525

Βιβλιοκρισία.

Neugriechische Volkslieder, gesammelt von Werner von Haxthausen.
Urtext und JJbersetzung hrsg. von K Schulte Kemminghausen und
Gustav Soyter. Aschendorffsche

Verlagshuchhandlung,

Munster

i. W. 1935. (Veroffentlichungen der Annette von Droste- Gesellschaft 4. Bd) a. IX. 196.

01 αδελφοί Werner καϊ August von Haxthausen, ως και ή συγγενής
των ποιήτρια Annette von Droste, ανήκουν εις τούς ρωμαντικούς εκείνους
τής Γερμανίας, τούς οποίους ένεθουσίασεν ή άνακάλυψις τοΰ ποιητικού πλού
του, τού άποθησαυρισμένου εις τό στόμα τού λαού. Συνδεόμενοι διά φιλίας
προς τούς αδελφούς Grimm και άλλους λογίους, κατέγιναν από τοΰ έτους
1805-1820 εις την περισυλλογήν μνημείων τοΰ λόγου τοΰ λαοΰ εν τή
Βεστφαλία, εξ ής κατήγοντο. Και ό μέν August παρεσκεύασε συλλογήν γερ
μανικών δημοτικών ασμάτων, τήν οποίαν άφήκε άδημοσίευτον, έχρησιμοποίησε δέ βραδύτερον ό Α1. Reifferscheid (Westfalische Volkslieder,
Heilbronn 1879), ή δέ Annette διέθεσε τον θησαυρόν τών τραγουδιών, τά
όποια κυρίως άπεμνημόνευε καί έτραγουδοΰσε, διά τήν συλλογήν τοΰ Uliland
(Alte, hocli und Volkslieder, Stuttg. 1844. Βλ. Jalirb. fur Volksliedforsehung τ. 1 σ. 79 κέ. καί τ. 3 σ. 56 κέ.).
Ό Werner, δστις ή το κατά δώδεκα έ'τη πρεσβύτερος τοΰ αδελφού του,
μετέσχε τοΰ υπέρ άπελευθερώσεως τής Γερμανίας πολέμου καί τό 1814/15
διέτριψεν έν Βιέννη, όπου καί άλλοι λόγιοι φίλοι του, ως ό J. Grimm καί ό
vom Stein, ειχον συναθροισθή επ’ ευκαιρία τοΰ συνεδρίου τής ειρήνης. Έκεΐ
έγνώρισε πολλούς "Ελληνας καί ή αγάπη του προς τον λαόν καί τά δημιουρ
γήματα αύτοΰ τον έκαμε νά δείξη ενδιαφέρον καί διά τήν ποίησιν καί τήν μου
σικήν τοΰ ελληνικού λαοΰ. Καί θά ήκουσε μέν "Ελληνας έκ τών εν Βιέννη
διαμενόντων άδοντας τραγούδια τής πατρίδος των, αλλά τήν συλλογήν του
δέν κατήρτισεν ό ίδιος. Τό κύριον αυτής μέρος, περιλαμβάνον υπέρ τά
50 τραγούδια, προέρχεται από χειρόγραφον γεγραμμένον διά χειρός τοΰ έκ
Σιατίστης τής Μακεδονίας Θεοδώρου Μανούση, τοΰ κατόπιν καθηγητοΰ τής
ιστορίας Ιν τώ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών· περιήλθε δ’εις αυτόν διά τοΰ γραφέως τής έν Βιέννη Βιβλιοθήκης Β. Copitar, όστις καί κατά λέξιν μετάφρασιν τών ασμάτων έπρομήθευσεν εις αυτόν. "Οθεν εις τον Η. κυρίως ανήκει
ή έμμετρος έπεξεργασία τής μεταφράσεως ταύτης. Τό λοιπόν μέρος τής
συλλογής του άπετελέσθη έξ ασμάτων, τά όποια βραδύτερον άλλοι "Ελληνες
διαμένοντες έν Γερμανία κατέγραψαν χάριν αύτοΰ ή διάφοροι φίλοι του
παρεχώρησαν εις αυτόν.
