
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΔΗΜΩΔΕΣ ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΟΥΣΑΝΝΑΣ *

Αί έρευναι περί τών πολλών και ποικίλων τό είδος, τήν προέλευ- 
αιν, τήν εποχήν τής δημιουργίας των κ.λ.π., ελληνικών δημωδών 
δωμάτων έχουν προαχθή πλέον εϊς Ιδιαίτερον κλάδον λαογραφικών 
σπουδών, ή επιστημονική δέ θέσις καί λύσις τών προβλημάτων αυτών 
σπουδαίως υπηρετούν τας νεοελληνικής καί λαογραφικάς μελετάς. Σκό
πιμος άρα κρίνεται καί λυσιτελής ή διεξοδική ερευνά έκείνων τών 
ασμάτων, τά όποια παρουσιάζουν επιστημονικώς ενδιαφέροντα προ
βλήματα, ως είναι καί τό περί ου ενταύθα ό λόγος κρητικόν ρσμα τής 
Σουσάννας ή, ως άλλως εύρηται, τής Σοΰσας1.

Πρόκειται περί κοινού τών ναυτικών ιδίως, τών «γεμιτζήδων», 
ευρέως διαδεδομένου φσματος, τό όποιον κυκλουμενον άνά τάς ελλη
νικός νήσους καί παραλίας, φυσική συνεπείφ, ύπέστη τοσαυτας αλλοι
ώσεις καί μεταλλαγάς, προσθαφαιρέσεις γεγονότων καί μοτίβων’, 
ώστε νά θεωρήται λίαν δυσχερής ή άποκατάστασις αυτού, ετι δέ δυσ- 
χερεστέρα ή σύλληψις τού αρχικού τούτου πνεύματος καί ή λύσις ετέ
ρων μείζονος ή ήσσονος σημασίας προβλημάτων.

Ειδική περί τούτου μελέτη, εω’ δσον γνωρίζομεν s, δεν εγένετο ετι. 
Αί ειδήσεις καί είς εκείνο τό εκτεταμένον έργον τού Baud -Β ον y,

*) Ενίοτε λεγόμενον τής Σωσάννης (Έ π. Σ τ α μ α τ ι ά δ ο υ, Ίκαριακά, 
έν Σάμψ, 1893, σ. 145. Γ. Παχτίκου, 260 Δημώδη Ελληνικά φσματα, 
Αθήναι 1905, τ. Α', σ. 31, άρ. 25 κ.ά.) είναι δέ ΰλως ξένον πρός τό μακρόν 
μεσαιωνικόν φσμα της Σωσάννης τού Μάρκου Δεφεράνα (ϊδε προχεί" 
ρως, Μάρκου Δεφεράνα, 'Ιστορία έκ τών τοΰ Δανιήλ περί τής Σωσάν
νης, έν Em. Leg rand, Bibliotheque Grecque Vulgaire, Paris, 1880, vol- 
I, pp. 269 - 282, καί vol. ΙΓ, pp. 48 - 50 ενθ’ άνωτ.).

*) Σούσα <ζΣουσή <ζΣουσάννα «ζΣωσσάνα, ίδε Άθαν. Μπούτουρα, 
Τά νεοελληνικά κύρια ονόματα ίστορικώς κσί γλωσσικώς ερμηνευόμενα, Άθή" 
ναι 1912, σ. 52, ( Ονόματα τής Παλαιός Διαθήκης) καί ΜΕΕ, ΚΒ', σ. 724β, 
έν λ. Σωσάννα.

3) Χαρακτηριστικούς ό Legrand, έν τοΐς Chansons populaires Gre- 
cques (Specimen d’ un recueil en preparation), Paris 1876, p. 23, αναφέ
ρει τραγωδιοποίησιν μιας παραλλαγής τοΰ ςίσματος «κατ’ έπίδρασιν τών φονι
κών δραμάτων τού Ιταλικού θεάτρου τοΰ 17ου αί.». 'Ομοίως 45, έκ τών 94 
στίχων μιας παραλλαγής τής Σουσάννας, ανήκουν είς δύο όίσμαια διάφορα καί 
ξένα πρός τό φσμα τοϋτο (Άρχεϊον Πόντου, τ. 14ος (1949),σσ. 192-195).

*) Αί πληροφορίαι τοΰ κ. Ί. Α. Κοντού, Σούσα Καλλιάτση «Τοΰ Κά
στρου ιό καμάρι» Άθήναι 1952, δέν κατοχυροΰνται, δυστυχούς, έπισιημονι- 
κώς καί οϋτω δημιουργούν επιφυλάξεις,
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περί τού Ελληνικού δημώδους μσματος4, είναι πενιχρότατοι* 6. Τάς 
μόνας και σημαντικός πληροφορίας λαμβάνομεν εκ τινων τών δημο- 
σιευσάντων παραλλαγάς τής Σουσάννας καί άλλων8, οΐτινες παρέχουν 
ούτω τά πρώτα πολύτιμα στοιχεία μιας ευρυτέρας και διεξοδικής περί 
τοΰ μσματος μελέτης. Το δυσχερές έργον τής θέσεως καί, ει δυνατόν, 
τής λυσεως τών πολλών τούτου προβλημάτων επιχειροϋμεν κατωτέρω 
βάσει τών τε ολίγων σχετικώς μαρτυριών καί τών κειμένων τών γνω
στών παραλλαγών. Κρίνομεν δμως σκόπιμον, προς μεγαλυτέραν ευχέ
ρειαν εις την εξέτμσιν τούτου, να προθέσωμεν αναλυτικόν πίνακα : 
α) τών παραλλαγών και β) τών μερών, εξ ών αυται αποτελούνται.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ

Τό μσμα εύρηται εις τά «Έπύλλια» 2, 3 τής συλλογής τοΰ Λαο- 
γραφικοΰ ’Αρχείου (ΛΑ)7 τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών υπό τον τίτλον 
«Ή Σούσα». Αί έκδεδομέναι καί ανέκδοτοι αυτού παραλλαγαί ανέρ
χονται έν ολψ εις 78. Έξ αυτών αί 41 έχουν δημοσιευθή, αί 34 εύ- 
ρηνται ανέκδοτοι εις τό ΛΑ καί αί έ'τεραι 3 είναι ήμέτεραι ανέκδοτοι 
κρητικαί.

ΠΙΝΑΞ Α.

Άντκθ. (’Αντικύθηρα). Μ. Π. Β ρ ε τ ο ΰ, ’Εθνολογικόν Ήμερολόγιον, 
1865, σο. 37 - 39, στίχοι 59.

"Αργ. ("Α ρ γ ο ς). Π α ν α γ. Δ. Σ ε φ ε ρ λ ή, Τραγούδια τής Αίγίνης, τοΰ "Αρ
γους καί άλλων τόπων, περ. «Λαογραφία», τόμος Δ' (1913), σσ. 92 - 91, 

' άρ. 37, στ. 67.
Αρκ. (Ά ρ κ α δ ί α). ”Α γ ι Θ έ ρ ο υ, Τά τραγούδια τών 'Ελλήνων, α' άκριτικά,

*) Samuel Baud · Bovy, La Chanson populaire Grecque de Do
decanese, Paris 1936, vol. I, Les Textes.

6) Αυτόθι, pp. 44, 295, 304.
8) "Ιδε L e g r a n d, ένθ’ άνωτ. σσ. 22 - 28. "Eu, Hubert Pernot· 

Studes de Linguistique Neo - Hellenicqne, Paris 1946, vol. Ill, p. 107 : 
La chanson de Suzanne. Karl Dietericb, Sprache und Volksiiber- 
lieferungen der Sudlichen Sporaden, Wien 1908, p. 306. R. M. Daw
kins, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων (Κώς), περ. «Λαογραφία», τ. 14ος σ. 62, 
άρ. 21 (1951). Ξ ε ν. Κ. "Α κ ο γ λ ο υ, Τής Σούσας, περ. Άρχεϊον τοΰ Πόντου, 
τ. 14ος (1949), σ. 192 - 193. Στ. Κυριακίδου, 'Ελληνική Λαογραφία, μέ
ρος Α', μνημεία τοΰ λόγου, Άθήναι 1922, σ. 87.

’) Χάριτας όφείλομεν εις τήν εύγενή συμπαράστασιν καί τάς υποδείξεις 
τοΰ διδασκάλου ημών κ. Γ. Μέγα, καθηγητοΰ τής Λαογραφίας καί διευ- 
θυντοΰ τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου καθώς καί τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Μεσαιωνι
κού ’Αρχείου κ. Μ. I. Μανούσακα' έτι δέ εις τήν προθυμίαν καί τάς συμβου- 
λάς τοΰ ΰφηγητοΰ τοΰ Δημοσίου καί ’Ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών κ. Γ. Σπυ- 
ριδάκη καί τών λοιπών συντακτών τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου.
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τής αγάπης, παραλογές, ’Αθήνα, 1951, σ. 317, άρ. 362, (Ά γ ι ς Θέρος, 
άνέκδ., άνακ. Δ. Τ σ ε κ ο ύ ρ α) στ. 30.

Γύθ. (Γ ύ 6- 8 ι ο ν). Τό Σουσαμιό (Σούσα) καί ό Σαρήμπεης, ανέκδοτος έν ιφ 
ΛΑ, Έπ. 2,3 (άρ. χειρογρ. 333 - 211). Συλλέκτης Ν ε σ τ ο ρ ί δ η ς, στ. 35 
καί έτεροι 13 παραλλάσσοντες.

Δωδεκ. (Δωδεκάνησα). Τής Σούσας τό τραγούδι (S Baud-Bovy, Τά 
τραγούδια των Δωδεκανήσων. Εκδόσεις Μουσικού Λαογραφικοΰ 'Αρχείου (2 
τόμοι), Άθήναι 1935 1937) τ. Α', σ. 355, άρ. 14α καί έ'τερον έν τ. Α', σ 
85, άρ. 24α, β, δ καί έν τ. Β’, σ. 44, άρ 6, στ. 8.

Εΰβ. 1 (Εύβοια). ’Ανέκδοτος έν τφ ΛΑ, Έπ 2, 3 (χγφ. άρ. 1560 σ. 95) Συλλ. 
Μ. Κοντοστάνος, Αιδηψός 1930, στ. 58.

Εΰβ. 3. ’Ανέκδοτος έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. 1083 σ. 111, 100). Συλλ. Β. Φ ά- 
β η ς, έκ Μέσης Εύβοιας, στ. 41.

Εύβ.8. Ά. Άλεξανδρή, Εύβοϊκά τραγούδια καί μοιρολόγια, περ. «Λαο
γραφία» τ. ΣΤ', (1917) σ. 566, άρ. 17, στ. 34.

Εΰβ.1. Ή Σούσα, Καλής Μ. Καλύβη, Λαογραφικά Κύμης Εύβοιας, ’Λ* 
θήναι 1938, σ. 27, στ. 22.

Θρ.1 (Θ ρ 4 κη). ’Ανέκδοτος έν τφ ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ 304 σ. 29) Περίστα- 
σις Θράκης. Συλλ. Α ίλιανός, στ. 48.

Θρ. ·. Τής Σούσας, άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. 1101 Α σ. 131). Συλλέ
κτης Γ. Μ έ γ α ς, Μεσημβρία 1937, στ. 22.

Θρ. *. Δ η μ. Σ. Δουκάτου: Τραγούδια τής Β. Θράκης, έν τφ περ. Άρ· 
χεϊον τού Θρςικικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. I, (1943 - 
’44), σ 219, άρ 4, στ. 30.

Ίκ (Ί κ α ρ ί α). Τό τραγούδι τής Σούσας, Έπ. Σταματιάδου, Ίκαριακά, 
ήτοι'Ιστορία καί περιγραφή τής νήσου’Ικαρίας, Σάμος 1893. σ. 145,σι. 86.

Καππ. (Καππαδοκία). Γ. Π α χ τ ί κ ο υ, 260 Δημώδη Ελληνικά ".Ασματα, 
Άθήναι 1905, τ. Α', σ 31, άρ. 25 (Καππαδοκίας), στ. 41 (μετά μουσικής)-

Κάρπ (Κάρπαθος). Τής Σούσας τό τραγούδι, Μ. Γ. Μιχαηλίδου- 
Νουάρου, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τ. Α', Άθήναι 1932, σ- 
17, άρ. 12, στ. 31.

Κέρκ. (Κέρκυρα). Τσή Σούσας, άνέκδοτος έν ΛΑ, Έπ, 2, 3 (χγφ. άρ. 1483 
σ. 7) Λάκωνες Κερκύρας 1931. Συλλ. Μ. Τ σ ο ύ ρ η ς, στ. 28.

Κεφ. 1 (Κεφαλληνία) Άνέκδ., ΛΑ, Έπ. 2, 3, χγφ. εις 4ον, "Υλη 424· 
Συλλ. Σπ. Παγώνης, Ληξούριον 1888, στ. 12.

Κεφ. 3 Άνέκδ., ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. 82, σ. 1, άρ. 1). Συλλ. Γ. Γ ε ρ ω λ υ- 
μάτος, 1916 - Ί6.

Κορ. (Κορώνη). Ή Σούσα, άνέκδ. ΛΑ,Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. Π59Σ, σ. 8) Κο
ρώνη Πυλίας 1938. Συλλέκτρια Γ. Ταρσούλη, στ. 25.

Κρήν. (Κρήνη). Ή Σούσα, άνέκδ., ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. 312, 91 - 93). 
Συλλ. Άντ. Γ. Πουλάκης (Ή ιδία φέρεται καί ύπ’ άριθμόν χειρο
γράφου 297 (4 - 6, 4), στ. 53.

Κρ. 1 (Κρήτη). Anton. Jeannaraki: Kretas Volkslieder nebst Disti- 
chen lind Sprichwortern, Leipzig 1876 ("^σματα Κρητικά μετά δίστιχων 
καί παροιμιών) σ. 139, άρ. 140, στ. 69 (Ή ιδία, μέ δλιγώτερον ένα στί
χον (στ. 68), εύρηται καί έν Ά ρ. Κριάρη, Κρητικά Δημώδη Άσματα, 
Χανιά 1909, σ. 212, ώς καί έν τή Πλήρει Συλλογή...τού ίδιου, Άθήναι 
1921, σ. 303).
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Κρ. ». Τής Σούσας τό τραγφδιον, Έλπίδος Μελαίνης, Κρητική Μέλισ
σα, πρώτη έκδοσις ΆΟήναι 1873, δεύτερα ΆΟήναι 1888 (έν Αη έκδ. σσ. 
23 - 26, έν Βρ, σσ. 14 - 16, στ. 73).

Κρ. *. Ή Σούσα, Άρ. Κριάρη: Κρητικά Δημώδη ςίσματα, Χανιά 1901, σ. 
99, στ. 47.

Κρ. *. Έμμ. Μ. Φ ρ α γ κ ε σ κ ά κ η, 'Αριάδνη, ήτοι συλλογή κρητικών ασμά
των κ.λπ., ΆΟήναι 1889, σσ. 88 - 90.

Κρ.*. Δη μ. Βουτετάκη, Τραγούδια Κρητικά, Χανιά, 1904, Τής Σούσας, 
σσ. 99 - 101, στ. 54.

Κρ. β. Τό τραγούδι τής Σουσσάνας, περ. «Προμηθέας ό Πυρφόρος», ΡέΟυμνον 
Κρήτης, Ιούλιος 1933, τ. Θ', άρ. φύλλου 205, σ. 7, στ. 44.

Κρ.’. Σοφίας Καλούδη, Τό τραγούδι τής Σούσας, περ. «Προμηθέας ό 
Πυρφόρος», Ρέάυμνον ’Ιανουάριος 1935, τ. ΙΑ', άρ. φύλλ. 242 σ. 7, στ. 63.

Κρ. β. Τσή Σούσας, Ed wig Liideke, Κρητικά τραγούδια, ΚΕΚΣ, ΆΟή- 
ναι 1938, τ. Α', σ. 510, άρ. 11, στ. 47.

Κρ.». Σ οφίας Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοϋ Λαοΰ, ΆΟήναι 1938, σ· 
24, στ. 41.

Κρ.10. G. Deville, De popularibus cantilenis apud recentiores Grae- 
cos, Paris 1866, pp. 52 - 54, στ. 43 (Creticum).

Κρ. ‘b Emile Legrand, Chansons populaires Grecques (specimen d’ 
un recueil en preparation), Paris 1876. Chanson de Suzanne, pp. 22 - 
28, στ. 77.

Κρ. **. Ξ ε v. Κ. Άκογλους, Τής Σούσας τό τραγούδι, περ. «Άρχεϊον Πόν
του», τ. ΙΔ' (1949) σσ. 192 - 195, στ. 94.

Κρ.’Ανέκδοτος εκ Σμύρνης3 ΰπό τουρκοκρητός έξ 'Ηρακλείου όνόματι, 
Μεχμέτ Ά λ ή Τσινάρ (Χατζή Άλή Μπεγάκη) καθ’ ύπαγόρευσιν τοΰ 
Μουσταφα Καραλάκη νΰν Babadali. Ή παραλλαγή είναι ή εκτε
νέστερα όλων (στ. 184).

Κρ. 14. Άνέκδ. ήμετέρα έκ Κρητσάς Λασηθίου, καθ’ύπαγόρευσιν Μ. Μ α μ ο υ" 
νάκη, ετών 40, στ. 45.

Κρ. 15. Άνέκδ. ήμετέρα εκ ΛασηΟίου κατά συλλογήν Μ. Μ α μ ο υ ν ά κ η στ. 64.
Κρ. 1β. ’Ανέκδοτος έν τφ ΛΑ (υλη 2063) 1873, στ 53.
Κρ. 1Τ. Άνέκδ. έν τφ ΛΑ (χγφ. άρ. Π62Γ σ. 22 - 24). Συλλέκτρια Μ. Λιου- 

δάκη, Σητεία 1938, στ. 74.
Κρ. '». Άνέκδ. έν ΛΑ (ΰλη 3028) 1872, στ. 37.
Κρ. *». Άνέκδ. έν ΛΑ (υλη τετρ. 249 σ. 32). Συλλ. Γ. Δ η μ. Λ ο υ λ ά κ η ς? 

Βιάννος 1919, στ. 64.
Κρ. ’°. Ή Σούσα, άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (άρ. Π62Γ σ. 129 - 132). Συλλ. Μ α" 

ρία Λιουδάκη, Μεραμβέλλον 1938, στ. 54.
Κρ.31. Τής Σούσας τό τραγούδι, άνέκδ. έν τφ ΛΑ, Έπ. 2, 3 (άρ. 60 - 25) έκ 

Βιάννου, στ. 48. 8

8) Τήν παραλλαγήν ταύτην εύγενώς παρεχώρησεν είς ημάς ό Μεταφραστής 
τοΰ Τουρκικού Αρχείου 'Ηρακλείου κ. Νικ. Σταυρινίδης, ιόν όποιον 
επίσης εύχαριστοϋμεν διά τάς πληροφορίας περί τινων ουσιωδών ζητημάτων τοΰ 
$σματος, τής ΐδικής του άποκλεισιικής άρμοδιότητος,

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 22
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Κρ. 88. Άνέκδ., ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χνφ. άρ. 454 - 46). Συλλέκτης Δ. Λουλακής, 
στ. 18.

