηνπ.174
ε έλα επεηξψηηθν παξακχζη θαίλεηαη θαζαξά φηη ην δάζνο είλαη ην ζχλνξν ηνπ
θφζκνπ ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ «δξφκνπ πνπ είλαη γεκάηνο θαξκαθεξά θίδηα θαη
ζεξία», ν νπνίνο νδεγεί ζηα Απν ΐνπλά πνπ αλνηγνθιείλνπλ. Ώλ θαη ζπλήζσο ε
αθήγεζε δελ παξέρεη θάπνηα πεξηγξαθή ηνχ δάζνπο ζην νπνίν θηάλεη ν ήξσαο, απηφ
δελ ηζρχεη ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε: «Ο δξφκνο ηνπ ηνλ είρε ξίμεη κέζα ζ‟ έλα δάζνο,
φπνπ ςπρή άλζξσπνο δε θαίλνληαλ. Πνιιέο ψξεο πεξπαηνχζε θάησ απφ δέληξα, ηφζν
γέξηθα, ππθλά θαη θνπλησηά, φπνπ δελ έβιεπε κπξνζηά ηνπ θαζφινπ, ζα λα ήηαλ
λχρηα ζθνηαδεξή θαη ρσξίο θεγγάξη. Βθεί δελ άθνπε άιιν, παξά ζεξία πνπ
κνχγθξηδαλ ζηα θαηαηφπηα ηνπο. Σξνκάξα έπηαλε ηνλ άλζξσπν λ‟ αθνχε ηα
κνπγθξεηά ησλ ζεξίσλ, νπνχ πεξλνχζαλ αλάκεζα απφ ηα ρακνθιάδηα […]» (51,
ΏΣU551, Σν αζάλαην λεξφ). «Ώπηφ ην δάζνο δελ πεξηγξάθεηαη πνηέ πεξηζζφηεξν.
Βίλαη ππθλφ, ζθνηεηλφ, γεκάην κπζηηθά, ιίγν ζηπιηδαξηζκέλν θαη φρη εληειψο
πξαγκαηηθφ».175
Σν δάζνο ζηέθεηαη σο είζνδνο ζην επέθεηλα, ζηε ρψξα ησλ πλεπκάησλ. Σν ηαμίδη
ηνπ ήξσα πνπ έρεη επηηχρεη ζηηο δνθηκαζίεο ηνπ δσξεηή θαη έρεη εθνδηαζηεί κε ηα
καγηθά κέζα, ζα ζπλερηζηεί πιένλ κέζα ζηνλ άιιν θφζκν, ζην «πην καθξηλφ
βαζίιεην». «Σν δάζνο ζην παξακχζη παίδεη γεληθά ην ξφιν ελφο εκπνδίνπ, ελφο
θξάγκαηνο. Σν δάζνο ζην νπνίν θηάλεη ν ήξσαο είλαη αδηαπέξαζην, είλαη έλα είδνο
δηρηπνχ πνπ πηάλεη φζνπο έξρνληαη. Ώπηή ε ιεηηνπξγία ηνπ παξακπζηαθνχ δάζνπο
γίλεηαη εκθαλήο ζε έλα άιιν κνηίβν, κε ηε ξίςε ηεο ρηέλαο πνπ κεηακνξθψλεηαη ζε
δάζνο θαη θαζπζηεξεί ησλ δηψθηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην δάζνο δελ θαζπζηεξεί
θάπνηνλ δηψθηε, αιιά θάπνηνλ πνπ έξρεηαη ζ‟ απηφ, έλαλ μέλν. Σν δάζνο δελ ην
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 66.: «ηνπο ακεξηθαληθνχο κχζνπο ππάξρεη ην ζέκα ηνπ άλδξα
πνπ αλαδεηά ηε λεθξή ζχδπγφ ηνπ. Φηάλεη ζην δάζνο θαη δηαπηζηψλεη πσο βξίζθεηαη ζηε ρψξα ησλ
λεθξψλ. ηνπο κχζνπο ηεο Μηθξνλεζίαο, πίζσ απφ ην δάζνο βξίζθεηαη ε ρψξα ηνπ ήιηνπ».
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 66: «Ώθφκε θαη ζηελ αξραηφηεηα είλαη εκθαλέο απηφ θαη έρεη
ήδε επηζεκαλζεί πξηλ απφ αξθεηφ θαηξφ. «Χο επί ην πιείζηνλ (νη είζνδνη ζηνλ θάησ θφζκν)
πεξηβάιινληαλ απφ αδηαπέξαζηε δνχγθια. Ώπηή ε δνχγθια ήηαλ έλα ζηαζεξφ ζηνηρείν ζηελ ηδαληθή
εηθφλα ηεο εηζφδνπ ηνπ Άδε». Πεξί απηνχ αλαθέξεη θαη ν Οβίδηνο ζηηο Μεηακνξθψζεηο (IV, 431;
VII,402). ην έθην άζκα ηεο Ώηλεηάδαο πεξηγξάθεηαη ε θάζνδνο ηνπ Ώηλεία ζηνλ Άδε: «Βθεί ππήξρε
κηα βαζηά ζρηζκή κε θνβεξά ράζθνλ ζηφκην, απφθξεκλε θαη ζσξαθηζκέλε απφ ην ζθνηάδη ηεο
ζάιαζζαο θαη ηoπ δνθεξφηεξνπ δάζνπο»».
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δηαπεξλά θαλείο. Θα δνχκε φηη ν ήξσαο ιακβάλεη απφ ηε κάγηζζα έλα άινγν κε ην
νπνίν πεηά πάλσ απφ ην δάζνο: ην άινγν πεηά “καθξηά πάλσ απφ ην αθίλεην
δάζνο”».176
Γ. ΗΗ. β. πλάληεζε ζην δξόκν (εκθάληζε ηνπ δσξεηή θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ
ήξσα ή ελώ βξίζθεηαη ζε ζηάζε) – μαθληθή εκθάληζε δσξεηή


Ο ήξσαο ζπλαληά ηε γξηά ζ‟ έλα ζηαπξνδξφκη ελψ πνξεχεηαη έθηππνο. Δ
γξηά ηνλ αλαθξίλεη, εθείλνο ακέζσο απαληά γηα ην ζθνπφ ηεο πνξείαο ηνπ
θαη εθείλε ηνλ ζπκβνπιεχεη: «[…] έηπρε ζ‟ έλα ζηαπξνδξφκη θαη
ζπλάληεζε κηα γξηά „„Πνχ πεγαίλεηο, παηδί κνπ‟‟, ηνπ είπε. „„Πεγαίλσ λα
πάξσ ηελ άζπαξηε θαη ηελ αγέλλεηε‟‟, „„Παηδί κνπ είλαη πνιχ δχζθνιν
αιιά ζα ζε νδεγήζσ‟‟ […] » (47, ΏΣU408, Σν βαζηιφπνπιν θη ε
αγέλλεηε).



ε άιιν παξάδεηγκα, ε γξηνχια εκθαλίδεηαη μαθληθά θαη ηηο ηξεηο θνξέο
ελψ ν ήξσαο βαδίδεη θιαίγνληαο ή θάζεηαη θιαίγνληαο: «Πήξε ην βνπηζί
ζηνλ ψκν θ‟ έπηαζε ην δξφκν θαη πήγαηλε θιαίνληαο. Βθεί πνπ πήγαηλε, ηνπ
βγήθε κπξνζηά κηα γξηνχια θαη ην ξψηεζε: „„Πνχ παο, παηδί, θιαίνληαο;‟‟
„„Πεγαίλσ λα θέξσ λεξφ γηα ην βαθηηζηήξη ηνπ βαζηιφπνπινπ‟‟ ηεο είπε
θαη πήξε ην δξφκν λα πάε. „„Κάηζε παηδί ιίγν‟‟ ηνπ είπε ε γξηνχια, θ‟
έβγαλε απ‟ ηε κέζε ηεο κηα ινπξίδα, ηελ έδσζε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ είπε
[…]‟‟» (31, ΏΣU531, Δ φκνξθε ηεο γεο).



Ο ήξσαο ζπλαληά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπιάλεζήο ηνπ «εθεί πνπ νχηε
πνπιί πεηάκελν δελ πεξλά» έλα γθξεκηζκέλν παξαηεξεηήξην θαη
δηαλπθηεξεχεη εθεί. Σν πξσί ηνπ παξνπζηάδεηαη κηα γξηά πνπ αθνχ ηνλ
δνθηκάζεη, απνθαιχπηεηαη φηη είλαη ε κεηέξα ηεο κνίξαο ηνπ. Σεο δίλεη
ακέζσο αδίζηαθηα θαη κε απηνζπζία ην έλα θαη κνλαδηθφ παμηκάδη ηνπ:
«Δθφληεπε λα θαηειχζεη θαη ην ηξίην δεπγάξη ηα παπνχηζηα θαη εαξρίλεςε
λα απειπίδεηαη, φπνπ έλα πξσί, ηφκνπ εάλνημε ηα κάηηα ηνπ, πνπ
εθνηκνχηαλε κέζα ζ‟ έλα γθξεκηζκέλν θνχια, είδε νκπξνζηά ηνπ κηα γξηά
θησρηά, πνπ εζηεθνχηαλε θαη ηνλ ήβιεπε θαιά θαιά. „„ξα θαιή. Πψο
επξέζεθεο εδσλαλάο, άλζξσπε ηνπ Θενχ;‟‟ […] „„Μπαο έρεηο ιίγν ςσκάθη,
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πνπ είκαη δπν κέξεο λεζηηθηά;‟‟ „„Οχιν νχιν πνπ έρσ είλαη έλα παμηκάδη.
Πάξ‟ ην, κα δε ζα κπνξείο λα ην θαο, γηαηί είλαη πνιχ μεξάδη θαη βιέπσ
πνπ δελ έρεηο δφληηα. Μνχιηαζέ ην κε ην λεξάθη λα καιαθψζεη‟‟. „„Μα
αθνχ δελ έρεηο, γηε κνπ, άιιν. Να κε ζην ζηεξήζσ‟‟. „„Βγψ αληέρσ πην
πνιχ ηελ πείλα, γηαηί ‟καη πην ληνο. Βζχ θαίλεζαη αλήκπνξε, πάξ‟ ην, ζ‟ ην
δίλσ κε νχιε κνπ ηελ ςπρή […]‟‟» Ώθνινπζεί αλάθξηζε απφ ηε γξηνχια
θαη ηειηθά ν ήξσαο ιακβάλεη πνιχηηκεο νδεγίεο γηα ην πψο ζα θαηαθέξεη
λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη γηα ην πψο ζα επηηχρεη ην ζθνπφ ηνπ.
«Μα, ηφκνπ εηέιεςε ε γξηά λα κηιά θαη εζήθσζε ην θεθάιη ηνπ λα ηζε
κηιήζεη θη απηφο, εθείλε είρε γίλεη άθαληε. Σφηεο επίζηεςε πσο ήηαλε ε
κάλα ηζε ηχρεο ηνπ» (24, ΏΣU567Ώ, Δ πεηξσκέλε).


Σέζζεξα επγλψκνλα δψα, επεξγεηεκέλα απφ ηνλ ήξσα πνπ ηνπο έρεη
κνηξάζεη δίθαηα ην θξέαο γηα ην νπνίν κάισλαλ, ηνλ βνεζνχλ: «Μηα κέξα
εθεί πνπ πήγαηλε βιέπεη έλα ιηνληάξη, έλαλ αεηφ, έλα ςάξη θ‟ έλα κπξκήγθη
θ‟ είραλ κπξνζηά ηνπο έλα θνκκάηη θξέαο θαη κάιισλαλ πνην ζα πάξεη ην
πεξηζζφηεξν. Λέεη ηφηε ην ιηνληάξη ζην παηδί „„Έια ζπ λα καο θάλεηο ηε
κνηξαζηά‟‟. Πάεη ην θαθφκνηξν ην παηδί, αλ θαη θνβφηαλ πνιχ κελ ην θάε
ην ιηνληάξη θαη ηνπο κνηξάδεη ην θξέαο» (32, ΏΣU329, Σν ιηνληάξη, ν
αεηφο, ην κπξκήγθη θαη ην ςάξη).



Ο ήξσαο έρεη αξρίζεη ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ πξνο αλαδήηεζε ηνπ γεξν
νξφθνπ, ηνπ φληνο ζην νπνίν είλαη ηακέλνο. πλαληά ην γεξνληάθη ηπραία
κέζα ζ‟ έλα θαθελείν. Σν γεξνληάθη ηνλ θαζνδεγεί θαη ηνλ ζπκβνπιεχεη
θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ζπλνδεχεη θαη ζην καθξηλφ λαπηηθφ ηαμίδη πνπ
θάλνπλ πξνο ην κέξνο φπνπ θαηνηθεί ν γεξν – νξφθνο · κέρξη θαη πνπ
θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ην άγλσζην γεξνληάθη θαηεπζχλεη ζε φια
ηνλ λεαξφ Γηαλλάθε θαη ν ήξσαο αληακείβεη πινπζηνπάξνρα ηνλ
ζπκπαξαζηάηε ηνπ. Ώθνχ απνβηβαζηεί απφ ην πινίν βιέπεη φηη βξίζθεηαη
ζε έλα κέξνο άγξην, ζε «ηφπν άπαην». Ο ήξσαο θφβεη ηα θξχδηα θαη
θηηάρλεη πάλα θαη θηπάξη γηα ην θνχξλν γηα ηε γξηά κάγηζζα πνπ ζπλαληά
ζην δξφκν: «[…] βγαίλεη ζε κηα γπλαίθα θη είρε ηα θξχδηα ηεο καθξηά
ίζακε δσ θάησ θαη δελ έβιεπε. Πάεη θνληά ηεο. Ώπηή κε ηα βπδηά ηεο
πάληδε, κε ηα βπδηά ηεο θνχξληδε. „„Με ιέεη, ζεηα. Θα θαείο‟‟. Πηάλ‟ απηφο,
θάλεη ηξφπν, βξίζθεη έλα ςαιίδη, ηεο θφβεη ηα θξχδηα ηεο. „„Ώ! ιέεη. Πνηφο
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είλαη απηφο πνπ κνπ ‟θακε απηφ ην θαιφ θη είδα θφζκν;‟‟. „„ηάζνπ ιέεη
ζεηα‟‟. Σεο θάλεη θθπάξη, ηεο θάλεη πάλα. Φνχξληζε ηα ςσκηά. „„Μα πψο
λα ζε μεπιεξψζσ απηφ ην θαιφ πνπ κνπ ‟θακεο; […]‟‟ […] „„Παηδάθη κνπ,
λα κ‟ νξθηζηείο ζηεο κάλαο ζνπ ην γάια, πσο δε κε καξηπξάο‟‟». Ώθνχ
βάιεη ηνλ ήξσα λα νξθηζηεί φηη δελ ζα ηελ πξνδψζεη φηη ηνλ βνεζά, ηνπ
εμεγεί ηη πξέπεη λα θάλεη. ηε ζπλέρεηα, κε ηε κάγηζζα ζπλεξγάδεηαη θαη ε
θφξε ηεο Μαξηψ, γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ ήξσα λα αληηκεησπίζεη ην γεξν
νξφθν θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηνπο άζινπο πνπ ηνπ ζέηεη · ην Μαξηψ
γίλεηαη γπλαίθα ηνπ Γηαλλάθε (21, ΏΣU313, Ο γεξν νξφθνο).


Ο ήξσαο επεξγεηεί ηα δψα ζην δξφκν ηνπ γηα ηελ Ξαλζνκαιινχζα θαη
απηά ηνπ δσξίδνπλ κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Πξψηα, ζε κηα ζηάζε ηνπ
γιηηψλεη ηα κηθξά ελφο αεηνχ απφ έλα θίδη πνπ ζα ηα έηξσγε. Λίγν
αξγφηεξα πεξλψληαο κέζα απφ έλα δάζνο, αιιάδεη πνξεία γηα λα απνθχγεη
λα παηήζεη έλα ζηξαηφ απφ κπξκήγθηα θαη ηα ηαΎδεη ζαξάληα ηνπινχκηα
θερξί. Ώξγφηεξα, ζψδεη έλα κεγάιν ςάξη πνπ ζπαξηαξά ζηα ξερά,
ξίρλνληάο ην ζηα βαζηά λεξά (33, ΏΣU531, Ο βαπηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν
ζπαλφο).



ην δξφκν, πάλσ ζε έλα γεθχξη, ν ήξσαο ζπλαληά έλα αξλάθη θαη έλα
ιηνληάξη, ηνπο βάδεη κπξνζηά ηνπο ηε ζσζηή ηξνθή γηα ην θαζέλα, θαη
απηά απφ επγλσκνζχλε ηνπ δίλνπλ απφ κηα ηξίρα ηνπο (3, ΏΣU314, Σν
βαζηιφπνπιν θαη η‟ αζάλαην λεξφ).



ε άιιε πεξίπησζε, ε γξηά κάγηζζα πξνεηδνπνηεί ηνλ ήξσα φηη ζην δξφκν
ηνπ ζα ζπλαληήζεη δψα ζε αλάγθε θαη ηνλ πξνηξέπεη λα ηα ζπλδξάκεη:
«ην δξφκν ζα ζπλαληήζεηο κειηηάθνπο θαη ζα πξνζέμεηο λα κελ ηζη
παηήζεηο. Θα ζπλαληήζεηο θαη έλαλ αεηφ λα θιαίεη θαη έλα θξαζθί
κέιηζζεο λα ζηελνρσξνχληαη, πνπ ηζη πεηξάδνπλε νη πνληηθνί. Να
ζηακαηήζεηο λα ηζη βνεζήζεηο θη απηνχο, φπσο εβνήζεζεο θη εκέλα» (22,
πεξηέρεη ην ΏΣU554, Δ επθή ηνπ παηέξα).



ηελ παξαιία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο βαζηινπνχιαο,
ν ήξσαο βξίζθεη δχν θιέθηεο πνπ καιψλνπλ θαη κε ηέρλαζκα ηνπο αξπάδεη
ηα καγηθά αληηθείκελα πνπ έθιεςαλ απφ ηε δξαθνζπειηά. «„„Β, ινηπφλ,
φζν αιάξγα είλαη ην δεληξάθη, ηφζν αιάξγα είλαη θαη ην βξαράθη. Θα
ηξέμεηε σο εθεί, θαη ζαξζήηε πίζσ. Σα κπνηίληα θαη ηε ζθνχθηα ζα η‟
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αθήζεηε ζε κέλα. πνηνο γπξίζε πξψηνο, ζα πάξεη εθείλν πνπ ζέιεη!‟‟ […]
Σξέρνπλ νη δχν θιέθηεο, θάζεηαη ην ηζνκπαλφπνπιν, θνξάεη ηα κπνηίληα,
βάδεη ηε ζθνχθηα θαη ράτληε! Ώπφ δσ έθακε ε βαζηινπνχια! Σνπο αθήλεη
γεηα θαη ζαλ αέξαο μερχλεηαη ην θαηφπη ηεο». (53, ΏΣU306, Δ
βαζηινπνχια πνπ ραιλνχζε ηα παπνχηζηα ηεο).


Ώληίζηνηρε ζθελή δηαδξακαηίδεηαη θαη φηαλ ζε κηα εξεκηά ν ήξσαο
ζπλαληά δπν αλζξψπνπο πνπ θηινληθνχλ. Σνπο ξσηά ηελ αηηία θαη κε
ηέρλαζκα αξπάδεη πεχθν, θαπέιν θαη ζπαζί, φηαλ κάζεη ηηο καγηθέο ηνπο
ηδηφηεηεο: «„„Βγψ λα ζαο ηα κνηξάζσ. ζα ξίμσ πέξα ηε καγθνχξα θαη ζεηο
λα ηξέμεηε θη φπνηνο ηελ πάξεη πξψηνο ηε καγθνχξα, εγψ ζα ηνπ έρσ
μερσξηζηά ηα πξάγκαηα, λα ηα πάξεη‟‟. Σξέρνληαο απηνί γηα λα πηάζνπλ ηε
καγθνχξα, απηφο θνξάεη ην θαπέιν, ρψλεηαη ην ζπαζί θαη αλεβαίλεη πάλσ
ζηνλ πεχθν θαη γέλεηαη άθαληνο» (18, ΏΣU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο).



Ο Γηαλλάθεο ζηε ζηάζε πνπ θάλεη γηα λα μεθνπξαζηεί ζηελ πνξεία ηνπ
πξνο ην ιηκάλη, ζθνηψλεη, έλαλ ιεζηή πνπ ηνπ επηηίζεηαη θαη παίξλεη ηνλ
καγηθφ βνχξδνπια πνπ θνξά ζηε κέζε ηνπ, αθνχ ηπραία πάλσ ζηελ πάιε
αλαθαιχςεη

φηη

είλαη

καγεκέλνο:

«αλ

άλνημε

ηα

κάηηα

ηνπ

παξαδαιηζκέλνο αθφκα, γχξεπε λα βγάιεη ην βνχξδνπια απφ ηε κέζε ηνπ,
λα ηνλ βαξέζεη. Υχλεηαη πάλσ ηνπ ν Γηαλλάθεο, ιέεη: „„αλ πην θαιά ζα
ρηππά ν βνχξδνπιαο απ‟ ην ρέξη κνπ!‟‟ Σνλ αξπάδεη, θνπαλά κηα ηνπ
ιεζηή. Ο βνχξδνπιαο ήηαλε καγεκέλνο. πνπ ρηππνχζε κηα θαη θάησ.
Ώπεζαίλεη ν ιεζηήο» – Ο βαζηιηάο ηεο πνιηηείαο, ζε αληαπφδνζε γηα ην φηη
ν Γηαλλάθεο λίθεζε ηα ζαξάληα πεηξαηηθά θαξάβηα ηνχ θηηάρλεη έλα ρξπζφ
ηζεθνχξη. Βίλαη ην κφλν δψξν πνπ δέρεηαη ν ήξσαο, θαη κ‟ απηφ εμνληψλεη
ηε θνβεξή Γνξγφλα: «„„Γηαηί δελ ζα γπξίζσ; ζνη δε γχξηζαλ, ην ‟ζειαλ
θαη δε γχξηζαλ! Βγψ ζα πάσ θαη ζα γπξίζσ! Μφλν ζέισ λα κνπ θάκεηε έλα
ηζεθνχξη αιχγηζην, ρξπζφ, πνπ ην ‟ρσ αλάγθε!...‟‟ Σνπ ‟θακαλ ην
ηζεθνχξη, κπήθαλ ζηα θαξάβηα, θχγαλε» (20, ΏΣ301ΐ (ATU301), Ο
Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο).
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Γ. ΗΗ. γ. πλάληεζε ζην (ππόγεην) παιάηη, ζηνλ πύξγν ή ζηε ζπειηά ηνπ
δξάθνπ (αξάπε) πνπ βξίζθεηαη ζην δάζνο ή ζηνλ θάκπν – πλάληεζε ζην ζπίηη
ηνπ κάγνπ
Ώλ ζεσξήζνπκε ην πξφζσπν ηεο κάγηζζαο θαη ηα ηζνδχλακα κε απηή πξφζσπα
σο θξνπξνχο ηεο εηζφδνπ ηνπ θφζκνπ ησλ λεθξψλ, ηφηε θαη ε θαηνηθία ησλ φλησλ
απηψλ πεξηγξάθεηαη σο «έλα θπιάθην. Αελ ζα θαηαθέξεη (ν ήξσαο) λα πεξάζεη ην
ζχλνξν αλ πξνεγνπκέλσο δελ ππνζηεί αλάθξηζε θαη δνθηκαζία ζρεηηθά κε ην αλ
κπνξεί λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ».177 ηελ ππνελφηεηα γηα ην θαιπβάθη ηεο
κάγηζζαο πάλσ ζε πνδαξάθηα θφηαο, ν Propp ζεκεηψλεη: «Χο ην αξραηφηεξν
ππφζηξσκα κπνξεί θαλείο λα ζεσξήζεη ην θηίζηκν κηαο θαιχβαο κε κνξθή δψνπ θαηά
ην ηειεηνπξγηθφ ηεο κχεζεο. ε απηφ ην ηειεηνπξγηθφ ν κπνχκελνο θαηέβαηλε ηξφπνλ
ηηλά κέζσ απηήο ηεο θαιχβαο ζην πεδίν ηνπ ζαλάηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαιχβα έρεη
ηνλ ραξαθηήξα ελφο πεξάζκαηνο ζηνλ άιιν θφζκν. ηνπο κχζνπο ράλεηαη ήδε ε
κνξθή δψνπ ηεο θαιχβαο, αιιά ε πφξηα θαη ζηα ξσζηθά παξακχζηα νη θνιψλεο
δηαηεξνχλ ηε δσνκνξθηθή ηνπο εμσηεξηθή εκθάληζε».178 ηα ειιεληθά παξακχζηα
σζηφζν δελ έρεη δηαηεξεζεί ν δσνκνξθηθφο ραξαθηήξαο ηεο θαηνηθίαο ηνπ δσξεηή. Ο
ήξσαο φκσο πνιχ ζπρλά πεξλά ζε έλα ππεξθπζηθφ βαζίιεην, κέζα απφ ηελ θαηνηθία
ηνπ δξάθνπ.


Με ηε βνήζεηα ελφο ηερλάζκαηνο, ν ήξσαο θάλεη ηνλ δξάθν λα πηζηέςεη
φηη ηνλ γέλλεζε, φηαλ ελψ νδνηπνξεί κπαίλεη ζηε ζπειηά ηνπ γηα λα
δηαλπθηεξεχζεη. Ο ήξσαο θφβεη ηα καθξηά θξχδηα θαη πιέλεη ηα κάηηα ηνπ
δξάθνπ θαη ηνλ θαινπηάλεη, κέλνληαο καδί ηνπ γηα ιίγν δηάζηεκα, σο
ζεηφο γηνο. «Σνπ έδσθε ηα θιεηδηά απφ ηηο θάκαξεο θαη γχξηδε ζ‟ φιν ην
παιάηη ηνπ δξάθνπ. Βίρε πηα ζηα ρέξηα ηνπ φια ηα θινπξηά θαη ηα
ρξπζαθηθά θη ν δξάθνο η‟ αγαπνχζε, ηάρα πσο ήηαλ δηθφο ηνπ γηνο. Ώιιά
θαη ην παηδί ηνλ πεξηπνηφηαλ · ηνπ έθνςε ηηο ηξίρεο απφ ηα θξχδηα ηνπ, ηνπ
έπιπλε ηα κάηηα ηνπ · είδε ν δξάθνο ηνλ ήιην πνπ είρε ρξφληα λα ηνλ ηδή.
Σν παηδί ηνλ θαιφπηαλε, ηφζα θαιά πνπ βξήθε απ‟ απηφλ, αιιά δελ
μέραζε θαη ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ αιεζηλφ θαη ηελ παξαγγειηά ηνπ» (30,
ΏΣU550, Δ εθθιεζηά θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη).
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 68.
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 74.
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Ο δξάθνο βγαίλεη απφ ηνλ πχξγν ηνπ θαη βξίζθεη ηνλ ήξσα λα θνηκάηαη
θάησ απφ έλα δέληξν: «Σν θνηηάδεη, ην πηάλεη ηα ρεξάθηα ηνπ, ην θνξκί
ηνπ θαη ιέεη: „„Λίγν αδχλαην είλαη, πξέπεη λα ην ζξέςσ, γηα λα ην
θάσ!‟‟». Παξαθηλεί ην Γηαλλάθε λα πάλε κέζα, ην παηδί αξλείηαη θαη
πξνθαιεί ην δξάθν: «Υπκάεη ν δξάθνο, αξπάδεη ην παηδί, ην ρψλεη σο ηνλ
αζηξάγαιν κέζ‟ ζηε γε. Ώξπάδεη ν Γηαλλάθεο ην δξάθν, ηνπ δίλεη κηα,
ηνλ ρψλεη σο ηα γφλαηα ζηε γε. Λέεη ν δξάθνο: „„Πάεη! Με λίθεζεο! Σψξα
εγψ ζα θχγσ. Σνχηα εδψ ζ‟ απνκείλνπλ φια δηθά ζνπ. Πάξε απηά ηα
θιεηδηά […]‟‟» (43, ΏΣ ⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).



Ο ήξσαο αθνχεη κηα θσλή λα ηνλ ξσηά: «„„Β! θαιφ παηδί, πνπ παο ζα
θάηνπ; δελ μέξεηο πσο εδψ δελ έξρεηαη νχηε πνπιί πεηάκελν;‟‟». Χζηφζν
δελ απαληά θαη εμαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ: «Ώπηφο ην ζθνπφ ηνπ,
θηάλεη ζηνλ θάκπν, θαη θεη βιέπεη λα βγαίλε απφ έλαλ πχξγν έλαο
αξάπαξνο κε θάηη αρείιεο πνπ θξέκνληαλ σο ην ζαγψλη ηνπ, θαη ιέεη ηνπ
παηδηνχ. „„ΐξε ζπ, δελ μέξεηο πσο φπνηνο έξηε εδψ ηνλ βάδσ θαη
παιέβνπκε;‟‟ […] Ο αξάπεο είρε δπν ρσξάθηα, ην έλα ήηαλ ρσκαηέλην
θαη η‟ άιιν κνιπβέλην · βάδεη ινηπφλ ην παηδί ζην ρσκαηέλην, κπαίλεη θαη
θείλνο ζην κνιπβέλην. Ώξρίδεη πξψηνο ν αξάπεο, δίλεη κηα ηνπ παηδηνχ,
ρψλεηαη ίζακε ηα γφλαηα · ζεθψλεηαη ην παηδί, δίλεη κηα ηνπ αξάπε, πάεη
ίζακε ηε κέζε · μαλαζεθψλεηαη ν αξάπεο, δίλεη κηα ηνπ παηδηνχ, ρψλεηαη
ην παηδί ίζακε ην ιαηκφ. […]». Σφηε ν ήξσαο δίλνληαο ην καραίξη ηνπ
ζηνλ αξάπε, παξαδίδεηαη γηα λα ηνλ απνθεθαιίζεη. «„„ρη παηδί κνπ, ηνπ
ιέεη ν αξάπεο, επεηδή είζαη λένο θαη ζε ιππάκαη, δελ ζε ραιψ, παξά ζα ζ‟
έρσ ζηνλ πχξγν λα κε ‟πεξεηάο‟‟. Καη ακέζσο πάλε κε ην παηδί ζηνλ
πχξγν, θαη θεη ην σδήγεζε ηη ζα θάλε» (49, ΏΣU 302, άηηηιν).



Καηά ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ κέζα ζε βνπλά θαη ζε ιαγθάδηα, ν ήξσαο
βιέπεη ηνλ πχξγν ηνπ δξάθνπ θαη κπαίλεη θαηαηαιαηπσξεκέλνο.
Ώξγφηεξα έξρεηαη ν ηπθιφο δξάθνο - βνζθφο θαη ν ήξσαο κε ηέρλαζκα
ηνλ παξαπιαλά φηη είλαη παηδί ηνπ. Ο δξάθνο αθνχ ηνλ ρηππήζεη ηξεηο
θνξέο δπλαηά κε γξνζηά θαη ν ήξσαο πάιη κε ηέρλαζκα γιηηψζεη, ν
δξάθνο γίλεηαη θηιηθφο απέλαληί ηνπ, ηνλ πηνζεηεί θαη ηνλ βνεζά. Ο
ήξσαο ραξίδεη ζηνλ δξάθν μαλά ηελ φξαζή ηνπ θιέβνληαο απφ ηηο
λεξάηδεο ηα δπν ρξπζά κήια πνπ είλαη ηα κάηηα ηνπ: «[…] ηνλ ήθακελ ν
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δξάθνο παηδί ηνπ θαη ηνλ είρε ζαλ ηελ ςπρή ηνπ. […] „„[…] θαη ζα
θάζεζαη ζ‟ ηνλ πχξγν λα ηξσο, λα πίλεο θαη λα κε βνεζάο θαη κέλα ηνλ
θακκέλν, πνπ δελ έρσ κάηηα‟‟. „„Καιφ, ηνπ θάλεη, κπακπά, φ, ηη κε
δηαηάμεηο ζα θάλσ‟‟. […] Όζηεξα πηάλεη θαη θξνθαιεί ηνλ πχξγν, βάδεη
ην θαζέλα πξάγκα ζ‟ ηνλ ηφπν ηνπ, αλάβεη θσηηά, πιχλεη ηα θαδάληα · θ‟
έξρεηαη ν δξάθνο θαη ηα βξίζθεη νχια ζαλ πνπ ηα ‟ζειε, θαη ηφηεο
επθαξηζηήζεθε ίζηα κε ηελ άθξηα. Έηζη ην ινηπφ εθαινπεξλνχζαλ θ‟ νη
δπν, θη ν δξάθνο πεηα δφμαδε ην Θεφ, πνπ ηνπ ‟ζηεηιε έλα παηδάθη θαη ηνλ
θνηηάδεη ζ‟ ηα γεξαηηά ηνπ» (36, ΏΣU725, Ο θαζίδεο)
Δ ζρέζε ζεηνχ παηέξα - ζεηνχ γηνπ αλάκεζα ζηνλ δσξεηή θαη ζηνλ ήξσα
εληνπίδεηαη θαη ζην επφκελν παξάδεηγκα. Χζηφζν ζην ηέινο, ν ίδηνο ν κάγνο
απνθαιχπηεη φηη ν ήξσαο δελ είλαη πξαγκαηηθφο γηνο ηνπ. ηελ πνιηηεία ηεο
Πεληάκνξθεο, ν ήξσαο κπαίλεη ζηε δνχιεςε ελφο ινπηξάξε, ρσξίο λα μέξεη φηη είλαη
κάγνο: «αλ έκαζε ν Φψηνο λα ζθίδεη ηα μχια, ηνπ ιέεη ν κάγνο: „„Φζάλεη γηα ζήκεξα
ε δνπιεηά, ηψξα πεο κνπ ηίλνο γηνο είζαη‟‟. Ο Φψηνο θνληνζηάζεθε, ν ινπηξάξεο
φκσο ηνπ ιέεη: „„Με κνπ θξχςεηο ηίπνηε, γηαηί ηα μέξσ φια, θφκε θαη γηαηί ήξζεο
εδψ. Βπεηδή φκσο εζχ άθνπζεο ηε ζπκβνπιή ηνπ παηέξα ζνπ, φ, ηη πνζείο ζα γίλεη.
Θα ζε ζηείισ ζην παιάηη λα δεηο ηε βαζηινπνχια […]‟‟». ηαλ αξγφηεξα
ζπιιακβάλνπλ ηνλ ήξσα ζην δσκάηην ηεο βαζηινπνχιαο, ηνλ θπιαθίδνπλ. «Σνλ
ξσηνχλ: „„Σίλνο γηνο είζαη;‟‟ „„Σνπ ινπηξάξε‟‟, ιέεη απηφο». Σειηθά ν κάγνο
ππεξαζπίδεηαη ηνλ ήξσα κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ, επηδεηθλχνληαο ηε καγηθή
δχλακή ηνπ. «Μφιηο ηνλ πεηνχλ (ηνλ κάγν), απηφο βξίζθεηαη θαζηζκέλνο αληίθξπ ζην
βαζηιηά θαη θνπβεληηάδεη. „„Σί ιέγακε, ινηπφλ, ζπκπέζεξε;‟‟. Σφηε πηα ηξφκαμε κε ηα
ζσζηά ηνπ ν βαζηιηάο. „„Έια λα ζηάμνπκε ηα πξάκαηα θαη λα παληξέςνπκε ηα παηδηά
καο‟‟. „„Ώ, κπξάβν, έηζη δα βαζηιηά κνπ, κάζε φκσο, πσο απηφ ην παιηθάξη δελ είλαη
γηνο κνπ, παξά ηεο ηάδε ρψξαο βαζηιηάο, πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δηθή ζνπ, θαη
ήξζε εδψ κφλν θαη κφλν γηα ηελ θφξε ζνπ‟‟» (12, ΏΣU562, Δ Πεληάκνξθε).
Γ. ΗΗ. δ. πλάληεζε ζηελ θαηνηθία ηεο κάγηζζαο ή ζηελ θαηνηθία
(κειινληηθνύ/ήο) ππεξθπζηθνύ/ήο ζπδύγνπ


ηνλ πχξγν ηεο κάγηζζαο φπνπ θηάλνπλ θαη κπαίλνπλ γηα λα
μεθνπξαζηνχλ, ην παπαδφπνπιν θξπθαθνχεη κηα ζπδήηεζή ηεο κε ηελ
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θφξε ηεο θαη καζαίλεη έλα πνιχηηκν κπζηηθφ: «Ώθφκα δελ είρε πεη ην ιφγν
ηνπ, θαη λα ε θαιή ζνπ λνηθνθπξά, κηα κάγηζζα κε ηελ θφξε ηεο. Καζψο
βιέπεη ην λην μαπισκέλν, ε θφξε γπξίδεη θαη ιέεη ηεο κάλλαο ηεο „„Μάλλα,
άλζξσπνη ήξζαλ ζην ζπίηη καο‟‟ „„ΐιέπε θαη κε κηιάο, ηεο θάλεη, άθεζέ
ηνπο θη‟ αέξα θνπαλίδνπλ‟‟ „„Μα γηαηί κάλλα; Να κε κε ραξήο, αλ δε κνπ
πεο‟‟ „„ΐξε θνξίηζη κνπ, ηη ζε κέιεη θαη ξσηάο; Ώπηνί είλαη δπν θαη
πεγαίλνπλ γηα ηελ πην φκνξθε ηνπ θφζκνπ, κα πνιεκνχλ ηνπ θάθνπ · γηαηί
ζηε κέζε είλαη ζάιαζζα […]‟‟. Σν παπαδφπνπιν, φζν κπνξνχζε, άλνηγε
η‟ απηηά ηνπ» (46, ΏΣU516, Σν βαζηιφπνπιν θαη ην παπαδφπνπιν).


Δ εξσίδα, κεηά απφ πνιχρξνλε πεξηπιάλεζε, θηάλεη ζηελ άθξε ηνπ
θφζκνπ θαη ζπλαληά κηα ηζηγγάλα, πνπ ηεο ππνδεηθλχεη λα αλαδεηήζεη ηε
γξηά ζηνλ πχξγν κε ηηο λεθξνθεθαιέο: «Μεηά απ‟ απηέο ηηο ζπκβνπιέο, ε
ηζηγγάλα έθπγε. Δ βαζηινπνχια ηξάβεμε πάιη ην δξφκν ηεο θη είδε ηνλ
πχξγν. Βθεί ρηχπεζε θαη ηεο άλνημε ε γξηά ηελ πφξηα. Δ γξηά ηε ξψηεζε:
„„Σί ζέιεηο εδψ πέξα;‟‟ „„Ήξζα λα βξσ ηελ ηχρε κνπ‟‟. Δ γξηά ηεο ιέεη:
„„Βδψ ζα ηελε βξεηο, αλ κ‟ αθνχζεηο ηη ζα ζνπ πσ‟‟ […]» (38, ΏΣ425G
(ATU425A), Ο Υξπζνβεξγαξήο).



Ο ήξσαο θηάλεη θαη δηαλπθηεξεχεη ζην ζπίηη κηαο γξηάο πνπ απφ πάλσ ηνπ
βξίζθεηαη ην παιάηη ηεο κνξθεο ηνπ ηφπνπ. Παίδεη ηακπνπξά θαη ε
κνξθε γνεηεχεηαη θαη ηνλ θαιεί γηα λα ηνλ γλσξίζεη: «Πήγε ην παηδί
ζηελ φκνξθε θαη ην ξσηνχζε, απφ πνηφλ ηφπν είλαη, θαη ηνπ είπε, πσο
πνιχ ηεο άξεζε ν ηακπνπξάο, θαη ζέιεη λα ηνλ πάξε άληξα. „„Κ‟ εγψ , είπε
ην παηδί, γηα ηνχην ήξζα‟‟ „„χξε λα πεο ηνπ παηέξα κνπ‟‟, ηνπ είπε απηή,
„„πσο ζέιεηο λα κε πάξεηο γηα γπλαίθα, θη φ, ηη ζνπ πε λα ξζήο λα κνπ
πεο‟‟». Δ κνξθε δεηά απφ ηνλ ήξσα λα ηεο παίδεη ηακπνπξά θαη εθείλε
ηνλ ζπκβνπιεχεη πψο λα θαηαθέξεη ηα δχζθνια δεηήκαηα πνπ ηνπ ζέηεη ν
παηέξαο ηεο, πξνζθέξνληάο ηνπ θαη καγηθά δψξα (41, ATU303, Σα δίδπκα
αδέιθηα).



Δ κάγηζζα – δξάθνο επηηίζεηαη ζε έλα ράλη φπνπ ν ήξσαο ζηακαηά θαη
μεπεδεχεη · αθνχ ρηππεζεί κηα θνξά απφ ην ζπαζί ηνπ ήξσα
κεηακνξθψλεηαη ζε φκνξθε θνπέια. «Έκεηλε κνλαρφο ηνπ κεο ζην ράλη.
Όζηεξηο απφ ιίγελ ψξαλ αθνχεη κηα κνπγθαξηά, εζείζηεθελ ην ράλη.
Θσξεί ην δξάθν θη έξρεηαη, νιφηζα πάλσ ηνπ. Άκα θαη ηνπ εθφληεςελ,
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ηξαβά ην ζπαζί ηνπ, ηνπ δίλεη κηα, ηνλ έβαιελ θάησ. Παξαηεξά, δελ
επέζαλελ. Βγίλεθε κηα φκνξθε θνπέια θη εζεθψζεθε πάλσ θαη ηνλ εζψξεη
θαηάκαηα». ηαλ ν γηνο ηεο ιηνληάξελαο θηάλεη ζην παιάηη ηεο, ε
κάγηζζα πξνζπαζεί λα ηνλ παξαπιαλήζεη φηη είλαη ε ίδηα ε αθίιεηε πνπ
εθείλνο αλαδεηά γηα λα θαηαθηήζεη. ΐιέπνληαο φκσο φηη ν ήξσαο δελ ηελ
πηζηεχεη αιιά επηκέλεη ζην ζθνπφ ηνπ, απνθαζίδεη λα ηνλ βνεζήζεη: «Οη
δνχιεο εθάκαλ θαζψο ηνπο επαξάγγεηιελ ε θπξά ηνπο. Άκα ηνπ είπαλ πσο
θείλν είλ‟ ην παιάηη ηεο αθίιεηεο, δελ ηνπο επίζηεςε. Σνπο ιαιεί: „„Αελ
είλ‟ ηνχην ην παιάηη ηεο αθίιεηεο, γηαηί κνπ είπαλ πσο ζελά πάζσ πνιιά
θαθά ψζπνπ λα κπσ κέζα‟‟». Δ κάγηζζα πξνζπαζεί παξ‟ φια απηά λα ηνλ
εκπνδίζεη: «„„Βγψ, ηνπ ιαιεί, είκαη κάγηζζα θαη μέξσ. Σελ αθίιεηε ηήλε
πξνζέρνπλ ζαξάληα δξάθνη. Πνχ λα ζ‟ αθήζνπλ δσληαλφ λα θνληέςεηο;
Αελ είλαη θξίκα λα πα λα ραζείο έηζη ιεβέληεο‟‟. Σεο είπελ θαη θείλνο πσο
δελ αιιάζζεη ην ζθνπφ ηνπ, θη α ραζεί, αο ραζεί. ηη θη είδελ ε θνπέια
πσο δελ δέρεηαη, εζθέθηε λα ηνπ παξαγγείιεη ηη λα θάκεη» (16, ⃰667B (δελ
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ AT/ATU), Δ αθίιεηε).


Βπεηδή εξσηεχεηαη ηνλ ήξσα θαη ζπγθηλείηαη απφ ην ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ
ηνπ, ε Πεληάκνξθε ηνπ δίλεη ην καγηθφ δαθηπιίδη ηεο γηα λα ηνλ
πξνζηαηεχεη, φηαλ εθείλνο θηάζεη θαη θηινμελεζεί απφ ηνπο γνλείο ηεο ζην
παιάηη ηνπ απέξαληνπ θάκπνπ (ζχλνξν ηεο άθξεο ηεο γεο). «„„Έγλνηα
ζνπ, θφξε κνπ, (ηεο είπε πάιη ε κάλλα ηεο), θη εκείο έρνκε ηξφπν λα ην
βνεζήζσκε ην βαζηιφπνπιν, κηα θνξά πνπ ην ‟ξημε ε Μνίξα ζην ζπίηη
καο. νπ έρσ πεη πνιιέο θνξέο, φηη ην δαρηπιίδη πνπ ζνπ είραλ ραξίζεη νη
Μνίξεο πξνθπιάεη απφ θάζε θαθφ φπνηνλ ην θνξεί. Σψξα θξέκεηαη απφ ην
ζέιεκά ζνπ λα γπξίζε ή λα κε γπξίζε ην βαζηιφπνπιν πίζσ. Ώλ
απνθαζίζεο λα ηνπ δψζεο απηφ ην δαρηπιίδη, ζε ιίγεο κέξεο ζα ηνλ
θαινδερηνχκε · εηδεκή, δε ζα ηνλ μαλατδνχκε · γηαηί ψζπνπ ζα θνξάεη ην
δαρηπιίδη ζνπ, δελ είλαη δπλαηφ λα πάζε ηίπνηε‟‟. Λέγνληαο απηά ηα ιφγηα
ε κάλλα ηεο, ε Πεληάκνξθε ηφζν επραξηζηήζεθε θαη ηφζν ράξεθε, πνπ
θνηκήζεθε ζηε ζηηγκή. […]». Λίγν αξγφηεξα βιέπεη ζε φλεηξν φηη ην
βαζηιφπνπιν εηνηκάδεηαη λα αλαρσξήζεη. «„„Μάλλα κνπ, θεχγεη ην
ΐαζηιφπνπιν, θαη ηξέμε γιήγνξα λα ην πξνθηάζεο, λα ηνπ δψζσκε ην
δαρηπιίδη‟‟» (51, ATU551, Σν αζάλαην λεξφ).
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Κάζε κέξα, ζην δξφκν ηνπ γηα ην θπλήγη, ην βαζηιφπνπιν ραηξεηά κηα
γξηά θαη ζπρλά κάιηζηα ελφο δίλεη θηινδψξεκα. Δ γξηά ελφο εχρεηαη,
παξνηξχλνληάο ηνλ λα πάξεη ηελ Ώρειψλα. Ο ήξσαο παίξλεη ζην ζπίηη ηνπ
κηα ρειψλα πνπ ζπλαληά θάζε θνξά πνπ πνηίδεη ην άινγφ ηνπ ζην πνηάκη.
Ώπνδεηθλχεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα ππεξθπζηθή θνπέια – ρειψλα. Σελ
παληξεχεηαη θαη εθείλε ηνλ βνεζά θαη ηνλ θαζνδεγεί κέλνληαο ζην ζπίηη
ελφο. Δ Ώρειψλα είλαη θπξία ελφο αξάπε πνπ βγαίλεη απφ ην πνηάκη. ‟
απηφλ ζηέιλεη θάζε θνξά ηνλ ήξσα γηα λα ηνπ παξάζρεη καγηθά κέζα:
«Ώπηή ηνλ θαζεζπράδεη θαη ηνλ ζηέιλεη λα ρηππήζε ην λεξφ κ‟ έλα
βηηζαιάθη, γηα λα θαλεξψζε ν αξάπεο, θαη λα ηνπ δεηήζεη ην πξνδχκη.
[…] Σν ιέεη ζηε γπλαίθα ηνπ θαη απηή ηνλ ζηέιλεη πάιη ζηνλ αξάπε.
Υηππά ην λεξφ, παξνπζηάδεηαη ν αξάπεο θαη ηνπ ην ιέεη. […] Ώπηή ηνλ
ζπκβνχιεςε λα πάε

ζηνλ αξάπε λα ηνπ δψζε έλα άινγν λα ην

θαβαιιηθέςε […]» (28, AT465C (ATU465), Δ Ώρειψλα).


Δ κεηέξα ηνπ ήξσα ηνλ ζπκβνπιεχεη πνχ ζα βξεη γπλαίθα φπσο ηελ
επηζπκεί, φηαλ ηεο εμεγεί ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν απνθεχγεη ην γάκν:
«„„Μα πνχ λα ηε βξεηο, ιέεη, παηδάθη κνπ, ηέηνηα γπλαίθα, άζπξε ζαλ ην
ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην αίκα; Σέηνηεο είλαη νη αλεξάηδεο ζηνλ θάησ
θφζκν‟‟ «„„Να κε πεηο, ιέεη, πνπ είλαη, λα πάσ λα ηε βξσ‟‟ „„Να παο, ιέεη,
ζηνλ θάησ θφζκν θαη λα βξεηο ηεο Λάκηαο ηε δπραηέξα. Κείλε είλαη, φπσο
ηε ζέιεηο‟‟» (44, ATU310, Σεο Λάκηαο ε δπραηέξα).

ηνλ πχξγν ηνπ θάκπνπ, ην ζεξίν κε ηα ηξία θεθάιηα, εμεπκεληζκέλν απφ ηνλ
ήξσα πνπ ηνπ πξνζέθεξε ηξία αξληά, ηνλ ζηέιλεη ζηελ αδεξθή ηνπ ηε δξάθαηλα,
δίλνληάο ηνπ έλα γξάκκα γη‟ απηή. Ο ήξσαο ηε βξίζθεη ζηνλ πχξγν ηεο λα παλίδεη κε
ηα ζηήζε ηεο θαη ηελ εμππεξεηεί θηηάρλνληάο ηεο πάλα απφ ην δσλάξη ηνπ. Δ
δξάθαηλα εηνηκάδεηαη λα ηνλ θαηαζπαξάμεη θαη ν ήξσαο ηεο δίλεη ηφηε ην γξάκκα απφ
ηνλ αδειθφ ηεο: «Ώπηή βγήθε απάλσ λα ηξνρίζεη ηα δφληηα ηεο λα θαηέβεη λα ηφλε
θάεη. Σφηεο ηεο ιέεη απηφο „„Έια θαη ζνπ ‟θεξα έλα γξάκκα απ‟ ηνλ αδεξθφ ζνπ‟‟.
θαηέβεθε θάησ κε ηφζε ραξά, δηάβαζε ην γξάκκα, θαη ηνπ ιέεη „„Ση ράξε ζέιεηο ζπ
απ‟ η‟ εκέλα ηψξα πνπ ‟ρα ηφζα ρξφληα λα κάζσ απ‟ ηνλ αδεξθφ κνπ θαη κνπ ‟θεξεο
ην γξάκκα‟‟. „„Άιιε ράξε δε ζέισ · κπαο θη είδεο θαλέλαλ αεηφ λα πεξλά λα βαζηάεη
θαλέλα καζηξαπά;‟‟ „„Ώρ! παηδάθη κνπ, θεη πνπ πάεη ν καζηξαπάο δελ κπνξείο λα
παο, γηαηί ηφλε θπιάλε ζαξάληα δξάθνη κέζα ζ‟ έλα πεξηβφιη · κφλν λα ζ‟ νξκελέςσ
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θη αλ ηφλε πάξεηο, ηφλε πήξεο, εηδεκή, αο ιείπεη. […] „„Ώρ! παηδάθη κνπ, απηνχ πνπ ζ‟
έζηεηιαλ δε ζα γπξίζεηο! Σν θαιχηεξφ είλαη λα κελ παο‟‟. „„ρη εγψ ζα πάσ θη αο κε
γπξίζσ‟‟. „„Σψξα ζα ζ‟ νξκελέςσ· […]‟‟». Ώιιά θαη ηξίηε θνξά ηνλ θαζνδεγεί ηη λα
θάλεη γηα λα θεξδίζεη ηε βαζηινπνχια. «Έηζη ηνπ ‟πε ε γξηά, έηζ‟ έθακε». Καηά ηελ
επηζηξνθή ηνπ, ν ήξσαο δέρεηαη πνιιά καγηθά δψξα – απνδείμεηο γλεζηφηεηαο, απφ
ηε γξηά δξάθαηλα, ηνλ Νηεξβίο, ηνπο δξάθνπο θξνπξνχο, αιιά θαη ην ηξηθέθαιν
ζεξίν. Με ηε βνήζεηα ησλ καγηθψλ αληηθεηκέλσλ, απνθαιχπηεη ηελ απάηε πνπ
ζηήλνπλ ζε βάξνο ηνπ ηα δχν κεγαιχηεξα αδέξθηα ηνπ θαη απνθαζίζηαηαη (17,
ATU550, Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ).
Δ εξσίδα πξνδίδεη ην κπζηηθφ ηνπ ππεξθπζηθνχ αξξαβσληαζηηθνχ ηεο θαη ηφηε
ν θχινο ηε δηψρλεη απφ ην ππφγεην θαηαθχγηφ ηνπ, αθνχ ηεο δψζεη κηα ηξίρα απ‟ ην
θεθάιη ηνπ: «Δ γιπηζ‟ εηά (γηαγηά) επηχο εηηλάρηεηζ‟ε (ηηλάρηεθε) ηζ‟ εδίλεηζ‟ε
(έγηλε) πάιη ζηζ‟χινο (ζθχινο), ηζ‟αη ηεο έπε: „„Έια λα πάξεο ηα ξνχρα ζνπ ηζ‟αη λα
θχεο‟‟. Άκα ηελ έβγαιε απφ πάλσ απφ ην θαηαθχδην, ηεο έδσηζ‟ε κηάλ dξίρα απφ ην
ηζ‟εθάιη (θεθάιη) ηνπ ηζ‟αη ηεοε ιέεη: „„Πάξ‟ηελ απηή ηζ‟αη άκα κε ρξεηαζηήο λα
ηελε ηζνπξίζεο ηζ‟αη ζα παξνπζηαζηψ‟‟» (48, AT425K (ATU 884), Σν καεκέλν
παιηθάξη).
Γ. ΗΗ. ε. πλάληεζε ζηελ θαηνηθία ηνπ απαγσγέα


Σξεηο αδεξθέο βαζηινπνχιεο βξίζθνληαη αηρκάισηεο ησλ δξάθσλ ζε ηξεηο
εξεκηθνχο πχξγνπο πνπ ζπλαληά ζηελ πνξεία ηνπ ν ήξσαο. Σνπ δεηνχλ λα ηηο
απειεπζεξψζεη θαη ζε αληάιιαγκα ηνλ βνεζνχλ θαη ηνπ παξέρνπλ ηα καγηθά
κέζα: «Πήγαηλε πήγαηλε, δελ έβιεπε θαλέλα… θακηά θνξά βιέπεη απφ καθξηά
έλαλ πχξγν, ιέεη „„Αφμα ζνη ν Θεφο πνπ θάπνηνλ ζα βξσ, λα ξσηήζσ‟‟. Πάεη
θνληά, ρηππά ηελ πφξηα, θαλείο! Ώλνίγεη, κπαίλεη κέζα, πάεη ζηνλ έλα λνληά,
ζηνλ άιιν, βξίζθεη κηα πεληάκνξθε. Καζψο ηνλ είδε ηαξάρηεθε, πεηάρηε
απάλνπ, ηνπ ιέεη: „„Πψο βξέζεο δσ; Σί ζέιεηο; Αελ μέξεηο πσο απφ ηνχην ην
δξφκν πνπ πήξεο, θαλείο δε γπξίδεη πίζσ; […]‟‟». Δ θνπέια πξνηξέπεη ηνλ
ήξσα λα θχγεη ακέζσο γηαηί θηλδπλεχεη απφ ηνλ δξάθν. «Λέεη εθείλνο: „„ρη,
δε θεχγσ! γσ ήξζα γηα η‟ αθνίκεην θαληήιη, γηα λα γιηηψζσ ηνπο δηθνχο κνπ
θη έρσ απφθαζε λα ην βξσ θαη λα παιέςσ θαη κε ηνλ ίδην ην Υάξν αθφκα, λα
ηνπ ην πάξσ‟‟. Δ βαζηινπνχια ηνπ ‟πε ηφηε, πσο ζα ηνλ βνεζήζεη φζν κπνξεί
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θαη θείλε λα ληθήζεη ην δξάθν πνπ ηελ είρε ζθιάβα θη απηήλ θαη ηηο δπν
αδεξθάδεο ηεο, κφλν λα κελ ηελ αθήζεη θη απηήλ εθεί, παξά λα ηελ πάξεη καδί
ηνπ, ζα ζα γχξηδε πίζσ ζην βαζίιεηφ ηνπ. πκθσλήζαλε πηα […]». Δ
πεληάκνξθε απνραηξεηψληαο ηνλ ήξσα απεπζχλεηαη ζ‟ απηφλ ζπκίδνληάο ηνπ
ηελ ππφζρεζή ηνπ: «„„ […] Μελ μεράζεηο κφλν ην ιφγν πνπ κνπ ‟δσζεο, πσο
ζην γπξηζκφ ζνπ, άκα ληθήζεηο ηνπο δξάθνπο θαη πάξεηο η‟ αθνίκεην θαληήιη,
ζα καο πάξεηο θαη καο καδί ζνπ‟‟». Ο ήξσαο ζπλαληά ηε δεχηεξε
βαζηινπνχια ιίγν αξγφηεξα θαη εθείλε ηνλ ξσηά πψο ηα θαηάθεξε θαη πέξαζε
απφ ηνλ πξψην πχξγν θαη γιίησζε απφ ην δξάθν: «αλ ηνλ είδε, ζάκαμε […].
Σεο ιέεη πηα θείλνο πσο εζθφησζε ηνλ πξψην δξάθν, πσο ηνλ βνήζεζε ε
αδεξθή ηεο, πσο έρεη απφθαζε λα ηνπο ζθνηψζεη φινπο γηα λα πάξεη η‟
αθνίκεην θαληήιη, πσο αλ ηα θαηαθέξεη θαη ην πάξεη, ζα γπξίζεη πίζσ ζα ηηο
πάξεη θαη θείλεο ηηο δπν. Πσο ηελ πξψηε πεληάκνξθε ηελ θαπάξσζε γηα ην
κεγάιν ηνπ αδειθφ θαη ηνχηε, αλ ζέιεη, ζα ηελ παληξέςεη κε ην δεχηεξν θαη
ηελ παξαθαιά, λα ηνλ νδεγήζεη, ηη λα θάλεη γηα λα ληθήζεη θαη ηνχην ην δξάθν
θαη λα ηξαβήμεη κπξνζηά. […]» (45, ATU550, Σν αθνίκεην θαληήιη).


Ο ήξσαο είλαη αηρκάισηνο ηνπ δξάθνπ. Ξαθληθά έλα κεζεκέξη, ελψ
βξίζθεηαη κέζα ζηε ζπειηά, βιέπεη κηα αζηξαπή θη έλα θσο απ‟ ηνλ νπξαλφ.
Ο βξάρνο πνπ θιείλεη ηε ζπειηά θπιηέηαη κφλνο ηνπ ζηελ άθξε θαη έμσ
ζηέθεηαη ν Ώε Γηψξγεο έθηππνο ζε θφθθηλν άινγν, κέζα ζε πνιχ έληνλε
ιάκςε: «„„ΐγεο έμσ, κε θνβάζαη! Βίκαη ν Ώτ- Γηψξγεο. Ήξζα λα ζε ζψζσ‟‟.
Σν βαζηιφπνπιν απ‟ ην θφβν ηνπ δελ κπφξεζε λα πεη ιέμε. „„Βίπα, κε
θνβάζαη!‟‟ μαλαείπε ν θαβαιάξεο. „„Πάξε ηνχην ην καραίξη […]‟‟. αλ ην
είπε, έδσζε κηα η‟ αιφγνπ ηνπ θαη ζαλ αζηξαπή ράζεθε ν Ώτ-Γηψξγεο» (25,
ATU567A, Σα δπν αδέιθηα).



Ο ήξσαο βξίζθεηαη κέζα ζε έλα αξρνληηθφ ράλη. Ώθνινπζψληαο ηνλ
ηξαπκαηηζκέλν δξάθν, θαηεβαίλεη ζηηο ρξπζαθέληεο θάκαξεο, φπνπ ζπλαληά
ηε κάγηζζα αξαληάξηζζα κε ηηο ηξηάληα ελλέα αδεξθέο ηεο, αηρκάισηεο ηνπ
δξάθνπ: «Έιακπαλ φια ζαλ ηνλ ήιην εθεί κέζα. Ώπφ ηε κηα θάκαξε ζηελ
άιιε βξέζεθε ζε κηα κεγάιε. Κνηηάδεη, ηη λα δεη! αξάληα θνπέιεο, ζαξάληα
λεξάηδεο. Ήηαλ εθείλεο πνπ είραλ δεη ζηε δσγξαθηά. Άιιε θέληαγε, άιιε
έξαβε, άιιε χθαηλε ζηνλ αξγαιεηφ. ηακάηεζαλ ακέζσο κφιηο είδαλ έλαλ
μέλν. Σφηε πάεη ε κηθξφηεξε, ε αξαληάξηζζα, πνπ ήηαλ θαη κάγηζζα, θαη ηνλ

135
ξψηεζε πνηνο είλαη θαη απφ πνχ ήξζε. Σφηε ν αξαληάξεο έθαηζε θαη ηα είπε
φια κε ηελ αξάδα θαη ηηο παξαθάιεζε λα ηνπ δείμνπλ ηελ θάκαξε πνπ ‟ρε
θξπθηεί ν δξάθνο» (1, ATU304, Ο αξαληάξεο).
Γ. ΗΗ. ζη΄. πλάληεζε ζε άιια (ππεξθπζηθά) κέξε


Δ εξσίδα πνπ αλαδεηά ηα αδέιθηα ηεο, ηνπο εθηά θφξαθεο, θηάλεη ζηελ άθξε
ηνπ θφζκνπ. Ώθνχ θχγεη άπξαθηε απφ ηνλ ήιην θαη ην θεγγάξη, θηάλεη ηειηθά
ζηα αζηέξηα: «Δ θνπειινχδα ζεθψλεηαη ακέζσο θαη θεχγεη θη απνθεί θαη
πάεη ζη‟ άζηξα. Ώπηά ηελ ππνδέρηεθαλ φκνξθα θαη θαιά θαη ηελ εξψηεζαλ ηη
ζέιεη. „„Βγψ πάσ λα βξσ η‟ αδέιθηα κνπ, είπε, πνπ ηα ‟ραζα έηζη θη έηζη‟‟.
Ώπ‟ φια ηα άζηξα πην πνιχ ηε ιππήζεθε ν Ώπγεξηλφο θαη ηεο έδσθε ην
πνδαξάθη ηεο λπρηεξίδαο θαη ηεο είπε […]» (39, ATU451, Οη εθηά θνξάθνη).



Ο ζηαπξατηφο επεξγεηεί ηνλ ήξσα κεηαθέξνληάο ηνλ ζηνλ πάλσ θφζκν, απφ
επγλσκνζχλε πνπ ν ήξσαο ηνπ έζσζε ηα κηθξά απφ έλα θίδη πνπ θάζε ρξφλν
ηνπ ηα έηξσγε: «[…] Σε ζηηγκή απηή γχξηδε θη ν ηαπξατηφο. Βίδε ηη έγηλε θαη
θαηεβαίλνληαο ζηνλ αξαληάξε ηνλ ξψηεζε ηη ράξε ήζειε λα ηνπ θάλεη. „„Να
κε βνεζήζεηο‟‟, ηνπ είπε εθείλνο, „„λ‟ αλεβψ ζηνλ πάλσ θφζκν‟‟» (1,
ATU304, Ο αξαληάξεο).



ηαλ θηάλεη ε ψξα λα θχγνπλ ν ήξσαο κε ηε ζχδπγφ ηνπ γηα λα αλέβνπλ ζηνλ
πάλσ θφζκν, ε βαζίιηζζα ηνπ θάησ θφζκνπ (πνιηηεία ησλ κατκνχδσλ) θαη
πεζεξά ηνπ ήξσα δίλεη ζηελ θφξε ηεο δπν καγηθά θνπληνχθηα θη έλα θαξχδη
(Σα ηξία βαζηιφπνπια).



Ο ήξσαο πεξλά δηαδνρηθά απφ ηα κέξε ησλ ηξηψλ ππεξθπζηθψλ γακπξψλ ηνπ
θαη ιακβάλεη ηέινο βνήζεηα απφ ηνλ ηξίην γακπξφ, πνπ είλαη ν αεηφο θαη
εμνπζηάδεη φια ηα πνπιηά (Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη θη ν ατηφο), ή ν
Ώπγεξηλφο, ν νπνίνο ζηέιλεη ηνλ ήξσα πάιη ζε έλαλ αεηφ: «πιινγίζηεθε,
ζπιινγίζηεθε ν Ώπγεξηλφο, θη χζηεξα ηνπ είπε: „„Βγψ δελ έηπρε λα ηνλ ηδψ,
αιι‟ εθείλνο πνπ κπνξεί λα μέξε, είλαη ν Γεξν- Ώτηφο πνπ βξίζθεηαη ζην
ξηδνβνχλη ηεο Βξηβνηάο. Να παο λα ηνλ βξεο […]‟‟» (50, ATU302, Σα ηξία
αδέξθηα θη νη ηξεηο αδεξθέο).



Σν βαζηιφπνπιν αθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ηεο κεηέξαο ηνπ θηάλεη ζην
βαζίιεην ηνπ ζείνπ ηνπ. Ώθνχ ηνλ ξσηήζεη γηα ην ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ηνχ
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δίλεη νδεγίεο: «Άκα ηνλ είδε ν ζεηνο ηνπ, ράξεθε πνιχ, ηνλ δέρηεθε ζαλ παηδί
ηνπ θαη θαιχηεξα, θαη ηνλ ξψηεζε κε πνιιή αγάπε […] Ώθνχνληαο απηά ν
βαζηιηάο, ν ζεηνο ηνπ, ηνπ απνθξίζεθε: „„Παηδί κνπ, είζαη πνιχ λένο, θη ν
δξφκνο πνιχ κεγάινο. Πξέπεη λα πεξάζεηο φια ηα βαζίιεηά κνπ, θη αθφκα ζα
ζνπ κείλε εθηά εκεξψλ δξφκνο, σο εθεί πνπ ηξέρεη ην αζάλαην λεξφ‟‟. „„Καη
ηί ‟λαη γηα κέλα εθηά βαζίιεησλ θη εθηά εκεξψλ δξφκνο;‟‟ ξψηεζε κ‟ απνξία
ην βαζηιφπνπιν […]» ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο απνθαιχπηεηαη φηη ην
ηειεπηαίν βαζίιεην ηνπ ζείνπ ηνπ ήξσα ζπλνξεχεη κε ηελ άθξε ηεο γεο, πνπ
είλαη ν πξννξηζκφο ηνπ (51, ATU551, Σν αζάλαην λεξφ).
Σν ξφιν ηνπ δσξεηή παίδεη θαη πάιη κηα γξηά, πνπ είλαη ππεξέηξηα ζην παιάηη
ηνπ βαζηιηά – λνλνχ ηνπ ήξσα. «Δ γξηά δνχια ηνπ βαζηιηά είδε ην παηδί πνπ ήηαλ
ζηελνρσξεκέλν θαη ην ξψηεζε ηη έρεη. Ώπηφ ηεο είπε ηελ ηζηνξία, έηζη θη έηζη […]
„„Ώ, ιέεη ε δνχια, ζε ζηέιλνπλ γηα λα ζθνησζήο. Βπήγαλ ηφζνη θαη ηφζνη θαη δελ ην
‟θεξε θαλείο θ‟ εζθνησζήθαλ φινη. κσο, ηνπ ιέεη, […]‟‟» (33, ATU531, Ο
βαπηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο).
ε θάπνηεο παξαιιαγέο δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ ην πξφζσπν ηνπ δσξεηή. ηελ
πεξίπησζε ηνπ παξακπζηνχ «Ο θπξ ΐνξηάο», ε εξσίδα θαηέρεη κηα καγηθή ζαΎηα πνπ
ηε βνεζά λα δηαζρίζεη ην πνηάκη, φκσο ε αθήγεζε δελ απνθαιχπηεη πψο έρεη θηάζεη
ζηελ θαηνρή ηεο. χκθσλα κε ηνλ Propp ζηε Μνξθνινγία, «αλ θαηά παξέθθιηζε ζην
παξακχζη δελ ππάξρεη δσξεηήο, ηφηε νη κνξθέο ηηο εκθάληζήο ηνπ κεηαβηβάδνληαη
ζην επφκελν δξσλ πξφζσπν, δειαδή ζηνλ βνεζφ.179 Π.ρ. Σν ζθιαβί, ν Γπκλφο κε ηε
καραίξα, άηηηιε παξαιιαγή AT507C.
Παξαηεξψληαο ηα παξαδείγκαηα πνπ παξαηέζεθαλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ζην
πιηθφ καο εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά είδε πξνεηνηκαζίαο ηνπ ήξσα γηα ηε ιήςε ηνπ
καγηθνχ κέζνπ. Καηαξρήλ, ν δσξεηήο πνιιέο θνξέο δνθηκάδεη ηνλ ήξσα ∙ ηνπ δεηά,
κεηαμχ άιισλ, λα ηνλ ππεξεηήζεη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, λα ηνλ θξνληίζεη θαη
λα ηνλ πεξηπνηεζεί, λα ηνπ θέξεη θάπνην πνιχηηκν αληηθείκελν, λα θαηαζθεπάζεη έλα
ρξήζηκν εξγαιείν γη‟ απηφλ, λα ηνπ δψζεη ηα ηξφθηκα πνπ θξαηά, θαη άιια.
πρλφηαηα εμάιινπ παξνπζηάδεηαη δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ δσξεηή θαη ζηνλ ήξσα. Ο
δσξεηήο ξσηά ηνλ ήξσα θαη ηνλ αλαθξίλεη ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο πεξηπιάλεζήο
ηνπ. Οη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εμαζζελεκέλε κνξθή ηεο δνθηκαζίαο. «Ο
ραηξεηηζκφο θαη ε εμέηαζε κε εξσηήζεηο ππάξρνπλ θαη ζηηο κνξθέο πνπ αλαθέξακε
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παξαπάλσ, αιιά εθεί δελ θέξνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο δνθηκαζίαο, κα πξνεγνχληαη απ‟
απηήλ. Βδψ ε ίδηα ε δνθηκαζία απνπζηάδεη, θαη ε εξψηεζε παίξλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο
έκκεζεο δνθηκαζίαο».180
Μηα αθφκε κνξθή δνθηκαζίαο είλαη ε παξάθιεζε πνπ κπνξεί λα απεπζχλεη ν
δσξεηήο γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ. Ο ήξσαο ην ππφζρεηαη θαη έηζη ιακβάλεη ην
καγηθφ κέζν πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα ληθήζεη ην ζηνηρεηφ – απαγσγέα. κσο
ζχκθσλα κε ηε Μνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ, είλαη δπλαηφλ, λα πξνθχπηεη

κηα

θαηάζηαζε ζηελ νπνία θάπνηνο είλαη αβνήζεηνο, ρσξίο λα δηαηππψλεη παξάθιεζε. Ο
ήξσαο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη κηα
ππεξεζία. «Ώληηθεηκεληθά, εδψ ππάξρεη δνθηκαζία, παξφιν πνπ ππνθεηκεληθά, ν
ήξσαο δελ ηελ αληηιακβάλεηαη σο δνθηκαζία […] Κάπνηε νη ππεξεζίεο απηέο
αληηζηνηρνχλ ζε αηηήζεηο, θάπνηε πάιη πξνθαινχληαη κφλνλ απφ ηελ θαινζχλε ηνπ
ήξσα».181
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πξφζσπα πνπ θηινληθνχλ, δεηνχλ λα ηνπο κνηξαζηεί
ε ιεία. Ο ήξσαο πξαγκαηνπνηεί ηε κνηξαζηά θαη εηξελεχεη ηα πξφζσπα. Δ παξάθιεζε
ησλ πξνζψπσλ πνπ θηινληθνχλ δελ δηαηππψλεηαη πάληνηε ξεηά («„„Έια ζπ λα καο
θάλεο ηε κνηξαζηά‟‟»), αιιά ν ήξσαο παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία λα ηνπο πξνηείλεη λα
κνηξάζεη. «Δ αίηεζε απηψλ πνπ θηινληθνχλ (ή απιψο ε θηινληθία ρσξίο ηελ αίηεζε)
ζπρλά πξνθαιεί δηαθνξεηηθή αληίδξαζε. Ο ήξσαο μ ε γ ε ι ά ε η απηνχο πνπ
θηινληθνχλ, ππνρξεψλνληάο ηνπο γηα παξάδεηγκα, λα ηξέμνπλ λα βξνπλ έλα βέινο πνπ
έξημε καθξηά, ελψ ν ίδηνο ηελ ίδηα ζηηγκή αξπάδεη ηα αληηθείκελα ηεο θηινληθίαο».182
Ώθνχ αληηιεθζεί φηη ηα αληηθείκελα έρνπλ καγηθέο ηδηφηεηεο, ρξεζηκνπνηεί έλα
ηέρλαζκα γηα λα ηα θιέςεη ν ίδηνο.
ηελ άηηηιε παξαιιαγή ΏΣU 302 απφ ηε άκν θαη ζην παξακχζη γηα «Σα ρξπζά
θιαδηά», ν δσξεηήο εκπιέθεηαη ζε πάιε κε ηνλ ήξσα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ληθά ν
αξάπεο θαη ραξίδεη ηε δσή ζηνλ ήξσα, ν νπνίνο κπαίλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ, ελψ ζηε
δεχηεξε ληθά ν Γηαλλάθεο ηνλ δξάθν, πνπ ππνηάζζεηαη θαη παξαδίδεη ηελ θπξηφηεηα
ηνπ πχξγνπ ζηνλ ήξσα.
Ο Propp ππνζηεξίδεη φηη νη δνθηκαζίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γπλαηθείσλ
παξακπζηψλ θαη φηη ζηνλ ήξσα ηίζεληαη ζπαληφηεξα. πλήζσο, ακέζσο κεηά ην
δηάινγν αθνινπζεί ε επηβξάβεπζε: «„„Θα πεξάζεηο πνιιά γηα λα θηάζεηο εθεί εθηφο
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αλ ζε βνεζήζσ!‟‟ ιέεη ε κάγηζζα θαη ηνπ δίλεη ην άινγφ ηεο», «Σνπ έδσζε λα θάεη
θαη λα πηεη θαη ηνπ ράξηζε κηα ρξπζή θνξάδα». Μπνξεί λα αλαθεξζεί κεγάινο
αξηζκφο ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ, αιιά απηή είλαη ε ηππηθή κνξθή». 183 Σν εξψηεκα
είλαη γηα πνην ιφγν ε κάγηζζα επηβξαβεχεη ηνλ ήξσα. Ώλ ζεσξήζνπκε φηη δελ ππάξρεη
πξνθαλέο αθεγεκαηηθφ θίλεηξν, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηβξάβεπζε
πξνθχπηεη αθνχ ν ήξσαο πεηχρεη ζηηο δνθηκαζίεο: «Πξφζθεξε κηα θαηεπλαζηηθή
ζπζία ζηα δψα πνπ θξνπξνχζαλ ηελ είζνδν. Καη ην ζεκαληηθφηεξν: δελ
απνζηξάθεθε κε θφβν ηελ ηξνθή ηεο κάγηζζαο, ν ίδηνο κάιηζηα ηε δήηεζε, θαη έηζη
παξαηάρζεθε γηα πάληα ζην πιήζνο ησλ φλησλ ηνπ επέθεηλα. Μεηά ηελ εμέηαζε
αθνινπζεί ε αλάθξηζε, κεηά απφ ηελ αλάθξηζε ε επηβξάβεπζε. Μέζα απφ φια απηά
εμεγείηαη ε εκπηζηνζχλε, κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν ήξσαο. ε φ, ηη βιέπεη δελ
ππάξρεη κφλν ηίπνηα ην απξνζδφθεην, αληίζεηα, είλαη ζαλ λα ηνπ είλαη φια απηά
γλσζηά απφ θαηξφ, ζαλ λα είλαη αθξηβψο απηφ πνπ πεξίκελε. Έρεη απηνπεπνίζεζε
εμαηηίαο ηνπ καγηθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ. ε φιν απηφ ην ζχζηεκα ηεο δνθηκαζίαο
εθθξάδνληαη παλάξραηεο αληηιήςεηο γηα ην φηη κπνξεί θαλείο λα απνζπάζεη κε ηε βία
ηελ είζνδν ζηνλ άιιν θφζκν, φκνηα φπσο είλαη πηζαλφ λα πξνθαιεί ηε βξνρή κε
καγηθφ ηξφπν, ή λα πξνθαιεί ην δψν λα πεγαίλεη ζηνλ θπλεγφ. Αελ πξφθεηηαη εδψ
πεξί «αξεηήο» θαη «θαζαξφηεηαο», αιιά πεξί δύλακεο».184
Βθηφο απφ ηηο αληηιήςεηο γηα ηε δνθηκή ηεο καγηθήο δχλακεο ηνπ λεθξνχ,
αλαπηχρζεθαλ κε ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ησλ ηερλψλ θαη αληηιήςεηο γηα
ηε δνθηκαζία ηεο αξεηήο ηνπ. Δ δνθηκή ηεο αξεηήο έρεη εηζέιζεη θαη δηαηεξεζεί ζην
παξακχζη. «Ώλαθέξεηαη ζε ζρεηηθά πξψηκεο αληηιήςεηο ηεο αξεηήο πνπ ζπλδένληαη
κε ηε ιαηξεία ησλ πξνγφλσλ, κέρξη εληειψο λέεο αξεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ γηα παξάδεηγκα κε ηελ ηθαλφηεηα λα
ηηλαρηεί θαη λα θξεζθαξηζηεί έλα θξεβάηη απφ θηεξά ή λα πιπζνχλ ηα ξνχρα θαιά.
Ώπηή ε δνθηκή ηεο καγηθήο δχλακεο ηνπ λεθξνχ θαη ε κεηαβίβαζε ζ‟ απηφλ ελφο
βνεζνχ πνπ ζα ηνπ παξαζηαζεί ζηε ζπλέρεηα ηνπ δξφκνπ γηα ηε ρψξα ησλ λεθξψλ
έρνπλ κεηακνξθσζεί ζε εμέηαζε θαη επηβξάβεπζε ηεο αξεηήο». 185
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Γ. ΗΗΗ. Ζ κπεηηθή ηειεηνπξγία – Ζ κάγηζζα
Βπηθξαηέζηεξε αλάκεζα ζηηο ζειπθέο κνξθέο δσξεηή ζηα ειιεληθά παξακχζηα
θαίλεηαη λα είλαη ε (γξηά) κάγηζζα (ζπαληφηεξα δξάθαηλα). Οη κνξθέο κάγηζζαο πνπ
γλσξίδεη ην παξακχζη είλαη νη εμήο ηξεηο: Δ κάγηζζα – πνιεκίζηξηα , ε κάγηζζα –
απαγσγέαο θαη ε κάγηζζα – δσξήηξηα. Γηα ηνπο ηχπνπο ηεο κάγηζζαο θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο σο δσξήηξηαο, ν Propp αθηεξψλεη εθηελείο αλαιχζεηο ζην ηξίην
θεθάιαην ηεο κειέηεο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ, κε ηίηιν «Σν
κπζηεξηψδεο δάζνο». Δ κάγηζζα είλαη έλα πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε δηεξεχλεζε είλαη
εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη πνιχπινθε. κσο ε ιεηηνπξγία ηεο σο πξνκεζεπηή ηνπ
καγηθνχ κέζνπ κπνξεί λα εμεηαζηεί ίζσο πην εχθνια, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζρπξνπνηνχλ, ζπγθξηλφκελα κε ην ηζηνξηθφ πιηθφ,
ηελ πηζαλή ζχλδεζή ηεο κε αληηιήςεηο γηα ηνλ ζάλαην. «Αηέμνδν πξνζθέξεη πνιχ
πεξηζζφηεξν έλαο άιινο δξφκνο: ε φιε πνξεία εμέιημεο ηνπ παξακπζηνχ θαη
πξσηίζησο ε αξρή (ε αλαρψξεζε γηα ηε ρψξα ησλ λεθξψλ) δείρλνπλ φηη ε κάγηζζα
κπνξεί λα έρεη θάπνηα ζχλδεζε κε ην βαζίιεην ησλ λεθξψλ».186 Ώλ ε ζχλδεζε απηή
ηζρχεη, ηφηε δεκηνπξγεί έλα άιιν εξψηεκα: γηαηί ν ήξσαο θηάλεη ζε έλα νλ πνπ
αληηπξνζσπεχεη ηνπο λεθξνχο;
Βπηρεηξψληαο λα απαληήζεη, ν Propp ππνζηεξίδεη φηη ην παξακχζη έρεη
δηαηεξήζεη ίρλε φρη κφλν ζξεζθεπηηθψλ ηδεψλ, αιιά αληηθαηνπηξίδεη θαη κηα
πξαθηηθή θνηλή ζε πνιινχο ιανχο ηνπ θφζκνπ, ζην επίπεδν ηεο θπιεηηθήο
νξγάλσζεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ∙ πξφθεηηαη γηα ηνλ δηαδεδνκέλν ζεζκφ
εηζαγσγήο ζηε θπιή, δειαδή ην ηειεηνπξγηθφ κχεζεο ησλ εθήβσλ ζηελ ελήιηθε
ηαπηφηεηα. Δ ζπγθεθξηκέλε δηαβαηήξηα ηειεηή ζρεηίδεηαη αδηάξξεθηα κε ηηο πεξί
ζαλάηνπ πεπνηζήζεηο ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ θαη έρεη θνηλσληθή ιεηηνπξγία.187 Ώπηφ
εμεγείηαη αλ εζηηάζεη θαλείο ζηε λνεηηθή βάζε ηνπ ηειεηνπξγηθνχ, πνπ δελ είλαη
άιιε απφ ηελ πίζηε ζην θαηλφκελν ηνπ πξνζσξηλνχ ζαλάηνπ: θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
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πνπ πξφθεηηαη λα κπεζεί ζηέιλεηαη λα πξνζθνκίζεη θπλήγη γηα λα παξαιάβεη κπζηηθή γλψζε, ελψ
ηαπηφρξνλα δνπιεχεη γηα ηνλ πεζεξφ ηνπ, ν νπνίνο ηνπ θάλεη θαη ηελ πεξηηνκή […]. Οη ειηθησκέλνη
ζηεξίδνπλ ην γφεηξφ ηνπο ζηελ θαηνρή ηεο ζξεζθεπηηθήο γλψζεο θαη επηβάιινληαη κε ηελ απεηιή ηεο
ππεξθπζηθήο πνηλήο. Βπνκέλσο θαηέρνπλ δχλακε […]. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ειέγρνπλ δηακέζνπ
ηειεηνπξγηψλ θαη ηελ ηερλνινγία, άξα θαη ηνλ θαηακεξηζκφ, π.ρ. ζηνπο ςαξάδεο. (ζ. 276)
187
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κχεζεο, νη λεαξνί ζαλαηψλνληαλ ζπκβνιηθά188 θαη «αλαζηαίλνληαλ» εθ λένπ ζε λέα
πξφζσπα, άμηα λα είλαη κέιε ηεο θπιεηηθήο νκάδαο, ηθαλά λα ζπλάςνπλ γάκν.189 Γηα
λα είλαη εθηθηή φκσο ε ζχγθξηζε ηνπ παξακπζηαθνχ πιηθνχ κε ην ηειεηνπξγηθφ, είλαη
απνιχησο αλαγθαίν λα είλαη γλσζηή ζηνλ κειεηεηή ηφζν ε ηζηνξία ηνπ
ηειεηνπξγηθνχ, φζν θαη φιεο νη πηπρέο, εθδνρέο, θαη ιεπηνκέξεηέο ηέιεζήο ηνπ.
Σα κέιε ηεο θπιεηηθήο νκάδαο ζεσξνχζαλ φηη ν κπνχκελνο πέζαηλε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηειεηήο θαη φηη αθνινπζνχζε ε αλάζηαζή ηνπ ζε κηα λέα ππαξμηαθή
θαηάζηαζε, ε αλαγέλλεζή ηνπ ζε έλαλ θαηλνχξγην πιένλ άλζξσπν, ν νπνίνο θέξδηδε
θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πνιιαπιάζηα καγηθή δχλακε.190 Παξαζέηνπκε απηνχζηα ηελ
ζπλνπηηθή, αιιά πεξηεθηηθή ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηηο Ιζηνξηθέο
ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ: «Ο ζάλαηνο191 θαη ε αλάζηαζε πξνθαινχληαλ απφ
188

A. van Gennep, Τειεηνπξγίεο δηάβαζεο. Βηζαγσγή –κεηάθξαζε –ζρφιηα: Θ. Παξαδέιιεο, Βθδφζεηο
Δξηδαλφο, Ώζήλα 2016, ζ. 137: «[…] ν λεφθπηνο ζεσξείηαη λεθξφο θαη παξακέλεη λεθξφο θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο κχεζήο ηνπ. Ώπηή δηαξθεί αξθεηά θαη ζπλίζηαηαη ζηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή
εμαζζέληζε ηνπ κπνχκελνπ, ψζηε λα ράζεη ηε κλήκε ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζεί έλα ζεηηθφ ζηάδην: εθκάζεζε ηνπ εζηκηθνχ θψδηθα, πξννδεπηηθή εθπαίδεπζε κε ηελ ηέιεζε
κπξνζηά ζην λεφθπην ησλ ηνηεκηθψλ ηειεηψλ, αθήγεζε ησλ κχζσλ θιπ. […] Βθεί φπνπ ν λεφθπηνο
ζεσξείηαη λεθξφο, ηνλ αλαζηαίλνπλ θαη ηνπ καζαίλνπλ λα δεη, δηαθνξεηηθά φκσο απ‟ φ, ηη ζηελ παηδηθή
ηνπ ειηθία».
189
Ώλάκεζα ζηνπο κειεηεηέο πνπ επηρείξεζαλ λα αλαιχζνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην παξακχζη θαη ζην
ηειεηνπξγηθφ – δηακνξθψλνληάο ηελ φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ Propp, κφλν σο ππφδεημε – είλαη νη:
Frazer, Saintyves, Kazanskij, S. Ja. Lu‟ re: «ιεο νη κειέηεο πνπ αλαθέξζεθαλ εδψ πξαγκαηεχνληαη ην
ππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελν θαζαξά πεξηγξαθηθά, ρσξίο ζεψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, ζηε
βάζε ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ». Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 63.
190
Καηά ηνλ M. Eliade, «The majority of initiatory ordeals more or less clearly imply a ritual death
followed by resurrection or a new birth. The central moment of every initiation is represented by the
ceremony symbolizing the death of the novice and his return to the fellowship of the living. But he
returns to life a new man, assuming another mode of being. Initiatory death signifies the end at once of
childhood, of ignorance, and of the profane condition. […] We must note that this new life is conceived
as the true human existence, for it is open to the values of spirit. What is understood by the generic
term „„culture‟‟, comprising all the values of spirit, is accessible only to those who have been initiated.
Hence participation in spiritual life is made possible by virtue of the religious experiences released
during initiation» ζην Rites and symbols of initiation, Harper Colophon Books, New York 1958, ζ. xii xiii. (Μηθξ: «Δ πιεηνλφηεηα ησλ κπεηηθψλ δνθηκαζηψλ ππνδειψλεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζαθή
ηειεηνπξγηθφ ζάλαην, αθνινπζνχκελν απφ αλάζηαζε ή λέα γέλλεζε. Δ θεληξηθή ζηηγκή θάζε κχεζεο
αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ ηειεηή πνπ ζπκβνιίδεη ηνλ ζάλαην ηνπ κπνχκελνπ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ
ζην ρψξν ησλ δσληαλψλ. Ώιιά επηζηξέθεη ζηε δσή σο λένο άλζξσπνο, πξνζιακβάλνληαο έλαλ άιιν
ηξφπν χπαξμεο. Ο κπεηηθφο ζάλαηνο ζεκαηνδνηεί ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηεο άγλνηαο
θαη ηεο βέβειεο θαηάζηαζεο. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απηή ε λέα δσή ζεσξείηαη σο ε αιεζηλή
αλζξψπηλε χπαξμε, γηαηί είλαη αλνηθηή ζηηο αμίεο ηνπ πλεχκαηνο. Ώπηφ πνπ είλαη θαηαλνεηφ απφ ηνλ
γεληθφ φξν «πνιηηηζκφο», πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αμίεο ηνπ πλεχκαηνο, είλαη πξνζβάζηκν κφλν ζε
εθείλνπο πνπ έρνπλ κπεζεί. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπκκεηνρή ζηελ πλεπκαηηθή δσή γίλεηαη δπλαηή ράξε ζηηο
ζξεζθεπηηθέο εκπεηξίεο πνπ απειεπζεξψλνληαη θαηά ηε κχεζε»).
191
«In the scenario of initiatory rites, „„death‟‟ corresponds to the temporary return to Chaos: hence it is
the paradigmatic expression of the end of a mode of being – the mode of ignorance and of the child‟s
irresponsibility. Initiatory death provides the clean slate on which will be written the successive
revelations, whose end is the formation of a new man» ζην M. Eliade, φπ. π., ζ. xiii. (Μηθξ: «ην
ζελάξην ησλ ηειεηνπξγηψλ κχεζεο, ν «ζάλαηνο» αληηζηνηρεί ζηελ πξνζσξηλή επηζηξνθή ζην Υάνο:
Βπνκέλσο είλαη ε παξαδεηγκαηηθή έθθξαζε ηνπ ηέινπο ελόο ηξόπνπ ύπαξμεο - ηνπ ηξφπνπ ηεο άγλνηαο
θαη ηεο αλεπζπλφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Ο κπεηηθφο ζάλαηνο παξέρεη ην ιεπθφ κεηξψν πάλσ ζην νπνίν ζα
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πξάμεηο πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηελ θαηάπνζε θαη θαηαβξφρζηζε ηνπ αγνξηνχ απφ
θάπνην ηέξαο. Καηαβξνρζηδφηαλ απφ απηφ ην δψν θαη επέζηξεθε, αθνχ είρε πεξάζεη
έλα δηάζηεκα ζην ζηνκάρη ηνπ, δειαδή ην δψν ηνλ έθαλε εκεηφ ή ηνλ πεηνχζε έμσ.
Γηα ηελ επηηέιεζε απηνχ ηνπ ηειεηνπξγηθνχ θηίδνληαλ κεξηθέο θνξέο εηδηθά ζπίηηα ή
θαιχβεο πνπ είραλ κνξθή δψνπ, φπνπ ε πφξηα απεηθφληδε ην ιαηκφ ηνπ δψνπ. Βδψ
ιάκβαλε ρψξα θαη ε πεξηηνκή. Δ ηειεηή πξαγκαηνπνηνχληαλ πάληα βαζηά κέζα ζην
δάζνο ή ζε ιφρκεο κε απζηεξή κπζηηθφηεηα. πλνδεπφηαλ απφ ζσκαηηθέο
θαθνπνηήζεηο θαη ηξαπκαηηζκνχο (αθξσηεξηαζκφο ηνπ δαθηχινπ, εμαγσγή αξθεηψλ
δνληηψλ). Μηα άιιε κνξθή ηνπ πξνζσξηλνχ ζαλάηνπ εθθξαδφηαλ θαίγνληαο,
βξάδνληαο, ςήλνληαο, θνκκαηηάδνληαο ζπκβνιηθά ην αγφξη θαη θέξλνληάο ην κεηά
μαλά ζηε δσή. Ο αλαζηεκέλνο έπαηξλε έλα θαηλνχξγην φλνκα θαη πάλσ ζην δέξκα
ηνπ απνηππψλνληαλ ζηίγκαηα θαη άιια ζεκάδηα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ πνπ πέξαζε. Σν
αγφξη πεξλνχζε κηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν καθξά θαη απζηεξή εθπαίδεπζε.
Μάζαηλε ηηο κεζφδνπο θπλεγηνχ, ηνπ απνθαιχπηνληαλ κπζηηθά ζξεζθεπηηθνχ
ραξαθηήξα192, ηζηνξηθή γλψζε, λφκνη θαη θαλνληζκνί ησλ εζίκσλ θηι. Πεξλνχζε κηα
εθπαίδεπζε σο θπλεγφο θαη σο κέινο ηεο θνηλφηεηαο, εθπαηδεπφηαλ ζε ηξαγνχδηα,
ρνξνχο φπσο θαη ζε φια φζα ζεσξνχληαλ απαξαίηεηα γηα ηε δσή».
Ο Malinowski αλαθέξεη φηη «ε θχξηα ιεηηνπξγία ησλ κπεηηθψλ ηεξνηειεζηηψλ
είλαη ε ηειεηνπξγηθή θαη δξακαηηθή έθθξαζε ηεο ππέξηαηεο δχλακεο θαη αμίαο ηεο
παξάδνζεο ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο. Υξεζηκεχνπλ αθφκε ζην λα εληππψζνπλ απηή
ηε δχλακε θαη ηελ αμία ζηνλ λνπ ηεο θάζε γεληάο θαη είλαη ηαπηφρξνλα έλα πνιχ
απνηειεζκαηηθφ κέζν κεηάδνζεο ηεο θπιεηηθήο παξάδνζεο, ηεο δηαζθάιηζεο
ζπλέρεηαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζπλνρήο ηεο θπιήο. […] Τπάξρεη έλα δεκηνπξγηθφ
ζηνηρείν ζηα ηειεηνπξγηθά ζξεζθεπηηθήο θχζεο. Δ πξάμε θαζηεξψλεη φρη κφλν έλα
θνηλσληθφ γεγνλφο ζηε δσή ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη κηα πλεπκαηηθή κεηακφξθσζε,
πνπ θαη ηα δχν βέβαηα ζπλδένληαη κε έλα βηνινγηθφ γεγνλφο, αιιά ην μεπεξλνχλ ζε
ζεκαζία θαη ζπνπδαηφηεηα».193 Γηα ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ κπεηηθνχ εζίκνπ

γξαθηνχλ νη δηαδνρηθέο απνθαιχςεηο, ησλ νπνίσλ ην ηέινο είλαη ν ζρεκαηηζκφο ελφο λένπ
αλζξψπνπ»).
192
σηήξεο Αεκεηξίνπ, Η εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ, IV. Αξρέο ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, εθδ.
Καζηαληψηε, Ώζήλα 1996: «[…] πξέπεη ε γλψζε ησλ γεξφλησλ, ηνπ ζακάλ ή ηνπ δηαρεηξηζηή λα γίλεη
γλψζε γνήηξνπ, απξφζηηε ζηνπο ακχεηνπο, άξα γλψζε πέξα απφ ην θπζηθφ, γηαηί ηε γλψζε ηνπ
θπζηθνχ ηελ θαηέρνπλ αλαγθαία φινη νη παξαγσγνί. Πξέπεη λα γίλεη γλψζε κπζηηθή, γλψζε ηνπ
ππεξθπζηθνχ. Δ θξπθή γλψζε θαηέρεη ζπκβνιηθή δχλακε, γηαηί επηβάιιεη ηηο αξρέο δφκεζεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο πέξα απφ ηελ άκεζε εκπεηξία, επνκέλσο ζπληζηά βαζηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο
εμνπζίαο» (ζ. 278).
193
B. Malinowski, Magic, Science and Religion and other Essays, The Free Press, 1948, ζ. 22 - 23.
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αλαθέξεη ν Θ. Παξαδέιιεο ζηελ εηζαγσγή ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο ησλ
Τειεηνπξγηώλ δηάβαζεο ηνπ A. van Gennep: «Οη δηαβάζεηο απνηεινχλ ηξφπνπο
κεηάβαζεο απφ έλαλ θνηλσληθφ ξφιν ζηνλ άιιν, απφ κηα ηαπηφηεηα ζηελ άιιε, απφ
έλα θνηλσληθφ πξφζσπν ζην άιιν. ε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηα „κηαξά‟ ή
ρανηηθά

ζηνηρεία

απνκαθξχλνληαη

ψζηε

λα

αλαδπζνχλ

ηα

ζηνηρεία

πνπ

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο, εγεκνληθέο ηδενινγηθέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο».194 Καη
ε Μαξηιέλα Παπαρξηζηνθφξνπ ζεκεηψλεη ζρεηηθά: «ην θέληξν απηήο ηεο
πξνβιεκαηηθήο πεξί κχεζεο, πνπ αλαπαξάγεηαη απ‟ ην παξακχζη, βξίζθεηαη ε έλλνηα
ηνπ πεξάζκαηνο πνπ είλαη νπζηαζηηθή ζε θάζε κχεζε. Ώπηφ ην πέξαζκα απφ ηελ
εθεβεία ζηελ ελήιηθε ειηθία, απφ έλα θνηλσληθφ status ζε έλα άιιν, απφ ηε „„θχζε‟‟
ζηνλ „„πνιηηηζκφ‟‟ (πνπ ην καγηθφ παξακχζη εθθξάδεη κε φξνπο ππεξθπζηθνχο vs
αλζξψπηλνπο) αθνξά επίζεο ηελ αηνκηθφηεηα φζν θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη
παίξλεη ηε κνξθή ζην ηέινο θάζε παξακπζηνχ ελφο επηπρηζκέλνπ γάκνπ».195
χκθσλα κε ηνλ Propp, αλ δελ κπνξνχκε λα εηζέιζνπκε ζε κηα εμέηαζε ηεο
νπζίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απφθηεζεο καγηθψλ ηδηνηήησλ θαη δπλάκεσλ κέζσ ηνπ
ηειεηνπξγηθνχ, κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηηο κνξθέο ζαλάησζεο θαη αλάζηαζεο πνπ
πεξηέρεη απηφ, ζην βαζκφ πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζην παξακχζη. Θα δηαπηζηψζνπκε
φηη απηέο νη κνξθέο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο θαη φηη ην παξακχζη ηηο έρεη δηαηεξήζεη
πιήξεηο θαη κε αθξίβεηα.
Βίλαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη ν ζάλαηνο έπαηξλε ηε κνξθή ηεο
κεηαθίλεζεο ζην ρψξν. «Σν ίδην βιέπνπκε θαη ζην ηειεηνπξγηθφ, φπνπ ιέγεηαη γηα
ηνλ κπνχκελν: „Πέζαλε θαη πήγε ζηνλ θφζκν ησλ πλεπκάησλ‟. „ε απηφ ην δηάζηεκα,
έηζη πηζηεχεηαη, είλαη ζηνλ θάησ θφζκν‟, ή „Πηζηεχεηαη φηη πεγαίλεη ζηνλ νπξαλφ‟.
Βδψ ζα βξνχκε έλα ζπγθεθξηκέλν θιεηδί γηα ην ηαμίδη ηνπ ήξσα»196.
Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά εκθάληζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηεο κάγηζζαο ζηα
παξαδείγκαηα ηνπ πιηθνχ καο είλαη ηα εμήο: είλαη ζρεδφλ πάληα κηα ειηθησκέλε
γπλαίθα, κέλεη ζε έλα ζπίηη ζην δάζνο ή ζε έλαλ πχξγν ζηνλ θάκπν, ν ήξσαο ηελ
βξίζθεη ή μαπισκέλε ή λα παλίδεη ηνλ θνχξλν θαη θνπξλίδεη ην ςσκί κε ηα ζηήζε
ηεο, αθνλίδεη ηα δφληηα ηεο, έρεη θξχδηα πνπ θαιχπηνπλ ηα κάηηα ηεο εκπνδίδνληάο
ηελ λα δεη, ηξία κέηξα λχρηα ζηα ρέξηα θαη ζηα πφδηα, πξνζθέξεη θηινμελία ζηνλ
194

A. van Gennep, Σειεηνπξγίεο δηάβαζεο. Βηζαγσγή –κεηάθξαζε –ζρφιηα: Θ. Παξαδέιιεο, Βθδφζεηο
Δξηδαλφο, Ώζήλα 2016, ζ. 23.
195
Μ. Παπαρξηζηνθφξνπ, Sommeils et Veilles dans le conte merveilleux grec, Φηλιαλδηθή Ώθαδεκία
Βπηζηεκψλ, Folklore Fellows Communications No 279, 2002, ζ. 51 – 52.
196
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 112. Οη παξαπνκπέο αλήθνπλ ζε έξγα ησλ H. Webster θαη F.
Boas.
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ήξσα πνπ θηάλεη ζ‟ απηήλ θαη ηνλ αλαθξίλεη. «Κάλεη ην ζηαπξφ ηνπ θαη κπαίλεη κέζα
ζην ζπίηη θαη βιέπεη ζε κηα γσληά έλα καχξν πξάκα, πνπ έκνηαδε κε άλζξσπν. Αελ
ήηαλε φκσο βέβαηνο πσο ήηαλε άλζξσπνο θη εθψλαδε […] Ήηαλε κηα γξηά απηή πνπ
εθείηνπληαλε εθεί ζ‟ έλα πεδνχιη θαη είρε ηξία κέηξα λχρηα θαη ηα καιιηά ηεο
αλαθαηεκέλα θαη άγξηα ηζε ζθεπάδαλε ην πξφζσπν θη εθηάλαλε ράκαη. Ήζειε λα ηα
θφςεη, αιιά ηα λχρηα ηεο επεγαίλαλε κπξνζηά θη εθφληεπε λα ηζε βγάινπλ ηα κάηηα.
Οχηε ςσκί δε κπνξνχζε λα πηάζεη κε ηφζν κεγάια λχρηα» (22, πεξηέρεη ην ΏΣU554,
Δ επθή ηνπ παηέξα).197
Πξφθεηηαη πξαγκαηηθά γηα έλα νλ κε ηξνκαθηηθή θαη απνθξνπζηηθή εκθάληζε,
κάιινλ πεξηζζφηεξν γηα αλζξσπφκνξθν ηέξαο. «Δ κάγηζζα ζπκίδεη έλα ιείςαλν, έλα
ιείςαλν ζε ζηελφ θέξεηξν ή ζε έλα εηδηθφ δσκαηηάθη, φπνπ θάπνηνο ζάβεηαη ή
πεζαίλεη. Βίλαη κηα λεθξή. Καη άιινη εξεπλεηέο έρνπλ δεη ζηε κάγηζζα έλα ιείςαλν.
Έηζη, ν Güntert, ν νπνίνο μεθίλεζε ηελ εμέηαζε ηεο κνξθήο ηεο κάγηζζαο απφ ηελ
αξραία Καιπςψ, γξάθεη: “Ώλ ην βαζίιεην ησλ λεθξψλ έρεη ην ρξψκα ηνπ ιεηςάλνπ,
απηφ δε ζεκαίλεη ηίπνηα άιιν παξά φηη απηή, ε ζεά ησλ λεθξψλ, είλαη θαη ε ίδηα έλα
ιείςαλν”».198
Σα γηγάληηα ζηήζε ηα νπνία ε κάγηζζα ρξεζηκνπνηεί σο πάλα θαη θηπάξη γηα ην
θνχξλν έρνπλ ηδηαίηεξε εξκελεία. Ώληίζηνηρεο πεξηγξαθέο ησλ καζηψλ ηεο κάγηζζαο
αιιά θαη ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο πνπ έρνπλ απνθηήζεη αθχζηθα κεγάιν κέγεζνο,
ππάξρνπλ θαη ζηα παξακχζηα ηεο ζπιινγήο Afanasiev. «Σα ζηνηρεία θχινπ είλαη
ππεξβνιηθά: πεξηγξάθεηαη σο γπλαίθα κε γηγάληηα ζηήζε - «ηα ζηήζε ηεο θξέκνληαη
πάλσ απφ ηελ θνξλίδα ηνπ ηνίρνπ» - “κάγηζζα, κάγηζζαο θφξε, ε κχηε ζην ηαβάλη, ηα
ζηήζε βγαίλνπλ πάλσ απφ ην θαηψθιη, ε κχμα ηξέρεη πάλσ απ‟ ηελ θνξλίδα ηνπ
ηνίρνπ, κε ηε γιψζζα ζαξψλεη ηηο ζηάρηεο” ή “πάλσ ζηνλ θνχξλν, πάλσ ζην έλαην
ηνχβιν, είλαη μαπισκέλε ε Baba Jaga - θνθαινπφδη, ε κχηε ηεο έρεη κεγαιψζεη κέρξη
ην ηαβάλη, ε κχμα ηξέρεη απ‟ ην θαηψθιη, ηα ζηήζε ηεο ηπιηγκέλα γχξσ απφ έλα
γάληδν θαη εθείλε αθνλίδεη ηα δφληηα ηεο”».199 Δ κάγηζζα δείρλεη λα έρεη ηα ζεκάδηα
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Ά. Ώγγεινπνχινπ - Μ. Καπιάλνγινπ - Β. Καηξηλάθε, Δπεμεξγαζία παξακπζηαθώλ ηύπσλ θαη
παξαιιαγώλ ΑΤ 560 – 699, < Γεσξγίνπ Ώ. Μέγα, Καηάινγνο ειιεληθώλ παξακπζηώλ - 5>, ΕΏΒΝ,
Ώζήλα 2007, ζ. 402: «Χζηφζν ε κάγηζζα δελ είλαη έλα ζπλεζηζκέλν πξφζσπν ζηνλ αξραίν ειιεληθφ
κχζν: σο πξνέιεπζε ησλ δχν πην γλσζηψλ καγηζζψλ, ηεο Κίξθεο θαη ηεο Μήδεηαο, αλαθέξεηαη
εμάιινπ ε αλαηνιή. πλήζσο πξφθεηηαη είηε γηα κηα κάγηζζα πνπ ζθνηψλεη (θαη θακηά θνξά ηξψεη)
θάζε άλζξσπν πνπ παξαβηάδεη ην ρψξν ηεο, είηε γηα κηα φκνξθε καγηθή γπλαίθα, ζε αλαδήηεζε ελφο
εξαζηή, πνπ φηαλ βαξεζεί, κεηακνξθψλεη ζε δψν». Ο Propp ζεσξεί ηηο αξραηνειιεληθέο Λάκηεο
(Έκπνπζα, Γνξγψ, Μνξκψ, Γειιψ θαη Καξθψ) σο φληα ηζνδχλακα ηεο κάγηζζαο – απαγσγέα.
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 81.
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 88.
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ηεο κεηξφηεηαο, αιιά δελ γλσξίδεη ζπδπγηθή δσή ∙ είλαη πάληα κηα ειηθησκέλε
γπλαίθα, θαη ζπγθεθξηκέλα κηα ειηθησκέλε γπλαίθα ρσξίο άλδξα.
Σν πξφζσπν ηεο κάγηζζαο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε εμαηξεηηθά παιηέο
θνηλσληθέο ζπλζήθεο κεηξηαξρίαο θαη ε θπξηαξρία ηεο πάλσ ζηα δψα εμεγείηαη απφ
ην γεγνλφο φηη είλαη κεηέξα ηνπο. «Δ κάγηζζα δελ είλαη κεηέξα ησλ αλζξψπσλ, είλαη
κεηέξα θαη θπξία ησλ δψσλ, ησλ δψσλ ηνπ δάζνπο. H κάγηζζα παξαπέκπεη ζην
ζηάδην φπνπ ε γνληκφηεηα ζεσξνχληαλ φηη πξνέξρεηαη απφ ηε γπλαίθα, ρσξίο ηε
ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ. Δ ππεξηξνθία ησλ κεηξηθψλ νξγάλσλ δελ αληηζηνηρεί ζε
ζπδπγηθέο ιεηηνπξγίεο. Ίζσο γη‟ απηφ αθξηβψο λα είλαη πάληα ειηθησκέλε. Χο
πξνζσπνπνίεζε ηνπ θχινπ δελ δεη ζεμνπαιηθή δσή. Βίλαη κφλν κεηέξα αιιά φρη
ζχδπγνο, νχηε ζην παξφλ νχηε ζην παξειζφλ. Μπνξεί λα κελ νλνκάδεηαη πνηέ ζην
παξακχζη κεηέξα ησλ δψσλ, αιιά γη‟ απηφ έρεη απεξηφξηζηε δύλακε πάλσ ζ‟
απηά».200 Δ κεηέξα είλαη ζπγρξφλσο ε θπξίαξρε. Με ηελ αλάδπζε ηνπ παηξηαξρηθνχ
ζπζηήκαηνο, ε γπλαίθα ράλεη ηελ θπξηαξρία, θαη παξακέλεη κφλν ε κεηξφηεηα, σο κία
απφ ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο. ηνλ κχζν φκσο παξνπζηάδεηαη κηα
δηαθνξεηηθή εμέιημε: ε γπλαίθα - κεηέξα θαη θπξίαξρε ράλεη ηε κεηξφηεηα θαη
δηαηεξεί κφλν ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Αηαηεξεί επηπιένλ ηελ θπξηαξρία
πάλσ ζηα δψα.201 Δ ζχλδεζε ηεο κάγηζζαο - θξνπξνχ ηεο εηζφδνπ ζηνλ θφζκν ησλ
λεθξψλ θαη ηεο κάγηζζαο – θπξίαξρεο ησλ δψσλ βξίζθεηαη ζηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά
κε ηε κεηελζάξθσζε ησλ λεθξψλ ζε δψα θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνλ ηνηεκηθφ
πξφγνλν θαη θπξίαξρν. «Καη επεηδή πξφθεηηαη γηα κεηακφξθσζε ζε δψα, ηελ είζνδν
ζηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ (δειαδή ζηνλ θφζκν ησλ δψσλ) θξνπξεί ν θπξίαξρνο ησλ
δψσλ θαη ρνξεγεί ηε κεηακφξθσζε θαη κέζσ απηήο θαη ηελ θπξηαξρία πάλσ ζηα δψα,
θαη ζε κηα κεηαγελέζηεξε εξκελεία δσξίδεη έλα καγηθφ δψν».202 ηαλ κε ηελ
αλάδπζε ηεο γεσξγίαο, ε θξνπξφο αξρίδεη λα ράλεη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηνλ θφζκν ησλ
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 88.
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 89.
202
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 91. «ε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα αθήγεζε απφ ηε ζπιινγή ηνπ
Boas, ν ήξσαο θηάλεη ζηνπο ιχθνπο. Καινχληαη φινη νη ιχθνη, ηα ξαθνχλ θαη νη βίδξεο θαη απνδίδεηαη
ζηνλ μέλν θάζε ηηκή. «Οη ιχθνη έζπξαλ κέζα έλαλ λεθξφ. θέπαζαλ ην ιείςαλν κε έλα δέξκα ιχθνπ,
ην άθεζαλ δίπια ζηε θσηηά θαη μεθίλεζαλ λα ηξαγνπδνχλ. Καη ρηππνχζαλ ην ξπζκφ ζηα πιεπξά ηνπο
θαη ζηα πφδηα ηνπο. Σφηε ν λεθξφο ζεθψζεθε θαη πεγαηλνεξρφηαλ ηαιαληεπφκελνο. ζε πεξηζζφηεξε
ψξα ηξαγνπδνχζαλ ηφζν πην πνιχ ζηγνχξεπε ν λεθξφο ηα βήκαηά ηνπ θαη ζην ηέινο έηξερε αθξηβψο
φπσο έλαο ιχθνο. …. Σφηε είπε ν αξρεγφο ζηνλ Hasakutl: „„ΐιέπεηο ηψξα ηη γίλεηαη κε ηνπο λεθξνχο.
Σνπο θάλνπκε ιχθνπο‟‟». Ώπηνί νη ιχθνη ηνπ δηδάζθνπλ ηνπο ρνξνχο ησλ ιχθσλ. «ηαλ επηζηξέςεηο
ζην ζπίηη ζνπ δίδαμε ζηνπο αλζξψπνπο ηνλ ρνξφ». Σνπ δσξίδνπλ έλα καγηθφ βέινο, κε ην νπνίν θαλείο
ζθνπεχνληαο κφλν κπνξεί λα πηάζεη έλα άγξην δψν, ρσξίο λα ην ρηππήζεη. Ώπηή ε πεξίπησζε επηηξέπεη
εμάιινπ ήδε ηψξα πξνζζεηηθά λα γίλεη θαηαλνεηφ, ηη είλαη ηα καγηθά ραξίζκαηα ηεο κάγηζζαο».
201
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δψσλ, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη θξνπξφο ηεο εηζφδνπ θαη βνεζφο πνπ γλσξίδεη ην
δξφκν γηα ηνλ άιιν θφζκν.
χκθσλα κε ηνλ Propp, ε κνξθή ηεο κάγηζζαο θαηάγεηαη απφ ηνλ ηνηεκηθφ
πξφγνλν ζηε ζειπθή γξακκή. Χο πξφγνλνο ε κάγηζζα ζπλδέεηαη κε ηελ εζηία.
Παξαζέηεη παξαδείγκαηα απφ ηα ξσζηθά παξακχζηα πνπ ζπκίδνπλ ηα αληίζηνηρα ησλ
ειιεληθψλ παξαιιαγψλ ζηηο νπνίεο ε κάγηζζα αζρνιείηαη κε ην θνχξληζκα ηνπ
ςσκηνχ: «Πηάλεη ηα θάξβνπλα κε ηα ρέξηα», «Βίλαη μαπισκέλε πάλσ ζην θνχξλν»,
«Με ηε γιψζζα ζαξψλεη ηε ζηάρηε». Δ εζηία εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνξία καδί κε ηε
ιαηξεία ηνπ αξζεληθνχ πξνγφλνπ. Αελ ηαηξηάδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηε κάγηζζα
σο γπλαίθα, αιιά σο κεηέξα ηεο θπιήο. Έηζη, ε εζηία σο (αξζεληθφ) θπιεηηθφ ζεκάδη
κεηαθέξεηαη ζηε κνξθή ηεο κάγηζζαο.
Γ. ΗΗΗ. α. Σν γεύκα θαη ε θηινμελία πνπ παξέρεη ε κάγηζζα
ηελ θξεηηθή παξαιιαγή «Δ επθή ηνπ παηέξα» ε αθήγεζε παξνπζηάδεη κηα
θαζφινπ αζήκαληε ιεπηνκέξεηα, πνπ θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζχλδεζεο ηεο
κάγηζζαο – δσξήηξηαο κε ηηο ηδέεο γηα ην ζάλαην. Πξηλ ε κάγηζζα ξσηήζεη ηνλ ήξσα
νηηδήπνηε, ηνπ βάδεη λα θάεη: «Ώπηή άλνημε ακέζσο ηα κάηηα ηεο, εζεθψζεθε,
επιχζεθε, εινχζηεθε θαη εηνίκαζε θαΎ θαη θάγαλε. […] Κη άκα εθάγαλε ηνπ ιέεη ε
γξηά…». Δ κάγηζζα ξσηά ην Γηαλληφ πνηνο είλαη θαη γηαηί βξίζθεηαη εθεί.