Σκοπός τοΰ Η. ήτο έξ αρχής νά δημοσιεύση τήν συλλογήν, τήν οποίαν
ούτως απέκτησε. Θέλων όμως νά έχη τήν γνώμην τοΰ Gotlie, μετέβη τό
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θέρος too 1815 είς Wiesbaden. "Οθεν ο Η. είναι ό πρώτος, δστις κατέστησε
γνωστήν την ποίησιν τοϋ ελληνικού λαοϋ εις τον Gothe. Οΰτος δ’ ού μόνον
την δημοσίευσιν τής συλλογής θερμώς συνέστησεν είς αυτόν, αλλά κα'ι ύπεσχέθη να γράψη τον πρόλογον δι’ αυτήν. Έξ επιστολών και σημειωμάτων,
άτινα παρατίθενται εν τή εισαγωγή τοΰ βιβλίου, μανθάνομεν την εντΰπωσιν,
την οποίαν τά άσματα τής συλλογής ταυτης έκαμαν είς τον μέγαν ποιητήν.
Την 5 Ιουλίου 1815 ό Gothe έγραφε προς τον υιόν του Αύγουστον: «Είπέ
είς τον Riemer, δτι μ* έπεσκέφθη είς φίλος τών νεωτέρων Ελλήνων, οστις
έχει ασματα δημοτικά τοϋ λαοΰ τούτου, τά εκλεκτότερα, εξ δσων γνωρίζομεν,
εν τή έννοια τής λυρικής, δραματικής και επικής ποιήσεως». Την αυτήν ημέ
ραν έγραφεν ό Gothe προς τον Η. Meyer περί τών νεοελληνικών ασμάτων:
«είναι ισάξια προς δ,τι ά'ριστον έν τούτφ τφ εΐδει έχομεν». Όμοίως δ’έν
τοις Annalen 1815: «Όλίγα ξένα μέ έχουν συγκινήσει, έν τούτοις πολύ μέ
εΐλκυσαν ελληνικά τραγούδια νεωτέρων χρόνων, τά όποια μοι άνεκοινώθησαν
έν πρωτοτύπω καί έν μεταφράσει καί τά όποια εύχομαι νά ΐδω δημοσιευό
μενα τό ταχύτερον. Οί κύριοι von Natzmer καί von Haxthausen έχουν
άναλάβει τήν ωραίαν ταύτην εργασίαν».
“Οθεν είναι ά'ξιον απορίας, δτι ό Η. μόνον τρία έκ τών ασμάτων τής
συλλογής του έδημοσίευσεν έν τινι περιοδικά» τον Φεβρουάριον 1818, ενώ ήδη
από τοϋ Αύγούστου 1816 άνεκοίνωσε είς τον J. Grimm, δτι είχεν δλην τήν
συλλογήν του έιοίμην προς έκδοσιν έζήτει μάλιστα παρ' αύτοϋ τήν αποστο
λήν τής μεταφράσεως τών σερβικών τραγουδιών, τήν οποίαν ό Grimm είχε
φιλοτεχνήσει καί ύποσχεθή νά παραχωρήση είς αυτόν, ΐνα τήν δημοσιεύση
μαζί μέ τά ελληνικά τραγούδια. Kui βραδύτερον δ’ δτε μέ τήν άναζωπύρησιν τοΰ φιλελληνικοϋ πνεύματος έν Γερμανία άνδρες οίοι ό Thiersch καί ό
Welcker καί ό Niebuhr συνίστων εις αυτόν θερμώς τήν δημοσίευσιν τής