Κρ. ”. Ή Σουσάννα, άνέκδ. εν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (άρ. Π61Α σ. 101 - 104). Συλλ· 
Μ. Λ ι ο υ δ ά κ η, Ίναχώριον 1938, στ. 61.

Κύζ. 1 (Κ ύ ζ ι κ ο ς). Ή Σούσα, ανέκδοτος έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. 189 - 211 
- 28). Συλλέκτης Μ. Φ ι λ ή ν τ α ς στ. 34.

Κύζ.8. Ή Σούσα άνέκδ., έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. 54 - 33) στ. 63.
Κύπ. 1 (Κόπρος). Ξ ε ν. Φαρμακίδου, Κύπρια Έπη, Λευκωσία 1926> 

σ. 107, άρ. 29, στ. 57 (τό αυτό έν ΛΑ, τετρ. 368, σ. 113).
Κόπ. ’. Ό Σαραπαλής, Ξεν. Φαρμακίδου, Κύπρια Έπη, σ. 164, άρ. 48 

στ. 70.
Κως'. R. Μ. Dawkins, Τραγούδια των Δωδεκανήσων, περ. «Λαογραφία»» 

ΙΓ', (1951), σ 62, άρ. 21 (Κώς), στ. 45.
Κώς8. Karl Dieter ich: Sprache und Volksiiberlieferungen der Siid- 

lichen Sporaden, Wien 1908, σ. 306, στ. 35 (Cos Chora).
Λ έσβ 1 (Λέσβος). Τής Σούσας τό τραγούδι, περ. «Λεσβιακά», Δελτίον τη 

Εταιρίας Λεσβιακών Μελετών. II α ν. Ν ι κ ή τ α, Τό Λεσβιακό Μηνολό* 
γιο (Γενάρης · ’Απρίλης) 1953, τ. Α'. τεύχος Λ, σ. 173, στ. 51 (Άγιάσος 
Λέσβου).

Λέσβ. 8. Σ π. ’Αναγνώστου: Λεσβιακά, ήτοι συλλογή λαογραφικών περί 
Λέσβου πραγματειών, Άθήναι 1903. Ή Σούσα, σ. 233, άρ. 11, στ. 10. Τό 
αϋτό έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 άρ. 30 (62 · 63, 13) Λέσβος Συκαμιά.

Λέσβ.*. Άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. Τ446Α σ 362). Συλλ. Δ η μ. Λου
κά τ ο ς, Λέσβος Τελώνια, 1940, στ. 43.

Λέσβ.*. Άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2,3 (1446Α σ. 80). Συλλ. Δ. Λουκάτος, Πέτρα 
Λέσβου, 19ΐ0, στ. 26.

Λήμν. (Λήμνος). Τής Σούσας άνέκδ., έν ΛΑ, Έπ. 2,3 (άρ. 1160Α σ. 62 - 65* 
Συλλ Γ. Μ έ γ α ς, Λήμνος Βάρος 1938, στ. 61.

Μάν. (Μ ά ν η). Τής Σούσας τό τραγούδι, Ά γ. Θ έ ρ ο υ' Τά τραγούδια τών Ελ
λήνων, τ. Λ’, Άθήναι 1951, σ. 316, άρ. 361, στ. 38 (Άγις Θέρος άνέκδ.)

Νάξ. 1 (Νάξος). Ή Σούσα, άνέκδ. έν ΛΑ, (ϋλη 226) Βόθρων Νάξου, Συλλ. 
Π. Λεγάκης 1888, στ. 40.

Νάξ.8. Τό Σουσανάκι. άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (1459 σ.53). Συλλ. Δ. Ζευγώ- 
λης, Άπείρανθος Νάξου 1928 (όμοια τή χγφ. άρ. 380, σ. 4 άρ. 5 ύπό 
Γ. Στ. Ζ ε υ γ ώ λ η έν Λ Α) στ. 74.

Νάξ.*. Τό Σουσανάκι, άνέκδ έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ άρ. 1585 σ. 78) Συλλ. Δ. 
Οίκονομίδης, Άπείρανθος 1934, στ. 25.

Παξ. 1 (Παξοί). Ή Σούσα, άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. 689, 41 · 44, 
22), Συλλ. Δ έ ν δ ι α ς, στ. 15.

ΙΙαξ.8. Ή Σούσα, άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. 133 - 41 - 22). Δ έ ν δ ι α ς 
(δμοιον τω προηγούμενη) κατά τούς 15 πρώτους στίχους) στ 57.

Ιΐόντ. (Πόντοι:). Κ. Άλεξιάδου, Δημώδη άσματα Ίνεπόλεως, περιοδ. 
«Άρχεΐον Πόντου», Τής Σούσας τό τραγούδι, τ. ΙΒ' (1946), σ. 153, άρ. 
27, στ. 40

Ρόδ.'. (Ρόδος). Παύλου Γνευτοΰ, Τραγούδια Δημοτικά τής Ρόδου, 
Αλεξάνδρεια 1926, σσ. 94 - 95, οτ. Ε3.

Ρόδ.*. Γ ε ρ. Δ ρ α κ ί δ ο υ, Ή Σούσα, Ροδιακά (Βραβεΐον Γλωσσικής Εται
ρείας), Άθήναι 1937, σσ. 44 - 45, στ. 57.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:02 EEST - 54.161.213.156



Τδ Κρητικόν δημώδες φσμα τής Συυσάννας 339

Ρόδ. *. Ή Σούοα, άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (751 σ. 271), Συλλ. Κωνσταντι- 
ν ί δ η ς, στ. 32.

Ρόδ.4, Άνέκδ. έν ΛΑ, έπ. 2,3 (χγφ άρ. 1108α σ. 19 - 20), Συλλέκτρια Ed wig 
Ε ii d e k e, Ρόδος 1935, στ. 44.

Σκόπ. (Σκόπελος). Άνέκδ. έν ΛΑ, Ά γ γ έ λ ο υ συλλογή ΙΘ' (φάκελος άκρι" 
τικών, ΰλη 58), 10 ’Απριλίου 1888, στ. 54.

Σκ.1 (Σ κ ΰ ρ ο ς). Νίκης Λ. Πέρδικα, Σκΰρος, Άθήναι 1940 τ. Α', σ. 
184, άρ. 27, στ. 42.

Σκ. *. Άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ αριθμός 1087, σ. 42 - 45, άρ. 12) Σκΰ- 
ρος Εύβοιας, Βασ. Φ ά β η ς 1903 - 1911, στ. 50.

Σφζ. ‘(Σφζόπολις). Κ. Δ. Παπαϊωαννίδου, ".Ασματα δημοτικά έκ 
Σψζοπόλεως, περ. «Λαογραφία», τ. Α', Άθήναι, Μάρτιος 1910, σ. 633, 
άρ. 53, στ. 65.

Σιρζ. 3. Αναγνώστου Παρασκευοπούλου, Τραγούδια Σωζοπολίτι- 
κα, περ. Θρρκικά, (Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τοΰ έν Άθή- 
ναις Θρφκικοΰ Κέντρου), τ. Γ', Άθήναι 1932, σ. 285, άρ. 6, στ. 14.

Τήν. (Τήνος). Ή Σούσα, άνέκδ. έν ΛΑ, Έπ. 2, 3 (χγφ. άρ. 1402, 12 σ. 9)’ 
Συλλ. Ά. Αδαμάντιου, Τήνος 1895, στ. 29.

Χαλκ. (Χαλκιδική). Ίωάννου Κ. Πέτση, Συλλογή άνεκδότων Δημο
τικών ήσμάτων Μακεδονίας, Χαλκιδικής, Θράκης. Θεσσαλονίκη 1931, σ. 
53, άρ. 66, στ. 34 (ή αυτή καί έν σσ. 253 - 4 τοϋ Μακεδονικού ‘Ημερολο
γίου (1930), Τής Σούσας).

Χίος1. The Folklore οί Chios, by Philip. Ρ. Argenti, and J. R o' 
se, Cambridge 1949, Ή Ρίμα τής Σούσας, vol. II, p 629, άρ. 2 (Se
renades) στ. 56.

Χίος ’.Hubert Pernot, Rapport sur une mission scientifique en 
Turquie (Extrait des Nouvelles des Missions Scientifiques, vol. XI, 
pp. 117 - 242), Paris 1903, pp. 228 - 9 (Μετά τής μουσικής αυτού). Ή 
ιδία καί έν Fltudes de Einguistique Neo - Hellenique vol. Ill, Textes 
et Eexicologie des Parlers de Chio τού ίδιου, Paris 1946, p. 140, 
άρ. 103, στ. 30.

Χίος*. Hubert Pernot, Bapport__ pp. 230- 2 ομοίως μετά τής μου
σικής αυτού. (Ή ιδία έν Etudes de Linguistique___p. 107, άρ. 48).

Χίος4. Hubert Pernot, Etudes de Einguistique... vol. Ill, etc. Chan
son de Suzanne, p. 109, num. 49, στ. 42.

Χίος *. Ένθ. άνωτ. p. ι ίο, num. 5°! (debut), στ. 18.
Χίος®. Ένθ. άνωτ. ρ. ιit, num. 51, (debut), ae. 15.

Ώς εκ τοϋ ανωτέρω πίνακος καταφαίνεται, τό ασμα είναι κυρίως
γνωστόν εις τάς νήσους και τα παράλια ή και πλησιοχώρους τής ίΐα-
λάσσης περιοχάς9, περισσότερον τοϋ Αιγαίου ή τοΰ Τονίου πέλαγους.
Τάς περισσοτέρας παραλλαγάς — 23 εν όλφ — έχομεν εκ Κρήτης. Έ-

®) Ή γραία πρόσφυξ Χρυσάνθη Γ. Καρρά, έκ Μ. Ασίας, νΰν κάτοικος 
Ηρακλείου, έπληροφόρησεν ημάς, δτι τό άσμα είναι γνωστόν καί προσφιλέστα- 
τον είς τούς κατοίκους τών παραλίων τής Μ. Ασίας, ήκουε δέ συχνάκις άδόμε- 
νον καί έ γνώριζε τούτο, άλλ’ έκ τού χρόνου άπέμαθε μέγα μέρος τοΰ φσματος.
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340 Έμμαν. Ί. Δουλγεράκη

κτενεστέρα τών έκδεδομένων και άνεκδότοιν παραλλαγόιν είναι ή Κρ. ", 
μέ στίχους 184, συντομωτέρα δέ ή Λέσβ.5, στ. 10.

'Η υπόδεσις τοϋ ρσματος είναι συνήθης καί προσφιλής εις τούς 
λαϊκούς στιχουργούς, αποτελεί δέ τό θέμα πολλών δημωδών ποιητικών 
κειμένων ". 'Ως συνήθως, περιγράφεται καί ενταύθα ό άνομος έρως 
κόρης τινός, την οποίαν φονεύει ό ανηλεής φρουρός τής οικογενειακής 
τιμής, ό αδελφός, ινα άποκηλιδωθή τό όνομα τής οικογένειας. 'Η 
Σουσάννα, ή ήρωΐς τού ήμειέρου άσματος, Έλληνίς, έραται τοϋ Τούρ
κου Σαρή - Μπαχρή, ύποθαλπομένη εις ανόμους μετά τούτου σχέσεις 
καί υπό τών γονέων αυτής (!). 'Ο αδελφός τής Σουσάννας, οστις απου
σιάζει ευρισκόμενος χρόνους πολλούς« μέ τούς κουρσάρους», μαθών τά 
τής «διιτώς ανόμου» 11 διαγωγής τής αδελφής, επιστρέφει καί κατό
πιν δραματικής συζητήσεως φονεύει τήν κόρην.

Προς μόρφωσιν πληρεστέρας άντιλήψεως τής ύποθέσεως τοϋ φσμα- 
τος παραθέτομεν δύο χαρακτηριστικός παραλλαγάς ", τας : 1) Ίκαρ. 
καί 2) Κρ. ".

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΣΟΥΣΑΣ (ΣΩΣΑΝΝΗΣ) *

’Αφονγκραστήτε να σας ‘πώ τής Σούσας το τραγούδι, 
όπου ’χει νοΰ ν’ άφουγκραστή καί λογισμόν ν’ ακούοη.
Ή Σούσα μας ή λυγερή, τον Κάστρου τό γκαμάριν, 
ήγάπαν τον Σαριμπαλήν, τ’ όμορφο παληκάριν.

5 Ήγάπαν τον κι’ ήγάπαν την χρόνους δεκατεσσάρους, 
και μες στους δζκατέσσαρους όνειρον ώνειρεύτη.
Στην κλίνη της έκάδισε, τό δάκρνν της σφουγγίζει, 
ό κύρης της τήνε ϋωρεϊ κι’ ή μάνα της τής λέει:

10) Πρβλ. τό ρ,σμα τής «άδικοσκοτιομένης» (έν ΛΑ, Έπ., 3, 11), 
S. Baud · Bovy, pp- 220 - 226, ενθ·. άνωτ. ’Ομοίως τό γνωστόν ώς μσμα 
τής «II ε φ ρ ο ν ί α ς» ή *Ά νδρονίκης» (ΛΑ, Έπ. 1, 23) καί Ρ h. A r- 
genti-J. Rose, The Folklore of Chios, vol. II, p. 652, numb. 4, έτι 
έν Περ. «ΓΙρομηθεύς ό Πυρφόρος», ΡέΟυμνον 1934, τ, 10ος, άρ. φύλλ. 223, σ. 
7, κ λ. Ό Baud· Bovy, επίσης μνημονεύει (ρ. 295 ένΟ·. άνωτ.) καί άλλων 
όμοιων, πρός τό μαμα τής Σουσάννας μσμάτων, λέγων : «Les deux chansons 
de Theonitsa et de Katerinio sont tout a fait analogues a la rime cre- 
toise de la Soussa».

“1 "Ιδε Hubert Pernot, Etudes..., vol. Ill, p. 107.
") Έν τή Ίκ. παραλλαγή έπενέβημεν μόνον εκεί όπου ήσαν άναγκαϊαι ορ

θογραφικοί τινες διορθώσεις, τών λοιπών διατηρηθέντων ώς έχουν έν τφ κει- 
μένφ τού Σταματιάδου, καί τοϋτο ΐνα μή άλλοιώσωμεν τόν γλωσσικόν χαρα
κτήρα τής παραλλαγής.

*) Έπ. Σταματτάδου, Ίκαριακά σ. 145, φσμανα Ίκαρίων.
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—Είντά ’χει τό Σουσάκι μου, και κάθεται και κλαίει;
10 —“Ονειρο είδα, μάνα μου, κι’ δνειρο ϋά πατίρω, 

τον αδερφό μου τό Στρατή είδα ξεοπα&ωμένο' 
ήταν τό γιανελάκιν του ατό αίμα βουτημένο,
[Τά πράοα πραοολόγουν τα, τά σκόρό(α) άνάργευά τα, 
τά μαρουλάκια, τά πικρά ήνάσπουν κι’ έτρωγά τα,]

15 καί ήρτεν είς τό σπίτι μας κι’ έκοψε τό βυζίν μου.
—*Όνειρον είναι, γκόρη μου, κι’ άφης το κι’ ας περάση, 
κι’ έσένα τό άδέρφιν σου στά ξένα #ά (γ)έράση.
Πέφτ’ ή Σουσά στην κλίνη της, λίγο ύπνο νά πάρη, 
τζαλαμαλοϋν στην πόρτα της> χτυπούνε στην αυλήν της,

20 καί μέ την ώραν την πολλή πάλιν ξαναχτυπούν την.
—ΙΙοιός είσαι αΰ, όπου χτυπάς την πόρτα τέτοιαν ώρα ; 
μπάς κι’ είσαι τό άδέρφιν μου, όπου ’λείπε στά ξένα ;
—Σήκω, Σουσά μας, κι’ άνοιξε, μην κάνεις πώς κοιμάσαι, 
κι’ έχεις τά μάτια σ’ άνοιχτά κι’ εμένα συλλο(γ)άααι.

25 Σήκω, Σουσά μας, κι’ άνοιξε, που ύλάμπω νά πλαγιάσω' 
γιατ’ είν’ δ ϋπνος μου (γ)λύκος στην κλίνη σου απάνω. 
Σηκώνεται κι’ άνοίγει του μέ τά γκαϋμένα χείλη, 
δ νους της έσαλεύτηκεν κι’ έ&άμπωσεν τό φως της.
— ’Άμε, Σουσά, φέρε νερό, γιατ’ είμαι διψασμένος,

30 κι’ άπέ την στράτα την πολλή είμαι ξερογκαϋμένος.
Παίρει γιαλένιον μαατραπάν καί πάει ok πηγάδιν, 
γιά νά τού σύρη τό νερόν να πιή τό παληκάριν.
Κείνος νερό (δ)έν ήϋελε, τον μαστραπά (δ)έν πιάνει, 
μόνο μέ τ’ άγριο 'μιλεΐ, μέ τό γκακό τής λέει:

35 —ΙΙοιός είν’ αυτός, που κείτεται στήν κλίνη σου απάνω ;
—Κοιαάσαι γιά ’νειρεύεααι, γιά ξάμου φαίνεται σου ;
—Γιά δές την τήν παλιόστριγλα καί τή γεβεντισμένη, 
δμπρός μέ γκάνει γκερατάν καί π ίσου πεζεβένκην.
—Μπάς καί ίλαρρεις, πώς πολεμώ τές τέχνες τές δικές σου ; 

40 ’Από τό χέριν τήν άρπα καί πά’ καί τής τον δείχνει, 
έβγάζει τό σπα&άκιν του καί κόφτει τό βυζίν της.
’Από τον πόνο τον πολύ, πού είχε τό γκορμίν της, 
τό οπίτιν έταράχτηκε, ήνοιωσε τό πουλίν της.

Άφ’ τό χεράκι παίρει την κι’ δμπρός του τήν καθίζει,
45 γκανέλλα, μοσχοκάρυδο μασά καί τήν αχνίζει, 

καί μέ τό μαντηλάκιν του τό αίμα της σφουγγίζει.
—’Άμε, Σούσα, στής μάνας σου, νά γειάνης τήν πληγή σου, 
Sv σοϋ (γ)νρέφουν καί πολλά, δίνει τα τό πουλίν σου,
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κΓ αν σοϋ (γ)ύρέψουν κι’ εκατό, και χίλια πεντακόαα.
50 δίνει τα δ Σαρημπαλής, κι’ ας είναι κι’ άλλα τόσα.