ε άιιε πεξίπησζε, ε γξηά πξνηξέπεη ηνλ ήξσα λα θνηκεζεί πξψηα θαη κεηά
λα ηνπ πεη ηη πξέπεη λα θάλεη. ην ππφγεην παιάηη, πξηλ θαλ αθφκα ζπλαληήζεη
θαη κηιήζεη κε ηνλ ηπθιφ δξάθν, ν ήξσαο ςάρλεη θάηη θαγψζηκν: «Ώπφ ηελ
πείλα πνπ είρε, ςάρλνληαο απφ δσ, ςάρλνληαο απφ θεη γηα λα βξεη ηίπνηα λα
θάεη, βιέπεη έλα ληνπιάπη, ην αλνίγεη θαη βξήθε έλα θνκκάηη ςσκί · ην ‟θαγε
θη έθνςε ιίγν ηελ πείλα ηνπ» (18, ΏΣU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο).



«Ο αξαληάξεο φκσο πέθηνληαο κέζα ζην πεγάδη έπεζε ςειά ζε ηξία
θξηάξηα. Σν κεγαιχηεξν απ‟ απηά ηνλ θξάηεζε ζην θνξκί ηνπ θαη απαιά ηνλ
θαηέβαζε ζηνλ θάησ θφζκν, ηνλ άθεζε ζηε ζθεπή ηνπ ζπηηηνχ κηαο γξηνχιαο.
Καηέβεθε απφ πάλσ θαη κπήθε κέζα. Δ γξηά ηνπ ‟δσζε λα θάεη θαη ηνπ είπε
φηη απηή ζα θχγεη […]» (1, ΏΣU304, Ο αξαληάξεο).



Σν βαζηιφπνπιν θαη ν ζχληξνθφο ηνπ «πεγαίλνπλ ινηπφλ ζηνλ πχξγν · ηνλ
βιέπνπλ ζηξσκέλν κε ραιηά θαη ηξαπέδηα κε θαγηά, πνπ αθφκα άρληδαλ, θη
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νχηε λνηθνθχξε νχηε λνηθνθπξά. Λέλε: „„Ώο θαζίζσκε εκείο λα θάκε θαη λα
πηνχκε, θη φ, ηη βξέμε, αο θαηεβάζε‟‟. Καζίδνπλ νη θαινί ζνπ, ηξψλε θαιά,
πίλνπλ θαιά θαη μαπιψλνπλ θαη ηελ αξίδα ηνπο. Μα έια πνπ ην παπαδφπνπιν
ήηνλ πνλεξφ. Καζψο είδε πσο θνηκψηαλε ην βαζηιφπνπιν, ζεθψλεηαη ζηγά
ζηγά θαη θξχβεηαη απνθάησ απφ ην θξεβάηη, θ‟ είπε κε ην λνπ ηνπ: „Βδψ θάηη
ηξέρεη!‟ Ώθφκα δελ είρε πε ην ιφγν ηνπ, θαη λα ε θαιή ζνπ λνηθνθπξά, κηα
κάγηζζα κε ηελ θφξε ηεο» (46, ΏΣU516, Σν βαζηιφπνπιν θαη ην
παπαδφπνπιν).
Σν κνηίβν ηνπ θνηλνχ γεχκαηνο θαη ηεο θηινμελίαο θαίλεηαη λα έρεη εδψ κηα
εληειψο μερσξηζηή ζεκαζία, ππφ ην θσο ησλ αληηιήςεσλ ησλ ιαψλ γηα ηνλ ζάλαην.
Ο Propp αλαθέξεη παξαδείγκαηα απφ ηελ αξραία ηξαληθή ζξεζθεία, απφ ηηο
αθεγήζεηο ησλ Ελδηάλσλ ηεο ΐ. Ώκεξηθήο, απφ κχζνπο ηεο θπιήο Μανξί, απφ ην έπνο
Γθηιγθακέο θ. ά. πνπ δείρλνπλ ηελ πίζηε φηη θάπνηνο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θφζκν ησλ
λεθξψλ ηξψεη έλα εηδηθφ γεχκα.203 Ώθφκε, πεξηγξάθεη ην αηγππηηαθφ ηαθηθφ έζηκν
ηνπ «αλνίγκαηνο ηνπ ζηφκαηνο ηνπ λεθξνχ» πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα αληίιεςε: ν
λεθξφο πξέπεη πξψηα λα θάεη απφ ηελ ηξάπεδα ησλ πξνζθνξψλ θαη κεηά λα κηιήζεη,
έρνληαο πιένλ κπεη νξηζηηθά ζηνλ θφζκν ησλ πλεπκάησλ: «Σν γεχκα απνηεινχληαλ
απφ δηαθνξεηηθά ήδε ςσκηνχ θαη γιπθψλ, κπχξα, ην πνηφ Tchesert θ.η.ι. θαη φηαλ
νινθιεξσλφηαλ, ην ζηφκα ηνπ αγάικαηνο «αλνηγφηαλ» θαη ν λεθξφο, ηνλ νπνίν
παξίζηαλε, είρε γίλεη, φπσο πίζηεπαλ, έλα Κhu, έλα πλεχκα θαη θαηείρε φιεο ηηο
ηδηφηεηεο ησλ πλεπκάησλ ηνπ άιινπ θφζκνπ. Ώπηφ ην θείκελν δείρλεη πνιχ θαζαξά
φηη ην θαγεηφ «αλνίγεη ην ζηφκα» θαη κεηακνξθψλεη ην λεθξφ ζε πλεχκα».204 Σελ
ίδηα αληίιεςε γλσξίδνπκε θαη απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα. «Δ Καιπςψ ζέιεη λα
πάξεη ν Οδπζζέαο ακβξνζία θαη λέθηαξ: κφλν φηαλ έρεη γεπζεί ην εμσηηθφ πνηφ θαη
ηελ εμσηηθή ηξνθή, πεξηπίπηεη κφληκα ζηελ θαηάζηαζε ησλ εμσηηθψλ φλησλ. Έηζη
πεξηέπεζε θαη ε Αήκεηξα ζηνλ Άδε, κφιηο δνθίκαζε ην κήιν. Μπνξψ λα ζπκεζψ θαη
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«Ήδε ζην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ Ελδηάλσλ ηεο βφξεηαο Ώκεξηθήο, βιέπνπκε φηη ζηνλ άλζξσπν πνπ
επηζπκεί λα κπεη ζην βαζίιεην ησλ λεθξψλ ζεξβίξεηαη έλα θαγεηφ ηδηαίηεξνπ είδνπο. Έηζη ν θχξηνο
ηνπ λεξνχ νδεγεί γηα παξάδεηγκα, ζηηο αθεγήζεηο ηεο βφξεηαο Ώκεξηθήο, λένπο αλζξψπνπο πξνο ηνλ
ίδην: “Ώιιά κηα ειηθησκέλε γπλαίθα, ε Maus, πξνεηδνπνηνχζε ηνπο λένπο αλζξψπνπο λα κελ θάλε απφ
ην θαγεηφ πνπ ζα ηνπο πξφζθεξε ν Komokoa, γηαηί δηαθνξεηηθά δελ ζα επέζηξεθαλ μαλά ζηνλ πάλσ
θφζκν”. ηνπο Maori επηθξαηεί ε πίζηε φηη ε ςπρή ζα κπνξνχζε πεξλψληαο εθείλν ην ζθνηεηλφ ξεχκα
“λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ησλ δσληαλψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αξλεζεί λα γεπζεί ην θαγεηφ πνπ ζα
ηεο πξνζθέξνπλ ηα πλεχκαηα. Ώλ φκσο γεπζεί απ‟ απηφ, δελ ζα κπνξεί λα επηζηξέςεη”. Ώπηέο νη
πεξηπηψζεηο δείρλνπλ πνιχ θαζαξά φηη ν λενθεξκέλνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην θαζνξηζκέλν γηα ηνπο
λεθξνχο γεχκα, εηζέξρεηαη νξηζηηθά ζηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ». Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 78.
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ηε δνθηκή ηεο γεχζεο ηνπ ισηνχ. πνηνο απφ ηνπο Έιιελεο έηξσγε ηνλ γιπθφ θαξπφ,
μερλνχζε ηελ παηξίδα θαη έκελε ζηε ρψξα ησλ ισηνθάγσλ». 205
Σξψγνληαο ν ήξσαο απφ ην θαγεηφ ηεο κάγηζζαο ηελ εμεπκελίδεη, δείρλνληαο φηη
δελ ηελ θνβάηαη, φηη κεηέρεη ηνπ θφζκνπ ηεο, θαηαλαιψλνληαο ηε καγηθή ηξνθή ηεο.
«Γεηψληαο θαγεηφ, ν ήξσαο δείρλεη φηη δελ θνβάηαη απηή ηελ ηξνθή, φηη ηε
δηθαηνχηαη, φηη είλαη “γλήζηνο”. Σν θαγεηφ θαη ε θηινμελία δελ αλαθέξνληαη κφλν
ζηε ζπλάληεζε κε ηε κάγηζζα, αιιά επαλεηιεκκέλα θαη ζε ζρέζε κε πνιιά
ηζνδχλακά ηεο πξφζσπα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην βαζηιφπνπιν θηάλεη ζην θαιπβάθη
θαη ε κάγηζζα δελ είλαη αθφκε εθεί, βξίζθεη ην ηξαπέδη ζηξσκέλν θαη απιψλεη λα
πάξεη ρσξίο εθείλε».206 Δ κάγηζζα αλαγλσξίδεη ζηνλ ήξσα έλαλ δσληαλφ θαη δελ
ζέιεη λα ηνπ επηηξέςεη ηε δηέιεπζε, ηνλ πξνεηδνπνηεί γηα ακέηξεηνπο ηξνκεξνχο
θηλδχλνπο θαη γηα ην αθαηφξζσην ηνπ ζθνπνχ πνπ έρεη ζην ηαμίδη ηνπ. Μφλν αθνχ
πξψηα έρεη θάεη (ή θηινμελεζεί), ηνπ δείρλεη ην δξφκν.
Βμαζζελεκέλε εθδνρή ηεο κάγηζζαο θαίλεηαη λα είλαη ε γξηνχια πνπ γλσξίδεη ηη
αθξηβψο ζα ζπλαληήζεη ζην δξφκν ηνπ ν ήξσαο θαη ηνλ πξνκεζεχεη αλάινγα κε
καγηθά αληηθείκελα θαη πνιχηηκεο νδεγίεο. Αελ αλαθέξεηαη βέβαηα ξεηά φηη είλαη
κάγηζζα, αιιά ιεηηνπξγεί φπσο απηή. Ώληίζεηα κε φζα αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, ζην
παξακχζη ηεο «Ώθίιεηεο» ε κάγηζζα είλαη κηα φκνξθε λέα γπλαίθα – δξάθνο πνπ
επηηίζεηαη ζηνλ ήξσα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνηείλεη δχν θνξέο λα ηελ παληξεπηεί,
φκσο κάηαηα. Ο γηνο ηεο ιηνληάξελαο, αθνχ θεξδίζεη ηελ αθίιεηε, επηζηξέθεη ζηελ
παηξίδα ηνπ κέζα ζην παιάηη ηεο κάγηζζαο, ην νπνίν πεξπαηά ζαλ άλζξσπνο. Μέρξη
ην ηέινο, ε κάγηζζα ζπκπαξίζηαηαη ζηνλ ήξσα, ηνλ νπνίν θαζνδεγεί θαη ζρεηηθά κε
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο φξαζήο ηνπ.
ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ππεξθπζηθή (κειινληηθή) ζχδπγνο ηνπ ήξσα είλαη απηή
πνπ δσξίδεη ην καγηθφ κέζν, έρνληαο ζπκπαζήζεη θαη αγαπήζεη ηνλ ήξσα ∙ ηνλ
πξνεηδνπνηεί, ηνλ θαζεζπράδεη, ηνλ πξνεηνηκάδεη απνθαιχπηνληάο ηνπ δσηηθήο
ζεκαζίαο κπζηηθά, ζπκθσλνχλ ζε κπζηηθφ ηξφπν αλαγλψξηζεο κέζσ καγηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Καηέρεη ιφγσ ηεο ππεξθπζηθήο ππφζηαζήο ηεο καγηθέο δπλάκεηο θαη
θάπνηεο θνξέο απηφ δειψλεηαη μεθάζαξα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο αξαληάξηζζαο,
ηεο κηθξφηεξεο απφ ζαξάληα παλέκνξθεο αδειθέο. πκκαρεί κε ηνλ ήξσα ελαληίνλ
ηνπ φληνο πνπ θξαηά ηελ ίδηα θαη ηηο αδειθέο ηεο αηρκάισηεο: «Κνηηάδεη, ηη λα δεη!
αξάληα θνπέιεο, ζαξάληα λεξάηδεο. Ήηαλ εθείλεο πνπ είραλ δεη ζηε δσγξαθηά. Άιιε
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θέληαγε, άιιε έξαβε, άιιε χθαηλε ζηνλ αξγαιεηφ. ηακάηεζαλ ακέζσο κφιηο είδαλ
έλαλ μέλν. Σφηε πάεη ε κηθξφηεξε, ε αξαληάξηζζα, πνπ ήηαλ θαη κάγηζζα, θαη ηνλ
ξψηεζε πνηνο είλαη θαη απφ πνχ ήξζε» (1, ΏΣU304, Ο αξαληάξεο). Έρνληάο ηελ κε
ην κέξνο ηνπ θαη βνεζφ ηνπ, ν ήξσαο κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη ζηνλ θφζκν ησλ
λεθξψλ, ζηνλ θάησ θφζκν θαη εθεί πνπ «νχηε πνπιί πεηάκελν δελ βξίζθεηαη».
ην παξακχζη «Σα ηξία βαζηιφπνπια», ιεηηνπξγία δσξεηή επηηειεί ε πεζεξά ηνπ
ήξσα θαη βαζίιηζζα ηνπ θάησ θφζκνπ, πνπ είλαη ζηελ παξαιιαγή απηή δσνκνξθηθφο
(θαηνηθείηαη απφ κατκνχδεο). Πξνκεζεχεη ηελ θφξε ηεο θαη ηνλ ήξσα, κε ηξεηο
καγηθνχο θαξπνχο. Σέινο, ζηελ παξαιιαγή «Σεο Λάκηαο ε δπραηέξα», ην πξφζσπν
πνπ ζπκβνπιεχεη θαη θαζνδεγεί ηνλ βαζηιηά Γηαλλάθε ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ είλαη
ε κεηέξα ηνπ.
Γ. IV. Ο δξάθνο
Ο δξάθνο (ζπλήζσο ηπθιφο) ή ν αξάπεο, ν γέξνληαο – αζθεηήο ζην βνπλφ ή ζην
δάζνο θαη ν κάγνο είλαη νη ηξεηο πην ηππηθέο αξζεληθέο κνξθέο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ
αμίδεη λα εμεηάζνπκε. ηα παξαδείγκαηά καο εκθαλίδνληαη σο δσξεηέο θαη ν
ππεξθπζηθφο κειινληηθφο ζχδπγνο ηεο εξσίδαο, ν Ώε –Γηψξγεο θαη έλαο ζπγγελήο
ηνπ ήξσα απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ (ζείνο).
Ο ήξσαο είλαη πνιπκήραλνο · δείρλνληαο γελλαηφηεηα, παξαπιαλά ηνλ δξάθν κε
έλα έμππλν ηέρλαζκα θαη ηνλ νδεγεί λα πηζηέςεη φηη είλαη παηδί ηνπ θαη έηζη ν δξάθνο
εμεπκελίδεηαη θαη ηνλ πηνζεηεί: «Μέζ‟ ζηε ζπειηά ήηαλ έλαο δξάθνο πνπ είρε ηα
θξχδηα καθξηά · έπεθηαλ νη ηξίρεο κεζ‟ ζηα κάηηα ηνπ θαη δελ έβιεπε ηίπνηε. Σν
παηδί, ζαλ ηνλ είδε, θνβήζεθε θ‟ ήζειε λα θχγε. Μα ζαλ είδε πνπ ήηαλ ζηξαβφο,
ζθέθηεθε λ‟ απνκείλε εθεί. […] Κεη πνπ δάξσζε ζηελ άθξε, αθνχεη έλα βξφλην, πνπ
βνχεμε ε ζπειηά! Πεηηέηαη ηφηε ην παηδί, πάεη θνληά ηνπ θαη ηνπ ιέεη: „„Οξίζηε,
παηέξα, ηη ζέιεηο;‟‟ „„Πνηφο είζαη ζπ θαη πσο βξέζεθεο εδψ;‟‟ ηνπ ιέεη ν δξάθνο.
„„Παηέξα, ζπ κ‟ έθαλεο ηνχηε ηελ ψξα! Με ηνλ αέξα πνπ βγήθε απ‟ ηελ θνηιηά ζνπ
γελλήζεθα…‟‟ ιέεη ην παηδί. Ο δξάθνο δα ην πήξε ζε κεγάιε ραξά. „„Έια θνληά
κνπ‟‟, ηνπ ιέεη, „„λα ζε πηάζσ, γηαηί εγψ δε βιέπσ ν θαεκέλνο, παηδάθη κνπ‟‟. Πήγε
ην παηδί θνληά ηνπ, ην ράηδεςε θαη ην είρε πηα καδί ηνπ» (30, ΏΣU550, Δ εθθιεζηά
θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη).
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Καη άιιε εθδνρή ηεο ίδηαο ζθελήο: «Έπεηηα ηξαβάεη παξαπέξα θαη θνηηά απφ δσ,
θνηηά απφ θεη, βιέπεη έλα δξάθν πνπ ήηαλε ζηξαβφο. ηελ αξρή θνβήζεθε θαη άξρηζε
λα ηξέκεη, κα ζαλ είδε πνπ ήηαλε ζηξαβφο εζάξξεςε, φκσο δελ ηνπ κηινχζε ηνπ
δξάθνπ. Ήζειε λα ηνπ δψζεη γλψξα, κα έια πνπ θνβφηαλε θαη δελ ήμεξε κε ηη ηξφπν
λα ηνπ ην πεη. Βθεί ινηπφλ πνπ θαζφληαλε ν δξάθνο, πεγαίλεη –κε ζπκπάζην– ζηγά
ζηγά απφ πίζσ ηνπ θαη ηνπ θσλάδεη „„Παηέξα‟‟. Ώπνθξίλεηαη ν δξάθνο: „„Πνχζε ζ‟
έρσ γην;‟‟. Ώπνινγηέηαη εθείλνο: „„Να, ηψξα κ‟ εγέλλεζεο, απηή ηε ζηηγκή‟‟. Σφηεο ην
πίζηεςε ν δξάθνο, ηνλ έθξαμε θνληά ηνπ θαη άξρηζε λα ηνλ αγαπάεη ζαλ λα ‟ηαλ
αιεζηλφ παηδί ηνπ» (18, ΏΣU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο).
Ώληίζεηα κε ηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ζηελ παξαιιαγή ηνπ ΏΣU725 «Ο
θαζίδεο», ν δξάθνο παξνπζηάδεηαη πνιχ δχζπηζηνο: «Κάζεηαη ην ινηπφ θαη θνληά ζην
κεζεκέξη θπηηάδεη έλα δξάθν θαη ιαινχζε ρίιηα πξφβαηα θαη ηάθεξλε ζηνλ πχξγν.
Να δε ηέηνηνλ αγξηάλζξσπν ην βαζηιφπνπιν, θξπψζαλε ηα γαίκαηά ηνπ, κα πνπ λα
ηξέμε λα ζσζή; Μα ζαλ ήξζε θνληά ζηνλ πχξγν, επήξε θνκκαηάθη αέξα ε θαξδηά ηνπ
βαζηιφπνπινπ, γηαηί είδε, πσο ήηαλε ζεφζηξαβνο. […] Κ‟ εθεί πνπ θνπκάξηδε, ζχξλεη
έλαλ πφξδν, κα βάιε κε ην λνπ ζνπ, δξαθίζηηθν. Σφηεο θάλεη ην παηδί · βξε, ηψξα γσ
πξέπεη λα θάκσ κηα ηέρλε, λα ηνπ πσ, πσο είκαη παηδί ηνπ. Κ‟ εθεί πνπ ηφιεγε, λα θη
άιινο έλαο! Σφηεο ηνπ θάλεη· κπακπά, εδσλά πνχθιαζεο, κε πέηαμεο! Ναθνχζε ν
δξάθνο θσλή, μεζπάζηεθε θαη θάλεη· πνηνο κνπ κηιεί; Με πέηαμεο, κπακπά, εδσλά
πνχθιαζεο! Σν ινηπφ εζχ είζαη θσιφπαηδη· α, εγψ δελ ην πηζηεχσ, ηνπ θάλεη, πσο
είζαη παηδί κνπ, κφλν ζα ζνπ παίμσ ηξεηο γξνζηαίο, θη‟αλ βαζηάμεο, ηφηεο ζα ζε πσ
παηδί κνπ, αιιεηψο ζα παο θαιιεηά ζνπ!». Ο ήξσαο ην δέρεηαη θαη ν δξάθνο ηνλ
ρηππά δπλαηά κε ηξεηο γξνζηέο ζηελ πιάηε. Ο ήξσαο θξαηά ζηελ πιάηε ηνπ
ηζνπβάιηα γεκηζκέλα κε άρπξν θαη έηζη απνθεχγεη λα ηξαπκαηηζηεί ή λα ζθνησζεί.
«Με ηηο θαηεξγαξηέο ηνπ ηνλ ήθακελ ν δξάθνο παηδί ηνπ θαη ηνλ είρε ζαλ ηελ ςπρή
ηνπ» (36, ΏΣU725, Ο θαζίδεο).
ην πλεχκα ηνπ δάζνπο ησλ βφξεησλ επξσπατθψλ

αθεγήζεσλ αληηζηνηρεί

ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο ν ιεγφκελνο ζηα λέα ειιεληθά „δξάθνο‟.207 Σν φηη ην
αληίζηνηρν ηνπ πλεχκαηνο ηνπ δάζνπο πξφζσπν, δειαδή ν δξάθνο, θαθνπνηεί ηνλ
λεαξφ ήξσα δελ είλαη ρσξίο ζεκαζία. πλδέεηαη κε φζα πθίζηαλην νη έθεβνη θαηά ην
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ηειεηνπξγηθφ κχεζεο.208 Βθηφο απφ ηελ πεξηηνκή, πνπ ήηαλ ην θέληξν ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο, ε κχεζε ζπλνδεπφηαλ απφ πνηθίιεο θξηθηέο ζσκαηηθέο θαθνπνηήζεηο.
χκθσλα κε ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ: «Βδψ, ζην δάζνο, ζην
θνβεξφ πλεχκα πνπ ήζειε λα ηα θαηαβξνρζίζεη, ζα ππνζηνχλ ηα θνβεξφηεξα
βαζαληζηήξηα θαη θαθνπνηήζεηο. Πνιινί ηαμηδηψηεο πεξηγξάθνπλ κε θξίθε ηα
νπξιηαρηά πνπ αθνχγνληαη ζε απηή ηελ θαιχβα. […] Έλα άιιν είδνο θαθνπνίεζεο
ήηαλ ε απφμεζε ηνπ δέξκαηνο φπσο θαη βαζηέο πιεγέο πνπ ρξεηάδνληαλ ξάκκαηα. Ο
Schurtz θαη νWebster αλαθέξνπλ θαη νη δχν γηα ηνκέο ζηελ πιάηε, πνπ μεθηλνχζαλ
απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ιαηκνχ. Μεξηθέο θνξέο θξεκνχζαλ ηα αγφξηα απφ ισξίδεο
δέξκαηνο ηεο πιάηεο ή ηνπ ζηήζνπο. […] Ώπηέο νη πξάμεηο ζπλνδεχνληαλ απφ
ρηππήκαηα. ην (ξσζηθφ) παξακχζη νη ήξσεο θαθνπνηνχληαη αθξηβψο έηζη θαη δε ζην
θαιπβάθη θαη απφ ην πλεχκα ηνπ δάζνπο. Δ κάγηζζα «άξπαμε έλα γνπδνρέξη θαη
άξρηζε λα ρηππάεη ηνλ Usynjuška θαη ηνλ ρηππνχζε θαη ηνλ ρηππνχζε θαη ηνλ έρσζε
θάησ απφ ηνλ πάγθν θαη έθνςε κηα ισξίδα απφ ηελ πιάηε ηνπ θαη ηνλ έδησμε».
«Ξαθληθά ήξζε ν γέξνο παππνχο πάλσ ζην γνπδί, θαζφηαλ πάλσ ζε έλα γνπδνρέξη …
Σνπ φξκεζε, ηνλ ηξάβεμε κε έλα γάληδν κέζα ζην γνπδί θαη ηνλ ρηχπεζε λα ιηψζεη!
Σνπ έβγαιε κηα ισξίδα απφ ηελ πιάηε κέρξη ηνπο ψκνπο, κεηά ηνλ έηξηςε κε άρπξν
θαη ηνλ πέηαμε θάησ απφ ηνλ πάγθν…»».209
Ο Propp ππνζηεξίδεη φηη νη ιφγνη γη‟ απηά ηα απάλζξσπα βαζαληζηήξηα ήηαλ
πνιινί. Οη ηζαγελείο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επηζπκνχζαλ ηε ζπξξίθλσζε ηνπ
πιεζπζκνχ, θάηη πνπ γηλφηαλ κε ην πνζνζηφ ησλ κπνχκελσλ πνπ δελ θαηάθεξλαλ λα
επηβηψζνπλ ζε απηέο ηηο θαθνπνηήζεηο θαη πέζαηλαλ πξαγκαηηθά θαηά ην
ηειεηνπξγηθφ. Ήηαλ αθφκε κέζνδνο ζθιεξαγσγίαο ησλ απξηαλψλ πνιεκηζηψλ θαη
δηδαζθαιία ηεο ππαθνήο ζηνπο κεγαιχηεξνπο. Κπξίσο φκσο επξφθεηην γηα έλαλ
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα πξνθιεζεί ε αίζζεζε ηεο ηξέιαο θαη ηνπ (πξνζσξηλνχ)
ζαλάηνπ: «ιεο απηέο νη εμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ειάρηζηα πεηζηηθέο. Πξνθαλψο,
απηέο νη θξηθαιεφηεηεο ήζειαλ λα «θιέςνπλ ηo κπαιφ».
Με ην φηη δηαξθνχζαλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (κεξηθέο θνξέο βδνκάδεο) θαη
ζπλνδεχνληαλ απφ πείλα, δίςα, ζθνηάδη θαη ηξφκν, ήζειαλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ
208
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ην Έληερλνο ιατθόο ιόγνο, Βθδφζεηο Καξδακίηζα, Ώζήλα 1993, ζ. 163.
209
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θαηάζηαζε πνπ ν κπνχκελνο ζεσξνχζε σο ζάλαην.210 «Πξνθαινχζαλ πξνζσξηλή
ηξέια (πνπ εξρφηαλ κε ηελ θαηάπνζε δηάθνξσλ δειεηεξίσλ), έηζη πνπ ν κπνχκελνο
μερλνχζε ηα πάληα ζηνλ θφζκν. Σνπ αθαηξνχληαλ ηφζν πνιχ ε κλήκε, ψζηε κεηά ηελ
επηζηξνθή ηνπ μερλνχζε ην φλνκά ηνπ, δελ αλαγλψξηδε ηνπο γνλείο ηνπ θηι. θαη ίζσο
πίζηεπε ηειείσο απηφ πνπ ηνπ έιεγαλ, δειαδή φηη πέζαλε θαη επέζηξεςε σο λένο,
δηαθνξεηηθφο άλζξσπνο».211


Ο ήξσαο ζπλαληά ηνλ γέξνληα ζπλήζσο κέζα ζην δάζνο ή πάλσ ζην βνπλφ.
«[…] θηάλεη ζε κηα ξίδα ηνπ βνπλνχ, αλεβαίλεη επάλσ, βξίζθεη έλαλ αζθεηή,
κα ηφζν ήηαλε ράκσ πεζκέλνο, πνπ δε κπνξνχζε λα ζαιέςεη. Έθαηζε θνληά
ηνπ, βγάδεη έλα κπνπθαιάθη απφ κέζα απφ ην ζηήζνο ηνπ θαη ηνπ δίλεη θαη
πίλεη. Χο θαζψο ήπηε ν γέξνο, δπλάκσζε θαη ζεθψζεθε απφ θεη πνπ θαζφηαλε.
„„Ώ‟‟, ιέεη, „‟παηδί κνπ, εζχ πνπ κνπ ‟δσθεο ηε δχλακή κνπ, ηη ράξε δεηάο απφ
κε;‟‟ […] Σνλ παίξλεη θαη ηνλ αλεβάδεη ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ θαη ηνπ
δείρλεη έλα δάζνο, κηα εμνρή θαη ηνπ ιέεη: […]» (27, ΏΣU313, Δ Άζπξε ζαλ
ην ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην αίκα).



Ώληίζηνηρε είλαη θαη ε ζθελή ηεο ζπλάληεζεο ηνπ Υαξίδεκνπ κε ην γέξν
βνζθφ πνπ είλαη εθαηφ ρξφλσλ: «ε κεξηθέο κέξεο, θη χζηεξα απφ πνιινχο
θφπνπο, έθηαμε ζηελ θνξθή ηνπ βνπλνχ. Βίδε απ‟ αιάξγν ην γέξν κε ηα
καθξά γέλεηα θη εθάζνπληαλε ζ‟ έλα ραξάθη θη έβνζθε ηα πξφβαηα. Βζίκσζε
θνληά θαη ηνλε ραηξέηεμε θαη ηνπ ‟δσθε θαηηηίο πνπ ηνπ θξαηνχζε […].
Ίζακε λ‟ αθνχζεη απηφο Ρνδάλζε, παίδεη κηα θαη ζεθψλεηαη νξζφο θαη ηνπ
ιέεη: „„Ώθνχ ζε ‟πεςε, παηδί κνπ, ε Ρνδάλζε, ζα κάζεηο ην κπζηηθφ απνχ ‟λαη
ζηα ρείιε κνπ θιεηζκέλν ελελήληα ρξφλνπο‟‟. Ήηαλε, ιέεη, εθαηφ ρξνλψ ν
γέξνο θαη ην κπζηηθφ ην ‟μεξε απφ παηδί „„Γηα λα ζε δσ θαιά, ηνπ μαλαιέεη.
Ώιήζεηα εζχ ‟ζαη ν θαινξηδηθάξεο;‟‟ „„Πε κνπ, κπάξκπα, πνπ ζα ηε βξσ ηελ
πεληάκνξθε;‟‟» (23, ΏΣU408, Σζε ιεκνληάο ε ζπγαηέξα).



«Βθηφο ηξαβά ην ξνπκάλη θαη βξίζθεη έλα γέξν ίζακε εθαηφ ρξνλψ θη ήηαλε νη
κπαληέξεο ηνπ θαη ζθέπαδαλ ηα κάηηα ηνπ. Σν παηδί πηάλεη έλα ςαιίδη θαη ηνπ
ηηο θφβεη θαη ηνπ ιέεη „„Πνχ παο, παηδί κνπ, απφ δσ; Πνπ εδψ δε ιαιεί κήηε

210

A. van Gennep, Τειεηνπξγίεο δηάβαζεο. Βηζαγσγή –κεηάθξαζε –ζρφιηα: Θ. Παξαδέιιεο, Βθδφζεηο
Δξηδαλφο, Ώζήλα 2016, ζ. 144 (ππνζεκείσζε 47): «Δ αλαηζζεζία ηνπ λεφθπηνπ είλαη ζεκαληηθφ
ζηνηρείν ηεο ηειεηνπξγίαο κχεζεο: ζηελ Ώκεξηθή επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάπνζε θαπλνχ (ηνκπάθν),
ληαηνχξα ή πεγηφη ∙ αιινχ επέξρεηαη κε καζηίγσκα, θαπληζκνχο, θαθνκεηαρείξηζε, ζσκαηηθέο
ηηκσξίεο. Ο ζθνπφο είλαη λα «πεζάλεη» ν λεφθπηνο, λα ράζεη ηε κλήκε ηεο πξψηεο πξνζσπηθφηεηαο
θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ θφζκνπ ηνπ».
211
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 106.
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πνπιί πεηάκελν. Κη εδψ πνπ παο, ην ιέεη ε θαξδηά ζνπ;‟‟ Λέεη: „„Σν ιέεη‟‟»
(13, ΏΣU650Ώ, άηηηιε παξαιιαγή).


Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξακπζηνχ γηα ην γεξν νξφθν, ν Γηαλλάθεο
δελ ζπλαληά ην γέξν ζην δάζνο ή ζην βνπλφ, αιιά κέζα ζε έλα θαθελείν ζηελ
πνιηηεία, ιίγν κεηά ηελ αλαρψξεζε απφ ην παηξηθφ ηνπ κε ζθνπφ λα
αλαδεηήζεη ην νλ ζην νπνίν είλαη ηακέλνο: «εθψλεηαη ην παηδί, θεχγεη, πάεη
ζ‟ έλα κέξνο, αο πνχκε ζαλ ηε χξα. Πάεη ζ‟ έλα θαθελείν, νπνχ παγαίλαλε
κέζα νχιν γέξνη θαη θαζφληαλε. Πάεη, θάζεηαη ζε κηαλ άθξε. Άξρηζε λα
θνπβεληηάδεη κε έλα γεξνληάθη. […] Ώπηφο θάζε κέξα ζην θαθελείν κε ην
γέξν καδί θη νχιν γηα ην γεξν νξφθν ζπδεηνχζαλε» (21, ΏΣU313, Ο γεξν
νξφθνο).

Γ. V. “Αλζξσπίια κπξίδεη!”
Πνιιέο θνξέο ζπλαληνχκε ζην πιηθφ καο ηε θξάζε «Ώλζξσπίια κπξίδεη!». Ώπηή
ε δηαπίζησζε εθθέξεηαη πξνθαλψο απφ θάπνηνλ πνπ δελ είλαη άλζξσπνο, δειαδή απφ
έλα ππεξθπζηθφ νλ, ηέξαο ή ζηνηρεηφ, πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ παξνπζία ηνπ ήξσα
απφ ηελ κπξσδηά ηνπ θαη αληηδξά κε δπζαξέζθεηα ∙ ε νζκή ηεο «αλζξσπίιαο» είλαη
ζηα φληα απηά εμαηξεηηθά δπζάξεζηε θαη ηα αλαζηαηψλεη. Ο J. C. Cooper γξάθεη
ζρεηηθά ζην θεθάιαην «Δ ςπρή»: «Δ θξάζε „„Ώλζξψπηλν θξέαο κπξίδσ‟‟
ζπλαληηέηαη ζε πνιιά παξακχζηα, απφ ηνπο Βζθηκψνπο κέρξηο ηνπο Μανξί. Δ θξάζε
„„αλζξψπηλν θξέαο‟‟ ζεκαίλεη φηη ην ηέξαο, πνπ ζέιεη λα ην θάεη, έρεη ππεξθπζηθή
θαηαγσγή. ηελ Ώγγιία ην „„αλζξψπηλν θξέαο‟‟ αλαθέξεηαη ζαλ „„αγγιηθφ
θξέαο‟‟».212 Ώληίζηνηρεο αλαθνξέο εληνπίδνληαη θαη ζηα ξσζηθά παξακχζηα:
«Παξαθνινπζνχκε ηψξα ηηο επφκελεο θηλήζεηο ηνπ ήξσα. Σν θαιπβάθη πεξηζηξάθεθε
θαη ν ήξσαο κπαίλεη. Αελ βιέπεη θαηαξρήλ ηίπνηα, αιιά αθνχεη: «Πνπθ, πνπθ, πνπθ!
Πνηέ πην πξηλ δελ άθνπζαλ ηα απηηά θαη δελ είδαλ ηα κάηηα κνπ ξσζηθφ πλεχκα.
ήκεξα ην ξσζηθφ πλεχκα θάζεηαη πάλσ ζην θνπηάιη, θπιά κφλν ηνπ ζην ζηφκα».
«Ρσζηθφ πλεχκα ήξζε ζε κέλα ζην δάζνο!». Ή ζπληνκφηεξα: «Πνπθ, βξσκάεη

212

J. C. Cooper, φπ. π., ζ. 157.
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ξσζηθφ θφθαιν». Πξέπεη λα αλαιχζνπκε απηή ηε ιεπηνκέξεηα, δηφηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθή».213
Ώο δνχκε ηα παξαδείγκαηα ηνπ πιηθνχ καο.


Σα νπξάληα ζψκαηα, πνπ είλαη γακπξνί ηνπ ήξσα (ήιηνο, θεγγάξη, απγεξηλφο),
εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ππεξθπζηθψλ ζεξίσλ θαη ακέζσο θαηαιαβαίλνπλ
ηελ αλζξψπηλε παξνπζία: «“Γπλαίθα! Μνπ κπξίδεη αληξίζην θξέαο! Ση
ηξέρεη;” […] “Μνπ κπξίδεη αλζξψπηλν θξέαο! Πνηνλ αγαπεηηθφ είρεο απφςε
εδψ;” […] “Γπλαίθα κνπ, κνπ κπξίδεη αλζξσπηλφ θξέαο… πνπ ην ‟βξεο;”»
(50, ΏΣU302, Σα ηξία αδέξθηα θη νη ηξεηο αδεξθέο).



Ο ήξσαο θηάλεη «ζηα πξάζηλα ζηα θφθθηλα ζηνπο άζπξνπο πέληε πχξγνπο»
θαη θνξά ην καγηθφ θαπέιν πνπ ηνλ θάλεη αφξαην. Παξ‟ φια απηά, ν παηέξαο
ηεο ππεξθπζηθήο ζπδχγνπ ηνπ ηελ ξσηάεη: «“Πνηνο είλ‟ εδψ θξπκκέλνο; Βδψ
κπξίδεη αλζξψπηλν θξέαο”» (18, ΏΣU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο).



Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ν δξάθνο κπνξεί λα κπξίζεη ηνλ άλζξσπν, παξ‟
φιν πνπ ε πεληάκνξθε βαζηινπνχια ηνλ έρεη κεηακνξθψζεη ζε ζθνχπα: «ε
ιίγν, λα θη ν δξάθνο, αξρίδεη λα κπξίδεηαη θαη λα ιέεη “Ώλζξσπηλφ θξέαο
κπξίδεη!” “Πνπ ηέηνην πξάκα”, ιέεη εθείλε. “ρη, ιέεη ν δξάθνο, δσ είλαη
κπξσδηά απφ αλζξσπηλφ θξέαο, γσ δε γειηέκαη”» (45, ΏΣU550, Σν αθνίκεην
θαληήιη).



Σν πξφζσπν πνπ ππεξαζπίδεηαη θαη πξνζηαηεχεη ηνλ ήξσα πξνζπαζεί
ζπλήζσο κάηαηα λα θαζεζπράζεη θαη λα παξαπιαλήζεη ην δξάθν, ηε Λάκηα
θαη ην ζεξίν. «Μα ην Φεγγάξη, κφιηο κπήθε κέζα, άξρηζε λα κπξίδεηαη ηνλ
αέξα θαη λα ιέεη: “Ώλζξσπηλφ θξέαο κνπ κπξίδεη”» (39, ΏΣU451, Οη εθηά
θνξάθνη).
Δ ιέμε «θξέαο», παξαπέκπεη αθελφο ζηε ζάξθα: ε αηηία πνπ κπξίδεη ν ήξσαο

είλαη ε έλζαξθε ππφζηαζή ηνπ. Ώθεηέξνπ, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ήξσα σο
«αλζξψπηλν θξέαο» δειψλεη φηη απνηειεί θάηη βξψζηκν γηα ηα ππεξθπζηθά ηέξαηα.
Δ ηξίηε κηθξφηεξε θφξε – πεξηζηέξη δηζηάδεη λα γδπζεί θαη λα θνιπκπήζεη γηαηί
αληηιακβάλεηαη ηελ παξνπζία ηνπ ήξσα πνπ είλαη θξπκκέλνο θαη παξαθνινπζεί
εθείλε θαη ηηο αδεξθέο ηεο: «“Βγψ δελ γδχλνπκαη, δελ πέθησ. Βδψ είλαη άλζξσπνο”.
“Πέζε”, ηεο ιέγαλ νη άιιεο”. “ρη, ιέεη. Ασ κπξίδ‟ αλζξσπηλή ςπρή”». Ο ήξσαο
213

Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 75. Ο Propp αλαθέξεηαη ζε κηα εξγαζία ηνπ Polivka γηα ηα
επηθσλήκαηα απηά, ζεσξεί φκσο φηη ν ζπγγξαθέαο δελ θαηάθεξε λα θαηαιήμεη ζε θάπνην νπζηαζηηθφ
ζπκπέξαζκα, δηφηη πεξηνξίζηεθε ζην ζιαβηθφ πιηθφ.
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αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ απηφ κε απνγνήηεπζε ζηε γξηά ηνπ δάζνπο, ηε κεηέξα ησλ
ηξηψλ θνξηηζηψλ, θαη εθείλε ηνπ πξνηείλεη λα θξπθηεί πην βαζηά ζην ρψκα, ψζηε λα
κελ κπνξνχλ λα ηνλ κπξίζνπλ. Ο ήξσαο εθαξκφδεη ηε ζπκβνπιή, ε ηξίηε θφξε πάιη
ηνλ αληηιακβάλεηαη θαη ην δειψλεη, σζηφζν πείζεηαη θαη γδχλεηαη γηα λα πέζεη λα
θνιπκπήζεη. Σφηε ν ήξσαο, πνπ ηελ έρεη εξσηεπηεί, βξίζθεη ηελ επθαηξία πνπ
πεξηκέλεη θαη ηεο παίξλεη ηα ξνχρα. (21, ΏΣU313, Ο γεξν νξφθνο).
Σα φληα πνπ κπξίδνπλ αλζξψπηλε ςπρή, αγξηεχνπλ θαη επηδεηθλχνπλ πνιχ
επηζεηηθή δηάζεζε: «ε ιίγν, λα ζνπ θη έξρνληαη νη δξάθνη. Ώξρηλάλε πηα λα
κπξίδνληαη θαη λα ιελ: “Ώλζξσπηλφ θξηάο κπξίδεη! Ώλζξσπηλφ θξηάο κπξίδεη!” θαη
ςάρλαλε λα ηνλ βξνπλ, λα ηνλ θάλε». Ο ήξσαο εμνπδεηεξψλεη ηνλ θίλδπλν λα ηνλ
θάλε, έρνληαο απνδείμεη ζηνλ αξρεγφ ηνπο πφζν πεξηζζφηεξν αληξεησκέλνο είλαη απφ
εθείλνπο (20, ΏΣ301ΐ (ATU301), Ο Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο). Ώληίζηνηρα, ν
κηθξφηεξνο απφ ηα δχν βαζηιφπνπια πξνζπαζεί παξαθιεηηθά λα απνθχγεη ηελ
πινπνίεζε ηεο απεηιήο: «“Ώλζξσπίια κπξίδεη” είπε ν δξάθνο “φπνηνο θη αλ είλαη ζα
ηνλ θάσ”. “Με κε θαο, δξάθν!” είπε ην βαζηιφπνπιν. “Ώο είκαη ην παηδί ζνπ. , ηη
κνπ πεηο ζα ην θάλσ. Ώλ κε θαο, ηη ζα θαηαιάβεηο;”». Ο δξάθνο ζπκβηβάδεηαη κε ην
λα πίλεη ην αίκα ηνπ βαζηιφπνπινπ θάζε βξάδπ θαη έηζη ηνπ ραξίδεη ηε δσή (25,
ΏΣU567Ώ, Σα δπν αδέιθηα).
Ώλ θαη ιέγεηαη „ήκεξε επσδία‟, ε νζκή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο δελ εκεξεχεη
θαζφινπ ηα άγξηα ππεξθπζηθά ηέξαηα, φπσο ζα έθαλε κηα πξαγκαηηθή επσδία,
αληίζεηα ηα εμαγξηψλεη πεξηζζφηεξν: «ε κηα ζηηγκή πεηάρηεθε ν πξψηνο δξαγγφο θ‟
είπε: “Βπσδία ήκεξε κνπ ‟ξρεηαη”. “K‟ εκέλα”, πεηάρηεθε ν δεχηεξνο, “Κ‟ εκέλα”
είπε ν ηξίηνο. Κ‟ αξρίλεζαλ λ‟ αγξηεχνπλ. εθσζήθαλε ζην πνδάξη, πηάζαλε θαη
ςάρλαλε απ‟ ηε κηα θαη απ‟ ηελ άιιε, κα δελ είδαλε ηίπνηα. Δ κπξνπδηά, φζν πήγαηλε,
ηφζν γηλφηαλε πην δπλαηή. Οη δξαγγνί πηάζαλε θαη ηαληαιίδαλε θαη θνβεξίδαλε ηε
γξηά λα ηνπο πε ηη ήηαλ απηή ε επσδηά ζην ζπίηη» (31, ΏΣU531, Δ φκνξθε ηεο γεο).


Δ θφξε ηεο Λάκηαο απεπζχλεηαη ζηνλ ήξσα κε ζαπκαζκφ θαη απνξία,
εμεγψληαο ηνπ φηη ζην κέξνο απηφ δελ έξρνληαη άλζξσπνη. «ε ιίγν έξρεηαη ε
κάλα ηεο ε Λάκηα. Λέεη: “Κάπνπ δσ, θάπνπ θεη, θάπνπ αλζξσπηλή ςπρή
κπξίδεη”. “Πνχ λα βξεζεί δσ ε αλζξσπηλή ςπρή;” Λέεη ε δπραηέξα ηεο. […]»
(44, ΏΣU310, Σεο Λάκηαο ε δπραηέξα).



«αλ εκπήθε ην ιηνληάξη ζηε ζχξα, ιέεη: “ΐαζηιηθφ αίκα κπξίδεη”. “ΐαζηιηθέο
ζηξάηεο πεξβαηείο”, ηνπ είπε ε βαζ‟ ινπνχια, “βαζηιηθφ αίκα ζνπ κπξίδεη”
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[…]». Δ ίδηα ζθελή επαλαιακβάλεηαη θαη κε ηνλ δεχηεξν γακπξφ ηνπ ήξσα,
ην θαπιάλη. Ο ηξίηνο γακπξφο φκσο ππνδέρεηαη θηιηθφηεξα ην βαζηιφπνπιν,
ξσηψληαο ην γηαηί ηαμίδεςε κέρξη εθεί (11, ΏΣU552, Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη
θη ν ατηφο).


«ηαλ ήξζαλ νη δξάθνη, ειέγαλε πσο κπξίδεη αλζξσπηλφ θξέαο, αιιά νη θφξεο
δελ έδηλαλ ζεκαζία» (2, ΏΣU312, Ο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηηο αδειθέο ηνπ).
ε αληίζεζε κε ην ξσζηθφ πιηθφ, ζηα ειιεληθά καγηθά παξακχζηα ηνλίδεηαη ε

ερζξηθή ζηάζε ησλ κε δσληαλψλ φλησλ απέλαληη ζηε δσληαλή ςπρή πνπ θηάλεη ζε
απηά. «ια απηά δείρλνπλ φηη ε κπξσδηά ηνπ Εβάλ είλαη ε κπξσδηά ελφο δσληαλνχ
αλζξψπνπ, πνπ πξνζπαζεί λα κπεη ζηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ. ηαλ ε κάγηζζα
απσζείηαη απφ απηή ηε κπξσδηά, ηφηε απφ απηφ ην γεγνλφο πξνθχπηεη, φηη γεληθά νη
λεθξνί αηζζάλνληαη ηξφκν θαη θφβν γηα ηνπο δσληαλνχο. Καλέλαο απνιχησο
δσληαλφο δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ην κπζηηθφ θαηψθιη». 214 Ο δσληαλφο
αληηκεησπίδεηαη πάλησο σο έλαο αλεπηζχκεηνο εηζβνιέαο.
Ο Propp εμεγεί φηη «φηαλ ζηξαθνχκε ζπγθξηηηθά ζε πην πξψηκεο βαζκίδεο,
ιακβάλνπκε ακέζσο ην θιεηδί γηα ην κνηίβν καο. Ώπηφ ην πιηθφ δείρλεη φηη ν
Afanas‟evδελ έθαλε ιάζνο φηαλ ηζρπξίζηεθε φηη ε κπξσδηά ηνπ Εβάλ είλαη ε κπξσδηά
ελόο αλζξώπνπ θαη φρη απηή ελφο Ρψζνπ. Ώιιά ν ηζρπξηζκφο ηνπ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν: Ο Εβάλ δελ κπξίδεη απιψο σο άλζξσπνο, αιιά σο
δσληαλόο άλζξσπνο. Οη λεθξνί, νη αζψκαηνη δελ κπξίδνπλ, νη δσληαλνί κπξίδνπλ θαη
νη λεθξνί αλαγλσξίδνπλ ηνπο δσληαλνχο απφ ηε κπξσδηά ηνπο. […] Ώπηή ε κπξσδηά
ησλ δσληαλψλ είλαη ππεξβνιηθά απσζεηηθή γηα ηνπο λεθξνχο. Πξνθαλψο εδψ
κεηαθέξνληαη κε αληίζεην πξφζεκν νη ζπλζήθεο ηνπ θφζκνπ ησλ δσληαλψλ ζε απηέο
ησλ λεθξψλ. Δ κπξσδηά ησλ δσληαλψλ είλαη γηα ηνπο λεθξνχο εμίζνπ απσζεηηθή θαη
απαίζηα, φζν απσζεηηθή θαη απαίζηα είλαη ε κπξσδηά ησλ λεθξψλ ζηνπο δσληαλνχο.
πσο ιέεη ν Frazer, νη δσληαλνί πξνζβάιινπλ ηνπο λεθξνχο κε ην φηη δνπλ». 215
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 75 -76: «ηηο αθεγήζεηο ηεο βφξεηαο Ώκεξηθήο θαίλεηαη πνιχ
μεθάζαξα απηφ. Έλαο άλδξαο επηδίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο λεθξήο ζπδχγνπ ηνπ. ηνλ θάησ θφζκν
ζπλαληά έλα ζπίηη. Ο θχξηνο ηνπ ζπηηηνχ ζέιεη λα ηνλ θαηαβξνρζίζεη, αιιά ιέεη: «Ώπηφο βξσκάεη
αθφκα! Αελ είλαη λεθξφο!». Σέηνηεο πεξηπηψζεηο εληνπίδνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ, φπσο απφ ηελ Gayton
ζηελ εξγαζία ηεο γηα ηνλ κχζν ηνπ Οξθέα ζηελ Ώκεξηθή. ‟ απηνχο ηνπο κχζνπο ν ήξσαο
αλαγλσξίδεηαη σο δσληαλφο απφ ηε κπξσδηά ηνπ. «Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά», αλαθέξεηαη ζε έλαλ ηέηνην
κχζν, «βξηζθφηαλ ε γπλαίθα ηνπ θαη πνιινί άλζξσπνη». Δ γπλαίθα ηνπ ήηαλ ήδε πεζακέλε αιιά κεηά
απφ κεξηθή αλαδήηεζε ηελ βξίζθεη. Υνξεχεη καδί κε άιινπο λεθξνχο έλαλ ηδηαίηεξν ρνξφ. Ο
λενθεξκέλνο ηξαβά ηελ πξνζνρή εμαηηίαο ηεο κπξσδηάο ηνπ. «ινη κηινχζαλ γηα ηε δπζάξεζηε
κπξσδηά ηνπ μέλνπ, δειαδή ελφο δσληαλνχ». […] ε κηα αθξηθαληθή αθήγεζε, ε κεηέξα ελφο
θνξηηζηνχ πεζαίλεη, αιιά ε λεθξή έξρεηαη θαη βνεζά ηελ θφξε ηεο λα ζθάςεη ηνλ θήπν. Ώλαγλσξίδεηαη
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Γ. VI. Ζ ηπθιόηεηα ηεο κάγηζζαο (θαη ησλ ηζνδύλακσλ όλησλ)
Βλψ ζηα ξσζηθά καγηθά παξακχζηα ην ζηνηρείν ηεο ηπθιφηεηαο αθνξά ηε
κάγηζζα, ζην ειιεληθφ πιηθφ παξνπζηάδεηαη σο ζηνηρείν ηεο ηζνδχλακεο αξζεληθήο
κνξθήο ηεο κάγηζζαο, θαη ην εληνπίδνπκε ζηνλ ηπθιφ δξάθν. ε νξηζκέλεο
παξαιιαγέο είλαη πξαγκαηηθά ηπθιφο, ελψ ζε άιιεο ε ηπθιφηεηα θαίλεηαη λα είλαη
ηερλεηή · ε αηηία δειαδή πνπ δελ βιέπεη είλαη φηη νη ηξίρεο απφ ηα θξχδηα ηνπ είλαη
ηφζν καθξηέο πνπ θαιχπηνπλ ηειείσο ηελ πεξηνρή ησλ καηηψλ. Ο Propp ηζρπξίδεηαη
φηη ε ηπθιφηεηα φλησλ φπσο ε κάγηζζα είλαη δηεζλέο θαηλφκελν, αιιά ζπδεηά ην
θαηά πφζν απηή είλαη πξαγκαηηθά ή ηερλεηά ηπθιή ζην παξακχζη, θάλνληαο
ζπζρεηηζκφ θαη κε ηνλ κνλνκάηε Πνιχθεκν: «Ώιιά είλαη φλησο ηπθιή ε κάγηζζα;
Άκεζα δελ θαίλεηαη απηφ, αιιά δηαπηζηψλεηαη ζε κεξηθέο έκκεζεο ελδείμεηο. ην
παξακχζη Baba –jaga i Žichar’ (ε Baba – Jaga θαη ν Ţichar‟) ε κάγηζζα ζέιεη λα
θιέςεη ηνλ Ţichar‟ θαη έξρεηαη ζε κηα ζηηγκή πεηψληαο πξνο απηφλ, φηαλ νη θίινη θαη
ζπγθάηνηθνί ηνπ, ν γάηνο θαη ν ζπνπξγίηεο, έρνπλ πάεη λα θέξνπλ μχια. Ώπηή μεθηλά
λα κεηξά ηα θνπηάιηα. «„„Ώπηφ είλαη ην θνπηάιη ηνπ γάηνπ, απηφ είλαη ηνπ ζπνπξγίηε,
απηφ ηνπ Ţichar‟ ko‟‟. O Ţichar‟ ko δελ κπφξεζε λα θξαηεζεί θαη θψλαμε: „„Μελ
αθνπκπήζεηο ην θνπηάιη κνπ, Jaga Baba!‟‟. Δ κάγηζζα ηνλ ηχιημε θαη ηνλ απήγαγε».
Γηα λα δηαπηζηψζεη ε κάγηζζα πνχ είλαη ν Ţichar‟ ko πξέπεη λα αθνχζεη ηε θσλή ηνπ.
Αελ παξακνλεχεη, αιιά ζηήλεη αθηί, εμίζνπ φπσο νζθξαίλεηαη ηνλ λενθεξκέλν. ε
άιια παξακχζηα ε κάγηζζα ηπθιψλεηαη. «Μφιηο απνθνηκήζεθε, ην θνξίηζη ηεο έξημε
πίζζα ζηα κάηηα θαη ηα γέκηζε κε καιιί. Πήξε ην παηδί ηεο θαη μέθπγε καδί ηνπ».
Ώθξηβψο έηζη ηπθιψλεηαη θαη ν Πνιχθεκνο (ν νπνίνο ζπγγελεχεη πνιχ ζηελά κε ηε
κάγηζζα) απφ ηνλ Οδπζζέα. ηηο ξσζηθέο παξαιιαγέο απηνχ ηνπ παξακπζηαθνχ
ζέκαηνο (Lichoodnoglazoe - Ο κνλνκάηεο θαθφο) δελ εμάγεηαη ην κάηη, αιιά
θαιχπηεηαη. Σν φηη ηέηνηα φληα έρνπλ κφλν έλα κάηη κπνξεί λα παξαηεξεζεί σο
πνηθηιία ηεο ηπθιφηεηαο. ηα γεξκαληθά παξακχζηα, ε κάγηζζα έρεη εξεζηζκέλα
βιέθαξα θαη θφθθηλα κάηηα, δειαδή δελ έρεη θαζφινπ νθζαικνχο, αιιά θφθθηλεο
θνηιφηεηεο ρσξίο κάηηα. ινη απηνί νη ζπιινγηζκνί κηινχλ φκσο κφλν γηα πηζαλή,

θαη θεχγεη παίξλνληαο καδί ηεο ηελ θφξε. Ο Fülleborn δηεγείηαη ηελ ηζηνξία σο εμήο: «Βθεί θάησ
θξχβεη ε κεηέξα ηελ θφξε ηεο, ζηνλ απνκνλσκέλν ρψξν ηεο θαιχβαο θαη ηεο απαγνξεχεη λα κηιήζεη.
Αελ πεξλάεη πνιιή ψξα θαη έξρνληαη επίζθεςε ζπγγελείο θαη γλσζηνί, πξαγκαηηθέο ζθηέο ηνπ θφζκνπ
ησλ ζθηψλ». Ώιιά κφιηο είραλ κπεη ζηελ θαιχβα, ξψηεζαλ δαξψλνληαο ηε κχηε: „„Ση είλαη κέζα ζηελ
θαιχβα; Ση κπξίδεη; Μπξίδεη θάηη δσληαλφ. Ση έθξπςεο εδψ;‟‟.
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φρη γηα πξαγκαηηθή ηπθιφηεηα ηεο κάγηζζαο».216 Πξαγκαηηθή ηπθιφηεηα φλησλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηε κάγηζζα παξνπζηάδεηαη ζηα παξακχζηα θπλεγεηηθψλ θπιψλ, φπνπ
ηέηνηνπ είδνπο φληα πιεξνθνξνχλ ηνλ ήξσα πνπ έρεη γελλεζεί κε ζαπκαζηφ ηξφπν,
γηα ηελ πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη. Ώλ θαη ηπθιά, γλσξίδνπλ ηνλ δξφκν.
ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία, νη ηπθινί πνηεηέο θαη κάληεηο είλαη απηνί πνπ
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε δηάθνξεο ζεφηεηεο θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο
πνπ ηνπο ζπκβνπιεχνληαη.
ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη δχν αθφκε πηπρέο ηνπ ζέκαηνο ηεο ηπθιφηεηαο,
πνπ ζπλδένληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. ε
θάπνηεο εθδνρέο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ (πρ. ζηελ Χθεαλία), νη κπνχκελνη πθίζηαλην
πξνζσξηλή ηερλεηή ηχθισζε, θαζψο νδεγνχληαλ ζηελ θαιχβα ηεο κχεζεο κε δεκέλα
κάηηα θαη ηα πξφζσπά ηνπο θαιχπηνληαλ κε αζβέζηε ή έλα είδνο άζπξνπ
παρχξξεπζηνπ ρπινχ ζαλ ζνβά. «Σν λφεκα απηψλ ησλ πξάμεσλ θσηίδεηαη απφ ην
λφεκα φινπ ηνπ ηειεηνπξγηθνχ. Σν άζπξν ρξψκα είλαη ην ρξψκα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ
αφξαηνπ. Δ πξνζσξηλή ηχθισζε είλαη εμίζνπ έλα ζρήκα γηα ηελ αλαρψξεζε ζην
ρψξν ηνπ ζαλάηνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην πιχζηκν ηνπ αζβέζηε θαη ζπγρξφλσο
ε επαλάθηεζε ηεο φξαζεο – ζχκβνιν γηα κηα λέα δχλακε φξαζεο πνπ θεξδήζεθε,
αθξηβψο φπσο ην λέν φλνκα πνπ απνθηά απηφο πνπ έρεη νινθιεξψζεη ηε κχεζε. Ώπηφ
είλαη ην ηειεπηαίν επίπεδν ηεο φιεο ηειεηήο θαη κεηά ν κπεκέλνο λένο επηζηξέθεη
πίζσ ζην ζπίηη».217
Γηαηί φκσο ελψ ζην ηειεηνπξγηθφ ηπθιψλεηαη ν λεαξφο, ζην παξακχζη ε
ηπθιφηεηα απεηθνλίδεηαη ζηε κάγηζζα θαη ζηα ηζνδχλακά ηεο πξφζσπα, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πξφζσπν ηνπ κχζηε πνπ επηηειεί ηηο κπεηηθέο πξάμεηο πάλσ ζηνπο
λενθψηηζηνπο; Μηα εμήγεζε γη‟ απηφ ην παξάδνμν κπνξεί λα δνζεί αλ ζθεθηεί θαλείο
κηα αληηζηξνθή πνπ πξνήιζε σο δηακαξηπξία γηα ηε θξηθαιεφηεηα ηνπ
ηειεηνπξγηθνχ. «Σν ηειεηνπξγηθφ πξνθαινχζε θφβν θαη θξίθε ζηα παηδηά θαη ζηηο
κεηέξεο, αιιά ζεσξνχληαλ απαξαίηεην, δηφηη απηφο πνπ ην είρε πεξάζεη απνθηνχζε
θάηη πνπ ζα ην πεξηγξάθακε σο καγηθή θπξηαξρία πάλσ ζηα δψα, δειαδή ην
ηειεηνπξγηθφ αληηζηνηρνχζε ζηηο δηαδηθαζίεο ελφο πξσηφγνλνπ θπλεγηνχ. κσο φηαλ
κε ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ, κε ηε κεηάβαζε ζηε γεσξγία θαη κε κηα λέα
216

Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 85.
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 86. O Propp ζπζρεηίδεη ζην ζεκείν απηφ ην άλνηγκα ησλ καηηψλ,
κε ην άλνηγκα ηεο πεξηηνκήο, αιιά θαη ην άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο ηνπ λεθξνχ, σο κνξθέο καγηθνχ
αλνίγκαηνο, ε φια απηά πξνεγείηαη εγθξάηεηα: ηερλεηή ηπθιφηεηα, ζσκαηηθή εγθξάηεηα, απαγφξεπζε
ηεο νκηιίαο θαη ζησπή.
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θνηλσληθή νξγάλσζε ηα παιηά θνβεξά ηειεηνπξγηθά αληηκεησπίζηεθαλ σο κε
απαξαίηεηα θαη απερζή, ε αηρκή ζηξάθεθε ελαληίνλ απηψλ πνπ ηα ηεινχζαλ. ηαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ν λεαξφο κέζα ζην δάζνο ηπθιψλεηαη απφ έλα
νλ, πνπ ηνλ βαζαλίδεη θαη ηνλ απεηιεί λα ηνλ θαηαβξνρζίζεη, κεηά ν κχζνο, ν νπνίνο
ήδε έρεη ήδε απνθνιιεζεί απφ ην ηειεηνπξγηθφ, γίλεηαη κέζν κηαο ζπγθεθξηκέλεο
δηακαξηπξίαο».218
Βίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ φηη ν ήξσαο ζηα ειιεληθά καγηθά παξακχζηα απνθαζηζηά
ηελ φξαζε ηνπ δξάθνπ – ζεηνχ ηνπ παηέξα, είηε θφβνληάο ηνπ ηα θξχδηα (Δ εθθιεζηά
θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη), είηε θιέβνληαο απφ ηηο δχν λεξάηδεο ηα δπν ρξπζά κήια πνπ
είλαη ηα κάηηα ηνπ θαη δίλνληάο ηνπ λα ηα θάεη (Ο θαζίδεο ΏΣU 725), είηε ζην ηέινο
ηεο αθήγεζεο βάδνληάο ηνπ μαλά ηα κάηηα πνπ ήηαλ θξπκκέλα ζε κηα ζπειηά απφ ηηο
ηξεηο λεξάηδεο. Ο ήξσαο θαη ε ππεξθπζηθή ζχδπγφο ηνπ ην θάλνπλ απηφ απφ
επγλσκνζχλε: «Σφηεο ε γπλαίθα ηνπ ζπκήζεθε πσο απηή κε ηηο αδεξθάδεο ηεο είραλε
βγαικέλα ηα κάηηα ηνπ δξάθνπ θαη ηα είραλε θξπκκέλα κέζα ζε κηα ζπειηά. Πήγαλ
ινηπφλ κε ηνλ πεχθν θαη πήξαλ ηα κάηηα ηνπ δξάθνπ θαη πήγαλ ζην παιάηη ηνπ θαη
ηνπ ηα ‟βαιαλ» (18, ΏΣU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο). Παξ‟ φια απηά, ην παξακχζη έρεη
δηαηεξήζεη ίρλε ηεο ηπθιφηεηαο ηνπ ήξσα, ζην πιαίζην φκσο ησλ θαθψλ πνπ ηνπ
πξνμελνχλ απηνί πνπ ζέινπλ λα ζθεηεξηζηνχλ ηελ επηηπρία ηνπ. Έηζη, εληνπίδνπκε
ζηε ζπιινγή καο ην επεηζφδην ηεο ηχθισζεο ηνπ ήξσα ζηελ θππξηαθή παξαιιαγή
ηεο «Ώθίιεηεο», ζην πνληηαθφ παξακχζη γηα «Σα δπν αδέιθηα» θαη ζην παξακχζη γηα
«Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ».
Γ. VII. Ο λνλόο
Ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ παξακπζηνχ πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε
ηνπ ήξσα κε ην δξάθν – λνλφ. «Ο δξάθνο (δεξβίζεο ή αξάπεο) πνπ γίλεηαη ζεηφο
γνληφο ή λνλφο ηνπ ήξσα ζπγθεληξψλεη πνηθίια αθεγεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηνπο ζπλήζεηο θαθνχο θαη αλζξσπνθάγνπο δξάθνπο ησλ
ειιεληθψλ παξακπζηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζε νκάδεο ησλ ζαξάληα: είλαη ην
ππεξθπζηθφ πιάζκα πνπ εμαζθαιίδεη κηα καγηθή γέλλεζε γηα λα νηθεηνπνηεζεί ζηε
ζπλέρεηα ην απνηέιεζκά ηεο, ε παηξηθή κνξθή πνπ ν λεαξφο ήξσαο πξέπεη λα
αληηκεησπίζεη θαη λα ληθήζεη γηα λα πάξεη ηε δξαθνληίζηα δχλακε, θαηέρεη καγηθά
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αληηθείκελα θαη δψα θαη δεη ζε παιάηη κέζα ζην νπνίν ππάξρεη ε απαγνξεπκέλε
θάκαξα κε ηελ Πεληάκνξθε, έλα πξφζσπν ηαπηφρξνλα απεηιεηηθφ θαη ιπηξσηηθφ,
πνπ ζπλήζσο πεζαίλεη ή εμαθαλίδεηαη απφ ην πεδίν ηεο δξάζεο, φηαλ ν λεαξφο ήξσαο,
θνξησκέλνο κε ηα δψξα πνπ εθείλνο ηνπ έδσζε, μεθηλά λα βξεη ηελ Πεληάκνξθε».219
Ο «γηνο ηνπ δξάθνπ» γελληέηαη κε ζαπκαζηφ ηξφπν: νη γνλείο ηνπ ηνλ απνθηνχλ
φηαλ ηξψλε ην κήιν πνπ ηνπο ράξηζε ν αζθεηήο δξάθνο, κε αληάιιαγκα λα ηνπ
παξαδψζνπλ ηνλ γην ηνπο γηα λα ηνλ ζπνπδάζεη, φηαλ ζα ζπκπιεξψζεη ηα δψδεθα
έηε. Ώπφ ηελ πξνζθψλεζε «Γέξνληα» πνπ ηνπ απεπζχλεη ν βαζηιηάο γίλεηαη
θαηαλνεηφ φηη ν δξάθνο είλαη έλαο ειηθησκέλνο άλδξαο. «Σν πήξε ινηπφλ ν δξάθνο ην
παηδί θαη ην πήγε ζε άιιε ρψξα θαη ην ‟βαιε πάιη ζην ζρνιείν θαη έκαζε ηα
γξάκκαηα θαιά. Κη χζηεξα ν δξάθνο ην έθηπζε κέζα ζην ζηφκα θαη ηνπ έδσζε
δξαθνληίζηα δχλακε». Ώξγφηεξα, αθνχ ην βαζηιφπνπιν επηζηξέθεη απφ ηε καζεηεία
θνληά ζην λνλφ θαη ζεηφ γνληφ ηνπ, ν βαζηιηάο παξαηεξεί φηη ν γηνο ηνπ είλαη
«δξαθνθνξεκέλνο». Ώπφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ ήξσα κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πινθήο, ν
δξάθνο – λνλφο εκθαλίδεηαη ηξεηο θνξέο, ζηεθαλψλνληαο κε θιεκαηζίδεο ηνπο δχν
ζηαπξαδεξθνχο ηνπ ήξσα κε ηηο βαζηινπνχιεο πνπ λπκθεχνληαη θαη ηνλ ίδην κε ηελ
Έκνξθε ηνπ Κφζκνπ.
«Μεξηθέο θνξέο ν λεαξφο πεγαίλεη ζην λνλφ ηνπ. Ώπηή είλαη κηα πνιχ
ελδηαθέξνπζα αλακφξθσζε, ε νπνία ηζηνξηθά δηθαηνινγείηαη πιήξσο, γηαηί ην
ηειεηνπξγηθφ ηεο βάπηηζεο ζπλδέεηαη ηζηνξηθά κε ην ηειεηνπξγηθφ ηεο κχεζεο. Ο
λνλφο αληηθαηέζηεζε ηνλ δάζθαιν θαη ηνλ αξρεγφ άιισλ επνρψλ».220 ην πιηθφ καο
ππάξρνπλ δπν παξακχζηα, φπνπ παξαθνινπζνχκε ηνλ ήξσα λα ηαμηδεχεη γηα λα
ζπλαληήζεη ηνλ λνλφ ηνπ: «Ο βαπηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο» θαη «Δ κνξθε
ηεο γεο» (ATU 531). ηελ πξψηε παξαιιαγή ν ήξσαο θεχγεη φηαλ γίλεη δεθαέμη θαη
ζηε δεχηεξε φηαλ γίλεη δεθαπέληε εηψλ.
Θα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε ζην ζεκείν απηφ κηα δπλαηφηεηα ζπζρεηηζκνχ
κε ην ξφιν ηνπ λνλνχ – πλεπκαηηθνχ παηέξα ζην ρξηζηηαληθφ κπζηήξην ηνπ
βαπηίζκαηνο. Ο λνλφο είλαη νπζηαζηηθά ν κπεηηθφο παηέξαο πνπ εηζάγεη ηειεηνπξγηθά
ηνλ αλαδεθηφ ηνπ ζηελ θνηλφηεηα πνπ απνηάζζεηαη ηνλ ζαηαλά θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ
θαθνχ. Ώπηφο πνπ βαπηίδεηαη, απαξλείηαη ην θαθφ θαη ηελ επηξξνή ηνπ θαη
εληάζζεηαη ζην ζψκα ηεο Βθθιεζίαο.
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Γ. VIII. Σν ηάμηκν
Σν κνηίβν πνπ ζην παξακχζη παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζρέζεο λνλνχ θαη
βαπηηζηηθνχ είλαη νπζηαζηηθά απηφ ηνπ ηαμίκαηνο θαη αμίδεη λα δηεξεπλεζεί
πεξηζζφηεξν. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν ήξσαο είλαη ηακέλνο ζην νλ πνπ παξέρεη
ζηνπο γνλείο ην καγηθφ κέζν γηα ηε γέλλεζή ηνπ. Σν ηάμηκν είλαη δειαδή κηα απφ ηηο
κνξθέο ζαπκάζηαο γέλλεζεο. «Ώλ φκσο ιάβνπκε ππφςε καο ηη ζπκβαίλεη ζην
παξακχζη, ζα βξνχκε εθεί ηα εμήο: έρνπκε ηε ζχλαςε ελφο ζπκβνιαίνπ ηαπηφρξνλα
κε ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ, κε ηε δχλακε ηνπ νπνίνπ, απηφ ην παηδί θαηαιήγεη ζηελ
εμνπζία ελφο κπζηεξηψδνπο φληνο ηνπ δάζνπο ή ηνπ λεξνχ».221 Σν αλδξφγπλν
απνδέρεηαη ηνλ φξν ηεο παξάδνζεο θαη δεζκεχεηαη γη‟ απηήλ, πξνθεηκέλνπ πάζε
ζπζία λα απνθηεζεί έλα παηδί.
Ώλάκεζα ζε έλα άηεθλν δεπγάξη επηθξαηεί έληαζε, δηρφλνηα θαη ακνηβαίεο
θαηεγνξίεο γηα ην πνηνο έρεη ηελ επζχλε πνπ δελ απνθηνχλ παηδηά: «Μηα κέξα είπε ν
άληξαο ηζε γπλαίθαο ηνπ: „Βγψ ζα πάξσ ηα κάηηα κνπ, γπλαίθα, λα θχγσ, λα πα λα
βξσ γηαηξηθφ λα θάκνπκε παηδί‟. θψζεθε θη έθπγε. Αξφκν πήξε, δξφκν άθεθε, πάεη,
πάεη, πάεη, βξίζθεη έλα γέξν. „ξα θαιή, ιέεη, παππνχ‟. „Καιψο ην παηδί κνπ. Πνχ
παο κνλαρφο ζνπ; Πνχ θίλεζεο λα παο;‟ ηνπ ιέεη ν γέξνο. […] Β! ηφλε βίαζε ν γέξνο,
θαη ηνπ ιέεη απηφο: „Να, ηη θαεκφ έρνπκε. Αελ θάλνπκε παηδί‟. „Μα ζα δελ θάλεηε
παηδί, εγψ λα ζαο δψθσ γηαηξηθφ , λα θάκεηε. Μνλαρά άκα ην θάλεηε ην παηδί, λα ην
πείηε Γηαλλάθε, θαη ζηα είθνζί ηνπ ρξφληα ζα κνπ ην θέξεηε εκέλα. α δε κνπ ην
θέξεηε, ζα ‟ξζσ λα ην πάξσ‟. Παξαδέρηεθε απηφο». Ο γέξνο δίλεη ηφηε ζηνλ άληξα
έλα κήιν γηα λα κνηξαζηνχλ κε ηε ζχδπγφ ηνπ θαη απνθαιχπηεη θαη ην φλνκά ηνπ:
γεξν νξφθνο. Πξαγκαηηθά, φηαλ ν Γηαλλάθεο γίλεη είθνζη ρξνλψλ μεθηλά κφλνο ηνπ
λα αλαδεηήζεη ηνλ κπζηεξηψδε γέξν, ελψ νη γνλείο πνπ έρνπλ θπζηθά κεηαληψζεη γηα
ηελ παιηά ζπκθσλία, δηακαξηχξνληαη γηα ηε ζηέξεζή ηνπ (21, ΏΣU313, Ο γεξν
νξφθνο).
«Ήηαλ έλαο βαζηιηάο θαη δελ έθαλε παηδηά · θαη κηα θνξά ηνλ πήξε ην παξάπνλν
θαη βγήθε έμσ απφ ηε ρψξα λα πεξπαηήζεη γηα λα μεδψζεη ν λνπο ηνπ. Βθεί πνπ
πεξπαηνχζε, ηνλ βξίζθεη έλαο αζθεηήο · ήηαλ δξάθνο […] „Αελ θάλσ παηδηά. Καη απ‟
απηφ ην παξάπνλν βγήθα έμσ λα πεξπαηήζσ θνκκάηη, γηα λα μεδψζεη ν λνπο κνπ,
γηαηί είκαη λα ζθάζσ‟. Σφηε ν αζθεηήο ηνπ ιέεη: „Βγψ ζα ζνπ δψζσ έλα γηαηξηθφ λα
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θάλεηο παηδί, αιιά ζέισ φηαλ ζα γίλεη δψδεθα ρξνλψλ, λα κνπ ην δψζεηο λα ην
ζπνπδάζσ θαη πάιη λα ζνπ ην θέξσ‟. „Καιφ · γίλεηαη‟, είπε ν βαζηιηάο. Σφηε ν δξάθνο
βγάδεη θαη ηνπ δίλεη έλα κήιν θαη ηνπ ιέεη „Σν κηζφ λα θάεη ε βαζίιηζζα θαη η‟ άιιν
κηζφ ν βαζηιηάο λα θάλεη παηδί‟. […] Σε κέξα πνπ ζπκπιήξσζε ηα δψδεθα ρξφληα,
πάεη ν δξάθνο ζην παιάηη θαη γχξεςε απφ ην βαζηιηά ην παηδί. Καη ν βαζηιηάο δελ
κπφξεζε λα κελ ην δψζεη ην παηδί» (15, ⃰667A (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ΏΣ/ΏΣU),
Σνπ δξάθνπ ν γηνο).
Βίλαη εληππσζηαθή ε νκνηφηεηα ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ παξαζέζακε πην πάλσ,
κε νξηζκέλα απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπ ξσζηθνχ πιηθνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
Ιζηνξηθέο ξίδεο: «„Θα γελλήζεηο έλα γην, κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα κνπ ηνλ
δψζεηο φηαλ γίλεη 17 ρξφλσλ‟». Πνιιέο θνξέο θαη ν ίδηνο ν αθεγεηήο ακθηβάιιεη απφ
πνχ πξνέξρεηαη κηα ηέηνηα αλαβνιή θαη ηελ θαηαλνεί κε ηνλ ηξφπν ηνπ: „Άζε κνπ ηνλ
γηφ κνπ λα ηνλ κεγαιψζσ κέρξη ηα δψδεθα, λα ραξψ ηνπιάρηζηνλ λα ηνλ δσ‟, δειαδή
ν αθεγεηήο βιέπεη ζε απηή ηελ αθαηαλφεηε ζ‟ απηφλ αλαβνιή κηα ζπγθεθξηκέλε
ππνρψξεζε. Ο γηνο θεχγεη γηα παξάδεηγκα κε ηα εμήο ιφγηα: „Γεηα ζνπ παηέξα! Πάσ
εθεί πνπ κε έηαμεο! Αψζε κνπ ηελ επρή ζνπ, ήξζε ε ψξα‟. Ο παηέξαο θαη ε κεηέξα
έθιαηγαλ θαη δελ ήζειαλ λα ηνλ αθήζνπλ λα θχγεη. Σειηθά φκσο ηνλ άθεζαλ θαη
έθπγε‟».222
ηαλ ην ηειεηνπξγηθφ κχεζεο νινθιεξσλφηαλ, νη λεαξνί επέζηξεθαλ ζην
παηξηθφ ζπίηη θαη είραλ ην δηθαίσκα λα λπκθεπζνχλ. Ώπηφ φκσο φπσο θαίλεηαη δελ
ήηαλ ην κφλν δπλαηφ ελδερφκελν, νχηε θαη απνθιεηζηηθή επηινγή. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ καξηπξίεο γηα ην γεγνλφο φηη «νη κπεκέλνη ζρεκάηηδαλ έλα
είδνο νξγάλσζεο, πνπ νλνκάδεηαη ζπλήζσο «αλδξηθφο ζχιινγνο» ή θαηά ηελ αγγιηθή
νξνινγία «κπζηηθή εηαηξεία» (secret society). Δ ιέμε «κπζηηθφο» δελ είλαη εληειψο
πεηπρεκέλε, γηαηί ε χπαξμε ηνπ ζπλδέζκνπ δελ ήηαλ κπζηηθφ, ελψ κπζηηθά ήηαλ (γηα
ηνπο ακχεηνπο) ε εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ε εζσηεξηθή δσή απηνχ ηνπ ζπλδέζκνπ.
Σέηνηνη ζχλδεζκνη έπαηδαλ έλαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη πνιχ δηαθνξεηηθφ ξφιν
ζηε δσή ηεο θπιήο. Δ πνιηηηθή δχλακε αλήθε ζπρλά ζε απηνχο.223 Μπνξνχζαλ λα
ππάξρνπλ αξθεηνί ηέηνηνη ζχλδεζκνη, πνπ βξίζθνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία. Σν
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ηειεηνπξγηθφ κχεζεο ήηαλ ηαπηφρξνλα ην ηειεηνπξγηθφ εηζαγσγήο ζην ζχλδεζκν.
ρη κφλν ε είζνδνο ζην ζχλδεζκν, αιιά θαη ε κεηαθνξά απφ έλαλ ζχλδεζκν ζε έλαλ
άιιν, πςειφηεξεο ζέζεο ζηελ ηεξαξρία, ζπλνδεπφηαλ απφ κηα κχεζε ζηα κπζηηθά
ηνπ».224
Δ επίζεκε είζνδνο ζην ζχλδεζκν γηλφηαλ ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ελφο
παηδηνχ, ή θάπνηε αθφκε θαη πξηλ απφ απηή. Με ηε γέλλεζή ηνπ έλα παηδί
ζπγθαηαιεγφηαλ ακέζσο ζε θάπνην ζχλδεζκν. Δ νηθνγέλεηα θαηέβαιιε ην ζρεηηθφ
αληίηηκν θαη παξέδηδε ην παηδί ζηνλ ζχλδεζκν φηαλ έθζαλε ε θαζνξηζκέλε
πξνζεζκία, ψζηε λα ππνζηεί ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ. Βπνκέλσο, ε ειηθία ζηελ
νπνία ν ήξσαο θεχγεη γηα λα βξεη ην ππεξθπζηθφ πιάζκα ζην νπνίν ηνλ έρνπλ
ππνζρεζεί είλαη ε ειηθία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κχεζε.
Εδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν πδάηηλνο ή δαζηθφο ραξαθηήξα ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο. «Ώπηφο ν ραξαθηήξαο ηνπ κπζηεξηψδνπο γέξνπ δελ θσηίδεηαη
αθφκε ηψξα - ζα γίλεη θαλεξφηεξνο φηαλ ιάβνπκε ππφςε καο πνχ θηάλεη ην αγφξη ζε
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Δ ηξίηε θαη γηα καο ζπνπδαηφηεξε πιεπξά ηνπ ζπκβνιαίνπ
είλαη ηειηθά ε πξνζεζκία πνπ ηίζεηαη ζε απηφ. Μεηά ηε ζχλαςή ηνπ, ην αγφξη κέλεη
κε ηνλ παηέξα κέρξη κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία θαη κφιηο θηάζεη ε „πξνζεζκία‟,
θεχγεη. Ση είδνπο πξνζεζκία είλαη απηή; Πνηα αλάγθε νδεγεί ην γέξν λα δεηήζεη ην
αγφξη θαη δελ ην παίξλεη θαηεπζείαλ; ια γίλνληαη μεθάζαξα φηαλ θαλείο ππνζέζεη
φηη ε «πξνζεζκία» είλαη ε είζνδνο ζηελ εθεβεία».225
Γ. IX.

Σν θνκκέλν δάθηπιν θαη άιινη αθξσηεξηαζκνί – Σα απνδεηθηηθά

ζηνηρεία ηεο ζαλάησζεο
Μηα απφ ηηο κνξθέο ζσκαηηθνχ ηξαπκαηηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ηελ
ηειεηή κχεζεο έρεη δηαηεξεζεί πιήξεο ζην παξακχζη · πξφθεηηαη γηα ην θφςηκν ελφο
δαθηχινπ. Ο αθξσηεξηαζκφο απηφο ζπλέβαηλε ζπλήζσο κεηά ηελ πεξηηνκή.226 Ο
Propp αλαθέξεη ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηζηάζεσλ, φπνπ ήξσαο ράλεη έλα δάθηπιν, θαη
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ζπγθεθξηκέλα, ην κηθξφηεξν δάθηπιν ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ. «Δ απψιεηα ηνπ
δαθηχινπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 1) ηε κάγηζζα θαη ζηα
φκνηά ηεο φληα. Σν δάθηπιν εδψ θφβεηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ην αγφξη είλαη ήδε
αξθεηά παρχ. 2) ηνλ κνλνκάηε θαθφ (Πνιχθεκν). ηελ πεξίπησζε απηή, ν ήξσαο
πνπ μεθεχγεη θαη θαηαδηψθεηαη, παξακέλεη κε ην δάθηπιν θνιιεκέλν ζε θάπνην
αληηθείκελν. Ο θαθφο ηνλ έρεη ήδε ζρεδφλ θηάζεη, αιιά θφβεη κφλνο ηνπ ην δάθηπιν
θαη ζψδεη ηε δσή ηνπ κε ην ηίκεκα ηνπ θνκκέλνπ δαθηχινπ. 3) ην ζπίηη ησλ
θιεθηψλ. Σν δάθηπιν θφβεηαη ζην ζχκα εμαηηίαο ελφο δαθηπιηδηνχ. […] Γεληθά,
κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ν ήξσαο κεξηθέο θνξέο επηζηξέθεη απφ πεξηπέηεηεο
έρνληαο ράζεη έλα δάθηπιν. Βλίνηε ην θφςηκν ελφο δαθηχινπ ρξεζηκεχεη γηα ην
ζεκάδεκα ηνπ ςεχηηθνπ ήξσα. Με αληάιιαγκα έλα δάθηπιν θαη έλα δάθηπιν πνδηνχ
θαη κηα ισξίδα απφ ηελ πιάηε αγνξάδεη απφ ηνλ ήξσα ην αλαδεηνχκελν ζαπκάζην
αληηθείκελν θαη ην δίλεη σο δηθφ ηνπ, αλαγλσξίδεηαη φκσο απφ ηελ έιιεηςε δαθηχινπ
ρεξηνχ θαη πνδηνχ».227
ην πιηθφ καο βιέπνπκε φηη γηα ράξε ηνπ πεζεξνχ ηνπ ν ήξσαο ληθά ηα
ζηξαηεχκαηα ηνπ πξψελ αξξαβσληαζηηθνχ ηεο βαζηινπνχιαο · θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κάρεο αθξσηεξηάδεηαη ην κηθξφ δάθηπιφ ηνπ · κεηά αξπάδεη ηελ θνξψλα απφ ην
θεθάιη ηνπ βαζηιηά. Βθείλνο πξφζπκα ηνλ νλνκάδεη άμην λα θπβεξλήζεη, ρσξίο φκσο
λα έρεη αλαγλσξίζεη φηη ην γελλαίν παιηθάξη είλαη ν γακπξφο ηνπ: «Ώπάλσ ζηνλ
πφιεκν ην παηδί έθνςε ην κηθξφ δαρηπιάθη ηνπ, θη ακέζσο ν βαζηιέο θφβεη έλα
θνκκάηη ξνχρν απφ ηα θνξέκαηά ηνπ θαη ηνπ ην έδεζε» (49, ΏΣU302, άηηηιν
παξακχζη απφ ηε άκν). Ώξγφηεξα, ν βαζηιηάο αλαγλσξίδεη ηνλ ζσηήξα ηνπ
βαζηιείνπ ηνπ ζην πξφζσπνπ ηνπ γακπξνχ ηνπ, φηαλ ηνλ βιέπεη λα θνηκάηαη έρνληαο
ζηελ αγθαιηά ηνπ ηελ θνξψλα.
Σν θφςηκν ηνπ δαθηχινπ ιεηηνπξγεί ζε άιιε πεξίπησζε σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν
φηη ην πξφζσπν έρεη ζαλαησζεί. Ο ήξσαο παξαθαιά ηνλ δήκην λα νκνινγήζεη φηη έρεη
δηαηαρζεί λα ηνλ ζθνηψζεη θαη αθνινπζεί ν εμήο δηάινγνο: «„„Ώρ, βαζηιφπνπιφ κνπ,
εγψ ηέηνην πξάκκα δελ ‟κπνξψ λα ην θάκσ, θη φ, ηη ζέιε, αο κνπ θάκε ν παηέξαο ζνπ
· κα ην θαθφ είλε, πνπ κνπ δήηεμε θαη ζεκάδηα, ην ‟πνπθάκηζφ ζνπ καησκέλν θαη ην
κηθξφ ζνπ δαρηπιάθη‟‟. „„Με κε ζθνηψζεο εζχ, ηνπ θάλεη, θη φζν γηα ηα ζεκάδηα είλε
εχθνιν πξάκκα, θ‟ εγψ ζνπ θάλσ φξθν ζ‟ηνλ νπξαλφ θαη ζ‟ηε γεο, λα κελ θαηεβψ
θάησ ζηε ρψξα‟‟. Κ‟ επηχο ‟βγάδεη ην ‟πνπθάκηζφ ηνπ θαη ην δίλεη ηνπ ηζειάηε ·
227

Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 108.
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πζηεξηλά γπξίδεη απ‟ αιινχ θαη ηνπ θάλεη · „„νξίζ‟ηε, αδεξθέ κνπ, θφςε ην δαρηχιη
κνπ!‟‟. Καη ηφηεο ηνπ θφβεη ην δαρηπιάθη ηνπ, θαη βνπηνχλ θαη ην ‟πνπθάκηζν κέζα
ζ‟ην γαίκα […]» (36, ΏΣU725, Ο θαζίδεο).228
ην παξακχζη, ην θφςηκν ηνπ δαθηχινπ ή ηνπ ρεξηνχ ρξεζηκεχεη ζπρλά σο
αληηθαηάζηαζε γηα ηνλ ηεκαρηζκφ νιφθιεξνπ ηνπ αλζξψπνπ. «Ώλ ηζρχεη απηφ, ηφηε
ξίρλεη θσο ζην κνηίβν ηνπ ήξσα ή ηεο εξσίδαο πνπ ηνπο πεγαίλνπλ ζην δάζνο θαη
εθεί πξέπεη λα ζθνησζνχλ θαη φπνπ απαηηείηαη λα επηδεηρζνχλ ζεκάδηα ηεο
δνινθνλίαο – έλα έλδπκα καησκέλν, βγαικέλα κάηηα, ηελ θαξδηά, ην ζπθψηη, έλα
καησκέλν φπιν θνθ. „Πάξε δήκηε ην γην κνπ. Οδήγεζέ ηνλ έμσ, θφςε ηνλ ζε κηθξά
θνκκαηάθηα θαη θέξε κνπ ην μίθνο κε ην αίκα ηνπ‟. „Αήκηε κε κε ηεκαρίζεηο! Κφςε
κνπ ην κηθξφ δαθηπιάθη απ‟ ην αξηζηεξφ ρέξη θαη άιεηςε ην μίθνο ζνπ κε ην αίκα‟.
Μεξηθέο θνξέο επηδεηθλχνληαη ξνχρα ιεξσκέλα κε αίκα. „θφησζε έλα ζθχιν,
κνχιηαζε ηα ξνχρα ζην αίκα θαη άθεζε (ην θνξίηζη) λα θχγεη‟».229
Καηά

ην

ηειεηνπξγηθφ,

ν

κπνχκελνο

ππνηίζεηαη

φηη

ζαλαησλφηαλ.