συλλογής του, ουδέ τότε άνταπεκρίθη προς τάς υποδείξεις αυτών καί ήναγκάσθη ό Gothe έν Kunst und Altertum IV, 1 (1823) νά έπαναλάβη τήν
σύστασίν του. Τοΰτο έπροκάλεσε μόνον επιστολήν τοϋ Η. έκτενεστάτην πρός
τον Gothe, έν τή οποία ως δικαιολογίαν τής μακράς αναβολής του προβάλ
λει τό μέν τήν άπασχόλησιν αύτοϋ είς έργα διοικητικά — ήτο Regierungsrat
εν Κδΐη — τό δέ τήν ζωηράν του επιθυμίαν νά συνοδεύση τήν έκδοσίν του
μέ δσον τό δυνατόν πληρεστέρας ειδήσεις περί τής γλώσσης καί τοΰ βίου τοΰ
ελληνικού λαοϋ. Διό καί δέν παύει νά ζητή παρ’ αύτοϋ τον ύπεσχημένον πρό
λογον, ως καί ιστορικήν εισαγωγήν περί τής νεοελληνικής γλώσσης καί ποιή
σεως παρά τοϋ J. Grimm καί άλλων λογίων φίλων του. “Οθεν ή αδυναμία
του νά δώση ό ίδιος ύπομνηματισμούς, παρέχοντας τ’ αναγκαία στοιχεία
πρός κατανόησιν τών ασμάτων τής συλλογής του, όφειλομένη προφανώς είς
άγνοιαν τής νεοελληνικής ιστορίας καί φιλολογίας καί είς ελλιπή γνώσιν
αύτής τής νεοελληνικής γλώσσης, ήνάγκαζεν αύτόν νά έξαρτα τήν έκδοσιν
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τής συλλογής του εκ τής ξένης βοήθειας. Φαίνεται δμως και ότι δεν έχουν
άδικον ό Gothe και ό J. Grimm, οΐτινες την αιτίαν τής αναβολής αποδί
δουν ό μέν εις τό αναποφάσιστον τοΰ χαρακτήρός του, δ δέ εις οκνηρίαν. Οί
δισταγμοί τοΰ Η. δεν ένικήθησαν καί δταν μέ την αναγγελίαν τής προπαρασκευής τής έκδόσεως Fauriel οίκος εκδοτικός τής Στουττγάρδης άπηυθΰνθη
προς αυτόν ζητών ν’ άναλάβη την δημοσίευσιν τής συλλογής του. Ούτως
δ Fauriel τον προέλαβε, έ'πτοτε δ5 δ Η. δεν σκέπτεται πλέον την εκδοσιν
αυτής. Καί θά έχάνετο ίσως διά παντός ή συλλογή, τής δποίας την δημο
σίευσήν έπόθησαν άνδρες επιφανείς τής Γερμανίας, αν μη προ δυο ετών την
άνεκάλυπτε μεταξύ τών καταλοίπων τοΰ Η. δ έν Munster τής Βεστφαλίας
καθηγητής Κ. Schulte Kemminghausen. Εις αυτόν καί εις τον γνωστόν
νεοελληνιστήν Gustav Soyter δφείλομεν, δτι ή τόσον παλαιά καί σπου
δαία διά τήν μελέτην τών τραγουδιών τοΰ λαοΰ μας συλλογή αίπη, ή πρώτη
καταρτισθεΐσα υπό Γερμανοΰ, σώζεται από τήν καταστροφήν καί διά τής
μεταφράσεως γίνεται γνωστή καί εις εΰρυτερον κύκλον μελετητών τής δημώ
δους ποιήσεως.