Βγαίν’ ή Σονσά, παίρνει στρατίν, ο τής μάνας της πηαίνει. 
—Γκατέβα, μάνα, κι’ άνοιξε, που σοϋ ’φερα χαμπάρι, 
αφ’ τον υιό σου το Στρατή, πού ’ταν με τις κουρσάροι. 
Γκατέβηκε τής άνοιξε και πάνω τήνε παίρνει.

55 —Γκόρη μου, ποιος σ’ εβάρεσε κι’ έκοψε το βυζίν σου, 
που νά ’χη την κατάρα μου πάντα στο φυλακτάριν.
— Άδέρφιν μ’ έμαχαίρωσε κι’ έγκαμε τόσο χάλιν, 
πού νά ’χη την κατάρα σου πάντα στο φυλακτάριν.
’Αφ’ τό χεράκι παίρνει την, και του γιατρού την πάει.

60 —Γιατρέ, και γιάτρεψε μου το καί μένα τό παιδί μου' 
ύέέλεις καί άσπρα, πάρε μου, πάρε καί τή ζωή μου' 
κΓ άν τού (γ)υρέψης καί πολλά δίνει τα τό πουλίν μου, 
κι’ αν τού γ(υ)ρέψης κι’ εκατό, καί χίλια πεντακόαα, 
δίνει τα ό Σαρημπάλής κΓ άς είναι κΓ άλλα τόσα.

65 Καί μέ τό στόμα ελεεν : «ε(γ)ώ άά την γιατρέψω», 
καί με τό μάτιν ήνευε τον τάφον της ν’ ανοίξουν.
Κ’ ή γκόρη τό γκατάλα(β)ε, πώς άέ νά άποέλάνη.
— ’Αφιγκραστήτε νά σάς πώ, ν’ άφήκω καί γκατάρα, 
άμήτε νά μέ άάψετε μές στην Άγιά Βαρβάρα,

70 εκεί πού ϋάβουν τις φτωχές καί τις ξενητεμένες, 
άκόμην καί τις λεύτερες, τις μαχαιροσφαμένες.
—Γκόρη μου, καλογκόρη μου, τι ρούχα νά σοϋ βάλω ; 
ϋέλεις άφ’ τά μεταξωτά, ϋέλεις τά (β)ελουδένια, 
ϋέλεις τά λινομέταξα, πού ’χεις τά διπλω(μ)ένα,

75 ϋέλεις από τον κάουκα, πού ’χει χιλιάδες άσπρα;
—(Δ)έ ϋέλω (εγ)ώ (μ)εταξωτά, μήτε τά (β)ελουδένια, 
μήτε τά λινομέταξα, πού ’χω τά διπλω(μ)ένα' 
μόν ϋέλω νά μέ ϋάψετε μέ ρούχα ματω(μ)ένα, 
πού μοϋ τά ματοκύλισε Παρασκευήν ημέρα'

80 καί ϋέλυ) νά μέ ϋάψετε είς την Άγιά Βαρβάραν, 
εκεί πού ϋάβουν τις φτωχές καί τις ξενητεμένες, 
άκόμην καί τις λεύτερες, τις μαχαιροσφαμένες.
Μόν πήτε τού Σαρημπαλή, πού είναι παληκάρινt 
νά γκάμη τό μνημοϋριν μου από μαργαριτάριν.

85 Νά πήτε τού Σαρημπαλή νά βάλη γκυπαρίσιν,
νά γκάμη στο μνημοϋριν μου μιάν κρουσταλλένια βρύσιν.
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Μά οποίος δεν έγάπησε και ϋέλει ν’ αγαπήση, 
να τονέ φάνε τά ϋεργιά, κι’ ή θάλασσα, κι’ ή ζήση.
Έτσά κι’ ή Σούσα, ή λυγερή, τοή Κρήτης ή κολώνα, 
εγάπα το Σαλή - Μπαχρή, ατά πλούτη και στα φρονια.

5 Έτσά ή Σούσα, ή λυγερή, τοή Κρήτης τό καμάρι, 
έγάπα τό Σαλή - Μπαχρή, άντρα νά τόνε πάρη.
Έτσά κι’ ή Σούσα, ή λυγερή, του Κάστρου τό ντιλμπέρι, 
εγάπα τό Σαλή - Μπαχρή, νά τovh κάμη ταίρι.
Μιάν ταχινή σηκώνεται, στην κλίνη τζη καίάίζει,

10 καί μέ τό μαντηλάκι τζη, τά μά&ια τζη σφουγγίζει.
Τη μάνα τζη εφώνιαξε, στην κλίνη τζη νά πάη, 
ζητά ’π’ αυτή παρηγοριά τό πά&ος ταη νά πάρη.
’Έτρεχαν και τά μάϋια τζη δάκρυα σάν τό ρύζι, 
σιμώνει καί τηνέ φιλει, ρωτά ντη εΐντ’(α) ορίζει.

15 Ή μάνα τζη τηνέ ρωτά, ή μάνα τζη τοή λέει :
—ΕΙντά ’χεις, Σονσαννάκι μου, και κάθεσαι καί κλαίεις ;
—Μάνα μου, είδα όνειρο κακό καί σβολωμένο, 
πά)ς ήράε τ’ άδερφάκι μου, τ’ άλαργοξωρισμένο, 
καί είς τό χέρι έβάστανε μαχαίρι, ακονισμένο,

20 κι’ ήτο τό γελεκάκιν του ατό αίμα βουτηγμένο.
—’Άφης το, θυγατέρα μου στο iho παραδομένο, 
νά σου τό βγάλη ή χάρη ντου καλό κι’ εύλοημένο.
Μ’ αφής το, ϋυγατέρα αου, κι’ ό ύλιός είναι μεγάλος, 
νά σοΰ τό βγάλη σε καλό, όπως και προ τοϋ άλλος (sic)

25 Μ’ άν πής γιά τ’ άδερφάκι σου, ατά ξένα που γυρίζει, 
γη τά βεργιά τό φάγααι, γή άλλη κιαμμιά τό ’ρίζει.
Μιάν Πέφτ’ αργά, μιάν Κυριακή, τον είχε καλεσμένο

4 Φρόνια, φρόνησις.
7 Ντιλμπέρι, λέξ. Τουρκ., Dilber, ωραία.
17 Σλοβωμένος καί άαβολιομένος, εκ τοϋ αβολώνω, άσβολώνω (= τραυματί
ζω)' ή λέξ. ένταΰθα κεΐται μεταφορικώς, «όνειρό αβολωμένο» = κακότυχον, 
δυσοίωνον. Ή εκφρασις «κακό? και σβολωμένος» είναι συνήθης εν Κρήτη. 
26 Γή = ή.

Τό Κρητικόν δημώδες §σμα τής Σουσάννας 343

'*) Τοϋ στίχου τούτου (Κρ.18, στ. 24) είναι άκατανόητον τό δεύτερον μέ
ρος, δπερ πιθανώτερον έτέθη, ΐνα Ιξυπηρετήση τήν ομοιοκαταληξίαν είς τό 
μιγάλος (στ. 23), ώς συμβαίνει συνήθως, καθώς θά ίδωμεν.

“) Ή εκφρασις *μια Πέφτ’ αργά, μια Κυριακή» είναι τυπική καί συνηθε- 
στάτη είς πολλά φσματα, όπου υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού τοϋ χρόνου καθ’
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344 Έμμαν. Ί. Δουλγεράκή

για νά τον ’πή τό όνειρό, άποϋχε έλωρεμένο.
Σηκώνετ’(αι) δ Σαλή - Μπαχρής ατό σπίτι τζη καί πάει'

30 βρίσκει τηνε τη λυγερή περτάφια να τον κάνη.
— ”Αχι έδά, Σαλή - Μπαχρή, όνειρό, που τό είδα, 
ίλαρρώ, πώς ίλά χωρίσωμε, δεν έχω μπλιό ελπίδα.
"Οντε τα κουβεδιάζανε κι* εκάνα τό σοχπέτι, 
πόρτα χτυπά, καί κόβγοναι τότε τό μουχαπέτι.

35 "Ωρα μεσάνυχτά ’τανε, την πόρτα κουρταλούσα 
τά χέρια πού τή σφάζανε καί πού την καταλοϋσα.
—Σηκώσου δά, Σαλή - Μπαχρή, νά πάω νά τ’ ανοίξω, 
γιατί #α νά ’σαι αφορμή ν’ άδικοϋανατήσω.
—Μά ϋέαε συ, Σουσάννα μου, καί σβήσε καί τό λύχνο,

40 κι’ άλλου πάνε τά κονρταλα, κι’ άλλου πάει ό χτύπος1*.
Καί μέ την ώρα την πολλή εξανακουρταλοΰσα 
τά χέρια, πού τη σφάζανε καί, πού την καταλοϋσα.
—Σηκώσου δά, Σαλή - Μπαχρή, νά πάρης νά μισέψης, 
γιατ’ α(ν) σε ’δή τ’ αδέρφι μου, πολύ *?α μάς χολέψη .

45 —’Άμε, Σουσάννα μ’, άνοιξε κι’ εγώ μένω στήν κλίνη, 
γιατ’ εϊν’ δ ύπνος μου βαρύς, νά φύγω δέν μ’ αφήνει.
Σηκώνεται ή λυγερή, νά πάη νά τ’ άνοιξη, 
κι’ από τήν κλειδονότρύπα, νά πά’ νά σοντηρήξη.
Άπήτης έαοντήρηξε κι’ είδε τον αδερφό τζη,

50 έ! για τήν Παναγία τζη, κι’ ήρ&εν δ ϋάνατός τση.
Έπήγ’(ε) ή Σονσα κι’ ήνοιξε κι’ είδε τον αδερφό τζη, 
έτότεσας τό λόγιασε, πώς ήρϋε δ ϋάνατός τση.
—Καλ,ώς το, τ’ άδερφάκι μου, τ’ άλαργοξωριαμένο,

30 Περτάφια, λέξ. Τουρκ., perdah = στίλβωμα καί μτφρ. περιποίησις.
33 Σοχπέτι, λεξ. Τουρκ., sohbet, συνδιάλεξις, συνομιλία, συναναστροφή.
34 Μουχαπέτι, λέξ. τουρκ., mehabet ή muhabet, αγάπη, φιλία, συνομιλία.
35 Κουρταλώκούρταλον, κτυπώ, κρούω τήν θύραν.
36 Καταλώ, καταστρέφω, αφανίζω, ενταύθα, θανατώνω.
48 Σοντηρώ καί ουντηρώ, παρατηρώ.
49 Άπήτης, λέξ. έν Κρήτ. (χρον. σύνδ.) άφ' οΰ, όταν. * 16

ον συμβαίνει γεγονός τι ή εκτυλίσσονται πολλά όμοϋ γεγονότα (πρβλ. καί τάς 
Κρ.1 στ. 5, Κρ.1β στ. 5, Χίος3 στ. 7, κ.τ.λ. πρβλ. καί σημ. 17).

16) Ό στίχος είναι παροιμιώδης έν Κρήτη, ένταϋθα δέ έχει προφανώς τήν 
έννοιαν : «ησύχασε, Σουσάννα, ό κτύπος εις τήν θύραν δέν άφορα είς ημάς».

’*) Τό χ ο λ έ ψ ε ι άνήκον είς ενεστώτα χολεύγω (ταράττω, φοβί
ζω, λ υ π ώ) έκ τοϋ χολή προφανώς, ως άλλως τε καί τά ρήματα χ ο λ ι- 
κεύγομαι, χολι χιάζομαι, χολιώ.
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To Κρητικόν δημώδες ίαμα τής Σουσάννας 345

καί τση νενές μου τό παιδί, το πολυαγαπημένο,
55 κι’ από τη στράτα την πολλή είναι ψιλοδρωμενο.

—Βάλε μου, Σούσα μου, νερό και δικασμένος είμαι, 
κι’ από τη στράτα την πολλή μπαϊλντιομένος είμαι.
Γυαλένιο μαστραπά ’πήρε, να πάη νά του βάλη, 
κάτω ’που τό περβόλι τζη, κρυγιό ’που τό πηγάδι.

60 Γυαλένιο μαστραπά ’πήρε και φαρφουρ’ άλυσίδι, 
πάει ’που τό πηγάδι τζη, κρυγιό νερό νά αύρη.
Βγαίνει απάνω στον δντά, καθίζει στο μεντέρι' 
σοντήριξε τση κλίνης τση τό όμορφο ταντέλι.
Την άναπνοιάν του ηχούσε στην κλίνη τζ’ άποκάτω,

65 καί ξεσκεπάζει και ϋωρεΐ, βλέπει τον και κοιμάτο.
Νά τοϋ μιλήαη <ζ^ντράπηκε~ζ>, νά τον βάρη φοβάτο.
Πάει τον ή Σούσα τό νερό' ’κείνος νερό δέ έλέλει.
Mb τ’ άγριο την'ε ΰωρεϊ, με τό γλυκν τση λέει:
—Σουσάννα, μπουρδελιό ’νοιξες, γη ποϋρι φαίνεται μου,

70 καί μέ τά μάτια μου ϋ·ωρώ κι’ άσκημοφαίνεταί μου.
Ποιος είναι, Σούσα λυγερή, στην κλίνη σου άποκάτω, 
γη μπονρδελιό μου έκαμες κι’ !}’ώ δεν ήξερά το ;
—Νειρεύγεσ’ άδερφάκι μου, γή ποϋρι φαίνεται σου, 
μην πά ΰαρρής, πώς κάνω ’γώ τσί τέχνες τα’ εδικές σου ;

75 Τό τορναλέτο σήκωσε καί δείχνει τζή τον κιόλα' 
κι’ ή μούρη τζη έγίνηκε αάν τήν καρνάδα βιόλα.
—Μην πά έλαρρής παλιοσκρόφα, πώς ήρ&α ’γώ γιά σένα' 
μονό ’ρι'λα γιά τον κύρη μου, τη μάνα που μ’ εγέννα.
Σέρνει τό χαντζεράκι του απ’ άργυρό φουκάρι,

80 ’ψηλά, ’ψηλά τό πέταξε καί στην καρδιάν τζη βάρη' 
καί κόβγει τό βνζάκι τζη, ωσάν τό πορτοκάλι.

54 Νενέ, έκ τού τουρκ. nine, μάμμη, είδικώς δέ έν Κρήτη σημαίνει καί 
τήν μητέρα.
57 Μπαϊλντισμένος, καί ρήμ. μπαϊλντίζω, μπαϊλντίζομαι, (= καταπονούμαι), 
καταπεπονημένος.
60 Φαρφουρί, πορσελάνη' πιθανόν ενταύθα ό λαός νά συγχέη τούτο πρός 
τό «ασήμι».
62 Μεντέρι, έκ τού τουρκικού minder, στρώμα, χρησιμεΰον ώς άνάκλιν* 
τρον εν δωμαιίφ.
69 Ιΐονρι, «πολνσήμαντον» μόριον έν Κρήτη, ενταύθα μέ τήν σημασίαν 
τού μήπως, αρά γε.
74 Μή πά Ίέαρρεϊς, μήπως νομίζεις;
75 Τορναλέτο, λέξ. ιταλική συνήθης έν Κρ., περικλίνιον.
76 Καρνάδα, λέξ. ίταλ-, κόκκινη. — Βιόλα = άνθος.
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346 Έμμαν, Ί. Δουλγεράκή

Τη σκάλα δντέ κατέβαινε τρία λόγια τοϋ λέει, 
σαν το καλάμι έτρειιε, σαν τό παιδί καί κλαίει :
— Νά μου τ' άξώαη δ ϋιός ληστές να σου παντήξονν,

85 την κεφαλή νά πάροναι καί το κορμί ν’ άφήσουν.
’Άμε, αδέρφι, ατό καλό κι’ αφής με τό καημένο, 
κι’ ας είναι τό κορμάκι μου στο αίμα βουτηγμένο.
—" Αχι! ό σκύλος τάκαμα τη σημερνήν ημέρα, 
καί σκότωσα τη Σούσα μας, την άσπρη περιστέρα.

90 'Από τον τόσο ταραγμό, πού ’κάμε τό καρμί τζη,
έσειατηκεν ή κλίνη τζη, κι’ έξύπνησ(ε) ό Μπαχρης τση.
Μόσχους καί μοσχοκάρυδα πιάνει καί την αχνίζει, 
καί μέ τό μαντηλάκι τον τό αίμα τζη σφουγγίζει.
■—Καλά, καλά μέ σφούγγιζε, κι’ από τσί φώληαές μον,

95 γιά να γυρίσω να σου πώ τσί παραπονεαές μου.
Μά ’γά> πε&άνω &έλω δά, μά ’γώ $ά μπω στον ”Αδη" 
μά συ &ά φάης καί τλά πιής καί ίλ’(ά) άγαπήσης άλλη.
—Μη μου τό λές, Σονσάννα μου, εσύ πώς ϋά πείέάνης' 
γιατ’ είμαι (έ)’γώ λιγόψυχος καί ΰά μέ κουζονλάνης.

100 Μά που #ά βρω, Σονσάννα μον, αγάπη σαν κι’ εσένα, 
άπον μου δίνεις τό φιλί γλυκά, καμαρωμένα.
Μά που έλά βρω, Σονσάννα μου, αγάπη ν’ άγαπήαω, 
νά μου τό δίνη τό φιλί, χωρίς νά τό ζητήσω.
’Άμε, Σονσάννα, στον γιατρόν, νά γιάνη την πληγή σου,

105 αν πάνε χίλια κι’ εκατό δίνει τα τό πουλί σου.
"Αν πάνε χίλια κι’ εκατό, αν παν καί δυο χιλιάδες, 
δίνει τα 6 Σαλή - Μπαχρης, δέν κάνει χωρατάδες.
Σηκώνεται ή λυγερή στσή μάνας τση καί πάει' 
τό αίμα έκανε πηλά είς τα τσαρσά, πού πάει.