Βπηδεηθλχνληαλ ηφηε ζηνπο ζπγγελείο ζεκάδηα ηεο ζαλάησζεο. «Ο Schurtz θαηαζέηεη
φηη ηνπνζεηνχληαλ δηακέζνπ ηεο νξνθήο ηεο θαιχβαο κηα καησκέλε ιφγρε, δειαδή
έλα καησκέλν φπιν, φπσο ζην παξακχζη ην καησκέλν ζπαζί. Οη παξφληεο γλψξηδαλ
φηη ην κπζηήξην έρεη νινθιεξσζεί. Μεξηθέο θνξέο επηδεηθλχνληαλ καησκέλα ξνχρα.
„Σηο επφκελεο κέξεο δείρλνπλ ζηηο γπλαίθεο καησκέλα θνκκάηηα ξνχρσλ θαη ηνπο
ιέλε φηη νη λεαξνί είλαη λεθξνί θαη δελ ζα επηζηξέςνπλ‟».230
Κιείλνληαο ηελ εμέηαζε ηνπ κνηίβνπ, ν Propp θάλεη έλαλ ζπζρεηηζκφ κε κηα
ιεπηνκέξεηα απφ ηνλ κχζν ηνπ Οξέζηε. ηε Μεζζελία, ζε απφζηαζε επηά ζηαδίσλ
απφ ηε Μεγαιφπνιε, βξηζθφηαλ έλαο λαφο ησλ ζεψλ πνπ νλνκάδνληαλ «Μαλίαη».
Βθεί ν Οξέζηεο, κεηά ηε δνινθνλία ηεο κεηέξαο ηνπ, πεξηέπεζε ζε ηξέια θαη
δάγθσζε πάλσ ζε κηα θξίζε έλα δάθηπιφ ηνπ θαη ην έθνςε. ρη καθξηά απφ ην λαφ,
βξηζθφηαλ έλαο ιφθνο, πνπ πάλσ ζηελ θνξπθή ηνπ ππήξρε έλα πέηξηλν δάθηπιν.
Ώπηφο ν ιφθνο νλνκαδφηαλ „δαθηχινπ κλήκα‟.231

228

Μ. Παπαρξηζηνθφξνπ, «Παξακπζία θαη ίαζηο» ζην Αξραηνινγία θαη Τέρλεο, ηεχρνο 104,
επηέκβξηνο 2007, ζ. 26: «Ώπηφ, ην ζεκείν ρσξίο επηζηξνθή, πνπ απεηιεί λα καηαηψζεη ηελ ίδηα ηελ
χπαξμε (ζάλαηνο, αθξσηεξηαζκφο ή ηχθισζε) κπνξεί αθεγεκαηηθά λα απνηειεί θαη ηελ χζηαηε
δνθηκαζία γηα ηνλ ήξσα. Ο ζπκβνιηθφο ζάλαηνο, σζηφζν, ζεκαηνδνηεί θαη ηηο δνθηκαζίεο ηηο κχεζεο,
ελψ ε αλαηξνπή ηνπ ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο».
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 111.
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 111
231
Ο Propp παίξλεη ηελ αλαθνξά απηή απφ ην έξγν ηνπ L. Radermacher, Das Jenseits im Mythos der
Hellenen, Bonn 1903, ζ. 139.
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ε δχν παξακχζηα ηεο ζπιινγήο καο εκθαλίδεηαη ν αθξσηεξηαζκφο ησλ κεξψλ
ηνπ ήξσα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ πάλσ ζηε ξάρε ηνπ αεηνχ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε
ηα πφδηα απνθαζίζηαληαη θαη ζεξαπεχνληαη.232
Ο αεηφο κεηαθέξεη ηνλ αξαληάξε ζηνλ πάλσ θφζκν κε ηε ζπλεξγαζία φισλ
ησλ πνπιηψλ. Σνλ θαζνδεγεί πψο λα ηνπο δίλεη θξέαο θαη λεξφ ελψ πεηνχλ: «πσο
ηνπ είπε ν ηαπξατηφο, έηζη θη έθαλε θη ν αξαληάξεο. Κακηά θνξά φηαλ θφληεπαλ λα
θηάζνπλ ζηελ θνξπθή, ζψζεθε ην θξέαο. „„Κξα!‟‟, θψλαμε ηφηε έλα πνπιάθη.
Ώκέζσο απηφο έθνςε έλα θνκκάηη θξέαο απ‟ ην πφδη ηνπ θαη ην ‟ξημε θαη ην ηαμίδη
πξνο ηνλ επάλσ θφζκν ζπλερίζηεθε» (1, ΏΣU304, Ο αξαληάξεο).
Με ππφδεημε ηνπ αεηνχ, ν ήξσαο εθνδηάδεηαη κε έλα ηνκάξη γεκάην θξέαο θαη
ζθαξθαιψλεη ζην ιαηκφ ηνπ πνπιηνχ, γηα λα ηνλ κεηαθέξεη ζην κέξνο ηνπ ηδεξέληνπ
αλζξψπνπ, πνπ έρεη απαγάγεη ηε ζχδπγφ ηνπ. «Κφβνληαο θαη βάλνληαο ζην ζηφκα ηνπ
Ώτηνχ, ζψζεθε ην θξέαο. […] „„Θέισ θξέαο! Μνπ ζέξηζε ε πείλα η‟ άληεξα!‟‟ Καη
ιέγνληαο απηά ηα ιφγηα, αληί λ‟ αλεβαίλε, άξρηζε λα θαηεβαίλε!... ΐιέπνληαο απηφ ν
γακπξφο ηνπ βαζηιηά, ηξαβάεη κε ην καραίξη θαη θφθηεη έλα θνκκάηη απφ ην κπνχηη
ηνπ δεμηνχ πνδαξηνχ ηνπ θαη ηνπ ην βάλεη ζην ζηφκα! […]». Σν ίδην ζπκβαίλεη ιίγν
αξγφηεξα θαη κε ην αξηζηεξφ πφδη. «Ώλέβεθε, αλέβεθε θαη βγήθε ζηελ θνξθή ηνπ
βνπλνχ θαη ζηάζεθε θαηαγήο. Καηέβεθε ακέζσο ν γακπξφο ηνπ βαζηιηά, πληγκέλνο
ζηα αίκαηα απφ ηε κέζε θαη θάησ… „„Σί ‟ζαη έηζη;‟‟ ηνλ ξσηάεη ν Ώτηφο. […]
Ώθνχνληαο ν Ώτηφο απηά ηα ιφγηα, „γθινπθ!‟ έθαλε κηα θνξά, θαη ηα μέξαζε ηα δπν
θνκκάηηα ησλ κπνπηηψλ ηνπ γακπξνχ ηνπ βαζηιηά · θη απηφο ηα πήξε, θαη ην έλα
θνκκάηη έβαιε ζην έλα ην κπνχηη, θαη η‟ άιιν ζη‟ άιιν, θαη θφιιεζαλ ζαλ πνπ ήηαλ
θαη πξηλ» (50, ΏΣU302, Σα ηξία αδέξθηα θαη νη ηξεηο αδεξθέο).
ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ αλαθέξεηαη έλα απφζπαζκα απφ
θάπνην ξσζηθφ παξακχζη ηεο ζπιινγήο Afanasiev, πνπ απεηθνλίδεη απηήλ ηελ
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αθξσηεξηαζκνχ θαηά ηε δηάβαζε. Ο ήξσαο ιακβάλεη κηα
πξνεηδνπνίεζε απφ ηνλ γέξνληα: θαζψο ζα πεξάζεη ηξία θαξδηά πνηάκηα, ζα ηνπ
232

A. van Gennep, Σειεηνπξγίεο δηάβαζεο. Βηζαγσγή –κεηάθξαζε –ζρφιηα: Θ. Παξαδέιιεο, Βθδφζεηο
Δξηδαλφο, Ώζήλα 2016, ζζ. 132 - 137: «Δ απνθνπή ηεο πφζζεο ηζνδπλακεί επαθξηβψο ζηελ αθαίξεζε
ελφο δνληηνχ (Ώπζηξαιία θ. α.), ην θφςηκν ηεο ηειεπηαίαο θάιαγγαο ηνπ κηθξνχ δαθηχινπ (Νφηηα
Ώθξηθή, Ελδία), ηελ θνπή ή δηάηξεζε ηνπ ινβνχ, ηνπ πκέλα, ηνπ απηηνχ ή ηνπ δηαθξάγκαηνο, ηε
δεξκαηνζηημία ή ην ζθαξηθεζκφ, ην μχξηζκα ησλ καιιηψλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
Ώπνκαθξχλνπκε ην αθξσηεξηαζκέλν άηνκν απφ ηελ θνηλή κάδα ησλ αλζξψπσλ κε κηα ηειεηνπξγία
απνρσξηζκνχ (ε ηδέα ηεο ηνκήο, ηεο δηάηξεζεο), ε νπνία απηνκάησο ηνλ εληάζζεη ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη κάιηζηα κε ηξφπν νξηζηηθφ, θαζψο ηα ίρλε ηεο παξακέλνπλ αλεμίηεια. […]Δ
ηειηθή θάζε (ηεο κχεζεο) πεξηιακβάλεη κηα ζξεζθεπηηθή ηειεηή […] θαη θπξίσο έλα εηδηθφ
αθξσηεξηαζκφ πνπ πνηθίιεη απφ θπιή ζε θπιή (αθαίξεζε δνληηνχ, ράξαμε ηνπ πένπο θιπ.)
θαζηζηψληαο ην λεφθπην εζαεί φκνην κε ηα ελήιηθα κέιε ηνπ θιαλ. […]»
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θνπνχλ δηαδνρηθά ην δεμί ρέξη, ην αξηζηεξφ πφδη θαη ην θεθάιη. O Propp επηζεκαίλεη
φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ αθξσηεξηαζκφ πνπ απνηειεί ηππηθφ ζηνηρείν ζηε κπεηηθή
ηειεηνπξγία θαη ζπκβνιίδεη ηνλ ζπκβνιηθφ ζάλαην. «Ο νδεγφο ηεο βάξθαο πνπ
κεηαθέξεη ηνλ ήξσα γηα λα δηαβεί ην πνηάκη είλαη νπζηαζηηθά νδεγφο πξνο ηνλ
ζάλαην».233
Γ. X. Ο ηεκαρηζκόο
Μηα απφ ηηο κνξθέο πξνζσξηλνχ ζαλάηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κπεηηθνχ
ηειεηνπξγηθνχ ήηαλ θαη ην ζρίζηκν ηνπ ζψκαηνο ή ν ηεκαρηζκφο ηνπ. «Γλσξίδνπκε
φηη ηειεηνπξγηθά πνπ είραλ σο βάζε ην ζρίζηκν ή ην θνκκάηηαζκα, ην
πξαγκαηνπνηνχζαλ αιεζηλά, αιιά νη πιεξνθνξίεο γη‟ απηά είλαη εμαηξεηηθά πεληρξέο.
Έηζη, ζηνπο Warramunga ηεο Ώπζηξαιίαο, ν λεαξφο βπζίδεηαη ζε χπλν θαη νη ηεξείο
„ηνλ ζθνηψλνπλ, ελψ θνηκάηαη, αλνίγνπλ ην ζψκα ηνπ, βγάδνπλ ηα φξγαλά ηνπ θαη
ηνπ ηνπνζεηνχλ έλα κηθξφ θίδη, πνπ ελζαξθψλεη ηηο καγηθέο δπλάκεηο‟».234 Δ
αληαιιαγή ησλ ζπιάρλσλ ζπλέβαηλε ελψ ν λεαξφο ήηαλ αλαίζζεηνο, δειαδή δελ
γηλφηαλ πξνθαλψο πξαγκαηηθά: δεκηνπξγνχληαλ κφλν ε εληχπσζε απηψλ ησλ
πξάμεσλ.
Μεηαγελέζηεξεο πεξηπηψζεηο δείρλνπλ ηε αληηπξνζσπεπηηθή ζαλάησζε θαη ηνλ
ηεκαρηζκφ θάπνηνπ άιινπ, κε κπεκέλνπ αλζξψπνπ ή ελφο δψνπ. πλήζσο
ζαλαησλφηαλ έλαο αηρκάισηνο πνιέκνπ ή ζθιάβνο. «Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα απφ ηα
νπνία πξνθχπηεη φηη δείρλνληαλ ζηνπο κπνχκελνπο λεθξά, ηεκαρηζκέλα ζψκαηα, φηη
απηά ηνπνζεηνχληαλ πάλσ ζηα αγφξηα ή φηη έπξεπε θαζέλα ηνπο λα ζπξζεί θάησ απφ
απηά ή λα πεδήμεη απφ πάλσ ηνπο. Ώπηφ ζπκβφιηδε πξνθαλψο ηε ζαλάησζε ηνπ ίδηνπ
ηνπ κπνχκελνπ».235 κσο δελ ζθνησλφηαλ πξαγκαηηθά ν ίδηνο ν κπνχκελνο, αιιά
θάηη άιιν ζηε ζέζε ηνπ – θαη δε ζπκβνιηθά. Βίλαη πηζαλφ λα πξνεγνχληαλ ηεο
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 265.
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 112 (παξαπνκπή ζην έξγν ηνπ P. Saintyves (E. D. Nourry), Les
contes de Perrault et les récits parallèles, Paris 1923, ζ. 381) θαη ζ. 117: «Δ ρξεζηκφηεηα θαη ε
αλάγθε κηαο ηέηνηαο εηζαγσγήο έγηλαλ ζχληνκα αθαηαλφεηεο θαη εξκελεχηεθαλ εθ λένπ: ην ζψκα
ηεκαρίδεηαη, κε ζθνπφ λα απνκαθξπλζνχλ απφ απηφ θίδηα θαη εξπεηά, πνπ πξνθαινχλ αζζέλεηεο».
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 113: «Έπξεπε λα ζθαξθαιψζνπλ θαη λα πεξάζνπλ έλαλ άλδξα
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ηξφπν, ζαλ λα είραλ ρπζεί ηα δηθά ηνπ έληεξα. Καη νη ππφινηπνη Vunilolo ήηαλ εθεί μαπισκέλνη ζαλ
λεθξνί θαη έλαο απφ ηνπο Vere θαηεγνξνχζε ηνπο αξράξηνπο φηη επζχλνληαη γηα ην ζάλαηφ ηνπο»
(παξαπνκπή ζην έξγν ηνπ H. Schurtz, Altersklassen und Männerbünde, Berlin 1902, ζ. 389).
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ζαλάησζεο δηα αληηπξνζψπνπ ε πξαγκαηηθή ζαλάησζε ελφο κέινπο ηεο νκάδαο, πνπ
κε απηή ηελ αθνξκή θαηαλαισλφηαλ.
Αελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία γηα ην φηη ππήξρε θαληβαιηζκφο ζε απηφ ην
ηειεηνπξγηθφ. ρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ, κηινχλ φινη νη εξεπλεηέο πνπ
αζρνιήζεθαλ κε ηε κχεζε, αθφκε θαη φηαλ θαλείο απφ απηνχο γηα επλφεηνπο ιφγνπο
δελ έρεη παξαηεξήζεη άκεζα θάηη ηέηνην.
Ο ηεκαρηζκφο ή ην ζρίζηκν ελφο αλζξψπηλνπ ζψκαηνο παίδεη ζπνπδαηφηαην ξφιν
ζε πνιιέο ζξεζθείεο θαη κχζνπο. Μηα πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ηεκαρηζκφο θαη ε
αλαγέλλεζε απεηθνλίδνπλ κηα πεγή δχλακεο ή κηα πξνυπφζεζε ζενπνίεζεο είλαη ε
δηαδηθαζία απφθηεζεο ηνπ ραξίζκαηνο ηνπ ζακάλνπ. «Τπάξρνπλ απνζπάζκαηα ελφο
εμαηξεηηθά πινχζηνπ πιηθνχ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ην αίζζεκα ηνπ ηεκαρηζκνχ,
ηεο δηάξξεμεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζπιάρλσλ είλαη κηα απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε ηνπ ζακαληζκνχ θαη πξνεγείηαη ηεο ζηηγκήο πνπ έλαο άλζξσπνο γίλεηαη
ζακάλνο. ηηο ηνπξθηθέο θπιέο ηεο ηβεξίαο, νη κνξθέο απηνχ ηνπ θνκκαηηάζκαηνο
είλαη εληειψο ίδηεο: ζπκβαίλεη ζε θαηάζηαζε παξαίζζεζεο».236
Βγείξεηαη ινηπφλ αβίαζηα ην εξψηεκα, γηαηί φινη νη ζακάλνη βηψλνπλ φκνηεο
παξαηζζήζεηο θαη γηαηί απηέο ζπγθιίλνπλ κεξηθέο θνξέο κέρξη θαη ζε ιεπηνκέξεηεο
(ην βξάζηκν ζην θαδάλη θαη ηα παξφκνηα) κε φ,ηη πεξηιακβάλεη ην ηειεηνπξγηθφ ζηελ
Ώκεξηθή, ζηελ Ώθξηθή, ζηελ Πνιπλεζία θαη ζηελ Ώπζηξαιία · γηαηί απηέο νη
παξαηζζήζεηο αληηζηνηρνχλ ηαπηφρξνλα θαη ζην πιηθφ πνπ καο πξνζθέξεη ην
παξακχζη; ην ηειεηνπξγηθφ απεηθνλίδεηαη ε αξραηφηεξε κνξθή, πνπ ζπλδέεηαη ζηελά
κε ηε βάζε παξαγσγήο θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Σν παξακχζη απ‟ ηελ άιιε
πιεπξά, πεξηέρεη ην ίδην πιηθφ σο απνκεηλάξη, θάησ απφ εληειψο λέεο θνηλσληθέο
ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηνλ Propp, «θαίλεηαη φηη ζην ζηάδην πνιηηηζηηθήο εμέιημεο
ησλ αξραίσλ αλαηνιηθψλ θξαηψλ, απηφ ην κνηίβν εκθαλίδεηαη ζηε ζξεζθεία, αιιά κε
άιιε πιένλ κνξθή: εδψ δελ ηεκαρίδεηαη ν ζακάλνο, αιιά ν ζεφο ή ν ήξσαο. Σν πην
γλσζηφ παξάδεηγκα είλαη ν Οξθέαο, αιιά θαη ν ζηξηο ζηελ Ώίγππην, ν Άδσληο ζηε
πξία, ν Αηφλπζνο ν Γαγξέαο ζηε Θξάθε, ν Πελζέαο θ. ά. ινη απηνί „πεζαίλνπλ πξηλ
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(παξαπνκπέο ζην έξγν ηεο Ν. P. Dyrenkova, «Die Erlangung der Schamanengabe nach den
Anschauungen der türkischen Stämme» ζην Sbornik muzeja anthropologii i etnografii, ζ. 273 - 274).
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ηελ ψξα ελφο βίαηνπ ζαλάηνπ, αιιά δελ πεζαίλνπλ ηειείσο. Ώλαζηαίλνληαη πάιη θαη
γίλνληαη αληηθείκελν ιαηξείαο‟. ηα ζηνηρεία πνπ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
εκθαλίδνληαη απφ ηελ αξραηφηεηα αλήθνπλ ν απνθεθαιηζκφο, ην ηαηνπάδ, ε ηξέια, νη
ρνξνί, ε δηαηήξεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε έλα ηεξφ θαη ε ζχλδεζε ελφο θαληαζηηθνχ
ιεηςάλνπ κε έλα δέληξν». 237


«Ώλεβαίλεη ε γξηά, παίξλεη ην ζπαζί ηνπ Γηαλλάθε, πάεη εθεί πνπ θνηκφηαλ,
ηνπ δίλεη κηα θαη ηνλ ζθνηψλεη. Φσλάδεη χζηεξα ηνπο ζηξαηηψηεο, ηνλ θφβνπλ
ηξία θνκκάηηα θη άιια ηξία θνκκάηηα η‟ άινγν, ζθάβνπλ έλα κεγάιν ιάθθν
θαη ξίρλνπλ ηα θνκκάηηα κέζα. Ρίρλνπλ θαη ηα ηζαξνχρηα θαη ηε ζθνχθηα
κέζα, κέζα ηα ρψλνπλ φια καδί […] Πάλε, ζθάβνπλ, βξίζθνπλ ην Γηαλλάθε
θαη η‟ άινγν, αληακψλνπλ ηα θνκκάηηα, αιιά δελ είραλ η‟ αζάλαην λεξφ. […]
Σν παίξλνπλ, ξαληίδνπλ ην Γηαλλάθε, ξαληίδνπλ θαη η‟ άινγν θαη
δσληαλεχνπλ!» (43, ΏΣ ⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).



«„„Πνχ είλαη ην παηδί;‟‟ ξσηά ν βαζηιηάο ην ζπαλφ. „„Έπεζε, ηνπ ιέεη, απ‟ ηε
κειηά θαη ζθνηψζεθε θαη ηνλ έρσ εδψ θάησ ζ‟ έλα ιάθθν ζακκέλν‟‟.
„„Γιήγνξα, ηνπ ιέεη ε Ξαλζνκαιινχζα, βγάιε ηνλ λα ηνλ ηδψ, θαη λα κε ραζή
θαλέλα θνκκάηη ηνπ‟‟. ηέιλεη ν ζπαλφο θαη ην θέξλνπλ ην παηδί πεζακέλν.
Άκα ην είδε ε Ξαλζνκαιινχζα, έβγαιε απφ ην ηάζη η‟ αζάλαην λεξφ θαη ηφ
ρπζελ απάλσ ηνπ, θη ακέζσο ην παηδί αλαζηήζεθε. „„Ώ, ηνπ ιέεη, ηψξα,
ζπαλέ, ν φξθνο κνπ εηειείσζε: επέζαλα θη αλαζηήζεθα. Σψξα ζα ηα πσ
φια!‟‟» (33, ΏΣU531, Ο βαθηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο).



«Σφηεο ν ζπαλφο κνλνκηάο έβαλε ην θαθφ ζην κπαιφ ηνπ. θέθηεθε λα πάε
λα ζθνηψζε ην παηδί ζην ππφγεην. εθψζεθε ηνινηπφλ κε ηξφπν, πήγε θάησ,
έζθαμε ην παηδί θαη ην ‟θαλε θνκκάηηα. […] Σν θνξίηζη φκσο, πνπ ‟ρε βάλεη
πξνζνρή, πσο ηελ ψξα πνπ πήγε ην παηδί λα πηάζε θξαζί, ζεθψζεθε θη ν
ζπαλφο, θη φηη ν ζπαλφο έθεξε ηηο θαλάηεο, ελψ ην παηδί δελ εθάλεθε πηα,
κπήθε ζην λφεκα θαη δελ εκίιεζε, παξά έθαλε πσο δελ ηελ έλλνηαμε. Έπεηηα
απφ ιίγν, δίρσο λα ηήλε πάξνπλε ρακπάξη, πήξε ηε κπνηηιίηζα κε η‟ αζάλαην
λεξφ θαη θαηέβεθε ζην θαηψη. […] Μα κε ην πνιχ ςάμηκν βξήθε ζε κηα
γσληά κηα κπνχξδα γεκάηε, δεκέλε απφ πάλσ. Σελ έπηαζε, ηελ ηξάβεμε ζηε
κέζε ηνπ ππφγεηνπ, ηελ έιπζε θαη ηελ άδεηαζε. –Ση λα ηδή! ηη λ‟ αθήζε! Σν
παηδί ήηαλε ζθαγκέλν θαη θαλσκέλν θνκκάηηα. –Μάλη κάλη ηνινηπφλ ηα
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‟ζηξσζε ηα θνκκάηηα ράκσ, ηα ‟θηεηαμε φκνξθα – φκνξθα, ηα ηαίξηαζε θ‟
έπεηηα ηνπο έξξημε η‟ αζάλαην λεξφ. Μνλνκηάο δσληάλεςε ην παηδί, άλνημε ηα
κάηηα ηνπ θαη είπε ηνπ θνξηηζηνχ: „„Ώπφ πφηε είρα πνπ θνηκφκνπλα;‟‟. – ΐξε
θαθνκνίξε, θνηκφζνπλα‟‟, ηνπ είπε ην θνξίηζη, „„ή ζ‟ είραλε ζθάμεη;‟‟» (31,
ΏΣU531, Δ κνξθε ηεο γεο).
Σφηε ν ήξσαο ζπκάηαη ηνλ φξθν πνπ έρεη θάλεη, φηη κφλν αλ πεζάλεη θαη
αλαζηεζεί κπνξεί λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, θαη πεγαίλεη
ακέζσο γη‟ απηφ ζην βαζηιηά θαη λνλφ ηνπ. «Έηζη ην κπεηηθφ ηαμίδη ηνπ λένπ
νινθιεξψλεηαη κε ην ζπκβνιηθφ ζάλαηφ ηνπ θαη ηελ αλάζηαζε ηνπ ήξσα ζε κηα
θαηλνχξηα, έγγακε δσή».238
Σν κνηίβν ηνπ ηεκαρηζκνχ θαη ηεο αλαγέλλεζεο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν θαη
ζην παξακχζη. Ο Propp δηαθξίλεη ηξεηο ηχπνπο εκθάληζεο ηνπ ηεκαρηζκνχ: α) ζην
θαιπβάθη ή ζην ζπίηη ηνπ δάζνπο πνπ αλήθεη ζηνπο ιεζηέο, β) ζην παξακπζηαθφ ζέκα
ηεο „απνηπρεκέλεο ζεξαπείαο‟. «Ώπηφ είλαη έλα δεκνθηιέο παξακχζη κε δηάθνξεο
παξαιιαγέο. Έλαο γέξνο θηάλεη ζε έλαλ ζηδεξνπξγφ […], πνπ ηνλ ηεκαρίδεη, ηνλ
αλαγελλά θαη ηνλ μαλαληψλεη: «“Μπεο ζηε ζθάθε, γέξνληα”, είπε ν μέλνο. Ο γέξνο
κπήθε θαη ν μέλνο πήξε ην ηζεθνχξη θαη ηνλ ηεκάρηζε ζε κηθξά θνκκάηηα. Ο παπάο
έθεξε λεξφ. Ο μέλνο ξάληηζε ην θνκκαηηαζκέλν ζψκα ηνπ - ηφηε έγηλαλ ηα άθξα.
Ράληηζε δεχηεξε θνξά - ηφηε έγηλε ην λεθξφ ζψκα. Γηα ηξίηε θνξά ξάληηζε - ηφηε
έγηλε έλαο λεαξφο άληξαο». Βδψ ην λφεκα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ είλαη μεθάζαξν: ν
ηεκαρηζκφο δεκηνπξγεί έλαλ θαηλνχξγην άλζξσπν»,239 γ) ηεκαρηζκφο κηαο καγεκέλεο
πξηγθίπηζζαο, ηελ νπνία λπκθεχεηαη ν ήξσαο.
Βθηφο απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ

κνξθέο, εληνπίδνληαη πνιπάξηζκεο άιιεο

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν ηεκαρηζκφο εκθαλίδεηαη σο επεηζφδην. Ώπφ
ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζχληνκα, γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζχλδεζε ηνπ
παξακπζηνχ κε ην ηειεηνπξγηθφ. «Γηα παξάδεηγκα, ην ίδην καξηπξεί ε ζπρλή ζχλδεζε
απηνχ ηνπ κνηίβνπ κε ην θαιπβάθη. Μηα άιιε ηδηαηηεξφηεηα απηνχ ηνπ κνηίβνπ -ε
εηζαγσγή ή εμαγσγή θηδηψλ- επηηξέπεηαη εμίζνπ λα απνδνζεί ζην ηειεηνπξγηθφ. Σν
γεγνλφο φηη ν ηεκαρηζκέλνο πάληα δσληαλεχεη, παξαπέκπεη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ
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πξνζσξηλνχ ζαλάηνπ, θαη ην γεγνλφο φηη ν γέξνο μαλαληψλεη, δείρλεη ηελ αθχπληζε ή
αλαγέλλεζε ελφο αλζξψπνπ, ζηελ νπνία θαηέιεγε φιν ην ηειεηνπξγηθφ».240
Βλψ κνηξάδνπλ φ, ηη έθεξαλ απφ ην ηαμίδη, ν επγλψκσλ ηρζχο ζψδεη ηε δσή ηνπ
ήξσα απφ ηα θίδηα πνπ γλσξίδεη φηη θξχβνληαη ζην ζψκα ηεο κειινληηθήο ζπδχγνπ
ηνπ (ηα θίδηα είλαη νη ςπρέο ησλ παιηθαξηψλ πνπ ζθφησλε ν παηέξαο ηεο γηαηί δελ
θαηάθεξλαλ λα ηελ θάλνπλ λα κηιήζεη): «Σξαβάεη ην έλα θαλί (=πφδη) ην ηζνκπαλάθη,
ην άιιν θαλί ην ςαξαδάθη. ΐγάδεη ηε ραηδάξα ν ραζάπεο, ην ηζνκπαλάθη, λα ηελε
ζθίζνπλε ζηε κέζε. Έβγαιε ινηπφλ ηε καραίξα λα ηελε ρηππήζεη, ηξφκαμε εθείλε,
έθαλε “ρα, ρα” έβγαιε έλα θίδη. Έβγαιε θίδηα, ψζπνπ δελ έβγαδε πηα. […] “Ώπηά
κηαλ εκέξα”, ιέεη, “ήζειε λα βγνχλε λα ζαο πλίμνπλ θαη ηνπο δπν”, ιέεη ην
ηζνκπαλάθη» (8, ΏΣ507C (ATU507), άηηηιν κηθξαζηάηηθν παξακχζη).
«„„ρη‟‟, ηνπ ιέεη ηφηε ν Γπκλφο, „„δε ιέσ έηζη λα ηε κνηξάζνπκε, κφλνλ έηζη!‟‟
θαη, ιέγνληάο ηα, πξνηνχ λα πξνθάλνπλ αθφκα λα ηνλ πηάζνπλ, ρχλεηαη πάλσ ζηε
λχθε, ηελ αξπά απ‟ ην έλα πνδάξη, ηε γπξίδεη αλάζθεια, ηαπέ ζεθψλεη ηε καραίξα
ηνπ, γηα λα ηε ρσξίζεη ζηα δπν, ζηε κέζε! Έλα αρ! πξφθηαζε κνλαρά θη είπε ε
θνπέια, ηαπέ ιππνζχκηζε θαη κε κηαο, πεηάρηεθαλ έλαο βψινο θηδέιιηα κέζα απφ ην
ζηφκα ηεο! Ώθήλεη ηφηε θαηά κέξνο ν Γπκλφο ηελ θνπέια, θη αξρηλά κε ηε καραίξα
ηνπ, λα ζνπ, θαη λα ζνπ, θαη ζθφησζε φια ηα θηδέιιηα, έλα – έλα!» (7, ΏΣU506Ώ, Ο
Γπκλφο κε ηε καραίξα).
«Δ ηξίηε κνξθή ηνπ ηεκαρηζκνχ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη ν ηεκαρηζκφο κηαο
καγεκέλεο πξηγθίπηζζαο, ηελ νπνία λπκθεχεηαη ν ήξσαο. Έλαο ηέηνηνο ηεκαρηζκφο
δελ ζπλδέεηαη αδηαρψξηζηα κε θαλέλα ζπγθεθξηκέλν παξακπζηαθφ ζέκα. „Πήξε ην
ηζεθνχξη θαη άξρηζε λα θφβεη ζε θνκκάηηα ηελ Mar‟ja ηελ κνξθε… Μεηά δηέηαμε
λα θέξνπλ θσηηά θαη έξημε ηα θνκκάηηα ηεο Mar‟ja ηεο κνξθεο κέζα. Σφηε
ζχξζεθαλ θαη βγήθαλ απφ κέζα ηεο φια ηα είδε εξπεηψλ: θίδηα, βάηξαρνη, ζαχξεο θαη
πνληίθηα‟».241
ηνλ

ειιελφθσλν

ρψξν

δελ

ρξεζηκνπνηείηαη

πνηέ

πξαγκαηηθά

ην

ραζαπνκάραηξν, επηζείεηαη κφλνλ σο απεηιή, σο εθθνβηζκφο, πνπ ιεηηνπξγεί ηέιεηα,
δηφηη ηα θίδηα πέθηνπλ απφ ην ζηφκα ηεο θαη έηζη εθξηδψλνληαη πιήξσο. Οη
ζπληάθηξηεο ηνπ ειιεληθνχ θαηαιφγνπ ησλ παξακπζηαθψλ ηχπσλ εμεγνχλ φηη ε
απεηιή ηνπ γπκλνχ ραζάπε θαη ηνπ ηζνκπαλφπνπινπ λα θφςνπλ ζηα δχν ηε γπλαίθα
είλαη νπζηαζηηθά πξνζπάζεηα αλακφξθσζήο ηεο. Σελ απαιιάζζνπλ απφ ηελ
240
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επηθίλδπλε δαηκνληθή ηεο δηάζηαζε. Δ κέιινπζα ζχδπγνο ηνπ ήξσα δηαθαηέρεηαη απφ
θαθά πλεχκαηα θαη θαζψο δελ έρεη ππνζηεί ηε κπεηηθή δηαδηθαζία, δελ ηα έρεη
απνβάιιεη αθφκε. «πλνιηθά, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ κχζνπ, έρνπκε ηξεηο
αθεγεκαηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε ζσηεξία ή ηελ θαηάθηεζε ηεο γπλαίθαο: α) ν
ήξσαο ηελ εμαγνξάδεη – φηαλ ηε βξίζθεη ζθιάβα, β) ηε ζψδεη απφ ην δαίκνλα, γ) ηελ
αλακνξθψλεη, ηελ θφβεη δειαδή ζηα δχν […] ηελ θαζαξίδεη απφ ηα θίδηα, ηελ
μαλαθνιιάεη θαη ηελ παληξεχεηαη».242
Γ. XI. Σα επγλώκνλα δώα σο δσξεηέο
Ξερσξηζηή θαη ζεκαληηθή νκάδα δσξεηψλ απνηεινχλ ηα επγλψκνλα δψα, πνπ
έρνπλ επεξγεηεζεί απ‟ ηνλ ήξσα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αιιά θαη ηα δψα πνπ απφ
κφλα ηνπο ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη ηνλ βνεζνχλ. Δ ιεηηνπξγία ηνπο φκσο είλαη
αξθεηά ζχλζεηε: «Σα επγλψκνλα δψα εκθαλίδνληαη ζηελ αθήγεζε ησλ παξακπζηψλ
σο δσξεηέο θαη κε ην λα ζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε δηάζεζε ηνπ ήξσα ή λα ηνπ
αθήλνπλ ηε θξάζε κε ηελ νπνία κπνξεί λα ηα θαιεί, ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξεηαίξσ
πνξεία σο βνεζνί».243 «Βθεί ζηε ξίδα ηνπ βνπλνχ εχξε δπν θίδηα, πνπ πάιεπαλ, έλα
άζπξν θη έλα καχξν. Σν καχξν ήηαλ έηνηκν λα ζθνηψζεη ην άζπξν. αλ είδε έηζη
ηνχηνο, εζθφησζε ην καχξν, θαη ηφηε ην άζπξν ηνπ είπε „„Ση θαιφ ζέιεηο λα ζνπ
θάκσ, πνπ κνπ έθαλεο απηή ηε ράξε;‟‟» Σν άζπξν θίδη κεηαθέξεη ηνλ ήξσα ζηελ
θνξπθή ηνπ βνπλνχ φπνπ «κήηε πνπιί δελ κπνξεί λ‟ αλέβεη». 244 Ώξγφηεξα ν ήξσαο
ειεπζεξψλεη ηξία άινγα κε ρξπζά θηεξά (γξίβν, θφθθηλν, πξάζηλν) θαη απηά ηνπ
δίλνπλ απφ κηα ρξπζή ηξίρα ηνπο. (Ο κηθξφο αδεξθφο, πνπ γιίησζε ηελ αδεξθή ηνπ
απφ ην δξάθν).
Καη ζε αξθεηά αθφκε παξαδείγκαηα, ν ήξσαο ηαΎδεη ηα δψα, ή ηνπο κνηξάδεη κε
δίθαην ηξφπν ηελ ηξνθή ή βάδεη κπξνζηά ηνπο ηε ζσζηή ηξνθή γη‟ απηά αλάινγα κε
ην είδνο ηνπο · γιηηψλεη ηε δσή ηνπο ή ηα κηθξά ηνπο θαη ηα αβγά ηνπο απφ επίζεζε
θηδηψλ, πξνζηαηεχεη ηηο πξνκήζεηέο ηνπο γηα ην ρεηκψλα απφ άιια δψα πνπ ηηο
θιέβνπλ θαη απνθεχγεη επηκειψο λα ηα παηήζεη. Έηζη ηα δψα απφ επγλσκνζχλε,
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ην πέκπην θεθάιαην («Δ ειιεληθή παξάδνζε») ηνπ βηβιίνπ ηεο Μ. Καπιάλνγινπ Διιεληθή ιατθή
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δίλνπλ κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο (ηξίρεο, θηεξά, ιέπηα, πνδαξάθη) σο αληαπφδνζε · ν
ήξσαο ρξεηάδεηαη κφλν λα θάςεη ηα κέξε απηά, ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ ηα ίδηα θαη
λα ηνλ εμππεξεηήζνπλ ζε θάπνηα αλάγθε ηνπ. «Σα πνπιάθηα κνπζθεχνληαη απφ ηε
βξνρή θαη ε θάιαηλα έρεη παξαζπξζεί ζηε ζηεξηά – ν ήξσαο ηα βνεζάεη θαη ηα δψα
γίλνληαη νη αφξαηνη βνεζνί ηνπ».245


«Έηζη φια ηα δψα επραξηζηήζεθαλ απ‟ ηε κνηξαζηά θαη ηφηε ην ιηνληάξη ηνπ
έδσζε κηα ηξίρα, ν αεηφο έλα θηεξφ, ην ςάξη έλα ιέπη θαη ην κπξκήγθη έλα
πνδαξάθη ηνπ θαη ηνπ είπαλ: „„πνηε καο ρξεηαζηείο, λα θάςεο απηά πνπ ζνπ
δψζακε θ‟ εκείο ζα ζνπ θάλνπκε φ, ηη καο δηαηάμεηο‟‟» (32, ΏΣU329, Σν
ιηνληάξη, ν αεηφο, ην κπξκήγθη θαη ην ςάξη).



«Σφηεο ε κεηεξνχια (ησλ κειηζζψλ) έβγαιε έλα θηεξάθη, ην ‟δσζε ηνπ
παηδηνχ θαη ηνπ είπε: „„Πάξε ηνχην ην θηεξάθη θη άκα ζνπ ρξεηαζηνχκε λα ην
θάςεο θ‟ εκείο ζα είκαζηε ζηε ζηηγκή εθεί πνπ ζα είζαη‟‟» (31, ΏΣU531, Δ
φκνξθε ηεο γεο).



«Πάλε, πάλε, βιέπνπλε έλα κεγάιν ςάξη πεζκέλν έμσ ζηα ξερά· ηάξαδε
ηάξαδε ην θαεκέλν θαη δελ κπνξνχζε λα πάε ζηα βαζηά ηα λεξά· ήηαλ ζηνπ
γηαινχ ηα ρείιε θαη θφληεπε λα ςνθήζε. Πάεη απηφο, πηάλεη κε ηξφπν ην ςάξη
θαη ην ξίρλεη ζη‟ αλνηρηά. Άκα πήγε θείλν ζη‟ αλνηρηά θ‟ ήξζε ζηνλ εαπηφ ηνπ:
„„Έ, ηνπ ιέεη, γη‟ απηφ ην θαιφ πνπ κνπ έθακεο, ηη ζέιεηο;‟‟ „„Ση λα ζέισ, ηνπ
ιέεη, εγψ είκαη άλζξσπνο, εζχ έλα ςάξη, ηη ζα κνπ θάλεο;‟‟ „„Πάξε απηφ ην
ιέπη, ηνπ ιέεη, θη φπνηε κε ρξεηαζηήο, θάςε ην ιηγάθη θ‟ εγψ ζα έξζσ‟‟» (33,
ΏΣU531, Ο βαθηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο).
Δ ζπκπεξηθνξά ηνπ ήξσα απέλαληη ζηα δψα, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ ηνηεκηζκφ

θαη ηηο ζπλαθείο αληηιήςεηο. Ο Claude Levi – Strauss ζεκεηψλεη: «Θ‟ αλαξσηεζεί
θαλείο ζε ηη βαζίδεηαη ε πίζηε ζε κηα ζπγγέλεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ηα θπηά θαη ηα δψα,
νη ηεξνηειεζηίεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, νη απαγνξεχζεηο ηξνθψλ, θαη νη ηεξνπξγηθέο
κνξθέο ηεο θαηαλάισζεο. Δ ζπγγέλεηα αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζην δψν
δηαπηζηψλεηαη εχθνια: φπσο ν άλζξσπνο, έηζη θαη ην δψν κεηαθηλείηαη, εθπέκπεη
ήρνπο, εθθξάδεη ζπγθηλήζεηο, δηαζέηεη έλα ζψκα θη έλα πξφζσπν. Κη αθφκα, νη
δπλάκεηο ηνπ κνηάδνπλ λα είλαη αλψηεξεο απφ ηνπ αλζξψπνπ. […] Ώλάκεζα ζηνλ
άλζξσπν θαη ηε θχζε, ην δψν θαηέρεη κηα ζέζε ελδηάκεζνπ, θαη εκπλέεη ζηνλ πξψην
αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα: ζαπκαζκφ ή θφβν, απιεζηία γηα ηξνθή, πνπ είλαη ηα
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ζπζηαηηθά ηνπ ηνηεκηζκνχ […]. ζν γηα ηηο ιαηξείεο, αληηζηνηρνχλ ζηελ επηζπκία λα
ειέγρεηαη ην είδνο, είηε απηφ είλαη θαηαλαιψζηκν, ρξήζηκν ή επηθίλδπλν, θαη ε πίζηε
ζε κηα ηέηνηα δχλακε ζπλεπάγεηαη ηελ ηδέα κηαο θνηλφηεηαο δσήο […]».246 Καηά ηνλ
Malinowksi, ν ηνηεκηζκφο έρεη δχν πιεπξέο: είλαη αθελφο έλαο ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ
ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη αθεηέξνπ έλα ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα πίζηεσλ θαη
πξαθηηθψλ.247 «Δ ζχλδεζε ην κνηίβνπ καο κε ηνλ ηνηεκηζκφ είλαη γηα ηνλ D. K.
Zelenin ηφζν πξνθαλήο, πνπ δελ ην ζεσξεί απαξαίηεην λα ηελ απνδείμεη. «Χο
αξραηφηεξε (κνξθή) αθεγήζεσλ, ζηηο νπνίεο έλα δψν – ηνηέκ απεηθνλίδεηαη σο
επεξγέηεο ελφο αλζξψπηλνπ πιάζκαηνο, πξέπεη λα ζεσξήζεη θαλείο ηνπο ζξχινπο γηα
ηα επγλψκνλα δψα»».248
Δ ζπκπάζεηα πξνο ηα δψα δελ είλαη νηθεία γηα ην παξακχζη, ζεσξείηαη κάιηζηα
κεηαγελέζηεξν θαηλφκελν. Ώξρατθφηεξε κνξθή, απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ε
ζπκπάζεηα θαη ε αιιειεγγχε πξνο απηά, είλαη ε απαγφξεπζε λα θαγσζνχλ ή λα
ζθνησζνχλ. Ώπφ ηε δηαηχπσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαγφξεπζεο γίλεηαη θαηαλνεηφ,
φηη ηα δψα αληηκεησπίδνληαη θαη γίλνληαη ζεβαζηά σο ηνηεκηθνί πξφγνλνη.249 Με ηελ
ππνρψξεζε ηνπ ηνηεκηζκνχ θαη ην πέξαζκα ζηε κφληκε θαηνηθία θαη ζηε γεσξγία νη
ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο νδεγήζεθαλ ζε έλα λέν ζηάδην εμέιημεο · ε αληίιεςε γηα ηα
δψα – ηνηεκηθνχο πξνγφλνπο θαη ε πίζηε ζηε κεηελζάξθσζε ζε ζψκα δψνπ έδσζαλ
ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηδέα ηεο θηιίαο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δψσλ. Δ θηιία
ζπληζηά επηφηεξε έθθξαζε ηεο πξνεγνχκελεο ηεξήο ελφηεηαο. Βπνκέλσο, θαίλεηαη
φηη θαη ην επγλψκνλ δψν είλαη απεηθφληζε ηνπ πξνγφλνπ. «Βδψ (δειαδή ζην κνηίβν
ησλ επγλψκνλσλ δψσλ) ιείπεη κφλν ε ζηηγκή πνπ ην δψν πξνζηαηεχεηαη, δηφηη ζ‟
απηφλ πνπ πηζηεχεη ζην ηνηέκ δελ ζα πεξλνχζε πνηέ ε ζθέςε λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ
δψνπ – ηνηέκ ηνπ».250
ην πνληηαθφ παξακχζη «Σα δπν αδέιθηα», ην πνπιί εκθαλίδεηαη μαθληθά απφ
κφλν ηνπ θαη βνεζά ηνλ ήξσα πνπ άδηθα ηαιαηπσξείηαη κέζα ζε έλα μεξνπήγαδν απφ
ηε κέξα πνπ ηνλ ηχθισζαλ, δσξίδνληάο ηνπ έλα πνχπνπιφ ηνπ: «Ώιιά είπακε, ν Θεφο
δελ μερλάεη ηα πιάζκαηά ηνπ. Μηα κέξα ήξζε έλα πνπιάθη ηνπ Θενχ, γπξφθεξε,
γπξφθεξε πάλσ απ‟ ην ιάθθν, θάζηζε ζ‟ έλα μεξφθιαδν θαη ιέεη […] „„Σζίνπ, ηζίνπ,
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βαζηιφπνπιν. Ώπνδψ απ‟ ηνπ θηεξνχ κνπ ηελ άθξε ζα ξίμσ έλα πνχπνπιν. Κνίηα λα
ςαρνπιέςεηο θαη λα ην βξεηο. Φηχζ‟ ην, κε ην θηχζκα ζνπ άιεηςε ηα κάηηα ζνπ, θαη
ζα ‟ξζεη ην θσο ζνπ‟‟». Σν πνπιί πξνεηδνπνηεί αθφκε ηνλ ήξσα φηη ηα κάηηα ηνπ κεηά
ηελ ίαζε ζα είλαη γαιαλά, ελψ πξνεγνπκέλσο ήηαλ καχξα, θαη ε αθήγεζε καο
πιεξνθνξεί φηη απηφ γίλεηαη γηα λα πξνζηαηεπηεί ην βαζηιφπνπιν απφ ηνπο ερζξνχο
ηνπ, πνπ δελ ζα κπνξνχλ έηζη λα ηνλ γλσξίδνπλ.
«Δ ζχλδεζε κε ηνλ ηνηεκηθφ πξφγνλν απνδεηθλχεηαη θαη απφ θάηη αθφκα,
δειαδή απφ ην γεγνλφο φηη ην επγλψκνλ δψν είλαη ν βαζηιηάο ησλ δψσλ (είκαη ν
βαζηιηάο ησλ θαβνπξηψλ θ. ά.) ή κε εζλνινγηθή νξνινγία, ν θπξίαξρνο». 251 Ο αεηφο,
βαζηιηάο θαη θπξίαξρνο φισλ ησλ πνπιηψλ, είλαη έλα απφ ηα ηξία δψα - γακπξνχο ηνπ
ήξσα. Τπνδέρεηαη ην βαζηιφπνπιν θηιηθφηεξα απφ ην ιηνληάξη θαη ην θαπιάλη:
«Σφηεο ήξζε θη ν ατηφο θαη ηνλ ξψηεζε γηαηί ήξζε. Καη ηνπ είπε, θαη ηνλ ξψηεζε αλ
μέξεη ηηο ίιηλεο ηηο κπίιηλεο. „„Βγψ δελ ηηο μέξσ‟‟, είπε, „„κφλ‟ αχξην λα ζπλάμσ φια
ηα πεηνχκελα, θη ίζσο θαλέλα ηεο μέξεη‟‟. Σν πσξλφ ζπλάρη‟θαλ φια ηα πεηνχκελα,
θαη ηα ξψηεζε ν ατηφο αλ μέξνπλ ηηο ίιηλεο ηηο κπίιηλεο. „„Βκείο δελ ηηο μέξνπκε‟‟,
είπαλ „„κφλ‟ ιείπεη κηα θνπηζνγεξάθηλα θη ίζσο απηή ζα ηεο μέξεη‟‟. Ήξζε θη ε
θνπηζνγεξάθηλα θαη η‟ο ήμεξε». Σφηε ν αεηφο δηαηάδεη ηελ θνπηζνγεξαθίλα λα
κεηαθέξεη ηνλ ήξσα (11, ΏΣU552, Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη θαη ν ατηφο).252
Ο J. C. Cooper ζεκεηψλεη: «Σα δψα ζπκβνιίδνπλ ηελ ελζηηθηψδε θαη δηαηζζεηηθή
πιεπξά ηεο δσήο. Μηαλ άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο, κηα θαιχηεξε
απζφξκεηε θαηαλφεζε φζσλ ν άλζξσπνο έραζε ή άθεζε λα αηξνθήζνπλ, αιιά
κπνξνχλ λα μαλαθεξδεζνχλ απ‟ νπνηνλδήπνηε είλαη ηθαλφο λα απνθαηαζηήζεη κηα
ζηελή ζρέζε κ‟ έλα δψν ή πνπιί. Σα δψα βνεζνί πξνζθέξνπλ απηή ηελ ελζηηθηψδε
γλψζε θαη αληίδξαζε πνπ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή ζε ζηηγκέο θξίζεο, φηαλ ε
ινγηθή δελ θέξλεη θαλέλα απνηέιεζκα θαη ε αληίδξαζε ζηα γεγνλφηα πξέπεη λα είλαη
άκεζε. […] Σα δψα – πξνζηάηεο κπνξεί λα έρνπλ ηνηεκηθφ ραξαθηήξα, δειαδή λα
είλαη ζπγγελείο ηνπ ήξσα ή ηεο εξσίδαο, ή αθφκα λα είλαη θάπνην καγεκέλν κέινο
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Πνιινί ιανί πηζηεχνπλ φηη νη πξφγνλνί ηνπο ήζαλ δψα».253
Βίλαη αμηνζεκείσην φηη κέρξη θαη ζήκεξα ιακβάλνπλ ρψξα ηνηεκηζηηθέο ιαηξείεο θαη
ηειεηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε θπιή ηεο Παπνχα Νέα Γνπηλέα ηεο Χθεαλίαο, φπνπ
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ζην ζηφκα ηνπ κεηαδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα κεηακφξθσζεο ζε κπξκήγθη θαη πνπιί αληίζηνηρα.
253
J. C. Cooper, Ο ζαπκαζηόο θόζκνο ησλ παξακπζηώλ, Βθδ. Θπκάξη, Ώζήλα 1983, ζ. 136.
252
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ην δψν ηνηέκ είλαη ν θξνθφδεηινο. ηε θπιή απηή, ε ηειεηή κχεζεο ησλ λεαξψλ
αγνξηψλ πεξηιακβάλεη κηα ηερληθή δεξκαηνζηημίαο πνπ δεκηνπξγεί αλάγιπθεο
θνιίδεο, ψζηε ην ζψκα λα απνθηά κηα φςε πνπ κνηάδεη κε ηελ φςε ηνπ δέξκαηνο ηνπ
θξνθφδεηινπ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη κπνχκελνη ηαπηίδνληαη κε ην ηνηεκηθφ δψν.254
Δ εξσίδα πνπ γλσξίδεη θαη θαηαιαβαίλεη ηε γιψζζα ησλ πνπιηψλ αθνχεη ηξία
δψα λα απνθαιχπηνπλ έλα πνιχηηκν κπζηηθφ πνπ νδεγεί ζηελ αθνχζηα ζπζία ηξηψλ
κηθξψλ: έλα θηδάθη, έλα πεξηζηεξάθη θαη έλα αεηφπνπιν ζθνηψλνληαη απφ ηελ
εξσίδα, πνπ ρξεηάδεηαη ην ιίπνο ηνπο γηα λα ζεξαπεχζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο (Ο
βαζηιέαο ησλ πνπιηψλ). Σα δψα πξνζθέξνπλ ηα κηθξά ηνπο ρσξίο λα ην ζέινπλ.
ε πέληε παξαιιαγέο παξνπζηάδνληαη σο δσξεηέο ν απγεξηλφο (ζε κία απφ ηηο
δχν πεξηπηψζεηο είλαη γακπξφο ηνπ ήξσα), έλαο ιεζηήο θαη ν βαζηιηάο, θαη ζε δχν
παξαδείγκαηα ν ήξσαο αξπάδεη κε ηέρλαζκα ην καγηθφ κέζν απφ αλζξψπνπο πνπ
θηινληθνχλ γη‟ απηφ. Σνπο ππφζρεηαη φηη ζα ηνπο κνηξάζεη κε δηθαηνζχλε ηα καγηθά
αληηθείκελα θαη ηνπο πξνηξέπεη λα δηαγσληζηνχλ ζην ηξέμηκν κέρξη έλα δηαθνξεηηθφ
ζεκείν. Σφηε βξίζθεη ηελ επθαηξία λα ηα θιέςεη θαη λα εμαθαληζηεί.

254

Σελ πιεξνθνξία απηή αληιήζακε απφ ηελ εθπνκπή „„World Party‟‟ ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ην επεηζφδην ηεο 1εο Ενπλίνπ 2016 κε ηίηιν «Παπνχα Νέα Γνπηλέα ΕΕ». ην
επεηζφδην απηφ, νη δχν παξνπζηαζηέο ζπλαληνχλ ηελ αξραία θπιή ησλ Κξνθνδεηιαλζξψπσλ θαη
γλσξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηαηνπάδ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄: Σν ςειό ζπίηη – Ζ αδειθόηεηα ηνπ δάζνπο


Δ αδειθή μεθηλά λα αλαδεηήζεη ηα ελλέα αδέιθηα ηεο, ακέζσο κφιηο
πιεξνθνξεζεί γηα ηελ χπαξμή ηνπο: «Ρσηψληαο ζην δξφκν, ηεο είπαλ φηη εθεί
πέξα, καθξηά, πνπ θαίλεηαη έλα ςειό ζπίηη, θάζνληαη ελληά αδέξθηα. […]
Άλνημε θαη κπήθε κέζα. Σν ζπίηη είρε ελληά θάκαξεο, κηα γηα ηνλ θάζε
αδεξθφ». Δ θνπέια πεξηπνηείηαη ην ζπίηη θαη καγεηξεχεη, αιιά θξχβεηαη. Οη
αδειθνί ην παξαηεξνχλ ακέζσο θαη πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ πνηνο έρεη
έξζεη ζην ζπίηη ηνπο. Κάζε κέξα κέλεη θάπνηνο απ‟ φινπο πίζσ γηα λα δεη
πνηνο ζπγπξίδεη θαη θηηάρλεη θαγεηφ. Καλείο φκσο δελ ην θαηνξζψλεη, παξά
κφλν ν κηθξφηεξνο απφ ηνπο ελλέα. «Σν βξάδπ πνπ γχξηζαλ απφ ηε δνπιεηά η‟
άιια αδέιθηα, είδαλ ηελ θνπέια θαη παξαμελεχηεθαλ, πνπ ν κηθξφο θαηάθεξε
θαη ηελ έπηαζε. Υάξεθαλ φκσο φηαλ έκαζαλ φηη ήηαλ αδειθή ηνπο. Ώκέζσο
ηεο επήξαλε ελληά θνξέκαηα, ελληά δεπγάξηα παπνχηζηα, ελληά δαρηπιίδηα,
φια απφ ελληά, έλα ν θαζέλαο ηνπο. Σελ ληχζαλε ζηα ρξπζά. Σψξα κε
κεγαιχηεξν θνπξάγην πήγαηλαλ ζηε δνπιεηά θαη γχξηδαλ ην βξάδπ γηα λα ηα
βξνπλ φια έηνηκα απφ ηελ αδειθή ηνπο» (42, ΏΣU451, Σα ελληά αδέιθηα θαη
ε κία αδειθή).



Παξφκνηα, ε λεαξή εξσίδα καζαίλεη απφ ηνλ Ώπγεξηλφ φηη ηα αδέξθηα ηεο, νη
εθηά θνξάθνη θάζνληαη ζε έλαλ πύξγν. Ο Ώπγεξηλφο ραξίδεη ζηελ θνπέια έλα
πνδαξάθη λπρηεξίδαο, κε ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα αλνίμεη ηνλ πχξγν.
«Έξρνληαη ην κεζεκέξη νη εθηά θνξάθνη θαη θάζνληαη λα θάλε. Πάεη λα
δνθηκάζε ν πξψηνο θαη ιέεη: „„Ώπφ ην πηάην κνπ θάπνηνο έρεη δνθηκάζεη‟‟.
„„Κη απφ ην δηθφ κνπ,‟‟ ιέεη ν δεχηεξνο. „„Κ‟ εκέλα , ιέεη θη ν ηξίηνο, θη ν
ηέηαξηνο θη ν πέκπηνο θη ν έθηνο θη ν έβδνκνο‟‟. Πάλε λα πηνχλε θξαζί θαη
βξίζθεη ν κηθξφηεξνο ην δαρηπιίδη ηεο κάλαο ηνπ κέζα ζην πνηήξη. „„Μπα, ε
αδεξθή καο είλαη εδψ!‟‟ „„Ώλ είλαη ε αδεξθνχια καο, ζσζήθακε‟‟.
Φαλεξψλεηαη ηφηε απηή θαη ακέζσο γελήθαλε άλζξσπνη θαη παίξλνπλ ηελ
αδεξθνχια ηνπο θαη γπξίδνπλ […]» (39, ΏΣU451, Οη εθηά θνξάθνη).
Ο Μέγαο Ώιέμαληξνο δεη κε άιινπο έληεθα λεαξνχο πνπ κεηακνξθψλνληαη ζε

ρξπζά πνπιηά, «καθξηά ζην ιφγγν, ζε έλα κεγάιν παιάηη». Δ Μαξγεληίλα κπαίλεη θαη
θξπκκέλε παξαθνινπζεί ην γεχκα ηεο αδειθφηεηαο. Δ παξνπζία ηεο πξνδίδεηαη φηαλ
ν ρακέλνο αξξαβσληαζηηθφο ηεο πξνζηάδεη ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο λα θιάςνπλ
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«γηα ηεο Μαξγεληίλαο ηνλ θαεκφ», αιιά ε πφξηα πνπ ηελ θξχβεη δελ θιαίεη: «„„Γηαηί
λα θιάςσ αθνχ ηελ έρσ εδψ ηε Μαξγεληίλα;‟‟ Σφηε βγαίλεη ε Μαξγεληίλα θαη η‟
άιια ηα πνπιηά έθπγαλ» (37, ΏΣ425D – K (ATU425D – 884), Ο Μέγαο
Ώιέμαληξνο). Μεηά απφ ηε ζπλάληεζε απηή ην δεπγάξη μαλαρσξίδεη.
«Βζεθψζε ην παηδί θη έθπγε θαη βξίζθεη έλα παιάηη θη απάλσ ζην παιάηη ήηαλε
κηα λέα θη είρελε ζαξάληα αδέξθηα δξάθνη» (13, ATU650A, άηηηιν). Ο ήξσαο εμεγεί
ζηελ θνπέια φηη δελ θνβάηαη ηα αδέξθηα ηεο · φηαλ θηάλνπλ νη δξάθνη ηνπο
αλαθνηλψλεη ακέζσο φηη έρεη έξζεη κε ζθνπφ λα παληξεπηεί ηελ αδεξθή ηνπο θαη φηη
είλαη θαιχηεξφο ηνπο. Ώπηνί θνβνχληαη θαη ακέζσο ζπκθσλνχλ ζε φ, ηη δεηά.
O Γηαλλάθεο βξίζθεη κέζα ζην δάζνο έλαλ πύξγν, πνπ έρεη πφξηεο θαη παξάζπξα
θαη είλαη επξχρσξνο. Καζψο πεξηθέξεηαη ζηα δσκάηηα, βξίζθεη κέζα ζε έλα απ‟ απηά
έλα ζηξσκέλν ηξαπέδη. Βθεί εκθαλίδνληαη ηξία πεξηζηέξηα πνπ ηηλάδνπλ ηα θηεξά
ηνπο θαη γίλνληαη ηξεηο παλέκνξθεο θνπέιεο. Αηαπηζηψλνπλ ακέζσο φηη θάπνηνο έρεη
κπεη ζηνλ πχξγν θαη έρεη δνθηκάζεη απφ ην θαγεηφ ηνπο: «„„Κάπνηνο ήξζε εδψ, φκσο
πνηφο λα ‟λαη; Γπξεχεηο έηζη δα κνλαρέο πνπ είκαζηε φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα ‟ξζεη!
Ώρ! θαη λα ‟ρακε δσ ην Γηαλλάθε! λα ‟ρακε κηα ζπληξνθηά θη έλα ζάξξνο!‟‟ „„Να
‟ηαλε δσ, λα ηνλ θάλακε αδεξθφ, ηφζν αληξεησκέλνο θαη γλσζηηθφο, θαλέλα δε ζα
‟ρακε αλάγθε!‟‟». Ώθνχγνληαο απηά ν ήξσαο βγαίλεη απφ ηελ θξπςψλα ηνπ θαη
παξνπζηάδεηαη. «Έκεηλε πηα θεη, ηνλ έθακαλ αδεξθφ, δνχζαλ φινη καδί, ραξνχκελνη θη
επραξηζηεκέλνη». Λίγν αξγφηεξα ν ήξσαο γίλεηαη αδειθφο ζαξάληα δξάθσλ, αθνχ
ηνπο απνδείμεη φηη είλαη πην αλδξεησκέλνο απφ απηνχο: «Ο γέξν δξάθνο, ηνλ
θνβήζεθε, ηνπ ‟βαιε λα θάεη, ηνπ ‟δσζε λα πηεη, ηνπ ‟ζηξσζε ην θξεβάηη ηνπ κ‟
νινθέληεηα ζεληφληα, ηνλ παξαθαινχζε λα πέζεη λα μεθνπξαζηεί. Λαρηάξηδε, κελ
έξζνπλ ηα παηδηά ηνπ θαη γπξέςνπλ λα ην πεηξάμνπλ θαη ηνπο ζθνηψζεη φινπο ν
Γηαλλάθεο, έηζη αληξεησκέλνο πνπ ήηαλε. […] Με ηηο θνπβέληεο θαη ην ζφξπβν,
μχπλεζε ν Γηαλλάθεο, ζεθψζεθε πάλσ, πήγε κέζα. Οη ζαξάληα δξάθνη ηνλ
θαισζνξίζαλε, ηνλ θαιέζαλε λα θάηζεη καδί ηνπο, λα ηνπο πεη ηη θάλεη θη είλ‟ έηζη
αληξεησκέλνο. Φηιηψζαλε, ηνλ θάλαλ αδεξθφ. Έκεηλε καδί ηνπο θάκπνζν θαηξφ» (20,
ΏΣ301ΐ (ATU301), Ο Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο).
Δ εξσίδα ζηέιλεη ην παιηθάξη πνπ βγήθε απφ ην θαζάθη κέζα ζηνλ πχξγν ηεο
λεθξνθεθαιήο λα ηεο θέξεη ηελ πέηξα ηεο ππνκνλήο, ην καραίξη ηεο ζθαγήο θαη ην
ιχρλν ηεο θσηηάο. Βθείλνο ζπλαληά κηα γξηά πνπ ηνλ ζπκβνπιεχεη: «„„ΐιέπεηο εθείλν
ην βνπλφ; Πξέπεη λα παο θαηά θεη. Βίλαη ηξία παιηθάξηα θη έρνπλε κηα αδεξθή. Σα
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παιηθάξηα θεχγνπλε ην πξσί θαη πάλε ζηε δνπιεηά θη απνκέλεη ε αδεξθή κνλαρή.
Ώπηή ινηπφλ, βάδεη γνπξνπλφδεξκα, θαη θάζεηαη ζ‟ έλα ζηαχιν θξπθά απφ η‟ αδέξθηα
ηεο θη άκα θαηαιάβεη πσο ζρνιλνχλε, ηηλάδεηαη θαη πεηά ην δέξκα ηεο θαη ην θξχβεη
ζε κηα ζπειηά θαη θεχγεη θαη πάεη ζηνλ πύξγν‟‟» (38, ΏΣ425G (ATU425A), Ο
Υξπζνβεξγαξήο). Δ γξηά εμεγεί ζην παιηθάξη πσο αλ θαηαθέξεη λα αξπάμεη απφ ηελ
θνπέια ην δέξκα, ζα ηελ αλαγθάζεη λα ηνπ δψζεη ηα ηξία αληηθείκελα.
Βζλνγξαθηθέο θαηαγξαθέο θαη καξηπξίεο απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα
αλαθέξνπλ φηη νη λεαξνί έθεβνη πνπ είραλ κφιηο ππνζηεί ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ δελ
επέζηξεθαλ πάληνηε ζηελ παηξηθή ηνπο εζηία. Ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα ζπλέβαηλε
ελαιιαθηηθά θάηη απφ ηα εμήο: «1) ν κπνχκελνο επέζηξεθε κεηά ηελ επνχισζε ησλ
πιεγψλ ηνπ άκεζα ζην ζπίηη ή πήγαηλε εθεί, φπνπ αξγφηεξα ζα παληξεπφηαλ,
2)παξέκελε ζην δάζνο, ζηελ θαιπβνχια ή ζηε ζθελή γηα κεγάιν δηάζηεκα, πνπ
δηαξθνχζε κήλεο ή αθφκε θαη ρξφληα, 3) κεηαθφκηδε απφ ηελ θαιπβνχια ηνπ δάζνπο
γηα κεξηθά ρξφληα ζην «αλδξηθφ ζπίηη». Ώλάκεζα ζηε κχεζε θαη ζηε ζπλαθφινπζε
επνρή ηεο δσήο ζην δάζνο ή ζην «αλδξηθφ πίηη» δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί αθξηβήο
δηαρσξηζηηθή γξακκή».255 Σα ιεγφκελα «αλδξηθά ζπίηηα» ήηαλ έλαο ηδηαίηεξνο
ζεζκφο ηεο θπιεηηθήο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο, πνπ αηνλεί αξγφηεξα, κε ηελ
αλάδπζε ηεο δνπιείαο. Δ δεκηνπξγία ηνπο ζπλδέεηαη ζηελά κε ην θπλήγη σο βαζηθή
κνξθή ηεο παξαγσγήο θαη κε ηνλ ηνηεκηζκφ σο ηδενινγηθή αληαλάθιαζε. Βπξφθεηην
γηα πεξηθξαγκέλεο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο αζπλήζηζηα κεγάινπ κεγέζνπο, αθξηβψο
δηφηη πξννξίδνληαλ λα ζηεγάζνπλ φιε ηελ άγακε λενιαία κηαο πεξηνρήο. Σέηνηα
ζπίηηα έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηνπο εζλνγξάθνπο θαη ηνπο αλζξσπνιφγνπο ζηελ Σατηή
θαη ζε πνιιά άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. ε απηά θπιάζζνληαλ ηα ηεξά αληηθείκελα ηεο
θπιήο θαη νη γπλαίθεο θαη νη ακχεηνη πνπ ζα ηνικνχζαλ λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηνπ
ζπηηηνχ ηηκσξνχληαλ κε πνηλή ζαλάηνπ.256
Σα λεαξά αγφξηα δνχζαλ εθεί, κε ηελ νξγάλσζε κηαο αδειθφηεηαο. «Βδψ έκελαλ
γηα αξθεηά ρξφληα, θάζε ρξφλν πξνζηίζεληαη θαηλνχξγηνη θαη απηνί πνπ έρνπλ θηάζεη
255

Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 137. Ο Propp αλαθέξεη φηη νη εξγαζίεο ησλ Frobenius, Boas,
Schurtz, Webster, Loeb, Van Gennep, Nevermann θαη άιισλ δίλνπλ κηα ιεπηνκεξή εηθφλα ηεο
νξγάλσζεο ησλ αλδξηθψλ ζπιιφγσλ/κπζηηθψλ εηαηξεηψλ.
256
Έλα ηέηνην πίηη ζπλάληεζαλ νη παξνπζηαζηέο ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο World Party ζηελ
Παπνχα Νέα Γνπηλέα, ην νπνίν νη ηζαγελείο απνθαινχλ spirit house (Μηθξ.: ζπίηη ησλ πλεπκάησλ).
Ώπηφ ην θηίξην είλαη ςειφηεξν απφ φια ηα ππφινηπα ηνπ νηθηζκνχ θαη ζ‟ απηφ απαγνξεχεηαη ε είζνδνο
ησλ ακχεησλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Βθεί θπιάζζνληαη ηα ηεξά αληηθείκελα ησλ Κξνθνδεηιαλζξψπσλ θαη
ζε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε κπεηηθή ηειεηή δεξκαηνζηημίαο ζηα λεαξά αγφξηα, αθνχ νινθιεξψζνπλ
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ζην πίηη ησλ
αλδξψλ, νη λεαξνί έθεβνη δηδάζθνληαη ηηο παξαδφζεηο ηεο θπιήο θαη φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο
θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ ελήιηθε δσή. ΐιέπε θαη ηελ ππνζεκείσζε 254.
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ζηελ θαηάιιειε ειηθία γηα γάκν, αθήλνπλ ην ζπίηη. Τπάξρνπλ ιανί ζηνπο νπνίνπο
απηνί πνπ ππέζηεζαλ ηαπηφρξνλα ηελ πεξηηνκή ή νη ηαπηφρξνλα κπεκέλνη
ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλνη κε ηδηαίηεξν ηξφπν, ζρεδφλ ζπγγελείο».257 Μέζα ζην
αλδξηθφ ζπίηη ζρεκαηίδνληαλ επνκέλσο κηθξφηεξεο νκάδεο, πνπ είραλ θνηλή ειηθία
θαη είραλ απφ θνηλνχ ππνζηεί ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ. «Έηζη κπνξνχκε λα
ππνζέζνπκε φηη ην παξακχζη αληηθαηνπηξίδεη φρη ηε δσή νιφθιεξνπ ηνπ ζπηηηνχ,
αιιά κηαο κηθξφηεξεο θνηλφηεηαο κέζα ζ‟ απηφ». 258 Οη αδεξθνί πάληα θαηαθηάλνπλ
θαη εκθαλίδνληαη κέζα ζην ζπίηη φινη καδί. Ο αξηζκφο ησλ αδεξθψλ πνηθίιεη. «ην
παξακχζη κπνξεί λα είλαη απφ δχν κέρξη δψδεθα, αιιά θαη εηθνζηπέληε, αθφκα θαη
ηξηάληα εκθαλίδνληαη».259 ην πιηθφ καο βιέπνπκε αθφκε θαη ζαξάληα αδειθνχο.
Πεξηγξαθή: Σα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ νηθνδνκήκαηνο ζην παξακχζη είλαη ε
ηνπνζεζία ηνπ ζην ππθλφ δάζνο, ην ηεξάζηην κέγεζνο, νη πνιινί φξνθνη, ηα πνιιά
δσκάηηα, ε ηζρπξή πεξίθξαμε κε θηγθιηδψκαηα θαη ππθλά θπηά ή ςεινχο θξάθηεο,
φπνπ κεξηθέο θνξέο βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα θξαλία · ε πεξίθξαμε απαγνξεχεη ηελ
είζνδν θαη ηε ζέα ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σν ζπίηη ραξαθηεξίδεηαη απφ εληππσζηαθή
δηαθφζκεζε ελψ ε κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη κφιηο δηαθξηλφκελε είζνδνο πεξλάεη κε
ζθάια πάλσ απφ έλαλ απφ ηνπο παζζάινπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ην θηίξην θαη
νδεγεί πάληα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ππεξπςσκέλα επίπεδα. Χζηφζν, ηα αλδξηθά
ζπίηηα ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα δελ βξίζθνληαλ απνθιεηζηηθά ζην δάζνο. «Βδψ
έρεη ζπκβεί κηα κεηαθίλεζε […]. Σν παξακχζη ηνπνζέηεζε ζην δάζνο ην αλδξηθφ
ζπίηη, πνπ βξηζθφηαλ -ηζηνξηθά- κέζα ζε έλαλ νηθηζκφ ή δίπια απφ απηφλ».260
Ο ήξσαο ή ε εξσίδα βξίζθνπλ ζπλήζσο άδεην ην ζπίηη ή ηνλ πχξγν. «Ώπηφ είλαη
έλα ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ο ήξσαο δηέξρεηαη απφ δψκαηα θαη δσκάηηα. Σν γεγνλφο
φηη ζην παξακχζη αλαθέξνληαη ηα δσκάηηα δείρλεη φηη απηφ είλαη θάηη ζαπκαζηφ θαη
αζπλήζηζην γηα ηνλ ίδην».261 Δ αηηία πνπ ην ζπίηη είλαη άδεην είλαη φηη νη θάηνηθνί ηνπ
ιείπνπλ ζην θπλήγη. Σα κέιε ηεο αδειθφηεηαο θάλνπλ ηα πάληα νκαδηθά, επνκέλσο
νκαδηθά επηδίδνληαη θαη ζην θπλήγη, πνπ ηνπο αλαγθάδεη λα απνπζηάδνπλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κέξαο. Ο Propp επηζεκαίλεη φηη απηφ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε
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κε ηηο ηζηνξηθέο κνξθέο πξσηφγνλνπ θπλεγηνχ. Ώλαθέξεη ην παξάδεηγκα ηνπ
παξακπζηνχ ησλ «Αψδεθα θπλεγψλ» ηεο ζπιινγήο ησλ Grimm θαη παξαζέηεη
ζρεηηθά παξαδείγκαηα θαη απφ ηα ξσζηθά παξακχζηα.
Ο ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζψπνπ ηεο „αδεξθνχιαο‟ πνπ εκθαλίδεηαη
αλάκεζα ζηελ αλδξηθή αδειθφηεηα αλαιχεηαη ζε εηδηθή ππνελφηεηα. «ια φζα
αλαθέξακε σο εδψ, έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ εμαξηήκαηνο, αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο,
ηελ ζηαηηθφηεηα, αιιά φρη ηε δπλακηθφηεηα, φρη ηελ πινθή. Δ δπλακηθφηεηα αξρίδεη,
κφιηο ζε απηή ηελ αδειθφηεηα εκθαληζηεί κηα γπλαίθα». 262 Δ „αδεξθνχια‟ θιέβεηαη
ή ζε άιιεο παξαιιαγέο έξρεηαη ηπραία ή αθφκε θαη κε ηε ζέιεζή ηεο ζηελ αλδξηθή
θνηλφηεηα, θξαηάεη ηελ νηθνλνκία ηνπ ζπηηηνχ θαη είλαη αληηθείκελν πξνζνρήο θαη
θξνληίδαο απφ πιεπξάο ησλ αλδξψλ, δεη κε ηνπο αδειθνχο σο αδειθή. Ώπφ απηά ηα
ηξία ραξαθηεξηζηηθά ην ηξίην δελ αληηζηνηρεί, ζχκθσλα κε ηνλ Propp, ζηελ ηζηνξηθή
πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ηα δχν πξψηα είλαη αθφκα θαη ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο εληειψο
ηζηνξηθά.
Σν αλδξηθφ ζπίηη ππήξρε γηα λα ρσξίδεη ηνπο λεαξνχο άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο.
πσο ήδε αλαθέξζεθε, νη γπλαίθεο απαγνξεπφηαλ απζηεξά λα έρνπλ πξφζβαζε ζην
ζπίηη, αιιά θαη ζε φ, ηη ζπλέβαηλε ζ‟ απηφ. ην γεξκαληθφ παξακχζη ησλ «Αψδεθα
αδειθψλ» εθθξάδεηαη απηφο ν δηαρσξηζκφο ζε κηα πνιχ ερζξηθή ζηάζε:
«„„νξθηδφκαζηε φπνπ δνχκε θνξίηζη, λα ρπζεί ην θφθθηλν αίκα ηνπ‟‟». Δ απαγφξεπζε
απηή φκσο, θαίλεηαη πσο αθνξνχζε ηηο γπλαίθεο εθηφο ηνπ ζπηηηνχ · δελ ίζρπε δειαδή
αληίζηξνθα. ηηο γπλαίθεο απαγνξεπφηαλ κε ζαλαηηθή πνηλή ην πιεζίαζκα θαη ε
είζνδνο ζην ζπίηη, αιιά νη άλδξεο κπνξνχζαλ λα έρνπλ γπλαίθεο κέζα ζην ζπίηη,
φπνηεο θαη φζεο ήζειαλ.
Έηζη, δηθαηνινγείηαη απφιπηα ε χπαξμε θνηλφρξεζησλ γπλαηθψλ γηα ηηο
βηνινγηθέο αλάγθεο ησλ αλδξψλ κέζα ζηα ζπίηηα, σο έλα είδνο ππεξεζίαο πξνο ηελ
θνηλφηεηα.263 Δ ππεξεζία απηή δελ ζεσξνχληαλ σο θάηη κεησηηθφ γηα ηελ ππφιεςε
θαη ηελ ηηκή ησλ γπλαηθψλ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, νη ίδηνη νη γνλείο έζηειλαλ ηηο
θφξεο ηνπο ζηα ζπίηηα ή ηηο σζνχζαλ ζε απηή ηελ επηινγή. Βθηφο απφ ηε βίαηε
πξνζαγσγή ή ηελ επηζπκία ησλ γνληψλ, δελ ήηαλ αζπλήζηζην λα θαηαθεχγνπλ ζην
αλδξηθφ ζπίηη αθφκε θαη παληξεκέλεο γπλαίθεο, πνπ εγθαηέιεηπαλ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο
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θαη απηφ έρεη δηαηεξεζεί επίζεο ζην παξακχζη, αιιά δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ην πιηθφ
ηεο εξγαζίαο καο. Βπζχλε ησλ γπλαηθψλ πνπ δνχζαλ ζηηο αλδξηθέο αδειθφηεηεο ήηαλ
θπξίσο ε δηεχζπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ζπηηηνχ. Έκελαλ ζε ρσξηζηφ θηίζκα ή
δσκάηην, φπνπ νη άλδξεο δελ εηζέξρνληαλ · απηνί ηνπο παξείραλ αληακνηβή γηα ηηο
ππεξεζίεο ηνπο, ηνπο εμαζθάιηδαλ πινχζηα δηαηξνθή, ηηο θξφληηδαλ κε ηππνηηθφ
ηξφπν θαη ηνπο ζπγθέληξσλαλ πάξα πνιιά δψξα θαη πνιπηειή αληηθείκελα. Ήηαλ
ζηελ εχλνηα φιεο ηεο θνηλφηεηαο. Δ παξακνλή ησλ γπλαηθψλ εθεί ήηαλ πξνζσξηλή.
Μεηά επέζηξεθαλ ζην ρσξηφ ηνπο γηα λα παληξεπηνχλ. Βλψ ζην ξσζηθφ πιηθφ δελ
αλαθέξνληαη ηα δψξα πνπ παίξλεη ε αδεξθνχια, ζε παξακχζηα απφ άιιεο ρψξεο απηά
νλνκάδνληαη. Μηα πεξίπησζε είλαη ην παξακχζη γηα «Σα ελληά αδέιθηα θαη ηε κία
αδειθή», φπνπ ηα δψξα πνπ θάλνπλ νη αδειθνί είλαη δαθηπιίδηα, θνξέκαηα θαη
παπνχηζηα.
Ώπφ ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ζπλχπαξμε απηή κε
πνιινχο άλδξεο θπζηθφ επαθφινπζν ήηαλ ε γέλλεζε παηδηψλ. Δ γπλαίθα ή αλήθε ζε
φινπο (θαη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ζθνηψλνληαλ ακέζσο ηα παηδηά πνπ γελληνχληαλ)
ή αλήθε ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν, νπφηε ε παηξφηεηα κπνξνχζε λα είλαη πξνθαλήο
θαη γλσζηή, νπφηε ηα παηδηά δελ ζθνηψλνληαλ, αιιά ν άλδξαο πιήξσλε ζηελ
θνηλφηεηα έλα πνζφ γηα ηε γπλαίθα ηνπ θαη έηζη βιέπνπκε ην πέξαζκα απφ ηελ
νινθιεξσηηθά ειεχζεξε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ζηαζεξή ζπδπγία θαη ζην
γάκν. «Ώπηή ε νκαδηθή ζρέζε έρεη ηελ ηάζε λα θαηαιήγεη ζε πξνζσπηθή ζπδπγία».264
Δ θνπέια δηαιέγεη έλαλ ζπλνδφ ή εξαζηή, ηνπ νπνίνπ είλαη νλνκαζηηθά „αγαπεκέλε‟
θαη ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αληακνηβή ηεο.
ε πνιιά παξακχζηα, ε „αδεξθνχια‟ εκθαλίδεηαη θαζαξά θαη θαηεγνξεκαηηθά
κφλν σο αδεξθή ησλ αλδξψλ. Ώπηφ ην γεγνλφο εγείξεη ππνςίεο θαη ακθηβνιίεο. ε
άιια παξακχζηα σζηφζν, κε ξεαιηζηηθφηεξε αηκφζθαηξα, φπνπ γίλεηαη κλεία ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηεο δήιεηαο πνπ πξνθαιείηαη κεηαμχ ησλ αλδξψλ γηα ην πνηνο ζα
ηελ πξσηνέρεη, ε νπνία ιχλεηαη κε ην πάξεη ε γπλαίθα ην ξφιν ηεο „αδεξθνχιαο‟, εθεί
γίλεηαη κηα «κεηαθίλεζε ηνπ ζπλφξνπ αλάκεζα ζηηο ζπδπγηθέο θαη ζηηο αδειθηθέο
ζρέζεηο».265 Αειαδή γίλεηαη θαλεξφ φηη νη αδειθηθέο δελ παξακεξίδνπλ εληειψο ηηο
ζπδπγηθέο. Δ πεξίπησζε απηή αληηπξνζσπεχεηαη πην μεθάζαξα ζε κέξε φπνπ ε
ζπδπγία κε ηε κνξθή ηνπ απνθιεηζηηθνχ δεπγαξηνχ ελφο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο δελ
είλαη λφκνο, φπνπ δειαδή επηθξαηνχζε πνιπαλδξία ή πνιπγπλία. Τπάξρνπλ
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πνιππιεζή παξαδείγκαηα απφ παξακχζηα, φπνπ ηξεηο π.ρ. αδειθνί βξίζθνπλ ην ζπίηη
ηξηψλ γπλαηθψλ ζην δάζνο θαη ζπκθσλνχλ λα κείλνπλ καδί ηνπο σο ζχληξνθνη, επηά
αδειθνί πνπ ζπκθσλνχλ κε κηα θνπέια πνπ ζπλαληνχλ ηπραία λα ηελ έρνπλ φινη θαη
λα δνχλε καδί θνθ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηε ζηαδηαθή
κεηαηξνπή ησλ θνηλψλ ζπδπγηψλ ζε κνλνγακία.
Ο Propp αλαθέξεη ηελ πηζαλή χπαξμε γπλαηθείσλ ζπηηηψλ, αληίζηνηρσλ κε ηα
αλδξηθά θαη παξαζέηεη ηελ άπνςε ηνπ Schurtz φηη επξφθεηην γηα κεηαγελέζηεξν
θαηλφκελν θαη κάιηζηα γηα απνκίκεζε ησλ αλδξηθψλ ζπηηηψλ. ην παξακχζη «Ο
Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο», ν ήξσαο γίλεηαη „αδειθφο‟ ζε κηα γπλαηθεία
θνηλφηεηα.
Γ. Η. Οη ιεζηέο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο λχρηαο ηνπ ηαμηδηνχ, ην κηθξφηεξν βαζηιφπνπιν
θπιάεη άγξππλν ηα δχν κεγαιχηεξα αδέξθηα ηνπ. ΐιέπεη απφ καθξηά έλα θσο ζηελ
πιαγηά ηνπ βνπλνχ θαη θηάλνληαο εθεί αληηθξίδεη κηα θσηηά θαη πάλσ ζηελ ππξνζηηά
έλα ηεξάζηην θαδάλη κε ζαξάληα ρεξνχιηα, φπνπ βξάδεη θαγεηφ «γηα ζαξάληα
αλζξψπνπο». Ανθηκάδεη θαη θαηαθέξλεη λα ην ζεθψζεη θαη λα ην αθνπκπήζεη ζην
έδαθνο. «Βθεί πνπ ζθέθηνληαλ, ζαλ ηη αλζξψπνη λα ‟λαη απηνί πνπ ζα ‟ηξσγαλ απφ
‟θείλν ην θαγί, θη εηνηκάδνληαλ λα πάξε έλα δαπιί αλακκέλν θαη λα θχγε, … λα ζνπ
θαη παξνπζηάδνληαη κπξνζηά ηνπ ζαξάληα θιέθηεο, πνπ είραλ ηε θσηηά θαη ην θαδάλη
πνπ έβξαδε». Οη θιέθηεο δπζπηζηνχλ γηα ηε δχλακή ηνπ, κέρξη πνπ ην βαζηιφπνπιν
βάδεη πάιη ζηελ ππξνζηηά ζην θαδάλη θαη κεηά ην αθνπκπά πάιη πίζσ ζην έδαθνο.
Σφηε κε ελζνπζηαζκφ ηνχ πξνηείλνπλ λα γίλεη αξρεγφο ηνπο θαη λα ηνπο αθνινπζήζεη
λα δηαξξήμνπλ ην παιάηη ηνπ βαζηιηά.
Φηάλνληαο εθεί ζθάβνπλ κηα ηξχπα θαη κπαίλνπλ φινη κέζα, εθηφο απφ ην
βαζηιφπνπιν πνπ είλαη αξρεγφο. «Βθείλε ηε ζηηγκή, πνπ είραλ κπε φινη κέζα, ν
αξρεγφο ζθέθηεθε φηη ζα ήηαλ πνιχ θαθφ λα ιεζηέςνπλ ην παιάηη ην βαζηιηθφ θαη
λα ζθνηψζνπλ θαη ην βαζηιηά κε φιε ηε θακηιηά ηνπ, αθνχ δελ ηνπο είρε θάλεη πνηέ
θαθφ. Λππήζεθε πνιχ, πνπ έγηλε αξρεγφο ηέηνησλ θαθψλ αλζξψπσλ […]» (50,
ΏΣU302, Σα ηξία αδέξθηα θαη νη ηξεηο αδεξθέο). Σφηε ν ήξσαο απνθαζίδεη λα
εηδνπνηήζεη ηνλ βαζηιηά θαη ηνπο παιαηηαλνχο θσλάδνληαο. Καηαιαβαίλνληαο φηη
πξνδφζεθαλ, νη ιεζηέο ζπεχδνπλ λα δηαθχγνπλ, αιιά ην βαζηιφπνπιν ηνπο
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εμνληψλεη φινπο, θφβνληάο ηνπο ηα θεθάιηα, ελψ βγαίλνπλ έλαο – έλαο απφ ην ζηελφ
άλνηγκα ηεο ηξχπαο.
Δ θνηλφηεηα απηνχ ηνπ παξαδείγκαηνο δεη απφ επηδξνκέο θαη ιεζηείεο.
χκθσλα κε ηνλ Propp, ην κνηίβν ησλ αδειθψλ – ιεζηψλ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ
απιά σο κηα αλακφξθσζε ηνπ κνηίβνπ ησλ αδειθψλ – θπλεγψλ. Ώπηή ε
αλακφξθσζε πξνέθπςε σο αλαγθαία, κε βάζε ηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο. Δ ιεζηεία
ζπλδέζεθε κε ηελ αδειθφηεηα ηνπ δάζνπο σο έλα κεηαγελέζηεξν θαη πην θαηαλνεηφ
θαηλφκελν. «Δ επίδνζε ησλ αδειθψλ ζηηο θινπέο έρεη φκσο επίζεο ην ηζηνξηθφ ηεο
παξειζφλ».266
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κπεηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ επηηξεπφηαλ πξνζσξηλά
ζηνπο λεαξνχο λα κελ ππαθνχνπλ ζε θαλφλεο θαη λφκνπο, αιιά λα επηδίδνληαη ζε
βηαηνπξαγίεο θαη θινπέο, ζπλήζσο κέζα ζηα φξηα ηεο δηθήο ηνπο θπιήο, θαη θάπνηε
θαη ζε γεηηνληθέο θπιέο, ψζηε λα ληψζνπλ φηη δεκηνπξγνχλ κηα λέα ηαπηφηεηα, θαζψο
δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο, ηνπο κε κπεκέλνπο.267 «Σν λφεκα απηήο ηεο
άδεηαο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ν λεαξφο πνιεκηζηήο θαη θπλεγφο ρξεηάδεηαη λα
αλαπηχμεη κέζα ηνπ κηα δηαθνξνπνίεζε απέλαληη ζην κέρξη πξφηηλνο ζπίηη ηνπ,
απέλαληη ζηηο γπλαίθεο θαη ζηελ γεσξγηθή/θηελνηξνθηθή νηθνλνκία. Οη ιεζηείεο είλαη
πξνλφκην ησλ λέν- κπεκέλσλ θαη έλαο ηέηνηνο είλαη θαη ν λεαξφο ήξσαο ηνπ
παξακπζηνχ».268
Τπάξρεη φκσο θαη έλα άιιν αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ καξηπξεί ηε ζχλδεζε
ηνπ κπεηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ κε ην κνηίβν ηεο ιεζηείαο θαη απηφ είλαη ε κπξσδηά ηνπ
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, πνπ ηξψλε ζπλήζσο νη ιεζηέο. Βδψ πξφθεηηαη γηα έλα είδνο
θαληβαιηζκνχ, ν νπνίνο ζπλνδεχεη φπσο είδακε ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ: αλζξψπηλα
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Schurtz, Altersklassen und Männerbünde, Berlin 1902. ηε θπιή Futa Djallon επηηξέπεηαη ζηνπο
λεαξνχο πνπ ππέζηεζαλ ηελ πεξηηνκή λα θιέβνπλ θαη λα ηξψλε φ, ηη ηνπο αξέζεη γηα δηάζηεκα ελφο
κήλα θαη ζηε θπιή Dar Fur πεξηθέξνληαη ζηα γεηηνληθά κέξε θαη θιέβνπλ πνπιεξηθά.
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A. van Gennep, Σειεηνπξγίεο δηάβαζεο. Βηζαγσγή –κεηάθξαζε –ζρφιηα: Θ. Παξαδέιιεο, Βθδφζεηο
Δξηδαλφο, Ώζήλα 2016, ζζ. 185 – 186: «Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο κπεηηθήο πεξηφδνπ, νη ζπλήζεηο
νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο ζρέζεηο ηξνπνπνηνχληαη, ελίνηε κάιηζηα δηαξξεγλχνληαη. Οη λεφθπηνη
βξίζθνληαη εθηφο θνηλσλίαο θαη ε θνηλσλία δελ ηνπο ειέγρεη, θαζψο νη λεφθπηνη είλαη θπξηνιεθηηθά
ηεξνί θαη άγηνη, θαηά ζπλέπεηα άζηθηνη θαη επηθίλδπλνη, φπσο ζα ήηαλ θαη νη ζενί. Έηζη, ηα ηακπνχ, σο
αξλεηηθέο ηειεηνπξγίεο, πςψλνπλ έλα θξάθηε αλάκεζα ζηνπο λεφθπηνπο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία,
ε νπνία βξίζθεηαη αλππεξάζπηζηε έλαληη ησλ λεφθπησλ. Ώπηή είλαη ε εμήγεζε […] ηνπ θαηλνκέλνπ
πνπ απαληάηαη ζε πάκπνιινπο πιεζπζκνχο ηνπ θφζκνπ θαη παξέκεηλε, σζηφζν, αθαηαλφεην ζηνπο
παξαηεξεηέο: ηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κπεηηθήο πεξηφδνπ, ηα λεαξά άηνκα κπνξνχλ λα θιέβνπλ, λα
ιεειαηνχλ κε άλεζε ή λα ηξέθνληαη θαη λα ζηνιίδνληαη ζε βάξνο ηεο θνηλφηεηαο.» Ο van Gennep
αλαθέξεηαη ζε δχν ζρεηηθά παξαδείγκαηα: απφ ηε θπιή Vai, ζηε Ληβεξία θαη απφ ηηο κπζηηθέο
εηαηξείεο Duk Duk θαη Ingiet, ζην αξρηπέιαγνο ΐίζκαξθ.
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θφθαια ζε ζνχπα απφ θάξβνπλα, θνκκέλν δάθηπιν, θνκκέλα ρέξηα θαη πφδηα,
πηψκαηα πνπ θέξνληαη σο πξνκήζεηεο γηα ηξφθηκα ζην ζπίηη ησλ ιεζηψλ. Χζηφζν,
ζην πιαίζην ηνπ πιηθνχ ηεο εξγαζίαο καο, ε αλζξσπνθαγία ησλ ιεζηψλ δελ
επαιεζεχεηαη.
Γ. ΗΗ. Σν γπάιηλν θέξεηξν
ην παξακχζη γηα «Σα ελληά αδέξθηα θαη ηε κία αδεξθή» ζπλαληνχκε ην κνηίβν
ηνπ γπάιηλνπ θέξεηξνπ. «Σελ έθιαςαλ, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα θάκνπλ ηίπνηα. Σελ
έβαιαλ ζε κηα γπάιηλε θάζα, ηελ έθιεηζαλ ζηελ θαιχηεξε θάκαξα, θιείδσζαλ ηηο
άιιεο θάκαξεο, φιν ην ζπίηη, πέηαμαλ ηα θιεηδηά κεο ζηε ζάιαζζα θη έθπγαλ καθξηά
απφ θείλν ην κέξνο».
ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ πξνζσξηλνχ
ζαλάηνπ πνπ εθθξάδεηαη ζην κνηίβν ηεο „σξαίαο ζην θέξεηξν‟. Σν θνξίηζη πνπ
έβγαηλε απφ ην αλδξηθφ ζπίηη έπξεπε πξηλ παληξεπηεί (θάπνηνλ απφ ηνπο „αδεξθνχο‟,
ή ζπρλφηεξα θάπνηνλ απφ ην ρσξηφ πνπ βξηζθφηαλ ην παηξηθφ ηεο) λα ππνβιεζεί ζε
κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ · επνκέλσο βίσλε νξηζκέλεο κνξθέο πξνζσξηλνχ ζαλάηνπ.
«Μπνξνχκε λα καληέςνπκε θαη ηνπο ιφγνπο πνπ έθαλαλ εδψ απαξαίηεην ην
ηειεηνπξγηθφ: κηα ηέηνηα κχεζε εγγπφηαλ φηη ην κπζηηθφ ηνπ (αλδξηθνχ) ζπηηηνχ
παξέκελε αζθαιέο»,269 κηα θαη φ, ηη ζπλέβαηλε εθεί ήηαλ έλα απζηεξφ ηακπνχ γηα ηηο
γπλαίθεο.
Σν θνξίηζη πνπ δεη ζηελ αλδξηθή αδειθφηεηα ηνπ δάζνπο πεζαίλεη μαθληθά θαη
αθνχ παξακείλεη λεθξή γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, αλαζηαίλεηαη θαη παληξεχεηαη
ην βαζηιφπνπιν. Πεζαίλεη ζπλήζσο απφ δειεηεξίαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ θάπνην
καγεκέλν ηξφθηκν ή πνηφ, ή φηαλ θάπνην αηρκεξφ αληηθείκελν εηζρσξήζεη ζην δέξκα
ηεο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο θνξάεη κηα δψλε ή έλα καγεκέλν ξνχρν ή θφζκεκα.
Ώθφκε, θάπνηεο θνξέο ε θνπέια κεηακνξθψλεηαη ζε πνπιί θαη ζηε ζπλέρεηα παίξλεη
πάιη ηελ αλζξψπηλε κνξθή ηεο. Πεζαίλεη μαθληθά θαη αξγφηεξα αλαζηαίλεηαη θαη
παληξεχεηαη ην ίδην μαθληθά. Σν γεγνλφο φηη ν ζάλαηνο θαη ε αλάζηαζή ηεο γίλνληαη
αλαπάληερα δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί ηζηνξηθά. Δ ζηηγκή ηεο εμφδνπ απφ ην αλδξηθφ
ζπίηη γηα ην ζθνπφ ηνπ γάκνπ έθαλαλ απαξαίηεηε ηε κχεζε, δειαδή ην ζάλαην θαη
ηελ αλάζηαζε. Γηα λα αλαζηεζεί ε λεθξή θφξε ζην παξακχζη «ρξεηάδεηαη λα βγεη ε
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θαξθίηζα ή ε θνπξθέηα απφ ην δέξκα, λα θνπλεζεί ην ιείςαλν ψζηε λα
απνκαθξπλζεί ην δειεηήξην απφ ην ζψκα, πξέπεη λα βγεη ην πνπθάκηζν ή ην
δαθηπιίδη θηι».270 Οη ηξφπνη ηεο αλάζηαζήο ηεο είλαη απινί θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο
ηξφπνπο πνπ επηηπγραλφηαλ ν ζπκβνιηθφο ζάλαηνο ζην ηειεηνπξγηθφ.
Δ εηζαγσγή αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ ζην δέξκα ησλ κπνχκελσλ ήηαλ κηα πνιχ
δηαδεδνκέλε πξαθηηθή θαηά ην ηειεηνπξγηθφ. Τπάξρνπλ αλαθνξέο ζπκβνιηθήο
ζαλάησζεο κε „ηεξά θειχθε‟, ηα νπνία εηζάγνληαλ ζην ζψκα είηε πξαγκαηηθά είηε
καγηθά, αιιά γίλεηαη παξάιιεια ζπζρεηηζκφο θαη κε ηελ πίζηε φηη ε αζζέλεηα
νθείιεηαη ζε έλα μέλν αληηθείκελν πνπ έρεη εηζέιζεη ζην ζψκα θαη ζεξαπεχεηαη φηαλ
ν ζακάλνο ην απνκαθξχλεη. Δ δειεηεξίαζε ήηαλ κηα θνηλή δηαδηθαζία ζπκβνιηθήο
ζαλάησζεο. Οη κπνχκελνη λαξθψλνληαλ κε ηε βνήζεηα κηθξήο δφζεο δειεηεξίνπ θαη
φηαλ μαλαέβξηζθαλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο, ζεσξνχληαλ „αλαζηεκέλνη‟. «Έηζη, ζην λφηην
Κνλγθφ, ν ηεξέαο – κάγνο αλαιακβάλεη ηε δηεχζπλζε ηεο κχεζεο. Πεγαίλεη κε ηνπο
καζεηέο ηνπ ζην δάζνο θαη πεξλά εθεί έλα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Πξνθαλψο απηνί κε
ηε βνήζεηα ελφο λαξθσηηθνχ πέθηνπλ αλαίζζεηνη ζε χπλν θαη ιέγεηαη φηη είλαη
λεθξνί».271
Σα καγεκέλα είδε έλδπζεο πνπ πξνθαινχλ ηνλ πξνζσξηλφ ζάλαην νθείινληαη ελ
κέξεη ζηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ελ κέξεη ιεηηνπξγνχλ σο
αληηθαηνπηξηζκφο ηεο εηδηθήο ζηνιήο ηνπ λεθξνχ πνπ ελδπφηαλ ν ππνςήθηνο γηα ηε
κχεζε. Φνξψληαο λεθξηθά ξνχρα, πεξλνχζε έηζη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζαλάηνπ,
ζεσξνχληαλ πξαγκαηηθά λεθξφο.
Σν θέξεηξν θαίλεηαη πσο είλαη έλα πνιχ κεηαγελέζηεξν θαηλφκελν. Πξφδξνκνη
ηνπ θέξεηξνπ ήηαλ μχιηλεο ζαξθνθάγνη κε κνξθή δψνπ, ζπλδεφκελεο αζθαιψο κε
ηελ αληίιεςε φηη ν λεθξφο κεηακνξθψλεηαη ζε δψν ή θαηαζπαξάζζεηαη απφ έλα δψν.
Οη αηγππηηαθέο ζαξθνθάγνη έρνπλ δηαηεξήζεη κφλν θάπνηα ζηνηρεία δψνπ, π.ρ.
θαπάθη, πφδηα, ξάκθνο θαη νπξά. Δ εξκελεία ηνπ γπάιηλνπ θέξεηξνπ πνπ εκθαλίδεηαη
ζην παξακχζη ζπλδέεηαη κε ην θξπζηάιιηλν ή ην γπάιηλν βνπλφ, θαζψο θαη κε ην
ξφιν πνπ παίδνπλ ηα θξχζηαιια, ν ραιαδίαο θαη αξγφηεξα ην γπαιί ζηηο
ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο. «ην θξχζηαιιν απνδίδνληαλ καγηθά ραξαθηεξηζηηθά,
έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ θαη ην θξπζηάιιηλν θέξεηξν είλαη
κφλν κηα εηδηθή πεξίπησζε ελφο γεληθφηεξνπ θαηλνκέλνπ».272 Ο Propp επηζεκαίλεη
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φηη νθείινπκε λα απνδψζνπκε ζηελ παξακπζηαθή παξάδνζε θαη κφλν, ην γεγνλφο φηη
ζε θέξεηξα εκθαλίδνληαη ζην παξακχζη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ γπλαηθείεο κνξθέο θαη
θαζφινπ αλδξηθέο, ελψ ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα δελ δηθαηνινγεί κηα ηέηνηα
δηάθξηζε.
Γ. ΗΗΗ. Σν ζηξσκέλν ηξαπέδη


Ο Γηαλλάθεο, αθνχ πεξηπιαλεζεί γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα,
θηάλεη ζε έλαλ πχξγν πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο
πνπ έρεη ζπλαληήζεη ζην δξφκν ηνπ: «ΐαξηέζηεζε ηφζα ρξφληα λα κε βξίζθεη
θαλέλα, λα κε βιέπεη νχηε πνπιί πεηάκελν!… ΐξίζθεη πάιη έλαλ πχξγν,
θείλνο δελ ήηαλ ζαλ ηνπο άιινπο, είρε πφξηα, παξάζπξα. Μπαίλεη κέζα, δε
βιέπεη θαλέλα. Μπαίλεη ζηνλ έλαλ νληά, ζηνλ άιιν, ςπρή. Μπαίλεη ζ‟ έλαλ
νληά, βξίζθεη έλα ζνθξά, θη απάλσ ηξία πηάηα κε θαΎ δεζηφ, ηξία καραίξηα,
ηξία πηξνχληα, ηξεηο θέηεο ςσκί, ηξία πνηήξηα λεξφ. Πεηλνχζε. Παίξλεη πηα
απ‟ ην έλα πηάην κηαλ κπνπθηά θαΎ, απ‟ ην άιιν πνηήξη κηα γνπιηά πηνηί, απφ
ηελ άιιε θέηα θφβεη έλα θνκκαηάθη ςσκί. Υφξηαζε. Λέεη: „„Γηα πνηνπο λα
‟λαη ηάρα ηνχηα ηα θαγηά;‟‟». Λίγν αξγφηεξα, ζε κηα εμφξκεζή ηνπ ν ήξσαο
θαηεβαίλεη ζε έλα ππφγεην κέξνο, φπνπ «βιέπεη κπξνζηά ηνπ έλα ζηελφ
πέξαζκα. Σξαβά, βξίζθεη ζαξάληα νληάδεο απ‟ ηε κηα θη απ‟ ηελ άιιε κεξηά,
ζηνλ ηειεπηαίν βιέπεη απφ καθξηά έλα ηδάθη κεγάιν ζαλ θακίλη θη άλαβε.
[…] Πάλσ ζ‟ έλαλ κεγάιν ζνθξά, βιέπεη αξαδηαζκέλα ζαξάληα πηάηα,
ζαξάληα πνηήξηα, ζαξάληα θέηεο ςσκί, νχια ‟πφ ζαξάληα» (20, ΏΣ301ΐ
(ATU301), Ο Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο). Βθεί θαηνηθνχλ ζαξάληα
αληξεησκέλνη δξάθνη. Σνλ ππνδέρεηαη ν γεξν δξάθνο, ελψ καγεηξεχεη · ηνπ
πξνζθέξεη θαγεηφ θαη θξεβάηη γηα λα μεθνπξαζηεί θαη ζαπκάδεη κε ην
γεγνλφο φηη ν Γηαλλάθεο είλαη πην δπλαηφο θαη απφ ηνπο ζαξάληα γηνπο ηνπ
καδί.



Δ λεαξή εξσίδα αλαδεηά ηνπο εθηά αδεξθνχο ηεο πνπ είλαη θφξαθεο:
«Πάεη, πάεη, θηάλεη ζηνλ πχξγν θαη ηνλ βξίζθεη ζθαιηζηφ. ΐγάλεη ην
πνδαξάθη ηεο λπρηεξίδαο, η‟ αθνπκπάεη θη αλνίγεη ακέζσο ν πχξγνο. […] ε
ιίγν ν θνληφο άλζξσπνο έζηξσζε ην ηξαπέδη θ‟ έβαιε εθηά πηαηάθηα θαΎ θ‟
εθηά πνηεξάθη θξαζί. Δ θνπέια επείλαγε θ‟ εδνθίκαζε απφ θάζε πηάην κηα
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κπνπθηά θ‟ ήπηε θη απφ θάζε πνηήξη κηα ξνπθεμηά. Καη ζην πνηήξη ηνπ πην
κηθξνχ αδεξθνχ ηεο έξξημε ην δαρηπιίδη πνπ θνξνχζε». ηαλ θηάλνπλ ζηνλ
πχξγν νη εθηά θφξαθεο θαη θάζνληαη λα θάλε, δηαπηζηψλνπλ ακέζσο φηη
θάπνηνο έρεη δνθηκάζεη απφ ηα πηάηα θαη ηα πνηήξηα ηνπο θαη ζε ιίγν
αλαγλσξίδνπλ ηελ αδεξθή ηνπο (39, ΏΣU451, Οη εθηά θνξάθνη).


Ο ήξσαο πνπ ηαμηδεχεη αλαδεηψληαο ην θφβν, θηάλεη ζ‟ έλα βξάρν απφ
φπνπ θαηεβαίλεη ζε έλα ππφγεην κέξνο, θαη «βξέζεθε κπξνζηά ζ‟ έλα
ζηξσκέλν ηξαπέδη πνπ είρε πάλσ ηξία ζεξβίηζηα, ηξία θνπηάιηα, ηξία πηάηα.
Σφηε θξχθηεθε θάησ απφ ην ζθεπαζκέλν κε έλα ηξαπεδνκάληειν ηξαπέδη,
γηα λα δεη ηη ζα γίλεη» (4, ΏΣU326, Ο Φφβνο).



Έλα νξθαλφ παηδί είλαη αλαγθαζκέλν λα καδεχεη ιάραλα γηα λα δεη καδί
κε ηνλ κηθξφηεξν αδειθφ ηνπ. «Μηα κέξα, καθξηά ζην ιφγγν, βιέπεη έλα
κεγάιν παιάηη θαη πήγε εθεί · φηαλ πήγε θαη κπήθε κέζα, βιέπεη έλα ηξαπέδη
κε δψδεθα ρξπζά πηάηα θαΎ θαη δψδεθα ρξπζά πνηήξηα θξαζί θαη ζην
παξάζπξν θνληά κηα ζθάθε κε λεξφ». Σν παηδί θξχβεηαη θαη παξαθνινπζεί ·
βιέπεη ηφηε λα θηάλνπλ έληεθα κηθξά ρξπζά πνπιηά. Ώθνχ ινπζηνχλ
κεηακνξθψλνληαη ζε αλζξψπνπο. «Λέεη έλαο απ‟ απηνχο: „„Αελ ηξψκε;‟‟.
„„Πψο λα θάκε, αθνχ ιείπεη ν αδεξθφο καο ν Μέγαο Ώιέμαλδξνο‟‟» (37,
ΏΣ425 D – K (ATU425D – 884), Ο Μέγαο Ώιέμαληξνο). ε ιίγν θηάλεη ην
δσδέθαην ρξπζφ πνπιί πνπ είλαη ν ρακέλνο αξξαβσληαζηηθφο ηεο εξσίδαο.
Σν νξθαλφ παηδί κεηαθέξεη φια απηά ζηελ εξσίδα Μαξγεληίλα θαη έηζη ηε
βνεζά λα μαλαβξεί ηνλ αγαπεκέλν ηεο.