Ή έκδοσις έγινε μέ τήν άπαιτουμένην φιλολογικήν ακρίβειαν καί επι
μέλειαν. Καί πρώτον έν τή εισαγωγή (σ. 1 - 33) εκτίθεται έν πάση ακρίβεια
υπό τοΰ Kemm τό ιστορικόν τής συλλογής, παρατίθεται δέ καί ή μνημονευθεΐσα έπιστολή τοΰ Η. προς τον Gothe. Είτα τό βιβλίον διαιρείται εις δυο
μέρη. To Α' μέρος„περιέχει έν πρωτοτΰπφ καί έν γερμανική μεταφράσει τά
άσματα έκεϊνα, τά όποια δ Η. μετέφρασεν ή μάλλον έπεξειργάσθη μετρικώς
μέ τον σκοπόν νά τά δημοσίευση. Τούτων τά 42 πρώτα προέρχονται εκ τοΰ
χφ. τοΰ Θ. Μανοτίση, τά δ5 επόμενα 6 έχουν γραφή ΰπ’ άλλης, αγνώστου,
χειρός. To Β' δέ μέρος περιλαμβάνει 29 άσματα καί 80 δίστιχα, τά όποια
περιέχονται μέν έν τοΐς καταλοίποις τοΰ Η., γραφέντα χάριν αΰτοΰ ΰπόΈλληνος απαίδευτου μετά τήν έν Βιέννη διαμονήν του, αλλά δέν μετεφράσθησαν
ύπ’ αΰτοΰ. Ή παρατιθεμένη έν τώ βιβλίω μετάφρασις, οΰσα κατά τό πλεΐστον
εις πεζόν, ανήκει εις τον έ'τερον τών εκδοτών, τον Soyter. Εις ταΰτα ακο
λουθεί περιγραφή τών χειρογράφων, ώς καί αναγραφή τών διαφόρων γραφών,
αί όποιαι άπαντώνται εις τά διάφορα χειρόγραφα, έφ’ όσον αΰται δέν προέρ
χονται έξ απλών ορθογραφικών σφαλμάτων συνάμα γίνεται καί παραπομπή
εις άλλας συλλογάς καί δή εις τήν τοΰ Passow καί παρέχονται ποικίλαι άλλαι
ειδήσεις. Έν παραρτήματι τέλος δημοσιεύονται 17 άσματα μετά μουσικών
σημείων καί χάρτης τών τόπων τών άναφερομένων εις τά άσματα.
Μίτο ευτυχής ή σκέψις τοΰ Kemminghausen νά καλέση είς συνεργα
σίαν τον Soyter, δστις εκ τών μελετών του ήτο ένδεδειγμένος νά έρευνήση
τά καταλειφθέντα χειρόγραφα καί άποδώση τό κείμενον τών ασμάτων. Ό S.
διετή ρήσε τάς γραφάς τών χειρογράφων καί δή τοΰ Μανούση καί έκεΐ όπου
προφανής είναι ή έπίδρασις τής λογίας γλώσσης, ώς ήλθε, αδελφή, πράγμα,
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τούς άνδρας, τούς σπαΐδους, πίπτουν, παυσε, νά συντριφθή
κτλ. Τάς διορθώσεις του περιώρισεν ό S. εις περιπτώσεις, είς ας έπεβάλλοντο
αύται έκ λόγων κατανοήσεως τοΰ κειμένου- ούτω έν τφ Α' μέρει γράψει εν
άρ. Vllb στ. 5 Γ ιάννη, 15 Γ ιαννάκης αντί Ίάνη, Ίανάκης, IX, 15
στο άγιο ευαγγέλιο αντί στον άγιον ευ. XXV, 10 παγανιάς άντι
παγωνιάς, 11 στο λημέρι αντί τοϋ λ. και έν τω Β' μέρει άρ. 1 στ. 9
για νά μπήτε άντι κι” άναμπήτε, 8,2 δροσ ίσης αντί δρόσης, 12,4
μιαν πίσημην ημέραν αντί μ. ποίσηνην ή. 16,6 στα διάσελλα
αντί στα δησέλα, 27,3 μ’α τον φοβάσαι αντί μά τον φ. Νομίζομεν
όμως δ'τι καί είς άλλας τινάς περιπτώσεις έπεβάλλετο ομοίως ή διόρθωσις ή
ή προτίμησις έτέρας γραφής τών χειρογράφων- π.χ. έν τφ Α' μέρει άρ. I στ. 3
ρίχνουν καί σέ σκο τ ώ σου ν γραπτέον ρ. κ. σ. σκοτώνουν, στ. 7 τί ’σαι
βραχνιασμένος γρ. τ. σ. (ά)ραχνιασμένος, έφ’ δσον τό β λείπει είς
τάντίγραφα, έν δέ τω χειρογράφφ Μανούση έχει προστεδή κατόπιν, XIII, 5
κι αυτός μου γρ. κι άτός μου, πρβλ. XLII α, 17 καί άτός μου,
XXXVII, 6 στη σέλλ’ άργαβ ιασμένα γρ. άραδιασμένα (η άρμαθιασμένα) XXXVIII, 3 ό παπάς μου γρ. ό μπαμπάς μ. XXXIX, 1
τ’ άλή ν ’ψηλό καί μέγα (βουνό) γρ. τ’ άλλο ψηλό κ. μ. (Περί τής σημα
σίας τοΰ ούδ. άλλο προ έπιθ. ή έπιρρ. βλ. Ίστ. λεξεξικόν τής νέας Ελληνι
κής λ. άλλος 1 γ. ή εικασία τοΰ S. δτι προέρχεται έκ τοΰ τουρκ. πΗ=ΰψηλός
δεν φαίνεται πιθανή). Έν τφ Β' μέρει άρ. 2 στ. 3 έτοΰτα ζεύκια γρ.