110 —Πρόβαλε, μάνα, πρόβαλε, νά 'δής ένα χαμπέρι, 
από τό γιό σου, τό Γιαννιό, πού ’ναι ατά πάνω μέρη.
Ή μάνα τζη νά τηνέ ’δή, σέρνει φωνή περισσά, 
μηλιές ξεπατω&ήκανε, ελιές καί κυπαρίσαα.
—Σούσα μου, ποιος σου τάκαμε έτούτανά τά τέλη,

115 πού νά τονέ σκοτώαη 6 &ιός, αν είναι καί κοπέλι.
Σούσα μον, ποιος σου τάκαμε έτούτανά τά χάλη,

94 Φώληοες καί φήλιωοες καί φτβίωσές, πιθανόν έκ τοϋ φηλιάζω. Ή λέξ. 
φώληαες κατ’ αναγραμματισμόν έκ τοΰ φήλιωοες, δπερ έκ τοΰ διαλεκι. 
φηλί (θηλίον), σημαίνει τάς κλειδώσεις τοΰ σώματος.
99 Λιγόψυχος <ζλιγοψυχω (= ανυπομονώ), ανυπόμονος.
109 Τσάροι, έκ τοΰ ιουρκ. Qar§i, αγορά άνωθεν κεκαλυμμένη.
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πού να rονέ σκοτώση 6 θιός, αν εΐν’ και παληκάρι.
— Ό αδελφός μου, 6 Γιαννακής, όπου ’ν’ στα πάνω μέρη, 

ί.κεινοσάς μον τάκαμε με τό δεξί του χέρι.
120 —*Ας έ'χη την κατάρα μου, αν είναι και παιδί μου, 

πάλι κι’ αν είναι ψόματα, ας έχη την ευχή μου.
Ό κύρης τση νά τηνε δη, σέρνει φωνή μεγάλη, 
μηλιές ξεπατωθήκανε, ελιές και οί πλατάνοι.
Κουκλώνεται ή μάνα τζη και στοϋ γιατρού πηγαίνει’

125 στην πόρτα, όντέν ήμπαινε, ήπεσε λιγωμένη.
Πιάνουν τη, ξελιγώνουν τη, ρωτούν τη, είντα θέλει.
— Ή Σούσα μου βαρήστηκε, είπε μον, πώς σέ θέλει.
Παίρνει 6 γιατρός τα γιατρικά ατσή Σούσας και πηγαίνει' 
στην κλίνη τζη εκάθισε, ρωτά ντη, εΐντα θέλει.

130 —Γιατρέ, και γιάτρεψέ μον τη κι’ έμένα την πληγή μον, 
κι άν πάνε χίλια κι’ εκατό δίνει τα δ Μπαχρής μον.
"Αν πάνε χίλια κι’ έκαιό κι’ αν παν και δυο χιλιάδες, 
δίνει τα τό ταιράκι μου, δέ κάνει χωρατάδες.
Μά δ γιατρός νά τηνέ ’δή, τά χείλια ντου δαγκάνει,

135 τ’ άφεντακιού τζη φώνιαξε στην πόρτα και του κάνει :
—Σταθήτε ’<5ά νά σάσε ’πώ τή ντρέτα τήν αλήθεια, 
ψόματα δέν χρειάζονται, μουδέ καί παραμύθια.
Λόγια, πού δέ χρειάζουνται, λόγια, πού <Se λογοϋνε, 
καί στον θανάτου τσί πληγές βοτάνια δέ χωρούνε,

140 μήτε γιατροί γιατρεύγουνε, μήτ’ άγιοι βοηθούνε11.
Νά τόνε (ά)’πέξω στην καρδιά, εμπόρου νά τή γειάνω, 
μά είναι μές στά σωθικά καί τί μπορά οού κάμω.
Άπήτης ήκουσ’ έτσιδά αφήνει βασιγέτι:

124 Κουκλώνεται, επί γυναικών, καλύπτει τήν κεφαλήν μέ τό «τσεμπέρι» 
είδος έπικεφαλίου μανδηλίου έν Κρήτη.
135 Άφεντάκι καί αφέντης, πατήρ. — Και τοΰ κάνει — και τοϋ λέει.
136 Ντρέτος, θηλ. ντρέτα καί ντρέτη, ευθεία.
141 Νάτο vs = άν ήτο.
142 Τί μπορά... = *τί μπορώ νά κάμω», δέν δύναμαι νά σέ βοηθήσω.
143 Βααιγέτι, λέξ. τουρκ., vasiyet, εντολή, παραγγελία, τελευταία θέλησις 
διαθήκη.

Τό Κρητικόν δημώδες ασμα τής Σουσάννος

") Τό δίστιχον είναι κοινότατον καί παροιμιώδες εις τόν λαόν (ϊδε, προ- 
χείρως, Έ λ|π. Μ ε λ α ί.ν η ς, Κρητικήν Μέλισσαν, έν Άθήναις 1888 εκδ. Β’, 
σ. 22, καί Γ. Ταρσούλη, Μωραΐιικα τραγούδια, Κορώνης καί Μεθώνης, 
Άθήναι 1944, σ. 150 κ.λ.π.).
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348 Έμμαν. *ί. Δοηλγβράκή

—Μάνα μ ον, μή μέ βάψετε μέσα ατό βιλαγέτι.
145 Λεν βέλω νά μέ βάψετε είς την 'Αγια - Τριάδα' 

μά βέλω νά με βάψετε είς την 'Αγια - Βαρβάρα, 
έκειά, που θάφτουν τα’ όμορφες, τα’ άδικοσ κοτωμένες, 
κι’ αυτές τσί αυνορόννφες, τοί άρραβωνιασμένες’ 
γιατ(Ι) ήμουν όμορφη κι’ έγώ, κι’ απου τσι παινεμένες,

150 κι’ απου τσι αυνορόννφες, τα’ άδικοσκοτωμένες.
’Άμε, μάνα μου, φέρε μου κι’ εμένα το Μπαχρή μου· 
γιατί δέν είναι ψόματα, πώς βέ νά βγή ή ψυχή μου.
Κουκλώνεται ή μάνα τζη και στοϋ Μπαχρη τζη πάει.
Και τό Μπαχρή νά τονέ βρή στσή Σούσας τονέ πάει.

155 —’Έλα Μπαχρή ιτου μάίλια μου νά σφιχταγκαλιαστούμε, 
γιατί δέν είναι ψόματα, πώς βά ξεχωριατοΰμε.
’Έλα έδά Σαλή - Μπαχρή, ώς είσαι παληκάρι, 
να χτίσης τό μεζάρι μου μέ τό μαργαριτάρι, 
νά χτίαης ατό μεζάρι μου μιάν κρουσταλλένια βράση,

160 άποΰ ’χει πόνο στην καρδιά νά πιή νά μη μιλήση.
—Μη μου τό λές, Σουσάννα μου, εσύ πώς βά πεβάνης, 
για τ’ είμαι ’γώ λιγόψυχος και βά μέ κουζονλάνης.
’Κείνη την ώρα κΤ εϊπέ το, πιάνει και την πιστόλα, 
στο μπέτη του την κοάμπησε, μά ήπαιξέν τη κιόλα.

165 Σαν είδε τό Σαλή - Μπαχρή ή Σοναα κΤ αποβαίνει, 
έγάρισε στσή μάνας τση κι’ αυτά τά λόγια λέει:
—Τό βασιγέτι, πουκαμα, τό χάλασα και μόνο 
νά μη μέ βάψης, μάνα μου, είς την Άγιά - Τριάδα, 
μόν’ ’κεΐ, που βάψουν τό Μπαχρή είς την δεξιάν τον μπάντα. 

170 Τόσο εξημέρωνε κι’ έγάρνιζεν ή ’μέρα,
έψυχομάχειε ή λυγερή τοΰ Κάστρου ή περιστέρα.
Σιμά, σιμά τά βάλανε τά ααορτα κορμιά ντως, 
γιά νά λυγίζουν τσι καρδιές από τά βάσανά ντως.
Έκειά, που βάψανε τό νιό εβγήκε κυπαρίσσι,

175 κι’ έκειά, που βάψανε τή νιά εβγήκε καλαμιώνας.
Κάβε πρωί, κάβε βράδυ και κάβε νιό φεγγάρι,

144 Βιλαγέτι, λέξ. τουρκ., vilayet, νομός, νομαρχία ύπό τόν Βαλήν (νο 
μάρχην).
158 Μεζάρι, λέξ. τουρκ., Mezar, τάφος, καί κατ' έπέκτασιν, νεκροταφείου
163 Κι’ είπε το, ό ούνδ. καί κειται ενταύθα χρονικώς, * μόλις τό είπε*.
164 Μπέτης, λέξ. συνήθης έν Κρ., στήθος.
170 Ιαρνίζει ή ’μέρα = χαράσσει, ξημερώνει.
172 "Αοορτο(, άτυχης.
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εοκνφτεν δ χνπάριοοος κι’ έφίλειε τό καλαμι.
Κάέλε Σαββάτο, Κυριακή και κά&ε μπαϊράμι, 
εοκνφτεν δ χνπάριοοος κι’ ίφίλειε το καλάμι,

180 "Ενας παπάς επέραοε κι’ εϊδεν τα κι’ εφιλιοΰντο.
Τα γένεια του έπιαοε σφιχτά κι’ ηρχισε νά φωνιάζει:
—'Αμάν ’Αλλάχ, γειτόνοι μου, αμάν ’Αλλάχ παιδιά μου, 
τούτα τά ξένα, τά ορφανά, τά πολ.υα/απηαένα, 
ώς εφιλιοΰντο ζωντανά, φιλιοΰντ’ αποθαμένα.

Έκ τών ανωτέρω κείμενων είναι καταφανείς αί ουσιώδεις και 
επουσιώδεις ομοιότητες και διαφοραί τών δυο παραλλαγών, ώς και τό 
πλήθος τών εξ άλλων ασμάτων παρεισφρυσάντων στοιχείων, τά όποια 
δημιουργούν τοσαυτας δυσχερείας εις την εκτίμησιν τής στιχουργικήζ 
ίκανότητος τού ποιητοΰ - ριμαδόρου τού άσματος καί. την γνώσιν τών 
γεγονότων. Ουσιώδης διαφορά μεταξύ Ίκ. καί Κρ. 18 είναι τό εις 12, 
εν δλφ, παραλλαγάς περιεχόμενον επεισόδιον τής αυτοκτονίας τού έρα- 
στοϋ τής Σουσάννας. Ειδικώς περί τής Κρ. 13, παρατηροϋμεν δτι ή πα
ραλλαγή αυτή — ώς άλλως χε καί αί υπόλοιποι παραλλαγαί — εχει ό- 
λίγας τάς αισθητικός άρετάς, απεραντολογίαν καί πλήθος παρεισάκτων 
στίχων, πολλάκις ακατανόητων. Είναι βέβαιον, δτι ό ποιητής τής 
πρώτης παραλλαγής Ιποίησεν άτεχνον στιχούργημα, εις τό όποιον δεν 
ήδυνήθησαν οί πολλοί τυπικοί τής δημώδους ημών ποιήσεως στίχοι 
νά δώσουν τήν χάριν τής άπλότητος καί τής αλήθειας, ήτις χαρακτηρί
ζει αρκετά δημώδη κείμενα.

Τά έκάστοτε διαφέροντα στοιχεία καί τά άλλα τού άσματος προ
βλήματα θέλομεν έξπάσει, άφ’ οΰ πρώτον άναλύσωμεν τάς παραλλα
γάς εις τά μέρη έξ ών αΰται απαρτίζονται.

ΕΠΕΙΣΟόΙΟΝ Α'. Εισαγωγή περί τού έρωτος τής Σου
σάννας προς τον Σαρή-Μπαχρή. Ή μακροχρόνιος 
τού αδελφού τής κόρης απουσία.

1. Τυπική 18 πρόσκλησις τού ποιητοΰ ή άφηγητού προς τούς άκροα- 
τάς ή άναγνώστας, διά νά άκροασθοΰν οΰτοι τά περί τού έρωτος. Πε- 
ριγράφεται ύστερον ό Ι'ρως τής κόρης προς τον Σ. Μπαχρήν καί εξαί- 
ρονται αί άρεταί αυτής.

,8) Συνήθης εις τάς ρίμας :
Πρωί - πρωί' με τη δροοιά π* ανοίγει τό λουλούδι, 
ακούσατε μου νά σάς ’πω τής Σούαας τό τραγούδι. (Χίος1 οτ. 1 · 2) 

ΓΙδε περί τοΰ δίστιχου, ώς τυπικοΰ έν τή δημώδει ποιήσει, ιδιαίτατα δέ εις 
τάς ρίμας, Στ. Κυριακίδου, ’Ελληνική Λαογραφία...κ.λ·, σ. 85).
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2. Συμβουλαί άποτρεπτικαί — ενίοτε καί άφορισμοΐ — εις μέλλον
τας νά άγαπήσωσι. (Φέρεται ώς παράδειγμα ό άτυχος ερως της ήρωΐ- 
δος).

3. Ό ποιητής προσφωνεί την ήρωΐδα τοΰ ςίσματος διά περιγρα
φών τών αρετών τής κόρης καί τοΰ μεγάλου αυτής έρωτος 1β.

4. 'Απλή μνεία τοΰ έρωτος άνευ τυπικών στίχων ή άλλων τινών
5. Μακροχρόνιος τοΰ άδελφοΰ άπουσία.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ Β'. Τό δνειρον καί αί κακαί προαισθή
σεις τής Σουσάννας περί τής επιστροφής τοΰ άδελ
φοΰ καί τιμωρίας αυτής.

1. Ή κόρη οδύρεται επί τή άναμνήσει τοΰ τρομεροΰ ονείρου ή 
υπό την επήρειαν τών κακών προαισθήσεων.

2. Ή μήτηρ, ό πατήρ ή καί τις άλλος μεσολαβοΰν καί καθησυχά
ζουν τήν κόρην.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ Γ'. Ό αδελφός επιστρέφει καί φονεύει 
τήν κόρην. Εμφανίζεται νΰν καί ό Τοΰρκος ερα
στής.

1. Ό αδελφός κρούει κατά τό μεσονύκτιον 20 τήν θυραν τής οικίας, 
εντός τής οποίας οί έρασταί εΰρίσκονται.

2. Ό εραστής στέλλει τήν Σουσάννα νά άνοιξη τήν θυραν, προτι- 
μών αυτός τήν ήδεΐαν επί τής κλίνης άνάπαυσιν. Ή κόρη κατατρυ- 
μάσσει προ τοΰ άγριων διαθέσεων άδελφοΰ.

3. Ουτος (ό άδελφός) προφασίζεται, έν άρχή, δτι εχει άνάγκην ΰ 
δατος, ίνα δροσισθή. Ό ίδιος, εν τελεί, άποκαλόπτει21 τούς άληιθείς

1 η Μωρή Σουαάνα λυγερή, ’πού τό ψηλό τοιμπέρι,
π’ άγάπας τό Σαρή Μπαχρή ναι τόνε κόμης ταίρι.
Μωρή Σουσάννα λυγερή, ταή χώρας ή κολώνα, 
π* άγάπας τό Σαρή Μπαχρή ατό κάλλη και στα χνόδια.

6 Μωρή Σουσάννα λυγερή, ταή Χώρας to καμάρι,
π’ άγάπας τό Σαρή Μπαχρή τ’όμορφο παλληκάρι. (Κρ.14, στ. 1-6) 

[ψηλό τοιμπέρι = «’ψηλό, αρχοντικό τζάκι», ή ύπαγορεύσασα. Χνόδια, πρβλ. 
στ. 4 Κρ.1*).

80) Πολλαί τών παραλλαγών αναφέρουν άλλας ώρας έμφανίσεως τοΰ αδελ
φόν, π. χ. Καθ’ ήν ώραν άφηγεΐτο τό δνειρον καί εξέφραζε τάς ανησυχίας της 
ή Σουσάννα. (‘Αρκ., Γύθ., Εΰβ.8, Κέρκ., Κρ.β, Λέσβ.1, Λέσβ.4 * 6 *, Μάν., Νάξ.*, 
Ρόδ.8, Τήν.). "Αλλαι «Μια Πέφτ’ αργά», ή «Σάββατο», ή «Κυριακή», (Άντκθ., 
Κάρπ., Κρήν., Κρ.’, Κρ.8, Κρ.18, Κρ.88, Κρ.”, Κύπ.8, Σωζ ', Χαλκ ). Καί τέ
λος αί διάφοροι άλλαι (Θρ.·, Ίκαρ , Καππ , Κεφ.8, Κορ., Κρ.“, Κρ.18, Κρ.18, 
Κρ.18, Κρ.88, Κρ.88, Κύζ.8, Λήμν., Παξ.8, Ρόδ.1) τοποθετούν εις άλλος ώρας 
τήν άφιξιν τούτου.

8Ι) 'Ενίοτε αίρει τό περικλίνιον, «τ ο ρ ν α λ έ τ ο», καί δεικνύει (ό άδελφός)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:02 EEST - 54.161.213.156



Τό Κρητικόν δημώδες άσμα τής Σουσάννας 351

αυτού σκοπούς. Ή κόρη προβάλλει εκάστοτε διαφόρους22 δικαιολογίας.
4. 'Ο αδελφός πεπεισμένος πλέον, περί τής αλήθειας των υπονοιών 

του καί τών διαδόσεων, τραυματίζει25 θανιτσίμως την Σουσάνναν.
5- 'Ο εραστής αφυπνίζεται έκ τοϋ γενομένου θοριίβου καί προσ

φέρει υπηρεσίας εις την ψυχορραγούσαν ερωμένην αυτού.
6. 'Ο ίδιος διαθέτει τά υπάρχοντά του διά την θεραπείαν τής κό-

ρης·
7. Οί γονείς τής κόρης εμφανίζονται νυν τεταραγμένοι έκ τού α

προόπτου γεγονότος. Ενίοτε προστρέχουν εις τον ιατρόν, διά τής μη- 
τρός μόνης ή τού πατρός μόνου.

8. Ή κόρη προστρέχει εις τον ιατρόν άνευ τής μεσολαβήσεως ού- 
δενός.

9. Ό ιατρός δηλοΐ, ότι ή πληγή, «ά δ ε ρ φ ο μ α χ α ι ρ ι ά», είναι 
ανίατος κσ.ί ή κόρη καταδεδικασμένη εις θάνατον 24.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ Δ'. Ή κόρη δίδει τάς τελευταίας αυ
τής παραγγελίας.

ιόν εραστήν βαρέως κοιμώμενον υπό τήν κλίνην (Άντκθ., Ίκ., Κρ.1, Κρ.2 * *, 
Κρ.5 * * * * * *, Κρ.", Κρ.", Κρ 1S, Κρ.20, Κρ.21, Κρ.28, Νάξ 2, Παξ.2). Ή κόρη προφασί
ζεται, ότι πρόκειται περί ξένου άρρωστου έχοντος ανάγκην περιθάλψεως: 

Μονσαφιρέος μονλαχε κι’ είναι κι’’ άρρωστη μένος, 
λίγο τζορμπά που τοϋψησα δεν ηφαγ’ό καημένος. (Κρ.12, στ. 35-36) 

Οί αυτοί στίχοι καί έν Ρόδ.* στ. 34 - 35, Ρόδ.8 * * * στ. 17 - 18.
22) Περί φιλοξενούμενου (σημ. 21), περί διαδόσεων,

"Ακου τό άδερφάκι μου λόγια, που μου τά λέει, 
δτι τον πούνε ο! οχτροί κάύεται καί πιστεύει. (Κρ.", στ. 27-28) 

ή καί περί τίνος άλλου.
2’) Ό τραυματισμός περιγράφεται διά δυο κοινότατων, έν τή δημώδει ποιή.