Με ηνλ ίδην ηξφπν μαλαζκίγεη ην δεπγάξη θαη ζην επφκελν παξάδεηγκα.
Έλα παηδί πιεξψλεη ην θαγεηφ ηνπ ζηνλ πχξγν ηεο βαζηινπνχιαο κε ην λα
ηεο αθεγεζεί κηα ηζηνξία: «Πήγα λα θφςσ πνπξλάξηα απ‟ ην βνπλφ θ‟ ε
αξθαδηά κ‟ έπεζε ζε κηα ηξχπα · έζθπςα λα δηψ θαη βιέπσ κέζα έλα θνχξλν,
[…] είδα ηξαπεδαξίεο πνπ είραλε ηα ςσκηά θαη θαγηά πάλσ ζηα ηξαπέδηα ·
βάδσ ην ρέξη κ‟ λα πάξσ, κα έλα ρέξη θηππνχζε ην δηθφ κ‟ θαη δε κ‟ άθηλε λα
πάξσ ηίπνηε, ήηαλε θ‟ έλα ζπληξηβάλη, ήηαλε θαη ηξία πεξηζηέξηα πνπ
πιχλνπληαλ […]» (29, ATU425D, Δ βαζηινθφξε πνπ δε γεινχζε). Δ
βαζηινπνχια δεηά ακέζσο απφ ην παηδί λα ηελ νδεγήζεη ζην κέξνο πνπ είδε
φια απηά. Βθεί δηαπηζηψλεη φηη ην έλα απφ ηα ηξία πεξηζηέξηα πνπ ινχδνληαη
ζην ζπληξηβάλη είλαη ν ρακέλνο ζχδπγφο ηεο.
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Βδψ ην ζηξσκέλν ηξαπέδη δελ εκθαλίδεηαη φπσο ζηα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα
πνπ παξαηέζεθαλ · πεξηζζφηεξν είλαη έλα ζηνηρείν ηνπ καγηθνχ θαη ππεξθπζηθνχ
κέξνπο, ζην νπνίν φια βξίζθνληαη ζε αθζνλία. Σαπηφρξνλα είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ ην
γεγνλφο φηη δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα γεπηεί απφ ηελ ηξνθή πνπ βξίζθεηαη εθεί. Έλα
ρέξη θηππά, φπνηνλ ηνικήζεη λα απιψζεη θαη λα πάξεη απφ ην θαγεηφ. Δ εξσίδα φκσο
παίξλεη αλεκπφδηζηε.
Ώπφ ηνλ ηξφπν πνπ είλαη ζηξσκέλν ην ηξαπέδη γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφ φηη ζε
απηφ γεπκαηίδνπλ απφ θνηλνχ ηζάξηζκα κε ηα ζθεχε πξφζσπα, ηα νπνία είλαη ηζφηηκα
κεηαμχ ηνπο, έλα είδνο νηθνγέλεηαο. πλήζσο θηάλνπλ ζπγρξφλσο θαη θάζνληαη ζην
ηξαπέδη. «„ε κηα κεγάιε αίζνπζα βξίζθεηαη ζηξσκέλν έλα ηξαπέδη θαη πάλσ έρεη
δψδεθα πηάηα θαη καραηξνπήξνπλα, δψδεθα ςσκηά θαη άιια ηφζα κπνπθάιηα θξαζί‟.
Ο ήξσαο βιέπεη εδψ έλαλ άιιν ηξφπν ζεξβηξίζκαηνο απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν. Βδψ ν
θαζέλαο έρεη ην ζεξβίηζην ηνπ θαη ηα ζεξβίηζηα είλαη φκνηα. Ώπηφο πνπ κφιηο έθηαζε
δελ έρεη αθφκε ην δηθφ ηνπ θαη ηξψεη ιίγν απφ ην θαζέλα. Με άιια ιφγηα, εδψ ηξψεη
θαλείο σο ζχληξνθνο. Θα δνχκε φηη εδψ δελ είλαη κφλν ην θαγεηφ θνηλφ […] Βδψ
δνπλ νκαδηθά, σο αδεξθνί».273 Πξφθεηηαη θπζηθά γηα ηα κέιε ηεο αδειθφηεηαο ηνπ
δάζνπο.
Γ. ΗV. Ο ύπλνο είλαη επηθίλδπλνο – απαγόξεπζε ύπλνπ
Ο βαζηιηάο – παηέξαο ζέηεη κηα ηξηπιή απαγφξεπζε ηνπ χπλνπ ζε ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία ηεο πνξείαο. Ώλ ν ήξσαο θαη ν ζχληξνθφο ηνπ θνηκεζνχλ ζηα ζεκεία απηά, ζα
γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ηα ππεξθπζηθά ζεξία πνπ θξχβνληαη ζ‟ απηά. Πψο φκσο είλαη
δπλαηφλ ν χπλνο λα πξνδψζεη ηελ παξνπζία ηνπο ζηα ζεξία;
ρεηηθά κε ην κνηίβν ηεο απαγφξεπζεο ηνπ χπλνπ, ν Propp αλαθέξεηαη ζηελ
ππνελφηεηα Η δνθηκή κέζσ ηνπ ύπλνπ ζην θεθάιαην κε ηνλ ηίηιν “Σν κπζηεξηψδεο
δάζνο”, αιιά θαη ζηελ ππνελφηεηα Ο θίλδπλνο ηνπ ύπλνπ ζην θεθάιαην κε ηνλ ηίηιν
„„ην πνηάκη ηεο θσηηάο‟‟.274 Τπνζηεξίδεη φηη ε απαγφξεπζε ηνπ χπλνπ ζπλδέεηαη κε
ηε κάγηζζα θαη ηα αληίζηνηρά ηεο πξφζσπα θαη εμεγεί φηη ν χπλνο ζην θαιπβάθη ηεο
ειθχεη ακέζσο ηνλ ζάλαην. Γηα λα εξκελεχζεη ηελ απαγφξεπζε παξαζέηεη θαη έλα
εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα ελφο ακεξηθαληθνχ κχζνπ: «Σν μεθιείδσκα απηνχ
ηνπ κνηίβνπ ζα ην μεθηλήζνπκε κε κηα έλδεημε απφ ην ακεξηθαληθφ πιηθφ. ηελ
273
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εξγαζία ηνπ Gayton, πνπ επεμεξγάδεηαη ην ζέκα ηνπ άλδξα πνπ επηδίδεηαη ζηελ
αλαδήηεζε ηεο λεθξήο ζπδχγνπ ηνπ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ν μέλνο δελ επηηξέπεηαη λα
ραζκνπξεζεί ή λα θνηκεζεί, γηαηί απηφ ηνλ πξνδίδεη φηη είλαη δσληαλφο. Ο χπλνο έρεη
εδψ ηελ ίδηα ζεκαζία φπσο θαη ε κπξσδηά. Οη δσληαλνί αλαγλσξίδνληαη απφ ην φηη
κπξίδνπλ, ραζκνπξηνχληαη, θνηκνχληαη θαη γειάλε. Οη λεθξνί δελ ηα θάλνπλ φια
απηά. Βίλαη επνκέλσο θπζηθφ, φηη ν θχιαθαο πνπ θξνπξεί ην βαζίιεην ησλ λεθξψλ
απφ ηνπο δσληαλνχο, πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηε θχζε ηνπ αθηρζέληα απφ ηε
κπξσδηά ηνπ θαη απφ ην γέιην θαη ηνλ χπλν, ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ έρεη δηθαίσκα λα
ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ».275 Ώπφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα ζεκεία ζηα νπνία ην
βαζηιφπνπιν θαη ην ζθιαβί επηηξέπεηαη κελ λα θάλνπλ ζηάζε, αιιά φρη λα
θνηκεζνχλ, θαίλεηαη πσο απνηεινχλ εηζφδνπο ζηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ.
Πξάγκαηη,

φηαλ

ην

βαζηιφπνπιν

αγλνψληαο

ηηο

παηξηθέο

ζπκβνπιέο

απνθνηκηέηαη ζηα ηξία απαγνξεπκέλα ζεκεία (ζην θηφζθη, θάησ απ‟ ην δέληξν θαη
ζηνλ πχξγν), ηξία ηξνκεξά ζεξία θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο: «Σν βαζηιφπνπινλ
ελχζηαμε, εηνηκαδφηαλ λα πέζεη. Θσξεί ην ζθιαβί, ηνπ ιέεη: „„ΐξε, ηη καο είπελ ν
αθέληεο καο; […]‟‟ Λέεη ην βαζηιφπνπιν: „„Καιέ, δε βαξηέζαη, ηέηνηα ζηξψκαηα
ήβξακε θαη ζα ‟βγνπκε φμσ λα πέζνπκε; Βγψ ζα πέζσ εδσδά, ζα ζέιεηο εζχ, πήγαηλε
λα πέζεηο φμσ λα μεπαγηάζεηο ή λα ζε θάγνπλ ηα ζεξηά‟‟. Σν ζθιαβί ηνπ ιέεη: „„Βγψ
δελ πέθησ‟‟. Ση ηα ζέιεηο; Σν βαζηιφπνπινλ έπεζε ζ‟ εθείλα δα ηα ζηξψκαηα ηα
καιαθά, επήξελ ην ν λχπλνο, εξνπράιηδελ θηφια. Σν ζθιαβί δελ ην έπαηξλε ν λχπλνο,
έιεγε κέζα ηνπ: „Βδψ νπσζδήπνηε θάηη ζ‟ αθνινπζήζεη‟» (10, ATU516, Σν ζθιαβί).
Καη ηηο ηξεηο θνξέο ην βαζηιφπνπιν αδπλαηεί λα αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκφ ησλ
καιαθψλ ζηξσκάησλ, ην ζθιαβί πξνζπαζεί λα ην ζπλεηίζεη ππελζπκίδνληαο ηελ
απαγφξεπζε, κε κφλν απνηέιεζκα λα δέρεηαη θνξντδεπηηθά ζρφιηα. Παξφια απηά,
ππνςηαζκέλν φηη θάπνηνο κεγάινο θίλδπλνο παξακνλεχεη, θπιά κε αθνζίσζε ην
θνηκηζκέλν βαζηιφπνπιν αγξππλψληαο θαη εμνληψλεη ηα ζεξία.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην παξακχζη ηνπ «Γπκλνχ κε ηε καραίξα». Ο βαζηιηάο –
παηέξαο δελ βιέπνπκε λα πξνεηδνπνηεί γηα θάπνην θίλδπλν λα θνηκεζεί ην
βαζηιφπνπιν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο πνπ ζα ζπλαληήζεη ζηε δηαδξνκή, νχηε λα
ζέηεη αληίζηνηρε απαγφξεπζε. Παξαηεξνχκε φκσο, φηη πξνθχπηεη ηξεηο θνξέο
δηαθσλία αλάκεζα ζηνλ ήξσα θαη ζηνλ Γπκλφ, γηα ην πνπ ζα δηαλπθηεξεχζνπλ. Ο
Γπκλφο πξνηηκά λα απνθχγνπλ ηα ζεκεία πνπ δηαιέγεη ην βαζηιφπνπιν, ελψ
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επηθξαηεί πάληα ε γλψκε ηνπ ηειεπηαίνπ. Ο Γπκλφο ππνρσξεί, αιιά αγξππλά θαη
ζθνηψλεη ηα ηξία ζεξία πνπ επηηίζεληαη: «Σν βαζηινπαίδη, σο είδε έλα ηέηνην φκνξθν
κέξνο, ήζειε θαη θαιά λ‟ απνκείλνπλ εθεί εθείλε ηε βξαδηά, λα θνηκεζνχλ. κσο ν
Γπκλφο έιεγε λα ηξαβήμνπλ· […] Σν βαζηινπαίδη, σο είδε πάιη ηέηνηνλ ηφπν,
αξρίλεζε λα παξαθαιεί ην Γπκλφ λα πέζεη πάιη εθεηπέξα. […] Ο Γπκλφο ηξαβήρηε
πάιη ζε κηαλ άθξε, θη έθαλε πσο θνηκφηαλ. Άμαθλα, λα θη έξρεηαη πάιη έλα ζεξηφ, ζαλ
ην εςεζηλφ· […]» (7, AT506A (ATU505), Ο Γπκλφο κε ηε καραίξα).
Ο Propp δηεξεπλά ηελ χπαξμε θάπνηνπ είδνπο απαγφξεπζεο χπλνπ ζην κπεηηθφ
ηειεηνπξγηθφ θαη θαηαιήγεη ζηα εμήο: «ε εξγαζίεο γηα ην ηειεηνπξγηθφ κχεζεο δελ
αλαθέξεηαη ηίπνηα γηα θάπνηα ηδηαίηεξε απαγφξεπζε χπλνπ. Παξφια απηά,
καξηπξήζεθαλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κηαο ηέηνηνπ είδνπο απαγφξεπζεο.276 ηνπο
Kaffir (ιαφο λφηηαο Ώθξηθήο) απαγνξεχεηαη ζηα αγφξηα πνπ έρνπλ θάλεη ζηα
δεθαηέζζεξα έηε ηελ πεξηηνκή λα θνηκεζνχλ, πξηλ λα θιείζεη ε πιεγή. ηνπο
Ββξαίνπο, ε λχρηα πξηλ ηελ πεξηηνκή νλνκαδφηαλ «αγξχπληα», γηαηί εθείλε ηε λχρηα
δελ επηηξέπεηαη ν χπλνο, δηφηη ηα «Schedim», ηα θαθά πλεχκαηα πξνζπαζνχλε λα
ληθήζνπλ ην αγφξη, φζν δελ έρεη ππνζηεί ηελ πεξηηνκή. Σν ηειεηνπξγηθφ κχεζεο είλαη
γεληθά αλεπαξθψο γλσζηφ. Γλσξίδνπκε φηη απεηθφληδε ην ζάλαην θαη ηελ αλάζηαζε ή
ηε γέλλεζε. Ο Samter έρεη ζπγθεληξψζεη πάξα πνιχ πιηθφ, ην νπνίν καο είλαη
ρξήζηκν γηαηί επηβεβαηψλεη έκκεζα ηε ζχλδεζε ηεο απαγφξεπζεο ηνπ χπλνπ κε ηε
ζθαίξα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο γέλλεζεο, δειαδή κε ηε ζθαίξα ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην
ηειεηνπξγηθφ κχεζεο». 277
ηε δνθηκαζία ηνπ χπλνπ ε Μ. Παπαρξηζηνθφξνπ δίλεη κηα δηαθνξεηηθή
εξκελεία θαη βιέπεη κηα ζχλδεζε κε ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία: «Παίξλνληαο
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Ο M. Eliade δε θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη ηελ ίδηα άπνςε. Ώλαθέξεη φηη ε ζρεηηθή απαγφξεπζε έρεη
θαηαγξαθεί ζε φινλ ηνλ θφζκν: «The Wiradjurl novices must not go to bed until late in the night.This
is an initiatory ordeal that is documented more or less all over the world, even in comparatively highly
developed religions. Not to sleep is not only to conquer physical fatigue, but is above all to show
proof of will and spiritual strength; to remain awake is to be conscious, present in the world,
responsible. Among the Yuri – ulu the novices are constantly shaken so that they cannot fall asleep.
Among the Narriniyeri, the novices are taken to the bush in the middle of the night, after which they
neither eat nor sleep for three days» ζην M. Eliade, Rites and symbols of initiation, Harper Colophon
Books, New York 1958, ζ. 15. (Μηθξ: «Οη Wiradjurl κπνχκελνη δελ πξέπεη λα πάλε γηα χπλν κέρξη
αξγά ην βξάδπ. Πξφθεηηαη γηα κηα κπεηηθή δνθηκαζία πνπ ηεθκεξηψλεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζε
φιν ηνλ θφζκν, αθφκε θαη ζηηο ζπγθξηηηθά αλαπηπγκέλεο ζξεζθείεο. Σν λα κελ θνηκεζνχλ δελ είλαη
κφλν θαηάθηεζε ηεο ζσκαηηθήο θφπσζεο, αιιά πάλσ απ‟ φια απφδεημε ηεο ζέιεζεο θαη ηεο
πλεπκαηηθήο δχλακεο· ην λα παξακείλνπλ μχπληνη ζεκαίλεη λα είλαη ζπλεηδεηνί, παξφληεο ζηνλ θφζκν,
ππεχζπλνη. Ώλάκεζα ζηνπο Yuri – ulu νη κπνχκελνη ζπλερψο ηαξαθνπληνχληαη, ψζηε λα κελ κπνξνχλ
λα απνθνηκεζνχλ. Ώλάκεζα ζηνπο Narriniyer νη κπνχκελνη κεηαθέξνληαη ζε ζάκλν ζηε κέζε ηεο
λχρηαο θαη δελ ηξψλε νχηε θνηκνχληαη γηα ηξεηο κέξεο»).
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 96- 97.

191
ππφςε ην γεγνλφο φηη ε δνθηκαζία ηνπ χπλνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ηνπο άλδξεο παξά
ηηο γπλαίθεο θαη φηη ηνπο επηβάιιεηαη ζε θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο κπεηηθήο ηνπο
αλαδήηεζεο κε ηελ απεηιή ελφο ζαλάηνπ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο, εξκελεχσ ηνλ
αλδξηθφ χπλν κε φξνπο θνηλσληθνχο: έλαο άλδξαο πνπ θνηκάηαη είλαη έλαο πεζακέλνο
άλδξαο. ηνλ θφζκν ησλ παξακπζηψλ ν ιεζαξγηθφο χπλνο δελ εμνπιίδεη ην
ππνθείκελν κε κηα βαζηά γλψζε […] Ώληίζεηα, ν αλδξηθφο χπλνο ηνπ παξακπζηνχ
είλαη πνιχ πην θνληά ζην κπζνινγηθφ νκφινγφ ηνπ»278 ηνλ Όπλν, αδειθφ ηνπ
Θαλάηνπ. Δ πξνβιεκαηηθή ηνπ χπλνπ ηνπ ήξσα θηλείηαη θαηά ηε ζπγγξαθέα γχξσ
απφ ηνπο άμνλεο „ζάλαηνο‟ „επαγξχπλεζε‟ θαη φξαζε.
Ώληίζηνηρε πξνεηδνπνίεζε – απαγφξεπζε ζέηεη ν βαζηιηάο ζηνπο ζαξάληα γηνπο
ηνπ πνπ ζέινπλ λα αλαρσξήζνπλ γηα λα βξνπλ θαη λα λπκθεπζνχλ ηηο ζαξάληα
λεξάηδεο πνπ εξσηεχηεθαλ βιέπνληαο ηελ εηθφλα ηνπο ζηελ απαγνξεπκέλε θάκαξα
ηνπ παιαηηνχ: «“Ο δξφκνο πνπ ζα πάξεηε, αθνχ θηάζεηε ζηελ άθξε ηεο ρψξαο καο,
ζα ηνλ δείηε λα γίλεηαη δχν. […] Βζείο ζα πάξεηε ην δεμηφ θη φρη ηνλ αξηζηεξφ. Ώλ
ηπρφλ θαη πάξεηε ηνλ αξηζηεξφ ζα πάηε θαη ζα βξείηε κηα βξχζε πνπ ζηελ άθξε ηεο
είλαη έλα κεγάιν ζεφξαην πιαηάλη. Βθεί δε ζα θαζήζεηε. Πην πέξα ζα βξείηε έλα
αξρνληηθφ ράλη κε ζηξσκέλα ηξαπέδηα, θαγεηά, θξαζηά θη φ, ηη ζέιεη ε ςπρή ζαο,
έηνηκα θξεβάηηα γηα χπλν θη άιια πνιιά. Βθεί δελ ζα ‟λαη ραληδήο, νχηε θαλέλαο
ππεξέηεο. ‟ απηφ ην ράλη εζείο νχηε ζα θάηε, νχηε ζα θνηκεζείηε”. Καλέλα φκσο απφ
ηα παηδηά δελ άθνπγε ηη έιεγε ν παηέξαο ηνπο, κνλάρα ν αξαληάξεο (ν ήξσαο) ηα
‟βαδε ζηνλ λνπ ηνπ» (1, ATU304, Ο αξαληάξεο). Καη ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη
παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο απφ φια ηα βαζηιφπνπια, εθηφο απφ ηνλ κηθξφηεξν, ηνλ
αξαληάξε. Ώπηφο δελ θνηκάηαη νχηε ζηε βξχζε ηνπ πιαηαληνχ, νχηε ζην ράλη, θαη
εμνληψλεη πξψηα ην θαθφ ζηνηρεηφ πνπ βγαίλεη απ‟ ην θεθαιφβξπζν θαη χζηεξα θαη
ηνλ ηξνκεξφ δξάθν, πνπ εκθαλίδνληαη κφιηο ηα αδέξθηα ηνπ θνηκεζνχλ. Ο χπλνο
θαίλεηαη ζαλ λα εηδνπνηεί ηα δπν ππεξθπζηθά φληα, πνπ επηηίζεληαη.
Δ βξχζε ηνπ πιαηαληνχ, ην ράλη, ην θηφζθη, ην δέληξν, ην ξέκα θαη ν πχξγνο ηνπ
θάκπνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκβνιηθά σο πχιεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ, γη‟
απηφ θαη θξνπξνχληαη απφ ηα ζεξία – θχιαθεο. ‟ απηή ηελ άπνςε ζπλεγνξεί θαη ην
γεγνλφο φηη ζην παξακχζη ηνπ Γπκλνχ, θαη ηα ηξία ζεκεία φπνπ δηαλπθηεξεχνπλ ν
ήξσαο θαη ν ζπλνδφο ηνπ είλαη κέξε πνπ έρεη λεξφ. Γη‟ απηά ππήξρε ε αληίιεςε φηη
είλαη πεξάζκαηα πξνο ηνλ θάησ θφζκν: «‟ απηφ ην κέξνο πνπ ήηαλ νη πξαζηλάδεο,
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ήηαλ θαη δπν – ηξεηο πιαηάλνη κεγάινη θη απφ θάησ ηνπο έηξερε λεξφ θξχν θαη
δξνζεξφ. […] Σν βξάδη – βξάδη, ε θαιή ηνπο ε ηχρε, λα ζνπ θαη βξίζθνπλ πάιη
κπξνζηά ηνπο έλαλ ηφπν δξνζεξφ, ζαλ εθείλν, πνπ ‟βξαλ θη απφ η‟ απεζπεξνχ […]»
(7, AT506A (ATU505), Ο Γπκλφο κε ηε καραίξα).
ε κηα άηηηιε παξαιιαγή απφ ηε άκν, ν βαζηιηάο – παηέξαο ζπκβνπιεχεη ηνπο
ζαξάληα γηνπο ηνπ πξηλ θχγνπλ γηα λα αλαδεηήζνπλ ζπδχγνπο: «ην δξφκν ζαο ζα
βξήηε έλα ξέκα, κα λα κελ ζηαζήηε, κήηε λα ην θπηάμεηε. Παξαπέξα ζα βξήηε έλα
ππξγί θαη λα πξνζέρεηε κελ θνληνζηαζήηε, γηαηί πάεη, ζαο ραιάζαλε. Παξαπέξα ζα
βξήηε δπν δξφκνπο, ν έλαο θαηεβαίλεη θάηνπ ζ‟ έλα θάκπν, ν άιινο πεγαίλεη ίζηα
πέξα ∙ ινηπφλ εζείο λα πάξεηε ην δξφκν πνπ πάεη ίζηα πέξα». ηηο νδεγίεο απηέο δελ
εληνπίδεηαη μεθάζαξα ε απαγφξεπζε ηνπ χπλνπ, αιιά κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο
ππνλνείηαη έκκεζα, δηφηη φηαλ ηα ζαξάληα βαζηιφπνπια θηάλνπλ ζηα δχν πξψηα
ζεκεία θνηκνχληαη φια εθηφο απφ ηνλ κηθξφηεξν. Μάιηζηα απηφο ηνπο παξαζέξλεη λα
δηαλπθηεξεχζνπλ, απφ πεξηέξγεηα λα δεη ηη ζα ζπκβεί: Ώπηφο «ηνπο παίξλεη θαη ηνπο
πάεη κέζα ζην ξέκα, βξίζθεη έλα πιάηαλν πνπ απφ ηε ξίδα ηνπ έηξερε λεξφ θαη
θάζνληαη απηνχ. αλ θαζήζαλε ινηπφλ θάγαλε θαη θνηκεζήθαλε». Ο κηθξφηεξνο
φκσο πνπ μαγξππλά, κπαίλεη ζε κηα ηξχπα ηεο γεο θαη θαηεβαίλεη ∙ βιέπεη εθεί
ζαξάληα δξάθνπο λα θνηκνχληαη θαη ηνπο εμνληψλεη. «Πεγαίλαλε, πεγαίλαλε θαη
θαηά ηχρε βξαδπάζηεθαλ ζηνλ πχξγν πνπ ηνπο είπε ν αθέληεο ηνπο. […] Μέζα ηα
κεζάλπρηα, μππλεηφο πάιη απηφο, βιέπεη, αδειθέ, θαη μαληαίλνπλ ζαξάληα δξάθνη κε
ζαξάληα θνξησκέλα αιφγαηα.[…] Πιεζηάδνπλ απηνί πξνο ην ξέκα γηα λα ην
πεξάζνπλ θαη λα πάλε ζηνλ πχξγν ∙ ηφηε αξρίδεη ν κηθξφο έλαλ έλαλ ζπαζηά θαη
θισηζηά, ηνπο έθακε ζσξφ δεκάηη» (49, ΏΣU302, άηηηιε παξαιιαγή).
ε έλα παξακχζη απφ ηελ επαξρία Petrozavodsk, ε κεηέξα ησλ δξάθσλ
πξνεηδνπνηεί ηνπο ήξσεο: «„Φχγεηε ηψξα. ….Μελ πέζεηε φκσο λα θνηκεζείηε θνληά
ζηε ζάιαζζα, γηαηί φηαλ έξζεη ν γηνο κνπ πεηψληαο θαη δεη ηα άινγά ζαο θαη εζάο θαη
έρεηε απνθνηκεζεί, ζα έρεηε ληθεζεί, αιιά αλ δελ θνηκεζείηε, δελ ζα ζαο
επηηεζεί‟».279 ηαλ ν ήξσαο ζπλαληά ηνλ δξάθν, ην ζεξίν ή άιια ηζνδχλακα
πξφζσπα, παξακνλεχεη πάληα ν θίλδπλνο λα απνθνηκεζεί. Ο χπλνο ιεηηνπξγεί δειαδή
θαη σο δφισκα. «Ο ςεχηηθνο ήξσαο απνθνηκηέηαη, ελψ ν γλήζηνο πνηέ. […] Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο πάιεο, νη αδεξθνί ηνπ ήξσα αλαπφθεπθηα απνθνηκηνχληαη, παξά ηηο
λνπζεζίεο ηνπ. Μηα αλακφξθσζε απηνχ ηνπ κνηίβνπ έρνπκε φηαλ νη αδειθνί
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απνβξαδίο κεζνχλε θαη θνηκνχληαη φηαλ ζπλαληνχλ ηνλ δξάθν, ελψ ν ήξσαο παιεχεη
καδί ηνπ».280
Γ. V. Ζ απαγόξεπζε ηεο θαύρεζεο
ην παξακχζη γηα „Σν ζθιαβί‟ ζπλαληνχκε κηα ηεηξαπιή απαγφξεπζε. Καζψο
μεςπρνχλ ηα ηξία ζεξία πνπ ζπλαληνχλ νη δπν λένη δηαδνρηθά, απαγνξεχνπλ ζην
ζθιαβί λα θαπρεζεί φηη ηα έρεη ζθνηψζεη, θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπο απαληά κε
ζηαζεξφηεηα, αςεθψληαο θάζε θνξά ηελ πξνεηδνπνίεζε γηα ηε ζπλέπεηα πνπ ζα έρεη
ε παξαθνή ηνπ: «Βζθφησζε ην ζεξηφ, κα πξνηνχ απηφ πεζάλεη ιέεη ηνπ ζθιαβηνχ:
„„Ώ, βξε άηηκε! Ώλ ην θαπθηζηείο πσο εζθφησζεο ηέηνην ζεξηφ, λα γελείο κάξκαξν
ίζακε ηα γφλαηα‟‟. Λέεη ηνπ ην ζθιαβί: „„ΐξε αο ζε ζθφησζα εγψ θαη αο είλαη‟‟. […]
„„[…] αλ ην θαπθηζηείο, πσο εζθφησζεο ηέηνην ζεξηφ, λα γελείο κάξκαξν ίζα κε ηε
κέζε‟‟. „„ΐξε, αο ζε ζθφησζα εγψ, θη αο είλαη‟‟[…] „„[…] αλ θαπθηζηείο πσο
εζθφησζεο ηέηνην ζεξηφ ζαλ θη εκέλα, λα γελείο κάξκαξν σο ην ιαηκφ‟‟. „„ΐξε, αο ζε
ζθφησζα εγψ, θη αο είλαη‟‟». Σελ πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ ηνπ βαζηιφπνπινπ κε ηελ
βαζηινπνχια έλαο δξάθνο επηηίζεηαη γηα λα βιάςεη ην δεπγάξη. «Βπηχο ην ζθιαβί ην
ζατηεχγεη θαη ην ζθνηψλεη. Σνπ ιέεη ην ζεξηφ: „„Ώλ ην θαπθηζηείο, πσο εζθφησζεο
ηέηνην ζεξηφ, λα γελείο νχινο κάξκαξν‟‟. Λέεη ην ζθιαβί: „„Ώο ζε ζθφησζα γσ, θη αο
είλαη‟‟» (10, ATU516, Σν ζθιαβί). Σειηθά, ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ εηνηκάδνληαη λα
ηνλ εθηειέζνπλ, ελψ απνινγείηαη θαη ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ κπξνζηά ζε
φινπο, αλαθέξεη φηη ζθφησζε ηα ηξία ζεξία, επηδεηθλχνληαο κάιηζηα ηηο γιψζζεο
ηνπο. Σφηε ακέζσο καξκαξψλεη. Γηα λα δσληαλέςεη απαηηείηαη ην αίκα θαη ε ζηάρηε
ηνπ ζψκαηνο ηνπ λενγέλλεηνπ παηδηνχ ηνπ ήξσα, ην νπνίν κε ζαπκαζηφ ηξφπν
μαλαβξίζθνπλ δσληαλφ.
Σν κνηίβν ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαχρεζεο ζπλδέεηαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα
κεηά ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ. «Ο κπνχκελνο πξέπεη λα ηεξήζεη απφιπηε ζησπή γηα
φια φζα είδε θαη άθνπζε».281 Δ ζησπή ηεξνχληαλ κέρξη θάπνηα πξνζεζκία, δειαδή
γηα ηφζεο κέξεο φζεο είρε δηαξθέζεη ε κχεζε θαη αθνξνχζε φια φζα είδε θαη έδεζε ν
λεαξφο ζην δάζνο. Εδηαίηεξα πξνθπιαγκέλν έπξεπε λα παξακείλεη ην κπζηηθφ ζρεηηθά
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κε ηελ απφθηεζε ελφο καγηθνχ βνεζνχ ή ελφο καγηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην δάζνο. ηα
ξσζηθά παξακχζηα, απφ φπνπ αληιεί ν Propp ηα παξαδείγκαηά ηνπ, πξηλ ηελ
επηζηξνθή ηνπ ν ήξσαο απεηιείηαη: αλ ηνικήζεη λα θαπρεζεί γηα ηελ θαηνρή ηνπ
καγηθνχ βνεζνχ ζα πεζάλεη. Δ ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο απαγνξεχζεηο θαη ζην κπζηηθφ
ηνπ καγηθνχ βνεζνχ είλαη εληειψο πξνθαλήο θαη μεθάζαξε · αληίζεηα, απηφ δελ
ηζρχεη γηα ηηο απαγνξεχζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηχπν ηνπ πηζηνχ ππεξέηε (ATU
516) πνπ είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο δηθήο καο ζπιινγήο.
Γ. VI. Σν απαγνξεπκέλν δσκάηην
Με ην «αλδξηθφ ζπίηη» ζπλδένληαη πνιιά κνηίβα πνπ εκθαλίδνληαη ζην
παξακχζη, ηα νπνία εμεηάδνληαη αλαιπηηθά ζην ηέηαξην θεθάιαην ησλ Ιζηνξηθώλ
ξηδώλ ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ («Σν κεγάιν ζπίηη»). Έλα απφ απηά είλαη ζεσξείηαη φηη
είλαη ην κνηίβν ηνπ απαγνξεπκέλνπ δσκαηίνπ. Γηα λα επηβεβαησζεί φκσο ε ζχλδεζε
απηή, είλαη αλαγθαίν λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ζηα «αλδξηθά ζπίηηα» πνπ
αλαθέξνληαη ζην εζλνγξαθηθφ πιηθφ ππήξραλ φλησο θάπνηνπ είδνπο απαγνξεπκέλεο
δψλεο θαη πψο ήηαλ δηαξξπζκηζκέλεο.
ην πιηθφ καο ζπλαληνχκε πνιχ ζπρλά ην απαγνξεπκέλν δσκάηην. ηαλ
θαηαιαβαίλεη φηη ν δξάθνο ηνπ έρεη εκπηζηεπζεί ηα θιεηδηά φισλ ησλ δσκαηίσλ, εθηφο
απφ ην θιεηδί ηεο ηεζζαξαθνζηήο θάκαξαο, ν ήξσαο απνγνεηεχεηαη ζε ηέηνην βαζκφ
πνπ αξξσζηαίλεη θαη έηζη „εθβηάδεη‟ ηνλ ζεηφ ηνπ παηέξα: «Καη ζαλ ήξζελ ν δξάθνο,
ην θπηηάδεη ρνιηαζκέλν. Σίρεηο , παηδάθη κνπ, ηνπ θάλεη, θ‟ είζαη παξαπνλεκέλν; (κα
ν δξάθνο ηα θαηάιαβε) […] Ώρ, παηέξα κνπ, ηνπ ιέεη, ην πήξα ίζηα κε ηε ςπρή κνπ,
λα κνπ δψθεο νχια ηα θιεηδηά, θαη κηαλήο κφλν, ηεο ‟ξαρληαζκέλεο θάκαξαο,
εθνβήζεθεο λα κνπ ην δψθεο […]. Σν παηδί ζέιεη, λα ηνπ δψζε ην θιεηδί, ν δξάθνο
δελ ηνπ ην δίλεη · θη απφ ηελ πνιιή ηνπ ζηελνρσξηά αξξσζηά. Ο θαθφκνηξνο ν δξάθνο
επξέζεθε ζε θαθή ζέζη, γηαηί αθ‟ ηε κηά αγαπνχζε πνιιά ην παηδί θ‟ ήζειε λα ηνπ ην
δψθε, θη αθ‟ ηελ άιιε πάιη θνβνχληαλε, λα κελ ην ράζε γξήγνξα, γηαηί […] εθεί
κέζα είρε θιεηδσκέλε κηα θνξάδα […]» (36, ATU725, Ο θαζίδεο).


Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ εξσίδα ηδεξέληα, πνπ επηκέλεη λα ηεο δψζεη
ν ζχληξνθφο ηεο θαη ην θιεηδί ηεο ηεζζαξαθνζηήο πφξηαο, φηαλ φκσο ηειηθά
ηελ αλνίγεη θαη κπαίλεη, αληηθξίδεη απφ έλα κηθξφ θξπθφ άλνηγκα έλα
απνηξφπαην ζέακα: «Ήηνλε φκσο ιππεκέλε απηή πνπ είδε ηε bφξηα θιεηζηή
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ηζ‟ επίκελε λα ηεοε δψζε ην θιεηδί. […] Με ηα πνιιά ηφλε θαηάθεξε ηζ‟αη
ηεο έδσηζ‟ε ην θιεηδί. Βηζ‟είλνο ήθπε ηζ‟αη απηή ήλνημε ηελ bαιηά πφξηα.
Βίληα λα δε! Βίδε ινηπφ πσο ήηαλε πνιχ άζηζ‟εκε θάκαξε ηζ‟αη είρε έλα
θαληξάηζ‟η δπξηζκέλν. Ώπηή ήηνλε πεξίεξδε ηζ‟αη ην δχξηζε. Σν θαληξάηζ‟η
απηφ ήθιεηε έλα παξαζπξάηζ‟η. Ώπφ ηζ‟εη απηή είδε ηνλ ζηζ‟χιν ηζ‟ ήηξσε
έλαλ άλζξσπν. Μφιηο ηνλ έδε, επφκεηλε μεξή απφ ην θφβν ηεο» (48, AT425K
(ATU884), Σν καεκέλν παιηθάξη).


ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί δελ ππάξρεη απαγφξεπζε, αιιά ν βνεζφο
βξίζθεηαη ζε έλα θιεηδσκέλν δσκάηην: «Σνπ ιέεη ν δξάθνο: „„Πάξε απηφ ην
ρξπζφ θιεηδάθη απ‟ ην ιαηκφ κνπ θη αλέβα πάλσ ζηνλ ειηαθφ θη άλνημε ηνλ
νληά. Μέζα ζα βξεο έλα άζπξν άινγν κε θηεξά‟‟» (30, ATU550, Δ εθθιεζηά
θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη).



Ο γηνο ηεο ρήξαο αληίζεηα, ιακβάλεη φια αλεμαηξέησο ηα ζαξάληα θιεηδηά,
αιιά παξαβαίλεη ηελ απαγφξεπζε, ληθεκέλνο απφ ηελ πεξηέξγεηα: «Σνπ ‟δσθε
θαη ζην ρέξη ζαξάληα θιεηδηά θαη ηνπ παξάγγεηιε λ‟ αλνίμεη ηεο ηξηαληαελληά
θάκαξεο, φκσο κηα λα κελ ηελ αλνίμεη. Βθείλνο πάγαηλε, ήξρνπληαλ, άλνημε
φιεο ηηο θάκαξεο θαη βξήθε κέζα φια ηα θαιά ηνπ Θενχ, κα ηε κηα πνπ ηνπ
είπε ν δξάθνο λα κελ ηελ αλνίμεη δελ ηελ άλνημε. κσο ζαλ πεξάζαλε
θάκπνζεο κέξεο, εκπήθε ζε πεξηέξγεηα θη έιεγε κε ην λνπ ηνπ: „Γηαηί ηάραηεο
λα κελ ηελ αλνίμσ απηή ηελ θάκαξα; Κάηη θαιφ ζα είλαη κέζα θαη ν δξάθνο
δειεχεη θαη δε ζέιεη λα ην δσ‟. Έηζη ινηπφλ απφ ηα πνιιά δε κπφξεζε πηα λα
βαζηαρηεί θαη ηελ αλνίγεη. Βθεί γιέπεη έλα σξαίν πεξηβφιη, ηφζν φκνξθν,
ψζηε πνπ ζακπψζαλε ηα κάηηα ηνπ. Σα πην δηαιεγκέλα δέλδξα φινπ ηνπ
θφζκνπ ηα έγιεπεο εθεί κέζα ζπλαγκέλα, θαη κεο ζηε κέζε απφ φιε απηή ηελ
πξαζηλάδα θη απφ απηά ηα θιαδηά πνπ ηα ‟γιεπεο θαη ιπγίδαλε απφ ηα σξαία
θξνχηα πνπ ηα εζηφιηδαλ, ήηαλε κηα ζηέξλα καξκαξέληα, πνπ ειακπνθνπνχζε
απ‟ ηελ αζπξάδα». Βθεί ν ήξσαο βιέπεη λα ινχδνληαη νη ηξεηο θνπέιεο –
πεξηζηέξηα θαη γνεηεχεηαη απφ ηε κηθξφηεξε. Σειηθά νκνινγεί ηελ παξαθνή
ηνπ ζην δξάθν θαη εθείλνο ηνπ απνθαιχπηεη κε πνην ηξφπν ζα ηελ θαηαθηήζεη
(18, ATU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο).



ην παξακχζη γηα ηα «Υξπζά θιαδηά» ηα δσκάηηα αλακνξθψλνληαη ζε
ληνπιάπηα. Ο δξάθνο πξνεηδνπνηεί ηνλ ήξσα γηα ηνλ κεγάιν θίλδπλν πνπ
δηαηξέρεη αλ αλνίμεη ην ηεζζαξαθνζηφ απαγνξεπκέλν ληνπιάπη: «„„Πάξε απηά
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ηα θιεηδηά, ζαξάληα είλαη. Ν‟ αλνίμεο ηα ηξηάληα ελλέα ληνπιάπηα πνπ ζα
βξεο κέζα ζηνλ πχξγν. , ηη βξεο ζα ‟λαη δηθά ζνπ. Μφλν ην ηειεπηαίν λα
κελ η‟ αλνίμεο, γηαηί ζα ραζήο. ζνη η‟ άλνημαλ πήγαλ ζηνλ αγχξηζην, κήηε
πνπ μαλαθάλεθαλ πνηέ!‟‟». Πξηλ εμαθαληζηεί, ν δξάθνο εμεγεί ζηνλ Γηαλλάθε
ηη αληηθείκελα ζα βξεη κέζα ζην θάζε ληνπιάπη θαη πνηεο καγηθέο ηδηφηεηεο
δηαζέηνπλ απηά. «Άλνημε θαη ηα ηξηάληα ελλέα ληνπιάπηα, έθηαζε ζην
ηειεπηαίν. ΐαζηνχζε ην θιεηδί θαη ζπιινγηφηαλε: „Ν‟ αλνίμσ; λα κελ
αλνίμσ;‟. Με δχν γλψκεο ήηαλ. Λέεη πηα: „Γηαηί λα κελ αλνίμσ; Σφζα
πξάκαηα πνπ βξήθα ζη‟ άιια ηξηάληα ελληά! Γχξεπε ηη ζεζαπξνχο ζα ‟ρε
θπιαγκέλνπο εδψ κέζα! Ώθνχ κνπ ‟πε ν δξάθνο φια λα ηα πάξσ θαη κφλν
εδψ λα κελ αγγίμσ! Βγψ ζ‟ αλνίμσ λα ηδψ ηη έρεη κέζα!‟ ΐάδεη ην θιεηδί θη
αλνίγεη! Μφιηο άλνημε, ιακπφζηξαςε ν ηφπνο! Μηα θνπέιια, ε έκνξθε ηνπ
θφζκνπ θιεηζκέλε κέζα θαη ηνλ θνίηαδε!» (43, AT ⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).


Ο γέξνληαο βαζηιηάο παξαδίδεη ζηνλ κεγαιχηεξν απφ ηνπο ηξεηο γηνπο ηνπ
ηελ εμνπζία ζην βαζίιεην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ αλνίμεη έλα
ζπγθεθξηκέλν θιεηδσκέλν δσκάηην ηνπ παιαηηνχ. Δ παξαβίαζε ηεο
απαγφξεπζεο επηζχξεη ηελ παηξηθή θαηάξα: «„„Βγψ, παηδηά κνπ, δελ έρσ πηα
δχλακε λα θπβεξλψ ην θξάηνο κνπ. Καιφ ζα είλαη λα πάξεη ν Πέηξνο ηε
βαζηιεία, ζαλ κεγαιχηεξνο πνπ είλαη, κε ηε ζπκθσλία λα κελ αλνίμεη ηελ
θάκαξα πνπ είλαη θιεηδσκέλε. πνηνο δελ αθνχζεη ην ζέιεκά κνπ, ζα ‟ρεη ηελ
θαηάξα κνπ‟‟». κσο ην βαζηιφπνπιν αςεθά ηελ απαγφξεπζε: «Μα ελψ
ήηαλ ηφζν επηπρηζκέλνο, ηνλ βαζάληδε ε πεξηέξγεηα γηα ηελ θιεηδσκέλε
θάκαξα: ζαλ ηη λα έρεη άξαγε κέζα πνπ δελ πξέπεη λ‟ αλνηρηεί; Ώπηή ε
ζπιινγή δελ ηνλ άθελε λα εζπράζεη νχηε κέξα νχηε λχρηα. […] ην ηέινο, ε
πεξηέξγεηα, πην δπλαηή απφ ηε ζέιεζή ηνπ, λίθεζε θαη κηα κέξα άλνημε ηελ
απαγνξεπκέλε θάκαξα. Μεγάιε απνγνήηεπζε ηνλ πεξίκελε ζαλ είδε κηα
θάκαξα εληειψο αδεηαλή θαη γεκάηε ζθφλεο θη αξαρληέο. […] βιέπεη ζε κηα
γσληά έλα ληνπιαπάθη. Πεγαίλεη θνληά, ην αλνίγεη θαη ηη λα δεη κέζα! Σε
δσγξαθηά κηαο βαζηινπνχιαο ηφζν σξαίαο, πνπ κφιηο ηελ είδε ηνπ ήξζε δάιε.
Ώπφ θάησ έγξαθε: „Βγψ είκαη ε Χξαία ηνπ Κφζκνπ θαη φπνηνο ζέιεη λα κε
βξεη […]‟. Ο Πέηξνο δελ θξαηήζεθε, ηξάβεμε ηε δσγξαθηά κε ηα δπν ηνπ
ρέξηα, ηε δίπισζε θαη ηελ έθξπςε ζηελ ηζέπε ηνπ» (12, ATU562, Δ
Πεληάκνξθε).
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«ε κηα θάκαξε ηνπ παιαηηνχ ν βαζηιηάο δελ ήζειε λα πάλε ηα παηδηά
ηνπ, ζηελ πην θνξθπλή · ηελ είρε γεκάηε ρξπζάθη θη είρε εθεί κέζα κηα
δσγξαθηά πνπ παξίζηαλε ζαξάληα θνπέιεο, ζαξάληα λεξάηδεο. Μα ηα παηδηά
είραλ πάεη θηφιαο. Μφιηο είδαλ ηηο λεξάηδεο δνπξιάζεθαλ, ηφζν ήηαλ
φκνξθεο» (1, ATU304, Ο αξαληάξεο).
ην παξακχζη ηνπ Καζίδε ηίζεηαη ζηνλ ήξσα ε απαγφξεπζε λα αλνίμεη έλα

ζπγθεθξηκέλν δσκάηην, αιιά φηαλ απηφο ηειηθά ην θάλεη βξίζθεη εθεί ηνλ καγηθφ ηνπ
βνεζφ. Βίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη δελ πξνθαιείηαη θάπνηα έληαζε ή
ζχγθξνπζε, κεηά ηελ παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο θαη απηφ είλαη έλα πνιχ
ελδηαθέξνλ ζηνηρείν, γηαηί δείρλεη ηε κεηαηξνπή ηεο απαγφξεπζεο ζε άδεηα.
«Εζηνξηθά ππήξρε φλησο απηή ε εμέιημε. Δ απαγφξεπζε πνπ αθνξνχζε ηνλ βνεζφ
ιεηηνπξγνχζε κφλν κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν, […] κεηά ην νπνίν ηα
απαγνξεπκέλα γίλνληαη γηα ηνλ κπεκέλν επηηξεπηά».282
Παξά ηηο ειιηπείο πεξηγξαθέο ησλ «αλδξηθψλ ζπηηηψλ» ζηηο εζλνγξαθηθέο
εθζέζεηο, ζεσξείηαη φηη πξάγκαηη ππήξραλ ζ‟ απηά απαγνξεπκέλνη ρψξνη. πλήζσο
πεξηείραλ «ηα ηεξά αληηθείκελα ηεο θπιήο πνπ ήηαλ απαγνξεπκέλα γηα ηνπο
ακχεηνπο».283 Ώπφ πεγέο ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη ν Propp πξνθχπηεη, φηη ππήξραλ
πξάγκαηη απαγνξεπκέλεο δψλεο - κεκνλσκέλα δσκάηηα ή θαη νιφθιεξα θηίζκαηα –
φπνπ ε θπιή δηαηεξνχζε μχιηλα νκνηψκαηα δψσλ ή νπξαλίσλ ζσκάησλ. «Ώπηφ
ζπληζηά κηα αλακθηζβήηεηε γέθπξα γηα ηνπο καγηθνχο βνεζνχο δψα πνπ ζην
παξακχζη βξίζθνληαη ζηελ απαγνξεπκέλε θάκαξα».284 Χζηφζν, ππάξρνπλ αλαθνξέο
φηη ην απαγνξεπκέλν δσκάηην ζρεηίδεηαη θαη κε έλα κπζηηθφ, μερσξηζηφ δσκάηην ηνπ
«αλδξηθνχ ζπηηηνχ», ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαλ ε πεξηηνκή. «Έηζη ην 40φ
δσκάηην καο ππνβάιιεη θαη κηα κπεηηθή έλλνηα, ρσξίο δηφινπ λα καο απνκαθξχλεη
απφ ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ, κε ηνλ νπνίν πάληα ζπλδένληαη φιεο νη κπεηηθέο
ηειεηνπξγίεο θαη δνμαζίεο […] (ηα απαγνξεπκέλα δσκάηηα) είλαη πηα ρψξνη ηνπ
κπεηηθνχ ζαλάηνπ θαη ηεο αλάζηαζεο».285
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Σν απαγνξεπκέλν δσκάηην ζην παξακχζη εκθαλίδεηαη ζε επηά δηαθνξεηηθέο
ηνπνζεζίεο: 1) ζην κεγάιν ζπίηη, 2) ζην ζπίηη ησλ θιεθηψλ (πνπ είλαη παξαιιαγή ηνπ
κεγάινπ ζπηηηνχ), 3) ζηνλ ηχπν «Κπαλνπψγσλ», 4) ζπαληφηεξα ζηνλ ηχπν «Δ
δχζθνιε ηέρλε», 5) ζηνλ άιιν θφζκν. ε δχν πεξηπηψζεηο, σζηφζν, δελ θαίλεηαη λα
ππάξρεη ζχλδεζε κε ην κεγάιν ζπίηη: 6) ην απαγνξεπκέλν δσκάηην βξίζθεηαη ζην
παηξηθφ ζπίηη ηνπ ήξσα/ηεο εξσίδαο θαη πεξηέρεη ζπλήζσο ην πνξηξέην κηαο
παλέκνξθεο γπλαίθαο (Ο αξαληάξεο, Δ Πεληάκνξθε) θαη 7) ην κνηίβν ηνπ
απαγνξεπκέλνπ δσκαηίνπ αθνινπζεί ην κνηίβν ηνπ γάκνπ · εδψ, ζην απαγνξεπκέλν
δσκάηην θξχβεηαη ν απαγσγέαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ ήξσα. «Δ ηζηνξηθφηεηα ησλ
ηειεπηαίσλ δχν πεξηπηψζεσλ δελ κπνξεί θαηαξρήλ λα απνδεηρζεί ηζηνξηθά θαη γη‟
απηφ κέλεη ε ππφζεζε φηη κάιινλ είλαη απνηέιεζκα θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, πνπ
εθδειψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κνηίβνπ ζε άιιε ζέζε, ζηελ αξρή ηνπ
παξακπζηνχ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζην „δέζηκν ηνπ θφκπνπ‟ θαη ζηελ πξφθιεζε
ηεο πινθήο: φηαλ ν ήξσαο βιέπεη ην πνξηξέην επηδίδεηαη ζε αλαδήηεζε». 286
Πνιχ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ απαγνξεπκέλνπ
δσκαηίνπ, εθηφο βέβαηα απφ ηνλ καγηθφ βνεζφ (Ο θαζίδεο, Δ εθθιεζηά θαη ην πνπιί
η‟ αεδφλη). «Ώλάκεζα ζηνλ ηχπν ηνπ δσκαηίνπ απφ άπνςε ηνπνζεζίαο θαη ζηνλ ηχπν
ηνπ απφ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ δελ πθίζηαηαη πάληα ζηαζεξή ζχλδεζε». 287 Μέζα
ζηελ απαγνξεπκέλε θάκαξα βξίζθνληαη θξηθηαζηηθά αληηθείκελα ή ζεάκαηα: θφθαια,
ηεκαρηζκέλα πηψκαηα, ιεθάλεο κε αίκα, αθξσηεξηαζκέλα πφδηα θαη ρέξηα, θ. ν. θ.
Βίδακε φηη ε εξσίδα βιέπεη κέζα ζην απαγνξεπκέλν δσκάηην ηνλ ζχληξνθφ ηεο λα
ηξψεη έλα αλζξψπηλν πηψκα (Σν καεκέλν παιηθάξη).
Μηα μερσξηζηή θαηεγνξία απνηεινχλ ηα απαγνξεπκέλα δσκάηηα πνπ πεξηέρνπλ
φκνξθεο γπλαίθεο (Ο γηνο ηεο ρήξαο, Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη θη ν αεηφο, Σα ρξπζά
θιαδηά). Ώπηέο είηε δεηνχλ θάηη λα πηνχλε, είηε είλαη δεκέλεο, γπκλέο θαη ηνπο έρνπλ
αθαηξεζεί ηα θηεξά · θάπνηεο θνξέο ην απαγνξεπκέλν δσκάηην πεξηέρεη εηθφλεο
ζειθηηθψλ γπλαηθψλ. πλήζσο ν ήξσαο λπκθεχεηαη ηελ εμσηηθή θνπέια πνπ
αλαθαιχπηεη κέζα ζηελ απαγνξεπκέλε θάκαξα. Ο Propp ππελζπκίδεη αλαθνξέο ηνπ
Frazer γηα ην γεγνλφο φηη ζηα «αλδξηθά ζπίηηα» νη γπλαίθεο παξέκελαλ ζε ηδηαίηεξν
ρψξν, άβαην γηα ηνπο άλδξεο. Ώπφ φια ηα παξαπάλσ δελ απνδεηθλχεηαη βέβαηα

δσκάηηα ζεκαδεχνπλ ηελ πην θαίξηα αηζζεηηθή ζηηγκή, ηελ θνξχθσζε ηεο ars poetica ηνπ
παξακπζηνχ». ζ. 167.
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αηξάληαρηα ν ζχλδεζκνο αλάκεζα ζην κνηίβν ηνπ απαγνξεπκέλνπ δσκαηίνπ θαη ζην
ζεζκφ ησλ «αλδξηθψλ ζπηηηψλ», γίλεηαη φκσο ζαθέο φηη δελ αιιειναλαηξνχληαη. Ο J.
C. Cooper πηζηεχεη φηη «πνιιέο απφ ηηο ηζηνξίεο γηα ηακπνχ πξνέξρνληαη απφ αξραίεο
ηειεηέο κχεζεο, ζηηο νπνίεο ε γπλαίθα πεξηνξηδφηαλ απζηεξά ζηνπο δηθνχο ηεο
ρψξνπο θαη ζηηο δηθέο ηεο ζεμνπαιηθέο ηειεηνπξγίεο. Ώιιά παληνχ, θαιχβεο κχεζεο,
λανί, ζπειηέο ή ηεξά κέξε ήηαλ θαζαγηαζκέλνη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο κφλν ν
κπεκέλνο, ν ηεξέαο ή ν κάγνο κπνξεί λα εηζέιζεη, ελψ γηα νπνηνλδήπνηε άιινλ
εγθπκνλνχζαλ κεγάιν θίλδπλν».288 Θεσξεί επίζεο φηη νη απαγνξεχζεηο είλαη
πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πξφσξε γλψζε: «Σν άηνκν, πνπ δελ είλαη αθφκε
νινθιεξσκέλν, εθηίζεηαη ζε πνιχ ηζρπξέο δπλάκεηο, ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί λ‟
αληηζηαζεί, φζν πεξλάεη απηή ηε θάζε αλσξηκφηεηαο ζηελ εμέιημή ηνπ».289
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄: Λήςε ηνπ καγηθνύ κέζνπ (Μαγηθόο βνεζόο θαη καγηθά δώξα)
ηε Μνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ δηαθξίλνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο καγηθψλ κέζσλ:
1) δψα (άινγν, αεηφο, θηι.), 2) αληηθείκελα κέζα απφ ηα νπνία εκθαλίδνληαη νη
καγηθνί βνεζνί, 3) αληηθείκελα πνπ έρνπλ καγηθά γλσξίζκαηα θαη 4) ηδηφηεηεο πνπ
δίλνληαη άκεζα, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δχλακε, ε ηθαλφηεηα λα κεηακνξθψλεηαη
θαλείο ζε δψα.290 Πεξηγξάθνληαη επίζεο ελλέα κνξθέο κεηαβίβαζεο ηνπ καγηθνχ
κέζνπ: άκεζε κεηαβίβαζε, δήισζε ζρεηηθά κε ην πνπ βξίζθεηαη ην κέζν, παξαζθεπή,
αγνξαπσιεζία, ιήςε ηνπ κέζνπ θαηά ηχρε, μαθληθή θαη αλαπάληερε εκθάληζε ηνπ
κέζνπ, βξψζε ή πφζε, αξπαγή. Χο ηειεπηαία θαηεγνξία πεξηγξάθνληαη ηα πξφζσπα
πνπ απφ κφλα ηνπο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ήξσα.291 «πρλά ζπκβαίλεη δηάθνξα
καγηθά φληα λα εκθαλίδνληαη μαθληθά, ρσξίο θακηά πξνεηδνπνίεζε, λα ζπλαληηνχληαη
ζην δξφκν, λα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο θαη λα γίλνληαη δεθηά σο βνεζνί. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ήξσεο κε αζπλήζηζηεο ηδηφηεηεο ή θαη πξφζσπα πνπ
θαηέρνπλ δηάθνξα καγηθά γλσξίζκαηα». 292
Πάξα πνιχ ζπρλά νη κεηαβηβάζεηο πνπ γίλνληαη κε άκεζν ηξφπν έρνπλ ηνλ
ραξαθηήξα ηεο αληάκεηςεο. ζνλ αθνξά ηελ αγνξαπσιεζία, ζεκεηψλεηαη φηη ε
ελδηάκεζε κνξθή αλάκεζα ζηελ αγνξαπσιεζία θαη ηελ εηνηκαζία, είλαη ε εηνηκαζία
θαηά παξαγγειία, δειαδή ν ήξσαο παξαγγέιλεη λα ηνπ θαηαζθεπάζνπλ ην καγηθφ
κέζν. Γηα ηελ βξψζε ή ηελ πφζε ηνπ καγηθνχ κέζνπ, δηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηε ζηελή
έλλνηα ησλ φξσλ δελ πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα πξαγκαηηθή κνξθή κεηαβίβαζεο, αλ
θαη ζπκβαηηθά κπνξεί λα ζπληνληζηεί κε ηηο ππφινηπεο.
Ο Propp αλαιχνληαο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο κνξθέο ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ δσξεηή θαη ζηηο κνξθέο κεηαβίβαζεο ηνπ καγηθνχ κέζνπ θαζνξίδεη
δχν ηχπνπο ζρέζεσλ, θαη ζε ζπζρεηηζκφ κε απηνχο αλαθέξεη ηνπο δχν αληίζηνηρνπο
ηχπνπο δσξεηψλ, δειαδή ηνπο θηιηθνχο δσξεηέο θαη ηα πξφζσπα πνπ παξά ηε
ζέιεζή ηνπο εθνδηάδνπλ κε θάηη ηνλ ήξσα.293
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V. Propp, φπ. π., ζ. 53 – 54: «Ώ) Δ αξπαγή ηνπ καγηθνχ κέζνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απφπεηξα λα
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ηε ελφηεηα απηή ζα αζρνιεζνχκε κε ηα είδε ησλ καγηθψλ κέζσλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζην πιηθφ καο. Οη καγηθνί βνεζνί ζα εμεηαζηνχλ εληαία κε ηα καγηθά
αληηθείκελα. Μεηά ηελ εηδηθή πεξηγξαθή ηεο θάζε κνξθήο βνεζνχ μερσξηζηά, ζα
εμεηάζνπκε ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο βνεζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην πιηθφ καο.294 Σε
ιήςε ηνπ καγηθνχ κέζνπ δηαδέρεηαη ε άκεζε αμηνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ ήξσα ∙ αλ
πξφθεηηαη γηα δσληαλφ πιάζκα, παξέρεη βνήζεηα ζηνλ ήξσα, φπσο δηαηαρηεί απ‟
απηφλ. «Με ηελ παξάδνζε ηνπ καγηθνχ κέζνπ ζηνλ ήξσα, ην παξακχζη θζάλεη ζηελ
θνξπθαία ηνπ ζηηγκή. Ώπφ δσ θαη ζην εμήο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην ηέινο.
Ώλάκεζα ζηνλ ήξσα πνπ είρε αθήζεη ην ζπίηη ηνπ θαη πξνρσξνχζε πάληα κπξνζηά
θαη ζηνλ ήξσα, πνπ αθήλεη πίζσ ηνπ ηε κάγηζζα, ππάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά. Ο
ήξσαο ηψξα πεγαίλεη επίκνλα πξνο ην ζηφρν ηνπ θαη μέξεη φηη ζα ηνλ επηηχρεη. Σείλεη
θηφιαο ιίγν πξνο ηελ θαχρεζε. Γηα ηνλ βνεζφ ηνπ, νη επηζπκίεο ηνπ είλαη
«ζειεκαηάθηα, νχηε θαλ ππεξεζίεο». ηελ εμέιημε ηεο πινθήο απφ δσ θαη ζην εμήο, ν
ήξσαο παίδεη έλαλ θαζαξά παζεηηθφ ξφιν. Σα θάλεη φια γη‟ απηφλ ν βνεζφο ηνπ ή
δξα κε ηε βνήζεηα ηνπ καγηθνχ κέζνπ. […] Ο βνεζφο είλαη έθθξαζε ηεο δχλακεο θαη
ηθαλφηεηάο ηνπ».295 «Έηζη ν ήξσαο θαηλνκεληθά ράλεη φιε ηνπ ηε ζεκαζία: ν ίδηνο
δελ θάλεη ηίπνηε, ν βνεζφο επηηειεί ηα πάληα».296
Οη βνεζνί πνπ είλαη δσληαλά πιάζκαηα ζπγγελεχνπλ απφ κνξθνινγηθή άπνςε
ζηελά κε ηα καγηθά αληηθείκελα · θαη νη κελ θαη ηα δε ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά κε
παλνκνηφηππν ηξφπν. «Έηζη, ην άινγν κεηαθέξεη ηνλ ήξσα ζην κέξνο πνπ βξίζθεηαη
πίζσ απ‟ ηηο „ηξεηο θνξέο ην ελληά‟ ρψξεο, αιιά ην ίδην θαηνξζψλεηαη θαη κε ην
ηπηάκελν ραιί ή κε ηηο κπφηεο πνπ ηξέρνπλ γξήγνξα. Σν άινγν ρηππά έλα ζηξάηεπκα,
αιιά θαη ην ξφπαιν ρηππά κφλν ηνπ ηνπο ερζξνχο θαη κάιηζηα ηνπο αηρκαισηίδεη». 297
Δ. Η. Αεηόο θαη άιια πνπιηά


Ο ήξσαο ςάρλεη ηνλ ηδεξέλην Άλζξσπν πνπ απήγαγε ηε ζχδπγφ ηνπ. Ο
γακπξφο ηνπ ν Ώπγεξηλφο ηνλ ζηέιλεη ζηνλ Γέξν - Ώτηφ ζην ξηδνβνχλη ηεο

κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε εχξεζε, ε αγνξά θαη ε αλαπάληερε αλεμάξηεηε εκθάληζε ηνπ
καγηθνχ κέζνπ ή ηνπ βνεζνχ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απαληνχλ ρσξίο θακηά πξνεηνηκαζία».
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πσο ηνλίδεη ν Propp, είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ πξνεγνπκέλσο φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ
βνεζνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα ηειηθή θαη αζθαιήο εηθφλα γη‟ απηφλ. Δ πξνβιεκαηηθή είλαη
ζχλζεηε θαη απαηηείηαη λα αλαπηπρζεί βήκα κε βήκα, φρη αζθαιψο κνλνκηάο.
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Βξηβνηάο. Ο ήξσαο θηάλεη εθεί θαη ραηξεηά ηνλ αεηφ: «Ήηαλ έλαο ατηφο
γεξαζκέλνο, ρσξίο θηεξά ζηεο θηεξνχγεο ηνπ. „„Καιεκέξα, Ώτηέ!‟‟ „„Καιψο
ην παιιεθάξη!‟‟ „„Υαηξεηίζκαηα απφ ην γακπξφ κνπ ηνλ Ώπγεξηλφ, θαη κνπ
είπε λα κνπ πεο πνχ βξίζθεηαη ν ηδεξέληνο Άλζξσπνο…‟‟. Ώθνχγνληαο ν
Γέξν - Ώτηφο η‟ φλνκα ηνπ Ώπγεξηλνχ, άλνημε θαιά ηα κάηηα ηνπ θαη ηνπ είπε:
„„Ώθνχ ζε ζηέιλεη ν αθέληεο κνπ ν Ώπγεξηλφο, είκαη ζηηο δηαηαγέο ζνπ
[….]‟‟ „„Καη ηφηε; (ηνλ ξσηάεη ν γακπξφο ηνπ ΐαζηιηά)‟‟ „„Σφηε (ιέεη ν
Ώτηφο), γηα ράξε ηνπ Ώπγεξηλνχ ζα ζε πάσ κνλαρφο κνπ‟‟» (50, ATU302, Σα
ηξία αδέξθηα θη νη ηξεηο αδεξθέο).


Ο βαζηιηάο ησλ πνπιηψλ αεηφο πξνζηάδεη ηελ θνπηζνγεξαθίλα λα
κεηαθέξεη ηνλ ήξσα ζην καγηθφ κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ε ππεξθπζηθή
αξξαβσληαζηηθηά ηνπ: «Ήξζε θη ε θνπηζνγεξάθηλα θαη η‟ο ήμεξε. Σφηεο η‟ο
είπε ν ατηφο: „„Να παο ηνχηνλ ηνλ άλζξσπν ζηηο ίιηλεο ηηο κπίιηλεο‟‟ „„Σνλ
πάλσ‟‟, είπ‟ ε θνπηζνγεξάθηλα» (Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη θη ν ατηφο) Ο αεηφο
απφ επγλσκνζχλε πνπ ν ήξσαο έζσζε ηα κηθξά ηνπ απφ επίζεζε θηδηνχ,
δέρεηαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζηνλ πάλσ θφζκν: «„„Ώπηφ γίλεηαη‟‟, ηνπ είπε ν
ηαπξατηφο. […] Κη εγψ ζα θαιέζσ φια ηα πνπιηά ηνπ Κφζκνπ λα ζε
βγάινπκε απφ πάλσ» (1, ΏΣU304, Ο αξαληάξεο).
ηνπο βνεζνχο ηνπ ήξσα ζπγθαηαιέγνληαη ν αεηφο ή θάπνην άιιν πνπιί. «Ώπηφ

ην πνπιί έρεη πάληα κφλν κηα ιεηηνπξγία – κεηαθέξεη ηνλ ήξσα ζην άιιν βαζίιεην
(ζηνλ άιιν θφζκν)».298 Ο αεηφο παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο ζε θξνληίδα
θαη δεηάεη ζπλήζσο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηξνθήο, φκσο ν ήξσαο ηνπ θέξλεη πάληα
ππνκνλεηηθά θαη πξφζπκα φια φζα δεηάεη.
Σν ηάηζκα ηνπ αεηνχ είλαη έλα θαζαξά ηζηνξηθφ θαηλφκελν · αληηκεησπηδφηαλ σο
έλα πνπιί επινγίαο. «ηνπο ιανχο ηεο ηβεξίαο εμέηξεθαλ αεηνχο γηα έλαλ ηδηαίηεξν
ζθνπφ. „Πξέπεη λα ηνπο ηαΎδεη θαλείο κέρξη ην ζάλαηφ ηνπο‟, γξάθεη ν D. K. Zelenin,
„θαη κεηά λα ηνπο ζάβεη. Πνηέ δελ επηηξέπεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα
δηακαξηχξεηαη θαλείο γηα ηελ αθνξκή ησλ εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαηξνθή
ηνπ αεηνχ: απηφο ηα αληαπνδίδεη κε εθαηφ ηξφπνπο. Σνλ παιηφ θαηξφ ζπλέβαηλε λα
έξρνληαη αεηνί ζηα ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ γηα λα μερεηκσληάζνπλ. ε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο, ν λνηθνθχξεο μφδεπε κεξηθέο θνξέο ηα κηζά δψα ηνπ γηα ην ηάηζκα ηνπ
αεηνχ. Σελ άλνημε, φηαλ ν αεηφο πέηαγε καθξηά, ραηξεηνχζε ηνπο νηθνδεζπφηεο ηνπ
298
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κε κηα ππφθιηζε θαη κεηά απηνί γίλνληαλ γξήγνξα θαη αζπλήζηζηα πινχζηνη‟».299 Ο
ήξσαο πξάηηεη δειαδή φ, ηη θαη ν λνηθνθχξεο πνπ θηινμελεί έλαλ αεηφ, αλ θαη ε
εθηξνθή ηνπ πνπιηνχ ηνλ επηβαξχλεη. Σν παξακχζη θαίλεηαη λα έρεη δηαηεξήζεη
ζηνηρεία ελφο ηειεηνπξγηθνχ πνπ έρεη πιένλ εθιείςεη.
Χζηφζν ε απειεπζέξσζε ηνπ αεηνχ είλαη κεηαγελέζηεξε. Ώξρατθφηεξε είλαη ε
ζαλάησζε, πνπ εξκελεπφηαλ σο πξνζθνξά ζπζίαο θαη απνζηνιή ηνπ πνπιηνχ πξνο
εμεπκεληζκφ κηαο ζεφηεηαο. «ηνπο Ώτλνχ ν αεηφο ζθνησλφηαλ θαη ηνπ απεπζπλφηαλ
ε εμήο παξάθιεζε: „„ πνιχηηκε ζεφηεηα, ψ εζχ, ζετθφ πνπιί, ζε παξαθαιψ, άθνπ ηα
ιφγηα κνπ. Αελ αλήθεηο ζ‟ απηφλ ηνλ θφζκν, γηαηί ε θαηνηθία ζνπ είλαη εθεί πνπ
βξίζθεηαη ν δεκηνπξγφο θαη νη ρξπζνί ηνπ αεηνί... ηαλ παο ζ‟ απηφλ (ζηνλ παηέξα
ζνπ), πεο ηνπ: Έκεηλα πνιχ θαηξφ ζηνπο Ώτλνχ, πνπ κε αλέζξεςαλ ζαλ κάλα θαη
παηέξαο‟‟.
Δ εθηξνθή θαη ε ζπζία ηνπ αεηνχ εμππεξεηεί ζην λα εμεπκεληζηεί αξρηθά ην
πλεχκα θαη ν θπξίαξρνο ησλ αεηψλ θαη αξγφηεξα ν δεκηνπξγφο». 300 Σν λφεκα ηεο
παξάθιεζεο

είλαη

λα

επεξγεηεζνχλ

νη

νηθνδεζπφηεο

ηνπ

αεηνχ,

αθνχ

ζπκπεξηθέξζεθαλ ηφζν γελλαηφδσξα πξνο ην πνπιί. «Ώλ ζπγθξίλνπκε ην ηάηζκα ηνπ
αεηνχ ζην παξακχζη θαη ζηε ιαηξεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηβεξίαο πξέπεη λα
εμεγήζνπκε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Παξαπάλσ επηζεκάλακε ήδε ηελ εθηξνθή
δψσλ – ηνηέκ. Σν ηάηζκα ηνπ αεηνχ είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηέηνηαο εθηξνθήο».301
Ο ήξσαο ηνπ παξακπζηνχ δελ ζθνηψλεη πνηέ ηνλ αεηφ, αλ θαη ζην ξσζηθφ πιηθφ
εκθαλίδεηαη λα έρεη ηελ πξφζεζε λα ην θάλεη, αιιά ηειηθά αιιάδεη γλψκε θαη
ζπλερίδεη λα ηνλ εθηξέθεη. Κάπνηα ζηηγκή ν αεηφο παίξλεη ηνλ ήξσα θαη πεηνχλ καδί
καθξηά, πξνο ην πην καθξηλφ βαζίιεην. «Δ ζηηγκή πνπ μεθηλνχλ λα πεηάλε καδί ν
αεηφο θαη ν ήξσαο αληηζηνηρεί ζηελ απνκάθξπλζε κέζσ ηνπ ζαλάηνπ ζην
ηειεηνπξγηθφ. ην ηειεηνπξγηθφ ν αεηφο εθηξέθεηαη θαη κεηά ζηέιλεηαη ζηνπο
παηέξεο ηνπ. ην παξακχζη απηφ παξέκεηλε σο απειεπζέξσζε».302 Αειαδή, ε
ζαλάησζε ηνπ αεηνχ παίξλεη ζην παξακχζη ηε κνξθή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνπιηνχ θαη
ηεο αθφινπζεο απειεπζέξσζεο θαη ηνπ ειεχζεξνπ πεηάγκαηφο ηνπ, ελψ ε εχλνηα ηεο
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ζεφηεηαο δηαθξίλεηαη ζηε κεηαβίβαζε ζηνλ ήξσα ελφο αληηθεηκέλνπ, πνπ ηνπ ραξίδεη
δχλακε θαη πινχην.
Τπάξρεη φκσο θαη κηα αθφκε πνιχ ελδηαθέξνπζα πηπρή ζην ζέκα απηφ. Δ ζρέζε
αλάκεζα ζηνλ ζακάλν θαη ζηνλ αεηφ ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζρέζε ηνπ ήξσα θαη ηνπ
βνεζνχ ηνπ. Έηζη, γίλεηαη παξάζεζε νξηζκέλσλ παξαδεηγκάησλ απφ δηάθνξεο
ζηβεξηθέο θπιέο, πνπ δείρλνπλ ηε ζηελή ζχλδεζε ηνπ ζακάλνπ κε ην πνπιί. ηε
γιψζζα ησλ Giljaken,303 ε ίδηα ιέμε έρεη δηπιή ζεκαζία: čam ζεκαίλεη αεηφο, αιιά
θαη ζακάλνο. Ο αεηφο κε ην άζπξν θεθάιη είλαη απηφο πνπ ζθεπάδεη θαη πξνζηαηεχεη
ηνλ Σνπλγθνχζην ζακάλν. Έλαο ζηδεξέληνο αεηφο απεηθνλίδεηαη πάλσ ζην ζηέκκα ηνπ
ζακάλνπ, αλάκεζα απφ ηα θέξαηα.
Οη Σάηαξνη νλνκάδνπλ ηνλ αεηφ «θπξίαξρν πνπιί ηνπ νπξαλνχ» θαη ζεσξείηαη
φηη δηαξθψο ζπλνδεχεη θαη βνεζά ηνλ ζακάλν. «Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζηαζεο ηνλ
ζπλνδεχεη ζηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ζηνλ νπξαλφ θαη ζηνλ θάησ θφζκν,
πξνζηαηεχνληάο ηνλ απφ αηπρήκαηα ζην δξφκν θαη ηνλ νδεγεί, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ
γηα ηνλ νπνίν πξνζθέξνληαη ζπζίεο δψσλ, ζε δηάθνξεο ζεφηεηεο».304 Ώθφκε θαη ζηελ
ελδπκαζία ηνπ ζακάλνπ εληνπίδνληαη κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ αεηνχ, φπσο θφθθαια,
θηεξά θαη λχρηα. Δ ίδηα ε ζηνιή ηνπ ζακάλνπ απεηθνλίδεη ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε
ησλ ιαψλ ηεο ηβεξίαο έλα πνπιί θαη ζπρλά είλαη ξακκέλε ζε ζρήκα πνπιηνχ, κε
καθξηά θξφζζηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα πνχπνπια θαη ηα θηεξά ηνπ αεηνχ.
ην πιηθφ καο ζπλαληνχκε δχν πεξηπηψζεηο, φπνπ ην ηάηζκα ηνπ αεηνχ
ζπλερίδεηαη θαη ελψ πεηά, θέξνληαο ζηε ξάρε ηνπ ηνλ ήξσα: «„„[…] γηα ράξε ηνπ
Ώπγεξηλνχ ζα ζε πάσ κνλαρφο κνπ. Ώιι‟ αλάγθε λα κνπ βξεο ζαξάληα νθάδεο θξέαο
ςαρλφ, γηα λα θάσ εδψ θαη λα θπηξψζνπλ ηα θηεξά κνπ, θη άιιεο ζαξάληα λα
πάξσκε καδί , γηαηί ρσξίο θαγί δελ είκαη άμηνο λα ζε βγάισ εθεί απάλσ…‟‟. Σξέρεη ν
γακπξφο ηνπ ΐαζηιηά ζην θπλήγη, ζθνηψλεη έλα αγξηνβνχβαιν, ην βάλεη ζην ιαηκφ
ηνπ, ην θέξεη ηνπ Ώτηνχ θαη ηνπ ιέεη: „„Φάε ηψξα φζν ζέιεηο! ‟‟ Ο Ώτηφο έθαγε
ζαξάληα νθάδεο θξέαο απφ ην έλα ην πηζηλφ πνδάξη θαη θχηξσζαλ ηα θηεξά πνπ ηνπ
έιεηπαλ απφ ηεο θηεξνχγεο, θη ν γακπξφο ηνπ ΐαζηιηά έβγαιε ην θξέαο ην ςαρλφ απφ
η‟ άιιν ην πηζηλφ πνδάξη, θαη ην ‟βαιε κέζα ζην ηνκάξη… Ο Ώτηφο ηνπ ιέγεη ηφηε:
„„Καβαιιίθα ζην ιαηκφ κνπ θαη πάξε ζηελ αγθαιηά ζνπ ην ηνκάξη κε ην θξέαο‟‟.
Έθαλε φπσο ηνπ είπε, θη ν Ώτηφο άξρηζε λ‟ αλεβαίλε, θη φζν αλέβαηλε η‟ αςήινπ,
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ηβεξηθφο ιαφο πνπ θαηνηθεί ζην λεζί Sachalin. Giljaken είλαη ε νλνκαζία ηεο θπιήο ζηα ξσζηθά
θαη Niwchen ζηα γεξκαληθά.
304
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 211.
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δεηνχζε θη απφ έλα θνκκάηη θξέαο θη ν γακπξφο ηνπ ΐαζηιηά ηψθνβε κε ην καραίξη
θαη ηνπ ην ‟βαλε ζην ζηφκα» (50, ΏΣU302, Σα ηξία αδέξθηα θη νη ηξεηο αδεξθέο).
ηελ πεξίπησζε ηνπ παξακπζηνχ ηνπ «αξαληάξε», ν ζηαπξατηφο ζπλεξγάδεηαη
θαη κε άιια πνπιηά γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ήξσα. Σνπ δεηά πξνεγνπκέλσο λα θξνληίζεη
γηα πξνκήζεηεο ζε ηξνθή: «„„Θα θέξεηο ζαξάληα θξηάξηα ζθαγκέλα θαη ηα ηνκάξηα
ηνπο ζα ηα ρεηο γεκίζεη κε λεξφ. Κη εγψ ζα θαιέζσ φια ηα πνπιηά ηνπ Κφζκνπ λα ζε
βγάινπκε απφ πάλσ‟‟. Ο αξαληάξεο γχξεςε ηφηε ηα θξηάξηα απ‟ ην βαζηιηά, ν
νπνίνο ηα ‟δσζε πνιχ πξφζπκα, ηα έζθαμε, γέκηζε ηα ηνκάξηα ηνπο κε λεξφ θαη ηελ
θαλνληζκέλε κέξα ήηαλ ζηνλ πιάηαλν ηνπ ηαπξατηνχ. „„ε ιίγν ζ‟ αξρίζνπκε λ‟
αλεβαίλνπκε‟‟, ηνπ είπε ν ηαπξατηφο · „„πξφζεμε, φπνην πνπιί θσλάμεη „Κξα‟ ζα ηνπ
ξίρλεηο θξέαο θη φπνην „Κν‟ ζα ηνπ δίλεηο λεξφ, γηαηί θη έλα πνπιάθη κηθξφ απφ ηνλ
θάησ θφζκν λα κε ζειήζεη δελ κπνξψ λα ζ‟ αλεβάζσ επάλσ‟‟. πσο ηνπ είπε ν
ηαπξατηφο, έηζη θη έθαλε θη ν αξαληάξεο».
ην παξακχζη «Δ κνξθε ηεο γεο», ν ήξσαο ηαΎδεη ζηελ πνξεία ηνπ έλα θνπάδη
αεηψλ κε ηξία θνξηψκαηα θξέαο, φπσο ηνλ ζπκβνχιεςε ε γξηνχια: «πήγε –πήγε –
πήγε φζν πνπ ηνπ βγήθαλ νη αεηνί κπξνζηά θαη δελ ηνλ άθελαλ λα πεξάζε, παξά
ήζειαλ λα ηφλε θάλε. Πήξε ηνινηπφλ ην θξέαο, ην ‟θνςε θνκκάηηα θνκκάηηα θαη ηνπο
ην ‟ξημε θαη ην ‟θαγαλ θ‟ ερφξηαζαλ». Ώξγφηεξα νη αεηνί ζα κεηαθέξνπλ ζηα θηεξά
ηνπο ηνλ ήξσα θαη ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζην κέξνο ηνπ βαζηιηά – λνλνχ, φπνπ θαη ζα
παληξεπηνχλ.
Δ. ΗΗ. Άινγν


Ο ήξσαο ζπλαληά ζηελ πνξεία ηνπ ηνλ πχξγν ελφο δξάθνπ. Φηάλνληαο
εθεί ζπλαληά κηα θπιαθηζκέλε βαζηινπνχια, ε νπνία ηνλ βνεζά λα ζθνηψζεη
ηνλ δξάθν. «Σνλ πήξε πηα ε πεληάκνξθε, ηνλ θαηέβαζε ζην ζηάβιν, ζέισζε
η‟ άινγν ηνπ δξάθνπ, ΐξνληή ην ιέγαλε, θαβαιίθεςε ην βαζηιφπνπιν […] θαη
ηνπ ‟πε: „„Ώδεξθέ κνπ, ηψξα ε ΐξνληή ζα ζε πάεη σο ηνλ άιιν πχξγν, πνπ
είλαη ν δεχηεξνο δξάθνο, θεη ζα βξεηο ηελ αδεξθή κνπ, πνπ ηελ έρεη θη απηή
ζθιαβσκέλε, ζα ηεο πεηο πσο ζ‟ έζηεηια εγψ, θη εθείλε ζα ζ‟ νξκελέςεη, ηη
πξέπεη λα θάλεηο απνθεί θαη πέξα‟‟ […] Κεληά ηε ΐξνληή ην βαζηιφπνπιν,
θεχγεη ζαλ άλεκνο […]». Ο ήξσαο πξαγκαηηθά θηάλεη ζηνλ δεχηεξν πχξγν,
απφ φπνπ θαη πάιη θεχγεη κε δηαθνξεηηθφ άινγν: «„„Πάκε ηψξα ζην ζηάβιν,
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ιέεη ε βαζηινπνχια, ζ‟ αθήζεηο ηε ΐξνληή, λα πάξεηο ηελ Ώζηξαπή πνπ ‟λαη
πην γξήγνξε θαη μέξεη θαη ην δξφκν, λα ζε πάεη ζηνλ ηξίην πχξγν‟‟» (45,
ΏΣU550, Σν αθνίκεην θαληήιη).


Σν αξρνληφπνπιν κέλεη καδί κε ηνλ δξάθν, πνπ ην αγαπά ζαλ γην ηνπ.
ηαλ κηα κέξα ην παηδί ξσηά ηνλ δξάθν αλ μέξεη πνπ βξίζθεηαη ην «πνπιί η‟
αεδφλη», εθείλνο απαληά: «„„Πάξε απηφ ην ρξπζφ θιεηδάθη απ‟ ην ιαηκφ κνπ
θη αλέβα πάλσ ζηνλ ειηαθφ θη άλνημε ηνλ νληά. Μέζα ζα βξεο έλα άζπξν
άινγν κε θηεξά. Να ηνπ πεο θ‟ εθείλν ζα ζε πάε φπνπ ζέιεηο‟‟» (30, ΏΣU550,
Δ εθθιεζηά θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη).



Ο ζχληξνθνο ηνπ ήξσα θξπθαθνχεη ηε γξηά κάγηζζα, πνπ ζπλνκηιψληαο
κε ηελ θφξε ηεο απνθαιχπηεη ην ζεκείν φπνπ είλαη θξπκκέλν έλα καγηθφ
ραιηλάξη: «„„Να ‟μεξαλ νη θνπηνί λα παλ θάησ ζηελ αθξνγηαιηά, πνπ ‟λαη
θνιψλεο, θαη λα ζθάςνπλ ζηε ζάιαζζα, λα βγεη έλα άινγν κε θηεξνχγεο, θ‟
έηζη λα ην θαβαιηθέςνπλ λα πεξάζνπλ πέξα!‟‟ […] αλ έθηαζαλ θάησ ζηελ
αθξνγηαιηά, ην παπαδφπνπιν, θαζψο είρε πε ε γξηά κάγηζζα, πάεη ζηελ θάησ
θνιψλα θαη ζθάθηεη, θαη μερψλεη έλα ραιηλάξη (πνχ λα πάξε ε γθιάβα ηνπ
βαζηιφπνπινπ!) ην βνπηά ζηε ζάιαζζα, θ‟ εθεί δα βγαίλεη έλα άινγν κε
θηεξά θαη ιέεη: „„Κνπκαληάξηδέ κε αθέληε!‟‟» (46, ΏΣU516, Σν βαζηιφπνπιν
θαη ην παπαδφπνπιν).



Δ γξηά δνχια ηνπ βαζηιηά ππνδεηθλχεη ζηνλ λεαξφ ήξσα θαη γλήζην
βαθηηζηηθφ ηε καγηθή θνξάδα πνπ πεηάεη θαη κηιάεη: «„„Ώ, ιέεη ε δνχια, ζε
ζηέιλνπλ γηα λα ζθνησζήο. Βπήγαλ ηφζνη θαη ηφζνη θαη δελ ην ‟θεξε θαλείο θ‟
εζθνησζήθαλ φινη. κσο, ηνπ ιέεη, είλαη κηα θνξάδα θη άκα ηελ θαβαιηθέςεηο
πεηάεη‟‟» (33, ΏΣU531, Ο βαθηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο).



Βθηφο απφ αληηθείκελα κε καγηθέο ηδηφηεηεο, ε κάγηζζα δίλεη ζηνλ ήξσα
θαη ην άινγφ ηεο: «Σελ ψξα πνπ ζελά μεθηλήζεη, επήγελ καδί ηνπ θαη ηνπ
ιαιεί: „„Σν άινγφ κνπ μέξεη ηε ζηξάηα λα ζε πάξεη νιφηζα θεη πνπ ζέιεηο.
Μάιηζηα κηιά, θη φ, ηη ζέιεηο λα ην αξσηάο‟‟» (16, ⃰667ΐ (δελ πεξηιακβάλεηαη
ζηνλ ΏΣ/ATU), Δ αθίιεηε).



Ώθνχ ζηελ πάιε ληθεζεί απφ ηνλ ήξσα, ν δξάθνο ραξίδεη ζ‟ απηφλ έλα
άινγν πνπ κηιάεη: «„„Βθεί (ζην ζηάβιν) ζα βξεο η‟ άινγν πνπ κηιεί. Άκα ζε
ηδή κε ην ζπαζί, ζα ζε γλσξίζε γηα αθεληηθφ ηνπ θαη ζα ζε πάε φπνπ ζέιεηο‟‟»
(43, ΏΣ ⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά). Ο ήξσαο απνθαζίδεη λα θχγεη γηα λα
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αλαδεηήζεη ην κέξνο φπνπ ζα ζπλαληήζεη μαλά

ηελ παλέκνξθε εμσηηθή

θνπέια πνπ είδε ζην απαγνξεπκέλν δσκάηην ∙ πεγαίλεη ηφηε ζην ζηάβιν ηνπ
δξάθνπ λα βξεη ην άινγν.
ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί, ε απφθηεζε ηνπ καγηθνχ βνεζνχ πεξηγξάθεηαη
εθηελψο. Ο ηπθιφο δξάθνο αξλείηαη επίκνλα λα δψζεη ζηνλ ήξσα ην θιεηδί ηεο
ηεζζαξαθνζηήο αξαρληαζκέλεο θάκαξαο: «„„Ώρ, παηέξα κνπ, ηνπ ιέεη, ην πήξα ίζηα
κε ηε ςπρή κνπ, λα κνπ δψθεο νχια ηα θιεηδηά, θαη κηαλήο κφλν, ηεο ‟ξαρληαζκέλεο
θάκαξαο, εθνβήζεθεο λα κνπ ην δψθεο‟‟. „„Παηδάθη κνπ, ηνπ ιέεη, γηα λα ηνπ ζβχζε
ηελ ππνςία, εθεί κέζα δελ έρεη ηίπνηε άιιν παξά θάξβνπλα θη‟ άρεξα ∙ ην ινηπφ, ηη λα
θάκεο λαλνίμεο; Ση ζα δεο;‟‟ Σν παηδί ζέιεη, λα ηνπ δψζε ην θιεηδί, ν δξάθνο δελ ηνπ
ην δίλεη ∙ θη απφ ηελ πνιιή ηνπ ζηελνρσξηά αξξσζηά. Ο θαθφκνηξνο ν δξάθνο
επξέζεθε ζε θαθή ζέζη, γηαηί αθ‟ ηε κηα αγαπνχζε πνιιά ην παηδί θ‟ ήζειε λα ηνπ ην
δψθε, θη‟ αθ‟ ηελ άιιε πάιη θνβνχληαλε, λα κε ην ράζε γξήγνξα, γηαηί –λα
θαηαιάβεο ηψξα- εθεί κέζα είρε θιεηδσκέλε κηα θνξάδα, θαη ζαλ εθείλελ άιιε δε
‟βξηζθνχληαλε ζ‟ηνλ θφζκν, θη‟ ψζπνπ λα θιείζεο θαη λαλνίμεο ηα κάηηα ζνπ, ηελ
έραλεο απφ ‟κπξνζηά ζνπ, γηαηί ήηξερε ζαλ ηελ αζηξαπή ∙ θη‟ άθεζ‟ απηφ, ην θαθφ
ήηαλε, πνχηαλε θαη πνιιά πιάλα, θη‟ ν δξάθνο θνβνχληαλε, λα κε μεβγάιε ην παηδί
κε ηα ιφγηα ηεο - γηαηί κηινχζε θηφιαο- θαη ην πάξε θαη θχγε ∙ κα απφ ηνλ θαηξφ πνπ
ζηξαβψζεθε ηελ εθιείδσζε κέζα, θαη πιεηά δελ ηεο άλνημε. Ώπηή ήηαλ ε αθνξκή, θαη
δελ ήζειε λα ην δψθε ην θιεηδί».
ηαλ φκσο βιέπεη φηη ην βαζηιφπνπιν ζηελαρσξηέηαη ζε βαζκφ πνπ λα
θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ, απνθαζίδεη ηειηθά λα ηνπ ην δψζεη. Ο ήξσαο ηφηε ππφζρεηαη
ζηνλ δξάθν φηη δελ πξφθεηηαη λα θχγεη θαη λα αθήζεη ηφζα αγαζά θαη πινχηε. «Σνπ
δφλεη ην ινηπφ ν δξάθνο ην θιεηδί, θαη θαζψο θεχγεη ν δξάθνο κε ηα πξφβαηα, ηξέρεη
‟θηπο θαη ην θαιφ ζνπ βαζηιφπνπιν κε ηε ραξά λαλνίμε ηε ‟ξαρληαζκέλε πφξηα ∙ θαη
θαζψο αλνίγεη, θπηηάδεη κηα θνξάδα, πνπ φ, ηη πεο ήμηδε». Με ελζνπζηαζκφ αξρίδεη
ακέζσο λα πεξηπνηείηαη ηε καγηθή θνξάδα θαη λα εμνηθεηψλεηαη καδί ηεο: «Σν
βαζηιφπνπιν, πνχηαλε ζπλεζηζκέλν απφ άινγα, επήγε λα πεηάμε απφ ηε ραξά ηνπ, θ‟
επηχο ηελ ‟βγάδεη φμσ, ηελ ινχλεη, ηελ ρηελίδεη θαη ηελ βάδεη θαη ηαγή λα θάε, θ‟ ε
δσή ηνπ πιεηά θ‟ ε ςπρή ηνπ ήηαλε ε θνξάδα». Σειηθά αλαθαιχπηεη φηη ε θνξάδα
κηιάεη ζαλ άλζξσπνο: «Σν βαζηιφπνπιν θχηηαδελ απφ ‟δσ, θχηηαδελ απφ θεη, θαη ζαλ
ήθνπζε, πσο κηιά ε θνξάδα, επαξαιφγηαζε θαη ηεο θάλεη ∙ αρ, θνξάδα κνπ, ηνπ
ιφγνπ ζνπ κνπ κηιάο!» (36, ΏΣU725, Ο θαζίδεο).
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Δ κάγηζζα ραξίδεη ζηνλ ήξσα ην άινγφ ηεο πνπ κηιάεη θαη ζπκβνπιεχεη: «„„Να
παο, παηδί κνπ, θη εγψ ζα ζε βνεζήζσ. Θα ζνπ δψζσ θαη ην άινγφ κνπ, πνπ φπνπ θαη
λα ‟λαη, κνπ κηιεί θαη ηνπ κηιψ θαη ζπλελλνγνχκαζηε. Έρεη αλζξψπηλε κηιηά θαη ζα
ζνπ ρξεηαζηεί‟‟» (22, πεξηέρεη ην ΏΣU554, Δ επθή ηνπ παηέξα). Ο ήξσαο
πξνζθέξεηαη λα πάεη λα θεξδίζεη ηε βαζηινπνχια ηεο γεηηνληθήο πνιηηείαο, γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ αξάπε πνπ ηελ επηζπκεί ∙ ν αξάπεο ηνπ δίλεη δπν άγξηα άινγα γηα λα
επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηνπ: «„„ΐξε αδεξθέ, ιέεη ην παηδί θαη γη‟ απηφ παηδεχεζαη έηζη
δα; Βγψ λα πάσ λα ζνπ ηελ θέξσ εδψ‟‟ „„Αελ πηζηέβσ‟‟, ηνπ ιέεη ν αξάπεο ∙ κα
απηφο είρε δπν άγξηα αιφγαηα, ηφλα έηξσγε θφθθαια θαη η‟ άιιν ζίδεξα θαη δελ
κπφξεηε λα πάε θνληά ηνπο θαλέλαο ∙ φκσο ην παηδί θξπθά απφ ηνλ αξάπε ηα κέξεςε
θαη ηνλ δερφληνπζαλ» (49, ΏΣU302, άηηηιν).
ην δάζνο ν ήξσαο απνθηά είηε έλα δψν είηε ηελ ηθαλφηεηα λα κεηακνξθψλεηαη
ζε δψν. «Ο ήξσαο πνπ κεηακνξθψλεηαη ζε δψν είλαη παιαηφηεξνο απφ ηνλ ήξσα πνπ
θαηέρεη έλα δψν. Ο ήξσαο θαη ν βνεζφο ηνπ είλαη ιεηηνπξγηθά έλα πξφζσπν. Ο ήξσαο
– δψν κεηαηξάπεθε ζην ζρήκα „ήξσαο θαη δψν‟».305 πσο αλαθέξεη ν Propp ζηελ
εηδηθή ππνελφηεηα γηα ην θηεξσηφ άινγν, «δελ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζεη θαλείο
ηδηαίηεξεο απνδείμεηο γηα ην φηη ην άινγν εηζέξρεηαη αξγφηεξα απφ ηα δψα ηνπ δάζνπο
ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε θαη ζηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Δ αιιειεπίδξαζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηα δψα ηνπ δάζνπο ράλεηαη ζηα βάζε ηεο ηζηνξίαο θαη αθνινπζεί ε
εμεκέξσζε ηνπ αιφγνπ». Σν άινγν βέβαηα δελ ιεηηνπξγεί σο αληηθαηαζηάηεο ησλ
δψσλ ηνπ δάζνπο, αιιά δηαηεξεί εληειψο θαηλνχξγηεο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν
άινγν δελ παξαγθψληζε ην πνπιί ή ηελ αξθνχδα, σζηφζν κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
αληηθαηέζηεζε ηνλ ηάξαλδν ή ηνλ ζθχιν.
Κάζε λένο ηχπνο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο δσήο δεκηνπξγεί ζηαδηαθά κηα λέα
λννηξνπία, πξνθαιεί ην ζρεκαηηζκφ ελφο ζπλφινπ λέσλ ηδεψλ, θαη ηειηθά
απνηππψλεηαη ζε ηζνδχλακεο κνξθέο ζηε ιανγξαθία θαη ζηα αλζξψπηλα ήζε. Δ
αιιαγή θαη ε κεηάβαζε απφ ηνλ έλα ηχπν ζηνλ άιιν πξνθαιεί γηα θάπνην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηε ζχγθξνπζε ησλ λέσλ κνξθψλ κε ηηο παιαηφηεξεο αληηιήςεηο. «Οη λέεο
απηέο ηδέεο ή εηθφλεο δεκηνπξγνχλ κηα λέα ζξεζθεία - φρη φκσο απηφκαηα. ηε
γιψζζα ζπκβαίλεη ην άινγν λα πεξηγξάθεηαη σο πνπιί, δειαδή ε παιηά ιέμε
κεηαβηβάδεηαη ζηελ θαηλνχξγηα ηδέα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε ιανγξαθία: ην άινγν
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ληχλεηαη κε ηελ ηδέα ηνπ πνπιηνχ. Έηζη πξνθχπηεη ε εηθφλα ηνχ θηεξσηνχ αιφγνπ». 306
«Δ πηήζε πάλσ ζην άινγν είλαη έλα θαηλφκελν ηεο πξν - γεσξγηθήο επνρήο.
Ώλαπηχρζεθε απφ ηελ πηήζε κε ηε κνξθή ελφο πνπιηνχ ή επάλσ ζε έλα πνπιί».307
Δ αληηθαηάζηαζε ηνπ πνπιηνχ απφ ην άινγν είλαη πξσηαξρηθά θαηλφκελν
αζηαηηθφ θαη επξσπατθφ. Ο Propp αλαθέξεη φηη ε Ώίγππηνο απέθηεζε ην άινγν σο
ιανγξαθηθφ κνηίβν αξθεηά αξγά ζηελ ηζηνξία ηεο, ελψ ζηελ Ώκεξηθή έγηλε γλσζηφ
απφ ηνπο

Βπξσπαίνπο.308 ζνλ αθνξά ηνπο ακεξηθαληθνχο κχζνπο, «ην άινγν

αληηθαζηζηά ηελ αξθνχδα ζην ξφιν ηνπ βνεζνχ, ηνλ νπνίν απνθηά ν ήξσαο „θάησ
απφ ηε γε‟ απφ ηνλ θπξίαξρν ησλ αξθνχδσλ. κσο απηφ ην άινγν δηαηεξεί αθφκε
ζηνηρεία ηεο θαηαγσγήο ηνπ απφ ηελ αξθνχδα. Έρεη ζην ιαηκφ δέξκα αξθνχδαο […]
Βλ ζπληνκία, ιακβάλεη ρψξα ε αθνκνίσζε ηνπ ελφο δψνπ απφ ην άιιν».309 Ο Propp
επηζεκαίλεη κηα αθφκε ελδηαθέξνπζα πηπρή ηνπ ζέκαηνο: Δ εκθάληζε ηνπ αιφγνπ
νδεγεί ηφζν ζηελ Βπξψπε, φζν θαη ζηελ Ώκεξηθή ζηα ίδηα ηειεηνπξγηθά θαη
ιανγξαθηθά κνηίβα. Βξεπλεηέο φπσο νη Anučin θαη Dorsey δηαπίζησζαλ νκνηφηεηα
αλάκεζα ζε ακεξηθαληθά θαη ζθπζηθά ηαθηθά έζηκα. ηαλ ν λεθξφο είρε έλα
αγαπεκέλν άινγν, νη ζπγγελείο ηνπ ην ζθφησλαλ πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ, δηφηη πίζηεπαλ
φηη ζα ηνλ πήγαηλε ζηε ρψξα ησλ πλεπκάησλ, ή έθνβαλ κεξηθέο ηξίρεο απφ ην άινγν
θαη ηηο ηνπνζεηνχζαλ κέζα ζηνλ ηάθν. «Οη ηξίρεο ραξίδνπλ ηελ ίδηα εμνπζία πάλσ
ζην άινγν, φπσο ην θάλνπλ θαη ζην παξακχζη».310
Σν άινγν θαίλεηαη φηη δελ δηαηήξεζε κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπιηνχ
(φπσο π.ρ. ηα θηεξά), αιιά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Έηζη, αλ θαη δελ πξφθεηηαη πιένλ
γηα δψν – ηνηέκ, ην άινγν ηαΎδεηαη ζην παξακχζη φπσο αθξηβψο ην δψν – ηνηέκ θαη ν
αεηφο. Ώθελφο κελ πξφθεηηαη γηα θάηη εληειψο ξεαιηζηηθφ, αθεηέξνπ δε απνθηά
ζπκβνιηθή δηάζηαζε, αλ ζεσξήζνπκε φηη ε πξφζιεςε ηξνθήο ραξίδεη ηδηαίηεξε
καγηθή δχλακε. Πξάγκαηη, «ην ηάηζκα ηνπ αιφγνπ ζεσξείηαη σο κηα εηδηθή πεξίπησζε
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Χζηφζν θαη εθεί (ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν) ζπλέβε ε αληίζηνηρε αληηθαηάζηαζε, αιιά ελφο άιινπ
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ηαΎζκαηνο ζαπκάζησλ ή καγηθψλ δψσλ. […] Σν ηάηζκα ηνπ αιφγνπ δείρλεη φηη δελ
πξφθεηηαη απιά γηα ηε δηαηξνθή ηνπ δψνπ. Σν ηάηζκα ραξίδεη ζην άινγν καγηθή
δχλακε. Μεηά ην ηάηζκα «ζε δψδεθα πξσηλέο δξνζηέο» ή «κε άζπξν ζηηάξη», ην
ςσξηάξηθν πνπιάξη κεηακνξθψλεηαη ζην πχξηλν θαη δπλαηφ, πεξήθαλν άινγν, πνπ
ρξεηάδεηαη ν ήξσαο». 311
Σν άινγν ηνπ δξάθνπ δεηά απφ ηνλ ήξσα λα ην ηαΎζεη: «Μηα απηνχ θαη πάεη ζην
ζηαχιν πνπ ήηαλ ην άινγν. „„Μπνξείο‟‟, ιέεη ν αξαληάξεο ζη‟ άινγν, „„λα κε παο
λα πάξσ ην αζάλαην λεξφ;‟‟. „„Ώλ κνπ δψζεηο πξψηα ζαξάληα ρνχθηεο θαη ζαξάληα
γθηνχκηα λεξφ ζε πεγαίλσ ακέζσο‟‟, ηνπ ‟πε η‟ άινγν. Ώκέζσο ν αξαληάξεο έδσθε
ηελ ηαγή θαη ην λεξφ θαη χζηεξα απφ ιίγν θαβαιίθεςε θαη μεθίλεζαλ». (1, ΏΣU304,
Ο αξαληάξεο).
ην παξακχζη γηα «Σν αθνίκεην θαληήιη», ν ήξσαο ηαΎδεη κε δαραξσηά
θνπινπξάθηα ηξεηο θνξέο ην άινγν ηεο Μέαηλαο πνπ κηιά, κέρξηο φηνπ ην δψν
εμνηθεησζεί καδί ηνπ θαη ζηακαηήζεη λα θσλάδεη κφιηο ηνλ βιέπεη. Σνλ έρεη
ζπκβνπιέςεη λα ην θάλεη απηφ ε ηξίηε αηρκάισηε βαζηινπνχια, γηαηί ην άινγν ηεο
Μέαηλαο είλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα ηνλ γπξίζεη πίζσ. Σν ηάηζκα εδψ δελ ραξίδεη
καγηθή δχλακε, αιιά εκεξεχεη ην καγηθφ δψν γηα λα κπνξέζεη ν ήξσαο λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θξίζηκε ζηηγκή. Ο ήξσαο ηαΎδεη ην άινγν γηα λα ην θαινπηάζεη
αιιά θαη γηα λα ηνπ δείμεη επγλσκνζχλε γηα ηηο ζπκβνπιέο πνπ ιακβάλεη απφ απηφ
θαη ζην παξακχζη γηα «Σα ρξπζά θιαδηά»: «ΐξίζθεη η‟ άινγν, ην θαιεκεξίδεη, ηνπ
δίλεη δαραξσηά θνπινπξάθηα απφ θείλα πνπ είρε βξεη ζηα ληνπιάπηα, γηα λα ην
θαινπηάζε […] «„„Βπραξηζηψ, θαιφ κνπ άινγν, είπε ν Γηαλλάθεο θαη ην ράηδεςε, ηνπ
έδσζε γιπθά, ην θίιεζε θ‟ έθπγε‟‟».
Σν άινγν ζπκβνπιεχεη ηνλ ήξσα: «„„Βδψ, ηνπ ιέεη η‟ άινγφ ηνπ, άζε κε ιηγάθη λα
βνζθήζσ θη εζχ θνηκήζνπ‟‟. Βθεί πνπ θνηκφηαλ „„ήθσ, ηνπ ιέεη η‟ άινγφ ηνπ, ςπρέο
λα γιηηψζεηο!‟‟» (33, ΏΣU531, Ο βαθηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο). ε άιιε
πεξίπησζε, ν ήξσαο ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάγθε λα ηαΎζεη ην άινγφ ηνπ σο πξφθαζε
γηα λα ην πιεζηάζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη κέζσ απηνχ κε ηε κάγηζζα θαη λα ιάβεη
νδεγίεο γηα ην πψο λα θαηνξζψζεη ηνλ πξψην δχζθνιν άζιν: «Λέεη: „„Καιά, κφλν λα
πάσ πξψηα λα ηαΎζσ ην άινγφ κνπ‟‟. Ο βαζηιηάο είρε βάιεη έλα θχιαθα θαη ηνλ
επαξαθνινπζνχζε. Πάεη ην Γηαλληφ ζην ζηάβιν θαη ιέεη ζην απηί ηνπ αιφγνπ: „„Ο
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έλαο ζσξφο πψο γίλεηαη ηξεηο;‟‟. Μηιεί ην άινγν, αθνχεη ε γξηά κάγηζζα θαη ηνπ
απαληά […]» (22, πεξηέρεη ην ΏΣU554, Δ επθή ηνπ παηέξα). Με εμαίξεζε ην πξψην
παξάδεηγκα, ηα ππφινηπα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εμαζζελεκέλεο εθδνρέο ηνπ
κνηίβνπ ηνπ καγηθνχ ηαΎζκαηνο.
Σν άινγν ζηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο είλαη ην αληηθείκελν πνιιψλ
πξαγκαηεηψλ, πνπ θαηαιήγνπλ θαηά πιεηνςεθία ζην ζπκπέξαζκα φηη απνηειεί γηα ηε
ζξεζθεία έλα δψν ηνπ επέθεηλα. ην πιηθφ ηεο ζπιινγήο καο παξνπζηάδεηαη ε ηαθή
ηνπ ήξσα καδί κε ην άινγφ ηνπ: «[…] πάεη ε γξηά, θσλάδεη ηνπο ζηξαηηψηεο. Πάλε
απηνί ζθνηψλνπλ η‟ άινγν, γηα λα κε κηιήζε ηνπ Γηαλλάθε, πηάλνπλ δέλνπλ ηελ
φκνξθε. Ώλεβαίλεη ε γξηά, παίξλεη ην ζπαζί ηνπ Γηαλλάθε, πάεη εθεί πνπ θνηκφηαλ,
ηνπ δίλεη κηα θαη ηνλ ζθνηψλεη. Φσλάδεη χζηεξα ηνπο ζηξαηηψηεο, ηνλ θφβνπλ ηξία
θνκκάηηα θη άιια ηξία θνκκάηηα η‟ άινγν, ζθάβνπλ έλα κεγάιν ιάθθν θαη ξίρλνπλ ηα
θνκκάηηα κέζα. Ρίρλνπλ θαη ηα ηζαξνχρηα θαη ηε ζθνχθηα κέζα, κέζα ηα ρψλνπλ φια
καδί…[…]» (43, ΏΣ ⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).
ε εηδηθή ππνελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηνπο καγηθνχο βνεζνχο,312 ζπδεηείηαη
θαηά πφζν ην άινγν ζην παξακχζη έρεη πξνθχςεη φλησο απφ ζξεζθεπηηθέο ηδέεο θαη
έρεη ηζηνξηθφηεηα ή είλαη αλεμάξηεην απφ απηέο. Παξαηίζεληαη ηα επξήκαηα θαη νη
απφςεηο πνιιψλ κειεηεηψλ. Βίλαη γλσζηφ φηη καδί κε ηνπο πνιεκηζηέο ζάβνληαλ ηα
άινγά ηνπο θαη νη ζθιάβνη ηνπο, «„εμαηηίαο ηεο πίζηεο φηη απηά ηα ζηελά ζπλδεδεκέλα
κε ηνλ λεθξφ φληα ζα ηνλ ππεξεηνχζαλ ζηνλ ηάθν φπσο έθαλαλ θαη φζν απηφο
δνχζε‟».313 O Negelein δηαπηζηψλεη φηη « „ην έζηκν λα ζάβεηαη έλα άινγν καδί κε ηνλ
λεθξφ ήξσα είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα απνκαθξχλεη, λα θέξεη ή λα
δείρλεη ην δξφκν γηα κηα θαιχηεξε ρψξα θαη δηδάζθεη θαη ηελ αλαινγία κε ην ηφζν
απαξαίηεην γηα ηνπο Βζθηκψνπο ζθπιί‟».314 Οη Βζθηκψνη ηνπνζεηνχλ ζηνλ ηάθν έλα
ζθχιν θαη νη Έιιελεο έλα άινγν.
Ο Propp αληηθξνχνληαο ηηο απφςεηο ηνπ Wundt,315 ηζρπξίδεηαη, φηη ε πίζηε ζην
άινγν σο θνξέα ησλ ςπρψλ ζηνλ άιιν θφζκν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
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πξαγκαηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Οη αξραίνη Έιιελεο νπζηαζηηθά
πίζηεπαλ φηη ν λεθξφο δελ απνκαθξχλεηαη, αιιά δεη κέζα ζηνλ ηάθν καδί κε ην άινγφ
ηνπ. Με ηε κεηάβαζε ζηε γεσξγία θαη ηελ αλάδπζε ηεο πξνγνλνιαηξείαο, δελ
ππάξρεη θαζφινπ ε πίζηε φηη λεθξφο θεχγεη, αιιά φηη δεη ζηνλ ηάθν, ζηελ εζηία, ζην
ζπίηη ή ζην θαηψθιη. Δ αληίιεςε απηή εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζθαίξα ηνπ
ελδηαθέξνληνο είλαη πιένλ ην έδαθνο θαη φια εμαξηψληαη απφ ηε γε. «Ώξγφηεξα, ζε
ζχλδεζε κε ηελ αλάπηπμε ρσξηθψλ αληηιήςεσλ, μεθίλεζε λα απνδίδεηαη ζηνλ λεθξφ
έλα καθξχ ηαμίδη θαη κηα καθξηλή πηήζε».316
Παξ‟ φιν ινηπφλ πνπ ην άινγν έραζε ην λφεκά ηνπ σο ςπρνπνκπφο, ζηελ αξραία
Βιιάδα ζεσξείηαη γεληθά σο „„εμάξηεκα‟‟ ηνπ λεθξνχ, γη‟ απηφ θαη «βξέζεθαλ ζηε
ΐνησηία, φπσο αλαθέξεη ν Rohde, εξείπηα ηάθσλ, ζηα νπνία ν λεθξφο πνπ θάζεηαη
πάλσ ζε άινγν ή ην νδεγεί, δέρεηαη πξνζθνξέο ζπζηψλ. Ο Negelein επηζεκαίλεη φηη
ην άινγν εκθαλίδεηαη ζηνπο ειιεληθνχο ηάθνπο ελ γέλεη, αθφκα θαη αξγφηεξα ζηηο
ρξηζηηαληθέο ηαθηθέο πηλαθίδεο».317 Σν άινγν θαίλεηαη λα είλαη πιένλ έλα ζχκβνιν
φηη ν λεθξφο έρεη ηψξα εηζέιζεη ζηνλ θφζκν ησλ πλεπκάησλ. Ο Malten ζεσξεί φηη
ζηελ ειιεληθή πίζηε, ν λεθξφο έρεη δηπιφ ραξαθηήξα: είηε είλαη ν ίδηνο έλα άινγν,
είηε είλαη ν θάηνρνο ελφο αιφγνπ.
Ο Propp επηζεκαίλεη θαηαιεθηηθά φηη ην παξακχζη ζπρλά αλαδεηθλχεη
ραξαθηεξηζηηθά αξραηφηεξα ηεο ειιεληθήο ζξεζθείαο θαη αλαθέξεη φηη ζην παξακχζη
ραξίδεη ην άινγν έλαο λεθξφο πξφγνλνο, ελψ ζηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία
δσξεηέο αιφγσλ παξνπζηάδνληαη πάληα νη ζενί: παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε Ώζελά
δσξίδεη ζηνλ ΐειιεξνθφληε έλα ραιηλάξη, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ απηφο ηηζαζεχεη
ηνλ Πήγαζν.
Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε νκνηφηεηα δχν παξαδεηγκάησλ. Σν έλα πξνέξρεηαη
απφ ην ξσζηθφ πιηθφ θαη αλαθέξεηαη ζηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ θαη
ην άιιν απφ έλα παξακχζη ηνπ ηχπνπ ΏΣ *667Ώ. Παξαζέηνπκε πξψηα ην απφζπαζκα
απφ ην ξσζηθφ παξακχζη: «πνην άινγν ρηππνχζε ζην ζηαπξφ, ιχγηδε θαη έπεθηε ζην
έδαθνο · αλάκεζα ζε πεληαθφζηα άινγα δελ κπφξεζε λα δηαιέμεη νχηε έλα. Καη ιέεη
ζηνλ παηέξα ηνπ: „„Παηεξνχιε ζε ζέλα δελ κπφξεζα λα βξσ νχηε έλα άινγν · ζα πάσ
ηψξα ζηελ χπαηζξν, ζηα πξάζηλα ιηβάδηα – κήπσο δηαιέμσ εθεί, αλάκεζα ζηα
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θνπάδηα, έλα άινγν γηα κέλα‟‟».318 ην παξακχζη απφ ηε Θξάθε εθηπιίζζεηαη ε ίδηα
ζθελή: «Καη πήγε κέζα ζην βαζηιηθφ ην αρνχξη γηα λα δηαιέμεη έλα άινγν γηα λα
θαβαιηθέςεη. Καη ηα ηξαβνχζε φια απφ ηελ νπξά λα ηα δνθηκάζεη, λα δεη κπνξνχλ λα
ηνλ ζεθψζνπλ; Καη φζα άινγα ήηαλ κέζα ζην αρνχξη, φια ηα ηξάβεμε απφ ηελ νπξά
θαη φια γνλαηίζαλε. Καη ην ιέεη ηνπ παηέξα ηνπ φηη θαλέλα άινγν δελ ππάξρεη πνπ λα
κπνξεί λα ηνλ ζεθψζεη θαη ζάκαμε ν βαζηιηάο» (15, ⃰667A (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
ΏΣ/ΏΣU), Σνπ δξάθνπ ν γηνο). Ο λεαξφο ήξσαο ζηελ ειιεληθή παξαιιαγή βξίζθεη
ηειηθά έλα πνπιάξη – γνξγφλα θαη επηιέγεη λα ηππεχζεη απηφ γηα λα αλαρσξήζεη. «Σν
γεγνλφο φηη ην ζπλεζηζκέλν άινγν ηνπ παηέξα δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηίπνηα,
νθείιεηαη ζην φηη είλαη έλα νλ γήηλν, ζην φηη δελ έρεη θηεξά».
Άιιεο θνξέο ν ήξσαο αιιάδεη ην άινγφ ηνπ θαηά ηε δηαδξνκή. Φηάλεη ζηε
κάγηζζα θαη εθεί αθήλεη ην δηθφ ηνπ άινγν, πνπ είλαη έλα θνηλφ άινγν θαη ζπλερίδεη
κε ην δηθφ ηεο. «„Σνπ πξφηεηλε λα αθήζεη ζε εθείλε ην άινγφ ηνπ θαη λα ηππεχζεη
πξνο ηελ κεγαιχηεξε αδεξθή ηεο κε ην δηθφ ηεο θηεξσηφ άινγν‟. ηε δεχηεξε
αδειθή αληαιιάζζεη απηφ ην άινγν κε έλα πνπ έρεη ηέζζεξα θηεξά θαη ζηελ ηξίηε
αδεξθή κε έλα πνπ έρεη έμη θηεξά».319 Σν παξάδεηγκα απηφ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί
κε ην παξακχζη «Σν αθνίκεην θαληήιη», φπνπ ν ήξσαο αθήλεη ην άινγφ ηνπ ζηελ
πξψηε βαζηινπνχια θαη ηππεχεη ηελ ΐξνληή, θαη ζηε δεχηεξε βαζηινπνχια
αληαιιάζζεη ηε ΐξνληή κε ηελ Ώζηξαπή. Βπηζηξέθεη κε ην άινγν ηεο Μέαηλαο πνπ
θαηνξζψλεη λα εμεκεξψζεη. ην παξακχζη γηα «Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ»
ν ήξσαο αθήλεη ην θνπηζφ θαη ηπθιφ άινγν πνπ πήξε απφ ηνλ παηέξα ηνπ θαη δεηά
απφ ηνλ Νηεξβίο ην άινγφ ηνπ ηνλ ηξηπφδε, κε ην νπνίν θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ηε
βαζηινπνχια. Σν ίδην θάλεη θαη ν γηνο ηεο ιηνληάξελαο · αθήλεη ην άινγφ ηνπ ζην
παιάηη ηεο κάγηζζαο θαη ζπλερίδεη ηελ αλαδήηεζε ηεο αθίιεηεο κε ην άινγν ηεο
κάγηζζαο. «ηελ είζνδν ηνπ άιινπ θφζκνπ, ν ήξσαο ιακβάλεη έλα άιιν άινγν». 320
Ώθφκε θαη ην ρξψκα ηνπ αιφγνπ παξαπέκπεη ζην γεγνλφο φηη είλαη έλα νλ πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηνλ θφζκν ησλ πλεπκάησλ. ην παξακχζη αλαθέξνληαη πνηθίια
ρξψκαηα αιφγσλ. Ώπηφ αληηθαηνπηξίδεη πξνθαλψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ζπρλά
είλαη θαη απνηέιεζκα ηνπ ηξηπιαζηαζκνχ ηεο κνξθήο ηνπ αιφγνπ: ην θαζέλα απφ ηα
ηξία άινγα πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάπνηα παξαιιαγή έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα. ηα
παξακχζηα πνπ απαξηίδνπλ ηε ζπιινγή καο εκθαλίδνληαη εληνλφηεξα ηα εμήο
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιφγνπ: ε αλζξψπηλε κηιηά θαη ε δπλαηφηεηα ζπλελλφεζεο κε ην
δψν, ε ππεξθπζηθή ηαρχηεηα ηνπ θαιπαζκνχ ηνπ, θαζψο θαη ην φηη δηαζέηεη θηεξά ·
ην ρξψκα είλαη πηζαλφ λα κελ αλαθέξεηαη.
Χζηφζν, ζην παξακχζη γηα ηελ «εθθιεζηά θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη», ν ήξσαο πεηά
πάλσ ζ‟ έλα άζπξν άινγν κε θηεξά. Σν άζπξν ρξψκα ζπλδέεηαη κε ηα φληα ηνπ
επέθεηλα. «Σν άζπξν ρξψκα είλαη ην ρξψκα ησλ πιαζκάησλ πνπ έρνπλ ράζεη ηε
ζσκαηηθφηεηά ηνπο · γη‟ απηφ ηα πλεχκαηα παξνπζηάδνληαη ιεπθά».321 Παξφκνηα θαη
ζηελ παξαιιαγή ηνπ ΏΣU314 πνπ πεξηιακβάλνπκε ζηε ζπιινγή καο. Σν
βαζηιφπνπιν φπνηε ζέιεη θαίεη ηελ καγηθή ηξίρα θαη εκθαλίδεηαη έλα άζπξν άινγν.
Εππεχεη απηφ θαη φρη ην αδχλαην άινγν πνπ ηνπ παξαρσξεί ν πεζεξφο ηνπ: «Ο
θαζηδηάξεο ηζίησζε ηελ ηξίρα θη ήιζε ην άινγν θαη αλέβθε θαη πήγε θη έθεξε ην
αζάλαην λεξφ» (3, ΏΣU314, Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αζάλαην λεξφ). ηελ παξαιιαγή
ηνπ ΏΣU725 (Fassung A) πνπ πεξηιακβάλνπκε ζηα παξαδείγκαηά καο πεξηγξάθεηαη
ε εμήο ζθελή: «Βθεί πνπ πεγαίλαλε ζην δξφκν ‟βξίζθνπ κηα βξχζη θ‟ είρε δπφ
ζνπινχλνπο, θ‟ ήηξερελ ν έλαο κάιακκα θη‟ ν άιινο αζήκη · θαη ιέεη ε θνξάδα ηνπ
βαζηιφπνπινπ, λα πηάζε λα βνπηά ηεο ηξίραηο ηνπ ιαηκνχ ηεο άιιαηο ζ‟ην κάιακκα,
άιιαηο ζ‟ηαζήκη, θ‟ χζηεξα ηε λνξάλ ηεο, θ‟ πζηεξηλά νχιν ηεο ην θνξκί […] θ‟ ε
θνξάδα πιεηά έλα πξάκκα, πνπ δε ‟κπνξνχζε λα ηελ βιέπε θαλέλαο απφ ηελ
αλαιακπή, εδψ αζεκέληα θ‟ εθεί καιακκαηέληα» (36, ΏΣU725, Ο θαζίδεο). «Δ
θξάζε „θάζε ηξίρα ιάκπεη αζεκέληα‟ παξαπέκπεη επίζεο ζην άζπξν ρξψκα θαη ζηελ
αζηξαθηεξή ιάκςε απηνχ ηνπ ρξψκαηνο. Έηζη πξνθχπηνπλ θαη εθθξάζεηο φπσο
„θαλείο δελ κπνξεί λα ην δεη θαηάκαηα, πφζν κάιινλ λα ην ηππεχζεη‟». 322
Οπνπδήπνηε ζπλαληάηαη ζε ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο θαη ιαηξεπηηθέο
πξαθηηθέο, ην άινγν έρεη άζπξν ρξψκα. ε έλαλ κχζν ησλ Γηαθνπηίσλ ν δξάθνο
πξνζηάδεη δεθηηθά ηνλ ήξσα λα θαζίζεη „πάλσ ζην άινγν ηνπ ζαλάηνπ‟. Κάζεηαη
πάλσ «„ζε έλα θάηαζπξν άινγν, πνπ ζηε κέζε ηεο πιάηεο έρεη αζεκέληα θηεξά φπσο
έλα πνπιί‟».323 Οη Έιιελεο ζπζίαδαλ κφλνλ άζπξα άινγα.
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ηελ Ώπνθάιπςε ηνπ
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ν ζάλαηνο εκθαλίδεηαη πάλσ ζε κηα αδχλαηε γεξαζκέλε άζπξε θνξάδα. 325 Σν
γεγνλφο φηη ην ιεπθφ ρξψκα ηνπ αιφγνπ κπνξεί λα κελ είλαη αξηζκεηηθά ην
επηθξαηέζηεξν ζηηο παξαιιαγέο, δελ επεξεάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία
νδεγνχκαζηε. «Σέηνηα παξαδείγκαηα δείρλνπλ φηη ην ρξψκα δελ είλαη ηπραίν ή
αδηάθνξν θαηλφκελν θαη δελ ζα απνδείθλπε ηίπνηα αλ πξνέθππηε απφ ζηαηηζηηθνχο
ππνινγηζκνχο φηη ην γθξη ή ην άζπξν άινγν δελ είλαη ζε πξψηε ζέζε: ε εκθάληζε ηνπ
άζπξνπ, ηνπ γαιάδηνπ αιφγνπ ζην παξακχζη θαη ε εκθάληζε ηνπ ίδηνπ ρξψκαηνο
αιφγνπ ζηηο αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θφζκν ηνπ επέθεηλα, δίλνπλ αθνξκή
λα δνχκε εδψ ηελ αξρατθφηεξε κνξθή ηνπ αιφγνπ θαη λα παξαηεξήζνπκε ηα
ππφινηπα ρξψκαηα σο ξεαιηζηηθέο αλακνξθψζεηο» 326
Βίδακε παξαπάλσ φηη