έτοΰτ’ τά ζέφκια, άριθ. 3 στ. 9 καί Γ ιώ ργος γρ. κι ό Γ. 7,8 Κιάκόμα
λόγος γρ. κι άκό μα ό λ. 13,6 μοναστήρι γρ. μαναστήρι κατά τό χει
ρόγραφον 18, 11 Γιατί πλιό δεν έρχομαι γρ. γ. πουλιό δ.έ. κατά τό
χειρόγρ. (διά τό μέτρον), 26, 13 Μ’δς είθε μοΰ τη δώσουνε γρ. μ’ ας
ήθε μ. τ. δ. 27,20 τά μήλα σου ρυπίζουνται καί τον κρεμνό φοβάνται γρ. λιμπίζομαι — φοβάμαι.
Ό τόπος τής προελευσεως τών καθ’ έ'καστον ασμάτων δυστυχώς δεν
παρεδόθη. Ώς δμως καί ό S. παρατηρεί, ταΰτα προέρχονται κατά τό πλεΐστον
έκ Μακεδονίας, ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας, όπόθεν κατήγοντο οί πλεϊστοι τών
έν Βιέννη διαμενόντων Ελλήνων. Διότι είναι πιθανόν, δτι δ Μανούσης τά
άσματά του δεν έγραψε μνημονεύων δλα, άλλ’ άκοΰων παρ’ άλλων Ελλή
νων. Δεν λείπουν βέβαια καί άσματα έξ άλλων ελληνικών χωρών, καί δη έκ
Κρήτης ως καί ή γλώσσα πολλών ασμάτων καί δίστιχων καί τό ό'νομα τοΰ
Κρητός Έλευθ. Παναγιώτου, τό όποιον άπαντάται εις έν τών χειρογράφων(
μαρτυροΰν.
”4σματα άλλοθεν άγνωστα, καθ’ δσον ήδυνήθην νά έξακριβώσω, περιέχει
ή συλλογή αύτη ολίγα. Άλλ’ ή άξια αυτής έγκειται κυρίως εις την παλαιότητα αυτής καί την άνόθευτον καταγραφήν τών ασμάτων. Τά άσματα ιδίως
τοΰ Β' μέρους, γραφέντα παρ’ δλως άπαιδεΰτου “Ελληνος, είναι άπηλλαγμένα
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των γλωσσικών αλλοιώσεων, τάς οποίας παρουσιάζουν τά τοϋ Α' μέρους,
διότι ό Μανοΰσης δεν έμεινεν ανεπηρέαστος από την λογίαν γλώσσαν.
Νοθείας όμως και παραφθοράς είς τά κείμενα, οΐας παρατηροΰμεν εις μεταγενεστέρας σύλλογός, δεν επεχείρησεν δ Μανοΰσης. Πολλαχοϋ μάλιστα τά κεί
μενα τής συλλογής του ου μόνον εις τήν γλωσσικήν μορφήν, άλλα καί εις την
δλην σΰνθεσιν τών ασμάτων διαφέροντα οΰσιωδώς τών μέχρι τοϋδε γνωστών
παραλλαγών διασφζουν παράδοσιν γνησιωτέραν. “Οθεν ή συλλογή αυτή θά
παράσχη σπουδαιοτάτην συμβολήν είς τήν ιστορικήν καί τεχνικήν έρευναν
τών τραγουδιών τοΰ λαού μας.
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ

Επετηρις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζαντ. Σπουδών, ίτος ΙΑ'.
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