σει, στίχων άπαντώντων εις πλεΐστα άσματα, έξ ών πολλά Άκριτικά (Γ. Ν.
Πολίτου, Άκριτικά άσματα. Ό Θάνατος τοΰ Διγενή, Περ. Λαογραφία, τ.
Α', Άθήναι 1909, σ. 266, στ. 21. Τοΰ ίδιου, Έκλογαί.... Άθήναι 1932
(έκδ. Γ') σ. 98, στ. 221 εις τό φσμα τής Λιογέννητης κ.λ.). Τών στίχων
τούτων ή προέλευσις είναι προφανώς άρχαιοτάτη. Είναι δ’ ουτοι:

Βγάζει τό μαχαιράκι ντου άπ’ άργυρό φουκάρι
ατά οτή&η τζης τό κονμπησε καί στην καρδιάν τζης βάρη.

(Κρ.17, στ. 41)

21) Ή Κρ.,! όμιλεϊ περί μυστικής συμφωνίας τοϋ άδελφοΰ - φονέως
και τοΰ i α τ ρ ο ΰ, όπως επίσπευση — ό τελευταίος — τόν θάνατον τής κόρης,
ένφ άλλαι (Κρ.", στ. 88 - 89, Λέσβ.", στ. 34 κ.έξ., Θρ.1 δπου συμφύρονται τά
πρόσωπα τοΰ άδελφοΰ καί τοΰ έραστοΰ εις τό μέρος Γ“ τής παραλλαγής) ομι
λούν, άντιθέτως, περί προθυμίας τοΰ άδελφοΰ - φονέως, όπως θεραπευθή (!) ή
κόρη.
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1. Συζητεΐ μέ την μητέρα, "να μεταφέρη αυτή (ή μήτηρ) τάς τε
λευταίας παραγγελίας της Σουσάννας προς τον εραστήν.

2. Συζητεΐ, απ’ ευθείας, μετά τοϋ Σ. Μπαχρή (έραστοϋ) εκφρά- 
ζουσα την επιθυμίαν, δπως ταφή έν ώραιοτάτιρ μνήματι.

3. Όμιλε! περί των ενδυμάτων, άτινα επιθυμεί εν τή ταφή.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ Ε'. Περιγράφεται ενταύθα τό κάλλος 
τής κόρης καί εκφράζεται ό κοινός περί τούτου θαυ- 
μ α σ μ ό ς.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ Τ'. Ή αυτοκτονία26 τοϋ έραστοϋ.

1. Περιγράφεται απλώς δ θάνατος αύτοϋ.
2. Οί Ιρασταί συνθάπτονται. Περιγράφεται ό τάφος αυτών.

Έπιθέτομεν νϋν πίνακα τών μερών έκάστης τών παραλλαγών, τοΰ- 
το μέν, διά την διάκρισιν τών άρτιωτέρων, τοϋτο δέ, διά νά σχηματί- 
σωμεν μίαν έκ τοϋ εγγύς εντυπωσιν τοϋ πλούτου καί τής ποικιλίας τών 
στοιχείων, άτινα τό ασμα απέκτησε έξαπλούμενον άνά τούς διαφόρους 
Ελληνικούς τόπους.

π ι Ν Α Ξ Β.

Παραστατικοί τών μερών, έκάστης τών παραλλαγών τοϋ άσματος

Άντκθ. Α1, Α5, Β , Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γδ, ΤΙ, Τ2.
’ Αργ. Α1, Α5, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6, Γ7, ΓΒ,

Γ9, Δ1.
Άρκ. Α , Α5, Β1, Β2, Γ1, Γ3, Γ4. Γδ, Δ2.
Γύθ. Α1, Α5, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γδ, Δ1, Ε, ΤΙ.
Δωδεκ. A1, Α4, Α5.
Εϋβ.1 Α1, Α5, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6, Δ1, Δ3, Ε
Εϋβ.8 Α1, Α5, Β1, Β2, Γ1. Γ2, Γ3, Γ4, Γδ.
Εϋβ.8 Α , Β1, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7.
Εϋβ.4 Α4, Α5, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, ΓΒ, Γ9, Δ1
Θρ.1 Α , Α5, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ6, Γ7, Δ1.
Θρ.8 A1, Α5, Β1, Β2, Γ1, Γ3, Γ4.
Θρ.8 Α , Β1, Β2, ρ* Γ3, Γ4, Γ6, Δ2.
Ίκ. A1, Β1, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6, Γ7, Γ9, Δ, Δ1, Δ3
Καππ. Α1, Α5, Β1, Β2, Γ1, Γ4.

”)
στήν;

Ή Γύθ. (στ. 31 · 33) αναφέρει, δτι ό αδελφός φονεύει καί

,,.Ίό ίδιο μαχαίρι τράβηξε από τό αυτό φηκάρι
κα'ι σκότωσε και τό 2 α ρή μ π ε η, που ήτον παληκάρι.

τον έρα·
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Κάρπ. : Α4, Α5, Bl, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γ7, Δ.
Κέρχ. : A1, Β1, Β2, Γ1, Γ4, Γ6, ΔΙ.
Κεφ.' : Α4, Α5, Β1, Γ4.
Κεφ.» : A1, Α5, Bl, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γ7, Γ9.
Κορ. : \4, Α5, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γ5. Γ6, Δ2.
Κρην. : Α4, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ9.
Κρ.· : Α2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ7, Γ9, Λΐ, Ε, 7.
Κρ.* : Α2, ΒI, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γό, Γ6, Γ7, Γ9, ΔΙ.
Κρ.' : Λ2, Γ1. Γ2, Γ4, Γ7, Γ9, Ε, 7.
Κρ.» : Α2, ΓΙ. Γ2, Γ4, Γ7, Γ9, Ε, 7.
Κρ." : A1, ΒΙ, Γ1, Γ3, Γ4, ΓΟ, Γ7, Γ8, Γ9, Δ.
Κρ.’ : Λ1, Αό, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γ7, Γ9, Δ.
Κρ.» : Α2, ΓΙ, Γ2, Γ3, Γ4, Γό, Γ7. Δ.
Κρ.» : Λ4, Γ1, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ9, Δ.
Κρ.'» : ΑΙ, Α5, ΒΙ, Β2, Γΐ, Γ2, Γ3, Γ4, Γό, Γ6, ΔΙ.
Κρ." : A1, Α2, Bl, Β2, Π, Γ2, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6, Γ7, Γ9. Δ1
Κρ.'» : A1, Α5, ΒΙ, Γΐ, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Λ3, Ε,

71, 72.
Κρ." : Α2, ΒΙ, Β2, Γΐ, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ9, ΔΙ, 

Δ2, 71, 72.
Κρ." : Α1, Bl, Β2, Π, Γ3, Γ4, Γ5, Δ2.
Κρ." : A3, Bl, Β2, Π, Γ3, Γ4, Γό, Γ6, Γ7, Γ9, ΔΙ, 71, 72.
Κρ." : A1, Γ*. Bl, Β2, Π, Γ3, Γ4, Γδ, Γό, Γ7, Γ9, ΔΙ.
Κρ." : ΑΙ, Α5, Bl, Β2, ΓΙ, Γ2, Γ4, Γό, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, ΔΙ.
Κρ.'» : ΑΙ, Β, ΓΙ, Γ2, Γ3, Γ4, Γό, Γ7.
Κρ.'» : Α2, Bl, Β2, ΓΙ, Γ2, Γ3, Γ4, Γό, ΓΟ, Γ7, Γ9, Δ.
Κρ.»» : Α2, ΓΙ, Γ2, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6, Γ7, Γ9, Δ.
Κρ.»' : ΑΙ, Π, Γ2, Γ3, Γ4, Γό, Γ6, Γ9, Δ.
Κρ.»» : Α4, ΒΙ, ΓΙ, Γ2, Γ3, Γ4.
Κρ.»* : Α2, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γό, Γ6, Γ7.
Κυζ.' : ΑΙ, Αό, Bl, Β2, ΓΙ, Γ2, Γ3, Γ4.
Κυζ.» : ΑΙ, Αό, ΒΙ, Γ*, Β2, ΓΙ, Γ2. Γ3, Γ4, Γ6, Γ7, Γ9, Λ2.
Κΰπ.' : ΛI, Αό, Bl, Β2, ΓΙ, Γ3, Γ4, Γό, Γ6, Γ7, Γ9.
Κΰπ.» : ΑΙ, Αό, Bl, Β2, ΓΙ, Γ2, Γ3, Γ4, ΓΟ, Γ7, Γ9, Δ2.
Κώς' : ΑΙ, Bl, Β2, ΓΙ, Γ4, Γ7, Γ8, Γ9. Δ.
Κώς» : Α4, Bl, Β2, ΓΙ, Γ3, Γ4, Γό, Γ6, Γ7.
Λέσβ.' : ΑΙ, Αό, Bl, Β2, Π, Γ2, Γ3, Γ4, Γ6, Γ7, Γ9, Δ, 71,

72.
Λέσβ.» : ΓΙ, Γ4, ΔΙ, Δ2.
Λέσβ.» : Α4, Αό, Bl, Β2, Π, Γ3, Γ4, Γ8, Γ9, Δ.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ β. 23
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Λέσβ.4 : Α4, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ4, Γ6, Γ7.
Λήμν. : Α1, Αδ, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γδ. Γ6, Γ7 , Γ9, Δ.
Μάν. : A1, Αδ, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γδ, Ε, 71,72.
Νάξ.1 : Α4, Β1, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6, Γ9, Δ2.
Νάξ.2 : Α4, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ7, Γ9, Δ, Τι. 72.
Νάξ.” : Α4, Β1, Β2, Γ1, Γ3, 1Γ4, 1Π9.
Παξ.1 : Α4, Αδ, ΒΙ, Β2.
Παξ.2 : Α4, Αδ, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γ7, Γ9.
Πόντ. : Α1, ΒΙ, Β2, Γ2, Γ3, Γ4, Γ6.
Ρόδ.1 : Α4, Αδ, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6, Γ7, Γ9, Δΐ.
Ρόδ.* : Α4, Αδ, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6,, Γ8 , Γ9, Δ.
Ρόδ.* : Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ4, Γδ, Γ6, Γ9, Δ.
Ρόδ.4 : Α1, Αδ, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Γ6, Γ7, Γ9.
Σκόπ. : Α1, Αδ, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ2, 13, Γ4, Γ6, Γ7, Γ9, Δ1.
Σκ.1 : A1, Αδ, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ6, Δ.
Σχ.» : A1, Αδ, ΒΙ, Β2, Γ1, Γ2. Γ3, Γ4, Γ6, Γ7. Γ9, Δ.
Σωζ.1 : A1, Α5, Bl, Β2, Π. Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ9, Δ1.
Σιυζ.2 : A1, Α5, Bl, Β2.
Τήν. : Α4, Β1, Γ1, Γ3, Γ4, Ε, ΤΙ.
Χαλκ. : A1, Α5, Bl, Β2, Π, Γ2, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6, Γ7, Γ9, Δ.
Χίος1 : Α1, Αδ, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ9, Δ.
Χίος» : A1, Αδ, Β1, Β2, Γΐ, Γ2, Γ3.
Χίος* : A1, Αδ, Β1, Β2, Γΐ, Γ3, Γ4, Γδ, Γ6, Δ.
Χίο,4 : A1, Bl, Β2, ΓΊ, Γ3, Γ4, Γδ, 16, Γ7, Δ.
Χίος* : Α1, Αδ, Β1, Β2, Γ1, Γ2.
Χίος" : ΑΙ, Αδ, Β1, Β2.

Έκ τών Κρητικών ππραλλαγοιν δεν ήδυνήθημεν νά ίδωμεν την 
Κρ.4 Επίσης ή Κρ.22 είναι ατελέστατη, άναμειγνυουσα τα ποιητικά 
μέ πεζά στοιχΰα, εστάλη δε έκ Μακεδονίας ύπδ τοϋ φιλολόγου Γ. Λου- 
λάκη, τότε στρατιώτου. 'Ως Γ* θεωροΰμεν έν μοτίβον ξένον και άσχε- 
ιον προς το αομα , υφ ου περιγραΓρεται συναντησις της κόρης και 
τοΰ έραστον, έξερχομένης τής πρώτης έκ «λουτρού» και τοΰ δευτέρου 
έκ «κουρείου». Ξένον και άσχετον είναι καί τό παρεμβαλλόμενον μετα
ξύ τών A2 — Β1 τής Νάξ.8, δπου λέγεται, on ή κόρη : 

επούλησε τον άντρα της σε τούρκικο παζάρι, 
νά πάρτ] τό ρηγόπονλο τ’ όμορφο παλληκάρι.

Τοιαΰτα υπάρχουν πολλά έν τώ ρίσματι της Σουσάννας, δυσχεραίνοντα

’") Περί τούτου καί άλλων άσχετων πρός τό ρσμα στίχων γενήσεται κα
τωτέρω λόγος.
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την αποκατάστασιν καί κατανόησιν αύτοϋ. Ώς άνωτέραν, από άπό- 
ψεως μορφής θεωρουμένην, κρίνομεν την και εκτενεστέραν όλων Κρ.“, 
ήτις δμως φέρει καθαρός τάς επιδράσεις τοϋ τουρκοκρητικοϋ στοιχείου, 
ΰφ’ οΰ μετεφέρθη εις Τουρκίαν, οπού δεν αποκλείεται να λάβη οΰτω 
νέαν έξάπλωσιν τό οίσμα, αν μη έχη ήδη λάβει. Και ή παραλλαγή 
δμως αυτή δεν είναι άπηλλαγμένη τής συνήθους εις τάς ρίμας μακρο
λογίας, τής άνευ τέχνης συνδέσεως των μερών, τής αναγκαστικής ρί
μας κ.λ. Τέλος πολλά μοτίβα συγχέονται προς άλλα έν τοίς παραλλα- 
γαΐς καί απαιτείται κόπος πολύς διά τήν αποκατάστασιν εκάστης.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣ1Σ ΚΑΙ TINA ΑΛΛΑ ΟΥΣΙΩΔΗ 
ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΣΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ό καθορισμός τοϋ τόπου, έξ οΰ πρώτον έδόθη εν ευρέως διαδε- 
δομένον δημώδες άσμα, είναι εκ τών κυριωτέρων μελημάτων τοϋ έρευ- 
νητοϋ, δστις πολλάκις συναντά ανυπερβλήτους δυσχερείας εις τήν λυ- 
σιν τοϋ ουσιώδους τούτου προβλήματος. Ευτυχώς τοιαΰται δυσχέρειαι 
δεν ύφίστανται εις τήν μετά βεβαιότητος τοποθέτησιν, αν μή τής πρώ
της, τουλάχιστον τών αρχικών παραλλαγών τοϋ παρόντος άσματος τής 
Σουσάννας. Αΰται, ασφαλώς, προέρχονται εκ Κρήτης — καί τό πιθα- 
νώτερον εκ τοϋ «Κάστρου» (Ηρακλείου). Τήν μαρτυρίαν ταΰτην λαμ- 
βάνομεν καί, εκ τοϋ κειμένου μιας Κρητικής παραλλαγής τοϋ φαματυς, 
τής Κρ.12, ήτις ά'ρχεται διά τών στίχων :

Κά&ε πωρνό με τη δροσιά π ανοίγει τό λουλούδι, 
άφουκραοτήτε νά σας πώ τό Κρητικό τραγούδι.

Ενδείξεις τοιαύτας έ'χομεν καί εις τούς στίχους, ένθα περιγράφονται 
οι ήρωες καί, σύν τοίς άλλοις, δηλοϋται ό τόπος των π. χ.

Ή Σονσα ήταν όμορφη, τής Κρήτης τό καμάρι. (’Άργος)
καί :

Ή Σονσα ήτανε όμορφη, ήταν καί παινεμένη 
κι’ήγάπα τό Σαρήμπεη, τής Κρήτης τό λεβέντη. (’Αρκαδία) 

Τούς στίχους τούτους φέρουν έτεραι 38, έκ τών 78, παραλλαγαί. Έκ 
τών άλλων ul 22 παραλλάσσουν τήν λέξιν «Κρήτη» με τήν λέξιν «Κά
στρο». Π. χ.:

Τον Κάστρου ήταν λυγερή, τού Κάστρου ή κυπέλλα.

Κάστρο δέ, ως γνωστόν, ώνομάζετο27 ήδη από τών μεσαιωνικών

27) Ίδε Στ. Ξ α ν ΰ-ο υ δ ί δ ο υ, Χάνδαξ— 'Ηράκλειον, Ιστορικά σημείο') 
ματα, 'Ηράκλειον 1927, σ. 29. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Κρήτη = Χάνδαξ = Ή· 
ράκλειον έν ΕΕΒΣ, τ. 21 (1951) σσ· 235 · 237. Μ. Γ. II α ρ λ ο μ α, Τοπωνυ
μικά! περιπέτεια! τοϋ 'Ηρακλείου, περ. «Κρητικά Χρονικά» τ. Η' (1954), σσ. 
273 - 286. Ν. Β. Τωμαδάκη, Ή Άποστολική ‘Εκκλησία τής Κρήτης κατά
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χρόνων τό σημερινόν Ηράκλειον τής Κρήτης. Έκτος δμως τών λέ
ξεων «Κρήτης» και «Κάστρου» ενίοτε άλλα διάφορα ονόματα άναφέ- 
ρονται ως τόποι καταγωγής τών ηρώων. ΓΙ. χ.

Κρ.14 : τσή χώρας ή κολώνα.
Κρ.19 : τσή χώρας το γκιουζέρι.
Θρ.1 : τσή Ρόδου τό κανάρι.
Εΰβ.4 : τής Κούμης τό καμάρι.
Κΰπ.* : τής Τζϋπρου τό καμάριν.
Κΰπ.9 : τής πόλης τό φανάριν.
Νάξ.9 : τσή Σύρας τό καμάρι.
Παξ.1 : *Η Σοΰσα ήταν έμορφη ατό Κάστρι τοΰ Ντε ρ μπ,άν η ”,
Χίος1 : Φραγκιάς καμάρι.
Χίος8, Χίος5: Β εν ε&κ ιάς κανάρι.
Χίος4, Χίος®: Κ αν α ρ ιάς κανάρι.

Και όσον αφορά μέν εις την λέξ. χώρα (Κρ.14, Κρ.19) είναι γνωστόν, 
οιι ούτως ονομάζουν την πόλιν οί μακράν ταΰτης ευρισκόμενοι αγρό' 
ται, ως ακριβώς συμβαίνει εις Κρήτην προκειμένου περί τοΰ 'Ηρα
κλείου, ώστε καί ή λέξ. χώρα θεωρητέα Κάστρον - 'Ηράκλειον ™. “Ο
σον αφορά δέ εις τά άλλα, ταΰτα είναι τοσοΰτον μεμονωμένα καί άσα' 
φή (πρβλ. Πόλη; φανάριν, τό Κάστρι τοΰ Νιερμπάνη, Φραγκιάς, Βε 
νεϋκιάς, Καναριάς κ λ.) προ τών συνηθέστατα άπαντώντων Κάστρο, 
Κρήτη, ώστε δεν χρήζουσι περαιτέρω λόγου. “Ο,τι δέ τό φσμα προ
έρχεται εκ Κρήτης μαρτυρεΐται καί άπό τάς άρτιωτέρας κσί περισσο- 
τέρας παραλλαγάς, αΐιινες συνελέγησσν εις την Νήσον. Δεν είναι άσχε
τον προς τοΰιο κσί τό γεγονός, οτι εις κολλάς παραλλαγάς άλλων τό-

τοΰς αί. Η’—ΙΓ' κα! ό τίτλος τοΰ προκαθημένου αυτής, ΕΕΒΣ τ. 21 (1951) 
σσ. 95 - 97.