ν ζχληξνθνο ηνπ ήξσα ζην παξακχζη γηα «Σν

βαζηιφπνπιν θαη ην παπαδφπνπιν» μεζάβεη έλα καγηθφ ραιηλάξη απφ κηα θνιψλα
ζηελ παξαιία θαη φηαλ ην βνπηά ζην λεξφ εκθαλίδεηαη κέζα απφ ηε ζάιαζζα έλα
άινγν κε θηεξά. Δ πδάηηλε θχζε ηνπ αιφγνπ θαίλεηαη πσο είλαη έλα θαηλφκελν
κεηαγελέζηεξν ζε ζρέζε κε ηε ρζφληα ππφζηαζή ηνπ ή ηελ πξνέιεπζε απφ ηνλ θφζκν
ηνπ επέθεηλα.327 ηελ ππνελφηεηα «Άινγν θαη λεξφ», γίλεηαη ζπζρεηηζκφο κε ηα
άινγα ηνπ ζενχ ηεο ζάιαζζαο Πνζεηδψλα. Ο Πνζεηδψλαο αξρηθά ιαηξεπφηαλ σο
ρζφληα ζεφηεηα. κσο φηαλ ηελ επνρή ησλ απνηθηψλ έγηλε ζεφο ηεο ζάιαζζαο θαη
άξρηζε λα ιαηξεχεηαη πξψηα απφ ηνπο πιεζπζκνχο παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ, ηα
άινγά ηνπ έγηλαλ αληίζηνηρα άινγα ηεο ζάιαζζαο. «Καη πξαγκαηηθά: ε εηθφλα ηνπ
αιφγνπ, πνπ μεπεδά απφ ην λεξφ δελ κπνξεί λα είλαη πξσηαξρηθή, έπξεπε λα είλαη
απνηέιεζκα ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη απηή ε δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε ζηελ
πεξίπησζε ηεο Βιιάδαο».328 Οη Ώξγνλαχηεο βιέπνπλ ζην ηαμίδη ηνπο λα βγαίλεη απφ
ηα θχκαηα έλα άινγν κε ρξπζά ρξάκηα. Καη ζηνλ κχζν ηνπ Πήγαζνπ, ην άινγν
αλνίγεη ηελ πεγή Εππνθξήλε πάλσ ζηνλ Βιηθψλα κε έλα ρηχπεκα ηεο νπιήο ηνπ.
Παξά ηελ πνιπκνξθία ηνπο, νη βνεζνί ζρεκαηίδνπλ ζην παξακχζη κηα νκάδα
πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ιεηηνπξγηθή ελφηεηα. Οη ηζηνξηθέο ξίδεο ηεο κάγηζζαο θαη
ησλ ηζνδχλακσλ κε απηή πξνζψπσλ θαίλεηαη λα θηάλνπλ κέρξη ηηο ηειεηέο κχεζεο
ζηελ ελήιηθε δσή. «Οη ηζηνξηθέο παξάιιεινη ζηα μερσξηζηά είδε βνεζψλ καο
νδήγεζαλ σζηφζν φρη ζην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ, αιιά ζηνλ ζακαληζκφ, ζηελ
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πξνγνλνιαηξεία θαη ζηηο κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο. ηαλ ην ηειεηνπξγηθφ εμέιηπε, ε
θηγνχξα ηνπ βνεζνχ δελ εμέιηπε καδί ηνπ, αιιά ζπλδέζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή αλάπηπμε ζε κηα εμέιημε, πνπ θηάλεη κέρξη ηνπο πξνζηάηεο αγγέινπο θαη
ηνπο αγίνπο ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο. Έλαο θξίθνο απηήο ηεο αιπζίδαο είλαη θαη ην
παξακχζη».329 Βίλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ ηξεηο κεγάιεο θάζεηο ζηελ ηζηνξία ησλ
βνεζψλ: ζηελ πξψηε θάζε ν βνεζφο απνθηάηαη θαηά ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ, ζηε
δεχηεξε θάζε απνθηά ηνλ βνεζφ ν ζακάλνο θαη ζηελ ηξίηε θάζε, ε απφθηεζε ηνπ
βνεζνχ γίλεηαη ζην επέθεηλα, δηακέζνπ ησλ λεθξψλ. «Ώπηέο νη ηξεηο θάζεηο δελ
δηαδέρνληαη κεραληθά ε κία ηελ άιιε, αιιά απεηθνλίδνπλ ζεκεία πξνζαλαηνιηζκνχ
πνπ δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμέιημεο».330 Δ αξραηφηεξε πεγή ηνπ κνηίβνπ ηνπ
καγηθνχ βνεζνχ είλαη ην έζηκν ηεο κχεζεο.
Γηα ηελ απφθηεζε ελφο βνεζνχ θαηά ηελ ηειεηή ηεο κχεζεο γξάθεη ν Webster
«„Μηα βαζηθή δηδαζθαιία ήηαλ ε πίζηε ζε έλα πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ πλεχκα
(nagual), ζην νπνίν κεηακνξθψλνληαλ, φπσο πηζηεπφηαλ, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο,
δηακέζνπ δηαθφξσλ ηειεηνπξγηθψλ θαιιηθνχ ραξαθηήξα‟. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηειεηνπξγηθνχ, ν λεαξφο κεηακνξθσλφηαλ ινηπφλ ζηνλ βνεζφ ηνπ. Ώθφκε θαη κφλνλ
απηφ λα γλσξίδακε, ζα είρακε ην δηθαίσκα λα ζέζνπκε ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ
παξακπζηαθνχ βνεζνχ κε ην ζεζκφ ηεο κχεζεο. Ώπηφ δελ ζα καο εμεγνχζε κφλν ην
γεγνλφο, φηη απηφο απνθηάηαη ζην βαζίιεην ησλ λεθξψλ (αθνχ ν κπνχκελνο ζεσξείηαη
πεζακέλνο), αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε απηνχ ηνπ βνεζνχ κε ηνλ θφζκν ησλ πξνγφλσλ,
ζηνλ νπνίν έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ, ηδηαίηεξα ζηηο αλαιχζεηο γηα ην άινγν θαη γηα
ηα επγλψκνλα δψα».331
Ο βνεζφο πνπ ζπλαληά ν κπνχκελνο έρεη ηε κνξθή δψνπ θαη πξνέξρεηαη
νπσζδήπνηε απφ ηελ clan ζηελ νπνία αλήθεη ν λεαξφο. Σελ ηθαλφηεηα κεηακφξθσζεο
ζην νηθείν δψν - ηνηέκ κπνξνχκε λα ηε ζεσξήζνπκε σο ηελ αξρατθφηεξε κνξθή ηεο
δχλακεο πάλσ ζηνπο βνεζνχο. Ώληίζηνηρα, ν παιηφηεξνο ηζηνξηθά ιφγνο πνπ
δεκηνχξγεζε ηελ έλλνηα ηνπ βνεζνχ ήηαλ νη ζθνπνί ηνπ θπλεγηνχ. Σν ηειεηνπξγηθφ
είλαη γλσζηφ φηη πεξηιάκβαλε ρνξνχο, ζηνπο νπνίνπο νη κπνχκελνη θνξνχζαλ
δέξκαηα δψσλ θαη ηα θεθάιηα ηνπο σο κάζθεο θαη απηφ ζπκβφιηδε ηε κεηακφξθσζε
ζε δψν.
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Έλαο άιινο ηξφπνο ήηαλ λα κεηαδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα κεηακφξθσζεο νη
πξφγνλνη, δειαδή νη εθπξφζσπνη ηεο παιηάο γεληάο, νη νπνίνη δηεμήγαλ ηελ ηειεηή. Σν
παξακχζη δελ έρεη δηαηεξήζεη θαλέλαλ απφ ηνπο δχν ηξφπνπο, αιιά ηνπο
αληηθαηέζηεζε κε κηα εμνξθηζηηθή θξάζε.332 ιεο απηέο νη ελδείμεηο κπνξνχλ λα
εμεγήζνπλ θαη ηηο δχζθνιεο δνθηκαζίεο πνπ ηίζεληαη ζηνλ ήξσα, ν νπνίνο πξηλ ηνλ
γάκν ηνπ πξέπεη λα απνδείμεη φηη έρεη έλαλ ηέηνην βνεζφ. Χζηφζν, ην λφεκα δελ
επηθεληξψλεηαη ζην λα θαηέρεη ν λεαξφο εμνπζία πάλσ ζε έλα νπσζδήπνηε δπλαηφ
δψν. «Σν δψν δελ είλαη ζεκαληηθφ εμαηηίαο ηεο θπζηθήο ηνπ δχλακεο αιιά εμαηηίαο
θαη κφλν ηνπ φηη αλήθεη ζην βαζίιεην ησλ δψσλ».333
ε κέξε ηεο Ώκεξηθήο θαη ηεο Ώθξηθήο φπνπ ην ηειεηνπξγηθφ έρεη εθιείςεη ή
πνηέ δελ επηηεινχληαλ, ε απφθηεζε ηνπ βνεζνχ είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Δ
δηαδηθαζία ζπκίδεη αξθεηά φζα ζπλέβαηλαλ ζην ηειεηνπξγηθφ, αιιά ε βαζηθή
δηαθνξά είλαη φηη εδψ δελ παξνπζηάδεηαη ην πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε κχεζε:
(ν λεαξφο πεγαίλεη κφλνο ζην δάζνο θαη λεζηεχεη ή ζησπά θ.ν.θ.). «ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο, δελ απνθηηέηαη απφ φινπο έλαο βνεζφο, αιιά θπξίσο απφ εθιεθηνχο,
απφ ζακάλνπο πνπ ζεσξνχληαη σο θάηνρνη ηζρπξψλ πλεπκάησλ θαη δψσλ – βνεζψλ.
[…] Ώπηφ πνπ ιείπεη απφ ηε κνξθή ηνπ βνεζνχ πνπ απνθηηφηαλ δηακέζνπ ηνπ
κπεηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ, δειαδή ηε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζε δχν θφζκνπο, καο
ην θέξλεη ν βνεζφο ηνπ ζακάλνπ».334 Δ ππεξθπζηθή δχλακε ηνπ ζακάλνπ δελ
βξίζθεηαη ζ‟ απηφλ ηνλ ίδην αιιά ζηα πλεχκαηα – βνεζνχο πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ.
Ώπνθιεηζηηθά ράξε ζηε βνήζεηά ηνπο ν ζακάλνο ζεξαπεχεη αξξψζηηεο, κεηαθέξεηαη
ζε κέξε απξφζηηα γηα ηνπο θνηλνχο ζλεηνχο, βνεζά ζην πέξαζκα ησλ ςπρψλ ζηνλ
άιιν θφζκν θ. ά. Σα πλεχκαηα ηνλ πξνζηαηεχνπλ ζηα ηαμίδηα ηνπ θαη παιεχνπλ γηα
ράξε ηνπ κε άιια ερζξηθά πλεχκαηα πνπ ηνπ επηηίζεληαη. Ο ζακάλνο δηαζέηεη έλα
ζψξαθα απνηεινχκελν απφ πλεχκαηα, θνξπθαίν κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ην
πξνζσπηθφ εθ ζπγγέλεηαο αίκαηνο πλεχκα – πξνζηάηεο.
Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο απφθηεζεο ζακαληθήο εμνπζίαο είλαη ηα φλεηξα.
«„ηα φλεηξα ηνπ ζακάλνπ εκθαλίδεηαη ην πλεχκα ελφο δψνπ, ελφο ηφπνπ ηνπ ήιηνπ ή
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«Βθεί φπνπ είρε δηακνξθσζεί κηα πνιπεπίπεδε νξγάλσζε κπζηηθψλ αδειθνηήησλ, ε άλνδνο απφ
θαηψηεξε ζε αλψηεξε ηάμε επηηξεπφηαλ ζε απηνχο πνπ είραλ έλαλ ηέηνην βνεζφ. „Δ πξφζβαζε ζε
απηέο ηηο ελψζεηο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε, ν θάζε λεαξφο λα έρεη απνθηήζεη ζηελ εθεβεία έλα
πξνζσπηθφ πλεχκα – πξνζηάηε (manitou ή πξνζσπηθφ ηνηέκ), ην νπνίν είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο
κπζηηθήο αδειθφηεηαο ζηελ νπνία επηζπκεί λα εηζέιζεη‟». Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 232
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333
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 233.
334
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 234.

218
ελφο άιινπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, έλαο λεθξφο ζπγγελήο ή έλα εληειψο αζψκαην
πλεχκα‟».335 Σν πλεχκα θαη ν ζακάλνο ζπλδένληαη κέζα ζην φλεηξν θαη απφ απηή ηε
ζχλδεζε πξνέξρεηαη ε δχλακε ηνπ ζακάλνπ. Άιινο ηξφπνο είλαη ην ρηχπεκα ηνπ
ζακάλνπ απφ ηνλ βνεζφ θαη ε πξφθιεζε ζσκαηηθνχ πφλνπ ζ‟ απηφλ. «ην επίπεδν
απηφ ν βνεζφο έρεη ράζεη απφ ηελ δσηθή ηνπ θχζε, έρεη γίλεη αφξαηνο. Πνιχ
ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ πλεχκαηνο σο „ζψξαθα‟. […] Μπνξεί θαλείο
λα δηαπηζηψζεη φηη ε θπλεγεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ βνεζνχ ππνρσξεί θαη αλαδεηθλχεηαη
ε ζεξαπεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία δηάβαζεο κεηαμχ δχν
θφζκσλ».336 Ώπφ ηα παξαπάλσ εμεγείηαη ε ζεκαζία πνπ παίξλνπλ δψα πνπ
εμππεξεηνχλ ζηε κεηαθίλεζε θαη αθνκνηψλνληαη θαη κε κέζα κεηαθνξάο, φπσο
θπξίσο ε βάξθα. «Ώπηφ ην ηαμίδη ζηνλ άιιν θφζκν έρεη ήδε απνβάιεη ηφζν ζηελ
ειιεληθή αξραηφηεηα, φζν θαη ζην παξακχζη καο ηε βάζε πνπ θαηάγεηαη απφ ηνλ
θπλεγεηηθφ πνιηηηζκφ».337
ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε ηνλ βνεζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηνλ θφζκν ησλ ςπρψλ. Ώξρηθά δελ κπνξνχζε λα ππάξμεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε
κνξθή βνεζνχ απφ ην επέθεηλα. «Βπεηδή φκσο ην φιν πιέγκα ηεο κχεζεο
ζπζρεηίδεηαη ζηελφηαηα κε ηηο ηδέεο γηα ηνλ ζάλαην, κεηαβηβάζηεθαλ απφ απηφ
ζηνηρεία ζηελ πξνγνλνιαηξεία, θαη πξνέθπςε ε δηακφξθσζε ηνπ βνεζνχ απφ ηνλ
άιιν θφζκν, σο ηειεπηαίν παξαθιάδη ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πίζηε γηα
ηνπο αγγέινπο, δειαδή εκη - αλζξσπφκνξθα θηεξσηά φληα, πνπ θέξνπλ ηελ ςπρή
ζηνλ νπξαλφ».338
Πεξηεγεζήθακε ζε φια ηα θχξηα επίπεδα ηεο αλάπηπμεο ηνπ βνεζνχ,
πεξηγξάθνληαο ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγίεο θαη κνξθέο. «Δ θηγνχξα ηνπ βνεζνχ
κεηαβάιιεηαη. ηε ζέζε ηνπ δψνπ εκθαλίδεηαη ζηαδηαθά ην πλεχκα, θαη κεηαμχ ησλ
δψσλ εκθαλίδνληαη ηέηνηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ αλζξψπνπ: ν αεηφο
ζπγρσλεχεηαη κε ην άινγν. Ώλ φκσο είλαη νξζφ ην ζρήκα πνπ ζθηαγξαθείηαη εδψ, ην
παξακχζη αληαλαθιά φια ηα ζηάδηα ηεο εμέιημήο ηνπ: γλσξίδεη ηφζν ηελ
κεηακφξθσζε ζε δψν, φζν θαη ηα δψα- βνεζνχο, ηα πνπιηά, ηα πλεχκαηα, ηελ νκάδα
ησλ επηηήδεησλ βνεζψλ […], ην άινγν θηι».339 Δ εξψηεζε φκσο, πψο πξνθχπηεη ν
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καγηθφο βνεζφο ζην παξακχζη, είλαη νπζηαζηηθά ε γεληθή εξψηεζε γηα ην πσο νχησο
ή άιισο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο έρνπλ έξζεη ζ‟ απηφ.
Δ. ΗΗΗ. Μέξε ζώκαηνο δώσλ


Δ εξσίδα αλαδεηψληαο ηα αδέξθηα ηεο θηάλεη ζηα αζηέξηα: «Ώπ‟ φια η‟
άζηξα πην πνιχ ηε ιππήζεθε ν Ώπγεξηλφο θαη ηεο έδσθε ην πνδαξάθη ηεο
λπρηεξίδαο θαη ηεο είπε: „„Πάξε ηνχην δα ην θνθθαιάθη λα ην ‟ρεο απάλσ
ζνπ, γηαηί αιιηψηηθα δε ζα κπνξέζεο λ‟ αλνίμεο ηνλ πχξγν, πνπ θάζνληαη η‟
αδέξθηα ζνπ‟‟. Παίξλεη ε θνπέιια ην πνδαξάθη, ην ηπιίγεη ζην καληήιη ηεο
θαη θεχγεη» (39, ΏΣU451, Οη εθηά θνξάθνη).



Σξία άινγα κε ρξπζά θηεξά, πνπ ζπλαληά ν ήξσαο ζην ζηάβιν ηνπ δξάθνπ
– απαγσγέα, ηνπ ραξίδνπλ ρξπζέο ηξίρεο: «Όζηεξα πήγε θαη ζηα αρνχξηα, θαη
ζ‟ έλα αρνχξη είδε ηξία άινγα κε ρξπζά θηεξά, έλα γξίβν, έλα θφθθηλν θη έλα
πξάζηλν. „„Ση θαιφ λα ζνπ θάλνκε, ηνπ είπαλ η‟ άινγα, πνπ καο άλνημεο ηελ
πφξηα;‟‟ […] Όζηεξα ηνπ έδσθαλ ηα ηξία άινγα απφ κληα ρξπζή ηξίρα, θαη
ηνπ είπαλ: „„ληαο καο ρξεηάδεζαη, λα θαίεηο κληα ηξίρα θη εξρφκαζη‟ εκείο‟‟»
(19, ΏΣU312, Ο κηθξφο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηελ αδεξθή ηνπ απφ ην δξάθν).
Ο ήξσαο ηαΎδεη δηαδνρηθά έλα θνπάδη αεηψλ, θηεξσηά κπξκήγθηα θαη κέιηζζεο

πνπ ζπλαληά ζηε δηαδξνκή ηνπ · αληαπνδίδνληαο ηελ θαινζχλε, ηα δψα ηνπ δίλνπλ
θηεξά, πνπ κφιηο ηα θάςεη εκθαλίδνληαη φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη, έηνηκα λα ηνλ
βνεζήζνπλ (Δ φκνξθε ηεο γεο). Σα κπξκήγθηα, ν αεηφο θαη νη κέιηζζεο ραξίδνπλ
ζηνλ ήξσα θηεξά θαη ηελ νδεγία λα ηα θάςεη φηαλ βξεζεί ζε αλάγθε: «Ο αεηφο
επραξηζηήζεθε θαη βγάλεη θη απηφο έλα θηεξφ θαη ηνπ ην δίδεη θαη ηνπ ιέεη: „„Πάξε ην
γηα ην θαιφ πνπ κνπ ‟θακεο θαη, άκα κε ρξεηαζηείο, θάςε ην θηεξφ θη εγψ ζα ‟ξζσ λα
ζε βνεζήζσ‟‟» (22, πεξηέρεη ην ΏΣU554, Δ επθή ηνπ παηέξα)
Σα επγλψκνλα δψα δίλνπλ ζε άιιε πεξίπησζε θηεξά, ιέπη θαη θεληξί (Ο
βαθηηζηηθφο ηνπ βαζηιηά θη ν ζπαλφο), ελψ ην ηπθιφ βαζηιφπνπιν μαλαβξίζθεη ην
θσο ηνπ, φηαλ αθνπκπά πάλσ ζηα κάηηα ηνπ ην πνχπνπιν ελφο πνπιηνχ πνπ
εκθαλίδεηαη αλαπάληερα πάλσ απφ ην ιάθθν πνπ είλαη ξηγκέλνο. Σν πνπιί κηιά κε
αλζξψπηλε θσλή θαη ππνδεηθλχεη ζηνλ ήξσα πψο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πνχπνπιν
(Σα δπν αδέιθηα). Ώληίζηνηρε ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο ηνπ ήξσα
ζπλαληνχκε θαη ζην παξακχζη ηεο αθίιεηεο: «ηη θαη ηνλ είδελ ε κάγηζζα, ηνπο είπελ
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λα ηνλ πάξνπλ πα ζην βνπλφ θαη λα ηνλ αθήθνπλ κνλαρφλ ηνπ. Σνλ επήξαλ. αλ
εθάζεην εθεί ράκσ, επήγαλε θνληά ηνπ δπν πεξηζηέξηα θαη ηνπ είπαλ πσο ζελά ηνπ
ζχξνπλ δπν θηεξά θαη λα ηα πηάζεη. Άκα ηα πηάζεη, λα βγάιεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ ηα
κάηηα ηνπ θαη λα ηα βάιεη ζηνλ ηφπν ηνπο. Άκα ηα βάιιεη, λα ηα αιείςεη κε ηα θηεξά
θαη ζελά γηάλεη. Έηζη ήηαλ. πσο ηνπ είπαλ ηα πεξηζηέξηα έθακελ, θη εγίλεθελ ηέιεηα
θαιά» (16, ⃰667ΐ (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ AT/ATU), Δ αθίιεηε).
Ο ήξσαο κνηξάδεη δίθαηα έλα θνκκάηη θξέαο ζε ηέζζεξα δψα θαη απηά ηνπ
δίλνπλ κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο: «φια ηα δψα επραξηζηήζεθαλ απ‟ ηε κνηξαζηά θαη
ηφηε ην ιηνληάξη ηνπ έδσζε κηα ηξίρα, ν αεηφο έλα θηεξφ, ην ςάξη έλα ιέπη θαη ην
κπξκήγθη έλα πνδαξάθη ηνπ […].» (32, ΏΣU329, Σν ιηνληάξη, ν αεηφο, ην κπξκήγθη
θαη ην ςάξη). Δ εξσίδα ζεξαπεχεη ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο, αιείθνληαο ην ζψκα ηνπ
κε ην ιίπνο ησλ κηθξψλ ελφο θηδηνχ, ελφο πεξηζηεξηνχ θαη ελφο αεηνχ. Μεηά ην θάζε
ινπηξφ, ε κεηέξα ηνπ ηνλ ξσηά πσο ληψζεη: «„„Πψο είζαη παηδί κνπ;‟‟ ηνπ ιέεη ε κάλα
ηνπ. „„Καιά καλνχια κνπ, θίδη θνινβφ είκαη, κνπ ‟ξρεηαη λα ζεθσζψ λα
πεξπαηήζσ‟‟. […] „„αλ πεξηζηέξη κάλα κνπ, κνπ ‟ξρεηαη λα μεπεηάμσ‟‟ […] „„Πψο
είκαη; Ώεηφο! Μνχ ‟ξρεηαη λα πεηάμσ θηφιαο‟‟» (34, ΏΣU432, Ο βαζηιέαο ησλ
πνπιηψλ).
Σα καγηθά αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζην παξακχζη είλαη πνηθίια θαη
πνιππιεζή θαη ε θαηαγξαθή ηνπο ζα απέδηδε κηα νπσζδήπνηε καθξνζθειέζηαηε
ιίζηα. Χζηφζν, είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο. ε απηέο αλήθνπλ
ηα κέξε ελδπκαζίαο, ηα θνζκήκαηα, ηα εξγαιεία θαη ηα φπια, θάζε είδνπο ηζάληεο,
ζάθνη, πνξηνθφιηα ή βαξέιηα, ηα κέξε δψσλ, ηα κνπζηθά φξγαλα, ηα είδε
θαζεκεξηλήο ρξήζεο, αιιά θαη ηα πνηά, ηα ιαραληθά θαη ηα θξνχηα. 340 Ο Propp
ππνζηεξίδεη φηη ηα καγηθά αληηθείκελα δελ είλαη ηφζν σθέιηκν λα εμεηαζηνχλ κε
βάζε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ή ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, φζν ην λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα
κειεηεζνχλ κε άμνλα ηελ νκνηνγέλεηα ηεο πξνέιεπζήο ηνπο. Καη απηφ δηφηη θαη ηα
καγηθά αληηθείκελα έρνπλ ηελ ίδηα θαηαγσγή κε ηνπο καγηθνχο βνεζνχο.
Έηζη, αληηθείκελα κε καγηθέο ηδηφηεηεο απνηεινχλ ζπρλά ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο
ησλ δψσλ: ιέπηα, ηξίρεο, ιίπνο, δφληηα, πνδαξάθηα, θηεξά, θεληξηά, κηθξά θφθαια θ.
ά. Φαίλεηαη φηη ηα κέξε δψσλ ζπληζηνχλ ηελ αξραηφηεξε κνξθή καγηθψλ δψξσλ θαη
ην παξακχζη έρεη δηαηεξήζεη κε απφιπηε θαζαξφηεηα ην λφεκά ηνπο. «Ξέξνπκε φηη νη
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Οη θαηεγνξίεο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξψηεο παξαγξάθνπο ηνπ ππνθεθαιαίνπ «Σν καγηθφ
αληηθείκελν», πνπ αλήθεη ζην πέκπην θεθάιαην ησλ Ιζηνξηθώλ ξηδώλ ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ, κε
ηίηιν «Σα καγηθά δψξα» (ζ. 238 - 239)
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λεαξνί άλδξεο απνθηνχζαλ θαηά ηελ κχεζε εμνπζία πάλσ ζηα δψα θαη φηη εμσηεξηθή
έθθξαζε γη‟ απηφ ήηαλ ε παξάδνζε ζ‟ απηνχο κέξνπο ηνπ ζψκαηνο θάπνηνπ δψνπ.
Ώπηφ ην θνξνχζε απφ θεη θαη έπεηηα ν λεαξφο πάληα πάλσ ηνπ ζε έλα ζαθνπιάθη, ή
ην έηξσγε, ή ηνπ ηνπνζεηνχληαλ ππνδφξηα».341 πρλφηεξα πάλησο παξνπζηάδεηαη λα
παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ ην κέξνο ηνπ δψνπ θαη απηφ λα ιεηηνπξγεί σο κέζν ηεο
εμνπζίαο πάλσ ζην δψν. Αελ είλαη απαξαίηεην απηφ λα είλαη θάπνην δπλαηφ, άγξην ή
κεγαιφζσκν δψν. Σελ άπνςε απηή ζηεξίδεη ε πίζηε πνπ ππάξρεη ζε πνιινχο ιανχο,
φηη παξαδείγκαηνο ράξηλ ε θαηνρή κηαο νπξάο αιεπνχο πξνθαιεί επεκεξία θαη
επηηπρία ζην θπλήγη, αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.
ην παξακχζη δελ ππάξρνπλ κνλαδηθέο αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηηο κνξθέο
βνεζψλ θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απηνί επηηεινχλ · επίζεο, ηα δψα βνεζνί ή ηα
καγηθά αληηθείκελα δελ ζπλδένληαη ην θαζέλα κε κηα απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία, αιιά
επηηεινχλ πεξηζζφηεξεο. Ώπηφ απνδεηθλχεη κηα λννηξνπία κε πξσηφγνλε θαηαγσγή.
«Ώλ ε δηαπίζησζή καο είλαη ζσζηή, αλ αλάκεζα ζην δψν – βνεζφ (σο ππνθείκελν
βνήζεηαο) θαη ζην δψν πνπ γίλεηαη ιεία θπλεγηνχ (αληηθείκελν ηεο βνήζεηαο) δελ
πθίζηαηαη αλαγθαζηηθά θάπνηα ζχλδεζε, ηφηε σο βνεζνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ
φπνηα είδε δψσλ ή αληηθεηκέλσλ πξνηηκψληαη. Σφηε, ε κε αληηζηνηρία ιεηηνπξγίαο –
βνεζνχ θαη ε απνπζία ζηαζεξφηεηαο κηαο ιεηηνπξγίαο γηα ζπγθεθξηκέλα δψα ή
αληηθείκελα, […] δελ είλαη απιψο έλα κέζν πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο, αιιά
ζεκειηψλνληαη επίζεο ηζηνξηθά ζηελ πξσηφγνλε ζθέςε».342
Δ. ΗV. Αληηθείκελα κε καγηθά γλσξίζκαηα – αληηθείκελα πνπ πξνθαινύλ ηελ
εκθάληζε βνεζνύ


Έλαο ιεζηήο πνπ θνξά ζηε κέζε ηνπ έλαλ βνχξδνπια επηηίζεηαη ζηνλ
ήξσα. Βλψ ακχλεηαη, ν Γηαλλάθεο δηαπηζηψλεη φηη ην καζηίγην ηνπ ιεζηή
είλαη καγηθφ, θαη ην παίξλεη καδί ηνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ καγηθνχ καζηηγίνπ
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 239. Ώθφκε θαη ζηελ θαηά κφλαο, πξνζσπηθή απφθηεζε ηνπ
βνεζνχ, ν λεαξφο άλδξαο ιακβάλεη κέξνο ηνπ δψνπ σο απφδεημε ηεο δχλακεο πνπ απνθηήζεθε πάλσ ζ‟
απηφ. ηνπο Ελδηάλνπο Arapaho, αλεβαίλεη ζηελ θνξπθή ελφο βνπλνχ θαη κεηά απφ επηαήκεξε λεζηεία,
εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ ην πλεχκα – πξνζηάηεο ηνπ, πνπ είλαη ζπλήζσο έλα κηθξφ δψν κε αλζξψπηλε
κνξθή, πνπ φκσο μαλαπαίξλεη ηε κνξθή ηνπ δψνπ ηε ζηηγκή πνπ εμαθαλίδεηαη. ηε ζπλέρεηα, ν λεαξφο
άλδξαο θνξά ην δέξκα ελφο ηέηνηνπ δψνπ. Γηα ηα ζαθνπιάθηα - θπιαρηά πνπ παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηε
κχεζε γξάθεη ν Frazer, ζηνλ νπνίν παξαπέκπεη ν Propp ζηε ζειίδα 241. Ώπηά θαηαζθεπάδνληαλ απφ
ην δέξκα ελφο δψνπ θαη έθεξαλ ηε κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ. Πεξηείραλ αληηθείκελα δηαθφξσλ
εηδψλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ σο ζεξαπεπηηθά θαη καγηθά κέζα ηνπ θαηφρνπ.
342
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 240 - 241.
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ζθνηψλεη ην πιήξσκα ζαξάληα πεηξαηηθψλ πινίσλ. Ώξγφηεξα ν βαζηιηάο
θαηαζθεπάδεη γηα ηνλ ήξσα έλα ρξπζφ αιχγηζην ηζεθνχξη, κε ην νπνίν ν
Γηαλλάθεο ληθά ηε Γνξγφλα (Ο Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο).


Ο κάγνο δίλεη ζηνλ ήξσα έλαλ καγηθφ ζθνχθν, αθνχ ηνπ επηδείμεη ηελ
ηδηφηεηά ηνπ: «„„[…] γη‟ απηφ ζα ζνπ δψζσ έλα ζθνχθν πνπ φηαλ ηνλ θνξάο
δε ζα ζε βιέπεη θαλείο‟‟. Φνξά ν κάγνο ην ζθνχθν θαη ζθνπληά ην Φψην.
„„Με βιέπεηο;‟‟ ηνλ ξσηά. „„ρη δε βιέπσ ηίπνηε‟‟. „„Μ‟ απηφ ην ζθνχθν ζα
παο ζην παιάηη θαη ζα κπεηο, ρσξίο λα ζε βιέπνπλ, ζηελ θάκαξα ηεο
βαζηινπνχιαο‟‟» (12, ΏΣU562, Δ Πεληάκνξθε).



Οη δχν θιέθηεο ηζαθψλνληαη θαη ν ήξσαο βξίζθεη επθαηξία λα ηνπο
μεγειάζεη, αξπάδνληάο ηνπο ηε ζθνχθηα πνπ φπνηνο ηε θνξέζεη γίλεηαη
αφξαηνο θαη ηα κπνηίληα πνπ πεηνχλ (Δ βαζηινπνχια πνπ ραιλνχζε ηα
παπνχηζηα ηεο).



Ο ήξσαο ζπλαληά ηπραία δπν αλζξψπνπο πνπ θηινληθνχλ γηα ζπαζί, έλα
θαπέιν θαη έλαλ πεχθν κε καγηθέο ηδηφηεηεο θαη ηνπο εμαπαηά κε πνλεξφ
ηέρλαζκα γηα λα ηνπο ηα πάξεη: «Πάεη θνληά, ηνπο ξσηάεη ηη έρνπλ πνπ
θσλάδνπλ, θη εθείλνη ηνπ ιέλε: „„ΐξε αδεξθέ, λα · έρνπκε απηφλ ηνλ πεχθν,
απηφ ην ζπαζί θη απηφ ην θαπέιν θαη δελ μέξνπκε πψο λα ηα κνηξαζηνχκε‟‟
Σ‟ άθνπζε απηφο, ηνπ ‟ξζε λα γειάζεη πνπ θάζνληαη θαη ζθνηίδνληαη γηα
ηέηνηεο κηθξνδνπιεηέο, […]. Σφηεο εθείλνη ηνπ εμεγήζεθαλ, πσο φπνηνο έβαδε
ην θαπέιν ζην θεθάιη ηνπ εγηλφληαλε άθαληνο, φπνηνο αλέβαηλε απάλσ ζηνλ
πεχθν θαη ηνλ θνπλνχζε κπνξνχζε λα πάεη εθεί πνπ κειεηνχζε, θαη φπνηνο
βαζηνχζε ην ζπαζί, ζαλ ηνπ έιεγε, φζνη ήηαλε νκπξφο ηνπ ήζειε λα ηνπο
θφςεη. Σ‟ άθνπζε απηά ηα ιφγηα εθείλνο, ζαλ λα ηνπ θαιάξεζε θη
εζπιινγίζηεθε πψο λα ηνπο ηα πάξεη» (18, ΏΣU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο).



Αίλνληαο ν δξάθνο ηα ζαξάληα θιεηδηά ζηνλ Γηαλλάθε, ηνπ εμεγεί:
«„„[…] ην πξψην ληνπιαπάθη ζα βξεο ηα ηζαξνχρηα πνπ άκα ηα θνξείο δελ
αθνχγεζαη, ην ζθνπθάθη, πνπ άκα ην θνξείο δελ θαίλεζαη θαη ην ζπαζί ην
αλίθεην, πνπ άκα ην ηξαβήμεο, ληθάο θαη ζθνηψλεηο φινπο. Να ην θνξέζεηο
θαη λα παο ζην ζηάβιν. Βθεί ζα βξεηο ην άινγν πνπ κηιεί. […]‟‟» (43, ΏΣ
⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).



Ο δξάθνο – αζθεηήο δίλεη δξαθνληίζηα δχλακε ζην ζεηφ ηνπ γην,
θηχλνληάο ηνλ ζην ζηφκα: «Καη χζηεξα ν δξάθνο ην έθηπζε κέζα ζην ζηφκα
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θαη ηνπ έδσζε δξαθνληίζηα δχλακε. Καη ηφηε ην έθεξε πάιη ζηνλ παηέξα ηνπ
ην βαζηιηά. Σνπ ‟δσζε θαη έλα καραηξνχδη θαη ηνπ είπε πσο απηφ ην
καραηξνχδη πνηέ λα κελ ην βγάδεη απφ πάλσ. Καη φζν ην θνξεί θαλέλαλ λα
κελ θνβάηαη» (15, ⃰667A (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ AT/ATU), Σνπ δξάθνπ ν
γηνο).


Ο γέξνο ζην δάζνο δίλεη ζηνλ ήξσα έλα ξαβδί θαη πξνθεηεχεη γηα ηελ
ηχρε ηνπ: «„„Κάκε κνπ ηε ράξε, θέξε κνπ θείλν ην κπαζηνχλη‟‟. Βπήγε ην
παηδί θη έπηαζε ην κπαζηνχλη θαη ην πήαηλε νκπξφο ζην γέξν. Σν κπαζηνχλη
ήηαλε πεληαθφζηεο νθάδεο βαξχ. Σνπ ιέεη ν γέξνο: „„Πήαηλε, παηδί κνπ, θη
εζχ εθηνχ πνπ παο, ζα θπξηέςο ηνλ θφζκν‟‟» (13, ΏΣU650A, άηηηιν).



Δ Πεληάκνξθε δίλεη ην δαρηπιίδη ηεο, πνπ είλαη ράξηζκα ησλ Μνηξψλ
θαη πξνζηαηεχεη φπνηνλ ην θνξά: «Ώπηή ήηαλ ε ηξνκεξή ζηηγκή πνπ
ράλνληαλ νη ήξσεο, επεηδή η‟ άινγά ηνπο δελ έβιεπαλ ζην ζθνηάδη θαη
ρηππνχζαλ απάλσ ζηηο πέηξεο ηξνκαγκέλα, ρσξίο λα πξνρσξνχλ κπξνζηά,
θαη ηνπο πξφθηαηλαλ ηα βνπλά ζην θιείζηκφ ηνπο, θαη κε θξηρηφ ζάλαην ηνπο
έθαλαλ αιεχξη θφθθηλν! Άκα ην ΐαζηιφπνπιν έλησζε ην ζθνηάδη λα ρχλεηαη
γχξσ ηνπ, είδε λα ιακπνθνπάε ην δαρηπιίδη ηεο πεληάκνξθεο, πνπ θνξνχζε
ζην κηθξφ δάρηπιν ηνπ ρεξηνχ ηνπ. ήθσζε ην ρέξη ηνπ ςειά θη έθεμε γχξα –
γχξα, ζα κηθξφο ήιηνο · θη αλ ιίγν παξαπέξα ηνπ ήηαλ λχρηα, νιφγπξά ηνπ
ήηαλ θαζάξηα κέξα» (51, ΏΣU551, Σν αζάλαην λεξφ).



Ο ήξσαο θηάλεη ζην κέξνο πνπ βξίζθεηαη ην ηακαηηθφ ρψκα πνπ
αλαδεηά. Πξφθεηηαη γηα έλα βαζίιεην, φπνπ νη άλζξσπνη έμη κήλεο θνηκνχληαη
θαη έμη κήλεο είλαη μχπληνη. Ο ήξσαο αξξαβσληάδεηαη ηε κηθξφηεξε
θνηκηζκέλε βαζηινπνχια θαη φηαλ ηε θηιά πέθηνπλ απφ ηα κάγνπιά ηεο δπν
ηξηαληάθπιια. ηε δηαδξνκή ηεο επηζηξνθήο, δηαπηζηψλεη φηη είλαη καγηθά:
«Κάκπνζν δξφκν πήγαηλε κέζα ζηηο ιάζπεο, λχρηα, σο πνπ έθηαζε ζ‟ έλα
κέξνο πνπ βνχιηαμε θαη δελ κπνξνχζε λα βγε. Έμαθλα, θεη πνπ πνιεκνχζε
λα βγε θαη πάιεπε, ηνπ πέθηεη απφ ηνλ θφξθν ηνπ ην έλα ην ηξηαληάθπιιν,
θαη ζηε ζηηγκή φιε εθείλε ε ιαζπνπξηά ράζεθε θαη έγηλε ζηέγλε. Σφηε άξρηζε
πάιη λα πηιαιή ην άινγφ ηνπ. […] ιε ηε λχρηα ηνλ θπλεγνχζαλ νη δξάθνη
θαη ην πξσί θφληεςαλ λα ηνλ θηάζνπλ. Σφηε ν θαιφγεξνο είπε κε ην λνπ ηνπ
„„Ώο ξίμσ θαη η‟ άιιν ηξηαληάθπιιν! Ίζσο γιηηψζσ‟‟. Καη κφιηο ην ‟ξημε,
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έγηλε πάιη πίζσ ηνπ ιάζπε λεξνπιή θαη έηζη γιχησζε» (35, ΏΣU551, Ο
θαιφγεξνο).


Ο ήξσαο δεηά απφ ηε γξηά κάγηζζα ηξεηο ηξίρεο ησλ καιιηψλ ηεο, κεηά
απφ ππφδεημε ηεο θφξεο ηεο Μαξηψο: «θψλεηαη απηφο, πάεη ζηε κάλα ηεο.
Λέεη: „„Να κε θάκεηο ηε ράξε, λα κε δψζεηο ηηο ηξεηο άζπξεο ηξίρεο, πνπ ‟ρεηο
ζην θεθάιη ζνπ απάλσ‟‟. „„Ώ! ιέεη, Γηαλλάθε, κεγάιν πξάκα κνπ γχξεςεο‟‟.
„„Να κνπ ηζνη δψζεηο, ιέεη. Σηο ζέισ‟‟. „„Άληε, πάξ‟ ηεο‟‟, ιέεη. Πηάλεη θαη ηηο
δίλεη. Σηο πήξε απηφο, πήγε ζηε γπλαίθα ηνπ. Σν Μαξηψ ην ‟ρε πιηα γπλαίθα
ηνπ. „„Β! ηνπ ιέεη απηή. Σψξα κε θνβάζαη. , ηη ζέιεηο ηψξα θάλεηο. […]‟‟».
Ρίρλνληαο ηηο δχν καγηθέο ηξίρεο, ν ήξσαο θαηαθέξλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη
θαη ηνπο δχν αδχλαηνπο άζινπο πνπ ηνπ δεηά ν γεξν νξφθνο: θαηαξρήλ λα
θαηαζθεπάζεη έλαλ καξκάξηλν ζηχιν κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηνλ γθξεκίζεη ζπξψρλνληάο ηνλ κε ην κηθξφ ηνπ δάθηπιν θαη
έπεηηα λα θαηαζθεπάζεη έλα θαξάβη, ην νπνίν ζπξψρλεη ζηε ζάιαζζα θαη
πάλσ ζ‟ απηφ θάλεη δεμίσζε γηα ηνλ γεξν νξφθν (21, ΏΣU313, Ο γεξν
νξφθνο).



Ο θχινο (ππεξθπζηθφο αξξαβσληαζηηθφο) δίλεη ζηε ηδεξέληα φηαλ ηε
δηψρλεη κηα καγηθή ηξίρα πνπ πξνθαιεί ηελ εκθάληζή ηνπ: «Άκα ηελ έβγαιε
απφ πάλσ απφ ην θαηαθχδην, ηεο έδσηζ„ε κηαλ dξίρα απφ ην ηζ„εθάιη ηνπ
ηζ„αη ηεζε ιέεη: „„‟Πάξ‟ ηελ απηή ηζ‟αη άκα κε ρξεηαζηήο λα ηελ ηζνπξίζεο
(=θάςεηο) ηζ‟αη ζα παξνπζηαζηψ‟‟» (48, ΏΣ425Κ (ATU884), Σν καεκέλν
παιηθάξη)



Ο ήξσαο, πξηλ θχγεη απφ ηνλ αξάπε γηα λα θεξδίζεη ηε βαζηινπνχια,
ζπκθσλεί καδί ηνπ: «„„Θα θνξηψζσ η‟ άγξηα η‟ αιφγαηα θινπξηά θη‟ φπνηα
ψξα ηζηξψζσ (=θάςσ) δπν ηξίρεο λα θηάζεο‟‟. Μείλαλε ινηπφλ ζχκθσλνη κε
ηνλ αξάπε θαη έθπγε ην παηδί. […] άκα ινηπφλ άξρηζε ν πφιεκνο, ακέζσο ην
παηδί ηζηξψλεη δπν ηξίρεο θαη θηάλεη ν αξάπεο, κπαίλεη ζηε κέζε […]» (49,
ΏΣU302, άηηηιν).



Ο ππεξθπζηθφο ζχδπγνο δίλεη ζηελ εξσίδα Μαξγεληίλα καγηθνχο
θαξπνχο πνπ πξνθαινχλ ηελ εκθάληζή ηνπ: «„„Πάξε ηψξα δπν θνπληνχθηα θη
αλ θακηά θνξά βξεζείο ζε δχζθνιε πεξίζηαζε, λα ηα πεηάμεηο πίζσ θη εγψ ζα
παξνπζηαζηψ λα ζε γιηηψζσ‟‟ Μφιηο ηα ‟πε απηά, ράζεθε» (37, ΏΣ425D – K
(ATU425D – 884), Ο Μέγαο Ώιέμαλδξνο).
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Δ βαζίιηζζα ησλ κατκνχδσλ – θαηνίθσλ ηνπ θάησ θφζκνπ θαη πεζεξά
ηνπ ήξσα δίλεη ζηε ζχδπγφ ηνπ δπν θνπληνχθηα θαη έλα θαξχδη: «Σν πνπιί
απηφ ήηαλ ε θνπέια ηεο βαζίιηζζαο, πνπ ηελ είραλ καγέςεη. ηαλ κίιεζε ην
βαζηιφπνπιν, ακέζσο

μεκαγεχηεθε. Έγηλε κηα σξαία θνπέια.

Σν

βαζηιφπνπιν ζέιεζε λα ηελ θάλεη γπλαίθα ηνπ. ηαλ επξφθεηην λα θχγνπλ, ε
βαζίιηζζα ηε κεηακφξθσζε πάιη ζε κατκνχ. Σεο έδσζε δπν θνπληνχθηα θαη
έλα θαξχδη. Πήξε ινηπφλ ηε κατκνχ ην βαζηιφπνπιν θαη μεθίλεζαλ» (5,
ΏΣU402, Σα ηξία βαζηιφπνπια). Με ηε βνήζεηα ησλ καγηθψλ θαξπψλ, ην
βαζηιφπνπιν θεξδίδεη ηα ζηνηρήκαηα πνπ βάδεη ν βαζηιηάο γηα ηηο ηξεηο λχθεο
ηνπ θαη θιεξνλνκεί θαη ηε βαζηιεία ηνπ παηέξα ηνπ.


Δ γξηά ζην δάζνο πξνεηδνπνηεί ηνλ ήξσα ζρεηηθά κε απηά πνπ ζα
ζπλαληήζεη ζηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηνπ θαη ηνπ ππνδεηθλχεη ηη λα απνθχγεη
θαη πψο λα ζπκπεξηθεξζεί ζε φ, ηη ζα ζπκβεί. Σνπ ραξίδεη έλα καγηθφ πγξφ
πνπ κεηακνξθψλεη: «„„[…] Θα ζνπ δψθσ φκσο απηφ ην κπνπθάιη θη φηαλ
βάιεηο κηα ζηαγφλα πάλσ ζνπ, ζα ζνπ δψθνπλ απηέο έλα ραζηνχθη θαη ζε
γελείο πνξηνθάιη‟‟» (2, ΏΣU312, Ο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηηο αδειθέο ηνπ). Ο
ήξσαο ρξεζηκνπνηεί ην καγηθφ πγξφ αξρηθά γηα λα απνθχγεη λα ηνλ θάλε νη
δξάθνη – απαγσγείο ησλ αδειθψλ ηνπ θαη αξγφηεξα γηα λα ηνπο εμνληψζεη.



Δ Ώρειψλα ζηέιλεη ηνλ ήξσα ζηνλ αξάπε πνπ βγαίλεη απφ ην λεξφ ηνπ
πνηακνχ, αξρηθά γηα λα ηεο θέξεη έλα θαξχδη, έλα θνπληνχθη θαη έλα άινγν.
πάεη ηνπο θαξπνχο, απφ φπνπ βγαίλνπλ εμαίζηεο θνξεζηέο θαη θνζκήκαηα. Ο
ήξσαο παληξεχεηαη ηελ ππεξθπζηθή θνπέια θαη ηελ παξνπζηάδεη ζηα αδέξθηα
ηνπ. Δ εκθάληζε ηεο Ώρειψλαο πξνθαιεί ηε δήιηα. Ώξγφηεξα, ν ήξσαο ρηππά
ην λεξφ ηνπ πνηακνχ θαη ν αξάπεο ηνπ δίλεη ιίγν καγηθφ πξνδχκη, ην νπνίν
ραξίδεη αθζνλία θαγεηνχ: «Ώθνχ πήξε ην πξνδχκη, ζηέλεη ζεηξά θαδάληα, θαη
βάδεη ζην θάζε θαδάλη ιίγν πξνδχκη. ε ιίγν έβγαιε φ, ηη θαγεηά ππάξρνπλ
ζηνλ θφζκν». Σν ίδην γίλεηαη θαη κε δχν καγηθά θιήκαηα: «Ο αξάπεο ηνχ
δίλεη δπν θιήκαηα θαη ηα θπηεχεη. Μεηά απφ πέληε κέξεο θακψζεθαλ ηα
ζηαθχιηα, έθαγε φινο ν θφζκνο θαη δελ θάλεθε απφ πνχ ηα έθνςαλ» (28,
ΏΣ465C (ATU465), Δ Ώρειψλα).



Δ κάγηζζα θφξε – δξάθνο δίλεη ζηνλ ήξσα κηα καγηθή ζθνχθηα θαη έλα
καγηθφ δηζάθη: «Άκα ηελ εθφξεη, δελ ηνλ εζψξεη θαλέλαο. Όζηεξα ηνπ
έδσθελ έλα δηζάθη καγεκέλν. Άκα ηνπ ειάιεηο: „„Άλνημε δηζάθη κνπ‟‟,
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άλνηγελ θη είρελ κέζα ινγηψ ινγηψ θαγηά» (16, ⃰667B (δελ πεξηιακβάλεηαη
ζηνλ AT/ATU), Δ αθίιεηε).
Οη θαηεγνξίεο καγηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην πιηθφ καο εθηφο απφ
ηα κέξε δψσλ είλαη νη εμήο: κέξε ελδπκαζίαο, φπια – εξγαιεία, αληηθείκελα πνπ
ραξίδνπλ αθζνλία, θνζκήκαηα, δέληξα θαη ινπινχδηα, ηξίρεο, θαξπνί, καγηθφ πγξφ
πνπ κεηακνξθψλεη θαη καγηθφ ξαβδί.
Ώλαθέξζεθε ήδε παξαπάλσ φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο
πξντζηνξηθήο αληίιεςεο ήηαλ φηη ν θπλεγφο θαηάθεξλε λα θνκίδεη πινχζηα ιεία,
επεηδή θαηείρε καγηθή δχλακε πάλσ ζηα δψα, θαη επνκέλσο ηελ ηθαλφηεηα λα ηα
πξνζειθχεη, ιέγνληαο πνιιέο θνξέο κφλν «ηε καγηθή θξάζε πνπ νδεγνχζε ην δψν
κπξνζηά απφ ην βέινο ηνπ».343 Αελ ζεσξνχληαλ θαζφινπ ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ
εξγαιείσλ. Με ηελ πξφνδν φκσο ηεο ηερληθήο θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ
εξγαιείσλ ζπλέβε κία κεηαβνιή θαη κεηάβαζε ησλ ιαλζαζκέλσλ ηδεψλ γηα ηε
θχζε344: «Δ καγηθή δχλακε πνπ απνδηδφηαλ αξρηθά ζην δψν – βνεζφ θαη
κεηαβηβαδφηαλ δηακέζνπ κεξψλ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, κεηαθέξεηαη ηψξα ζην
αληηθείκελν».345 Δ πξνζνρή εζηηάδεηαη ηψξα πιένλ ζηελ νινέλα θαη απμαλφκελε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ, ψζηε πξνθχπηεη ε άπνςε φηη απηά θξχβνπλ
καγηθέο ηδηφηεηεο θαη δπλάκεηο, θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.
Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε ζενπνίεζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ φπισλ ηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ησλ αλζξψπσλ. «Μαδί κε ηηο καγηθέο ηξίρεο, ην
ζενπνηεκέλν εξγαιείν είλαη ην δεχηεξν, κεηαγελέζηεξν ππφζηξσκα ζηελ ηζηνξία ησλ
καγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ εξγαιείνπ είλαη ηα αίηηα ηεο ζενπνίεζήο
ηνπ».346 Βξγαιεία θαη φπια πνπ ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ άλζξσπν
εκθαλίδνληαη ηφζν ζηε κπζνινγία (παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηνπο κχζνπο ησλ Ελδηάλσλ
Taulipang), φζν θαη ζην παξακχζη, σο καγηθφ δψξν πνπ ιακβάλεη ν ήξσαο: ζπαζί
πνπ κφιηο βγεη απφ ηε ζήθε ηνπ ή κφιηο δηαηαρζεί απφ ηνλ ήξσα ζθνηψλεη θαη
αηρκαισηίδεη ηνπο ερζξνχο κφλν ηνπ, καζηίγην πνπ ζθνηψλεη φπνηνλ ρηππήζεη, θ. ά.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, αξρίδεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ησλ
αληηθεηκέλσλ πνπ ζην παξακχζη πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε θάπνηνπ φληνο, φπσο νη
ηξίρεο. Βίηε νη ηξίρεο πξνέξρνληαη απφ θάπνην δψν, είηε απφ νπνηνδήπνηε νλ, έρνπλ ηε
δχλακε λα θέξλνπλ κπξνζηά ζηνλ ήξσα νιφθιεξν ην δψν ή ην πιάζκα ζην νπνίν
αλήθνπλ. Μέζα ζηα αληηθείκελα θαηνηθεί κηα δχλακε. Δ δχλακε αξρηθά γίλεηαη
θαηαλνεηή σο έλα δσληαλφ πιηθφ ζψκα, πνπ είλαη νξαηφ. Ώξγφηεξα ε αληίιεςε
αιιάδεη θαη γίλεηαη πην αθεξεκέλε: «κσο ν φξνο δχλακε είλαη αφξηζηνο: γηα λα
εθθξαζηεί δελ παξέρεη νχηε ε γιψζζα, αιιά νχηε θαη ε ζθέςε ελδεδεηγκέλν πιηθφ.
Παξ‟ φια απηά, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία γελίθεπζεο · αιιά απηφο ν
αθεξεκέλνο φξνο ζσκαηνπνηείηαη ζε έλα δσληαλφ νλ, ή αθξηβέζηεξα γίλεηαη
αληηιεπηφο σο δσληαλφ νλ. […] Δ αληίιεςε ηεο δχλακεο σο έλα αφξαην νλ είλαη έλα
πεξαηηέξσ βήκα ζην δξφκν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο έλλνηαο „δχλακε‟, δειαδή γηα ηελ
απψιεηα ηεο νξαηήο ηδέαο θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηεο απφ ηνλ φξν».347 Δ δχλακε
θεχγεη απφ ην εξγαιείν θαη κεηαθέξεηαη εθ λένπ πάλσ ζε έλα αγαπεκέλν
αληηθείκελν, πνπ δελ θέξεη εμσηεξηθά ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε απηή ηεο δχλακεο.
«Ώπηφ είλαη ηφηε ην „καγηθφ‟ αληηθείκελν». 348 Σέηνηα αληηθείκελα είλαη ηα θπιαρηά,
ηα αληηθείκελα πνπ είλαη ε δχλακε ελφο πξνζψπνπ, ηα αληηθείκελα – θεηίρ. Ο Propp
αλαθέξεη ην παξάδεηγκα κηα θπιήο φπνπ ζπγθεθξηκέλα δαθηπιίδηα έρνπλ ηελ
ηδηφηεηα λα ζπλδένπλ απηνχο πνπ ηα θνξνχλ κε ζπγθεθξηκέλα πλεχκαηα.
ην παξακχζη γηα «Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ», ε δξάθαηλα
ππνδεηθλχεη ζηνλ ήξσα λα δεηήζεη απφ ηνλ Νηεξβίο ηα ηζαθκάθηα ηνπ: „„Να ηνπ
γπξέςεηο η‟ άινγν ηνλ ηξηπφδε θαη ηα ηζαθκάθηα θαη ζα ζηα δψζεη, λα παο απφ θάη‟
απ‟ ηνπ βαζηιέ ηα παιάηηα θαη λα κπήμεηο θαξθηά, λα βγεηο απάλσ λα ηζαρηίζεηο θη ν
βαζηιέο ζα θνβεζεί θαη ζα ζ‟ αξσηήζεη πνηνο είζαη […].‟‟ Σν ηζαθκάθη ή ππξηφβνινο
είλαη είδνο αλαπηήξα. Ο αλαπηήξαο εκθαλίδεηαη θάπνηεο θνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ην
θάςηκν ησλ ηξηρψλ ελφο αιφγνπ · «ε ζρεδφλ ζηαζεξή (αιιά φρη απνθιεηζηηθή)
ζχλδεζε ηνπ αλαπηήξα κε ην άινγν εμεγείηαη απφ ηελ πχξηλε θχζε ηνπ αιφγνπ».349
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καγηθφ δαθηπιίδη.
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πσο θαίλεηαη πνιχ ζπρλά ζηα παξαδείγκαηα πνπ παξαζέζακε, πξνυπφζεζε γηα λα
εκθαληζηεί ην πιάζκα πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη, είλαη ην άλακκα ησλ ηξηρψλ.
Βίδακε φηη ν ήξσαο κέζα ζην δάζνο ιακβάλεη απφ ηνλ δσξεηή έλα κπαζηνχλη
πεληαθνζίσλ νθάδσλ. Σν κπαζηνχλη, ην ξαβδί θαη ην θιαδί σο καγηθφ αληηθείκελν
έρεη πξνθχςεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε θαη ηα
θπηά. Αελ πξφθεηηαη φκσο γηα έλα θνηλφ ξαβδί · πξνέξρεηαη απφ έλα αζάλαην δέληξν
θαη ραξίδεη γνληκφηεηα, αθζνλία θαη δσή ζε φπνηνλ ην αθνπκπήζεη. Τπάξρνπλ πνιιέο
αλαθνξέο ζε εζλνγξαθηθά έξγα γηα κηα πξαθηηθή, φπνπ άλζξσπνη, δψα θαη θπηά
καζηηγψλνληαη κε έλα πξάζηλν θιαδί ή ξαβδί γηα λα γίλνπλ πγηείο θαη δπλαηνί.
«Σέηνηεο πεξηπηψζεηο […] δείρλνπλ θαζαξά φηη έηζη κεηαδίδεηαη ε δσηηθή δχλακε ηνπ
θπηνχ ζ‟ απηφλ πνπ ρηππηέηαη απφ απηφ. Σν ίδην απνδίδεηαη θαη ζηηο ξίδεο θαη ηα
βφηαλα».350
Μαγηθφ είλαη έλα αληηθείκελν πνπ έρεη θαηά θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
θεξδεζεί. ην ηειεηνπξγηθφ κχεζεο, ηέηνην ήηαλ, φπσο είδακε παξαπάλσ, ην
αληηθείκελν πνπ παξαδηδφηαλ απφ ηνπο ζπγγελείο ηεο παιαηφηεξεο γεληάο, ελψ ζην
παξακχζη, ηα αληηθείκελα πνπ ραξίδνπλ νη θχξηνη ησλ δψσλ, ε κάγηζζα, νη
επγλψκνλεο λεθξνί έρνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα. «Μαγηθφ είλαη ελ ηέιεη θάζε αληηθείκελν
πνπ πξνέξρεηαη „απφ εθεί‟. „Ώπφ εθεί‟ ζεκαίλεη γηα έλα αξρατθφηεξν ζηάδην „απφ ην
δάζνο‟ κε ην επξχηεξν λφεκα ηεο ιέμεο, αξγφηεξα φκσο ζεκαίλεη έλα αληηθείκελν
πξνεξρφκελν απφ ηνλ άιιν θφζκν, θαη ζηε γιψζζα ηνπ παξακπζηνχ έλα αληηθείκελν
απφ ην πην καθξηλφ βαζίιεην. Αελ θέξλεη μαλά ζηε δσή ηνλ λεθξφ έλα νπνηνδήπνηε
λεξφ, αιιά απηφ πνπ θέξλεη απφ ην πην καθξηλφ βαζίιεην έλα πνπιί.
Ώπφ απηά γίλεηαη θαλεξφ, φηη ππάξρεη κηα νκάδα καγηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ
νπνίσλ νη δπλάκεηο έγθεηληαη ζην γεγνλφο φηη πξνέξρνληαη απφ ην βαζίιεην ησλ
λεθξψλ. Βδψ αλήθνπλ ην λεξφ πνπ επαλαθέξεη ηε δσή θαη ηελ φξαζε, ηα κήια πνπ
ραξίδνπλ λεφηεηα, νη πεηζέηεο ηνπ ηξαπεδηνχ πνπ δίλνπλ γηα πάληα ηξνθή θαη
αθζνλία»,351 θαη γεληθά αληηθείκελα πνπ ραξίδνπλ ζπλερή θαη αζηακάηεην πινχην. Ο
δξάθνο ραξίδεη ζηνλ ήξσα κηα καγηθή βέξγα: « […] πάξε ζπ απηή ηε δηακαληέληα
βέξγα, θαη ζαλ πεηλάζεο, λα ηελ ρηππάο απφ ηε κηα κεξηά, θαη ζάξρεηαη ‟κπξνζηά ζνπ
έλα ηξαπέδη ζηξσκέλν κε θάζε ινγήο θαγεί, κε γιπθίζκαηα θαη κε ην θάζε πξάκκα,
θαη ζαλ ρνξηάζεο, λα ρηππήζεο αθ‟ ηελ άιιε κεξηά, λα ράλεηαη απφ κπξνζηά ζνπ
[…]» (36, ATU725, Ο θαζίδεο).
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Δ. V. Σν δηπιό λεξό
Ξερσξηζηφ αλάκεζα ζηα καγηθά αληηθείκελα είλαη ην δηπιφ λεξφ. Σν λεξφ ηεο
δσήο θαη ην λεξφ ηνπ ζαλάηνπ. «Σα δχν απηά είδε λεξνχ δελ ζηέθνληαη αληίζεηα ην
έλα πξνο ην άιιν, αιιά ζπκπιεξψλνπλ ην έλα ην άιιν».352 Κάλνληαο αλαθνξά ζηηο
πεπνηζήζεηο θαη πίζηεηο ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ γηα απηά ηα λεξά, ν Propp πξνζπαζεί
λα απαληήζεη ηηο εμήο εξσηήζεηο: απφ πνχ πξνέξρεηαη ην θαζέλα απφ απηά; Γηαηί ην
λεξφ εκθαλίδεηαη δηπιφ (δσήο θαη ζαλάηνπ, αδχλακν θαη δπλαηφ); Γηαηί ν λεθξφο δελ
ξαληίδεηαη απιά κε ην λεξφ ηεο δσήο θαη κφλν;
Οη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ ζηε δσή κεηά ηνλ ζάλαην θαη ε πίζηε ηνπο απηή
ζπρλά ζπλδεφηαλ κε ηελ ηδέα χπαξμεο δχν εηδψλ λεξνχ ζην βαζίιεην ηνπ Άδε. Ώπηή
αθξηβψο ε πίζηε απνδεηθλχεηαη θαη απφ κηα κηθξή ρξπζή επηγξαθή πνπ βξέζεθε κέζα
ζε ηάθν, ζηε Λάκκηλα ηεο λφηηαο Εηαιίαο. ‟ απηήλ ζπκβνπιεχνπλ ηελ ςπρή ηνπ
λεθξνχ, φηη ζηελ είζνδν ηνπ Άδε πξφθεηηαη λα δεη δπν πεγέο: κηα αξηζηεξά θαη κηα
δεμηά. ηελ αξηζηεξή πεγή, πνπ είλαη αθξνχξεηε θαη δίπια ηεο έρεη έλα άζπξν
θππαξίζζη, ε ςπρή δελ πξέπεη λα δψζεη θακία ζεκαζία, αιιά λα ζηξαθεί θαη λα
πιεζηάζεη ηε δεμηά, πνπ έρεη θξνπξνχο. Βθεί ξέεη ην δξνζεξφ λεξφ ηεο ιίκλεο ηεο
Μλεκνζχλεο. ηνπο θξνπξνχο ηεο δεμηάο πεγήο πξέπεη λα απεπζπλζεί κε ηα ιφγηα:
„Πεζαίλσ απφ ηε δίςα! Αψζηε κνπ λα πηψ!‟.353
χκθσλα κε ηε καξηπξία απηήο ηεο επηγξαθήο, ην λεξφ πνπ δελ θξνπξείηαη δελ
θαίλεηαη λα απνηειεί ηδηαίηεξε επεξγεζία γηα ηνλ λεθξφ, ελψ γηα λα πηεί απφ ην άιιν
πνπ θξνπξείηαη, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα αλαθξηζεί. «ην θείκελν δελ πεξηγξάθεηαη
απηφ νχηε σο λεξφ ηεο δσήο, νχηε σο λεξφ ηνπ ζαλάηνπ, αιιά είλαη κηα επινγία γηα
ηνλ λεθξφ, είλαη ην λεξφ γηα ηνπο λεθξνχο ή, δηαθνξεηηθά, ην „λεθξφ‟ λεξφ, ην λεξφ
ηνπ ζαλάηνπ. Μπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη ην λεξφ απηφ αλαπαχεη ηνλ λεθξφ, φηη
ηνπ δίλεη ηνλ νξηζηηθφ ζάλαην ή ην δηθαίσκα λα παξακείλεη ζηελ πεξηνρή ηνχ
Άδε».354 Αελ καζαίλνπκε βέβαηα απφ ην θείκελν ζε ηη ρξεζηκεχεη ην λεξφ ηεο
αξηζηεξήο πεγήο κε ην άζπξν θππαξίζζη. Χζηφζν, κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη
πξφθεηηαη γηα ην λεξφ ηεο δσήο, ην λεξφ δειαδή πνπ πξννξίδεηαη φρη γηα ηηο ςπρέο
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πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ Άδε, αιιά γη‟ απηνχο πνπ ζα επηζηξέςνπλ απφ εθεί ζηνλ πάλσ
θφζκν.
ια ηα παξαπάλσ εμεγνχλ γηαηί ν ήξσαο ζε θάπνηα παξακχζηα ηνπ ξσζηθνχ
πιηθνχ ξαληίδεηαη πξψηα κε ην λεξφ ηνπ ζαλάηνπ θαη έπεηηα κε ην λεξφ ηεο δσήο.
Πξφθεηηαη γηα απεηθφληζε ελφο ηαθηθνχ ηειεηνπξγηθνχ. Ο ήξσαο ζεσξείηαη αιεζηλά
λεθξφο κφλν εθφζνλ ξαληηζηεί κε ην λεξφ ηνπ ζαλάηνπ. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη θαη ην λεξφ ηεο δσήο, ην νπνίν επηδξά κφλνλ εθφζνλ πξνεγνπκέλσο
επηδξάζεη ην λεξφ ηνπ ζαλάηνπ. «Σν λεξφ ηνπ ζαλάηνπ ηνχ δίλεη ην ρηχπεκα ηνπ
ζαλάηνπ, ηνλ κεηαηξέπεη ζε έλαλ θαλνληθφ λεθξφ. Βίλαη έλα είδνο ηειεηνπξγηθνχ
ηαθήο, πνπ αληηζηνηρεί ζην ξάληηζκα κε ρψκα. Μφλνλ ηφηε είλαη έλαο θαλνληθφο
λεθξφο θαη φρη έλα νλ ζε κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε κεηαμχ δχν θφζκσλ, […] Βάλ νη
ππνζέζεηο καο ηζρχνπλ, θσηίδνπλ θάπσο θαη ην αδχλακν θαη ην ηζρπξφ λεξφ. Ώπηά ηα
λεξά βξίζθνληαη αξηζηεξά θαη δεμηά απφ ηνλ λεναθηρζέληα, ή ζην θειάξη ηεο
κάγηζζαο ή θνληά ζην δξάθν». 355 Σν αλ ν ήξσαο πίλεη ην λεξφ ηεο δσήο (γηα ηνπο
δσληαλνχο) ή ην λεξφ ηνπ ζαλάηνπ (γηα ηνπο λεθξνχο) είλαη εμίζνπ δχζθνιν λα
απαληεζεί, φπσο θαη ην αλ ζπληζηά ηειηθά έλαλ λεθξφ ή, αληίζεηα, έλα δσληαλφ
πιάζκα. Μάιινλ «είλαη έλα δσληαλφ πιάζκα, πνπ εηζβάιιεη ζην βαζίιεην ησλ
λεθξψλ ζαλ ηαξαρνπνηφο θαη ιεζηήο».356
Ο Propp θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα κφλν
λεξφ: λεξφ δσήο θαη ζαλάηνπ, αδχλακν θαη δπλαηφ, είλαη ηειηθά έλα θαη ην απηφ. «Ο
θφξαθαο, πνπ πεηάεη θνπβαιψληαο δχν κπνπθαιάθηα, θέξλεη αθξηβψο απηφ ην λεξφ.
Ο λεθξφο πνπ ζέιεη λα εηζέιζεη ζηνλ άιιν θφζκν ρξεζηκνπνηεί ην έλα λεξφ. Ο
δσληαλφο πνπ ζέιεη λα εηζέιζεη πξφσξα εθεί, επίζεο ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα. Ο
άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζην δξφκν γηα ην ζάλαην θαη ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηε δσή
ρξεζηκνπνηεί θαη ηα δχν».357
Φπζηθά, απηφ ην δηπιφ λεξφ, γηα ην νπνίν γίλεηαη εδψ ιφγνο, πξέπεη λα
δηαθνξνπνηεζεί απφ ην αζάλαην λεξό, πνπ αλαζηαίλεη, δσνγνλεί θαη ζεξαπεχεη, θαη ην
νπνίν απνθηάηαη επίζεο ζηνλ θφζκν ηνπ επέθεηλα. Βίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη
ζην ειιεληθφ ιατθφ παξακχζη, δελ εκθαλίδεηαη ην λεξφ κε ηηο δχν εθδνρέο (δσήο ζαλάηνπ), αιιά κφλν σο αζάλαην. «Σν θάξκαθν παλάθεηα, γηα ηα ειιεληθά
παξακχζηα […] είλαη ην αζάλαην λεξφ. Δ απφθηεζή ηνπ απαηηεί γελλαηφηεηα, ηελ
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ππέξβαζε ππεξθπζηθψλ εκπνδίσλ θαη ηελ ζπκβνιή καγηθψλ βνεζψλ. […] Δ
ζπνπδαηφηεηά ηνπ – πνιχηηκν θαη δχζθνιν απφθηεκα – ην θαζηζηά ζπρλά
αληηθείκελν/ θίλεηξν γηα ηε κπεηηθή δηαδξνκή ηνπ παξακπζηαθνχ ήξσα, πνπ είλαη θαη
ν κφλνο πνπ κπνξεί λα ην θέξεη».358
E. VI. πκβνπιέο θαη νδεγίεο ηνπ δσξεηή
ε πνιιά παξαδείγκαηα ηνπ πιηθνχ καο, ν ήξσαο δέρεηαη απφ ηνλ δσξεηή
πνιχηηκεο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Πξνεηδνπνηείηαη γηα
ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξακνλεχνπλ ζην δξφκν ηνπ θαη πψο λα ηνπο απνθχγεη · ν
δσξεηήο ηνχ ππνδεηθλχεη αθφκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα κηιήζεη θαη λα
ζπκπεξηθεξζεί πξνο ηα πιάζκαηα πνπ ζα ζπλαληήζεη – θάπνηεο θνξέο αθφκε θαη
πξνο ηα άςπρα αληηθείκελα – θαη πψο λα αληηκεησπίζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία, ψζηε λα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ ηεο αλαδήηεζήο ηνπ. Πνιχ
ζπρλά, νη ζπκβνπιέο ζπλνδεχνπλ ηα καγηθά δψξα κε ηα νπνία πξνκεζεχεη ηνλ ήξσα.


Μαδί κε ηελ ηξίρα ησλ καιιηψλ ηεο θαη ην καγηθφ ηεο δαθηπιίδη, ε
κνξθε ηνπ ηφπνπ δίλεη ζηνλ ήξσα νδεγίεο, πξνηξέπνληάο ηνλ λα κελ
αλεζπρεί, αιιά λα παίδεη ηνλ ηακπνπξά γηα λα δηαζθεδάδνπλ. Σέινο, ηνπ
απνθαιχπηεη θαη ηη λα θάλεη γηα λα ηε ληθήζεη φηαλ ν παηέξαο ηεο ηνλ βάιεη
λα παιέςεη καδί ηεο: «„„χξε λα πεο ηνπ παηέξα κνπ, ηνπ είπ‟ απηή, πσο
ζέιεηο λα κε πάξεο γηα γπλαίθα, θη φ, ηη ζνπ πε λα ξζήο λα κνπ πεο‟‟ […]
„„Καη γη‟ απηφ ζηελνρσξηέζαη; Παίμε ηνλ ηακπνπξά γξήγνξα λα γιεληήζσκε
ιίγν, θη αχξην πξσί έια απφ δσ‟‟. Έπαημε ηνλ ηακπνπξά ην παηδί φιν ην βξάδπ
θαη γιέληεζαλ · θαη ην πξσί, ζαλ έθεμε, ηνπ έδσζε ε φκνξθε κηα ηξίρα απ‟ ηα
καιιηά ηεο, θαη ηνπ είπε, λα ηελ δέζεη ζην ζπαζί ηνπ θαη ζα ην θφςε ην
θνχηζνπξν. […] „„Να κε ρνινζθάο, κφλν λα παίμεο ηνλ ηακπνπξά, θαη ην
πξσί λα ξζήο απφ δσ‟‟. Σν πξσί πήγε θ‟ ε φκνξθε, ηνπ ‟δσθε ην δαθηπιίδη
ηεο θαη ηνπ είπε λα ην βάιε κέζ‟ ζην λεξφ θαη ζα παγψζε θ‟ έηζη δε ζα ρπζή.
[…] „„Ώπηφ είλαη ην ρεηξφηεξν, ηνπ είπε ε φκνξθε, γηαηί ν Ώξάπεο είκ‟ εγψ,
θαη κνπ δίλνπλ έλα πνηφ θαη γίλνκαη Ώξάπεο · κφλν αχξην λα παο ην παδάξη,
λα πάξεο δψδεθα βνπβαινπέηζηα λα ληχζεο η‟ άινγφ ζνπ · θαη λα θαη ηνχην
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ην καληήιη · φηαλ έξρσκαη εγψ θαηαπάλσ ζνπ, λα κνπ ην δείρλεο, γηα λα κνπ
έξρεζαη ιίγν ζην λνπ, λα κε ζε ζθνηψζσ · θαη λα δνθηκάζεο λα ρηππήζεο η‟
άινγφ κνπ αλάκεζα ζηα θξχδηα, θαη ζα ζθνηψζεο η‟ άινγφ κνπ κε ληθάο
εκέλα‟‟» (41, ATU303, Σα δίδπκα αδέιθηα).


Μηα γξηά θαζνδεγεί ην βαζηιφπνπιν, πεξηγξάθνληάο ηνπ κε ιεπηνκέξεηεο
φζα ζα ζπλαληήζεη ζηε δηαδξνκή: «„„Παηδί κνπ είλαη πνιχ δχζθνιν αιιά ζα
ζε νδεγήζσ. Θα πεξπαηείο αθφκε πνιιέο κέξεο θη απφ καθξηά ζα δεηο έλα
πεξηβφιη κε ςεινχο ηνίρνπο πεξηνξηζκέλν. ηε κέζε έρεη κηα πνξηνθαιηά
[…]‟‟» (47, ATU408, Σν βαζηιφπνπιν θη ε αγέλλεηε).



Οη ηξεηο πεληάκνξθεο βαζηινπνχιεο βνεζνχλ ηνλ ήξσα δίλνληάο ηνπ θαη
ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα ζθνηψζεη ηνπο δξάθνπο πνπ ηηο θξαηνχλ αηρκάισηεο
θαη ζηε ζπλέρεηα νδεγίεο γηα ην πψο ζα βξεη ηε Μέαηλα θαη πψο ζα
θαηνξζψζεη λα ηεο θιέςεη ην αθνίκεην θαληήιη θαη ην άινγφ ηεο: «„„[…] Να
μέξεηο φκσο, πσο αλ δελ ηνπ θφςεηο ην θεθάιη κε ηελ πξψηε ζπαζηά, είζαη
ρακέλνο. Γηαηί αλ γπξέςεηο λα ηνπ δψζεηο θαη δεχηεξε ζπαζηά, αληίο λα
ζθνησζεί, ζα ζεξηέςεη πην πνιχ θαη ζα ζε θάεη […] Να μέξεηο φκσο πσο αλ
έρεη ηα κάηηα ηνπ αλνηρηά, ηφηε θνηκάηαη, αλ ηα ‟ρεη θιεηζηά κε δπγψζεηο
θαζφινπ‟‟. […] „„Σνχηνο (ν δξάθνο) έρεη ηε δχλακε ζηα γφλαηα, ζα ζνπ πεη
λα ζε ςεηξίζεη, θη αλ γειαζηείο θη αθνπκπήζεηο ην θεθάιη ζνπ πά ζηελ πνδηά
ηνπ, ζα ζνπ ιηψζεη ην θεθάιη αλάκεζα ζηα γφλαηά ηνπ. π λα κελ ην
παξαδερηείο, κφλ‟ λα ηνλ βάιεηο λα παιέςεηε, θαη λα θνηηάμεηο λα ηνπ ζπάζεηο
ην ζπαζί ηνπ κε κηα ζπαζηά, γηαηί αλ ηνπ δψζεηο δεχηεξε, ην ζπαζί ζα
ζεξηέςεη θαη ζα ζε ζθνηψζεη‟‟. […] „„Πξφζεμε, ηνχηνο (ν δξάθνο) ζα παιέςεη
κε ηα ρέξηα, εθεί έρεη ηε δχλακε. Θα γπξέςεη, λα ζε ρψζεη κέο ζηε γεο.
Κνίηαμε λα ηνλ ρψζεηο ζπ πξψηνο κε κηα ζθνπληηά, γηαηί αλ ηνπ δψζεηο
δεχηεξε, αληίο λα ρσζεί πάξα κέζα, ζα πεηαρηεί απάλσ θαη ζα ζε πλίμεη. Ώλ
ηνλ ληθήζεηο, ηειεπηαία ζα ‟ρεηο λα παιέςεηο κε ηε Μέαηλα, ηε ζηξίγθια πνπ
‟λαη κάλα ηνπο θη έρεη θαη ηνπο ηξεηο δξάθνπο ζηελ ππεξεζία ηεο‟‟» (45,
ATU550, Σν αθνίκεην θαληήιη).



Ο ζείνο ηνπ ήξσα απνθαιχπηεη ζ‟ απηφλ ηηο αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ηεο
απνζηνιήο πνπ αλέιαβε θαη πξνζπαζεί λα ηνλ απνηξέςεη απφ ην λα
δηαθηλδπλεχζεη ηε δσή ηνπ: «„„Παηδί κνπ, είζαη πνιχ λένο, θη ν δξφκνο πνιχ
κεγάινο. […] Ώπηφο ν δξφκνο ησλ εθηά κεξψλ, παηδί κνπ, δελ είλαη ζαλ ην
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δξφκν πνπ έρεηο θάλεη σο εδψ… Βίλαη δξφκνο γεκάηνο απφ ινγήο ινγηψλ
θαξκαθεξά ζεξία […] Οιίγεο κέξεο έδεζε χζηεξα απ‟ απηφ, θαη ζ‟ απηφ ην
δηάζηεκα πήγαηλαλ ν θφζκνο θαη ηνλ ξσηνχζαλ, γηα λα κάζνπλ ην ηη είδε θαη
άθνπζε, πεξλψληαο αλάκεζα απ‟ απηά ηα βνπλά. Ώπ‟ απηφλ ηνλ ίδην ην ‟καζα
θαη γσ, παηδί κνπ, θαη ζε ζπκβνπιεχσ λ‟ αθήζεο απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη λα
γπξίζεο πίζσ ζην ζπίηη ζνπ‟‟. Σν βαζηιφπνπιν, αθνχνληαο απηέο ηεο
δπζθνιίεο θη απηή ηε ζπκβνπιή, ιππήζεθε θαηάθαξδα, αιιά δελ έραζε
θαζφινπ ην ζάξξνο ηνπ […]» (51, ATU551, Σν αζάλαην λεξφ).


Ο γέξνληαο αζθεηήο νξκελεχεη ηνλ ήξσα θαη ηνπ δείρλεη ην ζεκείν πνπ
βξίζθεηαη ν πχξγνο ηεο Άζπξεο θαη θφθθηλεο: «„„Ώ, παηδί κνπ, λα ζε
ζπκβνπιέςσ. ηνλ θφζκν είλαη. Πήγαλε πνιινί θαη πεξηζζνί λα ηελ πάξνπλε,
κα θαλέλαο δελ είλαη αξθεηφο, γηαηί έρεη κηα κάλα δξαθφληηζζα θαη ηνπο ηξψεη
φινπο‟‟. Σνλ παίξλεη θαη ηνλ αλεβάδεη ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ θαη ηνπ
δείρλεη έλα δάζνο, κηα εμνρή, θαη ηνπ ιέεη: „„‟ απηήλ ηελ εμνρή είλαη έλαο
πχξγνο ρηηζκέλνο, θαη κέζα είλαη ε Άζπξε ζαλ ην ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην
αίκα, θαη ηφζν ςειφο είλαη, πνπ νχηε πνπιί δε θηάλεη λα πάεη, πνπ έρεη έλα
παξάζπξν κνλαρά θη είλαη ηξηγπξηζκέλνο απφ δέληξα, γηα λα κελ ηνλ βξίζθεη
θαλέλαο. […]‟‟» (27, ATU313, Δ Άζπξε ζαλ ην ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην
αίκα).



Δ γξηνχια εκθαλίδεηαη ηξεηο θνξέο θαη δίλεη καγηθά αληηθείκελα ζηνλ
γλήζην βαπηηζηηθφ ηνπ βαζηιηά, θαζεζπράδνληάο ηνλ θαη εμεγψληαο ηνπ ηνλ
ηξφπν πνπ πξέπεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη: «„„[…] θη άκα βγε ε Λάκηα λα παο
απφ πίζσ θαη λα ηεο ξίμεο ηξεηο κε ηε ινπξίδα. Ώπηή ζα ζνπ πε […], κα εζχ
λα κελ ηεο ξίμεο άιιε, παξά λα ηεο πεο: „Μπάκπσ! κηα θνξά γελλήζεθα, κηα
θνξά βαθηίζηεθα, κηα θνξά ζα πεζάλσ‟‟‟. […] „„Να παο λα ηνπ πεο λα ζνπ
δψζε έλα δεπγάξη πνδήκαηα […]. ηαλ ην δπγψζεο, ζα γίλε ηξηγχξσ θσηηά,
ιακπνπξδί, θαη ζηε κέζε ηεο θσηηάο ζα είλαη ην ζεξηφ. Να κε θνβεζήο, παξά
λα δπγψζεο άθνβα θαη λα ηνπ ξίμεο ηξεηο κε ηνχηε ηε βεξγίηζα. […]‟‟. […]
„„ψπα! κελ θιαηο, θ‟ εγψ είκ‟ εδψ γηα ζέλα! Βγψ ζα ζνπ πσ! Να παο θαη λα
ηνπ πεο λα ζνπ δψζε ηξία θνξηψκαηα θξέαο […]. Έπεηηα λα πηάζεο ηνχην ην
δξφκν, πνπ βιέπεο κπξνζηά […] Βθεί πνπ ζα παο ζα βξεο έλα κάξκαξν κε
γξάκκαηα ζην θεθάιη δχν δξφκσλ […]‟‟» (31, ATU531, Δ φκνξθε ηεο γεο).
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Ο Ώε Γηψξγεο δίλεη ζην αηρκάισην βαζηιφπνπιν έλα καραίξη θαη ηνλ
ελζαξξχλεη λα εμνληψζεη ηνλ δξάθν: «„„Πάξε ηνχην ην καραίξη. Κξχς‟ ην
ζηνλ θφξθν ζνπ. ήκεξα ν δξάθνο ζ‟ αξγήζεη λα ‟ξζεη.

Βζχ θαηά ην

ζνχξνππν πάξε ην δξφκν θαη πήγαηλε. […] Σφηε ζα ηνπ πεηο: „„Ώο πάκε,
δξάθν παηέξα, αιιά μέξεηο, δελ έρσ θνπξάγην λα πεξπαηήζσ. ε παξαθαιψ,
βάιε κε πάλσ ζηε ξάρε ζνπ, θη αο πάκε‟‟. Βθείλνο ζα ζε πάξεη πάλσ ζηε ξάρε
ηνπ. Μφιηο πξνρσξήζεηε ιίγν, θξπθά θξπθά βγάιε ην καραίξη θαη θάξθσζέ
ην ζην ιαηκφ ηνπ. Βθεί πάλσ έρεη ηξεηο ηξχπεο. Βζχ θάξθσζε ην καραίξη ζηε
κεζαία ηξχπα. Άθνπζεο;‟‟» (25, ATU567A, Σα δπν αδέιθηα).


Μηα θησρή γξηά ζπζηήλεηαη ζηνλ ήξσα σο ε κεηέξα ηεο Μνίξαο ηνπ. Σνλ
παξεγνξεί, ηνπ παξέρεη ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο γηα ηελ αλαδήηεζή ηνπ θαη
ακέζσο εμαθαλίδεηαη: «„„Πξψηα πξψηα λα βξεηο κηα θνχρηα ληαξί θαη λα ην
θξχςεηο ζηελ ηζέπε ζνπ. Ώπέ ζα πάξεηο δξφκν απνθεηδαλαλάο ην κνλνπάηη.
Ώπφ ην δεξβί ζνπ ρέξη ζα βξεηο κηα ξεκαηηά […]. Ώπέ ζα πνξπαηήζεηο
θάκπνζν δξφκν θαη ζα βξεηο κηα κειηά κε μεξά θχιια θαη ζάπηα κήια νχιν
ζθνπιήθηα. […] Ώπέ ζα βξεηο έλα ζπίηη. Βίλαη ηζε δεβδέθαο ηζε θφξεο κνπ,
ηζε κπεθξνχο, πνπ είλαη ε ηχρε ζνπ. […] Μέζα απφ ηελ πφξηα ζα βξεηο κηα
μπιέληα ζθάια κηζνζαπηζκέλε […]. Ώπέ ζα κπεηο ζε κηα θάκαξα. Βθεί ζα
βξεηο ηε κνίξα ζνπ, πνπ ζα ρνξεχεη κεζπζκέλε […]‟‟» (24, ATU567A, Δ
πεηξσκέλε).



Ο Γηαλλάθεο θαζνδεγείηαη απφ έλα γεξνληάθη πνπ ζπλαληά ηπραία, ιίγν
κεηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ γηα λα αλαδεηήζεη ην νλ ζην νπνίν είλαη ηακέλνο:
«Άξρηζε λα θνπβεληηάδεη κ‟ έλα γεξνληάθη. […] „„Ση ηφλε ζέιεηο ην γεξν
νξφθν; Σφλε μέξσ‟‟. „„Πψο ζα πα λα ηφλε βξσ;‟‟ ιέεη ην παηδί. „„Θα παο ιέεη,
λα παξαγγείιεηο θηξηζηέ, λα θθηάζεηο έλα θαξάβη ηφζεο πήρεο ην κάθξνο θαη
ηφζεο πήρεο ην θάξδνο‟‟. […] Πήγαλε καδί, βξήθαλε ην κάζηνξα, ην
παξαγγείιαλε ην θαξάβη ζ‟ έλα ρξφλν λα είλαη έηνηκν». Σν γεξνληάθη
ζπκβνπιεχεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ήξσα κε πνην ηξφπν λα επηιέμεη ην πιήξσκα
θαη επηβηβάδεηαη καδί ηνπ γηα λα ηνλ ζπλνδεχζεη ζην καθξηλφ λαπηηθφ ηαμίδη.
Μφιηο θηάζνπλ ζην κέξνο πνπ θαηνηθεί ν γεξν νξφθνο, ν Γηαλλάθεο ραξίδεη
κε επγλσκνζχλε ην θαξάβη θαη φζα ρξήκαηα ηνπ έρνπλ πεξηζζέςεη ζην
γεξνληάθη. Λίγν αξγφηεξα, ε κάγηζζα ζπκβνπιεχεη ηνλ ήξσα πψο λα
θαηαθηήζεη ηε κηθξφηεξε θφξε ηεο θαη πσο λα ζηαζεί φηαλ ζπλαληήζεη ην
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γεξν νξφθν. Δ αγαπεκέλε ηνπ Γηαλλάθε, Μαξηψ, ηνπ δίλεη ηειηθά νδεγίεο
γηα ηε ρξήζε ησλ ηξηρψλ πνπ έιαβε ν ήξσαο απφ ηε κεηέξα ηεο: «„„Με
θνβάζαη, ιέεη απηή. Να παο λα ξίμεηο ζ‟ απηφ ην κέξνο κηα ηξίρα, πνπ πήξεο
απ‟ ηε κάλα κνπ, θαη λα πεηο · „ζε δηαηάδσ λα γίλ‟ εδψ έλαο ζηχινο
καξκαξέληνο‟. Καη ζαλ αθνχζεηο λα παξνπζηαζηνχλ αλζξψπνη πνιινί θαη λα
δνπιεχνπλε […] Καη ζπ λα κε γπξίζεηο θη αθνηηάμεηο, γηαηί άκα γπξίζεηο,
ράζεθεο. Να ξίμεηο ηελ ηξίρα, θαη λα ηξέμεηο λα ‟ξζεηο ζε κέλαλε‟‟. […] „„Οπ!
κε ζηελαρσξηέζαη, Γηαλλάθε, ηνπ ιέεη. Να παο λα ξίμεηο ηελ άιιε ηελ ηξίρα
θαη λα πεηο · „ζε δηαηάδσ λα γίλ‟ έλα θαξάβη‟. Καη ζπ λα κε γπξίζεηο πίζσ λα
θνηηάμεηο, γηαηί ράζεθεο‟‟». Γλσξίδνληαο ε Μαξηψ φηη ν παηέξαο ηεο ζθνπεχεη
λα θάεη ηνλ Γηαλλάθε παξά ην γεγνλφο φηη θαηφξζσζε λα θάλεη φ, ηη ηνπ
δήηεζε, ζπκβνπιεχεη ηνλ ήξσα λα δεηήζεη απφ ηε κεηέξα ηεο καγηθά
αληηθείκελα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ θαη ζα ηνπο πξνζηαηεχζνπλ ζηε θπγή
ηνπο (21, ATU313, Ο γεξν νξφθνο).


Δ γξηά ππεξέηξηα κπεί ηε βαζηινπνχια ζηε γλσξηκία κε ην ππεξθπζηθφ
βαζηιφπνπιν, πνπ είλαη αεηφο θαη βαζηιηάο ησλ πνπιηψλ. Κάζε θνξά πνπ
επηζπκεί λα θαιέζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο ζην δσκάηηφ ηεο, ε βαζηινπνχια
εθηειεί έλα κηθξφ ηειεηνπξγηθφ πνπ ηεο δίδαμε ε ππεξέηξηα. Δ απνκφλσζή
ηεο φκσο θηλεί ηελ πεξηέξγεηα ησλ αδεξθψλ ηεο, πνπ φηαλ αλαθαιχπηνπλ
πνηνλ ζπλαληά, απφ ηε δήιηα ηνπο ηξαπκαηίδνπλ ζνβαξά ηνλ αεηφ. Σφηε
απειπηζκέλε ε εξσίδα ζηξέθεηαη ζηελ ππεξέηξηα, ε νπνία ηελ πξνηξέπεη:
«„„Να ζεθσζείο θαη λα πα λα βξεηο πνπ είλαη ην παιάηη ηνπ γηαηί δελ ζα ηνλ
μαλαδείο πηα‟‟» (34, ATU432, Ο βαζηιέαο ησλ πνπιηψλ).



Ο ηπθιφο δξάθνο ζπιαρλίδεηαη ηνλ ήξσα πνπ βαζαλίδεηαη απφ εξσηηθφ
θαεκφ θαη «ηνπ ιέεη λα πάεη ην πξσί πνπ θνιπκπνχλε νη θνπέιεο λα ηδεί πνπ
ζ‟ αθήζνπλ ηα θηεξά ηνπο θαη λα πάξεη ηα θηεξά εθεηλήο πνπ ηνπ αξέζεη θαη
λα ηα θξχςεη, γηαηί αλ ηνλ ηδεί ζα ηνπ η‟ αξπάμεη θαη ζα θχγεη». Ο γηνο ηεο
ρήξαο εθαξκφδεη ηε ζπκβνπιή θαη θαηαθηά ηελ κηθξφηεξε απφ ηηο ηξεηο
θνπέιεο – πεξηζηέξηα. ηαλ αξγφηεξα ε ππεξθπζηθή ζχδπγνο ηνπ ήξσα βξεη
ηειηθά ηα θηεξά ηεο θαη απνδξάζεη, εθείλνο θαηαθεχγεη θαη πάιη ζηνλ ζεηφ
ηνπ παηέξα ηνλ δξάθν, ν νπνίνο ηνλ εθνδηάδεη κε ζηδεξέληα παπνχηζηα θαη
ζηδεξέληα καγθνχξα θαη ηνλ πξνηξέπεη «λα κπεη ζε δξφκν θαη ζα βξεη ηξφπν
λα θηάζεη ζην παιάηη ηεο αγαπεκέλεο ηνπ» (18, ATU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο).

236


Δ γξηά ζηνλ πχξγν κε ηηο λεθξνθεθαιέο δείρλεη ζηελ εξσίδα έλα θνπηί
πνπ πεξηέρεη έλα θξαλίν θαη ηεο απεπζχλεηαη εμεγψληαο ηεο: «„„Να ην
ζπκηάδεηο κέξα θαη λχρηα έλα κήλα, ρσξίο λα ζηακαηήζεηο θαζφινπ‟‟» (Ο
Υξπζνβεξγαξήο). Δ γξηά Ρνδάλζε ζηέιλεη ηνλ Υαξίδεκν ζηνλ γέξν βνζθφ,
πνπ ηνπ δίλεη νδεγίεο: «„„Άθνπζέ κε θαιά παηδί κνπ. Αχζθνιε δνπιεηά έβαιεο
νκπξφο ζνπ. Μα πξφζερε ηα ιφγηα κνπ θαη κε ζθάιεηο νχηε κηα ιέμε, γηαηί ε
πιεξσκή ζνπ ζα είλαη ν ζάλαηνο. Θσξείο εθεηνλέ ην βνπλφ πνπ είλαη
απέλαληη; […] Μα άκα θηάμεηο εθεί, ζα δεηο έλα πεξβφιη ζηε κέζε ηνπ
βνπλνχ, ίδηα ζηελ θνξθή επάλσ. ηελ πφξηα ηνπ πεξηβνιηνχ είλαη έλαο
δξάθνο, πνπ βιέπεη ην πεξβφιη, θη άλζξσπνο δελ εζίκσζε αθφκε πνπ λα κελ
ηνλε θάεη, γηαηί δελ μέξνπλε ην κπζηηθφ ηνπ δξάθνπ […] Ώλέ βγάλεη θσζηέο
απφ ηα ξζνχληα θη είλαη νξζάλνηρηα ηα κάζηα ηνπ, θνηκάηαη. […] Ώλέλ ηνλε
δεηο κε ηα κάζηα θιεηζηά θαη λα ‟λαη ήζπρνο θαη θνηκηζκέλνο, λα κελ
απνθαζίζεηο λα πιεζηάζεηο. […] Βίκαη δεκέλνο κε φξθν βαξχ θαη δελ κπνξψ
λα ζνπ πσ ηίπνηε άιιν […]‟‟» (23, ATU408, Σζε ιεκνληάο ε ζπγαηέξα).



Δ κάγηζζα αξαληάξηζζα «ηνπ έδεημε ηελ θάκαξε θαη ηνπ είπε, αλ δεη ην
δξάθν κε ηα κάηηα θιεηζκέλα, ζα ζεκαίλεη φηη είλαη μχπληνο, αλ ηα ‟ρεη
αλνηρηά, θνηκάηαη». Ο δξάθνο δεηά απφ ηνλ ήξσα λα ηνπ θέξεη ην αζάλαην
λεξφ γηα λα ζεξαπεπηεί ε πιεγή ηνπ θαη ζε αληάιιαγκα ηνπ ππφζρεηαη λα
ειεπζεξψζεη ηηο ζαξάληα αηρκάισηεο θνπέιεο. «Πάεη ακέζσο ζηε
αξαληάξηζζα θαη ηεο ην ιέεη. „„Μνλάρα η‟ άινγν ηνπ δξάθνπ‟‟, ηνπ ιέγεη
εθείλε, „„μέξεη ην δξφκν γηα η‟ αζάλαην λεξφ‟‟» (1, ATU304, Ο αξαληάξεο).



Δ γξηά ζην δάζνο θηινμελεί ηνλ ήξσα θαη δίλνληάο ηνπ έλα καγηθφ πγξφ,
ηνλ θαζνδεγεί σο εμήο: «„„ηαλ πάξεηο απηφ ην δξφκν, ζα ζπλαληήζεηο κηα
γπλαίθα πνπ ζα ‟λαη κέζα ζηε ιάζπε. Θα ζνπ θσλάμεη λα παο λα ηε ζχξεηο,
αιιά λα κελ παο, γηαηί ζα ζε ηξαβήμεη θαη ζέλα κέζα θαη ζα πληγείο. Μεηά ζα
πξνρσξήζεηο θαη ζα δεηο έλα πχξγν. Θα παο λα ρηππήζεηο θη εθεί ζα δεηο ηηο
αδεξθέο ζνπ. Μέζα ζηνλ πχξγν φκσο θαηνηθνχλ θάηη δξάθνη […]‟‟» (2,
ATU312, Ο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηηο αδειθέο ηνπ).



ην παξακχζη γηα «Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ» ε δξάθαηλα δίλεη
ζπκβνπιέο γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο πνπ ηίζεληαη ζηνλ ήξσα: «„„[…] κφλν λα
ζ‟ νξκελέςσ θη αλ ηφλε πάξεηο, ηφλε πήξεο, εηδεκή, αο ιείπεη. Θα παο ζ‟ απηφ
ην πεξβφιη θη αλ ηχρεη θαη ηξαληαληνχληαη ηα θχιια, λα κε κπεηο κέζα, ζαλ ηα
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ηδείο θαη δελ ηξαληαληνχληαη, ηφηεο λα κπεηο. […] θαη ηνλ θαηξφ πνπ ζα
βγαίλεηο φμσ, λα κελ πεηξάμεηο ηίπνηε, γηαηί ζα ζε πηάζνπλ κνλνκηάο‟‟. […]
„„Σψξα ζα ζ‟ νξκελέςσ · ακά λα κελ θάλεηο ζαλ ηελ πνξηνθαιηά. Θα πάξεηο
θείλν ην δξφκν πνπ βιέπεηο θαη ζα πεξπαηείο πελήληα κέξεο θη απφ θεη θη
χζηεξα ζα βξεηο ηα γέληα ηνπ κέζα ζηε ζηξάηα λα ηα ‟ρεη απισκέλα θαη ζα
πεξπαηείο απάλσ ζηα γέληα ελληά ρξφληα, ελληά κήλεο θη ελληά ψξεο. […]‟‟.
[…] „„Σψξα μέξεηο ηη λα θάκεηο; Να ηνπ γπξέςεηο η‟ άινγν ηνλ ηξηπφδε θαη ηα
ηζαθκάθηα […]. Δ θφξε ηνπ θνηκάηαη ζηε δεχηεξε θάκαξε, λα παο λα ηήλε
πάξεηο θαη κνλνκηάο λα θχγεηο‟‟».

238
ΚΔΦΑΛΑΗΟ η΄: Γεύηεξν κέξνο ηνπ ηαμηδηνύ
Ζ δηάβαζε ζην πην καθξηλό βαζίιεην
ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε ηα είδε ηεο δηάβαζεο ηνπ ήξσα πξνο ην
βαζίιεην φπνπ βξίζθεηαη ην αληηθείκελν ή ην πξφζσπν πνπ αλαδεηά. Δ δηάβαζε
ρσξίδεη ζε δχν κέξε ηελ πινθή θαη ζπληζηά ηνλ άμνλά ηεο. «Ο ήξσαο κεηαθέξεηαη,
παξαδίδεηαη ή νδεγείηαη ζηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη ην αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο
(νξηζκφο: ηνπηθή κεηαθίλεζε κεηαμχ δχν βαζηιείσλ, ηαμίδη κε νδεγφ, ζπλζεκαηηθφ
ζεκείν Δ). πλήζσο ην αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο βξίζθεηαη ζε „„άιιν‟‟,
„„δηαθνξεηηθφ‟‟ βαζίιεην. Ώπηφ ην βαζίιεην κπνξεί λα βξίζθεηαη είηε πνιχ καθξηά
θαηά ηνλ νξηδφληην άμνλα, είηε πνιχ ςειά ή βαζηά θαηά ηνλ θάζεην άμνλα.359 Οη
ηξφπνη ζχλδεζεο κπνξνχλ λα είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νκνηφκνξθνη, αιιά γηα ηα
βάζε θαη γηα ηα χςε ππάξρνπλ εηδηθέο κνξθέο: 1) Ο ήξσαο πεηάεη ζηνλ αέξα (Δ1):
πάλσ ζην άινγν, πάλσ ζην πνπιί, κε ηε κνξθή πνπιηνχ, πάλσ ζηελ πιάηε ηνπ
ζηνηρεηνχ ή ηνπ γίγαληα θνθ. Δ πηήζε πάλσ ζε έλα πνπιί θάπνηε ζπλνδεχεηαη απφ
κηα ιεπηνκέξεηα: θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ρξεηάδεηαη λα ην ηαΎδνπλ, ν ήξσαο
παίξλεη καδί ηνπ έλαλ ηαχξν, θηι., 2) ηαμηδεχεη ζηελ μεξά ή ζην λεξφ (Δ2): θαβάια
ζην άινγν, πάλσ ζην θαξάβη, 3) ηνλ νδεγνχλ (Δ3), 4) ηνπ δείρλνπλ ην δξφκν, 5)
ρξεζηκνπνηεί αθίλεηα κέζα επηθνηλσλίαο (Δ5), 6) βαδίδεη πίζσ απφ ηα αηκάηηλα ίρλε
(Δ6): ν ήξσαο θαηαληθά ηνλ θάηνηθν ηεο θαιχβαο ηνπ δάζνπο, απηφο θεχγεη
ηξέρνληαο, θξχβεηαη θάησ απφ κηα πέηξα. Ώθνινπζψληαο ηα ίρλε ηνπ, ν Εβάλ βξίζθεη
ηελ είζνδν πξνο έλα άιιν βαζίιεην».360
χκθσλα κε ηνλ Propp, ηα δηάθνξα θίλεηξα γηα ηε δηάβαζε δεκηνπξγνχλ κηα
λνεηή „ζθαισζηά‟, πάλσ ζηε βάζε ηεο νπνίαο ζπληίζεηαη ηα δηάθνξα παξακπζηαθά
ζέκαηα. «Δ δηάβαζε είλαη ε πιένλ ηνληζκέλε, εμέρνπζα, εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθή
ζηηγκή ηεο αξπαγήο ηνπ ήξσα κέζα ζην ρψξν (κεηαθίλεζε)». 361 Οη κνξθέο ηεο
δηάβαζεο είλαη δπλαηφλ λα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο, λα ζπγρσλεχνληαη θαη λα
αθνκνηψλνπλ ε κία ηελ άιιε. Καη απηφ γηαηί έρνπλ θάηη θνηλφ. «Οπζηαζηηθφ είλαη
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εδψ θάηη άιιν: φιεο νη κνξθέο δηάβαζεο παξαπέκπνπλ ζην ίδην πεδίν πξνέιεπζεο:
πξνέξρνληαη απφ ηηο ηδέεο γηα ην δξφκν ηνπ λεθξνχ πξνο ηνλ άιιν θφζκν, θαη κεξηθέο
αληαλαθινχλ κε αξθεηή αθξίβεηα θαη ηειεηνπξγηθά εληαθηαζκνχ».362
Δ δηάβαζε κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο κεηακφξθσζε ηνπ ήξσα ζε έλα ή
πεξηζζφηεξα δψα. Μέρξη ηελ θαιχβα ηεο κάγηζζαο πεγαίλεη ζπλήζσο πεξπαηψληαο,
αιιά απφ θεη θαη κεηά – αθνχ κάζεη γηα ην καθξηλφ βαζίιεην – αλαιακβάλεηαη ζηνλ
αέξα θαη πεηά πξνο ηα θεη σο δψν. Κάπνηεο θνξέο παξνπζηάδνληαη δψα πνπ δελ είλαη
ηδηαίηεξα γξήγνξα, αιιά καξηπξνχλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηνλ θφζκν ησλ θπλεγψλ
(εξκίλεο, πάπηεο, θάζηνξεο θηι). Πνιχ ζπρλή είλαη ε κεηακφξθσζε ζε αεηφ θαη άιια
πνπιηά θαη αξγφηεξα ζε ηάξαλδν (πξφδξνκνο ηνπ αιφγνπ). Σέινο, ζπλαληνχκε
πεξηπηψζεηο, φπνπ ν ήξσαο κεηακνξθψλεηαη ζε ηξία δηαδνρηθά δψα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο κεηάβαζεο. Δ ηξηπιή ή πνιιαπιή κεηακφξθσζε αληηζηνηρεί ζηηο θάζεηο εμέιημεο
ησλ ηδεψλ θαη πίζηεσλ, εμέιημε πνπ πξνθαλέζηαηα ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ζηα
νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη ζηηο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο (ηνηεκηζκφο,
πξνγνλνιαηξεία/ λεθξνιαηξεία, θνθ). «Με ηελ εκθάληζε ηνπ αιφγνπ ηειεηψλεη ε
ηνηεκηζηηθή παξάδνζε ηεο κεηακφξθσζεο, θαη αξρίδεη θάηη άιιν: ν ήξσαο πιένλ
επηβαίλεη ζην δψν. […] δειαδή κεηαθέξνληαη ζην λέν δψν νη παιηέο κνξθέο ηεο
καγηθήο ρξήζεο θαη αληίζηξνθα, νη λέεο κνξθέο ρξήζεο ελφο δψνπ (ην λα ηππεχεηαη)
κεηαθέξνληαη ζηα πξνγελέζηεξα δψα. Έηζη ηππεχεηαη θαη έλα πνπιί».363 Ώπφ φζα
αλαθέξνληαη εδψ γίλεηαη αληίζηνηρα θαηαλνεηφ, γηαηί ην άινγν πνπ κεηαθέξεη ηνλ
ήξσα ζην πην καθξηλφ βαζίιεην έρεη θηεξά θαη κπνξεί λα πεηάμεη.
η. Η. Ράςηκν κέζα ζε δέξκα δώνπ
Εδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη γηα ην παξακχζη «Ο γηνο ηεο ρήξαο». Ο
ήξσαο πξαγκαηνπνηεί αξρηθά έλα λαπηηθφ ηαμίδη, ζπλνδεχνληαο ηνλ Ββξαίν γηα ηνλ
νπνίν δνπιεχεη. Ώθνχ έθηαζαλ ζηηο παξπθέο ηνπ βνπλνχ, ν Ββξαίνο «ηνλ έδσζε κε
άξκαηα, ηνλ έξαςε κέζα ζ‟ έλα ηνπινχκη θαη ηνλ νξκήλεςε άκα θαηαιάβεη πνπ νη
αεηνί ηνλ ζεθψζαλε θαη ηνλ επήγαλε ζηελ θνξθή ηνπ βνπλνχ, λα ζθίζεη κε ην ζπαζί
ην ηνκάξη θαη λα βγεη έμσ […] Ήξζαλε ηα πεηεηλά ηνπ νπξαλνχ θαη ηνλ ζήθσζαλ θαη
ηνλ αλέβαζαλ πάλσ ζην βνπλφ». Πάλσ ζην βνπλφ πνπ ηνλ εγθαηέιεηςε ν Ββξαίνο
«εθεί πνπ εθνηκνχληαλε θη είρε αθνπκπηζκέλν ην θεθάιη ηνπ ζε κηα πέηξα, […] ηνπ
362
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θάλεθε πσο απηή ε πέηξα εθνπληφηαλε. πιινγίζηεθε ην ινηπφλ κελ ήηαλε θαλέλα
δψν, ηη μέξεηο απνθάησ θαη ηε ζήθσζε ηελ πέηξα. Βθεί γιέπεη έλαλ θαηαξξάθηε πνπ
είρε ζθάια θαη θαηέβαηλε θάησ. Καηεβαίλεη, θαηεβαίλεη, ζαξάληα, πελήληα ζθαιηά,
κεδ‟ εγψ μέξσ πφζα θαη ζην βάζνο βξίζθεη έλα παιάηη».
Ο Propp αθηεξψλεη ζην κνηίβν ηνπ ξαςίκαηνο κέζα ζε δέξκα δψνπ κηα εηδηθή
ππνελφηεηα ζην θεθάιαην κε ηνλ ηίηιν Γηάβαζε. Βμεγεί φηη πξφθεηηαη γηα
κεηαγελέζηεξε εκθάληζε ηεο δηάβαζεο ηνπ ήξσα δηά ηεο κεηακφξθσζεο. Ώπφ ηελ
αξρατθφηεξε εθδνρή, φπνπ ν ήξσαο ιακβάλεη ν ίδηνο ηε κνξθή δψνπ, πξνήιζε ην
κνηίβν ηνπ ήξσα πνπ ξάβεηαη, ηπιίγεηαη ή θνπινπξηάδεηαη κέζα ζην δέξκα ή ην
θνπθάξη ελφο δψνπ θαη ζπλήζσο κεηαθέξεηαη απφ έλα δπλαηφ πνπιί ζην (ρξπζφ)
βνπλφ (ζπλήζσο ν θνξέαο είλαη θφξαθαο ή αεηφο). Σν κνηίβν απηφ αληηθαηέζηεζε
ζηελ αθήγεζε ηε κεηακφξθσζε ζε δψν. Χζηφζν, «ην παιηφ, αξρατθφ κεηαθνξηθφ
δψν, ην πνπιί, δελ έρεη αθφκε μεραζηεί: εκθαλίδεηαη ζην ξφιν ηνπ θνξέα».364
Ώθελφο, ην ηχιηγκα ζε δέξκα δψνπ ζπλαληάηαη ζηα ηειεηνπξγηθά κχεζεο, φπνπ
ζπκβνιίδεη ηελ ηαχηηζε κε ην δψν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη: «Οη κπνχκελνη ρφξεπαλ
ζθεπαζκέλνη κε δέξκαηα ιχθσλ, αξθνχδσλ θαη βνπβαιηψλ, κηκνχληαλ ηηο θηλήζεηο
ηνπο θαη γίλνληαλ ην δψν ηνηέκ».365 Ο J. C. Cooper αλαθέξεη ζρεηηθά: «Δ
ηειεηνπξγηθή εκθάληζε κε δέξκαηα δψσλ ή ςαξηψλ, θηεξψλ θαη κάζθεο δψσλ είλαη
αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε αξραίαο θαη ζακαληθήο ζξεζθείαο. […] Οη ηεξείο ηνπ
Ώηαξγάηε θαη ηνπ Βνάλλεο θνξνχζαλ δέξκαηα ςαξηψλ, ελψ νη ΐάθρεο ειαθίζηα
δέξκαηα θαη νη Ώθξηθαλνί θχιαξρνη δέξκαηα ιηνληαξηνχ. Ώπηέο νη κεηακθηέζεηο
ρξεζηκνπνηνχληαλ ηδηαίηεξα ζε ηειεηέο κχεζεο θαη ζε κπζηηθέο ηειεηέο. Δ ζξεζθεία
ηνπ Μίζξα, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχζε κεηακθηέζεηο δψσλ θαη πνπιηψλ ζηηο
ηειεηέο κχεζεο. Οη κπεηηθέο ηειεηνπξγίεο πεξάζκαηνο απφ ην έλα νληνινγηθφ
επίπεδν ζην άιιν κέζσ ελφο δψνπ – ζπλήζσο αγειάδαο ή ηαχξνπ – είλαη παλάξραηεο
θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο αηγππηηαθνχο κχζνπο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξσηφγνλεο
θπιέο. ηηο κπεηηθέο ηειεηνπξγίεο ζαλάηνπ ν λενθψηηζηνο ζπρλά ηπιηγφηαλ ζ‟ έλα
ζάβαλν απφ δέξκα ηαχξνπ ή αγειάδαο. Άιια δέξκαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο ηειεηέο
ησλ ακάλσλ, ελψ ζηηο θπιεηηθέο ηεξνηειεζηίεο ησλ Ελδηάλσλ ηεο ΐ. Ώκεξηθήο
ρξεζηκνπνηνχληαλ δέξκαηα ιχθνπ».366
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Ώθεηέξνπ, ε αληίιεςε φηη ν λεθξφο κεηελζαξθψλεηαη ζην δψν πνπ ηνλ
πξνζηάηεπε φζν δνχζε θαη αλαγελληέηαη, εθθξάδεηαη ζε κχζνπο θαη ζε έζηκα
εληαθηαζκνχ ιαψλ θπλεγψλ, φπσο νη Βζθηκψνη, ιαψλ κε νηθνλνκηθή βάζε ηελ
θηελνηξνθία, αιιά αθφκε θαη ζε αξραίνπο πνιηηηζκνχο κε βάζε ηε γεσξγηθή
παξαγσγή, φπσο ν αηγππηηαθφο. Σν ζπκβνιηθφ λφεκα ηνπ εζίκνπ είλαη ε ηαχηηζε κε
ην δψν – ζεφ θαη επεξγέηε, ε απφθηεζε ηεο αζαλαζίαο θαη ε πξνζηαζία απφ δαίκνλεο
πνπ θαηαζπαξάζζνπλ ηηο ςπρέο ησλ λεθξψλ. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ηνπ
Propp ζηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, φπνπ ε θάιπςε ησλ ιεηςάλσλ κε δέξκαηα
δψσλ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ αληίιεςε φηη νη αζάλαηνη ζενί θαη εκίζενη
θαιχπηνληαη κε δέξκαηα (Δξαθιήο, Αηφλπζνο).
η. ΗΗ. Πάλσ ζε πνπιί


Ο ήξσαο εηνηκάδεηαη λα ηαμηδέςεη πάλσ ζηνλ αεηφ θαη ην πνπιί ηνλ
θαζνδεγεί. «[…] θη ν γακπξφο ηνπ ΐαζηιηά έβγαιε ην θξέαο ην ςαρλφ απφ η‟
άιιν ην πηζηλφ πνδάξη, θαη ην ‟βαιε κέζα ζην ηνκάξη… Ο Ώτηφο ηνπ ιέγεη
ηφηε: „„Καβαιιίθα ζην ιαηκφ κνπ θαη πάξε ζηελ αγθαιηά ζνπ ην ηνκάξη κε ην
θξέαο‟‟. Έθαλε φπσο ηνπ είπε, θη ν Ώτηφο άξρηζε λ‟ αλεβαίλε, θη φζν αλέβαηλε
η‟ αςήινπ, δεηνχζε θη απφ έλα θνκκάηη θξέαο […]». Φηάλνληαο ζηελ θνξπθή
ηνπ βνπλνχ, ν ήξσαο θνιιάεη μαλά ζηνπο κεξνχο ηνπ ηα αθξσηεξηαζκέλα
κέξε θαη «ηφηε ν Ώτηφο ιέγεη ζην γακπξφ ηνπ ΐαζηιηά: „„Να! ζ‟ απηή γηα ηε
ξάρε είλαη ην παιάηη ηνπ ηδεξέληνπ Ώλζξψπνπ. Πήγαηλε, θη φηαλ κε
ρξεηαζηήο, εδψ ζα βξίζθσκαη…‟‟». Λίγν αξγφηεξα ν αεηφο κεηαθέξεη αθφκε
κηα θνξά ηνλ ήξσα πξνο θαη απφ ην κέξνο πνπ βξίζθεηαη ην αγξηνγνχξνπλν
πνπ κέζα ηνπ είλαη ε δχλακε ηνπ ηδεξέληνπ Ώλζξψπνπ: «Ο άληξαο ηεο
ΐαζηινπνχιαο. βγαίλνληαο απφ ην παιάηη ηνπ ηδεξέληνπ Ώλζξψπνπ,
πεγαίλεη ζηνλ Ώτηφ θαη ηνπ ιέεη ην θαη ην, θαη λα κε παο ζην ιφγγν ηνλ
πιαηχ… Ο Ώτηφο ηνλ πήξε ζηα θηεξά ηνπ θαη ηνλ πάεη. […] Σνπο θφβεη ηα
θεθάιηα θαη ηξέρεη πξνο ην κέξνο πνπ είρε αθήζεη ηνλ Ώτηφ. Ώλεβαίλεη ζηε
ξάρε ηνπ θαη γπξίδεη ζην παιάηη ηνπ ηδεξέληνπ Ώλζξψπνπ». ην ηέινο, ν
ήξσαο θαη ε ΐαζηινπνχια επηζηξέθνπλ πεηψληαο ζην βαζίιεην ηνπ παηέξα
ηεο: «Καη πήξε ηε γπλαίθα ηνπ, αλέβεθαλ θη νη δπν ζηε ξάρε ηνπ Ώτηνχ, θη ν
Ώτηφο ηνπο πήγε ίζηα ζην παιάηη ηνπ ΐαζηιηά, θη έγηλαλ κεγάιεο ραξέο θαη
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κεγάια παλεγχξηα ζ‟ φιε ηελ πνιηηεία θαη ζ‟ φιν ην βαζίιεην» (50, ΏΣU302,
Σα ηξία αδέξθηα θαη νη ηξεηο αδεξθέο).


Ο αεηφο κεηαθέξεη ηνλ αξαληάξε ζηνλ πάλσ θφζκν κε ηε βνήζεηα φισλ
ησλ πνπιηψλ. Ο ήξσαο θνπβαιά καδί ηνπ ηνκάξηα κε ην θξέαο ζαξάληα
θξηαξηψλ, αιιά νη πξνκήζεηεο δελ επαξθνχλ. Σελ θξίζηκε ζηηγκή ν ήξσαο
θφβεη έλα κέξνο απφ ηε ζάξθα ηνπ θαη ην πεηά ζηα πνπιηά. Μεηά ηνλ
αθξσηεξηαζκφ ηνπ πνδηνχ ηνπ ήξσα, ην ελαέξην ηαμίδη ζπλερίδεηαη.
«Βπραξίζηεζε πάξα πνιχ ην ηαπξατηφ θαη η‟ άιια πνπιηά πνπ επέζηξεςαλ
ζηνλ θάησ θφζκν» (1, ΏΣU304, Ο αξαληάξεο).



Δ θνπηζή γεξαθίλα είλαη ε κφλε πνπ γλσξίδεη ην καγηθφ κέξνο πνπ
βξίζθεηαη ε εμσηηθή αξξαβσληαζηηθηά ηνπ ήξσα. Ο αεηφο δηαηάδεη ακέζσο ην
πνπιί λα κεηαθέξεη εθεί ην βαζηιφπνπιν. «Κη αθνχ εδχγσζαλ ζηηο ίιηλεο ηηο
κπίιηλεο, εηξχπεζαλ ηα ζηδεξέληα παπνχηζηα. Πήγε ζηηο ίιηλεο ηηο κπίιηλεο θη
εχξε ηε γπλαίθα ηνπ, νπνχ ήηαλ κε άιιεο εμση‟θέο, θαη ηελ πήξε ζην
βαζίιεηφ ηνπ θαη ηελ εζηεθαλψζ‟θε» (11, ΏΣU552, Σν ιηνληάξη, ην θαπιάλη
θη ν ατηφο).



Ο ήξσαο πξνηξέπεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ λα εηνηκαζηεί γηα ην ηαμίδη ηεο
επηζηξνθήο: «Γχξηζε χζηεξα ζην θνξίηζη θαη ηνπ είπε: „„Υάηληε, εηνηκάζνπ,
πάξε φ, ηη ζέιεη λα πάξεο, γηαηί ζε ιίγν ζα ‟ξζνπλε η‟ άινγα λα καο
πάξνπλε‟‟. Σελ ψξα πνπ εηνηκαδφηαλε ην θνξίηζη, βγήθε ην παηδί φμσ, έθαςε
ην θηεξφ η‟ ατηνχ θαη κπήθε κέζα λα ηδή ηη έθαλε ην θνξίηζη. – ε θάκπνζν
ζθνηείληαζε ην παιάηη απ‟ ηε ζθηά ησλ ατηψλ, πνπ πεηνχζαλε έλα γχξν. Ο
βαζηιηάο ησλ αεηψλ θαηέβεθε ζηελ πφξηα ηνπ παιαηηνχ θαη θψλαμε: „„Κχξηε,
είκαζηε ‟δσ, ηη ζέιεηο απφ καο;‟‟ – Σφηε βγήθε ην παηδί θαη ηνπ είπε: „„Θέισ
λα θάλεηε ηξφπν λα καο πάξεηε λα καο πάηε ζηελ Πφιε‟‟. „„Μεηά ραξάο
ζνπ‟‟, ηνπ είπε ν ατηφο, „„ειάηε θαη κεηο ζα ζαο πάκε φπνπ ζέιεηε‟‟[…] Σελ
ψξα πνπ βγήθαλε φμσ ρακήισζαλ νη ατηνί ράκσ ζηε γε, αλνίμαλε ηα θηεξά
θαη βάιαλε ην παηδί θαη ην θνξίηζη απάλσ θ‟ χζηεξα ζεθσζήθαλε ςειά ζηνλ
νπξαλφ». Δ κνξθε ηεο γεο δελ μέξεη πνπ αθξηβψο ηξέρεη ην λεξφ πνπ
αλαζηαίλεη θαη ζεξαπεχεη θάζε αξξψζηηα · φκσο νη αεηνί θαίλεηαη φηη
γλσξίδνπλ ην ζεκείν θαη ρακειψλνπλ γηα κηα ζηάζε ζ‟ έλα ξέκα θνληά ζην
βξάρν απφ φπνπ ηξέρεη ην αζάλαην λεξφ. «Πήγαλε ηα παηδηά, γεκίζαλε ην
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κπνηηιάθη, αλεβήθαλε πάιη ζηα θηεξά ησλ πνπιηψλ θ‟ εθχγαλε – Κνληά ζην
δεηιηλφ θηάζαλε φμσ απ‟ ηελ Πφιε» (31, ΏΣU531, Δ κνξθε ηεο γεο).
ην κνηίβν ηνπ ξαςίκαηνο αληρλεχεηαη ήδε ε απψιεηα ηεο αξρέγνλεο ηδέαο
ηεο ηαχηηζεο κε ην δψν. Μηα παξφκνηα απψιεηα απεηθνλίδεη ην κνηίβν ζην νπνίν ν
ήξσαο επηβαίλεη ζε έλα δψν γηα ηελ κεηάβαζε, θαη κάιηζηα ζε δψα πνπ παιηά
ζεσξνχληαλ φηη ζπκβφιηδαλ ηνπο λεθξνχο · δειαδή ζε πνπιηά θαη αξγφηεξα ζε δψα
πνπ κπνξεί θαλείο πξαγκαηηθά λα ηππεχζεη. Δ κνξθή ηνπ πνπιηνχ ζπλδέεηαη κε ηελ
αληίιεςε ελφο αραλνχο ρψξνπ, ηδηαίηεξα ηεο ζάιαζζαο. «Βλψ ην ξάςηκν ζε δέξκαηα
ζπλαληάηαη ζε θηελνηξνθηθνχο ιανχο, ην πνπιί είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνπο
πιεζπζκνχο πνπ θαηνηθνχλ ζε παξαζαιάζζηα κέξε».367 ε απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο
δελ ζεσξνχλ φηη ην βαζίιεην ησλ λεθξψλ βξίζθεηαη ζην δάζνο ή θάησ απφ ην έδαθνο,
αιιά πέξα απφ ηνλ νξίδνληα, θαη είλαη ηαπηφρξνλα ην βαζίιεην ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ
λεξνχ. ηελ ηέρλε ησλ ιαψλ απηψλ ζπλαληάκε βάξθεο απφ μχιν, κε ηε κνξθή
πνπιηνχ. Αίπια ζην πνπιί, ππάξρεη θαη ε βάξθα, ή ζπρλά γίλνληαη έλα.368 Σν πνιχ
καθξηλφ βαζίιεην είλαη πνιχ ζπρλά- αιιά φρη πάληα- κέζα ζην παξακχζη ην βαζίιεην
ηνπ ήιηνπ. χκθσλα κε ηνλ Propp, «είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ, φρη σο αληαλάθιαζε
ησλ ηδεψλ γηα ηνλ νπξαλφ θαη ηνπο αζηεξηζκνχο ηνπ, αιιά σο αληαλάθιαζε ηνπ
βαζηιείνπ ησλ λεθξψλ: αθξηβψο ην πνπιί είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ δψν πνπ θέξλεη
εθεί ηνπο λεθξνχο».369
Ώπηφ θαίλεηαη θαζαξά ζε έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην έξγν ηνπ W. Wundt
Μύζνο θαη ζξεζθεία (1910): «ηελ Χθεαλία θαη ζηελ βνξεηνδπηηθή Ώκεξηθή, φπνπ ε
επίδξαζε ησλ κχζσλ γηα ηε θχζε πάλσ ζηηο πίζηεηο γηα ηηο ςπρέο παξαηεξείηαη σο
ζρεδφλ παξάιιειε κε ηελ δεκηνπξγία ηνπο, ε θπξίαξρε ιατθή αληίιεςε, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία νη ςπρέο ησλ πξνγφλσλ ή ησλ πξφζθαηα απνζαλφλησλ πξνζψπσλ δνπλ
κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πνπιηά, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ δηαδεδνκέλν κχζν ζ‟ απηέο
ηηο πεξηνρέο, ν νπνίνο δηεγείηαη φηη ε απνρσξηζκέλε απφ ην ζψκα ςπρή κεηαθέξεηαη
απφ έλα πνπιί ζηνλ ήιην, σο ηνλ κειινληηθφ ηφπν δηακνλήο ηεο».370 Βίλαη απφ πνιχ
παιηά γλσζηφ, φηη ην πνπιί ζπκβνιίδεη ηελ ςπρή ηνπ λεθξνχ, αιιά γηα ηελ θαηαγσγή
απηήο ηεο ηδέαο θπξηαξρνχλ αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο εληειψο ζπγθερπκέλεο
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 260.
Ο Propp ζεκεηψλεη φηη ζηελ Χθεαλία θαη ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Ώκεξηθήο πηζηεχεηαη φηη
ν λεθξφο θάζεηαη ζπλήζσο πάλσ ζε πνπιί, αληίιεςε πνπ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Frobenius
πξνέθπςε απφ ηελ επηξξνή ηνπ ηαμηδηνχ κε βάξθεο.
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απφςεηο.371 Δ ηδέα γηα ηελ ςπρή – πνπιί ή γηα ηελ ςπρή πνπ ηελ κεηαθέξεη έλα πνπιί
ζπλαληάηαη ζηελ Σατηή θαη ζηελ Σφλγθα, ζηε Μηθξνλεζία, ζηνπο κχζνπο ηεο
Χθεαλίαο, ζηνπο ηλδηάληθνπο κχζνπο θαη ζηνπο κχζνπο ηεο βνξεηνδπηηθήο Ώκεξηθήο,
ζηελ Ώίγππην, ζηε ΐαβπιψλα, ζηελ Βιιάδα, ζηε Ρψκε θαη ζηελ αξραηφηεηα
γεληθφηεξα. ιεο νη κνξθέο πνπ ιακβάλεη απηή ε ηδέα ζε φινλ ηνλ θφζκν βξίζθνληαη
θνληά ζην παξακχζη θαη ην εμεγνχλ (ΐηβιίν ησλ λεθξψλ, Ολεηξνθξηηηθφλ ηνπ
Ώξηεκίδσξνπ θνθ). Δ πίζηε φηη έλα πνπιί παξακνλεχεη ηελ ςπρή θαη ηελ θαηαπίλεη
γηα λα ηελ κεηαθέξεη κε αζθάιεηα ζηελ πφιε ησλ λεθξψλ έρεη εηζέιζεη θαη ζε
ηειεηνπξγηθά θαη έζηκα. Σα πνπιηά πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ςπρνπνκπνί είλαη δηάθνξα:
αεηφο, πεξηζηέξη, θφξαθαο, θφθνξαο, ηξνπηθά πνπιηά, γεξάθη. Σειεπηαίν απνκεηλάξη
απηήο ηεο πίζηεο είλαη ε ρξηζηηαληθή πίζηε ζηνπο αγγέινπο, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ ηηο
ςπρέο ζηνλ παξάδεηζν.
η. ΗΗΗ. Πάλσ ζε άινγν
Σν άινγν είλαη κεηαγελέζηεξεο πξνέιεπζεο ζε ζρέζε κε ην πνπιί. ηελ
ελφηεηα γηα ηνλ καγηθφ βνεζφ, αζρνιεζήθακε ήδε κε ηελ αθνκνίσζε ηνπ πνπιηνχ
απφ ην άινγν, θαη αλαθέξζεθε φηη ην θηεξσηφ άινγν είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα
άινγν –πνπιί. Παξαηέζεθαλ επίζεο παξαδείγκαηα απφ ηα λεθξηθά έζηκα ηαθήο ησλ
αιφγσλ καδί κε ηνπο ηππείο πνιεκηζηέο. Θεσξείηαη φηη πεγάδεη σο κνηίβν απφ ηελ ίδηα
πεγή κε ην πξνεγνχκελν: ην ηαμίδη πξνο ηνλ θφζκν ησλ ςπρψλ.372


Σα ηξία άινγα κε ηα ρξπζά θηεξά ξσηνχλ ηνλ ήξσα ηη κπνξνχλ λα ηνπ
πξνζθέξνπλ σο αληάιιαγκα γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο: «„„Αε ζέισ άιιν
ηίπνηα, ηνπο είπε, κφλν λ κε βγάιεηε απφ ηνχην ην βνπλφ‟‟. „„Καβαιίθα
εκέλα‟‟, ηνπ είπε ην πξάζηλν, θη αθνχ ην θαβαιίθεςε, απέξαζε ην βνπλφ θαη

«Ο Wundt γηα παξάδεηγκα ππνζέηεη φηη ε ηδέα ηνπ πνπιηνχ πνπ κεηαθέξεη ςπρέο πξνήιζε απφ ην
φηη θαηά ηελ απνηέθξσζε ηεο ζσξνχ, ε ςπρή αλεβαίλεη ζηνλ θαπλφ. Γξάθεη: „Δ κεηάβαζε ηεο ςπρήο
ζηνλ θαπλφ πνπ αλεβαίλεη απφ ηελ θαηφκελε ζσξφ πξνο ηνλ νπξαλφ, εγγίδεη ήδε ηελ δεχηεξε κνξθή
ζσκαηνπνίεζεο ηεο ςπρήο, …ηελ κεηαβνιή ζε ξαγδαίσο θηλνχκελα δψα, ηδηαίηεξα ζε πνπιηά θαη άιια
ηπηάκελα φληα‟». (W. Wundt, Völkerpsychologie, Mythus und Religion, T. 1, Bd 4, Leipzig 1910, ζ.
157). Ο Propp ζεσξεί απηή ηελ ηδέα σο ην δεχηεξν ζθαιί ησλ ηδεψλ γηα ηε κεηακφξθσζε, πνπ
αλαπηχρζεθαλ ζε λαπηηθνχο ιανχο ή ζε ιανχο παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ.
372
G. Saunier, Διιεληθά Γεκνηηθά Τξαγνύδηα. Τα κνηξνιόγηα, Βθδφζεηο Νεθέιε, Ώζήλα 1999, ζ. 26:
«Έλα θαζηεξσκέλν ζέκα κνηξνινγηνχ, γλσζηφ ζηελ επεηξσηηθή Βιιάδα […] κπζνπνηεί ην θέξεηξν,
απνθαιψληαο ην μπιάινγν. Σν άινγν είλαη ςπρνπνκπφ δψν ζε δηάθνξεο κπζνινγίεο (θαη ζηε
λενειιεληθή, φπνπ ν Υάξνο ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη έθηππνο), θαη ην ζηφιηζκα ηνπ θεξέηξνπ
αληαπνθξίλεηαη ζην ζηφιηζκα ηνπ αιφγνπ, πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
αλαρψξεζεο ζηηο παξαινγέο, θαη θπξίσο ζηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο».
371
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ηνλ θαηέβαζε ζηνλ θάκπν» (19, ΏΣU312, Ο κηθξφο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηελ
αδεξθή ηνπ απφ ην δξάθν).


Μφιηο ην παπαδφπνπιν βνπηά ζηε ζάιαζζα ην ραιηλάξη, πεηηέηαη έλα
άζπξν άινγν κε θηεξά θαη ιέεη „„Κνπκαληάξηδέ κε αθέληε!‟‟. «Σφηε
θαβαιηθεχνπλ θ‟ νη δπν απάλσ, θη σο πνπ λα θιείζνπλ θαη λ‟ αλνίμνπλ ηα
κάηηα ηνπο, πεξλνχλ ζηε ρψξα ηεο φκνξθεο. Καζψο βγαίλνπλ έμσ, γίλεηαη
πάιη έλα ραιηλάξη ην άινγν, θαη ην θπιάγνπλ, θαη κπαίλνπλ απηνί ζηε ρψξα»
(46, ΏΣU516, Σν βαζηιφπνπιν θαη ην παπαδφπνπιν). Βπηζηξέθνπλ κε ηνλ
ίδην αθξηβψο ηξφπν.



Ο ήξσαο αθήλεη ην άινγφ ηνπ θαη παίξλεη ην άινγν ηεο κάγηζζαο, ην
νπνίν μέξεη ην δξφκν θαη κηιάεη: «Ο γηνο ηεο ιηνληάξελαο αθξνάζηεθελ, θη
άκα εθαβαιίθεςε, ηνπ ιαιεί ην άινγν: „„Κιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη θξάηα
θαιά‟‟. Σν άινγν θείλν επήγαηλε ζαλ ηνλ άλεκν. […] ζηε λα δεηο θαη λα
πεηο, επξεζήθαλε ‟πφμσ ‟πν ην παιάηη ηεο αθίιεηεο. Ο γηνο ηεο ιηνληάξελαο
επέδεςελ, θη άλνημελ ηελ θαγθειφπνξηα, θαη κπήθε κεο ζηελ απιή. Σν άινγν
άκα είδελ πσο είλ‟ εζπρία, εζηξάθε κνλαρφ ηνπ ζηελ θπξά ηνπ» (16, ⃰667ΐ
(δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ΏΣ/ATU), Δ αθίιεηε). Ο ήξσαο επηζηξέθεη καδί
κε ηελ αθίιεηε πεδή κέρξη λα θηάζνπλ ζην παιάηη ηεο κάγηζζαο. Σν παιάηη
αξρίδεη ηφηε λα πεξπαηά, κεηαθέξνληαο θαη ηνπο ηξεηο ζην βαζίιεην πνπ
βξίζθεηαη θπιαθηζκέλν ην βαζηιφπνπιν.



Ο Γηαλλάθεο πξνζπαζεί αξρηθά λα πείζεη ην άινγν λα ηνλ βνεζήζεη λα
βξνπλ ην κέξνο πνπ ππέδεημε ε παλέκνξθε θνπέια ζην απαγνξεπκέλν
δσκάηην: «„„Βγψ ζα ζε πάσ φπνπ ζέιεηο, ηνπ ιέεη η‟ άινγν, φιν ηνλ θφζκν
ηνλ μέξσ, κα ηα ρξπζά θιαδηά δελ ηα μέξσ. Παξάηεζε απηή ηελ ηδέα, δε ζα
ζνπ βγε ζε θαιφ. Αε ζα κπνξέζνπκε λα ηα βξνχκε‟‟. Μα ν Γηαλλάθεο είρε
ηελ ηδέα ηνπ θη φιν έιεγε: „„Βγψ ζέισ λα πάκε, ζέισ, θαιφ κνπ άινγν λα
πάκε λα βξνχκε ηα ρξπζά θιαδηά. Πνιχ ζε παξαθαιψ, πήγαηλέ κε!‟‟» (43,
ΏΣ ⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).



Δ κάγηζζα ζπκβνπιεχεη ηνλ ήξσα λα δεηήζεη απφ ηνλ Νηεξβίο ην άινγν
ηνλ „ηξηπφδε‟ θαη ηζαθκάθηα, γηα λα κπνξέζεη λα θεξδίζεη ηε βαζηινπνχια
«πνπ ‟λαη ζε κηα πνιηηεία εηθνζηπέληε κέξεο αιάξγα απφ θεη»: «„„Να ηνπ
γπξέςεηο η‟ άινγν ηνλ ηξηπφδε θαη ηα ηζαθκάθηα θαη ζα ζηα δψζεη, λα παο
απφ θάη‟ απ‟ ηνπ βαζηιέ ηα παιάηηα θαη λα κπήμεηο θαξθηά […]‟‟ […]
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παγαίλεη ζηνπ Νηεξβίο, ηνπ γχξεςε η‟ άινγφ ηνπ θαη ηα ηζαθκάθηα ηνπ, πάεη
θεη ζηνπ βαζηιέ θαη ηνπ πήξε ηελ θφξε». Σν βαζηιφπνπιν κεηαβαίλεη ζηε
καθξηλή πνιηηεία φπνπ δεη ε κειινληηθή ηνπ ζχδπγνο ηππεχνληαο ην καγηθφ
άινγν. Ο ήξσαο επηζηξέθεη καδί κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζην ζεκείν πνπ είραλ
αθήζεη ηα δαθηπιίδηα ηνπο ηα αδέξθηα ηνπ θαη ν ίδηνο, φηαλ είραλ
απνρσξηζηεί γηα λα αλαδεηήζνπλ ηνλ καζηξαπά πνπ έθιεςε ν ρξπζφο αεηφο.
«Καβαιηθεχεη θείλνο ηνλ ηξηπφδη θαη θείλε ζη‟ άιινπ αιφγνπ πνπ ηνπ ‟δσθε
ν βαζηιέο, θηάζαλε ζηνπ Νηεξβίο» (17, ΏΣU550, Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟
αδέξθηα ηνπ).


Δ Ώρειψλα ζηέιλεη ηνλ ζχδπγφ ηεο ζηνλ αξάπε πνπ βγαίλεη απφ ην
πνηάκη γηα λα ηνπ δψζεη έλα άινγν, κε ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα ηαμηδέςεη
ζηνλ θάησ θφζκν λα ζπλαληήζεη ηε λεθξή κεηέξα ηνπ: «Ώπηή ηνλ
ζπκβνχιεςε λα πάε ζηνλ αξάπε λα ηνπ δψζε έλα άινγν λα ην θαβαιιηθέςε
θαη, φηαλ πεγαίλε θάησ, φ, ηη θαη αλ δε λα κε κηιήζε. […] Πεγαίλεη ζηνλ
αξάπε, ηνπ έδσζε ην άινγν, ην ζηφιηζε κε ρξπζά ρηξάκηα θαη ηνπ είπε ηα ίδηα
ιφγηα» (28, ΏΣ465C (ATU465), Δ Ώρειψλα).



ην παξακχζη γηα ηνλ «Καιφγεξν», ν ήξσαο κεηαθέξεηαη πξνο θαη απφ
ην καθξηλφ βαζίιεην φπνπ βξίζθεηαη ην ηακαηηθφ ρψκα πνπ αλαδεηά γηα ηε
ζεξαπεία ηνπ παηέξα ηνπ, ηππεχνληαο ην άινγφ ηνπ. Ώιιά θαη ε εξσίδα ηνπ
παξακπζηνχ «Ο θπξ ΐνξηάο» πξαγκαηνπνηεί έθηππε φιε ηε δηαδξνκή πξνο ην
κέξνο πνπ βξίζθεηαη ην αζάλαην λεξφ.



Ο ήξσαο ηππεχεη ηελ Ώζηξαπή, πνπ είλαη ην κνλαδηθφ άινγν πνπ μέξεη
ην δξφκν γηα ηνλ πχξγν ηνπ ζηνηρεηνχ πνπ θξαηά ην αθνίκεην θαληήιη, ελψ
ζηελ επηζηξνθή ηππεχεη ην άινγν ηεο Μέαηλαο πνπ κηιά: «Κφβεη ηελ
αιπζίδα, παίξλεη ην θιεηδί, αξπάδεη ην θαληήιη. Σξέρεη πηα ζην ζηάβιν,
θαβαιηθεχεη η‟ άινγν, θεχγνπλε ζαλ θαπλφο» (45, ATU550, Σν αθνίκεην
θαληήιη).



Ο αξαληάξεο αθνχ ηαΎζεη ην άινγν ηνπ δξάθνπ ζαξάληα ρνχθηεο ηαγή,
μεθηλνχλ γηα λα αλαδεηήζνπλ ην αζάλαην λεξφ: «Σ‟ άινγν δελ πεξπαηνχζε,
έθεπγε θσηηά. Κακηά θνξά έθηαζαλ ζην κέξνο , πνπ ήηαλ η‟ αζάλαην λεξφ.
Έπξεπε φκσο λα πεξάζνπλ έλα ράνο ζαξάληα κέηξα. „„Κξαηήζνπ θαιά‟‟, είπε
η‟ άινγν, „„γηαηί ζα πεδήμσ απηφ ην ράνο · δξφκνο δελ ππάξρεη‟‟». Ώξγφηεξα,
ν ήξσαο θαηεβαίλεη ζηνλ θάησ θφζκν ζηελ πιάηε ελφο θξηαξηνχ: «Ο

247
αξαληάξεο φκσο πέθηνληαο κέζα ζην πεγάδη έπεζε ςειά ζε ηξία θξηάξηα.
Σν κεγαιχηεξν απ‟ απηά ηνλ θξάηεζε ζην θνξκί ηνπ θαη απαιά ηνλ θαηέβαζε
ζηνλ θάησ θφζκν, ηνλ άθεζε ζηε ζθεπή ηνπ ζπηηηνχ κηαο γξηνχιαο» (1,
ATU304, Ο αξαληάξεο).
η. ΗV. Πάλσ ζε πινίν
Έλα άιιν κέζν πνπ εμππεξεηεί

ηε δηάβαζε είλαη ην θαξάβη. ηε ζρεηηθή

αλάιπζε, ν Propp εζηηάδεη θπξίσο ζην κνηίβν ηνπ ηπηάκελνπ θαξαβηνχ
(ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην ξσζηθφ παξακχζη) θαη ππνζηεξίδεη φηη ε θαηαγσγή απηνχ ηνπ
κνηίβνπ απνδίδεηαη ζην πνπιί θαη εμεγείηαη απφ αθξηβψο απηή ηε καγηθή ηθαλφηεηα
ηνπ θαξαβηνχ λα πεηάεη, φπσο ηα θηεξά ζην θηεξσηφ άινγν. ηα ειιεληθά παξακχζηα
σζηφζν δελ εκθαλίδεηαη ην ηπηάκελν πινίν · φηαλ πξαγκαηνπνηεί λαπηηθφ ηαμίδη, ν
ήξσαο επηβαίλεη ζε ζπλεζηζκέλν θαξάβη, θαΎθη ή βάξθα, γηα ην νπνίν ζηηο Ιζηνξηθέο
ξίδεο γίλεηαη απιψο αλαθνξά.
Εδηαίηεξα ζηελ Χθεαλία θαη ζηε θαλδηλαβία, ε βάξθα ζεσξείηαη σο κέζν
κεηαθνξάο ηνπ λεθξνχ ζηνλ άιιν θφζκν θαη ππάξρεη σο βαζηθφ ζηνηρείν ζε πνιιά
ηειεηνπξγηθά εληαθηαζκνχ.373 Οη βάξθεο θξεκηνχληαη ζε δέλδξα, ζε ζθαισζηέο,
θαίγνληαη ή αθήλνληαη ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αιιά πνιχ
πεξηζζφηεξν ζε απηέο ηεο απνηέθξσζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ζε ζθαισζηά,
αληρλεχεηαη ε πίζηε ζηνλ θχθιν πνπ θάλεη ε ςπρή ζηνλ αέξα. «Ώπηέο νη αληηιήςεηο
πξνέξρνληαη πξνθαλψο απφ ηε κνξθή ηνπ πνπιηνχ, αθφκε θαη αλ δελ ην γλσξίδακε
απηφ απφ ηα μχιηλα γιππηά πνπ θαίλνληαη ζαλ βάξθα κε ζρήκα πνπιηνχ θαη
απεηθνλίδνπλ ην „πινίν ησλ ςπρψλ‟». 374 Δ πίζηε φηη ε βάξθα απηή είλαη ρξπζή,
ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ν λεθξφο κεηαβαίλεη ζην βαζίιεην ηνπ ήιηνπ. ηελ
Ώίγππην ζπγρσλεχηεθε ε βάξθα κε ηνλ ήιην. Σν πινηάξην ησλ λεθξψλ πεξλά πάλσ
απφ ην λεξφ καδί κε ηνλ ήιην.
Παξά ηε λαπηηθή παξάδνζε, ζηελ αξραία Βιιάδα δελ θαίλεηαη λα ππήξραλ
αληίζηνηρα ηειεηνπξγηθά εληαθηαζκνχ θαη απηφ δηφηη ε αληίιεςε γηα φζα ζπκβαίλνπλ
ζηηο ςπρέο κεηά ηνλ ζάλαην ήηαλ δηαθνξεηηθή · δελ ζεσξνχληαλ νηθείν ή ειθπζηηθφ
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Ο Propp αληηθξνχεη ηελ άπνςε ηνπ H. Schurtz γηα ηελ παγθνζκηφηεηα ηεο αληίιεςεο φηη νη ςπρέο
ησλ λεθξψλ κεηαθέξνληαη πάλσ ζε έλα πινίν πξνο ην επέθεηλα. Ώληίζεηα, δηεπθξηλίδεη φηη απηή ε
αληίιεςε έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο ζηνπο ιανχο ησλ λεζηψλ ηεο Χθεαλίαο θαη ζηε θαλδηλαβία.
374
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 264.
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λα μεπξνβνδίδνπλ ηνλ λεθξφ, ηνπνζεηψληαο ην ιείςαλν κέζα ζε βάξθα ή πινίν.375
Πηζηεπφηαλ φηη ε ςπρή πεξλά ζην βαζίιεην ησλ λεθξψλ δηαζρίδνληαο ηελ Ώρεξνπζία
ιίκλε πάλσ ζηε βάξθα ηνπ ζθνηεηλνχ Υάξνληα. ην πιηθφ ηεο εξγαζίαο καο
ζπλαληνχκε ην λαπηηθφ ηαμίδη ζηα παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.


Ο ήξσαο ηαμηδεχεη πάλσ ζην πινίν πνπ λαππήγεζε κε ηηο νδεγίεο ελφο
άγλσζηνπ γέξνπ, ν νπνίνο ηνλ ζπλνδεχεη. «Πέξαζε ν θαηξφο, ηειείσζε ην
θαξάβη, πιέξσζε ην κάζηνξα ν Γηαλλάθεο, ξίμαλε ην θαξάβη ζην γηαιφ, η‟
αξκαηψζαλε, ην θάλαλ έηνηκν. „„Άληε, ιέεη ν γέξνο, λα θάκεηο πιήξσκα, λα
θχγνπκε καδί‟‟». Δ αθήγεζε ηνλίδεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά καθξηλφ
ηαμίδη, παξνπζηάδνληαο ηφζν ηνλ ήξσα φζν θαη ηνπο λαχηεο λα αδεκνλνχλ:
«εθσζήθαλε, θχγαλε, ηαμηδεχαλε έλα κήλα, δπν κήλεο, πέιαγν κεγάιν, νπδέ
μέξα βιέπαλε, νπδέ ζηεξηά, νπδέ ηίπνηα. „„Ώθφκα, ηνπ ιέεη ν Γηαλλάθεο κηα
κέξα ηνπ γέξνπ, αθφκα αξγνχκε λα πάκε;‟‟ „„Ώθφκα θη αθφκα, ιέεη, παηδί
κνπ. Άθξε ην είδεο!‟‟ […] Ώξρίζαλ νη λαχηεο λα γθξηληάδνπλε. „„Οχιν ζα
ηαμηδεχνπκε; ιέγαλε. Αε ζα θηάζνπκε πνηέ ζε ζηεξηά;‟‟». Σφηε ν ήξσαο
ππφζρεηαη λα απμήζεη ηελ ακνηβή ηνπο θαη ηνπο πξνηξέπεη λα θάλνπλ
ππνκνλή. Ώθνχ θηάζνπλ «θσλάδεη θαη ην γέξν, πιεξψλεη θαη ην γέξν, ηνπ
δίλεη θη φζα ιεπηά ηνπ πεξηζζέςαλε, ηνπ δίλεη θαη ην θαξάβη». Σφηε ν ήξσαο
βγαίλεη ζηε ζηεξηά κε κηα βάξθα. ΐξίζθεηαη ζην κέξνο ηνπ γεξν νξφθνπ, ηνπ
ππεξθπζηθνχ πιάζκαηνο ζην νπνίν είλαη ηακέλνο. «Κάζηζε ν θαεκέλνο ν
Γηαλλάθεο ζε κηα πέηξα θη έβιεπε ην θαξάβη πνπ ‟θεπγε. ζν έβιεπε ην
θαξάβη, είρε ζάξξνο. […]» (21, ATU313, Ο γεξν νξφθνο). ηαλ φκσο ην
θαξάβη πιεχζεη θαη απνκαθξπλζεί, ν ήξσαο κφλνο μεθηλά πεδή ηελ αλαδήηεζε
κέζα ζην άγλσζην θαη άγξην κέξνο.



Έλαο θησρφο λένο κπαίλεη ζηελ ππεξεζία θάπνηνπ Ββξαίνπ πνπ έρεη
πνιιά θαξάβηα. Βπηβαίλνπλ καδί ζε έλα απφ απηά θαη αλαρσξνχλ: «Βθάκαλε
έλα σξαίν ηαμηδάθη. […] Ώπφ ηα πνιιά πνπ ηαμίδεπαλ θηάλνπλ απνθάησ απφ
έλα βνπλφ ςειφ ςειφ. Σα πνδάξηα ηνπ εινχδνληαλ ζηνλ αθξφ ηνπ πειάνπ θαη
ε θνξθή ηνπ εράλνληαλ αλάκεζα ζη‟ άζπξα ζχλλεθα πνπ πεξλνχζαλ εθεί
απάλσ» (18, ATU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο). Ο Ββξαίνο ξάβεη κέζα ζε έλα
ηνπινχκη ηνλ λεαξφ θαη ηνλ ζπκβνπιεχεη λα ην ζρίζεη θαη λα βγεη κφιηο νη
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Ο Propp παξαζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ A. V. Boldyrev, ν νπνίνο απνδίδεη απηή ηελ αληίθαζε ζην
γεγνλφο φηη ε ζάιαζζα ήηαλ γηα ηνπο Έιιελεο νπζηαζηηθά έλα μέλν ζηνηρείν, ηελ θνβνχληαλ, δελ ήηαλ
γλήζηνη ζαιαζζνπφξνη.
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αεηνί πνπ ζα ηνλ κεηαθέξνπλ ηνλ αθνπκπήζνπλ ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ.
Σνλ πξνζηάδεη λα ηνπ ξίρλεη θάησ φ, ηη βξεη εθεί. ηαλ ν ήξσαο αλεβαίλεη
βιέπεη φηη ην βνπλφ είλαη γεκάην κε πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη ρξπζάθη. Ο
Ββξαίνο αθνχ γεκίζεη ην πινίν κε ρξπζάθη, εγθαηαιείπεη ηνλ λεαξφ ζηελ
θνξπθή ηνπ βνπλνχ θαη ην θαξάβη απνπιέεη. Ο ήξσαο αξγφηεξα
επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα δηαδξνκή κε ηνλ Ββξαίν, αιιά ηνλ εμαπαηά θαη αθνχ
αλεβεί ζην βνπλφ δελ ηνπ πεηά δηακάληηα θαη ρξπζαθηθά, αιιά ηνλ αθήλεη «λα
θνπηξάεη ην θεθάιη ηνπ».


Ο Γηαλλάθεο, ν γηνο ηεο νξθαλήο, δηαζέηεη ππεξθπζηθή ζσκαηηθή
δχλακε. Πξαγκαηνπνηεί δχν λαπηηθά ηαμίδηα. ην πξψην εμνληψλεη κε ηε
βνήζεηα ελφο καγηθνχ καζηηγίνπ ηα πιεξψκαηα ζαξάληα πεηξαηηθψλ πνπ
επηηίζεληαη ζην πινίν πνπ επηβαίλεη ν ίδηνο. ην δεχηεξν επηηπγράλεη ζηελ
απνζηνιή ηνπ θαη ληθά ηε θνβεξή Γνξγφλα ζην αγχξηζην πέιαγνο, θφβνληάο
ηεο ηα ρέξηα. ηαλ φκσο ηνπ πξνηείλνπλ απφ επγλσκνζχλε λα γπξίζνπλ θαη
λα ηνλ θάλνπλ βαζηιηά, ν ήξσαο αξλείηαη: «Βίπαλε λα γπξίζνπλ. „„Γσ δε
γπξίδσ! ιέεη ν Γηαλλάθεο, κέλα ζα κε βγάιεηε λ‟ απνκείλσ δσ ζ‟ απηά ηα
βνπλά, πνπ θαίλνληαη καθξηά θαη ζεηο γπξίζηε πίζσ. Σα θαΎθηα ηα ραξίδσ
ζηνλ πην γέξν λα ζαο ηα κνηξάζεη. Κάληε ηα φ, ηη ζέιεηε!‟‟» (20, AT301B
(ATU301), Ο Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο).



Ο ήξσαο θαη ν παξάμελνο ζχληξνθνο θαη ζπλέηαηξφο ηνπ αλαρσξνχλ
πξνο ηε ρψξα πνπ ζα μεθηλήζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο: «Σψξα αο αθήζνπκε
κεηο ηνλ θφζκν λα ξσηά, ηη άλζξσπνο είλαη απηφο, πνπ ‟βξε ν γηνο ηνπ βαζηιέ
ζχληξνθν, θαη λα ιέγεη άιινο ην θνληφ ηνπ θη άιιν ην καθξχ ηνπ, θη αο πάκε
καδί κε ηνπο θνιιεγνχδεο καο, κε ην Γπκλφ θαη ην βαζηινπαίδη, πνπ εχξαλ
βάξθα θαη πεξάζαλ πέξα ζηελ Ώλαηνιή. Σν βαζίιεην ηνχην, πνπ ζέιαλ λα παλ
λα ςσλίζνπλ ηα βφδηα, ήηαλ ηέζζεξηο κέξεο καθξηά απφ ηε ζάιαζζα θη φινο ν
δξφκνο, πνπ ζέιαλ λα πάξνπλ, ήηαλ πνιχ άγξηνο. Καβαιιηθέςαλ ην ινηπφλ ηα
άινγα, άκα ήβγαλ απφ ην θαΎθη, θη αξρηλήζαλ θαη δηαβαίλαλ κέζα ζηελ
εξεκία» (7, ΏΣ506Ώ (ATU505), Ο Γπκλφο κε ηε καραίξα). ηελ επηζηξνθή
επηβαίλνπλ θαη πάιη ζε πινίν, πνπ ηνπο κεηαθέξεη ζηελ παηξίδα ηνπ
βαζηιφπνπινπ.



Ο λεαξφο πνπ δελ γλσξίδεη ην θφβν «θαηέβεθε ινηπφλ ζηελ αθξνγηαιηά
κνλαρφο ηνπ θαη είδε απφ καθξηά έλα θαξάβη. Σνπ θψλαμε κ‟ φζε δχλακε είρε
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κέρξη πνπ ηνλ αθνχζαλε θαη πήγαλ θαη ην πήξαλε κέζα ζην θαξάβη». Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ λαπηηθνχ ηαμηδηνχ ληθά ηε γνξγφλα θαη ζψδεη ηηο δσέο ησλ
επηβαηψλ. «ηαλ μάθλνπ παηήζαλε έλα βξάρν. Ώπηφο ηφηε είπε ζην πιήξσκα
λα ηνλ βγάινπλε ζην βξάρν. Αελ ήζειε φκσο θαλείο γηαηί ηνπο έζσζε ηελ δσή.
Ώπηφο φκσο επέκελε θαη ζην ηέινο πηα ηνλ βγάιαλε» (4, ΏΣU326, Ο Φφβνο).
ε φια ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα (κε εμαίξεζε ην πξψην απφ ηα δχν ηαμίδηα
ηνπ Γηαλλάθε ηνπ γηνπ ηεο νξθαλήο) αληρλεχεηαη κηα νκνηφηεηα. Ώλ θαη ζηα
εμσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ εκθαλίδεηαη θαζ‟ φια ξεαιηζηηθφ, ην λαπηηθφ ηαμίδη ζπληζηά
ηξφπν δηάβαζεο ζε έλα καθξηλφ θαη εξεκηθφ κέξνο, φπνπ ν ήξσαο ζπλαληά
ππεξθπζηθά πξφζσπα θαη πιάζκαηα · θάπνηεο θνξέο επηζηξέθεη απφ απηφ έρνληαο
θεξδίζεη κηα ζχδπγν θαη πεξηνπζία. ην παξακχζη «Δ φκνξθε ηεο γεο», ην λαπηηθφ
ηαμίδη έρεη σο πξννξηζκφ ην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ν βαζηιηάο λνλφο, απφ ην νπνίν ν
ήξσαο ζα μεθηλήζεη γηα λα δηαβεί ζην πην καθξηλφ βαζίιεην.
η. V. Πάλσ ζε δέλδξν
ην παξακχζη «Ο γηνο ηεο ρήξαο», ε ππεξθπζηθή ζχδπγνο ηνπ ήξσα βξίζθεη ηα
θηεξά ηεο θαη πεηά καθξηά, παίξλνληαο καδί ηεο ηα δπν παηδηά ηεο. Σφηε ν ήξσαο
επηδίδεηαη ζε αλαδήηεζή ηεο, πξνζπαζψληαο λα βξεη ην καγηθφ κέξνο πνπ ηνπ
ππέδεημε: «ζηα πξάζηλα, ζηα θφθθηλα, ζηνπο άζπξνπο πέληε πχξγνπο». Βπηζθέπηεηαη
μαλά ηνλ ηπθιφ δξάθν πνπ δεη ζην ππφγεην παιάηη κέζα ζην παλχςειν βνπλφ, θαη
απηφο ηνλ εθνδηάδεη κε ζηδεξέληα παπνχηζηα θαη καγθνχξα. Ώξγφηεξα, ζπλαληά ζην
δξφκν ηνπ δπν αλζξψπνπο θαη ηνπο θιέβεη κε ηέρλαζκα ηξία καγηθά αληηθείκελα γηα
ηα νπνία θηινληθνχλ: «Σ‟ άθνπζε απηά ηα ιφγηα εθείλνο, ζαλ λα ηνπ θαιάξεζε θη
εζπιινγίζηεθε πψο λα ηνπο ηα πάξεη […] Σξέρνληαο απηνί λα πηάζνπλ ηε καγθνχξα,
απηφο θνξάεη ην θαπέιν, δψλεηαη ην ζπαζί θαη αλεβαίλεη απάλσ ζηνλ πεχθν θαη
γέλεηαη άθαληνο. […] Βθείλνο πάιε άκα πνπ αλέβεθε ζηνλ πεχθν, ηνπ ιέεη λα πάεη
ζηα πξάζηλα ζηα θόθθηλα, ζηνπο άζπξνπο πέληε πύξγνπο. Ώθφκε δελ είρε θαιά
απνζψζεη ην ιφγν ηνπ θαη λα ζνπ ηνλ, θηάλεη εθεί πνπ είρε κειεηήζεη» (18, ΏΣU400,
Ο γηνο ηεο ρήξαο).
Έλαο άιινο ηξφπνο δηάβαζεο είλαη πάλσ ζε έλα δέλδξν, ην νπνίν λνείηαη θαη
ιεηηνπξγεί σο δηάκεζνο αλάκεζα ζηνλ θφζκν θάησ απφ ηε γε, ζηνλ επίγεην θαη ζηνλ
επνπξάλην θφζκν. Σν δέλδξν έρεη ειάρηζηε ζχλδεζε κε ηε λεθξνιαηξεία, αλ
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εμαηξεζεί βέβαηα ε ηαθή πάλσ ζε δέλδξα ή ζε θνξκνχο δέλδξσλ. Σν δέλδξνελδηάκεζνο φκσο, έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηε ζακαληθή κχεζε θαη κε ηε κνξθή ηνπ
πνπιηνχ απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηεο βάξθαο – θνχθηνπ θνξκνχ, ζηελ νπνία ηνπνζεηεί
θαλείο ηνλ λεθξφ. «Γηα καο πην ελδηαθέξνλ απφ φια είλαη ε ζχλδεζε ηεο αληίιεςεο
ηνπ δέλδξνπ – ελδηάκεζνπ κε ηελ αληίιεςε γηα ην πνπιί». 376 ην παξάδεηγκά καο, ην
καγηθφ πεχθν πεηά κε ηελ ηαρχηεηα ηεο ζθέςεο θαη θέξεη απηφλ πνπ έρεη αλέβεη
επάλσ ηνπ ζε έλαλ άιιν θφζκν. Βίλαη πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ φηη ην δέληξν πνπ
ζεσξείηαη ζηηο ζηβεξηθέο θπιέο σο „δέληξν ηνπ Κφζκνπ‟ είλαη ε πεχθε.
Πξαγκαηνπνηψληαο δε εηδηθή κειέηε ν J. Šternberg θαηέιεμε φηη ε νλνκαζία ηνπ
πεχθνπ ζηηο θπιέο απηέο ζεκαίλεη «δξφκνο». 377
η. VI. θάια θαη ζρνηλί – Αθνινπζώληαο έλαλ νδεγό
ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε δηάβαζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε κηαο ζθάιαο ή ηε
βνήζεηα ελφο ζρνηληνχ. Ο Propp ππνζηεξίδεη φηη ε πξψηε ηζηνξηθή καξηπξία γηα ηε
ζθάια σο ζηνηρείν ζε ηαθηθά έζηκα αληηζηνηρεί ζην εμειηθηηθφ ζηάδην πνπ
εθπξνζσπεί ε αξραία Ώίγππηνο. «Σα κεραληθά κέζα ηεο δηάβαζεο (ζθάιεο, ισξίδεο,
ζρνηληά, αιπζίδεο, γάληδνη θηι.) απνηεινχλ κηα αλαδηακφξθσζε πξνγελέζηεξσλ
αληηιήςεσλ. Καη απηά φκσο, φπσο θαη φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, παξαπέκπνπλ ζην
γεγνλφο φηη εδψ αληηθαηνπηξίδνληαη αληηιήςεηο γηα ην ηαμίδη ζηνλ άιιν θφζκν».378
Σα κέζα απηά γηα ηελ άλνδν ή ηελ θάζνδν ζηνλ „άιιν θφζκν‟ είλαη
κεηαγελέζηεξα θαη πξνδίδνπλ ζπρλά ηελ αξρηθή ηνπο θαηαγσγή απφ άιιεο κνξθέο,
ηδηαίηεξα δε ηε ζχλδεζε κε δψα. «Γηα ηελ θάζνδν ζηνλ ππφγεην θφζκν
ρξεζηκνπνηνχληαη ισξίδεο. „Σφηε ζθέθηεθε, λα ζθάμεη ηα άινγά ηνπ, λα γδάξεη ην
δέξκα ηνπο θαη λα ην θφςεη ζε ισξίδεο θαη λα ηηο πιέμεη γηα λα θηηάμεη έλα θαιαζάθη
θαη λα θαηέβεη ζην ππφγεην βαζίιεην κε απηφ‟. ην θαιαζάθη πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε
ισξίδεο απφ δέξκα αιφγνπ αλαγλσξίδνπκε εχθνια κηα αλαδηακφξθσζε ηνπ
δέξκαηνο, ζην νπνίν ν ήξσαο ηπιίγεηαη». 379 ε άιιν παξάδεηγκα, κεγαιψλνπλ
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μαθληθά ζηα ρέξηα θαη ζηα πφδηα ηνπ ήξσα ζηδεξέληα λχρηα, κε ηα νπνία γαληδψλεηαη
θαη ζθαξθαιψλεη ζην βνπλφ, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξαπέκπεη ζηελ αληίιεςε ηνπ
πνπιηνχ.
ην παξακχζη γηα «ηνλ αδειθφ πνπ γιίησζε ηελ αδειθή ηνπ απφ ην δξάθν», ν
ήξσαο δέλεηαη ζηελ νπξά ελφο θηδηνχ γηα λα θαηαθέξεη λα αλέβεη ζηελ θνξπθή ηνπ
βνπλνχ: «„„Αέζνπ απ‟ ηελ νπξά κνπ‟‟, ηνπ είπε ην θίδη. Κη αθνχ εδέζεθε απ‟ ηελ
νπξά ηνπ, ηνλ αλέβαζε ζηελ θνξθή ηνπ βνπλνχ, θη χζηεξα έθπγε». ηαλ ιίγν
αξγφηεξα ζπλαληά ηελ αδεξθή ηνπ, εθείλε απνξεί γηα ην πσο θαηάθεξε λα θηάζεη σο
εθεί πνπ «κήηε πνπιί δελ εκπνξεί λ‟ αλέβεη». Σαπηφρξνλα κε ηελ αδειθή ηνπ
ειεπζεξψλεη θαη ηξεηο άιιεο αηρκάισηεο βαζηινπνχιεο, πνπ ηηο παίξλνπλ καδί ηνπο
θαζψο επηζηξέθνπλ. «Κη αθνχ πήγαλ ζηελ θνξθή ηνπ βνπλνχ, είδαλ ηα αδέξθηα ηνπ,
πνπ ηνλ θαξηεξνχζαλ απνθάησ ζηε ξίδα ηνπ βνπλνχ · θη εθξέκαζε ηηο ηξηρηέο, θαη
πξψηα εθξέκαζε ηελ αδεξθή ηνπ, χζηεξα ηε κεγαιχηεξε βαζηινπνχια, θαη θψλαμε:
„„Ώπηή είλαη γπλαίθα ηνπ κεγάινπ καο ηνπ αδεξθνχ‟‟. Όζηεξα θξέκαζε ηε κεζηά θαη
θψλαμε: „„Βίλαη γπλαίθα ηνπ κεζηνχ‟‟. Όζηεξα εθξέκαζε ηε κηθξφηεξε θη είπε, πσο
απηή είλαη δηθή ηνπ. αλ είδαλ ηα αδέξθηα ηνπ, πσο ε κηθξφηεξε ήηαλ θαιχηεξε, ηνλ
εθηφλεζαλ θη έθνςαλ ηηο ηξηρηέο θαη ηνλ άθεθαλ πάλσ ζην βνπλφ» (19, ΏΣU312, Ο
κηθξφο αδεξθφο πνπ γιίησζε ηελ αδειθή ηνπ απφ ην δξάθν).
Σελ ψξα πνπ πιέλεη ηα ξνχρα ζην πνηάκη, ηελ πξνζνρή ηεο εξσίδαο ηξαβά
έλαο θάβνπξαο πνπ έρεη ην κέγεζνο ελφο κηθξνχ παηδηνχ. Ο θάβνπξαο πξνρσξά γηα
λα κπεη ζε κηα ηξχπα πνπ βξίζθεηαη εθεί θνληά θαη ε θνπέια ηξέρνληαο απφ πίζσ ηνπ
γηα λα ηνλ πηάζεη κπαίλεη θαη απηή. «Μφιηο φκσο κπήθε, είδε κπξνζηά ηεο ζαξάληα
ζθαιηά. Σα θαηέβεθε θαη βξέζεθε ζε κηα κεγάιε απιή θαη πιάη ηεο ήηαλ έλα κεγάιν
ζπίηη» (54, ATU425Ώ, Σα φξγαλα, ηα ηνχκπαλα θη ν αλεκνγχξηζηνο). Σν ζπίηη απηφ
αλήθεη ζηε κεηέξα ηνπ θάβνπξα, πνπ είλαη κηα γξηά κάγηζζα.
Ο ήξσαο βξίζθεηαη κφλνο πάλσ ζην βνπλφ κε ηνπο πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη ην
ρξπζάθη θαη πεξηπιαληέηαη λεζηηθφο θαη απειπηζκέλνο. «Βθεί πνπ εθνηκνχληαλε θη
είρε αθνπκπηζκέλν ην θεθάιη ηνπ ζε κηα πέηξα, ζαλ λα πνχκε ζε θαλέλα δηακάληη ή
ζε θαλέλα δαθείξη, ηνπ θάλεθε πσο απηή ε πέηξα εθνπληφηαλε. πιινγίζηεθε ην
ινηπφλ κελ ήηαλε θαλέλα δψν, ηη μέξεηο, απνθάησ, θαη ηε ζήθσζε ηελ πέηξα. Βθεί
γιέπεη έλαλ θαηαξξάθηε πνπ είρε ζθάια θαη θαηέβαηλε θάησ. Καηεβαίλεη, θαηεβαίλεη
ζαξάληα, πελήληα ζθαιηά, κεδ‟ εγψ μέξσ πφζα, θαη ζην βάζνο βξίζθεη έλα παιάηη.
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Βθεί θάησ πνπ θαηέβεθε δελ εχξεθε ςπρή, κήηε άλζξσπν κήηε θαλέλαλε» (18,
ΏΣU400, Ο γηνο ηεο ρήξαο).
Ο Γηαλλάθεο βξίζθεη πάλσ ζην βνπλφ κηα καξκάξηλε πιάθα πνπ έρεη ζαξάληα
ραιθάδεο. εθψλεη ηελ πιάθα θαη ηελ πεηά καθξηά. «ΐιέπεη κηα ζθάια, θαηεβαίλεη
ζαξάληα ζθαινπάηηα, βιέπεη κπξνζηά ηνπ έλα ζηελφ πέξαζκα» (20, ΏΣ301ΐ
(ATU301), Ο Γηαλλάθεο ν γηνο ηεο νξθαλήο). Ο ήξσαο έρεη θηάζεη ζηελ ππφγεηα
θαηνηθία ζαξάληα «αληξεησκέλσλ» δξάθσλ. Γίλεηαη ηειηθά κέινο ηεο αδειθφηεηαο.
Ο άθνβνο βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ βξάρν φπνπ απνβηβάζηεθε. «ΐιέπεη απφ δσ
βιέπεη απφ θεη θαη ζην ηέινο είδε ζε κηα κεξηά ηνπ βξάρνπ έλα ραιθά. Πάεη θνληά θαη
ήπηαζε θαη ηνλ ηξαβά. ην ηέινο θαηάθεξε θαη ηνλ ζήθσζε θαη άλνημε κηα πφξηα απ‟
φπνπ είδε κηα ζθάια, ηελ θαηέβεθε θαη βξέζεθε κπξνζηά ζ‟ έλα ζηξσκέλν ηξαπέδη
[…]» (4, ΏΣU326, Ο Φφβνο).
Σν βαζηιφπνπιν αθνινπζεί γηα αξθεηή ψξα ηε ζαΎηα πνπ έρεη ξίμεη. πνπ
ζηακαηήζεη ε ζαΎηα, εθεί βξίζθεηαη ε κειινληηθή ζχδπγφο ηνπ. «Καζψο θάζεζε λα
μεθνπξαζηεί, είδε θνληά ηνπ έλα πειψξην δέληξν. Κνηηάδεη ζακπσκέλνο ην δέληξν θαη
βιέπεη ζηνπο θιάδνπο ηνπ έλα πνπιί, πνπ ζην ξάκθνο ηνπ θξαηνχζε ηε ζαΎηα.
Ώκέζσο ηνπ έξημε κηα ηνπθεθηά, αιιά είδε φηη ην πνπιί νχηε έπεζε θάησ αιιά νχηε
έθπγε. Γη‟ απηφ ινηπφλ ζθέθηεθε φηη ην πνπιί ζα ήηαλ πάλσ ζην δέληξν. Άξρηζε
ινηπφλ λα αλεβαίλεη. Καζψο αλέβαηλε είδε κηα θνπθάια. „„Ώ! εδψ‟‟, είπε „„ζα έρεη
πέζεη‟‟. ηαλ κπήθε ζηελ θνπθάια, είδε κηα ζθάια. Άξρηζε λα θαηεβαίλεη. ηαλ
θαηέβεθε, έθηαζε ζε κηα πνιηηεία πνπ νη θάηνηθνί ηεο ήηαλ κεηακνξθσκέλνη ζε
κατκνχδεο.

ηελ

αξρή

θαηαθνβήζεθε,
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νη
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γιπθνραηξέηεζαλ» (5, ΏΣU402, Σα ηξία βαζηιφπνπια). Πξφθεηηαη γηα ηε δηάβαζε κε
ηε βνήζεηα ελφο νδεγνχ, πνπ θαη πάιη έρεη κνξθή δψνπ. Βδψ εληνπίδνληαη ίρλε ησλ
αληηιήςεσλ γηα ηνπο ςπρνπνκπνχο. Αηαθξίλνληαη ηξεηο κνξθέο: α. ν ήξσαο
κεηακνξθψλεηαη ζε πνπιί θαη πεηά καθξηά, β. ν ήξσαο θάζεηαη πάλσ ζε έλα πνπιί
θαη πεηά καθξηά θαη γ. ν ήξσαο βιέπεη έλα πνπιί θαη ην αθνινπζεί. Έλαλ νδεγφ ησλ
ςπρψλ πξνο ηνλ άιιν θφζκν ζπληζηά θαη ν ζακάλνο, αθφκε θαη απηφο φκσο,
ρξεζηκνπνηεί σο κέζα κεηαθνξάο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε, π.ρ. ηνλ ηάξαλδν θαη
ηε βάξθα. Ο Propp παξαζέηεη ζην ζεκείν απηφ ηε καξηπξία ελφο ζακάλνπ ζε έλα
απφζπαζκα απφ ηε κειέηε ηνπ J. Šternberg „Die Evolution der religiösen
Glaubensvorstellungen‟, Primitive Religion im Lichte der Ethnographie (1936).
χκθσλα κε απηή, ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ επηιέγεη ν ζακάλνο γηα λα κεηαθέξεη κηα
ςπρή ζρεηίδεηαη κε ην επάγγεικα πνπ αζθνχζε ν άλζξσπνο φζν δνχζε. Καζψο ν
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ηχπνο νηθνλνκίαο ελφο ιανχ εμειίζζεηαη, επεξεάδεη ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη
ηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ ζάλαην. «Βθεί φπνπ ην θπλήγη ζηακαηά εληειψο λα παίδεη ξφιν
ζηελ νηθνλνκία, ν νδεγφο ησλ ςπρψλ παίξλεη αλζξψπηλε κνξθή, δελ ράλεη φκσο ηελ
αξρηθή ηνπ ζχλδεζε κε ην δψν».380
Δ πνηθηιία ησλ ηξφπσλ δηάβαζεο νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Propp ζην φηη
κεηαγελέζηεξεο κνξθέο επηθαιχπηνπλ θαη αληηθαζηζηνχλ ηηο παιαηφηεξεο. πνπδαίν
ξφιν ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία παίδνπλ νη εθάζηνηε αιιαγέο ζηηο κνξθέο ηεο
παξαγσγήο. Δ πην αξραία κνξθή είλαη ε ηνηεκηζηηθή αληίιεςε ηεο δηάβαζεο δηά ηεο
κεηακφξθσζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην δψν ηνηέκ ηνπ. Με ηελ εμάιεηςε ηνπ ηνηεκηζκνχ
νη κνξθέο αιιάδνπλ. «Με ηελ εκθάληζε ησλ δψσλ πνπ ηππεχνληαη θαη κε ηελ
ηειεηνπνίεζε ησλ ηξφπσλ κεηαθνξάο αξρίδνπλ λα αιιάδνπλ θαηαξρήλ νη κνξθέο ηεο
δηάβαζεο (θαλείο θάζεηαη πάλσ ζην πνπιί) θαη κεηά θαη ηα ίδηα ηα δψα: εκθαλίδνληαη
ν ηάξαλδνο θαη ην άινγν. Σν άινγν θαη ην πινίν αθνκνηψλνληαη αξρηθά ζην πνπιί θαη
πξνθχπηνπλ ζηε ζπλέρεηα κνξθέο – πβξίδηα».381
ην παξακχζη ηεο «ΐαζηινπνχιαο πνπ ραιλνχζε ηα παπνχηζηα ηεο» ην
ηζνκπαλφπνπιν θαηαθέξλεη λα ηελ αθνινπζήζεη πξνο ην ππεξθπζηθφ κέξνο φπνπ
πνξεχεηαη θνξψληαο κπνηίληα πνπ πεηνχλ. Με απηά «πεξπαηάο ζηνλ αέξα». «Σνπο
αθήλεη γεηα θαη ζαλ αέξαο μερχλεηαη ην θαηφπη ηεο. ηα κηζά ηεο ζάιαζζαο ηελ
πξνθάλεη ιαραληαζκέλνο». Ώμηνζεκείσην είλαη φηη ν ήξσαο αλεβαίλεη ζηελ πιάηε ηεο
θαη θαηεβαίλεη κφλν απφ κηα θνξά ζηνλ αζεκέλην, ζηνλ καιακαηέλην θαη ζηνλ
δηακαληέλην δξφκν, φπνπ απνηππψλνληαη ακέζσο ηα ρλάξηα ηνπ. Δ βαζηινπνχια
δειαδή ηνλ κεηαθέξεη ρσξίο λα ηνλ βιέπεη, θνπβαιψληαο ηνλ: «Μ‟ έλα ζάιην, πεδάεη
ζηελ πιάηε ηεο. Δ βαζηινπνχια λνηψζεη λα βαξχλε. Κπηηάδεη, δε βιέπεη ηίπνηε.
Πξνρσξάεη φιν θαη πην ζηγά, φιν θαη πην θνπξαζκέλα. […] Καβαιιηθεχεη μαλά ηε
βαζηινπνχια, πξνρσξάλε, πξνρσξάλε […]».
η. VII. Ζ θαηάπνζε


Δ βαζηινπνχια ζέηεη σο δνθηκαζία γηα ηνλ κειινληηθφ ζχδπγφ ηεο
ζηνηρήκαηα θξπςίκαηνο. Καηά ηελ ηξίηε πξνζπάζεηά ηνπ λα θξπθηεί
απνηειεζκαηηθά, ν ήξσαο κεηακνξθψλεηαη ζε έλα πνιχ κηθξφ ςαξάθη θαη
θαηαπίλεηαη απφ έλα κεγάιν ςάξη. Δ βαζηινπνχια φκσο θαηαθέξλεη θαη πάιη
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λα ηνλ βξεη: «„„Καη πνπ ηνλ βξήθεο παηδί κνπ;‟‟ „„Βίλαη κέζ‟ ηελ κέζε ηεο
ζάιαζζαο θαη είλαη έλα κηθξφ κηθξφ ςαξάθη θαη ηνλ έρεη θαηαπηή έλα ζεξίν
ηεο ζάιαζζαο θ‟ έλα άιιν ζεξίν ζηάζεθε δίπια ζ‟ απηφ θαη πιάη ηνπο είλαη
έλα άιιν ςαξάθη‟‟. „„Πνιχ παξάμελνο άλζξσπνο απηφο πνπ γίλεηαη ιηνληάξη
θαη αεηφο θαη ςάξη φπνηε ζέιεη‟‟, ιέεη ηφηε ν βαζηιηάο» (32, ΏΣU329, Σν
ιηνληάξη, ν αεηφο, ην κπξκήγθη θαη ην ςάξη).


Ο δξάθνο πνπ έρεη ηελ Παξάκνξθε ζηνλ πχξγν ηνπ, θαηαπίλεη ηα δχν
κεγαιχηεξα βαζηιφπνπια πνπ θηάλνπλ εθεί κε ζθνπφ λα ηελ θαηαθηήζνπλ.
ηαλ φκσο θηάλεη εθεί ν ήξσαο, ρηππψληαο ηνλ δξάθν ζηελ πιάηε, ηνλ
αλαγθάδεη λα εκέζεη ηα αδέξθηα ηνπ: «„„Αξάθν, βνχινκαη λα κε ζε ζθνηψζσ
εηά, κφλν λα πάξσ ηεγ θφξε ζνπ θαη ηνπο αδεξθνχο κνπ, θαη λα θχσ.
Σαινηπνλίο ε θφξ‟ είλε δηθή κνπ πγην, κνλνληά γιήνξα μέξαζέ κνπ εηά θαη η‟
αδέξθηα κνπ‟‟. Ο δξάθνο δελ επξφθηαμε γηα λα θάκε ηνι ιφνλ ηνπ
ηαρηνπνχηηε, θη έξθεηαί ηνπ κηα ζπηά ‟ο ηεο πιάηεο, πνχζειελ ελ ήζειελ,
εμέξαζε ηνλ έλα ηνπ αδεξθφλ. Ξαλάξθεηαί ηνπ άιιε κηα, μαλαμεξλά θαη ηνλ
άιινλ» (26, ΏΣU650Ώ, Ο Ώζζνπνχηηεο).



Βλψ θαηαδηψθεη ηνπο δέθα επηηήδεηνπο αδεξθνχο πνπ πήξαλ απ‟ ηα ρέξηα
ηνπ ηελ φκνξθε βαζηινπνχια, ν δξάθνο ηνπο δεηάεη λα ηνπ δείμνπλ έζησ ην
κηθξφ ηεο δάθηπιν. κσο ηελ θαηαπίλεη ακέζσο: «Σφηε έξρεηαη ν δξάθνο θαη
ριηκηληξά απφ ην ζπκφ ηνπ, ηνπο ιέγεη: „„ΐξε ζθπιηά, δείμηε κνπ ηνπιάρηζην
ην δαρηπιάθη ηεο!‟‟ Λέεη εθείλνο πνπ ήμεξε ηε ζαΎηα: „„Ώο ηελ ηδεί‟‟. Ώπηφο,
πνπ ‟δε ην δαρηπιάθη ηεο, ηε ξνπθά θαη ηελ θαηαπίλεη. Βθείλε ηε ζηηγκή
ξίρλεη ν άιινο ηε ζαΎηα, θαξθψλεη ην δξάθν θαηαθέθαια. Καηεβαίλνπλε,
ζθίδνπλ ηελ θνηιηά ηνπ, βγάδνπλ ηελ θφξε λεθξή. Έξρεηαη ν άιινο, ξίρηεη η‟
αζάλαην ην λεξφ, ηελ αλαζηαίλεη […]» (14, ΏΣU653, Σν πηπίιηζκα ηεο
βαζηινπνχιαο απφ ην δξάθν).
Δ κνξθή ηνπ δξάθνπ πνπ θαηαπίλεη ζπληζηά ηελ αξραηφηεξε κνξθή ηνπ. Ο

Propp ππνζηεξίδεη φηη ε πάιε κε ην ζεξίν θαη ε εμφλησζή ηνπ πξνήιζε απφ ην κνηίβν
ηεο θαηαβξφρζηζεο. Δ θαηάπνζε θαη ε έκεζε ελφο αλζξψπνπ γηλφηαλ πξαγκαηηθά
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ κχεζεο. Μηα πάγηα κνξθή ήηαλ ην ζχξζηκν
δηακέζνπ κηαο θαηαζθεπήο πνπ είρε ηε κνξθή ηνπ ζψκαηνο ελφο θνβεξνχ δψνπ θαη ε
έμνδνο απφ απηή ∙ ππήξρε ε αληίιεςε φηη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη λεαξνί
κπνχκελνη γίλνληαλ εμνινθιήξνπ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη. πρλά, ε απνμεξακέλε
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θνίηε ελφο πνηακνχ, κηα ζπειηά ζηε γε, ή έλα θηίξην ρηηζκέλν απνθιεηζηηθά γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ, έπαηδαλ ην ξφιν ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζεξίνπ. Σν ηέξαο πνπ
θαηάπηλε θαη έβγαδε μαλά ηνπο κπνχκελνπο είρε ζπρλά ηε κνξθή θηδηνχ. 382
Σν λφεκα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ θαλεξψλεηαη κέζα ζε κχζνπο, ησλ νπνίσλ ε
αθήγεζε γηλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κχεζεο. κσο, δελ ηνπο δηεγνχληαλ ζπρλά νη
άλζξσπνη, ήηαλ έλα εμσηεξηθά θαιά θπιαγκέλν κπζηηθφ. Σνπο ήμεξαλ κφλν φζνη
είραλ ππνζηεί ηε κχεζε. Καη φηαλ θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο Βπξσπαίνπο κειεηεηέο
θαη εξεπλεηέο είραλ ήδε απνθνπεί απφ ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο ζχλδεζε κε ην
ηειεηνπξγηθφ. Ο κχζνο έρεη θηάζεη ζηηο κέξεο καο ρσξίο ην ηεξφ ηνπ έλδπκα θαη ζε
απνζπαζκαηηθή κνξθή. Δ ζπκβνιηθή θαηαβξφρζηζε θαη θαηάπνζε λννχληαλ θαη
αληηκεησπηδφηαλ σο επεξγεζία θαη δσξεά: «Δ παξακνλή ζην ζηνκάρη ηνπ δψνπ
ράξηδε ζηνλ κπνχκελν καγηθέο ηθαλφηεηεο θαη εηδηθφηεξα εμνπζία πάλσ ζην δψν. Ο
κπεκέλνο γηλφηαλ έλαο κεγάινο θπλεγφο. Βδψ εκθαλίδεηαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ
παξαγσγή βάζε ηφζν ηνπ ηειεηνπξγηθνχ φζν θαη ηνπ κχζνπ».383 Σν ζθεπηηθφ πάλσ
ζην νπνίν βαζηδφηαλ απηή ε πεπνίζεζε ήηαλ ε πξντζηνξηθή ηδέα φηη θαλείο κπνξεί λα
ηαπηηζηεί κε απηφ πνπ ηξψεη. Γη‟ απηφ θαη ζην ηειεηνπξγηθφ, νη κπνχκελνη έηξσγαλ
θνκκάηηα ηνπ δψνπ – ηνηέκ: γηα λα ελσζνχλ κε απηφ, λα κεηακνξθσζνχλ ζε απηφ θαη
δηακέζνπ ηεο θαηαβξφρζηζήο ηνπο λα γίλνπλ δεθηνί σο κέιε ζηε γελεαινγηθή νκάδα
πνπ απηφ πξνζηαηεχεη. Τπήξρε δειαδή θαη ε ελεξγεηηθή θαη ε παζεηηθή βξψζε.
Ο κχζνο δελ είλαη αθξηβήο απεηθφληζε ηνπ ηειεηνπξγηθνχ, γη‟ απηφ θαη δελ
ζπκθσλνχλ απφιπηα. ηνλ κχζν, ν ήξσαο δελ παξακέλεη απαξαίηεηα ζην ζηνκάρη
ελφο δψνπ, αιιά ζηε θσιηά, ή ζηε ζπειηά ηνπ ή ηπιίγεηαη απφ απηφ. Ο δξάθνληαο
ραξίδεη ηχρε ζην θπλήγη θαη αξγφηεξα ζεξαπεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα
θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο ησλ δψσλ. Με ηελ αλάδπζε θαη αλάπηπμε ησλ γεσξγηθψλ
θαιιηεξγεηψλ, ζην ζηνκάρη ηνπ δξάθνληα δελ βξίζθεηαη πηα ε καγηθή ηθαλφηεηα
ππνηαγήο ησλ δψσλ ζηνλ θπλεγφ, αιιά βξίζθνληαη θαξπνί, ηνπο νπνίνπο ραξίδεη. ε
πνιινχο ιανχο αθφκε θαη ε θσηηά θαη ε ηέρλε ηεο θεξακηθήο ήηαλ ραξηζκέλε απφ ην
382

Ο Propp αλαθέξεη φηη ε ηειεηνπξγηθή θαηαβξφρζηζε έρεη δηαηεξεζεί πεξηζζφηεξν ζηα λεζηά ηεο
Χθεαλίαο. «Δ θαηάπνζε θαη ε έκεζε απεηθνλίδνληαη κε πνιχ δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Γηα παξάδεηγκα, νη
λεφθπηνη πξέπεη λα πιέμνπλ νη ίδηνη ηελ θαιχβα – δψν απφ κέζα. ηαλ ηειεηψζνπλ, είλαη
πεξηθπθισκέλνη απφ απηήλ, βξίζθνληαη ζην ζηνκάρη. Ή θηίδεηαη κηα μχιηλε ζθαισζηά, πάλσ ζηελ
νπνία ζηέθεηαη ν ππεχζπλνο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ. Κάησ απφ απηφλ πεξλνχλ νη λεφθπηνη δηακέζνπ ηεο
ζθαισζηάο. Κάζε θνξά, φηαλ θάπνηνο απφ απηνχο έξρεηαη, ν ππεχζπλνο θάλεη ζαλ λα θαηαπίλεη ή ζαλ
λα πλίγεηαη. Πίλεη κηα γνπιηά απφ έλα θχπειν πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θαξχδα. Μεηά θάλεη φηη
έρεη λαπηία θαη ξαληίδεη ηα αγφξηα κε λεξφ. ην λεζί Ceram, ν κπνχκελνο ξίρλεηαη ηε λχρηα ζην θηίξην
κέζα απφ έλα άλνηγκα, πνπ έρεη κνξθή ζρηζκέλνπ ιαηκνχ θξνθφδεηινπ ή ξάκθνπο. Λέγεηαη γηα ηνλ
λεαξφ φηη ηνλ θαηάπηε ν δηάβνινο […]». Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 284 – 285.
383
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 286.
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ζηνκάρη ηνπ δξάθνληα. Δ θαηαβξφρζηζε απφ έλα δψν αληηθαζίζηαηαη κε ην πέξαζκα
ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ θαηάπνζε απφ ην λεξφ (ιίκλε, ζάιαζζα θηι. ), απφ ηελ
παξακνλή αλάκεζα ζε θίδηα θηι.384 ηελ πνξεία, ν δξάθνληαο κεηαηξάπεθε ζηαδηαθά
απφ επεξγέηεο θαη δσξεηήο ζε έλα πιάζκα ερζξηθφ θαη απεηιεηηθφ.
Ο Propp ζεσξεί φηη είλαη ζίγνπξν πσο ην κνηίβν ηεο πξνθεηηθήο γλψζεο
πξνέξρεηαη απφ ηειεηνπξγηθά φπνπ ην λεαξφ άηνκν θαηαβξνρζηδφηαλ θαη θηπλφηαλ
έμσ, ή ην ίδην έηξσγε έλα θνκκάηη ηνπ δψνπ ηνηέκ θαη κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν απνθηνχζε
καγηθέο ηθαλφηεηεο. ‟ απηέο ηηο ηειεπηαίεο αλήθεη θαη ε γλψζε ηεο γιψζζαο ησλ
πνπιηψλ θαη ησλ δψσλ, έλα απνκεηλάξη ηεο πιήξνπο εμνπζίαο πνπ δηέζεηε θάπνηε ν
θπλεγφο πάλσ ηνπο.
Ο δξάθνληαο είλαη έλα „δίπηπρν‟ νλ θαη πεξλά απφ δχν θάζεηο εμέιημεο: Δ κάρε
κε ην δξάθνληα – ε αληηκεηψπηζή ηνπ δειαδή σο ερζξνχ – πξνέθπςε απφ ηελ
αληίθαζε αλάκεζα ζηηο αξρέγνλεο ζπκβνιηθέο ηνπ κνξθέο θαη ζηηο λέεο θφξκεο ηεο
θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. ηα αξρατθά ηειεηνπξγηθά θαη ζηνπο κχζνπο,
απηφο πνπ θαηαζπαξάζζεη παξακέλεη ακεηαθίλεηνο, ελψ ηα „ζχκαηά‟ ηνπ
κεηαθηλνχληαη. Ώξγφηεξα αξρίδεη λα κεηαθηλείηαη θαη κεηαθέξεη κέζα ηνπ ηνλ ήξσα
ζε έλα άιιν βαζίιεην, φπνπ ηνλ βγάδεη απφ κέζα ηνπ θαη ν ήξσαο ζπλήζσο ηνλ
ζθνηψλεη. Βδψ βξίζθεηαη ε αξρή θαη ε ξίδα ηεο πάιεο κε ηνλ δξάθνληα. Οη κχζνη
ζηνπο νπνίνπο ν δξάθνληαο κεηαθηλείηαη είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλνη ζε ιανχο νη
νπνίνη βξίζθνληαη ζε πξνηαμηθφ ζηάδην. Ώπηφο πνπ είρε θαηαπνζεί ζεσξνχληαλ- ζε
αλαγσγή κε ηα ηειεηνπξγηθά- φηη είρε επηζθεθζεί ην βαζίιεην ηνπ ζαλάηνπ.
εξλφκελνο κέζα ζηνλ δξάθνληα, ζεξλφηαλ πξνο κηα άιιε ρψξα. Ο θάξπγγαο ηνπ
δξάθνληα είλαη ε πξνυπφζεζε γηα ηελ άθημε ζηνλ άιιν θφζκν. Παξφια απηά, ζπλέβε
ζηε ζπλείδεζε ησλ θνξέσλ απηψλ ησλ ηειεηνπξγηθψλ θαη ηνπ δηεγεκαηηθνχ πιηθνχ
θάηη, πνπ δελ αληηζηνηρνχζε πηα ηηο αξρέγνλεο θφξκεο. Δ άθημε ρσξηθψλ ηδεψλ
νδεγεί ζην λα ηεζεί ην ηέξαο ζε θίλεζε θαη λα δηεμάγεη έλα καθξηλφ ηαμίδη. «Δ ηδέα
ηνπ ζεξηνκνξθηθνχ βαζηιείνπ ηνπ ζαλάηνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ηδέα ηεο ρψξαο
ηνπ ζαλάηνπ σο κηαο καθξηλήο ρψξαο».385 Σέηνηεο ηδέεο πξνέθπςαλ θπξίσο ζε ιανχο
πνπ είραλ ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ δηακέζνπ ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, πρ ηαμηδεχνληαο γηα
εκπνξηθνχο ιφγνπο, θπξίσο ζε ιανχο λεζηψλ ή παξαζαιάζζησλ ηφπσλ.