") *0 στίχος είναι ακατανόητος. Πιθανόν παρεφθάρη έκ τοΰ :
Ή Σοΰσα ήταν λυγερή τοΰ Κάστρου το ντερμπάνι 

(πρβλ. Κρ.18, στ. 7 κ. οί.) όπου ή λεξ. ντερμπάνι δΰναται νά σημαίνη μεταφο
ρικής τόν πρώτον, τόν διακεκρι μόνον εν τινι τόπιρ (Derban λέξ 
τουρκ. = θυρωρός).

") Δέν είναι άσχετοι πρός τούτο oi στίχοι :
Σήκω, Σαρημπαλάκι μου, οήκω νά πας ατό Κάστρο, 
γιατ’ ήράε τ’ άδερφάκι μου, τό νοϋ μου θά τόν χάσω.
Σήκω, Σαρημπαλάκι μου, οήκω νά πάς οτή χώρα,
γιατ’ ήρ&ε τ’ άδερφάκι μου και τί θά γίνω τώρα. (Εΰβ.1 στ. 17)

Καί οί:
”Οποιος και δεν έγάπηοε καί {λέλει ν’ άγαπήοη,
οτή χώρα, ατά Βαλτέ- Ί ζ α μί νά πά νά προσκύνηση (Κρ.*°) 

(ΐίρόκειται περί τοΰ έν Ήρακλείφ Βαλιδέ · Τζαμί).
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πων, έκτος τής Κρήτης, έπιζή καθαρώς τδ Κρητικόν γλωσσικόν Ιδίω
μα. Έξ άλλου, αφού πρόκειται περί άσματος άναφερομένου είς γεγο
νότα συμβάντα εν Κρήτη, καί δή εν Ήρακλείφ, φυσικώτερον είναι νά 
θεωρήσω μεν τούτο προελθόν εκ τής νήσου ταύτης, ένθα έποιοΰντο καί 
ποιούνται είς μεγα πλήθος τα τοιούτου είδους ςίσματα* *0. Διά τον λό
γον δέ δτι τό μσμα είναι κυρίως γνωστόν είς την μέσην καί ανατολι
κήν Κρήτην καί ό μύθος του άναφέρεται είς τό 'Ηράκλειον, δέον νά 
θεωρήσωμεν ως προελθοϋσαν την πρώτην παραλλαγήν του εκ τής πε
ριοχή: τούτου. 'Ως Κρητικόν δέχονται τό άσμα καί οί σπουδαιότεροι 
υπομνηματισταί31 αυτού.

’Έλθωμεν νύν εις την χρονολόγησιν τού δώματος. Περί τό ουσιώ
δες τούτο πρόβληιια ήσχολήθησαν δύο σπουδαίοι ξένοι μελετηταί τών 
Ελληνικών λαϊκών μνημείων τού λόγου, οί Γάλλοι Hegrand καί 
Peril ο t, τών οποίων οί ύπομνηματισμοί εις τό άσμα τής Σουσάν
νας είναι λίαν διαφωτιστικοί83.

‘Ο Per not83, λαμβάνει την μαρτυρίαν τής χρονολογήσεως έκ τού 
L,egrand8‘, συμφωνεί δέ δεχθείς ταύτην άβασανίστως καί προσθέ- 
σσς ωρισμένα τινά συμπληρωματικά. Έν τούτοις είς ειδικήν περί τού 
ρσματος μελέτην, οια ή παρούσα, έν ή προβάλλονται ουσιώδη καί 
επουσιώδη αυτού προβλήματα καί έπιχειρεΐται ή, δσον ένεστιν, λύσις 
αυτών, εΐμεθα ήναγκασμένοι νά έλέγξωμεν παν δ,τι, ως μαρτυρία, δύ- 
ναται νά βοηθήση είς ωφέλιμα συμπεράσματα.

'Ο Kegrand τοποθετεί85, βάσει στοιχείων, τήν γένεσιν τού 
μσματος είς τό μεταξύ δευτέρας καί τρίτης δεκαετίας τού δευτέρου ήμί- 
σεος τού 17ου αί. διάστημα (1669 - 1679). Τά στοιχεία ταύτα οφείλει, 
καθώς λέγει88 είς μίαν δλως διόλου τυχαίαν άνακάλυψίν του έν Βάρ 
νφ τφ 1875. Εκεί εύρε μίαν έκδοσιν81, έκ τών σπανίων, τής Εύμορ
φης Βοοκοηούλας3β, εις τό περιθώριον ενός έξωφύλλου τής οποίας ά-

Τό Κρητικόν δημώδες άσμα τής Σουσάννας

80) Κυριακίδης, tvfh άνωτ σ. 90 καί Δ. Α. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, 01 
ποιητάρηδες στην Κρήτη καί στήν Κύπρο, περ. «Λαογραφία» τ. ΙΕ (1954) κ α.

Μί Ό Eegrand, (ένθ. άνωτ. σ. 22), Ό Pernot, (ένθ. άνωτ. σ. 146), 
Ό Βρετός (ενθ. άνωτ. σ. 37), Ό Deville (ένθ. άνωτ. σ. 54), Ό Κ υ- 
ρ ι α κ ί δ η ς (ενθ. άνωτ. σ. 87) κ. ά.

*8) Ίδε σημ. 6, βιβλιογραφίαν τοΰ άσματος.
**) IJtudes de Linguistique...p. 107.
**) Chansons Ρορ.,.ρρ. 22-23.
8ί) Αυτόθι, σ. 22.
*’) Αυτόθι.
3Ι) Δέν λέγει ποίαν.
8") Διό τήν περί τούτου βιβλιογραφίαν ίδε Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά, Σημείωμα 

γιά τή «Βοσκοπούλα», περ. Τετράδιο Δεύτερο, Άθήναι 1945, σ. 81.
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νέγνωσεν τούς κατωτέρω στίχους, μέ την διατηρουμένην και ενταύθα 
ορθογραφίαν, ήτις χαρακτηρίζει την αμάθειαν τοΰ σημειώσαντος αυ
τούς. Είναι δ’ ούτοι:

'Άρχωντες καί αρχόντιοες δλοι μικροί μεγάλη 
ελάτε νά γρυκίοεται της σούοας το τραγονδη 

Κάτωθεν δέ τούτων εύρέθη γεγραμμένη, δίς έπαναλαμβανομέντι, ή χρο
νολογία «1679 νοεμβρίον 24...» *9.

Ή μαρτυρία τοΰ L,egrand είναι σπουδαιότατη, ως βοηθούσα εις 
την λύσιν ενός ουσιώδους προβλήματος τοΰ φσματος. Σπανίως μελε
τητής δημώδους ποιητικού κειμένου επιτυγχάνει την τοσοΰτον ακριβή 
χρονολόγησιν αυτού βάσει τοιούτων δεδομένων. ’Απομένει ή ζήτησις 
τής έκδόσεως εκείνης τής «Β ο σ κ ο π ο ύ λ α ς», επί τής οποίας φέρεται 
γεγραμμένον το δίστιχον μετά τής χρονολογίας, καί ή ταύτισις αυτής 
πρός τινα τών γνωστών, μέχρι τού 1679, εκδόσεων τοΰ ποιήματος, 
διά νά έχουν απόλυτον κύρος τά υπό τού Legrand μαρτυρούμενα 
καί νά θεωρήται εντελώς λυθέν τό ζήτημα τής χρονολογήσεως τού 
φσματος.

Αί γνωστά! μέχρι τού έτους τούτου (1679) εκδόσεις τής «Βοσκο- 
πούλας» είναι τρεις* 40.

'Η πρώτη έγένετο τφ 1627 έν Ένετίφ41' τύ μόνον δέ γνωστόν 
άντίτυπον αυτής φυλάσσεται είς την Biblioteca Angelica τής Ρώμης 
(00.4.76). Ή δευτέρα έκδοσις τής «Βοσκοπούλας» έγένετο τώ 1638 
έν Ένετία42' διασφζεται δέ καί αύτη είς έν μόνον άντίτυπον φυλασ- 
σόμενον είς την Bibliotheque Nationale de Paris (Y554).

Την τρίτην έκδοσιν τοΰ ποιήματος ό Legrand αγνοεί, έγένετο 
δέ τφ 1666 καί διασφζεται εις έν επίσης άντίτυπον, εις την Ελληνι
κήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην (ΝΦ* 520,8). "Ετερον άντίτυπον τών τριών 
αυτών γνωστών εκδόσεων ή έτέρας τίνος μέχρι τού 1679 δέν εύρέθη 
εϊσέτι‘ ένφ ή τέταρτη43 έκδοσις έγένετο πολύ άργότερον, τφ 1699. 
Τών τριών πρώτων έκδόσεων τάς φωτοτυπίας ήρευνήσαμεν44, άλλ’

*9) "Ενθ’ ά\ωτ. σελ. 22.
40) "Ιδε σημείωμα Κ. Δημαρά, (σημ. 38).
41) “Ίδε Em. Legrand, Bibliographie Hellenique. Des ouvrages pu

blics par des Grecs Au dix - septieme siecle. Tome premier, Paris 1894, 
P- 253, nurn. 173, 7/ Βοσκόπουλα ή εύμορφη, ούτως ονομασμένη... Νικολοΰ 
Δρυμητινοϋ, ένετίησιν ,αχκζ’.

42) Legrand, ενθ. άνωτ. σ. 395, άρ. 273.
“) Legrand, Bibliographie.. tom. Ill, (1903) p. 76, num. 687.
44) Διά τον κ. Μ. Μανονσακα, δστις ετοιμάζει κριτικήν έκδοσιν τής 

Βοσκοπούλας. Διά τήν βοήθειαν ιαύτην ενχαριστοΰμεν θερμώς.
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ούδέν εν αύταΐς εύρέθη σχετικόν με την μαρτυρίαν τοΰ Ε e g r a n d. 
Είναι βεβαίως μεγάλης απορίας άξιον τό ότι ό Eegrand ούδένα 
ποιείται λόγον, έν τή Bibliographie Hellenique του, περί έκδόσεώς 
τίνος η αντιτύπου τής «Βοσκοπουλάς», ύπ’ αύτοΰ εύρεθέντος καί εις 
αυτόν ανήκοντας. Είναι όμως λίαν πιθανόν να άπωλέσθη είτε τό βι- 
βλίον, πριν ή άποδελτιωθή, είτε καί τό δελτίον, εν μέσφ εκατοντάδων 
τοιούτων, επί τοΰ οποίου εσημειώθησαν τά σχετικά με την εκδοσιν 
εκείνην διά την Bibliographie Hellenique. Δυστυχώς ή κατασκύλευ- 
σις τής βιβλιοθήκης τοΰ Eegrand υπό των Γερμανών τοΰ Β' παγκο
σμίου πολέμου 44 δεν επιτρέπει νά ζητήσωμεν μεταξύ τών βιβλίων τοΰ 
άνδρός την εκδοσιν με την πολύτιμον διά τό άσμα τής Σουσάννας 
χρονολογίαν. Έφ’ όσον δε άγνοοΰμεν τούς λόγους, ένεκα τών οποίων 
δημιουργοΰνται αι δυσχέρειαι αύταί, δεν μένει ή νά δεχθώμεν την πλη
ροφορίαν μέ σχετικήν απλώς επιφύλαξιν, ήτις θά άρθή τότε μόνον, 
όταν σαφέστερα στοιχεία καί έκ πραγμάτων έπαληθευόμενα έξαφανί. 
σουν πάν ίχνος αμφιβολίας διά την οΰτω επιτυγχανομένην χρονολόγη- 
σιν τοΰ άσματος. Τό κΰρος εξ άλλου καί ή αξιοπιστία τοΰ μεγάλου 
Νεοελληνιστοΰ, τοσιιΰτα παρασχόντος εις τό πεδίον τοΰτο τής επιστή
μης, παρεμποδίζει ημάς από τοΰ νά χαρακτηρίσωμεν ανακριβείς τάς 
τόσον εύπροσβλήτους σχετικάς ειδήσεις του. "Αλλως τε καί άνευ τής 
βοήθειας τών ειδήσεων αυτών ή γένεσις τοΰ ρωμαίος τοποθετείται εις 
τον αύιόν, περίπου, χρόνον κατόπιν έπιστημονικώς δικαιολογουμένων 
υπολογισμών. Διότι αν λάβωμεν ύπ’ όψιν, ότι ό μΰθος άναφέρεται είς 
γεγονότα, τά όποια ϊστορικώς θεωρούμενα δεν ήτο δυνατόν νά συμ- 
βοΰν προ τοΰ 1669, εχομεν ως terminus post quem τό έτος τοΰτο. 
’Αλλά άσμα μακροσκελές καί άναφερόμενον είς εν τοπικόν, εντός πε- 
ριωρισμένου χώρου, γεγονός, ως τό ήμέτερον, φυσικόν είναι νά μην 
έξηπλωθη αμέσως. Καί αί συν&ήκαι τής εποχής δεν ήσαν τοσοΰτον 
επιδεκτικά! ραγδαίας εξαπλοόσεως μιάς ρίμας. ’Άλλως τε τά ποιήματα 
τοΰ είδους τούτου — αί ρίμαι — έχουν ανάγκην ό>ρισμένου χρονικού 
διαστήματος διά νά διαδοθούν «έκφυλιζόμενα εις δημώδη ρίσματα από 
ατενώς τοπικά προσωπικής ποιήσεως δημιουργήματα» * 4“. Πάντως ήδη 
κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αί. φαίνεται νά είναι γνωστόν είς ολόκληρον 
τό Αίγαΐον άφοΰ εκδίδεται υπό τοΰ Βρετοΰ τφ 1865 41 και τώ 1866 
υπό τοΰ Devil le είς Παρισίους48, άμφότεραι δέ αί παραλλαγαί

Τό Κρητικόν δημώδες ρσμα της Σουσάννας 859

“) Τήν πληροφορίαν επίσης όφείλομεν είς τόν κ. Μανοέσακαν. 
4·) Ίδε Κυριακίδην, ένθ. άνωτ., σ 88.
4,( Ίδε ανωτέρω είς πίνακα παραλλαγών τήν Άντκθ.
4·) Ίδε ανωτέρω τήν παραλλ. Κρ.10.
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αύταί (Άντκθ., Κρ.10) δεν συνελέγησαν προφανώς έν Κρήτη απ’ οπού 
προέρχεται τό μσμα. Τό γεγονός τούτο συνδυαζόμενον μέ την μαρτυ
ρίαν τού Legrand, δτι κατέχει 4 παραλλαγάς τού άσματος τφ 
1875 49 φανεροόνει δτι τούτο ήτο λίαν διαδεδομένον κατά τάς άρχός 
τού παρελθόντος αίώνος. Δεν γνωρίζομεν δυστυχώς — διά την έλλει- 
ψιν συλλογών — αν τό άσμα ήτο τοσούτον γνωστόν κιά προ τού 1800. 
Τό βέβαιον πάντως είναι δτι ή έξάπλωσις αυτού έκ Κρήτης εις τον 
Πόντον, την Μ. ’Ασίαν και τούς Παξούς τού Ίονίου, τό πλήθος τών 
παραλλαγών, ή ποικιλία και αί αλλοιώσεις είς την μορφήν των, αί 
πολλά! εξ άλλων μσμάτων επιδράσεις κ.λ.π., δεν είναι γεγονότα τά 
όποια συμβαίνουν συνήθως εν μι μ καί μόνη στιγμή, αλλά απαιτούν 
αρκετός δεκάτας ετών, πολλάκις δέ και αιώνας. Ουτω εύλόγως δυνά- 
μεθα νά ύποθέσωμεν, δτι τό διάστημα από τού 1669 — terminus 
post quem—μέχρι τού 1800—-χρόνος καθ’ δν τό άσμα θεωρείται 
λίαν διαδεδομένον — είναι εντός τών ορίων τού φυσικού καί δή μικρόν 
— έν συγκρίσει προς άλλας παρόμοιας περιπτώσεις — διά την δημιουρ
γίαν μιας ρίμας, την διαμόρφωσίν της είς δημώδες μσμα, την έξά- 
πλωσιν καί, τό σπουδαιότερον, τάς μεγάλας μορφολογικάς της περιπέ
τειας.

Τυπικόν δείγμα τών πολλών αλλοιώσεων τής μορφής τού άσματος 
έχομεν είς τό δνομα τού έραστοΰ τής Σουσάννας, τό όποιον άπαντά 
υπό είκοσι ένα (!) διαφόρους τόπους είς τάς γνωστάς παραλλαγας, γε
γονός δπερ καί υπό τού Leg rand παρατηρεΐται ώς ενδεικτικόν 
«πολλών αλλαγών καί αλλοιώσεων είς διάστημα δυο αιώνων* * 80.

Είδολογικώς τό άσμα κατατάσσεται εις τά αφηγηματικά εκείνα 
λαϊκά ποιήματα, άτινα καλούμεν Έπυλλια. Εΐδικώτερον τό παρόν 
ανήκει81 είς τάς ρ ί μ α ς82, καθώς τό περιεχόμενον καί ή μορφή του δει
κνύουν. Ή ρίμα είναι83 «χρονογραφική καί άτεχνος τών γεγονότων 
άφήγησις μέ άμετρον πολυλογίαν, πεζότητα, έλλειψιν πάσης ποιητικής 
έμπνεύσεως καί αγωνιώδη προσπάθειαν, δπως τά πάντα υποταχθούν 
εις την στιχουργικήν ρίμαν. Στερείται φαντασίας, περιγραφικών εικό
νων, γραφικών επιθέτων καί τής συνήθους Ιν τή νεοελληνική δημώ-

Έμμαν. 'ί. Δουλγεράκή

4Β) Ίδε Legrand, Chans. Pop,.., σ. 23.
80) L e g r a n d, αυτόθι.
81) Ίδε Κυριακίδου, ένθ. άνωτ., σ. 87, A r g e n t i - R o S e, Folk

lore of Chios..., vol. II, p. 629, num. 2, Ή Ρίμα τής Σοΰσας, Samuel 
Baud -Bov y, La chanson pop.., a. 44 , 295, 304 κ.λ.

8S) Περί τών οποίων ίδε Κυριακίδην, ενθ·. άνωτ., σσ. 85 - 90, καί 
Δ. Α. Πετροποΰλου, Οί ποιητάρηδες..., σσ. 374 - 400, κ. ά.