384

ην ζεκείν απηφ, γίλνληαη ζηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ εχζηνρνη παξαιιειηζκνί κε
ηελ ηζηνξία ηνπ παηδνθάγνπ Κξφλνπ απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηελ ηζηνξία ηνπ πξνθήηε Εσλά
απφ ηελ Παιαηά Αηαζήθε, φπνπ ζπλαληάηαη κηα κνξθή ζενπνίεζεο δηακέζνπ ηεο θαηάπνζεο.
385
Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 293.
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ΐέβαηα ζηελ εξψηεζε γηαηί αθξηβψο ζθνηψλεηαη ν δξάθνληαο, ε απάληεζε είλαη
φηη ζθνηψλεηαη, επεηδή ην παιηφ κνηίβν ηνπ επεξγέηε – θαηαβξνρζίδνληνο δξάθνληα
δελ κπνξεί πιένλ λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη λα ζπκθσλήζεη κε λέεο ηδενινγίεο, ηε λέα
θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηηο λέεο κνξθέο νηθνλνκηθήο δσήο. Ώπηφ γίλεηαη θαλεξφ θαη
απφ ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμφλησζε ηνπ ζεξίνπ. Πξψηα βέιε,
χζηεξα αηρκέο, κεηά μίθε θαη ηέινο παλνπιία ηππέα. ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξεη
ζε απηφ ην ζεκείν ν Propp θαίλεηαη μεθάζαξα ε έλσζε ηνπ κνηίβνπ ηεο θαηάπνζεο
κε απηφ ηεο κάρεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄: Ο πξννξηζκόο ηνπ ηαμηδηνύ
Ζ άθξε ηνπ θόζκνπ
ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε ηηο κνξθέο πνπ ιακβάλεη ζηελ αθήγεζε ην
πην καθξηλφ βαζίιεην, ην νπνίν είλαη ν ηειηθφο πξννξηζκφο ηνπ ήξσα. Βθεί ζπλήζσο
βξίζθεηαη ν δξάθνληαο ή ην παιάηη ηεο βαζηινπνχιαο πνπ είλαη ε κειινληηθή
ζχδπγνο ηνπ ήξσα. Ο ηίηινο ηνπ φγδννπ θεθαιαίνπ ησλ Ιζηνξηθώλ ξηδώλ ηνπ καγηθνύ
παξακπζηνύ παξαπέκπεη ζε έλα κέξνο „πέξα απφ ηηο ηξεηο θνξέο ην ελλέα ρψξεο‟. Ο
πνιιαπιαζηαζκφο „ηξία θνξέο ην ελλέα‟ εθθξάδεη κηα καγηθή απφζηαζε. Σν ελλέα
απνηειεί ην ηέιεην ηξία θαη εδψ αλαθέξεηαη ηξηπιάζην. Γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη απηφ
ην αξηζκεηηθφ ζρήκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνληζηεί φηη ε απφζηαζε απηή είλαη
αλππνιφγηζηα κεγάιε, δηαλχνληάο ηελ θαλείο βγαίλεη απφ ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο. ηα
ειιεληθά παξακχζηα αλαθέξεηαη σο „άθξε ηνπ θφζκνπ‟. Υσξίδεηαη δε απφ ηελ
παηξηθή εζηία κε έλα αδηαπέξαζην δάζνο, κηα ζάιαζζα, έλα ράνο ζην νπνίν ν ήξσαο
είηε πέθηεη, είηε θαηεβαίλεη. «Ώθνχ πέξαζε ρψξεο θαη βνπλά, πεξάζαλε πάιη ηξία
ρξφληα. Βδψ ινηπφλ, ήηαλ ε άθξε ηνπ θφζκνπ». Δ εξσίδα ζε ιίγν ζπλαληά κηα
ηζηγγάλα πνπ ηελ πιεξνθνξεί φηη ζε κηαο κέξαο δξφκν ζα ζπλαληήζεη έλαλ πχξγν κε
λεθξνθεθαιέο. Δ ηζηγγάλα πξνηξέπεη ηελ θνπέια λα ρηππήζεη ζηνλ πχξγν θαη λα
αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηεο γξηάο πνπ ζα ηεο αλνίμεη (38, ΏΣ425G (ATU425A), Ο
Υξπζνβεξγαξήο). ηελ άθξε ηνπ θφζκνπ θηάλεη θαη ε λεαξή εξσίδα πνπ αλαδεηά
ηνπο «εθηά θνξάθνπο», ηα αδέξθηα ηεο, ζην νκψλπκν παξακχζη.
Σα Απν ΐνπλά πνπ αλνηγνθιείλνπλ δηαξθψο ζηέθνληαη ζηελ άθξε ηεο γεο. Σν
βαζηιφπνπιν ζα θηάζεη εθεί αθνχ πεξάζεη εθηά βαζίιεηα θαη έπεηηα ηνλ δξφκν πνπ
δηαξθεί επηά εκέξεο, πνπ είλαη γεκάηνο απφ θαξκαθεξά ζεξία (51, ΏΣU551, Σν
αζάλαην λεξφ).
«Ώπηφ είλαη ην „ηξηαθνζηφ‟ ή ην „άιιν‟ ή ην „αλήθνπζην‟ βαζίιεην. […] Ο
ήξσαο θζάλεη ζην πην καθξηλφ βαζίιεην, πξνθεηκέλνπ λα βξεη θαη λα πάξεη θάηη: ηελ
θιεκκέλε Χξαία, θάπνηα καγηθά αληηθείκελα, […] ην δσληαλφ θαη ζεξαπεπηηθφ λεξφ
πνπ ραξίδεη αηψληα λεφηεηα θαη πγεία θνθ».386 Ώπηφ ην ππεξθπζηθφ βαζίιεην ην
ζπλαληνχκε ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη ε εηθφλα ηνπ ζην παξακχζη δελ είλαη εληαία,
ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία ηνπ. ΐξίζθεηαη: α) θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο
γεο (δελ είλαη φκσο ζθνηεηλά εθεί, αιιά αληίζεηα επηθξαηεί άπιεην θσο θαη νη
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ζπλζήθεο είλαη φπσο απηέο ηνπ „εδψ‟ θφζκνπ), β) πάλσ ζε βνπλφ θαη γ) θάησ απφ ην
λεξφ ηεο ζάιαζζαο (θαη εδψ ππάξρεη πινχζην θσο, ιηβάδηα, πεδηάδεο, ν ήιηνο αθφκε
θαη πφιεηο). Ώθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ηεο κεηέξαο ηνπ, ν βαζηιηάο Γηαλλάθεο
«ζεθψζεθε θαη πήγε ζηνλ θάησ θφζκν. ΐξίζθεη ηεο Λάκηαο ηε δπραηέξα. Σελ είδε,
ζακπψζαλε ηα κάηηα ηνπ απ‟ ηελ νκνξθηά ηεο». Δ θνπέια ηνλ ξσηά γηα ην ζθνπφ ηεο
άθημήο ηνπ απνθαιψληαο ηνλ κε ην φλνκά ηνπ. Σνλ πιεξνθνξεί δε ακέζσο φηη εθεί
ζηνλ θάησ θφζκν δελ θηάλνπλ άλζξσπνη (ελλ. δσληαλνί) θαη εθθξάδεη απνξία γηα ην
πψο απηφο ηα θαηάθεξε (44, ΏΣU310, Σεο ιάκηαο ε δπραηέξα). ηνλ θάησ θφζκν
θηάλεη θαη ην βαζηιφπνπιν ζην παξακχζη ηεο Ώρειψλαο θαη ν αξαληάξεο. ηελ
πεξίπησζε ηνπ αξαληάξε, ν θάησ θφζκνο δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα απφ ηνλ „πάλσ‟
θφζκν. ην παξακχζη γηα ην «ΐαζηιφπνπιν θαη ην παπαδφπνπιν», ν ήξσαο θαη ν
ζχληξνθφο ηνπ πεξλνχλ ηε ζάιαζζα ηππεχνληαο έλα θηεξσηφ άινγν θαη θηάλνπλ έηζη
ζηε ρψξα ηεο βαζηινπνχιαο πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ζχδπγνο ηνπ ήξσα. Αειαδή ην
„άιιν‟ βαζίιεην βξίζθεηαη πέξα απφ ηε ζάιαζζα θαη εθεί θαηνηθεί ε λχθε.
πνπ φκσο θαη λα βξίζθεηαη ην βαζίιεην απηφ, ζεκεηψλεη ν Propp, κέζα ηνπ
εληνπίδνληαη πάληνηε ππέξνρα ιηβάδηα ή θήπνη κε νπσξνθφξα δέλδξα θαη ινπινχδηα,
αιιά πνηέ ππθλφ δάζνο ή ρσξάθηα πνπ κέζα ηνπο ιπγίδνπλ ψξηκα ζηάρπα. Δ γξηά
κάγηζζα θαζνδεγεί ην βαζηιφπνπιν πνπ αλαδεηά ηελ άζπαξηε θαη αγέλλεηε: «[…]
Θα πεξπαηείο αθφκε πνιιέο κέξεο θη απφ καθξηά ζα δεηο έλα πεξηβφιη κε ςεινχο
ηνίρνπο πεξηνξηζκέλν. ηε κέζε έρεη κηα πνξηνθαιηά κε ηξία πνξηνθάιηα, αιιά είλαη
ζηε ξίδα ηεο έλα κεγάιν ζεξίν ηπιηγκέλν» (47, ΏΣU408, Σν βαζηιφπνπιν θη ε
αγέλλεηε). Δ θνπέια πνπ βγαίλεη απφ ην πνξηνθάιη έρεη ρξπζά καιιηά.
πλήζσο ζην βαζίιεην επηθξαηεί εξεκηά θαη απηφ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ζε
θάπνηα παξακχζηα ηνλίδεηαη αξθεηά. Ώθφκε φκσο θαη φηαλ φια είλαη έξεκα, ν ήξσαο
ζπλαληά πάληνηε έλα παιάηη ή πχξγν · ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην παιάηη είλαη
θαηαζθεπαζκέλν απφ ρξπζφ, κάξκαξν ή θξχζηαιιν θαη δηαζέηεη εληππσζηαθή
αξρηηεθηνληθή. Σα παιάηηα απηά παξνπζηάδνληαη θάπνηεο θνξέο απξνζπέιαζηα ή κε
ηζρπξή νρχξσζε, θάηη πνπ φκσο δελ ζπληζηά εκπφδην γηα ηνλ ήξσα. Έρεη ηε
δπλαηφηεηα αθνχ κεηακνξθσζεί ζε θάπνην δψν (κπξκήγθη, αεηφο) λα πεξάζεη ηελ
νρχξσζε θαη λα θηάζεη ην παιάηη. Σν παιάηη κπνξεί λα έρεη θαη θξνπξνχο - ζπλήζσο
δψα - πνπ είλαη σζηφζν θαηά θαλφλα επηεηθείο θαη εχθνια εμαγνξάζηκνη. Ώπηή είλαη
ε πεξίπησζε ζην παξακχζη γηα ηελ κνξθε ηεο γεο. Ο ήξσαο ζπλαληά έλα θνπάδη
αεηψλ, πνιιά κπξκήγθηα κε θηεξά θαη έλα ζκήλνο κειηζζψλ πνπ θάζε θνξά πέθηνπλ
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λα ηνλ θάλε. Ρίρλνληάο ηνπο φκσο ηξνθή ηα εμεπκελίδεη θαη ηνλ αθήλνπλ ειεχζεξν λα
ζπλερίζεη ην δξφκν ηνπ πξνο ην κέξνο ηεο κνξθεο: «[…] θαη πήγε – πήγε –πήγε
φζν βιέπαλε ηα κάηηα ηνπ θαη παίξλαλε ηα πφδηα ηνπ. Βθεί ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ
είδε έλα παιάηη. Ώπηφ ην παιάηη ήηαλε ην ζπίηη ηξηψλ δξαγγψλ. Ώπηνί ήζαλ η‟
αδέξθηα ηεο κνξθεο ηεο γεο» (31, ΏΣU531, Δ κνξθε ηεο γεο).
ε νξηζκέλα παξακχζηα αλαθέξεηαη φηη ν ήξσαο θηάλεη ζε κηα πνιηηεία ή
βαζίιεην. «ια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη εδψ ζπλαληηνχληαη ζε αλαξίζκεηνπο
ζπλδπαζκνχο: ε πφιε κπνξεί λα βξίζθεηαη ηφζν πάλσ ζε έλα λεζί φζν θαη ζηα
βνπλά, θάησ απφ ην λεξφ ή θάησ απφ ηε γε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα παιάηηα, ηα
ιηβάδηα θαη ηνπο θήπνπο, πνπ ζπλδπάδνληαη ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο θαη ηνπνζεηνχληαη
ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο».387 Δ άθξε ηνπ θφζκνπ, ζπλδέεηαη αξθεηέο θνξέο κε ηνλ
ήιην θαη ηε γξακκή ηνπ νξίδνληα. ε θάπνηα παξακχζηα, ππάξρεη μεθάζαξε ε έλδεημε
φηη βξίζθεηαη αθξηβψο πάλσ ζηνλ νπξαλφ ή ζηνλ νξίδνληα, ελψ ζε άιια, ν δξφκνο γηα
ην „άιιν‟ βαζίιεην απιψο πεξλά απ‟ ηνλ νξίδνληα.
Βπίζεο, ε ζηαζεξή ζρέζε ηνπ καθξηλνχ βαζηιείνπ κε ην ρξπζάθη θαίλεηαη
θαζαξά ζε πάξα πνιιά παξακχζηα. Καζεηί πνπ ζπλδέεηαη κε θάπνην ηξφπν κε ην
„άιιν‟ βαζίιεην κπνξεί λα έρεη ρξπζφ ρξψκα. Σα αληηθείκελα πνπ θέξλεη ν ήξσαο
απφ ην καθξηλφ βαζίιεην είλαη ζρεδφλ πάληνηε ρξπζά, ελψ ε βαζηινπνχια πνπ δεη
εθεί δηαζέηεη θάπνην ρξπζαθέλην ραξαθηεξηζηηθφ (καιιηά, άινγν, δφξπ). «Ο ρξπζφο
εκθαλίδεηαη ηφζν ζπρλά, ηφζν μεθάζαξα, κε ηφζν δηαθνξεηηθέο κνξθέο, πνπ
κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε απηφ ην „ηξηαθνζηφ‟ βαζίιεην „βαζίιεην απφ ρξπζφ‟. Ώπηφ
ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηφζν ηππηθφ, θαη ζηαζεξνπνηεκέλν πνπ ε δηαηχπσζε „φια
φζα ζρεηίδνληαη κε ην καθξηλφ βαζίιεην κπνξνχλ λα έρνπλ ρξπζφ ρξψκα‟ κπνξεί λα
ηζρχζεη θαη αληίζηξνθα: „φ, ηη έρεη ρξπζφ ρξψκα, πξνδίδεη φηη αλήθεη ζην βαζίιεην
απηφ».388 Σν ρξπζφ ρξψκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνχ βαζηιείνπ απηνχ θαη έλα ηζρπξφ
παξάδεηγκα είλαη ην πνπιί ηεο θσηηάο. Σν πνπιί απηφ έξρεηαη πεηψληαο απφ ην άιιν
βαζίιεην · ηα θηεξά ηνπ είλαη εμαηξεηηθά ιακπεξά θαη ζθνξπίδνπλ έλα δπλαηφ
ππεξθπζηθφ θσο. Ώθήλεη έλα θηεξφ ηνπ λα πέζεη θαη ν ήξσαο ην βξίζθεη θαη αλαδεηά
ην πνπιί ζην καθξηλφ βαζίιεην. πρλά ην ρξπζφ ρξψκα ζπλδέεηαη κε ηελ πχξηλε
θαηαζθεπή.
Ο ήξσαο ηππεχεη ην άζπξν θηεξσηφ άινγν θαη πεξλά ηα βξάρηα πνπ
αλνηγνθιείλνπλ: «αλ έθηαζαλ απφ ηελ άιιε κεξηά, είδαλ έλα παιάηη νιφρξπζν. Σν
387
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παηδί μεθαβαιιίθεςε κπξνο ζηελ πφξηα ηνπ παιαηηνχ θαη κπήθε ζην πεξηβφιη.
Λνγηψλ – ινγηψλ ινπινχδηα κνζθνβνινχζαλ θαη ηα πνπιηά θειαεδνχζαλ γιπθά. […]
Κεη θάησ απφ κηα ιεκνληά κε θχιια καιακαηέληα βιέπεη κηα θνπέια πιαγηαζκέλε»
(30, ΏΣU550, Δ εθθιεζηά θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη).
ην παξακχζη «Ο γηνο ηεο ρήξαο», ε κνξθή ηνπ άιινπ βαζηιείνπ είλαη έλαο
ζπλδπαζκφο ηνπ παλχςεινπ βνπλνχ θαη ηνπ ρξπζνχ. Ο ήξσαο κεηαθέξεηαη ζηελ
θνξπθή ξακκέλνο ζην δέξκα ελφο δψνπ θαη εθεί δηαπηζηψλεη φηη ην βνπλφ είλαη
ζηξσκέλν κε ρξπζάθη, δηακάληηα θαη άιινπο πνιχηηκνπο ιίζνπο. Λίγν αξγφηεξα
θαηεβαίλεη ζε έλα ππφγεην παιάηη, φπνπ θαηνηθεί έλαο ηπθιφο δξάθνο. Βθεί επηθξαηεί
εξεκηά: «Βθεί θάησ πνπ θαηέβεθε δελ εχξεθε ςπρή, κήηε άλζξσπν, κήηε θαλέλαλε».
Μεηά απφ δηάθνξεο πεξηπέηεηεο κε ηνπο ηξεηο ζπληξφθνπο ηνπ ήξσα, ην άινγν
«έλα πξσί έθηαζε ζηελ άθξα ηνπ θφζκνπ. Πέξα απ‟ ηα ζχλνξα ηνπ θφζκνπ βιέπεη
ηάινγν θάηη θαη γπάιηδε ζηνλ ήιην. Λέεη ηνπ Γηαλλάθε: „„Θαξξψ πσο ηνχην είλαη
ρξπζφ θιαδί. Σί ιεο, λα ηξαβήμνπκε γηα θεη;‟‟ „„Πάκε, ιέεη ν Γηαλλάθεο‟‟. ΐγαίλνπλ
απ‟ ηνλ θφζκν ηνχην, πάλε θνληά. ΐιέπνπλ, φζν δχγσλαλ, νιφθιεξν δάζνο απφ
ρξπζά θιαδηά, έλαλ πχξγν ζηε κέζε θ‟ έλα πεξηβφιη γχξσ κε ηα δέληξα φια κε ρξπζά
θιαδηά. σζηφο παξάδεηζνο.» (43, ΏΣ ⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).
Παξαβαίλνληαο ηε ζρεηηθή απαγφξεπζε, ν ήξσαο νδεγεί ην θνπάδη κε ηα
πξφβαηα ηνπ δξάθνπ λα βνζθήζεη ζην ςειφ βνπλφ πνπ «δελ παηνχζε πνπιί
πεηάκελν» θαη θιέβεη απφ ηηο δπν λεξάηδεο δπν ρξπζά κήια κέζα ζε έλα θνπηάθη. Ο
δξάθνο ηξψεη ηα ρξπζά κήια θαη απνθαζίζηαηαη ε φξαζή ηνπ. «αλ ήθπγελ ν δξάθνο,
πηάλεη θαη ην βαζηιφπνπιν θη‟ αλνίγεη ηξηάληα ελλεηά θάκαξαηο, πνπ πήγε λα ράζε ην
λνπ ηνπ απφ ηα πξάκκαηα, πνχδε, […] εδψ πεξηβφιηα κε ρξνπζά δέλδξα θαη ρξνπζά
θχιια, θαη θάζε θχιιν θαη πνπιί, εθεί βξχζεο κε ρξνπζά ςαξάθηα λα θνινπκβνχλ
πνπ ζαξξνχζεο, πσο ήηαλε δεχηεξνο παξάδεηζνο» (36, ΏΣU725, Ο θαζίδεο).
Σν „άιιν‟ βαζίιεην βξίζθεηαη αξθεηέο θνξέο ζηε θνξπθή ελφο απξνζπέιαζηνπ
βνπλνχ. Ο ήξσαο θαηαθέξλεη λα αλέβεη θαη λα θαηέβεη κε ηε βνήζεηα δψσλ (Ο κηθξφο
αδεξθφο πνπ γιίησζε ηελ αδεξθή ηνπ απφ ην δξάθν). Ο Ώτηφο πιεξνθνξεί ηνλ ήξσα:
«„„Θέιεηο λα κάζεο πνχ βξίζθεηαη ν ηδεξέληνο Άλζξσπνο; ηελ πιηφ ςειή θνξθή
ηνπ βνπλνχ ηεο Βξηβνηάο, πνπ πνδάξη αλζξψπνπ δελ κπνξεί λ‟ αλεβή… Βίλαη άιινο
θφζκνο εθεί απάλσ…‟‟» (50, ΏΣU302, Σα ηξία αδέξθηα θη νη ηξεηο αδεξθέο). ηελ
πξψηε πεξίπησζε ε αδεξθή θαη ζηε δεχηεξε ε ρακέλε ζχδπγνο ηνπ ήξσα
εθδειψλνπλ έληνλε απνξία γηα ην πψο θαηφξζσζε λα θηάζεη σο απηφ ην κέξνο πνπ
θαλείο πνηέ δελ θηάλεη θαη νχηε θαλ ηα πνπιηά δελ πιεζηάδνπλ.
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Σα ηξία βαζίιεηα απ‟ ηα νπνία θάπνηεο θνξέο πεξλά δηαδνρηθά ν ήξσαο ζηελ
πνξεία ηνπ, δεκηνπξγήζεθαλ πηζαλφηαηα σο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ καθξηλνχ
βαζηιείνπ. Σν παξακχζη έρεη πάληα ηελ ηάζε λα ηξηπιαζηάδεη · πξφθεηηαη δειαδή εδψ
γηα ην κνηίβν ηεο ηξηπιήο εθδνρήο ηνπ πην καθξηλνχ βαζηιείνπ. Βπεηδή φκσο ην
ηειηθφ καθξηλφηαην βαζίιεην είλαη ρξπζφ, ηα πξνεγνχκελα δχν ρξσκαηίδνληαη απφ
άιια κέηαιια, φπσο ην αζήκη ή ν ραιθφο. Χζηφζν ζα ήηαλ κάηαην φπσο ππνζηεξίδεη
ν Propp, λα ζπλδέζνπκε απηνχο ηνπο ρξσκαηηζκνχο κε ηδέεο ηεο επνρήο ηνπ ζηδήξνπ,
ηνπ ραιθνχ θαη ηνπ ρξπζνχ, φπσο εμίζνπ κάηαην ζα ήηαλ λα αληρλεπζνχλ ζπζρεηηζκνί
κε ηδέεο γχξσ απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ. Οχηε πξφθεηηαη αληίζηνηρα γηα ην
ρζφλην, ην επίγεην θαη ην επνπξάλην βαζίιεην, γηαηί δελ παξνπζηάδνληαη ην έλα πάλσ
απφ ην άιιν, αιιά ην έλα πίζσ απφ ην άιιν θαη ζπλήζσο θαη ηα ηξία βξίζθνληαη
θάησ απφ ηε γε.
ην παξακχζη γηα ηε «βαζηινπνχια πνπ ραιλνχζε ηα παπνχηζηα ηεο», ην
ππεξθπζηθφ κέξνο ζην νπνίν νη λεξάηδεο ηελ ππνδέρνληαη θάζε βξάδπ σο αδεξθή θαη
ρνξεχνπλ καδί ηεο σο ηελ απγή ηεο επφκελεο κέξαο είλαη έλα μέθσην · απηφ
βξίζθεηαη αθνχ πεξάζεη θαλείο ηε ζάιαζζα θαη ηξεηο δξφκνπο: ηνλ αζεκέλην, ηνλ
καιακαηέλην θαη ηνλ δηακαληέλην. Δ αθήγεζε πεξηγξάθεη φηη ν ήξσαο πνπ αφξαηνο
αθνινπζεί ηελ βαζηινπνχια θφβεη έλα θνκκάηη θαη απφ ηνπο ηξεηο δξφκνπο θαη ην
ηνπνζεηεί ζηελ ηζέπε ηνπ σο απφδεημε φηη βξέζεθε εθεί. «Σέινο, βγήθαλε ζ‟ έλα
άλνηγκα δάζνπο, κε θξνπζηάιιηλεο πεγέο θαη πεληαθάζαξα ξπάθηα. Βθεί έλα ζσξφ
λεξάηδεο πεξίκελαλ ζπιινγηζκέλεο […]».
«Βπεηδή ην „ηξηαθνζηφ‟ βαζίιεην απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ παξακπζηαθφ θαλφλα
ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδξνκήο ηνπ ήξσα, κεηά απφ ην νπνίν αθνινπζεί ε
επηζηξνθή ηνπ, θαη κηα ηξηπιή άθημε είλαη αδχλαηε, δπν βαζίιεηα έγηλαλ έλα είδνο
ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ, θαη έλα, ην ρξπζφ, δηακνξθψζεθε σο ην ζηάδην ηεο άθημεο».389
Σα δχν ελδηάκεζα βαζίιεηα ζεσξνχληαη σο πεξάζκαηα θαη ην ηξίην σο ν ηφπνο
ηειηθήο άθημεο. Βθηφο φκσο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξηπιαζηαζκνχ πνπ απνδίδεη ηελ
αθεγεκαηηθή θιηκάθσζε θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ παξαδνζηαθή αθήγεζε,
πθίζηαηαη ηαπηφρξνλα θαη κηα αθνκνίσζε ησλ ηξηψλ βαζηιείσλ κε ηελ θαηνηθία ηεο
κάγηζζαο –ιεηηνπξγνχλ θαη ηα κελ θαη ε δε σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο.
Μηα άιιε, ζπαληφηεξε κνξθή εκθάληζεο ηνπ „άιινπ‟ βαζηιείνπ, είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ηα δψα · απνηειεί δειαδή θάπνηεο θνξέο έλα βαζίιεην, φπνπ δελ
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θαηνηθνχλ θαζφινπ άλζξσπνη, παξά κφλν δψα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ ν
απαγσγέαο ηεο βαζηινπνχιαο είλαη δψν, ηελ πεγαίλεη ζην βαζίιεηφ ηνπ, φπνπ θπζηθά
ππάξρνπλ κφλν δψα ή κφλν δψα ηνπ είδνπο ηνπ (ζπρλφηεξα δξάθνληεο). Ο
δσνκνξθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ „άιινπ‟ βαζηιείνπ δελ απνθιείεη παξ‟ φια απηά ηελ
χπαξμε παιαηηψλ, θήπσλ θαη πφιεσλ ζ‟ απηφ. «ηαλ θαηέβεθε, έθηαζε ζε κηα
πνιηηεία, πνπ νη θάηνηθνί ηεο ήηαλ κεηακνξθσκέλνη ζε κατκνχδεο. ηελ αξρή
θαηαθνβήζεθε, αιιά έπεηηα νη κατκνχδεο ηνλ γιπθνραηξέηεζαλ. Πήξε ζάξξνο θη
άξρηζε λα πξνρσξεί κέζα ζηελ πνιηηεία. ηαλ έθηαζε ζην κέζνλ ηεο πνιηηείαο, είδε
ζ‟ έλα ζπίηη ην βαζηιηά θαη ηε βαζίιηζζα, πνπ ηνπ έθαλαλ λφεκα λα πάεη εθεί» (5,
ΏΣU402, Σα ηξία βαζηιφπνπια).
ηηο ηδέεο ησλ ιαψλ γηα ηνλ θφζκν ηνπ επέθεηλα δελ ππάξρεη πιήξεο
νκνηνγέλεηα. Ώπηέο νη αληηιήςεηο είλαη πάληα πνιχκνξθεο θαη ζπρλά αληηθαηηθέο.
«Σν παξακχζη εθθξάδεη κε πνιχ αθειή, αιιά απφιπηα ζσζηφ ηξφπν ηελ νπζία ηνπ
ζέκαηνο, φηαλ ιέεη: „θαη ν θφζκνο εθεί είλαη αθξηβψο φπσο ν δηθφο καο εδψ‟».390 Με
ηελ κεηαβνιή φκσο ησλ κνξθψλ ηεο αλζξψπηλεο θνηλνηηθήο δσήο κεηαβάιιεηαη
ηαπηφρξνλα θαη ην επέθεηλα. ηε ιανγξαθία αζθαιψο ηίπνηε δελ ζεσξείηαη
πεζακέλν. Σν θαηλνχξγην έξρεηαη θάζε θνξά λα ζπλππάξμεη κε ην παιηφ. «πλερψο
εκθαλίδνληαη λέεο κνξθέο, πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηηο παιηέο. Καη έηζη θαηαιήγεη θαλείο
λα έρεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ώηγχπηνπ ή ζηελ θιαζζηθή Βιιάδα ή ζηα ζχγρξνλα
παξακχζηα κηα κηθξή εγθπθινπαίδεηα κε φιεο ηηο κνξθέο ησλ ηδεψλ γηα ην επέθεηλα,
πνπ ππήξραλ πνηέ. Ο άλζξσπνο κεηαβηβάδεη ζην άιιν βαζίιεην φρη κφλν ηελ
θνηλσληθή ηνπ νξγάλσζε, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο δσήο θαη ηηο γεσγξαθηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παηξίδαο ηνπ».391 Ο Propp αλαθέξεη εδψ ην παξάδεηγκα ησλ
λεζησηψλ, πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ άιιν θφζκν σο έλα λεζί θαη ηα παιάηηα ζην
καθξηλφ βαζίιεην, ηα νπνία πξνέξρνληαη πηζαλφηαηα απφ ηα αλδξηθά ζπίηηα- ηα
θαιχηεξα θηίξηα ηεο πεξηνρήο.
ηε κνξθή κε ηελ νπνία αληηιακβάλνληαη νη ιανί ηε δσή κεηά ην ζάλαην
κεηαβηβάδνληαη αθφκε θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο παξαγσγήο. Έηζη, γηα ηνπο θπλεγνχο
ην καθξηλφ βαζίιεην ηνπ επέθεηλα θαηνηθείηαη απφ δψα. «Μεηά ηνλ ζάλαην πεξλά (ν
θπλεγφο) αθφκε κηα θνξά ηε δνθηκαζία ηεο κχεζεο θαη δηαβαίλεη εθεί γηα λα
θπλεγήζεη, φπσο θπλεγά εδψ, κφλν κε ηε δηαθνξά φηη εθεί πνηέ δελ απνηπγράλεη. […]
Σε θπιεηηθή νξγάλσζε ηελ απνδίδεη θαη ζηα δψα πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ άιιν θφζκν
390
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θαη κεηά ηνλ ζάλαην ζθνπεχεη λα γίλεη δψν θαη λα ζπλαληήζεη ηνλ „θπξίαξρν‟, ή, ζηε
γιψζζα ηνπ παξακπζηνχ ηνλ „βαζηιηά‟ ησλ θηδηψλ, ησλ ιχθσλ, ησλ ςαξηψλ, ησλ
θαβνπξηψλ θνθ».392 Σν απφζπαζκα ζθηαγξαθεί ηε ζχλδεζε ηνπ ζαλάηνπ κε ηε
δηαδηθαζία ηεο κχεζεο · γίλεηαη έηζη θαηαλνεηφ γηαηί ππάξρεη ηφζν κεγάιε νκνηφηεηα
αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο γηα ην ζάλαην θαη ζηηο κνξθέο κχεζεο (ε ηειεηή ηεο κχεζεο
πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο γηα ην ζάλαην).
Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ην κνηίβν ηνπ θξπζηάιιηλνπ βνπλνχ, πξέπεη λα
ζπκεζνχκε γηα αθφκε κηα θνξά, φηη ν ήξσαο πεγαίλεη ζην βαζίιεην απηφ γηα λα πάξεη
ηελ θπξηφηεηα θαη ηελ εμνπζία πάλσ ζηα δψα, ζηε δσή θαη ζην ζάλαην, ζηελ
αξξψζηηα θαη ζηε ζεξαπεία. «Σν γπάιηλν βνπλφ […] είλαη έλα βνπλφ ησλ λεθξψλ.
ΐνπλά γεληθά είλαη, θαηά ηηο δνμαζίεο παιαηφηεξσλ επνρψλ, πνιχ ζπρλά νη θαηνηθίεο
ησλ λεθξψλ. Δ αηγππηηαθή ππξακίδα είλαη έλα ηερλεηφ βνπλφ […], αθφκα θαη ην
εζσηεξηθφ ησλ βνπλψλ θξχβεη πλεχκαηα θαη λάλνπο, πνπ κπνξνχκε λα ηα
εμεγήζνπκε σο πλεχκαηα λεθξψλ […] Νχρηα απφ αλζξψπνπο θαη δψα ηα έδηλαλ
ζηνπο πεζακέλνπο, γηα λα κπνξέζνπλ λα θξαηεζνχλ γαηδσκέλνη απφ ην γπάιηλν
βνπλφ, ζην βαζίιεην ησλ πεζακέλσλ. Ώθφκα θαη ην φηη ην γπάιηλν βνπλφ κπνξεί ζε
αξθεηέο δηεγήζεηο λα αλνίμεη κε έλα θνθαιάθη, ππνδειψλεη, φηη είλαη βνπλφ ησλ
λεθξψλ: ην φκνην κπνξεί λα θαηαλαγθαζηεί κφλν κε ην φκνην».393
Μηα πνιχ πξψηκε κνξθή ελφο καγηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ απνθηηέηαη ζηνλ άιιν
θφζκν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε είδνπο καγηθέο πξάμεηο είλαη ην θξχζηαιιν ηνπ
βνπλνχ (ην γπαιηζηεξφ καγλεηηθφ κέηαιιν θνβάιηην) πνπ είλαη δηαδεδνκέλν ηφζν
ζηελ Ώπζηξαιία φζν θαη ζηελ Ώκεξηθή. Τπάξρνπλ καξηπξίεο φηη θαηά ηελ ηειεηή
κχεζεο εηζάγνληαλ ζην ζψκα ηνπ κπνχκελνπ κηθξνζθνπηθά θξχζηαιια.394 Γηα ην
γπαιί, ην θξχζηαιιν θαη ηελ πίζηε ζηηο καγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο αλαθέξεη θαη ν J. C.
Cooper: «Σν γπαιί, ή αθφκα πην παιηά ην θξχζηαιιν, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην
παξακχζη […] ηνπο ζιαβηθνχο θαη ζθαλδηλαβηθνχο κχζνπο νη λεθξνί αλέβαηλαλ
ζηνλ νπξαλφ πάλσ ζ‟ έλα γπάιηλν βνπλφ, ελψ ζηελ αξραηφηεηα πηζηεπφηαλ φηη πξέπεη
λα ζθαξθαιψζνπλ πάλσ ζ‟ έλα γπάιηλν ή ζηδεξέλην βνπλφ γηα λα κπνξέζνπλ λα
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394
«The medicine men show the novices a quartz crystal and tell them that they received it from
Maamba (the Supreme Being) and that anyone who swallows a piece of it will be able to fly to the sky»
ζην M. Eliade, Rites and symbols of initiation, Harper Colophon Books, New York 1958, ζ. 17. (Οη
γηαηξνί δείρλνπλ ζηνπο κπνχκελνπο έλαλ θξχζηαιιν ραιαδία θαη ηνπο ιέλε φηη ην έιαβαλ απφ ην
Maamba (ην Ώλψηεξν λ) θαη φηη φπνηνο θαηαπηεί έλα θνκκάηη απφ απηφ ζα κπνξεί λα πεηάεη ζηνλ
νπξαλφ.)
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θηάζνπλ ζηνλ άιιν θφζκν. χκθσλα κε ηνλ Ώξηζηνηέιε, ν νπξαλφο ήηαλ θηηαγκέλνο
απφ θξχζηαιια».395
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηά ην ζάλαην
είλαη ε αηψληα θαη αηειείσηε αθζνλία. ηελ πάιε κε ηε θχζε ν άλζξσπνο είλαη
αδχλακνο θαη απηφ ην γεγνλφο ηνλ σζεί ζην λα πηζηεχεη φηη ζηνλ άιιν θφζκν είλαη
δπλαηφλ λα θαηνξζψζεη φ,ηη δελ κπνξεί λα επηηχρεη ζηελ επίγεηα δσή. ηνλ άιιν
θφζκν θπιάζζνληαη νη δπλάκεηο πνπ ηνπ παξέρνπλ θπξηαξρία πάλσ ζηε θχζε θαη απφ
εθεί κπνξεί θαλείο λα ηηο θέξεη ζηνλ θφζκν ησλ ζλεηψλ θαη έηζη λα ιάβεη κηα ηέιεηα
παξαγσγή ή λα πάξεη ηα βέιε πνπ πνηέ δελ αζηνρνχλ. Ώξγφηεξα σζηφζν, εμαζζελεί
ε αληίιεςε φηη ν άλζξσπνο ζηελ άιιε δσή εξγάδεηαη θαη παξάγεη θαη ηε δηαδέρεηαη
βαζκηαία ε αληίιεςε γηα ην επέθεηλα φπνπ ν άλζξσπνο κφλν θαηαλαιψλεη θαη ηα
καγηθά κέζα πνπ πξνέξρνληαη απφ εθεί εγγπψληαη αηψληα απφιαπζε.
χκθσλα κε ηνλ Propp, νη αληηιήςεηο απηέο γηα ηελ αηψληα απφιαπζε δίρσο
θφπν πξνέξρνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπλέβε κηα κεηαβνιή ζηε ζηάζε ησλ
αλζξψπσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία. Ώπηή αληηκεησπίζηεθε σο θάηη θαηαλαγθαζηηθφ.
«Ο θαηαλαγθαζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ηεο
ηδηνθηεζίαο, ε νπνία πξνέθπςε ηαπηφρξνλα κε ηελ γεσξγία».396 Με ηε δεκηνπξγία
ησλ θήπσλ, εκθαλίδνληαη θαη ζηνλ άιιν θφζκν δέληξα θαη θήπνη, πνπ εμαζθαιίδνπλ
θαηαλάισζε ρσξίο ηελ αλάγθε κφρζνπ. Πνηέ δελ ζα ζπλαληήζεη θαλείο ηέηνηνπ
ηχπνπ πίζηεηο ζηελ ΐφξεηα Ώκεξηθή ή ζηνπο ζηβεξηθνχο ιανχο, αιιά αληίζεηα
ππάξρνπλ ζηελ Πνιπλεζία θαη ζηελ Μειαλεζία.397
Δ πίζηε ζην θαγεηφ πνπ δελ ηειεηψλεη πνηέ ζηεξίδεη ην κνηίβν ηνπ ηξαπεδηνχ ή
ηνπ ηξαπεδνκάληεινπ πνπ κφλα ηνπο γεκίδνπλ κε θαγεηά, θαη πνπ ν ήξσαο ηα έρεη
απνθηήζεη απφ ην καθξηλφ βαζίιεην. Ώξθεηά αξγφηεξα, κεηαηίζεληαη ζηνλ άιιν
θφζκν κε αληίζηνηρν ηξφπν αληθαλνπνίεηα φλεηξα, πφζνη θαη επηζπκίεο, κε ηελ ειπίδα
εθπιήξσζεο ησλ νπνίσλ παξεγνξνχληαη απφ ηνπο ηεξείο νη άλζξσπνη θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο επίγεηαο δσήο ηνπο. ΐέβαηα «ην πγηέο έλζηηθην ηνπ αλζξψπνπ ηνλ νδεγεί
ζην λα αξλεζεί θαη λα απνξξίςεη ηέηνηεο αληηιήςεηο (απφιπηε θαη αδηάθνπε εδνλή).
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O Propp παξαζέηεη ζην ζεκείν απηφ έλα απφζπαζκα απφ ην ηξίηνκν έξγν ηνπ J. Frazer The belief in
immortality and the worship of the dead, London 1913 – 1924, φπνπ ππάξρεη κηα ηππηθή πεξηγξαθή
απηνχ ηνπ παξαδείζνπ ηεο αηψληαο ηξπθήο θαη αζηακάηεηεο ππεξαθζνλίαο, ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ νη
θάηνηθνη ησλ λεζηψλ Marquesas. Καη ηελ ραξαθηεξίδεη σο πνιχ ζεκαληηθή πεγή, πνπ απνδεηθλχεη ηελ
αξρατθή θαηαγσγή ηνπ κνηίβνπ ηνπ „βαζηιείνπ ηεο ηεκπειηάο‟. εκεηψλεη επίζεο φηη θαη νη Bolte θαη
Polivka επηζεκαίλνπλ ηελ αξρατθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνηίβνπ, αιιά απνδίδνπλ ηελ θαηαγσγή
ηνπ ζηηο αληηιήςεηο ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο.
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Σαπηφρξνλα φκσο ε ειθπζηηθφηεηά ηνπο ηηο θάλεη αζάλαηεο».398 Ώπφ απηή ηε
ζχγθξνπζε ινηπφλ πξνθαιείηαη θαη ε πεξίεξγε κεηαρείξηζε πνπ πθίζηαληαη ηα κνηίβα
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε «ηελ θαινπέξαζε ζηνλ άιιν θφζκν». ηνπο κχζνπο, ηα
αληηθείκελα πνπ θέξλεη ν ήξσαο απφ ηνλ άιιν θφζκν πξνθαινχλ επεξγεζίεο ζηνπο
αλζξψπνπο θαη θηάλνπλ ζ‟ απηνχο άζηθηα. Πνιχ ζπρλά φκσο ν ήξσαο παξαβαίλεη κηα
πξνζσξηλή απαγφξεπζε πνπ αθνξά έλα καγηθφ δψξν πνπ ραξίδεη αζηακάηεην
πινχην, θαγεηφ, γλψζε, ή ζπκθνξέο (θνπηί Παλδψξαο) θαη έηζη ην αρξεζηεχεη απφ
κφλνο ηνπ πξηλ πξνιάβεη θαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ή ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θίλδπλν
απφ ηελ ππεξβνιηθή αθζνλία πνπ πξνθαιεί ην αληηθείκελν απηφ: παξαδείγκαηνο
ράξηλ, ςάξηα πνπ κε ην βάξνο ηνπο ζπάλε ην δίρηπ θαη βφδηα πνπ βνπιηάδνπλ κε ην
βάξνο ηνπο νιφθιεξν λεζί.
Αελ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιν λα δηαπηζησζεί πφηε αθξηβψο πξνέθπςε ε ηδέα ηνπ
„βαζηιείνπ ηνπ ήιηνπ‟. Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ξίδεο ηνπ κνηίβνπ απηνχ
πξέπεη λα εμεηαζηεί ε εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ γηα ην „ηξηαθνζηφ‟ βαζίιεην κε ην
πέξαζκα ζηε γεσξγία. «ε αληίζεζε κε άιιεο ιεπηνκέξεηεο, πνπ απνιηζψλνληαη ή
κεηαζρεκαηίδνληαη, πνπ εξκελεχνληαη εθ λένπ ή αληηκεησπίδνληαη κε πεξίεξγν
ηξφπν, απηή ε αληίιεςε μεδηπιψλεηαη θαη αθκάδεη ζε αλεπηπγκέλεο ζξεζθείεο φπσο ε
αηγππηηαθή».399 Σν ρξπζφ ρξψκα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην καθξηλφ
βαζίιεην είλαη ην ρξψκα ηνπ ήιηνπ. Οη ιανί πνπ δελ γλσξίδνπλ ηε ιαηξεία ηνπ ήιηνπ,
δελ ζεσξνχλ ηα καγηθά αληηθείκελα ρξπζά. Με ηελ αλάπηπμε ησλ κνξθψλ
θαιιηέξγεηαο θαη ηε κεηάβαζε ζηηο πην κνληέξλεο κεζφδνπο γεσξγίαο, νη γεσξγηθέο
εξγαζίεο εμαθαλίδνληαη εληειψο απφ ην επέθεηλα. Πιένλ ζηηο κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο
φισλ ησλ ζξεζθεηψλ εκθαλίδνληαη ζεφηεηεο πνπ ραξίδνπλ γνληκφηεηα, ίρλε ησλ
νπνίσλ ππάξρνπλ θαη ζην παξακχζη, ρσξίο βέβαηα λα έρνπλ παξακεξίζεη ηελ χπαξμε
δψσλ, λεζηψλ θαη θήπσλ.
Δ Ώίγππηνο απνηειεί ηελ πην θιαζζηθή πεξίπησζε πιήξνπο αλάπηπμεο ηεο
αληίιεςεο ηνπ επέθεηλα σο ελφο „βαζηιείνπ ηνπ ήιηνπ‟ · απηή ε αληίιεςε ιακβάλεη
πνιιέο ζπκβνιηθέο κνξθέο. ηελ Ώίγππην ιαηξεπφηαλ ηδηαίηεξα ν ζεφο ήιηνο, ν Ρα
θαη ππήξρε ε πίζηε φηη νη ςπρέο ησλ λεθξψλ παξέκελαλ ζηνλ νπξαλφ. Οη αηγππηηαθέο
κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο σζηφζν είλαη ζχκκεηθηεο: «Οπζηαζηηθά πεξηιακβάλνπλ
πξνθαλψο ηξία επίπεδα: απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θφζκν ησλ δψσλ, ην επίπεδν ηεο
θαιιηέξγεηαο θήπσλ θαη ην ειηαθφ – γεσξγηθφ επίπεδν κε έληνλν κνλαξρηθφ
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ραξαθηήξα».400 Αελ κπνξεί λα παξαιεηθζεί ην ηεξφ δέληξν ηνπ θνίληθα, πνπ
ζεσξείηαη σο ην δέληξν ηεο δσήο θαη βξίζθεηαη ζηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ, φπσο θαη ην
καγηθφ βηβιίν πνπ πξνήιζε απφ εθεί. Βπίζεο, ππάξρεη ε πίζηε ζε έλα λεζί ησλ ςπρψλ
κέζα ζηνλ πνηακφ Νείιν, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ηεξάζηην θίδη. Ο ρξπζφο
παίδεη ηέινο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αηγππηηαθή ιαηξεία ησλ λεθξψλ.
Ώλ θαη ζηνλ αζζπξηαθφ πνιηηηζκφ νη κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο είλαη εμίζνπ
πνιπζρηδείο, εηζάγεηαη θαη κηα λέα ηδέα: ην „άιιν‟ βαζίιεην εθιακβάλεηαη σο κηα
κεγάιε πφιε κε έλα ηεξάζηην παιάηη, φπνπ δεη ε ζεά ηνπ βαζηιείνπ ησλ λεθξψλ θαη νη
ςπρέο. Ώληίζηνηρα, θαη αθφκε παιαηφηεξα, ν θφζκνο ησλ λεθξψλ γίλεηαη αληηιεπηφο
ζην βαβπισληαθφ έπνο ηνπ Gilgames σο έλα εληππσζηαθφ πεξηβφιη. Ο Propp
θαηαιήγεη φηη «ηζηνξηθφ δελ είλαη κφλν ην θάζε ζηνηρείν απφ κφλν ηνπ, αιιά θαη ε
πνιπρξσκία, ε ινγηθή αζπκθσλία θαη αληηθαηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ
ηνπο».401 Σν „άιιν‟ βαζίιεην είλαη ην παιάηη ηεο ππεξθπζηθήο γπλαίθαο πνπ αλαδεηά
ν ήξσαο. Σν παιάηη ηεο αθίιεηεο αζηξάθηεη ηφζν έληνλα, ψζηε λα θαίλεηαη ζαλ
ήιηνο θαη λα νλνκάδεηαη ήιηνο: «Άκα εθνληέςαλ εηο ηε ζάιαζζα, ν γηνο ηεο
ιηνληάξελαο άλνημελ ηα κάηηα ηνπ, λα δεη ηη ‟παζελ ην άινγν θη έθνςε. Παξαηεξά,
ζσξεί δπν ήιηνπο κεο ζηε ζάιαζζα. Λαιεί η‟ αιφγνπ: „„Σ‟ είλαη ηνχην ην πξάκα;‟‟
Σνπ ιαιεί θαη ην άινγν: „„Ο έλαο ήιηνο είλ‟ ν ήιηνο ν παληνηεηλφο, θη ν άιινο είλ‟ ην
παιάηη ηεο αθίιεηεο‟‟ θαη ηνπ ην έδεημελ» (16, ⃰667ΐ (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
AT/ATU), Δ αθίιεηε).
ε άιιε πεξίπησζε ν ήξσαο θηάλεη ζε κηα πνιηηεία, νη θάηνηθνη ηεο νπνίαο γηα
έμη κήλεο θνηκνχληαη θαη γηα άιινπο έμη κήλεο είλαη μχπληνη. Βθεί βξίζθεηαη ην
ηακαηηθφ ρψκα πνπ αλαδεηά: «Ώπηά φια ηα ζεξγηάληδε ν θαιφγεξνο, φζν πνπ βγήθε
ζ‟ έλα θαξδχ δξφκν θαη εχξε ην παιάηη. Οη πφξηεο ηνπ ήηαλ αλνηρηέο […] κπήθε
κέζα θη εχξε θη άιινπο απνθνηκηζκέλνπο θ‟ έθηαζε ζηελ απιή. Ώπηή ε απιή ήηαλ
κεγάιε θαη γεκάηε δέληξα θαη αληίθξπ ήηαλ ην παιάηη φκνξθν, θαιφ · ζαξξνχζε
θαλείο πσο έκπαηλε ζηνλ παξάδεηζν» (35, ΏΣU551, Ο θαιφγεξνο).
ηελ αξραία Βιιάδα ζπλαληψληαη νη πιένλ πνηθηιφκνξθεο πίζηεηο θαη
αληηιήςεηο γηα ην καθξηλφ βαζίιεην ηνπ άιινπ θφζκνπ, νη νπνίεο είλαη ζπλζεηφηεξεο
θαη πην πεξίπινθεο ζε ζρέζε κε φζεο έρνπλ αλαθεξζεί σο απηφ ην ζεκείν.
πκπεξηιακβάλνπλ ηφζν βνπλά φπσο ν ιπκπνο, φζν θαη ην ππφγεην βαζίιεην ηνπ
Άδε, αιιά θαη ηηο λήζνπο ησλ Μαθάξσλ, ην ππνζαιάζζην βαζίιεην ηνπ Πνζεηδψλα,
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ην παιάηη ηνπ Ήιηνπ, ηνλ θήπν ησλ Βζπεξίδσλ κε ηα ρξπζά κήια, πνπ βξίζθεηαη εθεί
πνπ πέθηεη ν ήιηνο, ζηελ πην καθξηλή δχζε. Ο ρξπζφο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηελ
ειιεληθή αξραηφηεηα ζηε ιαηξεία ησλ λεθξψλ θαη σο παξάδεηγκα αλαθέξνληαη νη
κπθελατθέο λεθξηθέο κάζθεο απφ ρξπζφ. Τπήξρε αθφκε ε ηδέα ηεο δσήο κεηά ην
ζάλαην ζηνλ θφζκν ησλ δηθαίσλ θαη ησλ ακαξησιψλ.
Δ πνηθηιία απηή ζεσξείηαη φηη είλαη ε αξρή ηεο παξαθκήο θαη θαζφδνπ πνπ
δεκηνπξγεί κηα βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ παξακπζηνχ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ν
κχζνο ηνπ Δξαθιή πνπ θεξδίδεη ηα κήια ησλ Βζπεξίδσλ. Ο κχζνο απηφο πξνζεγγίδεη
κελ πάξα πνιχ ην παξακχζη γηα ηα κήια πνπ ραξίδνπλ λεφηεηα, αιιά ην παξακχζη
απνδεηθλχεηαη αθφκε πην αξρατθφ, γηαηί ζ‟ απηφ ηα κήια δηαηεξνχλ ηε καγηθή ηνπο
ιεηηνπξγία, ελψ ζηνλ κχζν ηνπ Δξαθιή απνηεινχλ απιψο έλα είδνο ζαπκάζηνπ
αληηθεηκέλνπ. Άμην αλαθνξάο είλαη φηη πξψηε θνξά ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο εηζάγεη
ηε κνπζηθή ζηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ.
Ε. Η. Σα βνπλά πνπ αλνηγνθιείλνπλ
ε νξηζκέλα παξαδείγκαηα ηνπ πιηθνχ καο εκθαλίδεηαη ην κνηίβν ησλ βνπλψλ
πνπ αλνηγνθιείλνπλ θαη ζπληξίβνπλ νηηδήπνηε δσληαλφ ηχρεη λα βξίζθεηαη αλάκεζά
ηνπο. Ο ήξσαο πξέπεη ζπλήζσο λα πξνιάβεη λα πεξάζεη θαη λα πάξεη θάηη πνιχηηκν
απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ δχν βνπλψλ.402 πλήζσο, εθεί βξίζθεηαη ην αζάλαην λεξφ.
Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξίην θαη δπζθνιφηεξν άζιν πνπ ζέηεη ν κειινληηθφο πεζεξφο
ηνπ ήξσα: «„„Να παο λα κνπ θέξεηο ην αζάλαην λεξφ. Καη είλαη πνιχ δχζθνιν απηφ,
γηαηί είλαη ζηε κέζε ζε δπν βνπλά πνπ αλνηγνθιείλνπλε, θαη ζα ζε θάκνπλε
θνκκάζηα, κέρξη λα γεκίζεηο ην κπνπθάιη‟‟ […] Πάεη ην Γηαλληφ, θαιεί ηνλ αεηφ θαη
πεξλά πξψηνο ν αεηφο θαη γεκίδεη ην κπνπθάιη θαη θιείλεη ην βνπλφ θαη πηάλεη ηελ
νπξά ηνπ αεηνχ θαη ηνπ θεχγνπλε φια ηα θηεξά. Σν βιέπεη ην άινγν θαη άκα
αλνίμαλε νη πέηξεο, θάλεη απηφ κηα πην γξήγνξα θαη πεξλνχλε θαη γεκίδεη ην Γηαλληφ
ην άιιν κπνπθάιη θαη πξνιαβαίλνπλε θαη γπξίδνπλε, ρσξίο λα πάζνπλε ηίπνηε» (22,
πεξηέρεη ην ΏΣU554, Δ επθή ηνπ παηέξα).
ε άιιε πεξίπησζε είλαη ε ηξίηε απφ ηηο ηέζζεξηο θαηά ζεηξά δνθηκαζίεο γηα
γάκν: «„„Β, ηνπ ιέεη ν βαζηιηάο, θη απηφ ην θαλεο. Ώθφκα έλα ζα ζνπ πσ · αλ
κπνξέζεηο θαη κνπ θέξεο η‟ αζάλαην λεξφ, ζα ζνπ δψζσ ηελ θφξε κνπ‟‟. Καίεη ηφηε
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ην παηδί ηνπ θηεξφ ηνπ αεηνχ, λα θ‟ έξρεηαη ν αεηφο. „„Ση ζέιεηο‟‟ ηνπ ιέεη. „„Ώπηφ θη
απηφ κνπ είπε ν βαζηιηάο‟‟. „„Ώ, κε θνβάζαη, ηνπ ιέεη. Να θθηάζεο έλα ηάζη
καιακαηέλην θαη λα παο ζ‟ εθείλν ην βνπλφ πνπ αλνίγεη θαη θιείλεη κνλαρφ ηνπ θαη ζα
ξζσ θ‟ γσ εθεί‟‟. Φθηάλεη εθείλνο έλα ηάζη καιακαηέλην, ην παίξλεη θαη έξρεηαη ζην
βνπλφ. Σν παίξλεη χζηεξα ν αεηφο κε ηε θηεξνχγα ηνπ θαη ρψλεηαη κέζ‟ ζην βνπλφ,
βνπηάεη ην ηάζη κέζα ζην λεξφ ην αζάλαην θαη βγαίλεη έμσ θαη ην δίλεη ηνπ παηδηνχ»
(33, ΏΣU531, Ο βαθηηζηηθφο ηνπ ΐαζηιηά θη ν ζπαλφο)
Οη ζηαπξαδεξθνί ηνπ ήξσα θέξλνπλ ην αζάλαην λεξφ γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνλ
αλαζηήζνπλ. «Πάλε, ζθάβνπλ, βξίζθνπλ ην Γηαλλάθε θαη η‟ άινγν, αληακψλνπλ ηα
θνκκάηηα, αιιά δελ είραλ ην αζάλαην λεξφ. Ξαλαξσηνχλ ηνλ ήιην θαη θείλνο ηνπο
ιέεη: „„Σε κέξα φιε πνπ γπξίδσ εγψ, δελ ην ρσ δεη πνπζελά. Ρσηήζηε ην θεγγάξη,
κήπσο ην είδε ηε λχρηα‟‟. Πάεη ν γηνο ηνπ θεγγαξηνχ, ξσηά ην θεγγάξη, ιέεη ην
θεγγάξη, ιέεη ην θεγγάξη: „„Βγψ μέξσ πνπ είλαη πίζσ απφ εθείλν ην βνπλφ πνπ
αλνηγνθιείλεη. Να δέζεηε έλα ιαγελάθη ζην πφδη ελφο πεξηζηεξηνχ θαη λ‟ αθήζεηε ην
πεξηζηέξη λα πεξάζε, λα βνπηήμε, λα πάξε ην λεξφ θαη λα πξνθάκε λα βγε, πξηλ
θιείζε ην βνπλφ‟‟. Αέλνπλ απηνί ην ιαγελάθη, πεηά ην πεξηζηέξη θαη πεξλά ην βνπλφ.
Έθεξε η‟ αζάλαην λεξφ» (43, ΏΣ ⃰667, Σα ρξπζά θιαδηά).
ην παξακχζη γηα «Σν αζάλαην λεξφ» ν ζείνο ηνπ ήξσα ηνλ πιεξνθνξεί φηη ν
πξννξηζκφο ηνπ βξίζθεηαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ Αχν ΐνπλψλ: «„„ηαλ
γιπηψζεηο απφ ηα ζεξία, ζα βξεο ηελ άθξε ηεο γεο. Βθεί ζηέθνληαη δπν ζεφξαηα
βνπλά, ςειά σο ηα νπξάληα, πνπ άιιν δελ θάλνπλ, παξά λ‟ αλνηγνθιεηνχλ. Ώλ
θαηνξζψζεο λα πεξάζεο απηά ηα βνπλά, πνπ θάζε ζηηγκή αλνίγνπλ θαη θιεηνχλ […].
‟ απηά ηα κέξε είλαη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο. ηαλ αλνίγνπλ ηα βνπλά, ην κάηη ζνπ
γειηέηαη, ζνπ θαίλεηαη φηη πξνθηαίλεηο λα ην πεξάζεηο, θαη πξηλ βγεο πέξα, θιεηνχλ
θαη ζε ζθαινχλ κέζα, ζε θάλνπλ αιεχξη θαη ράλεζαη κηα γηα πάληα!‟‟ […]».
Δ πεξηγξαθή ηνπ πεξάζκαηνο απνδίδεηαη σο εμήο: «ηαλ είδε ηα Απν ΐνπλά,
πνπ έθηαλαλ σο ηα νπξάληα ζην ςήινο, λ‟ αλνηγνθιεηνχλ, μαπφξεζε θη έκεηλε κε ην
ζηφκα αλνηρηφ. Ώιιά δε δείιηαζε θαζφινπ, γηαηί ε θαξδηά ηνπ ήηαλ γεκάηε απφ
αληξεηά. Υηχπεζε η‟ άινγφ ηνπ ηε ζηηγκή πνπ ράξαδαλ λ‟ αλνίμνπλ ηα βνπλά, θη απηφ,
ζαλ πεηξίηεο, πέηαμε κέζα ζη‟ άλνηγκα. Ήηαλ ζηε κέζε, φηαλ ηα βνπλά άξρηζαλ απφ
ιίγν – ιίγν λα θιεηνχλ, θαη ην ζθνηάδη λα μαπιψλεηαη […]. Έηζη η‟ άινγν ηνπ
βαζηιφπνπινπ δε θνβήζεθε θαζφινπ θη φιν έηξερε εκπξφο ζαλ πνπιί · θαη ηε ζηηγκή
πνπ ιίγν έιεηπε λα θιείζνπλ ηα βνπλά, είρε βγε έμσ, θαη ην ΐαζηιφπνπιν ήηαλ
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κπξνζηά ζην δέλδξν πνπ έβγαηλε ην αζάλαην λεξφ» (51, ΏΣU551, Σν αζάλαην λεξφ).
Ο ήξσαο ηα θαηαθέξλεη θαη ζηελ επηζηξνθή, γηαηί ην άινγφ ηνπ ρχλεηαη ζαλ αζηξαπή
αλάκεζα ζηα βνπλά.
Σν «πνπιί η‟ αεδφλη» πνπ αλαδεηά ν ήξσαο, βξίζθεηαη ζην βαζίιεην πνπ
εθηείλεηαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ βνπλψλ πνπ αλνηγνθιείλνπλ. Σν άινγν εμεγεί
ζηνλ ήξσα: «„„ΐιέπεηο εθείλν ην βνπλφ, πίζσ απ‟ ηνλ ήιην; Βθεί ζα πάκε!... Μφλν
πξέπεη λα θνηηάμσκε λα πεξάζσκε ηελ ψξα πνπ αλνίγεη, λα βγνχκε πξνηνχ
μαλαζθαιήζνπλ ηα βξάρηα θαη καο καγγψζνπλ κέζα. Με θνβάζαη, εγψ ζα ζε
πεξάζσ!‟‟ Έθπγαλ ζη‟ αιήζεηα, παξακφλεςε η‟ άινγν ηελ ψξα πνπ άλνημαλ ηα βνπλά
θαη ηνλ πέξαζε». ηελ επηζηξνθή βξίζθνπλ ην πέξαζκα αλνηρηφ, θαηαθέξλνπλ πάιη
λα βγνπλ απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη φηαλ ηα δπν βξάρηα μαλαθιείλνπλ, ζπλζιίβνπλ ηα
ππεξθπζηθά φληα πνπ θαηαδηψθνπλ ηνλ ήξσα.
Οη αληηιήςεηο γηα ην ζάλαην θαη νη κνξθέο κχεζεο είδακε φηη ζρεηίδνληαη
αλαπφθεπθηα. Βίδακε επίζεο φηη ζην ηειεηνπξγηθφ, ην πέξαζκα κέζα απφ έλα δψν
ραξίδεη δχλακε πάλσ ζ‟ απηφ, αιιά είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο λα θηάζεη ν
κπνχκελνο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπκβνιηθνχ ζαλάηνπ. Ο δξφκνο γηα ηνλ άιιν θφζκν
πεξλά κέζα απφ ην θάξπγγα δψσλ. Ώπηφο ν ιαηκφο αλνίγεη θαη θιείλεη δηαξθψο,
παίδνληαο ην ξφιν κηαο πχιεο. Έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ην κνηίβν ησλ ζπξψλ πνπ
έρνπλ δφληηα θαη θιείλνπλ ή δαγθψλνπλ θαη ην κνηίβν ησλ βνπλψλ πνπ
αλνηγνθιείλνπλ. «ε εθείλν ην βαζίιεην ππάξρνπλ δπν ςειά βνπλά, ζηέθνληαη δίπια
θαη γέξλνπλ ην έλα πξνο ην άιιν · κφλν κηα θνξά ηελ εκέξα ρσξίδνληαη, αλνίγνπλ θαη
κεηά απφ δχν ή ηξία ιεπηά μαλαθιείλνπλ. Ώλάκεζα απφ απηά ηα βνπλά θπιάζζεηαη
ην αζάλαην θαη ηακαηηθφ λεξφ».403 Ο Propp επηζεκαίλεη φηη ε αλαινγία εδψ είλαη
πνιχ ηζρπξή γηα λα είλαη ηπραία. Κάλεη έλα ζπζρεηηζκφ κε ην πινίν ησλ Ώξγνλαπηψλ:
ε πεξηνδηθφηεηα ηνπ αλνίγκαηνο θαη ηνπ θιεηζίκαηνο, ε ιεηηνπξγία θξνχξεζεο, ν
θίλδπλνο λα δηαιπζεί θαλείο αλάκεζα ζηα βνπλά ή λα πηαζηεί ε άθξε ηνπ πινίνπ φηαλ
απηά θιείζνπλ είλαη φκνηα κε φζα αθεγείηαη ην έπνο ηεο αξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο.
Ώλάκεζα ζηνπο ιανχο δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί πιήξεο νκνηνκνξθία θαη
ελφηεηα ζηηο ηδέεο γηα ηνλ θφζκν ηνπ επέθεηλα. Ώπηέο είλαη πάληα πνιχκνξθεο θαη
ζπρλά αληηθαηηθέο. Δ ρψξα ησλ ςπρψλ πεξηγξάθεηαη ηφζν ζηηο ζξεζθεπηηθέο πίζηεηο
φζν θαη ζην παξακχζη, ζε ζπλάξηεζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ηε βαζηθή
αζρνιία ηνπ θάζε ιανχ · πηζηεχεηαη φηη είλαη έλαο ηφπνο θάησ απφ ην λεξφ θαη αιινχ
403
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φηη βξίζθεηαη πάλσ ζηα βνπλά ή πνιχ καθξηά πέξα απφ ηνλ νξίδνληα. Ρφιν εδψ
παίδνπλ νη ρσξηθέο αληηιήςεηο».404 Με ηελ κεηαβνιή ησλ κνξθψλ ηεο θνηλσληθήο
δσήο κεηαβάιιεηαη ηαπηφρξνλα θαη ην επέθεηλα. ηε ιανγξαθία φκσο ηίπνηε δελ
ζεσξείηαη πεζακέλν. Σν θαηλνχξγην έξρεηαη θάζε θνξά λα ζπλππάξμεη κε ην παιηφ.
Καη έηζη θαηαιήγνπκε λα έρνπκε ζηελ Ώίγππην ή ζηελ θιαζζηθή Βιιάδα ή ζηα
ζχγρξνλα παξακχζηα κηα κηθξή εγθπθινπαίδεηα κε φιεο ηηο κνξθέο ησλ ηδεψλ γηα ην
επέθεηλα, πνπ ππήξραλ πνηέ. Ο άλζξσπνο κεηαβηβάδεη ζην άιιν βαζίιεην φρη κφλν
ηελ θνηλσληθή ηνπ νξγάλσζε, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο δσήο ηνπ θαη ηηο γεσγξαθηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παηξίδαο ηνπ. ηαλ ην δψν έραζε ηε ζεκαζία ηνπ σο ζήξακα, ε
ιεηηνπξγία ηνπ κεηαθέξζεθε ζε άιια αληηθείκελα, φπσο ηα βνπλά ή νη πφξηεο.
Βίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ φηη ηα βνπλά πνπ ζπγθξνχνληαη δελ ζπλαληψληαη
κφλν ζε επηθέο αθεγήζεηο, αιιά θαη ζε ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, ζηα λεζηά Gilbert ηεο Μηθξνλεζίαο επηθξαηνχζε ε πίζηε φηη θάησ απφ
δπζκελείο ζπλζήθεο κπνξνχζε ε ςπρή ηνπ λεθξνχ «„ζπλζιηβεί ζηνλ νξίδνληα
αλάκεζα ζε δπν πέηξεο θαη λα ηεο θιαπεί ε χπαξμε‟». 405 Ο Mircea Eliade ζεσξεί φηη
ηα βνπλά πνπ αλνηγνθιείλνπλ απνηεινχλ κηα κνξθή ηνπ κπεηηθνχ ζελαξίνπ θαη
αλαθέξεη γηα ηηο ζρεηηθέο εηθφλεο φηη «δίλνπλ έκθαζε φρη κφλν ζηελ επηθηλδπλφηεηα
ηνπ πεξάζκαηνο – φπσο ζηνπο κχζνπο ην λα κπεη θαλείο ζην ζψκα κηαο γηγάληηζζαο ή
ελφο ζαιάζζηνπ ηέξαηνο – αιιά εηδηθά ζην γεγνλφο φηη είλαη αδχλαην λα θαληαζηεί
θαλείο πσο ην πέξαζκα απηφ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα πιάζκα κε
ζάξθα θαη νζηά. Οη πκπιεγάδεο καο δείρλνπλ ηελ παξάδνμε θχζε ηεο δηάβαζεο ζην
επέθεηλα, ή αθξηβέζηεξα, ηεο κεηαθνξάο απφ απηφλ ηνλ θφζκν ζε έλα θφζκν
ππεξβαηηθφ. […] Ώπηφ ην παξάδνμν πέξαζκα εθθξάδεηαη κεξηθέο θνξέο κε φξνπο
ρσξηθνχο, φζν θαη ρξνληθνχο».406 Γηα λα κεηαθεξζεί ν ήξσαο δηακέζνπ απηνχ ηνπ
αρξνληθνχ θαη αδηάζηαηνπ θελνχ είλαη αλαγθαίν λα ππνζηεί κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν
χπαξμεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα είλαη ζπκβαηφο ζηνλ θφζκν ησλ πλεπκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄: Ζ επηζηξνθή
Ζ. Η. Ζ καγηθή θπγή
Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο δηαθπγήο ηνπ ήξσα ή ηεο εξσίδαο απφ θάπνην ερζξηθφ
ππεξθπζηθφ νλ, ζην δξφκν ηεο επηζηξνθήο ζηελ παηξηθή εζηία, είλαη ε θπγή κε ηε
βνήζεηα κεηακνξθψζεσλ ή κε ηε ξίςε καγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη κεηακνξθψζεηο
παξαπιαλνχλ ηνλ δηψθηε, ελψ ηα καγηθά αληηθείκελα δεκηνπξγνχλ θπζηθά εκπφδηα
πνπ ηνλ θαζπζηεξνχλ θαη δίλνπλ ρξφλν ζηνπο δησθφκελνπο. Σν κνηίβν ηεο καγηθήο
θπγήο δελ έρεη ζηαζεξή ζέζε ζην παξακχζη, αιιά ζπρλφηεξα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην
ηέινο, κεηά αθφκε θαη απφ ηνλ γάκν.


«Κεη πνπ πεγαίλαλε ην Μαξγηφ θαη ν Γηαλλάθεο, βιέπνπλ απφ καθξηά έλα
ζχλλεθν καχξν. Λέεη ην Μαξγηφ: „„ην βιέπεηο θείλν ην ζχλλεθν, Γηαλλάθε;
Βίλαη ε κάλα κνπ, θαη ζα καο θηάζεη λα καο θάεη. Μνλάρα εζχ λα γέλεηο εζχ
εθθιεζίηζα θη εγψ θνληζκαηάθη‟‟. Γίλεηαη ν Γηαλλάθεο εθθιεζίηζα, γίλεθε ε
Μαξγηφ θνληζκαηάθη». Δ Λάκηα πεγαίλεη κέζα ζηελ εθθιεζία, αζπάδεηαη ην
εηθφληζκα θαη θεχγεη. Καζψο ε θαηαδίσμε ζπλερίδεηαη, αξγφηεξα «γίλεθε ν
Γηαλλάθεο βξχζε, γίλεθε θαη ην Μαξγηφ λεξφ θη έηξερε. Καηεβαίλεη πάιη απ‟
ην ζχλλεθν ε Λάκηα, πάεη ζηε βξχζε, λίθηεθε, ήπηε. Κάζεζε, θάζεζε,
ζεθψζεθε θη έθπγε». Σν δεπγάξη φκσο δελ έρεη γιηηψζεη αθφκε: «Γίλεηαη ν
Γηαλλάθεο ζάιαζζα, γίλεηαη θαη ην Μαξγηφ πάπηα, θαη κπήθε κέζα ζηε
ζάιαζζα θαη θνιπκπνχζε. Φηάλεη θαη ην ζχλλεθν ζε ιίγν, θαηεβαίλεη ε
Λάκηα, θαηάιαβε, πσο ήηαλε ην Μαξγηφ ε πάπηα» (44, ΏΣU310, Σεο Λάκηαο
ε δπραηέξα).



Δ δξαθφληηζζα «ηνπο βιέπεη θαη βάλεη ην δξφκν κπξνζηά, θφληεςε λα
ηνπο πιαθψζεη. Γίλεηαη ε θφξε κηα εθθιεζηά θαη θάλεη απηφλ έλα παπαδάθη
θαη ζήκαηλε ην θακπαλάθη. Πεξλά ε δξαθφληηζζα, ηνλ εξσηά: „„Αελ είδεο
θαλέλαλ θαβαιάξε λα πεξάζεη απφ δσ;‟‟ „„Ώ‟‟, ιέεη „„θεξά κνπ, δελ είδα
θαλέλα‟‟. […] Ώθνχ θφληεπε λα ηνπο πιαθψζεη, γίλεηαη απηή έλα πεξηβφιη θη
απηφο έλαο πεξηβνιάξεο θαη ζθάιηδε ηα δέληξα. […] Σξέρεη, θνληεχεη λα ηνπο
ξηβάξεη. Κάλεη ε θφξε απηφλε κηα γνχξλα κε ην λεξφ θη απηή κέζα ρέιη. Πάεη
ε δξαθφληηζζα θαη βάλεη ην ρέξη ηεο θαη πνιεκνχζε λα πηάζεη ην ρέιη […]»
(27, ΏΣU313, Δ Άζπξε ζαλ ην ρηφλη θαη θφθθηλε ζαλ ην αίκα).
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«Αξφκν παίξλνπλ, δξφκν αθήλνπλ, πεξπαηνχζαλε νχιε ηε λχρηα. […] Κεη
πνπ θαζφληαλε, βιέπνπλ έλα ζχλλεθν απφ πίζσ ηνπο καθξηά. […] Ρίρλεη ν
Γηαλλάθεο απφ πίζσ ηνπ ην ζθνηλί. Γίλεηαη έλα δάζνο κεγάιν. ζν λα
πεξάζεη ην δάζνο ν γέξνο, πξνρσξήζαλε πάιη απηνί. Πεξάζαλε θαλα δπν
κέξεο, βιέπνπλε απνπίζσ ηνπο πάιη ην ζχλλεθν. […] Ρίρλεη ν Γηαλλάθεο ην
ζαπνχλη, γίλεηαη απφ πίζσ ηνπο κηα ιαζπηά, κηα γιίηζα! Πξνρσξήζαλε πάιη
απηνί. Ο γέξνο πάαηλε λα πεξάζ‟ απ‟ ηε ιαζπηά, γθξεκηδφηαλε, γιηζηξνχζε,
βιαζηεκνχζε, θαηαξηφηαλε ηε δπραηέξα ηνπ. […] Ρίρλεη ν Γηαλλάθεο ηελ
ηξίρα ηεο κάλαο ηεο, γίλεηαη κηα ιίκλε, γίλεηαη ν Γηαλλάθεο πάπηνο θαη ην
Μαξηψ πάπηα θαη κπήθαλε κέζα ζηε ιίκλε» (21, ΏΣU313, Ο γεξννξφθνο).



ηαλ ε Μέαηλα αληηιακβάλεηαη φηη ηεο έρνπλ θιέςεη ην αθνίκεην θαληήιη
θαη ην θιεηδί ηνπ θαη φηη ν θιέθηεο έρεη δηαθχγεη κε ην άινγφ ηεο,
εμαγξηψλεηαη θαη ηνλ θαηαδηψθεη: «Πεηά ε ζηξίγθια έλα καγεκέλν ρηέλη,
αλνίγεη ε γεο ζθίδεηαη λα ηνλ θαηαπηεί. Σνλ παίξλεη ε ιίκλε ζηα λεξά ηεο, ηνλ
πεξλά αληηθξχ […]». Δ Μέαηλα δηαηάδεη ηε ιίκλε κε ην πηθξφ λεξφ, ηα θίδηα
θαη ηα ζεξία λα πλίμνπλ θαη λα θαξκαθψζνπλ ηνλ ήξσα θαη ηηο πεληάκνξθεο
βαζηινπνχιεο πνπ παίξλεη καδί ηνπ. κσο απηά δελ ππαθνχνπλ, αιιά κάιηζηα
ηνλ ππεξαζπίδνληαη, γηαηί πξνεγνπκέλσο ν ήξσαο ηα είρε εμεπκελίζεη
επαηλψληαο ηα θαη πεηψληαο ηνπο θξέαο: «„„Πνηέ δε ζα ην θάλνκε, θείλνο
έζθπςε θαη καο θνίηαδε θαιά θαιά θαη ζάκαμε ηελ νκνξθηά καο θαη κεηο ζα
ηνλ θαξκαθψζνκε!‟‟ Σπιίγνπληαλ πηα γχξσ ζηε Μέαηλα, πνπ ηε γλσξίδαλε
γηα θπξά ηνπο, ζθψλαλ ηα θεθάιηα ηνπο λα ηα ραδέςεη. Κείλε απ‟ ην ζπκφ ηεο
ηα ηξάβαγε, ηα ‟ζθαδε θάηνπ. […] Σα κάηηα ηεο είραλε πεηαρηεί φμσ απ‟ ην
θαθφ ηεο, θη απ‟ ην ζηφκα ηεο βγαίλαλε αθξνί. […] Μα ηα ζεξία κφιηο είδαλε
ην βαζηιφπνπιν, ιέλε: „„Ώπηφο καο ηάηζε, πνπ ηφζνλ θαηξφ καο είρεο λεζηηθά
θαη ζάκαμε ηελ εκνξθηά καο θαη κεηο λα ηνλ θάκε! Πνηέ δε ζα ην θάλνκε!‟‟
Πέθηεη πηα ε ζηξίγθια θαη ζθάδεη απ‟ ην θαθφ ηεο. Χο εθεί ήηαλ ε δηνξία ηεο,
παξαπάλσ δελ κπνξνχζε λα ηνπο θάλεη ηίπνηα» (45, ΏΣU550, Σν αθνίκεην
θαληήιη).



Ο δξάθνο αθνχεη ηνλ θξφην πνπ θάλεη ην πέηαιν ηεο καγηθήο θνξάδαο
φηαλ θηππά θάησ ηε ζηηγκή πνπ θεχγεη θαη «ηφηεο ηξέρεη ‟θηπο θη‟ αλνίγεη κηα
θάκαξα θαη ‟βγάδεη κηα ηξηπφδα θαη θαβαιιηθεχγεη θαη ηνπο θπλεγά. […] ‟ην
δξφκν ην ινηπφ είπελ ε θνξάδα ζ‟ην βαζηιφπνπιν λάρε ην λνπ ηνπ πφηε πφηε
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λα γπξίδε ‟πίζσ, λα βιέπε, κ‟παο θαη ηνπο θπλεγνχλ. Γπξίδεη ην ινηπφ κηα
θνξά λα ‟δε, θαη θπηηάδεη έλα καχξν λέθαιν, θαη ην ιέεη ηεο θνξάδαο.
Γξήγνξα, ηνπ ιέεη θείλε, ξίμε ην δηαιπζηήξη, γηαηί καο θηάμαλ. Σν ξίρλεη ‟πφ
πίζσ, θαη γίλεηαη έλα ξνπκάλη κε δέλδξα, κε μχια, θ‟ ε ηξηπφδα δε ‟κπνξνχζε
θαζφινπ λα ηξέμε · θαη ηφηεο ησο μεθφςαλε θάκπνζν […] αλ ηνπο είδε πάιη
θνληά ησο, θσλάδεη ε θνξάδα, λα ξίμε ην ζαπνχλη. Σν ξίρλεη ην βαζηιφπνπιν,
θαη γίλεηαη έλαο γθξεκφο γιπζηεξφο, πνπ πήγαηλε λα ηξέμε ε ηξηπφδα θαη
γιπζηξνχζε θ‟ ήπεθηε θάησ […] θ‟ εθεί πνπ θφληεπγε λα ηνπο πηάζε, θσλάδεη
ε ηεζζεξνπφδα, λα ξίμε θάησ ηαιάηη». Σν βαζηιφπνπιν φκσο αληί λα ξίμεη ην
αιάηη πίζσ, ην ξίρλεη κπξνζηά θη έηζη ακέζσο γίλεηαη κηα ιίκλε ζαλ ζάιαζζα.
Δ θνξάδα κε έλα πήδεκα πεξλά ηε ιίκλε, ελψ ην άινγν ηνπ δξάθνπ πνπ δελ
κπνξεί λα πεηάμεη, κέλεη πίζσ. «Καη ηφηεο πιεηα θάζεηαη θ‟ ε θνξάδα θαη ην
βαζηιφπνπιν, λα μεθνπξαζηνχλ. […] Φηάλεη θ‟ ε ηξηπφδα κε ην δξάθν ζ‟ηα
ρείιε ηεο ιίκλεο, θαη ηφηεο ζηακαηά, γηαηί […] λα ζαξηάξε δελ κπνξνχζε»
(36, ΏΣU725, Ο θαζίδεο).


«Κάκπνζν δξφκν πήγαηλε κέζα ζηηο ιάζπεο, λχρηα, σο πνπ έθηαζε ζ‟ έλα
κέξνο πνπ βνχιηαμε θαη δελ κπνξνχζε λα βγε. Έμαθλα, θεη πνπ πνιεκνχζε λα
βγε θαη πάιεπε, ηνπ πέθηεη απφ ηνλ θφξθν ηνπ ην έλα ην ηξηαληάθπιιν, θαη
ζηε ζηηγκή φιε εθείλε ε ιαζπνπξηά ράζεθε θαη έγηλε ζηέγλε. Σφηε άξρηζε
πάιη λα πηιαιή ην άινγφ ηνπ. Οη δξάθνη, άκα γχξηζαλ ην βξάδπ ζπίηη ηνπο θαη
άθνπζαλ απ‟ ηε κάλα ηνπο, πσο ν αδεξθφο ηνπο έθπγε θαη δε γχξηζε,
θαηάιαβαλ πσο ήηαλ άλζξσπνο θ‟ επζχο έπεζαλ θαηφπη ηνπ θαη ήζειαλ λα ηνλ
πηάζνπλ, πξνηνχ λα θηάζε ζηηο ιάζπεο · γηαηί ηηο ιάζπεο δε κπνξνχζαλ λα ηηο
πεξάζνπλ. ιε ηε λχρηα ηνλ θπλεγνχζαλ νη δξάθνη θαη ην πξσί θφληεςαλ λα
ηνλ θηάζνπλ. Σφηε ν θαιφγεξνο είπε κε ην λνπ ηνπ: „Ώο ξίμσ θαη η‟ άιιν
ηξηαληάθπιιν! Ίζσο γιηηψζσ‟ θαη κφιηο ην ‟ξημε, έγηλε πάιη πίζσ ηνπ ιάζπε
λεξνπιή θαη έηζη γιχησζε» (35, ΏΣU551, Ο θαιφγεξνο).



ε άιιε πεξίπησζε, ηα φληα πνπ θαηαδηψθνπλ ηνλ ήξσα ζπληξίβνληαη:
«Πάεη απηφο αγάιηα – αγάιηα, ιχλεη ηελ πνδηά ηεο, ηπιίγεη κέζα ην πνπιί, η‟
αξπάδεη θαη θεχγεη. ΐγαίλεη έμσ, θαβαιιηθεχεη η‟ άινγν θαη θείλν πεηηέηαη
ζαλ ηε ζαΎηα θαη θηάλνπλ ζην βνπλφ. Ώπφ πίζσ ηνπο ν δξάθνο θ‟ ε θνπέιια
(δξαθνπνχια ήηαλ θαη θείλε καζέο) θη άιια μσηηθά θαη λεξάηδεο, έηξεραλ ζαλ
ηνλ αέξα θαη ηνλ θπλεγνχζαλ. Σν παηδί έηξεκε απ‟ ην θφβν ηνπ, φζν έβιεπε
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πίζσ ηνπ φια ηα μσηηθά θαη ηα δνχκπεξα λα ηνλ θπλεγνχλ θαη παξαθαινχζε
ην Θεφ θαη ηνλ Ώε – Γηψξγε λα ηνλ γιπηψζνπλ απ‟ ηα λχρηα ηνπο. […]
Μπαίλνπλ απνπίζσ ηνπο θαη θείλα φια ηα δαηκφληα, πα λα πεξάζνπλ, θιείλνπλ
ηα βνπλά θη απνκέλνπλ κέζα» (30, ΏΣU550, Δ εθθιεζηά θαη ην πνπιί η‟
αεδφλη).


ηελ θαηαδίσμε ηεο βαζηινπνχιαο θαη ησλ δέθα επηηήδεησλ αδεξθψλ απφ
ην δξάθν, ν δηψθηεο πξνζπαζεί κε ηερληθά κέζα λα παξαθάκςεη ηα εκπφδηα
πνπ εκθαλίδνληαη ράξε ζηηο καγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αδεξθψλ: «Κάκλεη ν
άιινο ακέζσο ην δάζνο, έξρεηαη ν δξάθνο κε ηζάπεο θαη κπαιηάδεο θαη ζνπ
θάκλεη ην δάζνο γεο καδηάκ. αλ ηνλ είδαλε, θάκλεη ν άιινο αλάκεζα ην
ςειφ ην βνπλφ, πάεη ν δξάθνο κε ηζάπεο θαη θαζκάδεο, ζθνξπίδεη ην βνπλφ.
αλ θάλεθε, θάκλεη ν άιινο κπξνο ζηεξηά θαη πίζσ ζάιαζζα. Ώξρίδεη ν
δξάθνο κε ηνπινχκηα θαη ηξφκπεο, αδεηάδεη ηε ζάιαζζα» (14, ΏΣU653, Σν
πηπίιηζκα ηεο βαζηινπνχιαο απφ ην δξάθν).
ηε καγηθή θπγή εληνπίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Propp, έλα πξφβιεκα κε δχν