**) Κυριακίδου, ένθ. άνωτ., σ. 85.
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to Κρητικόν δημώδες φσμα τής Σουσάννος 361

Sei ποιήσει δραματικότητος εν τή διηγήσει. Πρόκειται περί ήμιλαϊκών 
παρά περί δημοτικών ασμάτων, τά όποια όφείλομεν εις ανάλογους 
προς τους «ποιητάρηδες» τής Κύπρου καί «ριμαδόρου ς» τής 
Κρήτης51 δημιουργούς».

Τό παρόν άσμα τής Σουσάννας, παρά την εύρυτάτην του διάδοσιν 
καί τάς πολλάς καί ποικίλας επιδράσεις επ’ αύτοϋ, εκ καθαρώς δημω
δών ασμάτων54 55, διατηρεί καί νϋν τόν χαρακτήρα μιας πραγματικής 
ρί μας.

Ή τυπική πρόσκλησις τοΰ ποιητοϋ, χαρακτηριστική εις τά 
ποιήματα τοΰ είδους τούτου 55:
Κρ.", στ. 1 - 2.

Κά&ε πωρνό μέ τή δροσιά π’ ανοίγει τό λουλούδι, 
άφουκραστήτε νά σάς πώ τό Κρητικό τραγούδι.

Κύπ.1, στ. 1 - 2.
’Από τήμ πρώτην τοΰ Μαγιού βλαστό τζαι τό ζιμπούλιν, 
έλάτε ν’ άδροικήσετε τής Μούσας τό τραούδιν. 

άπαντα εις 48, εκ τών 78 παραλλαγών, τοΰ άσματος. Εμφανέστατη 
είναι καί ή προσπάθεια τοΰ ποιητοΰ, δπως «τά πάντα ύποτάξη εις τήν 
στιχουργικήν ρίμαν». Π. χ.
Κύζ.’, στ. 59 - 61.

'Άιντε Χατζή - Τζανάκη μου, ήσκαψε τό μνημόρι 
κάν’ το φαρδύ, κάν' το πλατύ, κάν’ το για δυο νομάτοι 
γιατί αυτό που επαίλα είν’ από τήν αγάπη. 

ετι Κρ.”, στ. 35 - 36.
Συύσα μου, ποιος σε χτύπησε, σ’ έφερε τέτοιο χάλι, 
πού νάχει τήν κατάρα μου κάέλε Σαββάτο βράδυ. 

ετι Κρ.50, στ. 1-2.
*’Οποιος καί δεν αγάπησε καί έλέλει ν' άγαπήση 
στή Χώρα, ατό Φαλτε - Τζαμί νά πά’ νά προσκύνηση 

καί Κρ.31, στ. 17 - 18.
Πκιάνει γυαλένιο μαστραπα νερό νά πά τού βάλη.
Δέ έλέλω Σούσα, απ' τό σταμνί μόνο 'πού τό πηγάϊδι.

54) Ίδε Πετρόπουλον, ένθ, άνωτ. έν σ. 378, εϊς τήν σημ. 2, αυτόθι, 
υπάρχει καί σχετική βιβλιογραφία.

55) ’Ιδιαίτερος λόγος περί τινων έκ τών επιδράσεων τούτων γενήσεται κα
τωτέρω.

5β) Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, ενθ. άνωτ., σ. 85, Δημ. Πετροπούλου, ένθ. 
άνωτ. σ. 387, πρβλ. Wagner, Carolina Graeca, σ. 32:

Άρχοντες, νά γροικήσετε, άν ϋ· έ λ ε τ ε, δαμάκι, 
δ λύκος με τήν άλ.ουπού πώς έπιαν τά φαρμάκι,.. 

καί Wagner, σ. 32 ένθ·. άνωτ. κ. α.
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362 Έμμσν. ‘I. Δουλγεράκή

‘Η υπέρμετρος πολυλογία είναι χαρακτηριστικόν καί των δυο ανώ
τερα) δημοσιευόμενων παραλλαγών' ένφ ελάχιστα είναι τά γραφικά επί
θετα δλων των κειμένων τούτων. Έτι δέ επεισόδια, τφ ό'ντι δραματι
κά, ξηρώς καί άτέχνως περιγράφονται. Τοιαϋτα είναι π. χ. τό Γ2 (συ- 
νάντησις τοΰ επιστρέψαντος αδελφού μέ την κόρην), τό Γ4 (ό θανάσι
μος τραυματισμός τής Σουσάννας), δπερ διά τών εξής, άτέχνως συνδε- 
δεμένων, στίχων δίδεται:
Σωζ.1, στ. 33 - 36.

—Σούαα, ποιος είν’, που κοίτεται ο την κλίνη σου Απάνω;
—Γιαννιό, μήν ονειρεύεσαι; θά είν' <5 φερετζές μου.
Χρυσό χατζέριν έβγαλε με Αργυρο φηκάρι,
στο ατή&ος την έβάρεσε και στην καρδιάν της πάγει.

Οΰτω αί αίσθητικαί τοΰ άσματος άρεταί είναι δλίγαι, τουλάχιστον 
εις τά δραματικά καί άλλα σπουδαία μέρη. Χάριν περισσοτέραν έχει 
εις περιγραφικά τινά καί είς τό έπεισόδιον Δ (οί τελευταίοι τής κό
ρης λόγοι).

Π. χ. Κρ.16, στ. 50 · 55.
Άνέ μποέλάνω, μάννα μου, &άψε με στην αυλή σου, 
νά μέ σκεπάζ’(η) ή μπόλια σου, νά μέ πον’(ή) ή ψυχή σου.
Κι’ άνέ το δής τό μνήμα μου νά βγάλη χορταράκι, 
άμε ξεχόρτισέ μου το μέ τ’ άσπρο σου χεράκι.
Κι’ άνέ τό δής τό μνήμα μου νά πολυπρασινίστ], 
άμε ξεχόρτισέ μου το καί μη μ’ άλησμονήοης.

Καί Λέσ.2, στ. 2-3.
Καλώς του τ’ άδρηφάκι μου, του μουσκανα&ρημμένου, 
άπού τοΰ κϋμα δρουσηρό, κι’ Απ' τοΰ κουπί δρουμένου.

Τό άσμα τής Σουσάννας έχει καί έν άλλο ιδιαίτερον χαρακτηρι
στικόν, φέρεται δηλονότι κυρίως μεταξύ τών ναυτικών καί έν γένει 
τών κατοίκων τών παραλίων περιοχών, Τούτο άλλως τε μαρτυρεί καί 
ό πίναξ Α' τών τόπων, είς τούς οποίους είναι γνωστόν τό άσμα. 
Σημαντική προς τούτο είναι καί ή μαρτυρία τοΰ εκδότου τής Κρ.12 
Ξ. ’Άκογλου. ’Ιδού ακριβώς τί λέγει67 ούτος εϊς τον ύπομνηματι- 
σμόν τής παραλλαγής : «Παραλλαγή τοΰ τραγουδιού (τής Σουσάννας) 
έχω ακούσει από τον άρχιτρατάρη Ηρακλή Αίγινήτη... Τό άκουσα νά 
τό τραγουδάει κιόλας για βόγα68 μέ τό πλήρωμα τής τράτας του κατά 
τις διαδρομές του από καλάδα σέ άλλη μακρυνή καλάδα». * *·)

Μ) "Ιδε σημ. 6, Ξ ε ν. Κ. "Ακογλου, Τής Σούσας κ.λ. σ. 192
*·) «Βόγα είναι τό τραγούδι, πού τό λέει ρυθμικά ένας άπό τό πλήρωμα 

τής βάρκας γιά νά μήν κουράζωνται οί κωπηλάτες σέ μάκρυνες καί έντονες 
κωπηλασίες» ("Α κ ο γ λ ο υ, Ινθ. άνωτ. σ. 192).
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Ό αυτός δέ Άκογλου είς ύπ3 αυτού συγγραφέν ηθογραφικόν 
διήγημα59 περιγράφει60 ναυτικούς άδοντας, ώς «βόγαν» τό άσμα τής 
Σουσάννας:

’Έελα πάνω !
Μπυάβοοο !
Στις δεκαπέντε τον Μαγιοΰ π’ άνέέίζει τό ζουμπούλι 
ακούσετε, μώρ’, νά σας πώ τής Σούσας τό τραγούδι...

Δεν είναι άσχετον προς ταΰτα τό γεγονός, ότι οι δυο ήρωες, ό α
δελφός και δ εραστής τής Σουσάννας φέρονται ώς ναυτικοί. Τούτο δη- 
λοΰται σαφώς από τό όνομα τού έραστοϋ : Sari Bahri, τό όποιον 
σημαίνει κατά λέξιν: «ό κίτρινος, ό ξανθός ναυτικός»* 81. 
Έξ άλλου είς πολλάς — 30 — παραλλαγας δ αδελφός τής Σουσάννας 
φέρεται ώς «κουρσάρος». Π. χ. :

Κρ.17, στ. 5-6.
Έγάπα ντη κι’ έγάπα ντον χρόνους δεκατεσσάρους, 
κι’ εΐχενε κι’ εναν αδερφό που 'τον μέ τους κουρσάρους. 

ή: είχε δέ και αδερφόν κι’ έγύριζεν κουρσάρος. (Θρ.1)
Άλλα κάλλιον δμιλοΰν οί στίχοι:

Καλώς τον τ’ άδρηφάκι μου, τού μονσκανα&ρημμένου, 
άπον τού κύμα δρουσηρό, κι’ απ’ τον κουπί δ ρ συ

ρμένου. (Λέσβ.'7)
Έκ τούτων καθίσταται πλέον ή βέβαιον, ότι τό άσμα έχει μεγί- 

στην σχέσιν μέ την ζωήν των ναυτικών τού Αιγαίου και τού Τονίου, 
οί'τινες τούς ήρωάς του θεωρούν ανθρώπους τής ιδίας αυτών τάξεως, 
ών άναμιμνήσκονται και οίδουσι τα παθήματα.

Έχομεν, επίσης, πολλούς λόγους νά πιστεύωμεν, ότι τό άσμα δεν 
είναι καθαρώς Ελληνικόν, άλλ3 ότι ύπέστη εν τή διαμορφώσει του 
ουσιώδεις έκ τών Τουρκυκρητών επιδράσεις έξαπλωθέν μεταξύ 
αυτών καί, πιθανώς, μεταξύ τών Τούρκων άλλων Ελληνικών περιο
χών. Τούτο τουλάχιστον επιτρέπει νά ύποστηρίξωμεν ή ύπάρχουσα 
Τουρκοκρητική παραλλαγή (Κρ.“), ή καί έκτενεστέρα όλων. Τό πρά
γμα εξ άλλου δεν είναι άσύνηθες καί άφύσικον, αν ληφθή ύπ3 όψιν, ότι 
οί Τουρκοκρήτες έφερον μεμειγμένα τά Τουρκικά καί Κρητικά στοιχεία 
«ή σωματική των δέ κατασκευή, ήθη καί έθιμα, καί μάλιστα ή γλώσ

to Κρητικόν δημώδες φσμα τής Σουσάννας 303

*9) Ξένου Ξενίτα, Διηγήματα ηθογραφικά, Αθήνα 1939, Ό Μυστι
κός Δεϊπνος, σσ. 67 - 76.

88) Αυτόθι, σ. 70.
81) Ίδε Ί. Χλωρού, Τουρκυελληνικόν Λεξικόν, Κων)πολις 1899, τ. Α', 

ο. 334.
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σα, ήσαν Ελληνικά»°2. Έκ τούτου δεν είναι περίεργον δτι άσμα 
δημώδες μέ Ελληνικόν γλωσσικόν ένδυμα έξηπλώθη μεταξύ τών δύο 
φύλων καθ’ ην στιγμήν και ή μαντινάδα είναι κοινόν, άμφοτε- 
ρων, μέσον ψυχαγωγίας62 63. '() αποστείλας δέ την Κρ.13 εκ Σμύρνης, 
Μεχμέτ Άλή Τσινάρ, σημειοΐ, δτι καί άλλα τοιούτου είδους, ώς το 
άσμα τής Σουσάννας, άσματα υπάρχουν64 μεταξύ τών εκεί Τουρκο- 
κρητών. Έν τή παραλλαγή ταύτη παρατηροΰμεν θαυμαστήν γνώσιν 
τής λεπτομέρειας καί άνεσιν εις τήν άφήγησιν τών γεγονότων, φαινό
μενα τα όποια, όμολογουμένως, είναι δλιγώτερον σαφή εις τάς άλλας 
παραλλαγάς. Τούτο δεικνύει, δτι ή παραλλαγή αυτή προέρχεται από 
πρόσωπα, τα όποια καλώς έγνώρισαν καί διεφύλαξαν τα γεγονότα, ώς 
εάν ταϋτα ήσαν ιδιαιτέρως σημαντικά. Καί σημαντικόν ενταύθα διά 
τούς Τούρκους είναι δτι ομόφυλός των είχεν Έλληνίδα ερωμένην65 66. 
Έν ετι στοιχεΐον υπέρ τής άπόψεως τής καί εκ τών Τουρκών προελεύ- 
σεως τού άσματος είναι τό πνεύμα δλων τών παραλλαγών, τό όποιον 
καί τον Legrand θέτει εις απορίαν. Οΰδέν, πράγματι, έν τώ κειμέ- 
νφ κάμνει λόγον περί τού «διττώς ανόμου χαρακτήρος» τού έρωτος 
τής Σουσάννας60. Τουναντίον τά πάντα είναι κεκηρυγμένα υπέρ αυ
τής καί εμφανώς εναντίον τού αδελφού. Τό παράδοξον δέ είναι δτι 
καί αυτοί οι γονείς τής κόρης φέρονται ώς εύνοοΰντες τήν παράνομον 
συμβίωσιν τών δύο εραστών. Τούτο γίνεται σαφές εις τό έπεισόδιον

3(54 Έμμαν. 'ί. Δουλγεράκη

62) Ίδε Στ. Ξανδουδίδου, Έπίτομον Ιστορίαν της Κρήτης, άπό τών 
αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καδ’ ημάς. Έν Άδήναις 1909, σ. 117.

°3) Προχείρως άναφέρομεν δύο ύπό τοϋ κ. Λεύτερη ’Αλεξίου ΰπαγορευδεί. 
σας ήμϊν Τουρκικός μαντινάδας. Είναι δ’ αυται:

‘Ανάμεσα ατά φρύδια σου ένα τζαμί &ά χτίσω, 
και ντερβισάκι δά γεν& να μπω νά προσκυνήσω.

κα^
Μπεγεντινε τά πράματα, μπεγεντινε τά πΐούτη, 
μ’ ένα κομμάτι μπουχααι δά μπούμε ατά νταμποϋτι.

β4) Προσέτι εις τό άρχεϊον Σταυρινίδου ευρηνται πολλά κοινά μεταξύ τών 
δύο φύλων ςσματα ώς είναι : Ό Πανάρετος κι’ ή Νερομφύλη, Ό Μαυριανός, 
Ή Διαμάντα, Ό Μπαλουξής, Ό Κερίμ Βέης, Ό Μουσταφά Παχιάς, Τά παι- 
νέδια τής νύφης κ.λ. Είς τό άρχεϊον δέ Τιμοθέου Βενέρη άπόκειται 
άσμα υπό Τουρκοκρητός στιχουργηδέν και διασφζον έν λεπτομερείς καί στι· 
χουργική άνέσει τό γεγονός τής όλοκαυτώσεως ττΰ Άρκαδίου.

es) Κατά τάς διαβεβαιώσεις τοϋ Ν. Σταυρινίδου, οΐ Τούρκοι πάν
τα αναφέρουν μέ έπαρσιν, έν τοΐς καταλοίποις των, τάς μετά Έλληνίδων άνο
μους σχέσεις των.

66) Leg rand, ενθ. άνωτ., σ. 23. ’Ιδού τί λέγει: «II reste surprenant 
que rien dans le texte ne fasse allusion, au caractere doublement illicite 
d’ une pareille union».
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Β καί δη είς τό μέρος Β2: Κρ.17 στ. 12 - 15. Ή «μάννα» λέγει: 
"Ονειρο είναι, Σούσα μου, καί ας το κι’ ας περάση, 
μά οένα τ’ άδερφάχι σου στα ξένα, πού γυρίζει, 
για τά σκυλιά τό φάγανε, γι’ άλλη κιαμιά τό ’ρίζει. 

και Κρ.1’, στ. 22 - 23 (έν Γ1)· 'Ο αδελφός κρούει την θύραν.
Πάλι ξαναδευτέρωσεν η κουμπονριά στην πόρτα, 
πού νά τά χάψη δ θεός τά χ,έρια, πού τη δώκα.

Πλήθος έιέρων τοίούτου είδους στίχων, έξ άλλων μερών ιοϋ άσμα
τος, δεικνύει πνεύμα τό όποιον μόνον ό Ελληνικός λαός θά ήτο αδύ
νατον νά δώση εις άσμα διά τοιαύτην ύπόθεσιν δημιουργηθέν. Πιθα
νόν νά δέχεται τοιούτου είδους άσματα και νά άφομοιοΐ αυτά αλλά 
δεν δημιουργεί τοιαϋτα67. Δεν είναι άσχετον προς την άποψιν ταυτην 
και τό ότι υπέρ τάς διακοσίσς διάφοροι τουρκικά! λέξεις απαντούν 
εις τάς παραλλαγάς τοΰ άσματος (π. χ. Μπιξέλ - Άσάρ, Λούρε Χασάν, 
γκιουζέρ, Μπιτσαξής, γιαγλικάκι, τζορμπά, τζεβρές, τσαρσί, σοχπέτι, 
μεζάρι κ.λ.) αν και τοΰτο δεν είναι ασυνήθες ιδίως εις τά Κρητικά 
ιστορικά άσματα.

’Αλλά καί οί στίχοι, τούς οποίους έπιθέτομεν, φαίνεται νά είναι 
προϊόντα μιας, οπωσδήποτε, τουρκικής έπιδράσεως.
Κρ.13, στ. 178 - 184 (ϊδε εν τή δημοσιευόμενη άνωτ.).
Κρ.2", στ. 1 - 2 :

°Οποιος και δεν εγάπησε και ϋέλει ν’ άγαπήση
στή χώρα στο Βάλτε-Τζάμι νά πα νά προσκύνηση.

Κρ.18, στ. 43 - 44 :
Σούσα μου, ποιος σου τάκαμε έτούτανα τά τέλη, 
σκλάβο νά τον πουλήσουνε είς τοΰ Βεζύρ - Έφέντη.

Κρ.18, στ. 53 - 54 :
Προβαίνει και θωρεΐ τηνε σέρνει φωνή μεγάλη, 
τρεις χώρες εχαλάσανε και τό Γκιουζέλ-’Αζάρι.

Κρ.2", στ. 36 - 37 :
Σούσα μου, ποιος σοϋ τάκαμε αύτάνανά τά τέλη, 
πού νά τονέ κρεμάσουνε εις τοΰ Βεζύρ - Άλέη.