φςεηο: ε κία αθνξά ηελ θαηαγσγή ηνπ κνηίβνπ θαη ε άιιε ηελ πνιπκνξθία ηνπ κέζα
ζηελ αθήγεζε. ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ γίλεηαη αλαθνξά θαη
θξηηηθή ζηηο απφςεηο ηνπ Anti Aarne, ν νπνίνο αζρνιήζεθε εηδηθά κε ηελ καγηθή
θπγή. O κειεηεηήο Iochel‟son ζε αληίζηνηρε εξγαζία ηνπ δελ δηαθξίλεη θαζφινπ
δηαθνξεηηθέο κνξθέο θπγήο θαη θαηαδίσμεο. Ο ίδηνο ν Propp ππνζηεξίδεη φηη
ππάξρνπλ δέθα δηαθνξεηηθά είδε ηνπ κνηίβνπ θαη αλαιχεη ηξία απφ απηά.
Ώξρηθά εμεηάδεη ηε θπγή δηακέζνπ ηεο ξίςεο κηαο ρηέλαο. Με ηέηνην ηξφπν
δηαθεχγνπλ ζπλήζσο ηα παηδηά απφ ην θαιπβάθη ηεο κάγηζζαο, ελψ ην καγηθφ
αληηθείκελν (ρηέλα) ην έρνπλ θιέςεη απφ εθείλε ή ην παίξλνπλ κέζα απφ ην απηί ηνπ
αιφγνπ, εάλ ηππεχνπλ. Βδψ επηρεηξείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα έλαο παξαιιειηζκφο κε
κχζνπο απφ ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν, φπνπ ν ήξσαο δελ θιέβεη ην καγηθφ αληηθείκελν
πνπ ζα ηνλ ζψζεη, αιιά θιέβεη ηε θσηηά, θαη είλαη απηφο πνπ ηελ εηζάγεη ζηνλ
αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Καη φρη κφλν απηφ, αιιά επηζηξέθνληαο, πεηά πίζσ ηνπ κέξε
δψσλ, πνπ δεκηνπξγνχλ δάζε, πνηάκηα θαη βνπλά. «ΐιέπνπκε […] φηη δάζε, βνπλά
θαη πνηάκηα δεκηνπξγνχληαη δηακέζνπ ηεο δύλακεο ηνπ βνεζνύ. Γλσξίδνπκε ήδε πσο
απνθηάηαη ν βνεζφο θαη φηη απηφο είλαη ν θνξέαο ησλ καγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ
ήξσα».407 Δ ζχγθξηζε δείρλεη φηη ν ήξσαο ηνπ παξακπζηνχ θιέβεη έλα αληηθείκελν,
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ζηε ζέζε ηνπ νπνίνπ θάπνηε βξηζθφηαλ έλα άιιν αληηθείκελν πνπ αληηπξνζψπεπε ηελ
θπξηαξρία επάλσ ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο. Σα αληηθείκελα πνπ πεηά ζην παξακχζη δελ
είλαη παξά αρλά απνκεηλάξηα ηεο αληίιεςεο ηνπ ήξσα σο δεκηνπξγνχ ηνπ θφζκνπ: ν
ήξσαο θέξλεη καδί ηνπ απφ ηνλ άιιν θφζκν ηελ θπξηαξρία ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο.
Βίλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα ε παξάδνμε αλακφξθσζε ηνπ κνηίβνπ ξίςεο ηεο ρηέλαο
πνπ εκθαλίδεηαη ζην παξακχζη γηα ην «Ώθνίκεην θαληήιη». ρη ν ήξσαο, αιιά ε
δηψθηξηα Μέαηλα είλαη απηή πνπ πεηά έλα καγεκέλν ρηέλη θαζψο ηνλ θπλεγά κε καλία
· ην ρηέλη πξνθαιεί ην ζρίζηκν ηνπ εδάθνπο, ψζηε ν ήξσαο λα πέζεη ζην άλνηγκα θαη
λα ηνλ «θαηαπηεί ε γε».
Μηα άιιε κνξθή ηνπ κνηίβνπ είλαη ε θπγή κε δηαδνρηθέο κεηακνξθψζεηο ησλ
δησθφκελσλ. O Aarne έρεη δηαθξίλεη έμη είδε απηνχ ηνπ ηχπνπ θπγήο εθηφο Βπξψπεο,
ελψ ηα είδε πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ Βπξψπε είλαη ηφζν πνιιά πνπ δελ ηα
θαηακεηξά. Ο Propp κεηαηξέπεη ηελ γεσγξαθηθή αξρή ηνπ Aarne ζε ηζηνξηθή θαη
εμεγεί πσο φζα κνηίβα δελ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζε κχζνπο ηεο Ώκεξηθήο, ηεο
Ώθξηθήο, ηεο Πνιπλεζίαο θαη ηεο Ώζίαο είλαη πνιχ κεηαγελέζηεξεο δηακνξθψζεηο
πάλσ ζην έδαθνο ηνπ παξακπζηνχ θαη δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο αξρέγνλεο
ζπλζήθεο πνπ ζπκβνιίδνπλ νη κχζνη, αθνχ απηνί νη κχζνη απνηεινχλ ηηο ξίδεο ηνπ ·
«απνηεινχλ γηα καο κηα απφ ηηο πεγέο γηα ηε κειέηε ηνπ παξακπζηνχ, πξνζθέξνπλ ην
παξακχζη ζε κηα πην πξψηκε βαζκίδα αλάπηπμήο ηνπ».408 Γηα ην γεγνλφο φηη ν ηχπνο
θπγήο κε κεηακνξθψζεηο είλαη κεηαγελέζηεξε δηακφξθσζε ζπλεγνξνχλ θαη κεξηθά
απφ ηα αληηθείκελα ζηα νπνία κεηακνξθψλνληαη νη δησθφκελνη (πρ. λαφο θαη ηεξέαο).
Μφλν ην πνηάκη ή ε ιίκλε ππήξρε θαη παιαηφηεξα σο ιεθηηθή κνξθή θπγήο θαη
θαηαδίσμεο. Παξνπζηάδεηαη βέβαηα θαη ζηνλ ηχπν καγηθήο θπγήο κε ηε ξίςε ρηέλαο.
Ο Aarne ζεσξεί φηη ν δεχηεξνο ηχπνο (κεηακνξθψζεηο δησθφκελσλ) πξνέθπςε
απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξψηνπ ηχπνπ (ξίςε ρηέλαο) θαη θαηαιήγεη ζε δχν αξρέηππα
καγηθήο θπγήο. Τπνζηεξίδεη φηη αλ ν έλαο απφ ηνπο δχν ηχπνπο ζπλαληάηαη ζπρλά θαη
ν άιινο ζπάληα, ηφηε ν έλαο πξάγκαηη πξνέθπςε απφ ηνλ άιιν. Ο Propp σζηφζν δελ
θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ Aarne γηα ηε βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην πνηα κνξθή
εκθαλίδεηαη ηζηνξηθά πξψηε θαη πνηα δεχηεξε: «Ώπηφο ν ηζρπξηζκφο είλαη
επηθαλεηαθφο. Γηα λα απνδεηρζεί πξέπεη λα αλαθεξζνχλ κνξθέο κεηάβαζεο ζην πιηθφ,
δειαδή βαζκίδεο ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ έλα ηχπν ζηνλ άιιν. Πην ζσζηφ είλαη λα
πνχκε φηη κέρξη ηψξα δελ γλσξίδνπκε πσο πξνήιζε απηφο ν δεχηεξνο ηχπνο,
408
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κπνξνχκε κφλν λα δηαπηζηψζνπκε, […] φηη ν έλαο δεκηνπξγήζεθε λσξίηεξα, ν άιινο
αξγφηεξα. Αελ κπνξνχκε φκσο λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν έλαο έρεη πξνθχςεη απφ ηνλ
άιιν».409
Δ θπγή θαη θαηαδίσμε κε δηαδνρηθέο κεηακνξθψζεηο θαη ησλ δησθφκελσλ θαη
ηνπ δηψθηε είλαη κηα δηαθνξεηηθή κνξθή καγηθήο θπγήο. Πνιιέο θνξέο ζπλαληάκε
ηελ θαηαθηεκέλε βαζηινπνχια λα κεηακνξθψλεηαη ζε κηα ζεηξά απφ δψα θαη λα
αληηζηέθεηαη έηζη ζην γπξηζκφ ηεο απφ ην άιιν βαζίιεην ζην „δηθφ καο‟ (ηνλ θφζκν
ησλ δσληαλψλ). «Ώλ ππνζέζνπκε φηη ε κεηακφξθσζε ελφο θνξηηζηνχ ζε δψν
πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίιεςε φηη ν άλζξσπνο πνπ πεζαίλεη κεηακνξθψλεηαη ζε δψν,
κπνξνχκε λα καληέςνπκε ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία εμειίζζεηαη».410
ηελ Ώθξηθή αιιά θαη ζηελ αξραία Ώίγππην, ππήξραλ αληηιήςεηο πεξί ηεο
κεηακφξθσζεο ηνπ λεθξνχ ζε δψν „γηα λα γιηηψζεη απφ ηελ αλία‟. Έλα δψν πνπ
ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ην ζάλαην είλαη ε πάπηα. ε απηήλ κεηακνξθψλεηαη ζπρλά ε
βαζηινπνχια ελψ ν ήξσαο ηεο δίλεη πάιη ηελ αλζξψπηλε κνξθή ηεο. «ηελ
κεηακφξθσζε κε ηελ νπνία ε βαζηινπνχια μαλαπαίξλεη ηελ αλζξψπηλε κνξθή
εθθξάδεηαη ε αληίιεςε γηα ηελ επηζηξνθή ζηε δσή».411 ε νξηζκέλα παξαδείγκαηα
ηνπ πιηθνχ καο, ηφζν ν ήξσαο φζν θαη ε αγαπεκέλε ηνπ κεηακνξθψλνληαη ζε πάπηεο,
κέζα ζε κηα ιίκλε.
Γίλνληαη παξαιιειηζκνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνηίβνπ κεηακνξθψζεσλ κε ηηο
κεηακνξθψζεηο ηνπ Νεξέα θαη ηνπ Ώρειψνπ ζηνπο άζινπο ηνπ Δξαθιή – ηα πδάηηλα
φληα είλαη ηφζν εχθνιν λα κεηακνξθσζνχλ, φζν εχθνια αιιάδεη κνξθέο ην ίδην ην
λεξφ-, θαη κε ηηο κεηακνξθψζεηο ηεο Θέηηδαο, κεηέξαο ηνπ Ώρηιιέα. ε γεληθέο
γξακκέο κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη νη κεηακνξθψζεηο απφ δψν ζε αληηθείκελν
είλαη κεηαγελέζηεξν θαηλφκελν.
Σν ηειηθφ θαη απνθαζηζηηθφ εκπφδην γηα ην πιάζκα πνπ θαηαδηψθεη είλαη ην
λεξφ. «Ο Aarne παξαηήξεζε φηη ην ηειεπηαίν εκπφδην απεηθνλίδεη ζπρλά έλα πνηάκη
θαη […] ζπλέθξηλε απηφ ην πνηάκη κε εθείλν πνπ ρσξίδεη ην βαζίιεην ησλ δσληαλψλ
απφ ην βαζίιεην ησλ λεθξψλ. […] Καη ηα δχν πξψηα εκπφδηα είλαη κεραληθήο θχζεο,
ελψ ην ηειεπηαίν είλαη καγηθήο θχζεο».412 Ο δηψθηεο θαίλεηαη λα κελ κπνξεί λα
πεξάζεη ην ζχλνξν πνπ απνηειείηαη απφ λεξφ, γηαηί ε δχλακή ηνπ δελ εμαπιψλεηαη
θαη ζην βαζίιεην ησλ δσληαλψλ, παξά κφλν ζε απηφ ησλ λεθξψλ. Ώθφκε θαη φηαλ
409
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πξφθεηηαη γηα κηα ιίκλε, θάηη πνπ είλαη ζπρλφ ζηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα ηεο
ζπιινγήο καο, ν δηψθηεο πνηέ δελ θαίλεηαη λα πξνζπαζεί λα θηλεζεί πεξηκεηξηθά ηεο
ιίκλεο γηα λα θηάζεη ηνπο δησθφκελνπο · ζηακαηά θαη παξαηηείηαη.
Αελ έρεη εμεγεζεί φκσο επαξθψο γηαηί ε επηζηξνθή απφ ηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ
παίξλεη ηε κνξθή θπγήο θαη βίαηεο θαηαδίσμεο. Αελ ζπλαξηάηαη νχηε κε ηελ
επηζηξνθή απφ ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ, νχηε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζακάλνπ απφ
ηνλ άιιν θφζκν. Δ κφλε εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη φηη ε θπγή θαη
θαηαδίσμε είλαη απνηέιεζκα ηνπ φηη θάηη έρεη θιαπεί. Καη ε εξψηεζε „γηαηί θπγή;‟
ζπλαξηάηαη αλαπφθεπθηα κε ηελ εξψηεζε „γηαηί θινπή;‟. Δ θινπή σο έλλνηα
πξνέθπςε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδηνθηεζίαο. Πξηλ απφ ηελ ηδηνθηεζία δελ ππήξρε.
«ηα πξψηα ζηάδηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ν άλζξσπνο δελ παξάγεη ζρεδφλ ηίπνηε
αθφκε θαη ηα παίξλεη φια απφ ηε θχζε, έρεη κηα νηθνλνκία ηεο θαηάρξεζεο θαη
θαηαλάισζεο. Γη‟ απηφ, αληηιακβάλεηαη ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ νδεγνχλ ζηνλ
πνιηηηζκφ φρη σο θηηαγκέλα απφ ηνλ ίδην, αιιά σο θιεκκέλα, παξκέλα κε ηε βία».413
Έηζη εμεγείηαη ν βίαηνο ξφινο πνπ παίδεη ζηε ιανγξαθία ε θινπή. ην ηειεηνπξγηθφ
ην καγηθφ κέζν δίλεηαη, ελψ ζηνλ κχζν ζπρλά θιέβεηαη θαη έηζη ε επηζηξνθή παίξλεη
ηε κνξθή θπγήο.
Ζ. ΗΗ. Μαγηθά αληηθείκελα πνπ είλαη απνδείμεηο γλεζηόηεηαο ή ζύκβνια
αλαγλώξηζεο
Ο ήξσαο επηδεηθλχεη αληηθείκελα πνπ έρεη πάξεη απφ ην ππεξθπζηθφ κέξνο ζην
νπνίν ηαμίδεςε, ψζηε λα απνδείμεη φηη φλησο βξέζεθε εθεί θαη λα εμνπδεηεξψζεη ηνπο
ζθεηεξηζηέο ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπ: «Ο θαιφγεξνο κφιηο κπήθε, ηηο γλψξηζε ηηο
μέλεο θαη άξρηζε λα δηεγέηαη πσο πήγε θαη πήξε ην ρψκα θαη πσο η‟ αδέξθηα ηνπ ην
έξξημαλ κέζα ζην πεγάδη θαη πσο εγιχησζε. Σειεπηαία έβγαιε θαη ηα σξνιφγηα θαη
ηα κπηαζηήξηα εθεί κπξνζηά θαη ηα έδεημε, ηα ρψξηζε χζηεξα θαη είπε ζηνπο μέλνπο:
„„Να, απηφ ην σξνιφγη θαη ην κπηαζηήξη είλαη ηνπ παηέξα ζαο θη απηφ είλαη ηεο κάλαο
ζαο. εηο νη ηξεηο δελ είζηε άληξνη, κφλ‟ είζηε θνξίηζηα. Ώπηφ ην σξνιφγη θαη ην
κπηαζηήξη είλαη δηθά ζνπ, θαη ηάδσζε ζηε κεγαιχηεξε. Ώπηά πάιη είλαη δηθά ζνπ θαη
ηα έδσζε ζηε κεζηαλή, θη απηά είλαη δηθά ζνπ θαη ηα έδσζε ζηελ κηθξφηεξε θαη ηεο
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είπε: Καη ην δαρηπιίδη πνπ θνξείο είλαη δηθφ κνπ θη απηφ πνπ θνξψ εγψ είλαη δηθφ
ζνπ. Καη ην καληήιη απηφ είλαη δηθφ ζνπ‟‟» (35, ΏΣU551, Ο θαιφγεξνο).
Σν ηζνκπαλφπνπιν απνθαιχπηεη ελψπηνλ φισλ ηνλ ηξφπν πνπ ραιάεη ε
βαζηινπνχια ηα παπνχηζηα ηεο θάζε λχρηα. Βίλαη αδειθή ησλ λεξάηδσλ θαη πεγαίλεη
λα ηηο ζπλαληήζεη γηα λα ρνξέςνπλ κέρξη ην πξσί: «„„Πεξπάηεζεο! Να θη έλα θνκκάηη
απφ ηνλ αζεκέλην δξφκν‟‟. ΐγάδεη απφ ηελ ηζέπε ηνπ ην αζεκέλην θνκκάηη, ην
δείρλεη. […] „„Πεξπάηεζεο! Να θαη έλα δηακάληη απφ ην δηακαληέλην δξφκν!‟‟. ΐγάδεη
απφ ηε ηζέπε ηνπ ην δηακάληη, ην δείρλεη» (53, ΏΣU306, Δ βαζηινπνχια πνπ
ραιλνχζε ηα παπνχηζηα ηεο)
Δ κειινληηθή ζχδπγνο ηνπ ήξσα ηνλ πξνεηδνπνηεί γηα ηελ απάηε πνπ ζα
ζηήζνπλ ζε βάξνο ηνπ νη αδειθνί ηνπ θαη ηνπ δίλεη ην καγηθφ ζεκάδη αλαγλψξηζεο
πνπ ζα έρνπλ σο θνηλφ κπζηηθφ: «Δ αξαληάξηζζα ην θαηάιαβε, ζα κάγηζζα πνπ
ήηαλ, θαη θξπθά είπε ζην αξαληάξε: „„Ο κεγαιχηεξνο αδειθφο ζνπ ζέιεη λα πάξεη
εκέλα γπλαίθα θαη επεηδή εγψ αλήθσ ζε ζέλα, ζα θξνληίζεη λα ραζείο. Θα βξνχκε
ζην δξφκν έλα πεγάδη, κε ηξφπν ζα ζε ξίμεη κέζα θαη ζπ ζα παο ζηνλ θάησ θφζκν.
Θα βγεηο φκσο. ΐγαίλνληαο ζα θξνληίζεηο λα ιάβσ εγψ ηνχην ην θαξχδη πνπ ‟ρεη
κέζα ηνπ ηξεηο θνξεζηέο: ηνλ νπξαλφ κε η‟ άζηξα, ηελ άλνημε κε ηα ινπινχδηα θαη ηε
ζάιαζζα κε ηα θχκαηα. Έηζη ζα θαηαιάβσ φηη βγήθεο απ‟ ηνλ άιιν θφζκν θαη ζα ζε
θαξηεξψ‟‟. Καη ηνπ ‟δσθε εθείλε ηε ζηηγκή ην καγηθφ θαξχδη» (1, ΏΣU304, Ο
αξαληάξεο).
Σν βαζηιφπνπιν θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ιακβάλεη καγηθά δψξα πνπ ζα
απνδείμνπλ φηη είλαη ν γλήζηνο ήξσαο θαη ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα μαλαθεξδίζεη ηε
ζχδπγφ ηνπ, πνπ ηνπ έρνπλ θιέςεη νη ζθεηεξηζηέο, κηα θαη είλαη ν κφλνο πνπ θαηέρεη
ηα αληηθείκελα πνπ ζα δεηήζεη εθείλε σο πξνυπφζεζε γηα λα παληξεπηεί. «Κεη πνπ
‟ζειε λα θχγεη, ηνπ ιέεη: „„Πάξε θη απηφ ην θαξχδη‟‟. „„Ώκ ηη λα ην θάκσ;‟‟. Σφηεο ηνπ
ιέεη ν Νηεξβίο: „„Ώπηφ ην θαξχδη έρεη κέζα κηα θνξεζηά ξνχρα, νχηε κε ςαιίδη
θνκκέλα νχηε κε βειφλα ξακκέλα‟‟ […] Σνπ δψζαλε (νη δξάθνη) θη έλα ‟κχγδαιν ·
απηφ ην κχγδαιν είρε κέζα έλα θινπβί δηακαληέλην θη έλα πνπιί δηακαληέλην θαη ην
πνπιί θειαεδνχζε. Σα πήξε θη απηφο θη έθπγε θη επήγε ζηε δξάθηζζα. αλ ηνλ είδε ε
δξάθηζζα, ηνλ επήξε ζε κεγάιε ραξά, ηνπ ‟δσζε θη εθείλε έλα θνπληνχθη. Ώπηφ ην
θνπληνχθη είρε κέζα κηα ζβνχξα θη εγχξηδε κνλαρή ηεο». Ώθφκε, ν ήξσαο παίξλεη
απφ ηνλ Νηεξβίο, απφ ηνπο δξάθνπο θαη απφ ην ηξηθέθαιν ζεξίν ηξίρεο ηνπο, πνπ
κφιηο θανχλ, ηα φληα εκθαλίδνληαη ακέζσο. Πξαγκαηηθά απηφ ζπκβαίλεη ζηε ζθελή
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πνπ ε αιήζεηα απνθαιχπηεηαη: «Σζηξψλεη κηα ηξίρα, θηάλεη ν Νηεξβίο κ‟ εθείλα ηα
γέληα, θηάλνπλε νη ζαξάληα δξάθνη, θηάλεη ε δξάθαηλα, θηάλεη ην ζεξηφ, αξρίζαλε
θαη ηνλ αξσηνχζαλε πνηφλε λα θάκε. „„ΐιέπεηο, παηέξα, ιέεη ην παηδί, πφζα ππέθεξα
σζνχ λα πάξσ ην καζηξαπά;‟‟» (17, ΏΣU550, Σν βαζηιφπνπιν θαη η‟ αδέξθηα ηνπ).
Σν ηξίην κηθξφηεξν βαζηιφπνπιν απνδεηθλχεη φηη απηφο είλαη ν γλήζηνο ήξσαο,
παληξεχεηαη ηελ πεληάκνξθε πνπ ειεπζέξσζε θαη θιεξνλνκεί ην βαζίιεην ηνπ
παηέξα ηνπ: «Λέεη πηα ζηνλ παηέξα ηνπ, πνπ θείλνο είρε βξεη η‟ αθνίκεην θαληήιη,
ιέεη γηα η‟ αδέξθηα ηνπ, πνπ γχξεςαλ λα ηνλ ζθνηψζνπλ. Ο κεγάινο η‟ αξληφηαλε, ν
βαζηιέαο δελ ήμεξε πνηνλ λα πηζηέςεη. Πα ζηελ ψξα αθνχγεηαη ην θαινγεξάθη, ήηαλ
ε ηξίηε θνξά πνπ ‟βγαηλε, […]. Ώκή ζαλ έθηαζε ζηε ζπειηά, ην θαινγεξάθη δελ
ήζειε λα ην πάξεη θαη θψλαδε: „„Θέισ θαη ην θιεηδί, ηη λα ην θάλσ ην θαληήιη ρσξίο
ην θιεηδί ηνπ!‟‟. Πεηηέηαη πηα ν κηθξφο απάλσ, πάεη, ηνπ δψλεη θαη ην θιεηδί, ράλεηαη
ην θαινγεξάθη, κεδέ πνπ μαλαθάλε. Σφηεο πηα θαηαιάβαλε φινη, πσο απηφο είρε
θέξεη θαη ην θαληήιη […]» (45, ΏΣU550, Σν αθνίκεην θαληήιη).
Ο ήξσαο απνθαιχπηεη ηελ απάηε ζε βάξνο ηνπ, αιιά δελ εθδηθείηαη, νχηε
επηηξέπεη λα ηηκσξεζνχλ ηα αδέξθηα ηνπ: «Πήγε ζηνλ παηέξα ηνπ, ηνπ είπε ηη ηνπ
έθακαλ νη αδεξθνί ηνπ θαη είπε πνπ εθείλνο ην είρε θέξεη ην πνπιί. Βθείλνη νη δπν
έιεγαλ, πνπ ιέεη, ςέκαηα θαη δελ επαξαδέρνληαλ φζα έιεγε. Σν παηδί φκσο είρε
θπιαγκέλε ηελ πνδηά ηεο βαζηινπνχιαο. Σελ έβγαιε θαη ηελ έζηξσζε κπξνζηά ζην
πνπιί. Μφιηο ηελ είδε εθείλν, πνπ σο ηελ ψξα δελ είρε αλνίμεη ην ζηφκα ηνπ λα
θειαεδήζεη θαζφινπ, πήγε θ‟ έθαηζε πάλσ ζηελ πνδηά θη άξρηζε λα θειαεδή, φπσο
ήηαλ καζεκέλν. Καηάιαβαλ ηφηε φινη πσο η‟ αδέξθηα ηνπ έιεγαλ ςέκαηα» (30,
ΏΣU550, Δ εθθιεζηά θαη ην πνπιί η‟ αεδφλη).
Ζ. ΗΗΗ. Ο ήξσαο αγλώξηζηνο
ε θάπνηα παξαδείγκαηα ηνπ πιηθνχ καο ν ήξσαο επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα
ηνπ ή θηάλεη ζην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ε κειινληηθή ζχδπγφο ηνπ αγλψξηζηνο.
«Έθπγε ην παιηθάξη θαη πξαγκαηηθά, φ, ηη ηνπ ‟πε ε γξηά γπλαίθα ηα ζπλάληεζε
νχια. αλ έθηαζε ζηνλ πχξγν, ρηππά θαη ηνπ αλνίγεη ε αδεξθή ηνπ, πνπ δελ ηνλ
γλψξηζε φκσο. Μπήθε κέζα θαη δηεγήζε ηελ ηζηνξία ηνπο. Έηζη ηα ηέζζεξα αδέξθηα
ελψζεθαλ, γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα μεθχγνπλ καδί απφ ηνπο δξάθνπο» (2, ΏΣU312,
Ο αδειθφο πνπ γιίησζε ηηο αδειθέο ηνπ)
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Ώπφ ηνλ ηξφπν πνπ απεπζχλεηαη ζηελ αδειθή ηνπ ν ήξσαο, θαηαλννχκε φηη
εθείλε δελ ηνλ αλαγλσξίδεη βιέπνληάο ηνλ. Σνπ απνθαιχπηεη φηη φια ηα δσκάηηα
είλαη γεκάηα κε αηρκάισηεο βαζηινπνχιεο θαη παξνπζηάδεη κάιηζηα σο αδχλαην ην λα
δηαθχγνπλ θαη λα γιηηψζνπλ απφ ηα ρέξηα ηνπ δξάθνπ: « […] θαη κπήθε δνχινο ζηνλ
πηζηηθφ θη ελδχζεθε ηζνπάληθα ζθνπηηά (=ξνχρα). Ο πηζηηθφο ηνλ έζηειλε θάζε
βδνκάδα ζην δξάθν θη έπαηξλε ςσκί. Μληα κέξα εχξε ηελ αδεξθή ηνπ κνλαρή θαη
ηεο είπε: „„Βγψ είκ‟ ν αδεξθφο ζνπ θη ήξζα λα ζε πάξσ‟‟. „„Καη πσο ήξζεο εδψ; ηνπ
είπε, δελ εζθηάρηεθεο, λα κε ζε θάεη ν δξάθνο; […] θη απνξψ, πσο αλέβεθεο εζχ ζην
βνπλφ, φπνπ κήηε πνπιί δελ κπνξεί λ‟ αλέβεη‟‟» (19, ΏΣU312, Ο κηθξφο αδειθφο
πνπ γιίησζε ηελ αδειθή ηνπ απφ ην δξάθν).
Ο ήξσαο θηάλεη ζην ζεκείν ζπλάληεζεο πνπ είραλ νξίζεη κε ηα αδέξθηα ηνπ,
βξίζθεη ηα δαρηπιίδηα ηνπο θαη απνθαζίδεη λα ηνπο πεξηκέλεη εθεί κε ηε γπλαίθα ηνπ.
Ώθνχ πέξαζαλ είθνζη κέξεο, αλαδεηψληαο θαγεηφ ζηε γεηηνληθή πνιηηεία βξίζθεη ηα
αδέξθηα ηνπ λα εξγάδνληαη σο βνεζνί ζε δχν καγεηξεία, εθείλα φκσο δελ ηνλ
αλαγλσξίδνπλ: «Πάεη κέζα ζ‟ έλα θαηηκεξηδίδηθν, βξίζθεη ηνλ έλα αδεξθφ ηνπ θη
ήηαλε θαηηκεξηδήο · ιέεη ζη‟ αθεληηθφ: „„ηείιε έλα πηάην θαηηκέξηα ζηελ ηάδε βξχζε
κ‟ απηφ ην δνχιν‟‟. Πάεη θαη ζ‟ έλα παηζαηδίδηθν, βξίζθεη ηνλ άιινλε θη ήηαλε
παηζαηδήο. Λέεη πάιη ζη‟ αθεληηθφ: „„ηείιε έλα πηάην παηζά κ‟ απηφ ην δνχιν ζηελ
ηάδε βξχζε‟‟. Ήξζε ην κεζεκέξη, λα θαη βιέπεη ηνλ έλα αδεξθφ ηνπ θαη πάγαηλε κε ηα
θαηηκέξηα θαη ηνλ άιιν κε ηνλ παηζά. Πήγαλε θεη, θαζίζαλε απηφο κε ηε γπλαίθα ηνπ
λα θάλε · ηφηεο ιέεη απηφ ην παηδί: „„Αε κε γλσξίδεη‟ εκέλα πνηνο είκαη;‟‟ Λέλε:
„„ρη‟‟. „„Ώκ δελ είκ‟ ν αδεξθφο ζαο;‟‟ Σφηεο ρπκήμαλε, αγθαιηαζηήθαλε θαη
θηιεζήθαλε. „„Σψξα λα πάκε ζηνπ παηέξα καο‟‟» (17, ΏΣU550, Σν βαζηιφπνπιν θαη
η‟ αδέξθηα ηνπ).
«Σν βαζηιφπνπιν, χζηεξα απφ ηφζνπο θφπνπο θαη ηφζα βάζαλα, έθηαζε ζην
βαζίιεην ηνπ παηέξα ηνπ. Γπγψλνληαο ζην παιάηη ηνπ, θξαηνχζε γεξά – γεξά ην
ιαγήλη κε η‟ αζάλαην λεξφ θη αλάγθαδε κ‟ αλππνκνλεζηά η‟ άινγφ ηνπ. Οη δξφκνη
ήηαλ γεκάηνη θφζκν θαη θνζκάθε θαη δελ κπνξνχζε λα πξνρσξήζε · θη φζν
πξνρσξνχζε, ηφζν πιηφηεξνλ θφζκνλ απαληνχζε. Σφζν είρε παξαιιάμεη απφ ηελ
θνχξαζε, πνπ δελ ηνλ γλψξηζε θαλείο» (51, ΏΣU551, Σν αζάλαην λεξφ).
Σα δπν αδέιθηα αληακψλνπλ μαλά κεηά απφ πνιιέο πεξηπέηεηεο. Ο κεγάινο έρεη
γίλεη βαζηιηάο θαη ν κηθξφο ηξαγνπδά ηα βάζαλα ηεο δσήο ηνπ παίδνληαο ιχξα ζε έλα
καγεηξεηφ. Ώπφ ηελ αθήγεζε γίλεηαη θαλεξφ φηη ν κηθξφο είλαη αγλψξηζηνο: «Αελ
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πέξαζε πνιιή ψξα, θξαθ θξνπθ, θξαθ θξνπθ, ζηάζεθε κπξνζηά ζην καγεηξεηφ ε
βαζηιηθή άκαμα. Σν πιήζνο ηξαβήρηεθε πίζσ θη ν βαζηιηάο κε ην ζπαζί θαη ηελ
θνξφλα ηνπ κπήθε κέζα. Πεηάρηεθαλ νιφξζνη νη άλζξσπνη. Ο βαζηιηάο ηνχο είπε λα
θαζίζνπλ θη εθείλνο θάζηζε απέλαληη ζηνλ ηξαγνπδηζηή, δειαδή ζην βαζηιφπνπιν, θη
αθνχεη. Σν βαζηιφπνπιν θνηηάδεη ην βαζηιηά θαη ζαλ λα ηνλ γλψξηζε. Άξρηζε ηφηε θαη
ηξαγνπδάεη κε πάζνο ην ζπλαπάληεκα ζην βξάρν θαη ην ρσξηζκφ ησλ αδειθηψλ. Ο
βαζηιηάο άξρηζε κε ηελ άθξε ηεο θνξεζηάο ηνπ λα ζθνπγγίδεη ηα δάθξπά ηνπ. Σν
βαζηιφπνπιν θαηάιαβε ηη ηξέρεη. Έβγαιε απφηνκα ην ζπαζί ηνπ θαη ην βξφληεμε
πάλσ ζην ηξαπέδη. Σν ίδην έθαλε θη ν βαζηιηάο. Βίδαλ ηα νλφκαηά ηνπο πάλσ ζηα
ζπαζηά, αγθάιηαζαλ ην έλα ην άιιν η‟ αδέιθηα θαη θιαίλε» (25, ΏΣU567Ώ, Σα δπν
αδέιθηα).
Ο ήξσαο ζην παξακχζη «Σα γξακκέλα δελ είλαη άγξαθα» επηζηξέθεη κε
δηαθνξεηηθφ ρξψκα δέξκαηνο, νπφηε εληειψο αγλψξηζηνο. Ο ίδηνο ν Θεφο, ηνλ νπνίν
αλαδεηνχζε ηαμηδεχνληαο, ηνλ ζπκβνπιεχεη λα πιπζεί κε ην λεξφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο
βξχζεο γηα λα απνθηήζεη άζπξν ρξψκα: «„„ […] ζα βξεηο κηα μεξή βξχζε θαη λα
θάκεηο ην ζηαπξφ ζνπ ηξεηο θνξέο θαη λα ρηππήζεηο ηε βξχζε. Καη ζα βγάλεη λεξφ θαη
λα πιχλεηο ην ρέξη ζνπ θαη λα ηδείο πσο ζα γέλεη. Καη ζα ζ‟ αξέζεη, λα πιπζείο νχινο,
γηα λ‟ αιιάμεηο ρξψκα, λα κελ είζαη καχξνο. Μφλν λ‟ αθήζεηο έλα κέξνο, γηα λα ζε
ηδεί ε κάλα ζνπ θαη λα ζε γλσξίζεη. Γηαηί άκα ζε δεη άζπξνλε, δε ζα πηζηεχεη πσο
είζαη ζπ‟‟. Ώπηφο πήγε θη ήβξε ηε βξχζε. […] Έπιπλε ην ρέξη ηνπ, θαη γίλεθε ην ρέξη
ηνπ θαηάιεπθν. Πιχζεθε νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ θη άθεθε ην πνδάξη απ‟ ην γφλα θαη
θάησ καχξν» (40, ΏΣU461, Σα γξακκέλα δελ είλαη άγξαθα).
Σν κνηίβν απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηξνθή ησλ κπνχκελσλ ζηελ παηξηθή
εζηία. Τπήξρε γη‟ απηνχο κηα παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθή ζπκπεξηθνξά: έδεηρλαλ
φηη είραλ μεράζεη ηνλ παιηφ εαπηφ ηνπο, ην φλνκά ηνπο, ηνπο γνλείο ηνπο θαη ην ζπίηη
ηνπο. Ο λεαξφο πνπ έρεη νινθιεξψζεη ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ «είλαη έλαο λένο,
δηαθνξεηηθφο, μαλαγελλεκέλνο, πεζακέλνο θαη αλαζηεκέλνο άλζξσπνο, κε έλα άιιν
φλνκα». Οη γνλείο ζπρλά ζπκπεξηθέξνληαλ ζαλ λα είραλ θαη απηνί „μεράζεη‟ ηα παηδηά
ηνπο, ελψ θάπνηεο θνξέο, ην δηάζηεκα ηεο απνπζίαο δηαξθνχζε ηφζν πνιχ πνπ φηαλ
επέζηξεθαλ νη λεαξνί, νη γνλείο δελ κπνξνχζαλ πξαγκαηηθά λα ηνπο αλαγλσξίζνπλ.
Θα κπνξνχζακε ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλνπκε θαη πάιη ηε δπλαηφηεηα
ζπζρεηηζκνχ κε ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο, φπνπ εκθαλίδεηαη ην ζέκα ηεο
αλαγλψξηζεο ηνπ μεληηεκέλνπ πνπ επηζηξέθεη. Αελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην ίδην ηνπ
ην ζπίηη θαη ην νηθείν ηνπ πεξηβάιινλ, θαη ζρεδφλ πάληα αλαθαιχπηεη φηη ηα
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αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα πελζνχλ γη‟ απηφλ: «Παλάζεκα πνπ θχηεςε ην θιήκα ζηελ
απιή κνπ θη θνχλησζε ην θιήκα κνπ, ζθεπάζαλ νη απιέο κνπ θη γσ ‟π‟ ηα μέλα
έξρνκαη, θαλέλα δε γλσξίδσ, βξίρλσ ηε κάλα κ‟ γέξαζε, ηελ αδεξθή κ‟ παληξέθθη
βξίρλσ θαη ηε γπλαίθα κνπ ζηα ιηφκαπξα ληπκέλε». 414 Ο Guy Saunier ζεκεηψλεη
ζρεηηθά: «(ην ζέκα) πεξηέρεη φκσο, κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ ή ειιεηπηηθφ, κπζηθά
ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ φρη ηφζν ζηε ζθέςε πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ηξαγνχδηα απηά, αιιά
ζηελ παλάξραηα θηινζνθία ηνπ λφζηνπ, πνπ αλ θαη πξνυπνζέηεη θη απηή ηελ χπαξμε
ελφο εθπαηξηζκνχ, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη πεξηερνκέλνπ. Δ
αληίιεςε απηή, φπνπ ν λφζηνο ζπλδέεηαη κε ην πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο θαη
θαηαιήγεη, -επίζεο- ζην ζάλαην, αλάγεηαη ζηελ Οδχζζεηα θαη εκθαλίδεηαη, ζηα
δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ζηηο παξαινγέο ηνπ „„γπξηζκνχ ηνπ μεληηεκέλνπ‟‟ θαη ηνπ
„„λεθξνχ αδειθνχ‟‟».415 Ο Α. Μαξσλίηεο αλαθέξεη γηα ην λφζην θαη ηελ αλαγλψξηζε
ηα εμήο: «[…] δίρσο ηε βεβαίσζε ηνπ αλαγλσξηζκνχ ε επηζηξνθή δελ θπξψλεηαη. Κη
αλ αθφκε ζπκβαίλεη αληηθεηκεληθά, δελ επηβάιιεηαη ζηα ππνθείκελά ηεο. Μφλν κε ηε
ζχκπησζε λφζηνπ θαη αλαγλψξηζεο σξηκάδεη ε ηειηθή αλαθνχθηζε, εθπιεξψλεηαη
δειαδή ην κνηίβν».416
Ζ. IV. Καξαθιόο θαη θαιπκκέλνο
Ο ήξσαο πνιχ ζπρλά, πξνθεηκέλνπ λα θξχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη λα κελ
αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο παηξίδαο ηνπ, θνξά ζην θεθάιη ηνπ ζαλ
ζθνπθάθη ην ζηνκάρη ή ην έληεξν ελφο δψνπ, έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηα καιιηά ηνπ
θαη λα δείρλεη θαξαθιφο (θαζίδεο). Μεηακθηέδεηαη έηζη ζε άζεκν δεηηάλν θαη κπαίλεη
ζε θάπνηα ππεξεζία ηνπ βαζηιηά ή θάπνηνπ επαγγεικαηία (ζπλήζσο γίλεηαη βνεζφο
ξάθηε ή ρξπζνρφνπ). Δ εκθάληζή ηνπ αλαπφθεπθηα πξνθαιεί εκπαηγκνχο θαη
πεξηθξφλεζε, ηελ νπνία ππνκέλεη θαξηεξηθά. Υξεζηκνπνηψληαο φκσο ην καγηθφ
κέζν, κπνξεί φπνηε ζέιεη λα παίξλεη ηελ θαλνληθή ηνπ κνξθή, λα γίλεηαη δειαδή έλα
γνεηεπηηθφ βαζηιφπνπιν. Σειηθά είλαη ν κφλνο πνπ θαηνξζψλεη ηα δχζθνια
δεηήκαηα πνπ ζέηεη ν βαζηιηάο ή ε κειινληηθή ζχδπγφο ηνπ. Σν κνηίβν ηνπ
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Α. Μαξσλίηεο, «Παξάδνζε θαη πξσηνηππία, „„Ο γπξηζκφο ηνπ μεληηεκέλνπ‟‟ ηνπ Γ. εθέξε», Ο
Πνιίηεο, ηεχρνο 5, επηέκβξηνο 1976, ζ. 20. ηελ ππνζεκείσζε 8, ζηελ ίδηα ζειίδα ηνπ άξζξνπ, ν
ζπγγξαθέαο αλαθέξεη: «Σν πην εληππσζηαθφ ίζσο ινγνηερληθφ παξάδεηγκα γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή
ιεηηνπξγία λφζηνπ – αλαγλσξηζκνχ είλαη ε Οδχζζεηα: ν λφζηνο ηνπ Οδπζζέα, πνπ ζπληειείηαη ήδε
ζηε 13ε ξαςσδία, επηθπξψλεηαη πξννδεπηηθά κε κηα ζεηξά αλαγλσξηζκψλ […]».
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θαξαθινχ/θαιπκκέλνπ ζπλδέεηαη ζπρλά κε ην γεγνλφο φηη ν ήξσαο φηαλ επηζηξέθεη
ζηελ παηξηθή πνιηηεία ή φηαλ θηάλεη ζην κέξνο ηεο κειινληηθήο ζπδχγνπ ηνπ έρεη
ηφζν πνιχ αιιάμεη, πνπ θαλείο δελ ηνλ αλαγλσξίδεη, νχηε θαλ ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ.
«αλ έθηαζε έμσ απφ κηα κεγάιε πνιηηεία, εχξε έλα θησρφ, έδσζε ηα ξνχρα ηνπ
ηα βαζηιηθά θη έβαιε ηα θησρηθά θαη γηα λα ζθεπάζεη ηα ρξπζά καιιηά αγφξαζε κηα
ζθεκπέ θαη ηα ζθέπαζε θαη ηα παηδηά πνπ ηνλ έβιεπαλ θψλαδαλ, ειάηε λα δγείηε ηνλ
θαζηδηάξε! […] βιέπεη ζην πεξηβφιη έλα σξαίν βαζηιφπνπιν κε ρξπζά καιιηά
θαβάια ζ‟ έλα άζπξν άινγν θαη κε ην ζπαζί ηνπ έθνθηε ινπινχδηα» (3, ΏΣU314, Σν
βαζηιφπνπιν θαη η‟ αζάλαην λεξφ).
«[…] Κ‟ έγεηλε ε θαιή ζνπ ε θνξάδα ζαλ ην θνπηζφ άινγν, θαη θείλνο θαηάκνλνο
ρσξηάηεο. Καη ηνπ ιέεη, ζαλ πάλε κέζα ζ‟ηε ρψξα, λα πάε ζ‟ηα ραζαπηά, λα πάξε κηα
θνηιηά, λα ηελ ξίμε ζ‟ην θεθάιη ηνπ, γηα λα γείλε ζαλ θαζηδηάξεο, λα κελ ηνλ
γξσλίδεη θαλέλαο. αλ πήγαλ ην ινηπφ κέζ‟ ζ‟ηε ρψξα ηνπ παηέξα ηνπ, αξρηλά λα
θνπηζαίλε ε θνξάδα, θαη πεγαίλεη θη‟ απηφο ζ‟ηα ραζαπηά, θαη παίξλεη κηα θνηιηά
θαζψο ήηαλε κε ηα θφπξηα θαη ηελ ξίρλεη ‟πάλσ ζ‟ην θεθάιη ηνπ, θ‟ ήηαλε πιεηα
γέινην ηνπ θφζκνπ · […] ηνλ βιέπνπλ νη αζξψπνη θαη θαηνπξεζήθαλ‟ απάλσ ησο απφ
ηα γέινηα θαη ηνπ θάλνπλ · θαιέ θαθφκνηξε θαζίδε, εδψ ράλνπληαη βαζηιφπνπια θαη
βεδπξφπνπια, πνπ ην ιέεη ε θαξδηά ησο θαη ηαιφγνπ ησο, θαη ζπ κνχξζεο κε ηελ
θνπηζάβια ζνπ, λα ζηνηρεκαηίζεο». Σνλ απνθαινχλ „ζθπινθάζηδν‟ θαη ν βαζηιηάο
θαη παηέξαο ηνπ απαγνξεχεη λα ηνπ αλαθέξνπλ νηηδήπνηε ζρεηηθά κε ηνλ θαζίδε.
Χζηφζν απηφο πνιεκά γηα ράξε ηνπ παηέξα ηνπ θαη ληθά ηξεηο θνξέο ηα ερζξηθά
ζηξαηεχκαηα, εκθαληδφκελνο σο έλαο ιακπξφο ζηξαηειάηεο. ηαλ φκσο ε κάρε
παχεη, απηφο πεγαίλεη θαη θάζεηαη καδί κε ηε θνξάδα κέζα ζηηο ιάζπεο, κε
απνηέιεζκα φινη λα ηνλ θνξντδεχνπλ.
Δ απνθάιπςε φηη ην „θαζηδάθη‟ είλαη ην κηθξφηεξν βαζηιφπνπιν γίλεηαη ελψπηνλ
φισλ θαη αθνχ ν ήξσαο έρεη επάμηα θεξδίζεη ηελ επγλσκνζχλε θαη ην ζαπκαζκφ ηνπ
βαζηιηά. ην ηξαπέδη πνπ γίλεηαη πξνο ηηκήλ ηνπ, ην βαζηιφπνπιν αθεγείηαη ηελ
ηζηνξία ηνπ απνθαιχπηεη ηελ αιήζεηα γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ: «„„[…] θαη ηφηεο ηνλ
πηάλεη γηα θαθνξίδηθν θαη ηνλ δφλεη ηνπ ηζειάηε λα πα ηνλ ζθνηψζε, θα ηηνπ δήηεμε
γηα ζεκάδη ην κηθξφ ηνπ δαρηπιάθη, θη‟ αλ δελ πηζηεχγεηε, νξίζ‟ηε! εγψ θείλν ην
βαζηιφπνπιν.‟‟ Καη δείρλεη ην δαρηπιάθη ηνπ· θαη ιέεη αθφκα, πσο „„εγψκαη θη‟ ν
θαζίδεο, πνπ πεξηγειάηε‟‟» (36, ΏΣU725, Ο θαζίδεο).
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Σα δχν κεγαιχηεξα βαζηιφπνπια απφ θζφλν πξνζπαζνχλ λα ζθνηψζνπλ ηνλ
ήξσα ζην δξφκν ηεο επηζηξνθήο, ξίρλνληάο ηνπ πέηξεο κέζα ζε έλα πεγάδη, φπνπ έρεη
θαηέβεη γηα λα πάξεη λεξφ. «Πάεη ζε ιίγν έλαο ηζνπάλεο, λα βγάιεη λεξφ απ‟ ην
πεγάδη λα πνηίζεη ηα ξίθηα ηνπ, πηάλεηαη ην βαζηιφπνπιν απ‟ ην ζθνηλί, αλεβαίλεη
απάλσ, ρηππεκέλν, καησκέλν, ειεεηλφ. Ο ηζνπάλεο ηνλ πεξηπνηήζεθε, ηνπ ‟πιπλε ηα
αίκαηα. Ώπφκεηλε πηα καδί ηνπ ην βαζηιφπνπιν, ηνλ βνεζνχζε ζηε βνζθή, ζην
άξκεγκα. Γηα λα κε γλσξίδεηαη, ζα γχξηδε λα πνπιεί ην γάια, θφιιεζε κηα πξνβηά
απφ ληνγέλλεην ξηθάθη ζην θεθάιη ηνπ, θαηλφηαλ ζαλ θαζίδεο».
Σειηθά ε αλαγλψξηζε γίλεηαη κέζσ ηεο αξξαβσληαζηηθηάο ηνπ ήξσα, πνπ δεηά
σο πξνυπφζεζε γηα λα παληξεπηεί ηξία θνξέκαηα πνπ κφλν ν θαζίδεο κπνξεί λα
θηηάμεη: «„„Βγψ κπνξψ λα ηα θηηάμσ, κφλ‟ πεγαίλεηέ κε ζηε βαζηινπνχια, λα ηεο
πάξσ ηα κέηξα‟‟. Μφιηο ην ‟παλε ζηελ πεληάκνξθε, θαηάιαβε πηα θείλε πσο απηφο
ζα ήηαλε, δηαηάδεη, ηνλ αθήλνπλ, αλεβαίλεη απάλσ, ζαλ ηνλ είδε, ηνλ γλψξηζε
ακέζσο, πέθηεη ζηελ αγθαιηά ηνπ, ηνλ παίξλεη, πάλε καδί ζηνλ βαζηιέα θαη ηε
βαζίιηζζα πνπ πελζνχζαλ θη έθιαηγαλ γηα ην ρακφ ηνπ παηδηνχ ηνπο, ηνπο ιέεη: „„Μελ
θιαίηε, κφλ‟ γσ δελ πέζαλα!‟‟. Κείλνη δελ ηνλ γλσξίζαλε ζηα ράιηα πνπ ήηαλε. Σνπ
ξίρλεη ε πεληάκνξθε κηα ζθφλε, θαζαξίδεη ην πξφζσπφ ηνπ, έιακςε πάιη απφ
νκνξθηά ζαλ θαη πξψηα» (45, ΏΣU550, Σν αθνίκεην θαληήιη).
Σν βαζηιφπνπιν πνπ γιίησζε ηελ αδεξθή ηνπ απφ ην δξάθν «αθνχ πεξβάηεζε
θάκπνζεο κέξεο, πήγε ζηελ πνιηηεία πνπ ήηαλ βαζηιηάο ν παηέξαο ηνπ, θη έβαιε κληα
θνηιηά ζην θεθάιη, θαη ηνλ πάληεραλ πσο είλαη θαζηδηάξεο θη εκβήθε δνχινο ζ‟ έλαλ
ρξπζηθφ». Καηαθέξλεη λα θηηάμεη ηα πεξίεξγα αληηθείκελα πνπ δεηνχλ νη ηξεηο
βαζηινπνχιεο πνπ ειεπζέξσζε καδί κε ηελ αδειθή ηνπ απφ ην δξάθν. «Σελ άιιε ηελ
Κπξηαθή ζα παλδξεχνληαλ ε κηθξφηεξε ε αδεξθή, λα πάξεη έλαλ αδεξθφ ηνπ βαζηιηά,
θη απηή δελ ήζειε, θη είπε αλ δελ ηεο θέξνπλ ηε ρξπζή θισζζαξηά κε ηα ρξπζά απγά,
δελ παλδξεχεηαη. Πάιη ηα ήθεξε ν θαζηδηάξεο […]» (19, ΏΣU312, Ο κηθξφο αδεξθφο
πνπ γιίησζε ηελ αδεξθή ηνπ απφ ην δξάθν). Δ αθνξκή γηα ηελ αλαγλψξηζε δίλεηαη
φηαλ ν ήξσαο ζθνηψλεη ηνλ ζείν ηνπ. Ο βαζηιηάο φηαλ απνθαιπθζεί ε αιήζεηα
ηηκσξεί κε ζάλαην ηνπο δχν κεγαιχηεξνπο γηνπο ηνπ.
θεηεξηζηέο ηνπ θαηνξζψκαηνο ηνπ ήξσα είλαη θαη ζην επφκελν παξάδεηγκα ηα
δπν θζνλεξά κεγαιχηεξα αδέξθηα ηνπ. Σνλ ηπθιψλνπλ θαη ηνλ εγθαηαιείπνπλ κέζα
ζε έλα πεγάδη. ΐγαίλεη απφ εθεί κε ηε βνήζεηα ηνπ αιφγνπ ηνπ θαη ελφο βνζθνχ θαη
απνθηά μαλά ηελ φξαζή ηνπ. «Σφηεο αγνξάδεη έλα αξλί, έπηαζε θη έβγαιε ηελ πξνβηά
ηνπ θαη γίλεθε ίδηνο θαζίδεο». Ο ήξσαο κπαίλεη ζηελ πνιηηεία ηνπ παηέξα ηνπ
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κεηακθηεζκέλνο ζε θαζίδε θαη γίλεηαη βνεζφο ζε έλα ξαθείν. Καη εδψ ε αλαγλψξηζε
γίλεηαη απφ ηα δψξα πνπ δεηά ε αγαπεκέλε ηνπ ήξσα γηα λα απνθχγεη ηνλ
αλαγθαζηηθφ γάκν κε ηνλ κεγάιν αδειθφ ηνπ. Ο θαζίδεο εθπιεξψλεη θάζε επηζπκία
ηεο θαη θεξδίδεη θαη ηα ηξία ζηνηρήκαηα, ρσξίο λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ. «Μηα βξαδηά
βγήθαλε ζηνλ πεξίπαην θαβάια απάλσ ζη‟ άινγα. Ώπηφο ν θαζίδεο ηζηξψλεη ηε
ηξίρα, θηάλεη ν ηξηπφδεο, βάδεη κηα θνξεζά ξνχρα ηνλ νπξαλφ κε η‟ άζηξα,
θαβαιηθεχεη απάλσ, πάεη θεη ζη‟ αδέξθηα ηνπ, λα ηνπ κηαλνχ, λα η‟ αιινπλνχ, ηνπο
ξήκαμε απ‟ ην μχιν · […] ηελ ηξίηε έβαι‟ ν βαζηιέο λα ηφλε πηάζνπλε. ηάζεθε
απηφο ηφλε πηάζαλ, ηφλε πήγαλε απάλσ ζηνπ βαζηιέ» (17, ΏΣU550, Σν βαζηιφπνπιν
θαη η‟ αδέξθηα ηνπ). Μεηά ηελ αλάθξηζε, ν ήξσαο απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ
θαη ν βαζηιηάο – παηέξαο ηηκσξεί ηα άιια δπν παηδηά ηνπ κε εμνξία.
ια αλεμαηξέησο ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο ησλ κπνχκελσλ, πθίζηαλην θάπνηα
ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε θαηά ην ηειεηνπξγηθφ. Δ κεηαρείξηζε ηνπ θεθαιηνχ θαη ησλ
καιιηψλ ήηαλ μερσξηζηή: ηα καιιηά είηε θφβνληαλ, είηε μεξηδψλνληαλ, είηε
αθήλνληαλ λα κεγαιψζνπλ, αιιά θαιχπηνληαλ κε εηδηθφ ηξφπν, δειαδή κε έλα
ζθνχθν πνπ δελ επηηξεπφηαλ λα βγεη. ηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ
αλαθέξνληαη ζρεηηθέο καξηπξίεο απφ φιεο ηηο επείξνπο, νη πεξηζζφηεξεο φκσο
πξνέξρνληαη απφ ηα λεζηά ηνπ εηξεληθνχ σθεαλνχ.
«ηα λεζηά Salomon, κπνξνχλ λα παληξεπηνχλ κφλν ηα κέιε ησλ αλδξηθψλ
ζπιιφγσλ πνπ δηαζέηνπλ καθξηά καιιηά, θαη πνπ ηνπο είρε ηνπνζεηεζεί ζηελ
πξνεθεβεία, θαηά ην δηάζηεκα ηεο βηνινγηθήο σξίκαλζεο, έλα θάιπκκα θεθαιηνχ
πνπ είρε ην ζρήκα θψλνπ. Σα καιιηά κεγαιψλνπλ κέζα ζε απηφ ην ζθνπθάθη, έηζη
πνπ δελ κπνξεί λα βγεη. Ο Nevermann γξάθεη: „Αελ κπνξεί λα εκθαληζηεί πνηέ
κπξνζηά ζε γπλαίθεο ρσξίο θαπέιν, νχηε θαλ ζηελ αξρή, φηαλ ηα καιιηά είλαη αθφκα
θνληά. Μηα γπλαίθα, πνπ ζα έβιεπε έλαλ αθάιππην Mata – sesen, ζα ζαλαησλφηαλ
ακέζσο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο εθείλε πνπ ζα εηζεξρφηαλ ζην θηίξην ηνπ (αλδξηθνχ)
ζπιιφγνπ‟. ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζην ηειεηνπξγηθφ θαη ζηελ έλαξμε ηεο
έγγακεο δσήο νη λεαξνί άλδξεο πεξηγξάθνληαη σο Mata – sesen. Ώξγφηεξα, ηα θαπέια
βγαίλνπλ καδί κε ηα καιιηά πνπ θφβνληαη. Έηζη, ην θαπέιν απηφ είλαη ζεκάδη ηνπ
κειινληηθνχ γακπξνχ».417 Μεξηθνί εζλνιφγνη ζεσξνχλ φηη φια απηά βαζίδνληαλ ζηελ
417
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Masken und Geheimbünde in Melanesien, Berlin 1933, ζ. 140, ζην έξγν ηνπ R. Parkinson, Dreißig
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αληίιεςε φηη ην κεγάισκα ησλ καιιηψλ πξνθαιεί ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο.
Καζψο κεγαιψλεη ε ηξίρα, εμειίζζεηαη βαζκηαία θαη ην αγφξη ζε άλδξα θαη κε ην λα
θνξά ην „θαπέιν ηνπ γάκνπ‟ απνθηά ζεμνπαιηθή ηθαλφηεηα. Ώπηή σζηφζν είλαη κηα
κφλν απφ πνιππιεζείο άιιεο πηζαλέο εμεγήζεηο. Ο Propp επηζεκαίλεη φηη ζηα καιιηά
απνδίδεηαη δχλακε θαη λα αλαθέξεη σο παξάδεηγκα ηελ ηζηνξία ηνπ ακςψλ θαη ηεο
Ααιηδά.
Βμεηάδνληαο ηηο αλαθνξέο ησλ εζλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, παξαηεξεί θαλείο φηη
ην θαπέιν δελ θαηαζθεπαδφηαλ ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα απφ έληεξν ή ζηνκάρη
δψσλ, φπσο δείρλεη ην παξακχζη. Παξφια απηά, ζηελ Ώθξηθή ππήξρε φλησο κηα
ηέηνηα κνξθή θαπέινπ. Ο Frobenius θαηαζέηεη φηη ζηελ Γθάκπηα νη πεξηηεηκεκέλνη
θνξνχλ γηα ιίγν κεηά ηελ επέκβαζε κηα εηδηθή ζηνιή, κηα ζθνχθηα καγηθνχ είδνπο,
πνπ έρεη επάλσ θέξαηα βνδηψλ. «Καηαιαβαίλνπκε ηψξα επίζεο γηαηί ζηνπο
ακεξηθαληθνχο κχζνπο, απηνί πνπ ηνπο θαηάπηε θαη ηνπο έθαλε εκεηφ ε θάιαηλα
βγαίλνπλ ρσξίο καιιηά απφ ην ζηνκάρη ηεο».418
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Εζη. ξίδεο καγηθνχ παξακπζηνχ, ζ. 171.
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πκπεξάζκαηα
ηελ εξγαζία απηή εμεηάζηεθαλ πελήληα ηέζζεξηο παξαιιαγέο καγηθψλ
παξακπζηψλ. Δ βαζηθή έλλνηα ζηελ νπνία εζηηάζακε ην ελδηαθέξνλ καο είλαη απηή
ηνπ αθεγεκαηηθνχ ηαμηδηνχ. Έγηλε πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθνχλ φζν ην δπλαηφλ πην
δηεμνδηθά φιεο νη θάζεηο ηνπ παξακπζηαθνχ ηαμηδηνχ, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο. Αηαγξάθεθε κε απηφ ηνλ ηξφπν θαζαξά ην πξνθίι ηνπ ήξσα πνπ αλαρσξεί,
πξαγκαηνπνηεί κηα πεξηπιάλεζε, επηηπγράλεη ην ζθνπφ ηεο αλαδήηεζήο ηνπ θαη είηε
επηζηξέθεη ζηελ παηξηθή εζηία, είηε παξακέλεη ζην κέξνο φπνπ παληξεχεηαη.
Βπηρεηξήζακε λα δηαθξίλνπκε δπλαηφηεηεο εξκελείαο ζηα κνηίβα πνπ κε ηελ
αιιεινπρία ηνπο δνκνχλ απηφ ην ηαμίδη, θπξίσο κέζσ ηεο νπηηθήο ηνπ Vladimir
Propp.
Καηαξρήλ, έγηλε θαηαλνεηφ φηη ζην ζπκβνιηθφ απηφ ηαμίδη, ν ήξσαο βξίζθεηαη
ζε κηα κνλαρηθή θαηά θαλφλα πνξεία αλαδήηεζεο: αλαδεηά ηελ ηχρε ηνπ, έλα
πξφζσπν, κηα απάληεζε ζε έλα παξάμελν πξφβιεκα ή έλα εμαηξεηηθά πνιχηηκν
αληηθείκελν. Έηζη δηαθξίλακε ζην πιηθφ καο έμη θαηεγνξίεο, κε βάζε ηνλ ζηφρν ηεο
αλαδήηεζεο. Ο ήξσαο παίξλεη πάληα ρσξίο δηζηαγκφ ην «δξφκν πνπ δε γπξίδεη πίζσ»,
θαηά ηε δηαδξνκή απνθηά ππεξθπζηθή βνήζεηα γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ θαη
κεηαθέξεηαη νπσζδήπνηε ζε κέξε πνπ ζπκβνιίδνπλ ην βαζίιεην ησλ λεθξψλ. Βίλαη
έλαο δσληαλφο πνπ επηρεηξεί κε επηηπρία έλα αιιεγνξηθφ ηαμίδη ζην ζάλαην θαη
επηζηξέθεη απφ εθεί αιψβεηνο, αιιά αιιαγκέλνο σο πξνζσπηθφηεηα. 419
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M. Eliade, Rites and symbols of initiation, Harper Colophon Books, New York 1958, ζ. 131 – 132:
«By dying ritually the initiate shares in the supernatural condition of the founder of the mystery.
Through this valuation, death and initiation become interchangeable. And this, in sum, amounts to
saying that concrete death is finally assimilated to a transition rite toward a higher condition. Initiatory
death becomes the sine qua non for all spiritual regeneration and, finally, for the survival of the soul
and even for its immortality. And one of the most important consequences that the rites and the
ideology of initiation have had in the history of humanity is that this religious valuation of ritual death
finally led to conquest of the fear of the real death and to belief in the possibility of a purely spiritual
survival for the human being». (Μηθξ: «Πεζαίλνληαο ηειεηνπξγηθά ν κπνχκελνο κνηξάδεηαη ζηελ
ππεξθπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ηδξπηή ηνπ κπζηεξίνπ. Μέζσ απηήο ηεο αμηνιφγεζεο, ν ζάλαηνο θαη ε
κχεζε γίλνληαη αληαιιάμηκα. Καη απηφ, ζπλνπηηθά, ζεκαίλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζάλαηνο ηειηθά
εμνκνηψλεηαη κε κηα κεηαβαηηθή ηειεηνπξγία πξνο κηα αλψηεξε θαηάζηαζε. Ο κπεηηθφο ζάλαηνο
γίλεηαη sine qua non γηα θάζε πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε θαη, ηέινο, γηα ηελ επηβίσζε ηεο ςπρήο θαη
αθφκε θαη γηα ηελ αζαλαζία ηεο. Καη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο πνπ είραλ νη ηεξνηειεζηίεο
θαη ε ηδενινγία ηεο κχεζεο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, είλαη φηη απηή ε ζξεζθεπηηθή εθηίκεζε
ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ζαλάηνπ νδήγεζε ηειηθά ζηελ θαηάθηεζε ηνπ θφβνπ ηνπ πξαγκαηηθνύ ζαλάηνπ θαη
ζηελ πίζηε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κηαο θαζαξά πλεπκαηηθήο επηβίσζεο γηα ηνλ άλζξσπν»). Ο
ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ζε άιιν ζεκείν ηνπ βηβιίνπ ηε ξήζε ηνπ Πιάησλα «ην λα πεζαίλεη θαλείο είλαη
κηα κχεζε» (ζ. 111).
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Γλήζηνο ήξσαο απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά απηφο πνπ κέλεη αλεπεξέαζηνο απφ
ηε θζνξνπνηφ δχλακε ηνπ ζαλάηνπ θαη κεηέρεη ηνπ θφζκνπ ησλ πλεπκάησλ. Γξάθεη ν
Μ. Μεξαθιήο ζε κηα αλάιπζή ηνπ γηα ηηο κνξθέο πνπ ιακβάλεη ν ζάλαηνο ζην
παξακχζη (χπλνο, καξκάξσκα, νξηζηηθφο ζάλαηνο, πξνζσξηλφο ζάλαηνο): «Μπνξεί ην
αηζηφδνμν παξακχζη λα έρεη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, θαηαξγήζεη ην γεγνλφο ηνπ
ζαλάηνπ, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη ν ζάλαηνο δελ ην αγγίδεη. Ώπελαληίαο ζα έιεγα,
φηη απηφο ππάξρεη ζε θάζε ππφζεζε, ή ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε ζνβαξή ππφζεζε ηνπ
παξακπζηνχ, θη απφ ηε βαζηά θαη ζθιεξή θάπνηε δνθηκαζία ηνπ, πνπ κπνξεί λα
ηξαβήμεη θαη ρξφληα, πεξλνχλ νη παξακπζηαθνί ήξσεο, γηα λα ιπηξσζνχλ θαη λα ηνλ
μεπεξάζνπλ, ηειηθά. Βίλαη κάιηζηα ηφζν απισκέλν ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ, ε παξνπζία
ηνπ κέζα ζηα ιατθά απηά θείκελα, πνπ καο δίλεηαη ε επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε
κηαλ νιφθιεξε θιίκαθα έληαζεο θαη ηξφπσλ εθθνξάο ηνπ, απφ ηελ πην ξεηή αλαθνξά
ζ‟ απηφλ σο ηελ πιάγηα, κεηαθνξηθή, ζπκβνιηθή θαη ηελ πην ηδηφξξπζκα θαιιηηερληθή
εμσηεξίθεπζή ηνπ».420
Βίδακε φηη κεγάινο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ν Propp εξκελεχεη σο
θαηαγφκελα απφ ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην ζάλαην
εληνπίδνληαη πξάγκαηη θαη ζηα ειιεληθά καγηθά παξακχζηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο
θάλεθε μεθάζαξα ε κεγάιε νκνηφηεηα αλάκεζα ζηα παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη
ζην θείκελν ησλ Ιζηνξηθώλ ξηδώλ ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ θαη ζηα παξαδείγκαηα πνπ
αληιήζεθαλ απφ ηηο παξαιιαγέο ηεο ζπιινγήο καο.
ην πξψην θεθάιαην δηαπηζηψζακε φηη ηα ζηδεξέληα παπνχηζηα θαη ην ζηδεξέλην
νδνηπνξηθφ ξαβδί κε ηα νπνία εθνδηάδεηαη ν ήξσαο θαηά ηελ αλαρψξεζε ζεκαίλνπλ
εμαξρήο ηελ αζπλήζηζηε θχζε ηεο αλαδήηεζεο πνπ μεθηλά θαη καξηπξνχλ ηε
ζπγθερπκέλε ηαπηφηεηα ηνπ ήξσα. Ο Propp ζέηεη ην εξψηεκα γηα ην ραξαθηήξα ηνπ
ήξσα: πνηφο είλαη απηφο - έλαο δσληαλφο πνπ πάεη ζην βαζίιεην ησλ λεθξψλ, ή έλαο
λεθξφο, ζηνπ νπνίνπ ηε κνξθή εθθξάδνληαη νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ πεξηπιάλεζε ηεο
ςπρήο; Δ Μ. Παπαρξηζηνθφξνπ δηαηππψλεη κηα ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ: «Οη ζπκβνιηζκνί ηνπ ζαλάηνπ αλήθνπλ πάληα ζ‟ έλαλ θφζκν
ππεξθπζηθφ. Ώπφ απηή ηελ άπνςε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηνλίζνπλ κηα θαηάζηαζε
απεηιεηηθήο εηεξφηεηαο, φπνπ ν άιινο επηβάιιεηαη κε απφιπην θαη αζπκβίβαζην
ηξφπν ζην δηθό καο. πκκεηέρνπλ απηνί νη ζπκβνιηζκνί ζπρλά ζηε δηπιή θχζε ηνπ
ήξσα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα „εμαγληζηεί‟ κέρξη ην ηέινο ηνπ κπεηηθνχ ηνπ ηαμηδηνχ,
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Μ. Μεξαθιήο, Έληερλνο ιατθόο ιόγνο, Βθδφζεηο Καξδακίηζα, Ώζήλα 1993, ζ. 156 – 157.
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γηα λα γίλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηθόο καο. […] Οη ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ
μεθηλνχλ κε κηα δηπιή ηαπηφηεηα, δειαδή κπεξδεκέλε, θαη έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο
ηεο κχεζεο είλαη ε ιχζε απηήο ηεο ακθηζεκίαο».421
Δ ειηθία θαηά ηελ νπνία αλαρσξνχλ νη ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ είλαη ε
πξνεθεβηθή θαη θάπνηεο θνξέο ε παηδηθή αθφκε ειηθία. Ο ήξσαο θεχγεη ζπλήζσο
θαηά ηελ εθεβεία, ή ζε ειηθία πνπ λνκηθά αλαγλσξίδεηαη ε ελειηθίσζή ηνπ.
Βπηζεκάλακε ζην πιηθφ καο αλαθνξέο γηα ηελ αλαρψξεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά
ηελ πεξίνδν ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν ή «αθνχ κεγαιψζεη». Βπνκέλσο, ην ηαμίδη πνπ
πξαγκαηνπνηεί ν πνιχ λεαξφο ήξσαο, κε φιεο ηηο δνθηκαζίεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ
ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, θαίλεηαη λα είλαη έλα ηαμίδη πεξάζκαηνο ζηελ
επφκελε θάζε ηεο δσήο, έλα ηαμίδη πνπ σξηκάδεη θαη πξνεηνηκάδεη γηα ηηο επζχλεο θαη
ηνπο ξφινπο ησλ ελειίθσλ. «Ο ήξσαο πξέπεη πάληα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα κεγάιν
ηαμίδη πνπ ηνπ εγγπάηαη κία θνηλσληθή άλνδν ή έλα πξνζσπηθφ θαηφξζσκα».422
Σαπηφρξνλα φκσο ππάξρεη θαη κηα αθφκε ζεκαληηθή δηάζηαζε ζηελ πνξεία απηή πνπ
πξαγκαηνπνηεί, πνπ εθθξάδεηαη εχζηνρα ζε φζα ζεκεηψλεη ε Νφξα θνπηέξε –
Αηδαζθάινπ: «[…] ην ζέκα ησλ θαηεμνρήλ παξακπζηψλ, δειαδή ησλ καγηθψλ
παξακπζηψλ, δελ είλαη κφλνλ ην εγώ ηνπ/ηεο ήξσα/εξσίδαο πνπ ςάρλεη λα
νινθιεξψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο, λα ηειεηώζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ/ηεο ζην αιινύ (ην
καθξηά, ην εθεί πέξα, ην έμσ) θαη σο πξνο ηνπο άιινπο. Βίλαη θπξίσο ε θαζηέξσζε
ηνπ απφιπηνπ εγώ/εκείο ζην απφιπην εδώ θαη ηώξα σο πξνο θαη ζε επζεία
αληηπαξάζεζε πξνο ην απφιπην άιιν […] ζην απφιπην αιινύ (π. ρ. έμσ, καθξηά ζηελ
άθξε ησλ αθξώλ ηνπ θόζκνπ ή αθφκε θαη ζηνλ άιιν θόζκν, ζην επέθεηλα) θαη ζην
εθεμήο».423
Οη γνλείο παξνπζηάδνληαη λα αληηζηέθνληαη ζηελ πξφζεζε ηνπ ήξσα κε ην λα
δηακαξηχξνληαη γηα ηελ αλαρψξεζή ηνπ θαη λα πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα ηελ
421

Μ. Παπαρξηζηνθφξνπ, Sommeils et Veilles dans le conte merveilleux grec, Φηλιαλδηθή Ώθαδεκία
Βπηζηεκψλ, Folklore Fellows Communications No 279, 2002, ζ. 233. Οη έλλνηεο „„εηεξφηεηα‟‟,
„„άιινο‟‟, „„εαπηφο‟‟ (δηθφο καο) είλαη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, νη νπνίεο
νξίδνληαη θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζην εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ θαη εζλνγξαθηθφ πιαίζην φπνπ
κειεηψληαη. Πξφθεηηαη γηα αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ρξεζίκεπαλ ζηε κειέηε ησλ „„πνιηηηζκηθψλ
άιισλ‟‟ ζε ζρέζε κε ηηο „„δηθέο καο θνηλσλίεο‟‟, ελλνψληαο σο πνιηηηζκηθνχο άιινπο ηηο πξσηφγνλεο
θνηλσλίεο, ζε αληηπαξάζεζε πξνο ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ησλ αλζξσπνιφγσλ. (Α. Γθέθνπ – Μαδηαλνχ,
Αλζξσπνινγηθή ζεσξία θαη εζλνγξαθία, Βθδφζεηο Βιιεληθά Γξάκκαηα, 1998, ζ. 25 - 45). «Δ έλλνηα
ηνπ πνιηηηζκνχ απνηεινχζε […] ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν ηεο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο θαη
ιεηηνπξγνχζε σο ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ „„άιινπ‟‟» ζην Α. Γθέθνπ – Μαδηαλνχ,
Πνιηηηζκόο θαη εζλνγξαθία, Βθδφζεηο Βιιεληθά Γξάκκαηα, 1999, ζ. 187.
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Μ. Παπαρξηζηνθφξνπ, φπ. π., ζ. 230 – 231.
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Ν. θνπηέξε – Αηδαζθάινπ, «Ώπφ ηελ εηεξφηεηα ζηελ ηαπηφηεηα» ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Από ην
παξακύζη ζηα θόκηθο. Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, Βθδφζεηο Οδπζζέαο, Ώζήλα 1996, ζ. 150.
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απνηξέςνπλ. Δ αλαρψξεζε θνζηίδεη ζπλαηζζεκαηηθά, αθνχ πξφθεηηαη γηα ην
κνλάθξηβν παηδί ηνπο ή ην κηθξφηεξν απ‟ φια. Βίδακε φηη ζπρλά πεξηγξάθνληαη ζηελ
αθήγεζε εθδειψζεηο πέλζνπο ησλ νηθείσλ: απνραηξεηνχλ ηνλ ήξσα ρσξίο ειπίδα λα
ηνλ μαλαδνχλ, πηζηεχνληαο φηη ράλεηαη γηα πάληα. Δ θπγή ηνπ δειαδή
αληηκεησπίδεηαη σο ζάλαηνο, ζηελ απνπζία ηνπ ηεξείηαη πέλζνο θαη απηφ ζα
κπνξνχζε ίζσο λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζην πεξηβάιινλ ησλ
εθήβσλ πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα λα ππνζηνχλ ην κπεηηθφ ηειεηνπξγηθφ.
πσο παξαηεξήζακε ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο, ζηελ πιεηνςεθία
ησλ παξαδεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο καο (δειαδή ζε ηξηάληα έμη παξαδείγκαηα, πεξίπνπ
66,7%) ν ήξσαο αλαρσξεί, πνξεχεηαη θαη επηζηξέθεη εληειψο κφλνο. Ώπηή θαίλεηαη
πσο είλαη κηα αθφκε πνιχ ζεκαληηθή δηαπίζησζε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ παξακπζηαθνχ
ηαμηδηνχ ηφζν κε ην ζάλαην, φζν θαη κε ηε κχεζε. Ο ζάλαηνο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ
είλαη κηα επψδπλε ππφζεζε κε δηάζηαζε ππαξμηαθή, πνπ αθνξά θάζε αλζξψπηλν
πξφζσπν μερσξηζηά ∙ ν θάζε άλζξσπνο είλαη κφλνο απέλαληη ζην ζάλαην. Σν ίδην
κνλαρηθή είλαη αληίζηνηρα θαη ε πνξεία πξνο ηελ σξίκαλζε θαη ηελ απηνλνκία.
Βπηβεβαηψζεθε θαη απφ ηε δηθή καο έξεπλα ε γλσζηή εξκελεία ησλ κειεηεηψλ
φηη ην ππθλφ θαη ζθνηεηλφ δάζνο ηνπ παξακπζηνχ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάκλεζε ηνπ
δάζνπο, φπνπ ιάκβαλαλ ρψξα ηα ηειεηνπξγηθά κχεζεο ησλ εθήβσλ. Ο ιεηηνπξγηθφο
ξφινο απηνχ ηνπ κπζηεξηψδνπο δάζνπο είλαη φηη εθεί ν ήξσαο ζπλαληά θαη
ζπλαλαζηξέθεηαη έλα ππεξθπζηθφ νλ πνπ εθπξνζσπεί ηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ θαη
δέρεηαη απ‟ απηφ πξνεηδνπνηήζεηο, ζπκβνπιέο, θαζψο θαη ηα καγηθά κέζα, πνπ ζα ηνπ
επηηξέςνπλ ηε δηέιεπζε θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ. Σν νλ απηφ, πνπ δελ είλαη άιιν
απφ ηνλ δσξεηή, θξνπξεί ην ζχλνξν αλάκεζα ζηνπο δχν θφζκνπο θαη αλαθξίλεη
φπνηνλ θηάλεη, πξνζπαζψληαο λα εκπνδίζεη φζν είλαη δπλαηφλ ηε δηέιεπζε. Ο
ινγηθφο ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ δχν παξαπάλσ απφςεσλ είλαη ην θαηλφκελν ηνπ
πξνζσξηλνχ ζαλάηνπ πνπ επηηπγραλφηαλ κέζσ ηνπ ηειεηνπξγηθνχ · ην ζπκβνιηθφ
πέξαζκα ζην ζάλαην θαη ε επηζηξνθή απφ απηφλ κπνξεί λα επηηειεζηεί ζην δάζνο,
πνπ είλαη δίνδνο θαη ζχλνξν ζην βαζίιεην ηνπ ζαλάηνπ.
ην ηξίην θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην, ε δηεξεχλεζε ηεο κνξθήο ηεο κάγηζζαο, ηεο
θηινμελίαο πνπ παξέρεη ζηνλ ήξσα, ηεο απαγφξεπζεο ηνπ χπλνπ, αιιά θαη ε
πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο θξάζεο „„Ώλζξσπίια κπξίδεη!‟‟, καο νδήγεζαλ επίζεο ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε παξνπζία ηνπ ήξσα είλαη ε παξνπζία ελφο δσληαλνχ πνπ
εηζέξρεηαη ζην θξάηνο ησλ λεθξψλ θαη πξέπεη λα εμεπκελίζεη ηα φληα πνπ
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αληηιακβάλνληαη ακέζσο απηή ηελ μέλε εηζβνιή θαη ζπλήζσο ζπκπεξηθέξνληαη
ερζξηθά. Δ επεμεξγαζία πνπ επηρεηξήζεθε ζε μερσξηζηέο ππνελφηεηεο γηα ηα πνιχ
ελδηαθέξνληα κνηίβα ηνπ ηαμίκαηνο ζε ππεξθπζηθφ νλ, ηνπ λνλνχ, ηνπ θνκκέλνπ
δαθηχινπ, ηνπ ηεκαρηζκνχ θαη ηνπ ήξσα πνπ επηζηξέθεη αγλψξηζηνο, θψηηζε αθφκε
πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα γηα φζα πεξηιάκβαλε ν πξνζσξηλφο ζάλαηνο ησλ εθήβσλ
θαηά ηελ ηειεηή κχεζεο. χκθσλα κε ηνλ Propp, αλ δελ κπνξνχκε λα εηζέιζνπκε ζε
κηα εμέηαζε ηεο νπζίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απφθηεζεο καγηθψλ ηδηνηήησλ θαη
δπλάκεσλ κέζσ ηνπ ηειεηνπξγηθνχ, κπνξνχκε σζηφζν λα εμεηάζνπκε ηηο κνξθέο
ζαλάησζεο θαη αλάζηαζεο πνπ πεξηέρεη απηφ, ζην βαζκφ πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζην
παξακχζη. Θα δηαπηζηψζνπκε έηζη φηη απηέο νη κνξθέο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο θαη
φηη ην παξακχζη ηηο έρεη δηαηεξήζεη πιήξεηο θαη κε αθξίβεηα.
ηελ επεμεξγαζία ηεο απφθηεζεο ηνπ καγηθνχ κέζνπ αθηεξψζακε ην πέκπην
θεθάιαην. Βίλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ ηξεηο κεγάιεο θάζεηο ζηελ ηζηνξία ησλ
καγηθψλ βνεζψλ: ζηελ πξψηε θάζε ν βνεζφο απνθηάηαη θαηά ην κπεηηθφ
ηειεηνπξγηθφ, ζηε δεχηεξε θάζε απνθηά ηνλ βνεζφ ν ζακάλνο θαη ζηελ ηξίηε θάζε,
ε απφθηεζε ηνπ βνεζνχ γίλεηαη ζην επέθεηλα, δηακέζνπ ησλ λεθξψλ. Καηά ηελ
άπνςε ηνπ Propp, απηέο νη ηξεηο θάζεηο δελ δηαδέρνληαη κεραληθά ε κία ηελ άιιε,
αιιά απεηθνλίδνπλ ζεκεία πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο
εμέιημεο. Δ αξραηφηεξε πεγή ηνπ κνηίβνπ ηνπ καγηθνχ βνεζνχ είλαη ην έζηκν ηεο
κχεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ, ν λεαξφο κεηακνξθσλφηαλ ζηνλ βνεζφ
ηνπ. Ώθφκε θαη κφλνλ απηφ λα γλσξίδακε, ζα είρακε ην δηθαίσκα λα ζέζνπκε ην
δήηεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ παξακπζηαθνχ βνεζνχ κε ην ζεζκφ ηεο κχεζεο. Ώπηφ δελ
ζα καο εμεγνχζε κφλν ην γεγνλφο, φηη απηφο απνθηάηαη ζην βαζίιεην ησλ λεθξψλ
(αθνχ ν κπνχκελνο ζεσξείηαη πεζακέλνο), αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε απηνχ ηνπ βνεζνχ
κε ηνλ θφζκν ησλ πξνγφλσλ.
Ο βνεζφο πνπ απνθηά ν κπνχκελνο έρεη ηε κνξθή δψνπ θαη πξνέξρεηαη
νπσζδήπνηε απφ ην clan ζην νπνίν αλήθεη ν λεαξφο. Σελ ηθαλφηεηα κεηακφξθσζεο
ζην νηθείν δψν - ηνηέκ κπνξνχκε λα ηε ζεσξήζνπκε σο ηελ αξρατθφηεξε κνξθή ηεο
δχλακεο πάλσ ζηνπο βνεζνχο. Ώληίζηνηρα, ν παιηφηεξνο ηζηνξηθά ιφγνο πνπ
δεκηνχξγεζε ηελ έλλνηα ηνπ βνεζνχ ήηαλ νη ζθνπνί ηνπ θπλεγηνχ. Σν ηειεηνπξγηθφ
είλαη γλσζηφ φηη πεξηιάκβαλε ρνξνχο, ζηνπο νπνίνπο νη κπνχκελνη θνξνχζαλ
δέξκαηα δψσλ θαη ηα θεθάιηα ηνπο σο κάζθεο θαη απηφ ζπκβφιηδε ηε κεηακφξθσζε
ζε δψν. Ο Propp ζεκεηψλεη φηη επεηδή ην φιν πιέγκα ηεο κχεζεο ζπζρεηίδεηαη
ζηελφηαηα κε ηηο ηδέεο γηα ηνλ ζάλαην, κεηαβηβάζηεθαλ απφ απηφ ζηνηρεία ζηελ
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πξνγνλνιαηξεία, θαη πξνέθπςε ζηαδηαθά ε δηακφξθσζε ηνπ βνεζνχ απφ ηνλ άιιν
θφζκν.
πσο είδακε ζηελ επεμεξγαζία ησλ θαηεγνξηψλ ησλ καγηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ
δέρεηαη ν ήξσαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θάλεθε φηη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο δηάθνξσλ
δψσλ ζπληζηνχλ ηελ αξραηφηεξε κνξθή καγηθψλ δψξσλ θαη ην παξακχζη έρεη
δηαηεξήζεη κε απφιπηε θαζαξφηεηα ην λφεκά ηνπο. Οη λεαξνί απνθηνχζαλ θαηά ηελ
κχεζε εμνπζία πάλσ ζηα δψα θαη απηφ εθθξαδφηαλ κε ηελ παξάδνζε ζ‟ απηνχο
κέξνπο ηνπ ζψκαηνο θάπνηνπ δψνπ. Ώπηφ ην θνξνχζε ν κπεκέλνο ζην εμήο πάληα
πάλσ ηνπ ζε έλα ζαθνπιάθη, ή ην έηξσγε, ή ηνπ ην ηνπνζεηνχζαλ ππνδφξηα. Μαγηθφ
είλαη έλα αληηθείκελν πνπ έρεη θαηά θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θεξδεζεί. ην
ηειεηνπξγηθφ κχεζεο, ηέηνην ήηαλ ην αληηθείκελν πνπ παξαδηδφηαλ ζηνπο
„„λεφθπηνπο‟‟ απφ ηνπο ζπγγελείο ηεο παιαηφηεξεο γεληάο, ελψ ζην παξακχζη, ηα
αληηθείκελα πνπ ραξίδνπλ νη θχξηνη ησλ δψσλ, ε κάγηζζα θαη νη επγλψκνλεο λεθξνί
ζηνλ ήξσα έρνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα. Μαγηθφ είλαη ελ ηέιεη θάζε αληηθείκελν πνπ
πξνέξρεηαη από εθεί. Από εθεί ζεκαίλεη γηα έλα αξρατθφηεξν ζηάδην από ην δάζνο κε
ην επξχηεξν λφεκα ηεο ιέμεο, αξγφηεξα φκσο ζεκαίλεη έλα αληηθείκελν πξνεξρφκελν
απφ ηνλ άιιν θφζκν, θαη ζηε γιψζζα ηνπ παξακπζηνχ έλα αληηθείκελν απφ ην πην
καθξηλφ βαζίιεην. Αελ θέξλεη μαλά ζηε δσή ηνλ λεθξφ έλα νπνηνδήπνηε λεξφ, αιιά
απηφ πνπ θέξλεη απφ ην πην καθξηλφ βαζίιεην έλα πνπιί. Ώπφ απηά γίλεηαη θαλεξφ,
φηη ππάξρεη κηα νκάδα καγηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ νπνίσλ νη δπλάκεηο έγθεηληαη ζην
γεγνλφο φηη πξνέξρνληαη απφ ην βαζίιεην ησλ λεθξψλ.
ην έθην θεθάιαην αζρνιεζήθακε κε ηηο κνξθέο ηεο δηάβαζεο ηνπ ήξσα ζην πην
καθξηλό βαζίιεην. χκθσλα κε ηνλ Propp, ηα δηάθνξα θίλεηξα γηα ηε δηάβαζε
δεκηνπξγνχλ κηα λνεηή „ζθαισζηά‟, πάλσ ζηε βάζε ηεο νπνίαο ζπληίζεληαη ηα
δηάθνξα παξακπζηαθά ζέκαηα. Δ δηάβαζε είλαη ε πιένλ ηνληζκέλε, εμέρνπζα,
εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθή ζηηγκή ηεο αξπαγήο ηνπ ήξσα κέζα ζην ρψξν. Οη κνξθέο
ηεο δηάβαζεο είλαη δπλαηφλ λα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο, λα ζπγρσλεχνληαη θαη λα
αθνκνηψλνπλ ε κία ηελ άιιε. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έρνπλ θάηη θνηλφ.
Παξαπέκπνπλ ζην ίδην πεδίν πξνέιεπζεο: πξνέξρνληαη απφ ηηο ηδέεο γηα ην δξφκν ηνπ
λεθξνχ πξνο ηνλ άιιν θφζκν, θαη κεξηθέο αληαλαθινχλ κε αξθεηή αθξίβεηα θαη
ηειεηνπξγηθά
πξνζαξκφδνληαο

εληαθηαζκνχ.
ηε

Ώθνινπζψληαο

ζρεηηθή ηνπνζέηεζή

ηεο

ηελ

Παπαρξηζηνθφξνπ

ζην δηθφ καο

θαη

ζπιινγηζκφ,

ζπκπεξαίλνπκε φηη νη λεθξψζηκνη ζπκβνιηζκνί, πνπ πεξλνχλ κέζα απφ ηηο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζηαδίσλ πξνεηνηκαζίαο ηνπ ήξσα ζε φιν ην ηαμίδη ηνπ,
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καξηπξνχλ φηη ν ζάλαηνο ηνπ ήξσα αληαπνθξίλεηαη ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν ζην
πέξαζκά ηνπ απφ ηνλ έλαλ θφζκν ζηνλ άιιν.424
Μειεηήζακε ηηο εμήο κνξθέο δηάβαζεο: ξάςηκν ηνπ ήξσα κέζα ζε δέξκα δψνπ,
πηήζε επάλσ ζε πνπιί, πηήζε επάλσ ζε άινγν, πηήζε επάλσ ζε δέλδξν, θαηάβαζε
κέζσ κηαο ζθάιαο ή ζρνηληνχ θαη ππφδεημε ελφο νδεγνχ. Σν ηχιηγκα ζε δέξκα δψνπ
ζπλαληάηαη ζηα ηειεηνπξγηθά κχεζεο, φπνπ ζπκβνιίδεη ηελ ηαχηηζε κε ην δψν απφ ην
νπνίν πξνέξρεηαη: Οη κπνχκελνη ρφξεπαλ ζθεπαζκέλνη κε δέξκαηα ιχθσλ, αξθνχδσλ
θαη βνπβαιηψλ, κηκνχληαλ ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη γίλνληαλ ην δψν ηνηέκ. Δ αληίιεςε
φηη ν λεθξφο κεηελζαξθψλεηαη ζην δψν πνπ ηνλ πξνζηάηεπε φζν δνχζε θαη
αλαγελληέηαη, εθθξάδεηαη ζε κχζνπο θαη ζε ηαθηθά έζηκα ιαψλ θπλεγψλ, φπσο νη
Βζθηκψνη, ιαψλ κε νηθνλνκηθή βάζε ηελ θηελνηξνθία, αιιά αθφκε θαη ζε αξραίνπο
πνιηηηζκνχο κε βάζε ηε γεσξγηθή παξαγσγή, φπσο ν αηγππηηαθφο. Σν ζπκβνιηθφ
λφεκα ηνπ εζίκνπ είλαη ε ηαχηηζε κε ην δψν – ζεφ θαη επεξγέηε, ε απφθηεζε ηεο
αζαλαζίαο θαη ε πξνζηαζία απφ δαίκνλεο πνπ θαηαζπαξάζζνπλ ηηο ςπρέο ησλ
λεθξψλ.
Δ ηδέα γηα ηελ ςπρή – πνπιί ή γηα ηελ ςπρή πνπ ηελ κεηαθέξεη έλα πνπιί είδακε
φηη ζπλαληάηαη ζηελ Σατηή θαη ζηελ Σφλγθα, ζηε Μηθξνλεζία, ζηνπο κχζνπο ηεο
Χθεαλίαο, ζηνπο ηλδηάληθνπο κχζνπο θαη ζηνπο κχζνπο ηεο βνξεηνδπηηθήο Ώκεξηθήο,
ζηελ Ώίγππην, ζηε ΐαβπιψλα, ζηελ Βιιάδα, ζηε Ρψκε θαη ζηελ αξραηφηεηα
γεληθφηεξα. ιεο νη κνξθέο πνπ ιακβάλεη απηή ε ηδέα ζε φινλ ηνλ θφζκν βξίζθνληαη
θνληά ζην παξακχζη θαη ην εμεγνχλ. Δ πίζηε φηη έλα πνπιί παξακνλεχεη ηελ ςπρή θαη
ηελ θαηαπίλεη γηα λα ηελ κεηαθέξεη κε αζθάιεηα ζηελ πφιε ησλ λεθξψλ, έρεη εηζέιζεη
θαη ζε πνιιά ηειεηνπξγηθά θαη έζηκα.
Σν άινγν σο κεηαθνξέαο ηνπ ήξσα πξνο ην πην καθξηλφ βαζίιεην είλαη
κεηαγελέζηεξεο πξνέιεπζεο ζε ζρέζε κε ην πνπιί. ηελ ελφηεηα γηα ηνλ καγηθφ
βνεζφ, δηαπηζηψζακε ηελ αθνκνίσζε ηνπ πνπιηνχ απφ ην άινγν, θαη αλαθέξακε φηη
ην θηεξσηφ άινγν είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα άινγν –πνπιί. Θεσξείηαη φηη
πεγάδεη σο κνηίβν απφ ηελ ίδηα πεγή κε ην πξνεγνχκελν: ην ηαμίδη πξνο ηνλ θφζκν
ησλ ςπρψλ.
Παξά ηελ πινχζηα λαπηηθή παξάδνζε, ζηελ αξραία Βιιάδα δελ θαίλεηαη λα
ππήξραλ ηειεηνπξγηθά εληαθηαζκνχ φπνπ λα παίδεη θάπνην ξφιν ε βάξθα. Καη απηφ
δηφηη ε αληίιεςε γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηηο ςπρέο κεηά ηνλ ζάλαην ήηαλ δηαθνξεηηθή ·
424
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δελ ζεσξνχληαλ νηθείν ή ειθπζηηθφ λα μεπξνβνδίδνπλ ηνλ λεθξφ ηνπνζεηψληαο ην
ιείςαλν κέζα ζε βάξθα ή πινίν. Πηζηεπφηαλ φηη ε ςπρή πεξλά ζην βαζίιεην ησλ
λεθξψλ δηαζρίδνληαο ηελ Ώρεξνπζία ιίκλε πάλσ ζηε βάξθα ηνπ ζθνηεηλνχ Υάξνληα.
Ώπηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην λφκηζκα πνπ ηνπνζεηνχληαλ καδί κε ην ιείςαλν, ην νπνίν
ππελζχκηδε απηή ηελ πνξεία πάλσ ζηε βάξθα, γηα ηελ νπνία θάζε ςπρή έπξεπε λα
θαηαβάιιεη ζηνλ Υάξνληα ην ζρεηηθφ αληίηηκν. ην πιηθφ ηεο εξγαζίαο καο
ζπλαληήζακε αζθαιψο ην λαπηηθφ ηαμίδη. Ώλ θαη ζηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ
εκθαλίδεηαη θαζ‟ φια ξεαιηζηηθφ, ην λαπηηθφ ηαμίδη θαίλεηαη πσο ζπληζηά ηξφπν
δηάβαζεο ζε έλα πνιχ καθξηλφ θαη εξεκηθφ κέξνο, φπνπ ν ήξσαο ζπλαληά
ππεξθπζηθά πξφζσπα θαη πιάζκαηα · θάπνηεο θνξέο επηζηξέθεη απφ απηφ έρνληαο
θεξδίζεη κηα ζχδπγν θαη πεξηνπζία.
Γηα ηηο ζέζεηο καο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζχλδεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ δέλδξνπ
– ελδηάκεζνπ κε ηελ αληίιεςε γηα ην πνπιί. Σν καγηθφ πεχθν πεηά κε ηελ ηαρχηεηα
ηεο ζθέςεο θαη θέξεη απηφλ πνπ έρεη αλέβεη επάλσ ηνπ ζε έλαλ άιιν, ππεξθπζηθφ
θφζκν. Βίλαη πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ φηη ην δέληξν πνπ ζεσξείηαη ζηηο ζηβεξηθέο
θπιέο σο „δέληξν ηνπ Κφζκνπ‟ είλαη ε πεχθε. πσο επηζεκάλακε, ν Propp αλαθέξεη
ηελ εηδηθή κειέηε ηνπ J. Šternberg, ζηελ νπνία θαηέιεμε φηη ε νλνκαζία ηνπ πεχθνπ
ζηηο θπιέο απηέο ζεκαίλεη «δξφκνο».
Ο Propp ππνζηεξίδεη φηη ε πξψηε ηζηνξηθή καξηπξία γηα ηε ζθάια σο ζηνηρείν
ζε ηαθηθά έζηκα αληηζηνηρεί ζην εμειηθηηθφ ζηάδην πνπ εθπξνζσπεί ε αξραία
Ώίγππηνο θαη ζεσξεί φηη ηα κεραληθά κέζα ηεο δηάβαζεο (ζθάιεο, ισξίδεο, ζρνηληά,
αιπζίδεο, γάληδνη θηι.) απνηεινχλ κηα αλαδηακφξθσζε πξνγελέζηεξσλ αληηιήςεσλ.
Καη απηά φκσο παξαπέκπνπλ ζην γεγνλφο φηη εδψ αληηθαηνπηξίδνληαη αληηιήςεηο γηα
ην ηαμίδη ζηνλ άιιν θφζκν. Σέινο, ζηε δηάβαζε κε ηε βνήζεηα ελφο νδεγνχ, πνπ έρεη
κνξθή δψνπ, εληνπίδνληαη ίρλε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνπο ςπρνπνκπνχο. Αηαθξίλνληαη
ηξεηο κνξθέο: α. ν ήξσαο κεηακνξθψλεηαη ζε πνπιί θαη πεηά καθξηά, β. ν ήξσαο
θάζεηαη πάλσ ζε έλα πνπιί θαη πεηά καθξηά θαη γ. ν ήξσαο βιέπεη έλα πνπιί θαη ην
αθνινπζεί.
ην έβδνκν θεθάιαην αζρνιεζήθακε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαδεηγκάησλ
πνπ αθνξνχλ ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ήξσα. Ώπηά ηα παξαδείγκαηα
ζπληζηνχλ ην πεδίν φπνπ νη αληηιήςεηο γηα ην ζσκαηηθφ ζάλαην θαη ηελ επηβίσζε ηεο
ςπρήο κεηά απφ απηφλ απνηππψλνληαη θαηεμνρήλ. Σν ππεξθπζηθφ κέξνο πνπ θηάλεη ν
ήξσαο είλαη ε άθξε ηνπ θόζκνπ θαη ε αθήγεζε ηνλίδεη κε πνιινχο ηξφπνπο φηη ε
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απφζηαζε πνπ έρεη δηαλπζεί κέρξη εθεί είλαη αλππνιφγηζηα κεγάιε, γηα ηελ αθξίβεηα
ρανηηθή. Σν κέξνο απηφ εηθνλίδεηαη φπσο δηαπηζηψζακε κε πνιχ δηαθνξεηηθέο
ηνπνζεζίεο: πάλσ ζε έλα παλχςειν βνπλφ, πίζσ απφ δχν βνπλά πνπ αλνίγνπλ θαη
θιείλνπλ ζπλέρεηα425, πάλσ ζηε γξακκή ηνπ νξίδνληα. Κάπνηεο θνξέο είλαη ήιηνο
δίπια ζηνλ ήιην, είλαη ππφγεην, ππνζαιάζζην, είλαη έλα πεξηβφιη κε θαξπνθφξα
δέλδξα, κηα πνιηηεία ή έλα κέξνο φπνπ ηα πάληα είλαη ρξπζά.
ιεο απηέο νη ηνπνζεζίεο απνηεινχλ αληαλάθιαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ γηα ην επέθεηλα. Ο άιινο θφζκνο είλαη ην βαζίιεην ησλ δψσλ
ηνηέκ, εθεί επηθξαηνχλ ζπλζήθεο αηψληαο επδαηκνλίαο, αθζνλίαο θαη απφιαπζεο
δίρσο ηελ αλάγθε λα θαηαβάιεη θαλείο θφπν, είλαη έλα λεζί, έλα κεγάιν παιάηη
εληππσζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, είλαη ην βαζίιεην ηνπ ήιηνπ ή κηα κεγάιε πφιε. 426 Ο
Propp ζηηο Ιζηνξηθέο ξίδεο ηνπ καγηθνύ παξακπζηνύ παξαπέκπεη ζε έλα πιήζνο
κειεηψλ πνπ δείρλνπλ φηη ζηα εθάζηνηε πνιηηηζκηθά ζηάδηα ησλ δηάθνξσλ ιαψλ, νη
άλζξσπνη αληηιακβάλνληαλ ηε κεηαθπζηθή πξαγκαηηθφηεηα φρη κφλν ζχκθσλα κε
ηελ θνηλσληθή ηνπο νξγάλσζε, αιιά θαη κε ηνπο ηξφπνπο δσήο θαη ηηο γεσγξαθηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παηξίδαο ηνπο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο παξαγσγήο. Βπνκέλσο, νη
αλαινγίεο αλάκεζα ζηηο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε δσή κεηά ην ζάλαην θαη ζηα
παξακπζηαθά κνηίβα απνθαιχπηνληαη πνηθίιεο θαη πνιπζχλζεηεο.
Βπηζθνπψληαο ην πιήζνο ησλ δνμαζηψλ πνπ επηρεηξνχλ λα δηεξκελεχζνπλ ην
ηαμίδη ηνπ παξακπζηαθνχ ήξσα ζηνλ κεηαζαλάηην θφζκν, κε ηηο πνηθίιεο παξαιιαγέο
θαη ζχκθσλα κε ην κέηξν ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ θάζε ιανχ, δηαπηζηψλεη θαλείο
ηελ αλζξψπηλε αγσλία θαη απνξία γηα ηα επέθεηλα θαη ηελ δεηζδπηηθή πξνζπάζεηα ηνπ
αλζξψπνπ ζην κπζηήξην πνπ ηπιίγεη ην θαηλφκελν ηνπ ζαλάηνπ.
Ο Malinowski γξάθεη φηη «αλ ν ζάλαηνο ήηαλ αζαθήο ή εμσπξαγκαηηθφο, ν
άλζξσπνο δελ ζα είρε ηέηνηα επηζπκία λα ηνλ αλαθέξεη. Ώιιά ε ηδέα ηνπ ζαλάηνπ
ζπλδέεηαη κε ηε θξίθε, κε ηελ επηζπκία λα απνκαθξπλζεί ε απεηιή ηνπ, κε ηε ζνιή
ειπίδα φρη φηη ζα εμεγεζεί, αιιά φηη ζα δησρζεί, ζα γίλεη ςεχηηθνο θαη ζα ηνλ
αξλεζνχκε. Ο κχζνο, κηιψληαο γηα αζαλαζία, γηα αηψληα λεφηεηα, γηα κηα δσή πέξα
425

Βίδακε φηη ζην ηειεηνπξγηθφ, ην πέξαζκα κέζα απφ έλα δψν ραξίδεη δχλακε πάλσ ζ‟ απηφ, αιιά
είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο λα θηάζεη ν κπνχκελνο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπκβνιηθνχ ζαλάηνπ. Ο
δξφκνο γηα ηνλ άιιν θφζκν πεξλά κέζα απφ ην θάξπγγα δψσλ. Ώπηφο ν ιαηκφο αλνίγεη θαη θιείλεη
δηαξθψο, παίδνληαο ην ξφιν κηαο πχιεο. Έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ην κνηίβν ησλ ζπξψλ πνπ έρνπλ
δφληηα θαη θιείλνπλ ή δαγθψλνπλ θαη ην κνηίβν ησλ βνπλψλ πνπ αλνηγνθιείλνπλ.
426
Jack Zipes, The irresistible fairy tale. The cultural and social history of a genre, Princeton
University Press, 2012, ζ. 4: “An other world is very much alive in fairy tales thanks to our capacity as
storytellers”. (Μηθξ: «Έλαο άιινο θφζκνο είλαη πνιχ δσληαλφο ζηα παξακχζηα ράξε ζηελ ηδηφηεηά καο
σο αθεγεηέο»).
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απφ ηνλ ηάθν δελ ζπληζηά κηα δηαλνεηηθή αληίδξαζε ζε έλα πξφβιεκα, αιιά κηα
θαηεγνξεκαηηθή πξάμε πίζηεο, πνπ γελληέηαη απφ ηελ πην ελζηηθηψδε θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηελ πην ηξνκεξή θαη βαζαληζηηθή ηδέα». 427
ηελ αξραία Βιιάδα ζπλαληψληαη νη πιένλ πνηθηιφκνξθεο πίζηεηο θαη αληηιήςεηο
γηα ην καθξηλφ βαζίιεην ηνπ άιινπ θφζκνπ, νη νπνίεο είλαη ζπλζεηφηεξεο θαη πην
πεξίπινθεο

ζε

ζρέζε

κε

φζεο

έρνπλ

αλαθεξζεί

έσο

απηφ

ην

ζεκείν.

πκπεξηιακβάλνπλ ηφζν βνπλά, φπσο ν ιπκπνο, φζν θαη ην ππφγεην βαζίιεην ηνπ
Άδε, πξνο ην νπνίν θαηεβαίλνπλ κπζηθνί ήξσεο φπσο ν Οξθέαο, αιιά θαη ηηο
πεξίθεκεο λήζνπο ησλ Μαθάξσλ, ην ππνζαιάζζην βαζίιεην ηνπ Πνζεηδψλα, ην
παιάηη ηνπ Ήιηνπ, ηνλ θήπν ησλ Βζπεξίδσλ κε ηα ρξπζά κήια, πνπ βξίζθεηαη εθεί
πνπ πέθηεη ν ήιηνο, ζηελ πην καθξηλή δχζε. Ο ρξπζφο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηελ
ειιεληθή αξραηφηεηα ζηε ιαηξεία ησλ λεθξψλ. Τπήξρε αθφκε ε ηδέα ηεο δσήο κεηά
ην ζάλαην ζηνλ θφζκν ησλ δηθαίσλ θαη ησλ ακαξησιψλ.
Ώλακθηζβήηεηα, ε ειιεληθή αξραηφηεηα έδσζε πςειέο εξκελείεο θαη ηδηνθπείο
απεηθνλίζεηο απηνχ ηνπ ηδεαηνχ θαη κεηαθπζηθνχ θφζκνπ, αιιά φιεο απηέο νη
πξνζεγγίζεηο δελ είλαη παξά αλζξψπηλα λνεηηθά θαηαζθεπάζκαηα κε φια ηα
ελδερφκελα ηεο πιάλεο. Δ πνηθηιία απηή ησλ κεηαθπζηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ δελ
ζηάζεθε ηθαλή λα αλαπαχζεη ηελ επθπία ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο. Δ κεηαβνιή ηεο
θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δνκήο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ κε ηε δεκηνπξγία ησλ πφιεσλ
– θξαηψλ επέδξαζε θαηαιπηηθά γηα ηε ζηαδηαθή παξαθκή ησλ πξνηχπσλ πνπ
ελζαξθψλνπλ νη κπζηθνί ήξσεο. «Σν ππεξάλζξσπν πξφηππν ηνπ πνιεκηζηή, πνπ είρε
πκλεζεί ζηνπο κχζνπο ησλ εξψσλ, αξρίδεη λα ζβήλεη, ψζπνπ ηειηθά λ‟ απνξξηθζεί
απφ ηνπο πνιίηεο, φηαλ ζ‟ απνθηήζνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ».428 ηελ επνρή πνπ αθνινχζεζε, νη κπζηθέο δνμαζίεο θαη ιαηξείεο
θαηέξξεπζαλ θαη νη άλζξσπνη έραζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνπο κχζνπο. Σν θελφ
ζηηο αληηιήςεηο γηα ηα κεηά ην ζάλαην φκσο παξέκελε · θαη δελ θαιχθζεθε κέρξη θαη
ηελ έιεπζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ρξηζηηαληθήο αληίιεςεο.
Γη‟ απηφ ε ρξηζηηαληθή αληίιεςε σο πξνο ην επίκαρν απηφ ζέκα ππεξβαίλεη
θάζε πξνεγνχκελε εξκελεία, αθνχ δηαηείλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ «εμ
απνθαιχςεσο» αιήζεηα. Βπεηδή δειαδή ν αλζξψπηλνο λνπο ήηαλ αδχλαην λα
εξκελεχζεη ην κέγα κπζηήξην ηνπ ζαλάηνπ, αθνχ ν ζάλαηνο θαηαξγεί ηνλ ίδην ηνλ
427

B. Malinowski, Magic, Science and Religion and other Essays, The Free Press, 1948, ζ. 87.
Sebastiano Lo Nigro, «Ο αξραίνο κχζνο ζην λενειιεληθφ παξακχζη» (κεηάθξαζε Μ. Μεξαθιή) ζηε
Λανγξαθία ΛΓ΄ (1985), ζ. 165.
428
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άλζξσπν, επδφθεζε ν ίδηνο ν Θεφο λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα, αιιά κέζα απφ
δηαλζξψπηλεο δηαδηθαζίεο.
χκθσλα κε ηε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία, πνπ ηθαλνπνηεί θαίξηα ηνλ απφ αηψλσλ
πφζν ηεο ζπληξηβήο ηνπ ζαλάηνπ, ν Θεφο, ζην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ, πξνζιακβάλεη
ηελ αλζξψπηλε θχζε φπσο πιάζηεθε απφ ηνλ Θεφ · θαη σο Θεάλζξσπνο κε ηε ζετθή
ηνπ δχλακε, ζπληξίβεη ην θξάηνο ηνπ ζαλάηνπ, αλ θαη σο άλζξσπνο πέξαζε
αλαγθαζηηθά ην θαηψθιη ηνπ. Καη απηφ φρη γηα λα ζπκθηιησζεί καδί ηνπ, φρη γηα λα
ηνλ εμεπκελίζεη, φρη γηα λα ηνλ απνκαθξχλεη απιά απφ ηε δσή ησλ ζλεηψλ, αιιά λα
ηνλ εμνπζελψζεη ηειείσο θαη λα ηνλ απνλεπξψζεη, ψζηε λα κελ έρεη θακία εμνπζία
ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ.
Δ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε κε βάζε ηηο πεξηνξηζκέλεο παξνχζεο γλψζεηο καο,
είλαη ε δηαηχπσζε κηαο πξφηαζεο ζέαζεο θαη εξκελείαο ησλ παξακπζηψλ. Με φξνπο
κεηακνληεξληζκνχ νη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο θαη καδί κε απηέο νη θνηλσληθν ηζηνξηθνί ιφγνη πνπ δηαηεξνχζαλ κέρξη ηψξα ηα παξακχζηα, ράλνπλ ηελ ππφζηαζή
ηνπο. Βλάληηα ζ‟ απηή ηε ινγηθή πνπ εθθξάδεηαη ζπρλά ζηα πιαίζηα κηαο
αλεμέιεγθηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαη εηο απάληεζε ζην εξψηεκα πνηα είλαη ε αμία
ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ ζηελ επνρή καο, ζα ζέιακε λα ζρνιηάζνπκε εκθαηηθά φηη
απηά δηαηεξνχλ θαη δηαθπιάζζνπλ ηελ ππνζπλείδεηε νπζία ηνπ πνιηηηζκνχ. Καη εδψ
θαζίζηαηαη εμηζνξξνπεηηθφο θαη αλαγθαίνο ν ξφινο ησλ ιανγξάθσλ θαη ησλ
αλζξσπνιφγσλ, θαζφηη ζχκθσλα κε ηνλ Dundes: «Έλα απφ ηα πην ζηνηρεηψδε
θαζήθνληά ηνπο είλαη λα θέξνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε επίγλσζε, ζπλεηδεηή επίγλσζε,
ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο […] Έηζη, ην λα γίλεη ζπλεηδεηφ ην πνιηηηζκηθά αζπλείδεην είλαη
ην πξψην βήκα πξνο ηελ (πνιηηηζκηθή) αιιαγή, εθφζνλ απηφ είλαη ην επηζπκεηφ».429
Ώπαληήζεθαλ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζηελ αξρή, αιιά ηαπηφρξνλα πξνέθπςαλ
λέα. ε αξθεηά ζεκεία δεκηνπξγήζεθε ε πξφθιεζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη
ζχλδεζε ηνπ καγηθνχ παξακπζηνχ κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ. Βμάιινπ ν ίδηνο ν Propp
ηνλίδεη φηη ππάξρεη ην πεξηζψξην γηα πεξηζζφηεξε, βαζχηεξε δηεξεχλεζε θαη
πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη, αλαηξέρνληαο
νπσζδήπνηε ζε εζλνγξαθηθφ πιηθφ θαη αλζξσπνινγηθέο θαηαγξαθέο.
Θα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε ηελ επέθηαζε ηεο έξεπλαο πξνο ηηο εμήο
θαηεπζχλζεηο, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε ζηελ εξγαζία
απηή: α) δηεξεχλεζε ζχγρξνλσλ κνξθψλ επηβίσζεο εηδηθά ησλ αξρατθψλ θαη
429

A. Dundes, Folk ideas as units of Worldview ζην The Journal of American Folklore, ηφκνο 84, Νν
331, Toward new perspectives in Folklore, 1971, ζζ. 101 - 102.
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πξναξρατθψλ ειιεληθψλ κπεηηθψλ εζίκσλ θαη ηαθηθψλ ηεξνηειεζηηψλ, φπνπ αλάγεηαη
ε γέλεζε ησλ κνηίβσλ πνπ αλαιχζεθαλ ζηε δηαηξηβή, θαζψο θαη ζπιινγή
εζλνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ ζα εκπινπηίζεη θαη ζα δείμεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηε
ζχλδεζε ηνπ παξακπζηαθνχ ηαμηδηνχ κε ηα αξραία ηειεηνπξγηθά430, β) αλάιπζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηνπ παξακπζηαθνχ ηαμηδηνχ,
γ) ζχγθξηζε κε ιανγξαθηθφ πιηθφ επξσπατθψλ θαη άιισλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηνπο
ηξφπνπο απνηχπσζεο ηνπ ηαμηδηνχ σο ζπκβνιηθνχ ζαλάηνπ.

430

M. Eliade, Rites and symbols of initiation, Harper Colophon Books, New York 1958, ζ. 108 – 115
βιέπε ηελ ελφηεηα κε ηίηιν «Traces of puberty rites in Ancient Greece» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
θεθάιαην «Patterns of initiation in higher religions».
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Ώ΄ θαη ΐ΄).


ΜΔΛΕΟΠΟΤΛΟ

ΠΏΡΏΚΒΤΏ,

Μαθεδνληθά

Παξακύζηα,

εθηχπσζε Παξαζθ. Ε. Μειηφπνπινπ, Θεζζαινλίθε 1952.

Έθδνζε

θαη
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ΜΟΤΏΕΟΤ - ΜΠΟΤΓΕΟΤΚΟΤ ΚΏΛΛΕΟΠΔ,

Παξακύζηα ηνπ Ληβηζηνύ θαη ηεο

Μάθξεο, πξφινγνο Μέγα Γ. Ώ., ζρφιηα Μεξαθιή Μ. Γ.. Μεηάθξαζε ζρνιίσλ
Οθηαβίνπ Μεξιηέ, Ώζήλα 1976.


ΠΏΥΏΛΕΑΟΤ ΑΒΠΟΕΝΏ,

Παξακύζηα ηνπ ιανύ καο, Έθδνζηο Ππξζνχ, Ώζήλα

1939.


ΠΒΡΑΕΚΏ ΝΕΚΔ,



PIO JEAN,

Σθύξνο. Μλεκεία ηνπ ιόγνπ ηνπ ιανύ, ηφκνο ΐ΄, Ώζήλα 1943.

Νενειιεληθά παξακύζηα (Contes Populaires Grecs Publies d’ après

les manuscripts du Dr J. – G. de Hahn), Copenhague 1879.


ΡΔΓΏ ΓΒΧΡΓΕΟ,

Σθηάζνπ ιατθόο πνιηηηζκόο, ηφκνο ΐ΄ (Αεκψδεηο δηεγήζεηο),

Θεζζαινλίθε 1962.


ΣΏΜΏΣΕΏΑΔ ΒΠΏΜΒΕΝΧΝΑΏ,

Σακηαθά ήηνη Ιζηνξία ηεο Νήζνπ Σάκνπ,

ηφκνο Β΄, άκνο 1887.


ΣΏΜΟΤΛΔ – ΏΡΏΝΣΔ ΒΛΠΕΝΕΚΔ,

Από ηελ αλαηνιηθή Θξάθε. Η Σειπκβξία

θαη ηα γύξσ ηεο ρσξηά, ηφκνο ΐ΄, Ώζήλα 1958.


ΣΏΡΟΤΛΔ ΓΒΧΡΓΕΏ,

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό …Γεκνηηθά παξακύζηα Α΄,

Βθδφζεηο Π. Γ. Μαθξήο & ία, Ώζήλα 1925.


ΥΏΣΓΔΣΏΚΔ – ΚΏΦΧΜΒΝΟΤ ΥΡΤΟΤΛΏ,

Τν λενειιεληθό ιατθό παξακύζη,

Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ- Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε,
Θεζζαινλίθε 2002.


ΥΟΤΡΑΏΚΔ ΏΡΕΣΟΦΏΝΔ,



ΥΡΔΣΟΐΏΕΛΔ ΥΡΔΣΟ,

Κξεηηθά ιατθά παξακύζηα, Δξάθιεην 2008.
Ηπεηξώηηθα παξακύζηα, Βηαηξεία Δπεηξσηηθψλ

Μειεηψλ, Εσάλληλα 1963.


VON HAHN GEORG – ΚΟΤΡΣΟΐΕΚ ΑΔΜΟΘΒΝΔ

(επηινγή- κεηάθξαζε),

Διιεληθά Παξακύζηα, Βθδφζεηο Opera, Ώζήλα 1991.

Πεξηνδηθά



Αζελά, Σύγγξακκα πεξηνδηθόλ ηεο ελ Αζήλαηο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο, ηφκνο
45, (1933).



Λανγξαθία. Γειηίνλ ηεο Διιεληθήο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο, Ώζήλα, [ηφκνη: ΕΓ΄
(1957 – 1958, ηεχρνο Ώ), Μέγα Γ. Ώ., «εκεηψζεηο εηο ηα Σζαθψληθα
Παξακχζηα» θαη ΕΣ΄ (1956), Π. Γ. Κξεηηθνχ, «Παηηληψηηθα παξακχζηα»]
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ΏΓΓΒΛΟΠΟΤΛΟΤ ΏΝΝΏ – ΜΠΡΟΤΚΟΤ ΏΕΓΛΔ,

Δπεμεξγαζία Παξακπζηαθώλ

ηύπσλ θαη παξαιιαγώλ ΑΤ 700 – 749, <Γεσξγίνπ Μέγα, Καηάινγνο Διιεληθώλ
Παξακπζηώλ 2>, ΕΏΒΝ, Ώζήλα 1994.


ΏΓΓΒΛΟΠΟΤΛΟΤ ΏΝΝΏ –ΜΠΡΟΤΚΟΤ ΏΕΓΛΔ,

Δπεμεξγαζία Παξακπζηαθώλ

ηύπσλ θαη παξαιιαγώλ ΑΤ 300 – 499, <Γεσξγίνπ Μέγα, Καηάινγνο Διιεληθώλ
Παξακπζηώλ 3>, ηρ. Ώ΄ -ΐ΄, ΕΏΒΝ, Ώζήλα 1999.


ΏΓΓΒΛΟΠΟΤΛΟΤ

ΒΜΜΏΝΟΤΒΛΏ,

ΏΝΝΏ

–

ΚΏΠΛΏΝΟΓΛΟΤ

ΜΏΡΕΏΝΘΔ

–

ΚΏΣΡΕΝΏΚΔ

Δπεμεξγαζία Παξακπζηαθώλ ηύπσλ θαη παξαιιαγώλ ΑΤ 500 –

559, <Γεσξγίνπ Μέγα, Καηάινγνο Διιεληθώλ Παξακπζηώλ 4>, ΕΏΒΝ, Ώζήλα
2004.


ΏΓΓΒΛΟΠΟΤΛΟΤ

ΒΜΜΏΝΟΤΒΛΏ,

ΏΝΝΏ

–

ΚΏΠΛΏΝΟΓΛΟΤ

ΜΏΡΕΏΝΘΔ

–

ΚΏΣΡΕΝΏΚΔ

Δπεμεξγαζία Παξακπζηαθώλ ηύπσλ θαη παξαιιαγώλ ΑΤ 560 –

699, <Γεσξγίνπ Μέγα, Καηάινγνο Διιεληθώλ Παξακπζηώλ 5>, ΕΏΒΝ, Ώζήλα
2007.


ΏΓΓΒΛΟΠΟΤΛΟΤ ΏΝΝΏ,

Greek legends about Fairies and related Tales of

Magic ζην Fabula, ηφκνο 51, 2010, ζ. 217 -224.


ΏΛΒΞΏΚΔ Β.,

ΐΡΏΥΕΟΝΕΑΟΤ

Μ.,

ΟΕΚΟΝΟΜΟΤ

Ώ.,

Αλζξσπνινγία θαη

ζπκβνιηζκόο ζηελ Διιάδα, Βιιεληθή Βηαηξεία Βζλνινγίαο, Ώζήλα 2008.


ΏΛΒΞΕΏΑΔ ΜΔΝΏ,

Οη ειιεληθέο παξαιιαγέο γηα ηνλ δξαθνληνθηόλν ήξσα

(ΑΤh 300, 301A, 301Β), δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Εσάλληλα 1982.


-,

Η ειιεληθή θαη δηεζλήο επηζηεκνληθή νλνκαηνζεζία ηεο Λανγξαθίαο, Ώ΄

έθδνζε: Καξδακίηζα, Ώζήλα 1988, ΐ΄ έθδνζε: Ελζηηηνχην ηνπ βηβιίνπ Ώ.
Καξδακίηζα, Ώζήλα 2010.


-, «Δ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξακπζηνχ», ζηνλ ηφκν Από ην παξακύζη

ζηα θόκηθο. Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, Βθδφζεηο Οδπζζέαο, Ώζήλα 1996.


-, «Έιιελεο παξακπζάδεο (19νο – 20φο αη.)», ζην Η ηέρλε ηεο αθήγεζεο,

Κχθινο ηνπ Βιιεληθνχ Παηδηθνχ ΐηβιίνπ, Βθδφζεηο Παηάθε, Ώζήλα 1997.


ΏΝΏΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ ΐ. Α.,

Τέρλε θαη ηερληθή ηνπ παξακπζηνύ, Βθδφζεηο

Καζηαληψηε, Ώζήλα 1997.


ΏΝΏΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ ΐ. Α. – ΛΕΏΠΔ Κ.,

Λατθό παξακύζη θαη παξακπζάδεο

ζηελ Διιάδα, Βθδφζεηο Καζηαληψηε, Ώζήλα 1995.
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ΏΤΑΕΚΟ ΒΤΏΓΓΒΛΟ,

Τν ιατθό παξακύζη. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, Βθδφζεηο

Οδπζζέαο, Ώζήλα 1994.


ΏΤΑΕΚΟ ΒΤΏΓΓΒΛΟ (επηκ.) – ΜΒΡΏΚΛΔ ΜΕΥΏΛΔ (εηζαγσγή),

Από ην

παξακύζη ζηα θόκηθο. Παξάδνζε θαη λεσηεξηθόηεηα, Βθδφζεηο Οδπζζέαο, Ώζήλα
1996.


ΐΏΡΐΟΤΝΔ ΜΏΝΧΛΔ,

Αθήγεζε θαη αθεγεηέο ζηα ειιεληθά παξακύζηα,

Βθδφζεηο Καζηαληψηε, Ώζήλα 1998.


-,

Λανγξαθηθά δνθίκηα. Μειεηήκαηα γηα ηνλ ειιεληθό παξαδνζηαθό πνιηηηζκό,

Βθδφζεηο Καζηαληψηε, Ώζήλα 2000.


BΏΑΒΚΔ ΓΡΔΓΟΡΕΟ,

Η δνθηκαζία γηα γάκν ζηνλ αξραηνειιεληθό κύζν θαη

ζην λενειιεληθό παξακύζη, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Ώζήλα 1994.


BENOIST LUC,

Σεκεία, ζύκβνια θαη κύζνη, κεηάθξαζε: Ώξηζηέα Παξίζε,

Βθδφζεηο Μ. Καξδακίηζα, Ώζήλα 1992.


BETTELHEIM BRUNNO,

H γνεηεία ησλ παξακπζηώλ. Μηα ςπραλαιπηηθή

πξνζέγγηζε, κεηάθξαζε. Β. Ώζηεξίνπ, Βθδφζεηο Γιάξνο, Ώζήλα 1995.


BLOCH

MAURICE,

«Υξφλνο,

αθεγήζεηο

θαη

ε

πνιιαπιφηεηα

ησλ

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ παξειζφληνο» ζην Γθέθνπ Μαδηαλνχ Αήκεηξα (επηκ.),
Αλζξσπνινγηθή ζεσξία θαη εζλνγξαθία, Βθδφζεηο Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα
1998.


BOAS FRANZ,

H ζθέςε ηνπ πξσηόγνλνπ αλζξώπνπ θαη ε πξόνδνο ηνπ

πνιηηηζκνύ, κεηάθξαζε ΐαζηιηθή Κνθνληίλε, Βθδφζεηο PRINTA, Ώζήλα 2009.


CAMPBELL JOSEPH,

Η δύλακε ηνπ κύζνπ, κεηάθξαζε: Βιέλε Παπαδνπνχινπ,

Βθδφζεηο Εάκβιηρνο, Ώζήλα 1998.


COOPER J. C., Ο

ζαπκαζηόο θόζκνο ησλ παξακπζηώλ, Βθδφζεηο Θπκάξη, Ώζήλα

1983.


ΓΚΒΦΟΤ – ΜΏΑΕΏΝΟΤ ΑΔΜΔΣΡΏ,

Πνιηηηζκόο θαη εζλνγξαθία. Από ηνλ

εζλνγξαθηθό ξεαιηζκό ζηελ πνιηηζηκηθή θξηηηθή, Βθδφζεηο Βιιεληθά Γξάκκαηα,
Ώζήλα 1999.


ΑΏΜΕΏΝΟΤ ΑΒΠΟΕΝΏ,

Οη εξσίδεο ησλ ειιεληθώλ καγηθώλ παξακπζηώλ,

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Εσάλληλα 1989.


ΑΔΜΔΣΡΕΟΤ ΧΣΔΡΔ,

Η εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ, Βθδφζεηο Καζηαληψηε,

Ώζήλα 1996.


ΑΔΜΔΣΡΕΟΤ ΕΐΤΛΛΏ – ΑΔΜΔΣΡΕΟΤ ΧΣΔΡΔ,

Βθδφζεηο Καζηαληψηε, Ώζήλα 1996.

Αλζξσπνινγία θαη Ιζηνξία,
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ELIADE MIRCEA,

Ο ζακαληζκόο θαη νη αξρατθέο ηερληθέο ηεο έθζηαζεο,

Βθδφζεηο Υαηδεληθνιή, Ώζήλα 1978.


The golden bough. Ο ρξπζόο θιώλνο. Μειέηε γηα ηε

FRAZER JAMES GEORGE,

καγεία θαη ηε ζξεζθεία, Βθδφζεηο Βθάηε, 1990.


GENNEP ARNOLD VAN,

Σειεηνπξγίεο δηάβαζεο. Βηζαγσγή – κεηάθξαζε –

ζρφιηα: Παξαδέιιεο Θεφδσξνο, Βθδφζεηο Δξηδαλφο, Ώζήλα 2016.


JUNG CARL,

O άλζξσπνο θαη ηα ζύκβνιά ηνπ – πιινγηθφο ηφκνο

(πκκεηέρνπλ: θνλ Φξάληο Μ. Λ., Υέληεξζνλ Γηφδεθ, Γηαθφκπη Γηνιάλη, Γαθθέ
Ώληέια), Βθδφζεηο Ώξζελίδε, Ώζήλα 1964.


ΚΏΚΟΤΡΔ ΚΏΣΒΡΕΝΏ,

Θάλαηνο – Αλάζηαζηο, ΐηβιηνζήθε Δπεηξσηηθήο

Βηαηξείαο, Ώζήλα 1965.


ΚΏΚΡΕΑΔ, Ε. Θ.,

«Ώξραία ειιεληθά παξακχζηα» ζηελ Δπηζεώξεζε Παηδηθήο

Λνγνηερλίαο, ηφκνο 3, 1988.


ΚΏΠΛΏΝΟΓΛΟΤ ΜΏΡΕΏΝΘΔ,

Διιεληθή ιατθή παξάδνζε, Βθδφζεηο Βιιεληθά

Γξάκκαηα, Ώζήλα 1998.


-,

Παξακύζη θαη Αθήγεζε ζηελ Διιάδα: Μηα παιηά ηέρλε ζε λέα επνρή,

Βθδφζεηο Παηάθε, Ώζήλα 2002.


-, Κόθθηλε θισζηή θισζκέλε. Λατθά παξακύζηα θαη αθεγεηέο ηνπ Αηγαίνπ,

Βθδφζεηο Παηάθε, Ώζήλα 2004.


Ο ύπλνο ησλ εξώσλ, Βιιεληθή Λανγξαθηθή

ΚΏΣΏΑΧΡΟ ΓΒΧΡΓΕΟ,

Βηαηξεία, Ώζήλα 2008.


ΚΏΣΏΛΕΑΏ Γ.

(ζπιινγή) – ΚΏΦΏΛΔ Γ. (επηκέιεηα - εηζαγσγή), Γεκνηηθά

ηξαγνύδηα από ηε Βόξεην Ήπεηξν, Βθδφζεηο Gutenberg, Ώζήλα 2003


ΚΏΦΧΜΒΝΟ ΒΡΏΣΟΘΒΝΔ,

Αθεγεκαηνινγία, Βθδφζεηο Παηάθε, Ώζήλα

1995.


ΚΤΡΕΏΚΕΑΟΤ – ΝΒΣΟΡΟ,

Η ζεσξία ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο, Βηαηξεία

πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Ώζήλα 1978.


KURTZ DONNA ΚΏΕ BOARDMANN JOHN,

Έζηκα ηαθήο ζηνλ αξραίν ειιεληθό

θόζκν, Ελζηηηνχην ηνπ βηβιίνπ Ώ. Καξδακίηζα, Ώζήλα 1994.


LIENHARD G., Κνηλσληθή



ΛΟΤΚΏΣΟ ΑΔΜΔΣΡΕΟ,

αλζξσπνινγία, Βθδφζεηο Gutenberg, Ώζήλα 1999.
Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή ιανγξαθία, Μνξθσηηθφ

Ίδξπκα Βζληθήο Σξαπέδεο, Ώζήλα 1992.


ΜΏΡΧΝΕΣΔ Α.,

«Παξάδνζε θαη πξσηνηππία, „„Ο γπξηζκφο ηνπ μεληηεκέλνπ‟‟

ηνπ Γ. εθέξε», Ο Πνιίηεο, ηεχρνο 5, επηέκβξηνο 1976, ζ. 18 – 24.
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ΜΒΓΏ Ώ. ΓΒΧΡΓΕΟ,

«εκεηψζεηο εηο ηα θππξηαθά παξακχζηα ηεο ζπιινγήο

Κνλνκή», Λανγξαθία Κ΄ (1962), Ώζήλα.


-, Δηζαγσγή εηο ηελ Λανγξαθίαλ, Ώζήλα 1967.



ΜΒΡΏΚΛΔ ΜΕΥΏΛΔ,

Έληερλνο ιατθόο ιόγνο, Βθδφζεηο Μ. Καξδακίηζα,

Ώζήλα 1993.


-, Τν ιατθό παξακύζη. Κείκελα παξακπζνινγίαο, Βθδφζεηο Βιιεληθά

Γξάκκαηα, Ώζήλα 1999.


-, Διιεληθή

ιανγξαθία, Βθδφζεηο Οδπζζέαο, Ώζήλα 2004.



-, Τα παξακύζηα καο, Βθδφζεηο Βληφο, Ώζήλα 2001.



MORRIS IAN,

Tαθηθά ηειεηνπξγηθά έζηκα θαη θνηλσληθή δνκή ζηελ θιαζηθή

αξραηόηεηα, κεηάθξαζε Κάηηα Μαληέιε, Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο,
Δξάθιεην 1997.


ΜΠΏΚΏΛΏΚΔ ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ,

Αλζξσπνινγία, γπλαίθεο θαη θύιν, Βθδφζεηο

Ώιεμάλδξεηα, Ώζήλα 1994.


ΜΧΡΏÏΣΔ ΣΓΒΝΔ, Ο

καγηθόο βνεζόο, Βθδφζεηο Σαμηδεπηήο, Ώζήλα 2003.



NIGRO SEBASTIANO LO,

«Ο αξραίνο κχζνο ζην λενειιεληθφ παξακχζη», ζηε

Λανγξαθία ΛΓ΄ (1985).


ΝΣΏΣΔ ΒΤΏΓΓΒΛΔ,

«Δ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ηνπ Vladimir

Propp. Ώπφ ηε ζχγρξνλε ζηε δηαρξνληθή αλάιπζε ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ»,
Δπηζεώξεζε Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, ηφκνο 3, 1988.


-, «Vladimir

Propp. „„Οη ηζηνξηθέο ξίδεο ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ‟‟»,

κεηάθξαζε απφ ηα ηηαιηθά, Δπηζεώξεζε Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, ηφκνο 3, 1988.


-,Η

πνηεηηθή ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ, Βθδφζεηο ΐηβιηφξακα, Ώζήλα 2004.



ΠΏΠΏΥΡΕΣΟΦΟΡΟΤ ΜΏΡΕΛΒΝΏ, «Σν

παξακχζη ηεο λεξάηδαο (ΏΣ 400):

Ώλαπαξαζηάζεηο ησλ θχισλ κέζα απφ ηελ έιμε/άπσζε ηνπ ππεξθπζηθνχ θαη ηνπ
αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ», Δζλνινγία, ηφκνο 5 (1996 - 1997).


-, «Σν

παξακχζη θαη ε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαηά θχια»,

Δζλνινγία, ηφκνο 6 -7 (1998 - 1999), αλάηππν, Ώζήλα 2000.


-, Sommeils et Veilles dans le conte merveilleux grec, Φηλιαλδηθή Ώθαδεκία
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