Γυθ., στ. 39 :
Έπήγαν και την ε&αψαν είς τοΰ Πασά την βρύση κ.λ.

β7) Πρβλ. Τό άσμα τής ΓΙεψρονίας ή Άνδρονίκης (σημ. 10) ιήν οποίαν ό 
λαός άποκαλεϊ : «κακοΰργ αν». Πρβλ. έιι τό άσμα τής Έμινέ καί τοΰ Χρι- 
σιοφή, Άθαν. Σακελλαρίου, Τά Κυπριακά, Άθήναι 1890 τ. Γ', ο. 29» 
άρ. 12. "Ειι τό άσμα τής «άδικοσκοτωμένης», ήτις άποκαλεϊται;

...Σκυλιά, βρωμιά, μαγαρισμένη.,.. κ.λ,
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Παρατηροϋμεν ετι, ότι έβδομήκοντα τρεις παραλλαγαί τοϋ άσμα
τος συνελέγησαν εις τάς νήσους και τά παράλια τοΰ Αιγαίου και τοΰ 
Πόντου, εις περιοχάς δηλονότι κατ’ εξοχήν τουρκοκρατημένος' ένώ 
τουναντίον μόνον πέντε παραλλαγαί συνελέγησαν έκ τών περιοχών τοΰ 
Ίονίου (Κερκ., Κεφ.1, Κεφ.2, Παξ.1, Παξ.2) όπου κατ’ ουσίαν τουρ
κική κυριαρχία καί συμβίωσις τών δυο φύλων δεν ύπήρξεν. Αί τρεΤς 
δέ έκ τών πέντε τούτων παραλλαγών είναι ατελέστατοι (Κέρκ. με 28 
στίχους, Κεφ.1 με 12 στ. καί Παξ.1 μέ 15) ενφ τά γεγονότα περιγρά- 
φονται άορίστως καί αί ξέναι επιδράσεις είναι πολλοί καί εμφανείς "8.

Τούτων ούτως ή άλλως έχόντων, το άσμα δεν φαίνεται νά είναι 
άσχετον καί προς τούς Τούρκους, τουλάχιστον τής Κρήτης, οί’τινες με- 
τεΐχον εις αυτό διά τοΰ ομοφύλου των ήρωος - έραστ ιϋ καί διέσωσαν 
τήν άνάμνησιν τοϋ γεγονότος εις μίαν παραλλαγήν εκτενή καί άρτίαν, 
έν συγκρίσει μέ τάς άλλος, ή οποία πιθανόν νά μή είναι και ή μόνη 
διασφζομένη έν Τουρκίφ σήμερον.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

Αί αλλοιώσεις εις τήν μορφήν καί τό περιεχόμενον, ή αλλαγή τοΰ 
συγκεκριμένου μέ τό άφηρημένον καί μυθικόν, ή πρόσθεσις πλήθους 
ξένων ποιητικών στοιχείων κ. ά. είναι φυσικά έπακόλουθα τής εύρείας 
τοϋ άσματος έξαπλώσεως. Ό ποιητής - λαός άρέσκεται νά μεταπλάσση β'’ 
είτε διότι ή νέα μορφή, τήν οποίαν δίδει εις έν κείμενον, άνταποκρί- 
νεται κάλλιον εις τό περιβάλλον καί τάς διαθέσεις του !0, εϊτε διά νά 
δώση δραματικώτερον χαρακτήρα εις τά γεγονότα, δπερ συνηθέστα- 
τον ”, είτε διότι άπέμαθε ουσιώδη μέρη τοϋ κειμένου72, ένίοτε δέ 
προσθέτει καί άφαιρεΐ άνευ συγκεκριμένης τίνος αιτίας.

Εις τό παρόν άσμα τό πλήθος τών ξένων στοιχείων είναι μέγα' 
δημιουργεΐται δέ έξ αυτών σύγχυσις ως προς τό τί ύπήρχεν έξ αρχής 
εις αυτό, τί δέ προσετέθη άργότερον. Τήν άπάντησιν κρίνομεν σκόπι- 
μον, αν μή ινα καθορίσωμεν άρχικάς παραλλαγάς — έργυν πρακτικώς 
αδύνατον — τουλάχιστον, ϊνα γνωρίσωμεν τον αρχικόν μύθον καί κα- 
νοήσωμεν τό πνεύμα τοϋ άσματος, ως ταϋτα εΐχον έξ αρχής.

*8) Άνοφέρομεν προχείρως δύο, έκ τών «Κλέφτικων φσμάτων», προερχό
μενους οτίχους:
Κεφ1. Μά νάτος ειν’ και πρόβαλε ατό» κάμπο καβαλάρη: (ό αδελφός),
ή : *Ακόμα λόγος ήτανε κι5 εφταοε αι'ην πόρτα. (Κέρκ.)

·9) ”Ιδε Δ. Πετροπούλου, Ποιητάρηδες., σ. 377.
,0) Αυτόθι.
21) Ίδε σημ. 2.
,2) Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ[ο υ, ένθ. άνωτ. (σ. 377).
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Οί στερεότυποι στίχοι, οί κοινοί τόποι ”, επί αιώνας ζώντα λαϊκά 
στοιχεία ποιητικά, ωφέλησαν κατά τούτο την ρίμαν τής Σουσάννας, 
άφήρεσαν εξ αυτής, τον ήμιλαϊκόν χαρακτήρα και έξηφάνισαν την 
σφραγίδα τοϋ πρώτου δημιουργού. Τό άσμα ουτω ήλευθερώθη και 
προσηρμόσθη εις τάς ποιητικός αντιλήψεις τής εύρυτέρας μάζης, κα
τόπιν δέ μορφολογικών τινών περιπετειών έγένετο δημώδες- Ουτω ή 
ποίησις πλουτίζεται και διασφζωνται ποιητικά στοιχείατά όποια 
άλλως θά ήσαν άγνωστα και ή έρευνα θά ήτο ανίκανος νά έξηγήση 
πο?λά φαινόμενα τής δημώδους ποιήσεως.

Ουτω τό μέρος Α1, περί τού οποίου ώμιλήσαμεν ανωτέρω, εις τά 
περί ρίμας76, είναι προφανώς δάνειον εξ άλλων ασμάτων’6, έχει δέ 
παλαιάν την προέλευσιν ” κα'ι επιζή μέχρι σήμερον* 74 75 * * 78. Τό γεγονός δέ, 
ότι φέρεται υπό πλείστων (48) παραλλαγών καί είναι όμοιον προς 
τούτο to υπό τού Legrand διασωθέν δίστιχον, πείθει ότι ύπήρχεν εξ 
αρχής εις τό άσμα καί ότι τά μέρη Α2 καί Α3 είναι μάλλον μεταγενέ
στερα προσθήματα, τό δέ Α* 79 *, οπωσδήποτε έπεται τού Α1.

Τυπικός, έν τφ άσματι, στίχος είναι καί εκείνος τού μέρους Α5, 
Κρ.”, στ. 5:

Έγάπαν τη κι’ έγάπαν τον χρόνους δεκατεσσάρους. 
καί εύρηται εις 46 παραλλαγάς τού άσματος. "Αν όντως θεωρήσωμεν

,3) "Ίδε Δ. Α. Πετροπο όλου, Στερεότυποι στίχοι δημοτικών τραγου- 
διών ,άνάτυπον έκ τοΰ παραρτήματος τών « Ελληνικών», άρ. 4, «Προσφορά 
είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην», Θεσσαλονίκη 1953, σ. 532 κ.έξ.

74) Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Ποιητάρηδες..., σ. 374.
75) ”Ιδε σημ. 56.
”) Δ. Π ε τ ρ ο π ο υ λ ο υ, ένθ-, άνωτ. σ 387. Άπαντά εις πλήθος άλλων 

λαϊκών δημωδών κειμένων προγενεστέρων τής Σουσάννας, καί είς έργα τής 
προσωπικής λογοτεχνίας π. χ. τόν «Έρωτόκριτον» (Δ. II ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, αυ
τόθι, σ. 387).

”) Αυτόθι, σ. 387. «'Υπόλειμμα παλαιών εποχών».
,β) Ήκουσα τούτο πρό έτους είς σατιρικόν μσμα δημιουργηθέν καί άδό- 

μενον υπό τοΰ εφήβου Άστρινου Μ. Λεμονομιχελάκη είςτό χω- 
ρίον Ζαρός, δυτικώς τοΰ Ηρακλείου. Τό φύμα άνεφέρετο εις τόν θάνατον φορ- 
βάδος (γνωστός τόπος ασμάτων έν Κρήτη. Πρβλ. Αικατερίνης Κουρ- 
μούλη, Δημώδη ρσματα Άγιου Βασιλείου ΕΕΚΣ, τ. Β', σ. 438)' ήρχιζεν ά)ς 
εξής ■■

Κά&ε πρωί με τό δροσιά π’ ανοίγει το λουλούδι, 
άφονχραστητε να σας πώ λυπητερό τραγούδι.
Τραγούδι νά τό μά&ετε, τραγούδι νά τό λέτε, 
χι5 άπό τόν πόνο τόν πολΰ νά κά&εοτε νά χλαΐτε...

'“) Τό Α3 εις 9 παραλλαγάς, τό Α* είς 1 (τήν Κρ.“) καί τό Α4 είς 18 πα. 
ραλλαγάς.
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κυριολεκτικήν την σημασίαν τοΰ στίχου και λάβωμεν υπ’δψιν, ότι 
συμφώνως τη μαρτυρία τοΰ Regrand τό άσμα έποιήθη, το άργότερον, 
τφ 1679, τότε ή αρχή τοΰ ειδυλλίου δέον να τοποθετηθή τέσσαρα 
πέντη έτη προ τής άλώσεως τοΰ «Κ άστρο υ», εις τήν εποχήν τής πο
λιορκίας, δπερ λίαν άπίθανον, λαμβανομένων ΰπ’ δψιν των συνθηκών. 
Άλλα παρατηροϋμεν δτι ό στίχος είναι «κοινός τόπος» πολλών 
ασμάτων80 προφανώς αρχαιότερων τοΰ άσματος τής Σουσάννας και 
είναι άπίθανον νά έκφράζη εις έκαστον τούτων τον πραγματικόν χρό
νον. Φαίνεται λοιπόν δτι ό στίχος είναι τυπικός. Τήν ευρείμν χρήσιν 
του γνωρίζοντες και οί έκδότσι τής Folk - lore of Chios, P h. Ar- 
genti, και J. Rose, λέγουσι81: This (χρόνους δεκατεσ.) means 
no more than «for a long while» Fourteen has passed Into 
popular speech as a synonym of «many»82. Άλλα και λόγοι μορ
φής έπέβαλλον τήν χρήσιν τοΰ προχείρου στίχου. Χάριν τής ομοιοκα
ταληξίας θυσιάζεται «ή λογική και γλωσσική έκφρασις» sl, xui έν προ 
κειμένφ ή λέξ. «δεκατεσσήρους» είναι καταλληλοτάτη διά τήν λεξ 
«κουρσάρους». Π. χ.
Κρ.17, στ. 5 - 6 :

Έγάπαν τη κι’ έγάπαν τον χρόνους δεκατεοσάρους, 
κι’ εΐχενε κι’ έναν αδερφό πού ’τον με τους κουρσάρους. 

Φαίνεται δε, δτι δ στίχος είναι μεταγενέστερον πρόσθεμα έξωκρητικής 
προελεΰσεως, διότι φέρεται μόνον υπό πέντε Κρητικών παραλλαγών 
τών Κρ.7, Κρ.10, Κρ.12, Κρ.17, Κρ.22 εκ τών οποίων αι Κρ.10, Κρ.12, 
καί Κρ.22 συνελέγησαν έξω τής νήσου, είναι δέ σπανιώτατος καί εις άλ
λα δημώδη Κρητικά άσματα

Παρείσακτοι στίχοι έν τφ άσματι είναι καί οί άπαντώντες εις έρω· 
τικά συχνάκις άσματα :
Θρ.*, στ. 5-6.

Μια Κυριακή καί μιά Λαμπρή, μια γλυκοχαραγμένη,

•°) Εις τόν ευρέως διαδεδομένον «Κατάλογον» (Argenti - Rose, Fol
klore..., σ. 774). *0 αυτός στίχος καί έν Ζωγραφείφ Άγώνι, τ. A (1891), ο. 
280, άρ. 5 καί αυτόθι σ. 393, άρ. 8. Άπανιά καί είς τό γνωστότατον Άκριτι- 
κόν §σμα τού «Χαρζιανή καί τής ’Αρετής» (Regrand, Recueil de Chan
sons populaires grecques, Paris 1874, σ 308) κ.ά.

*') ΈνΟ·. άνωτ., σ. 774, σημ. 2.
82) Δείγμα τής άντιλήψεως ταύτης είναι οί στίχοι:

Δύ’(ο) αδέρφια ήσαν μπιστικά κα'ι πολύ αγαπημένα 
κ' εμονοπορπατούαανε χρόνους δεκατ βσοάρονς. 

οπού εξαίρετοι ή μακροχρόνιος ομόνοια ιών δύο αδελφών. Άρ Κριάρηι 
Πλήρης συλλογή..., Άθήναι 1921, σ. 378).

,Β) 2 τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, ένθ. άνιοτ., σ. 85.

S3
*
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βγαίνει η νιά άπ’ τό λουτρό κι’ ό νιος απ τό μπερμπέρη. 

Φέρονται υπό τών Θρ.\ Κρ.1β, Κύζ.2, Σωζ.1, και εμφανώς δεν άποτε 
λοϋσιν οργανικόν μέρος τοΰ συνόλου ποιητικού κειμένου εις αυτός 
’Απαντώσιν καί εις άλλο άσματα84 φαίνεται δέ δτι προέρχονται από 
τον γνωστόν «κατάλογον» β5.

Αί παραλλαγαί Γΰθ·, Εΰβ.2, Κέρκ , Κρ.", Λέσβ.', Λέσβ.*, Μάν., 
Ρόδ.3, παρεμβ ίλλουσι μεταξύ τών μερών Β2 καί Γ1 τον στίχον:

’Κόμα ό λόγος έστεκε το’ ή συντυχία ’ποκράιει. (Εύβ.2)
Ουτος ανήκει εις τά «Κλέφτικα Τραγούδια» 88 καί έχει άρχαιοτάτην 
την προέλευσιν 87.

Έκ ξένου άσματος φαίνεται νά προέρχεται και τό μέρος τών Γ1 
καί Γ8 (ϊδε ανωτέρω πίνακα Επεισοδίων καί μερών αυτών).
Κρ.“, στ. 40 - 43 :

Γιατρέ καί γιάτρεψε μου το καί μένα τό κορμί μου, 
κι’ αν πάνε γρόσσα εκατό δίνει τα ό Μπαχρης μου.
"Αν πάνε γρόσοα εκατό, αν παν καί δυο χιλιάδες, 
έχει τα μένα ό Μπαχοής, δεν κάνει χωρατάδες.

Τό μοτίβον τοΰτπ άπαντα: είς άσματα τόπων, ένθα ή ρίμα της Σουσάν- 
νας δεν είναι γνωστή καί δη εις τό άσμα τών δΰο αδελφών «πρα
ματευτή καί λ ή σ τ α ρ χο υ» έκ τ«»ΰ όποιου φαίνεται νά προήλθε, 
ώς έχον φυσικήν καί λογικήν έν ιιύτφ θέσιν. Ληφθέντο; δέ ύπ’ δψιν, 
δτι ή Σουσόννα έφονεΰθη, άφοΰ ό αδελφός αυτής :

Σέρνει τό μαχαιράκιν του άπ’ άργυρό ϋηκάρι 
καί σκίζει την καρδούλα τζη οα·· τό μαργαριτάρι.

Κρ.'5, οτ. 30 - 31
Έτι ληφθείσης ύπ’ό'ψιν, τής μυθικής χροιάς καί τροπής, τήν οποίαν 
τό άσμα λαμβάνει από τοΰ εγχειρήματος τούτου τοΰ αδελφού > αί εν
τεύθεν, εύλόγως θά ύποτεθή δτι καί τό μέρος τοττο, έτέθη ώς ποιητι
κή περικόσμησις συνήθης εις τούς ριμαδόρους, τών οποίων χαρα

51) Εις τόν «Κατάλογον» (σημ. 73) ή τήν «Ριμάταν κόρης καί νέου» (Κ a r ·
Dieterich, Sprache und Volks... (σημ. 6) σ 299). Άπαντα καί εις τό
ασμα τοΰ «Χαρξανή» (Dieterich, ένέΚ άνιυτ. σ. 302, καί Δρακίδουι 
Ροδιακά, Άθήναι 1937, σ. 38). Άπαντά ετι καί είς τό ασμα «τών δύο όδελ" 
φών» (Θέρου, Τά τραγούδια τών Ελλήνων, τ. A (1951), σ. 295) κ.α.

85) Ίδε οημ. 80 καί 81.
88) Ίδε Άραβαντινοΰ, Τοΰ Τοαμαδοϋ σ. 150, r/ρ. 159, Πολίτου, 

Έκλογαί, Τών Κολοκοτρωναίακν, α. 61. Ίδε καί Γ. Ζ άνετου, "II "Ομηρική 
φράσις έν τη κα{Ρ ημάς Δημώδει ποιήσει, ΆίΙήναι 1883, σ. 25.

8,Ι Δέν ςαίνεται νά είναι άσχετος πρός τόν 'Ομηρικόν στίχον:
Ον π οτ παν είρητο έπος, οι’ αρ ηλνϋον αυιοί.

‘I λ ι ά δ ο ς Κ, 450 (Ζ α ν έ τ ο υ, ένΟ·. άνωτ. σ· 25),

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 24
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κτηριστικόν είνοι ή εντυπωσιακή μακρολογία. Το μοτίβον άλλως τε 
είναι συνηθέστατον εις τά δημώδη άσματα88 και δεν είναι δυνατόν νά 
άνήκη εις έκαστον τούτων.

Μέρη, τα όποια επίσης δεν άνταποκρίνονται προφανώς εις γεγο
νότα άλλα την ΰπαρξίν των έν τφ άσματι όφείλομεν εις την συνήθειαν 
τοϋ λαοϋ νά δραματικοποιή καθ’ υπερβολήν συμβάντα απλά και συνή
θη, προσθέτουν οΰτω μέρη άσχετα μέ τον μΰθον τοϋ κειμένου, είναι 
καί τα Δ, Ε καί £". Τό φαινόμενον τοϋτο είναι συνηθέστατον εις ολό
κληρον τό άσμα. Ουτω τό μέρος τοϋ Γ επεισοδίου, ένθα ή κόρη προσ
τρέχει ότέ μέν εις τον πατέρα ότέ δέ εις τήν μητέρα κ.λ. άφοΰ πρότε- 
ρον εφονευθη ή καί Ιτραυματίσθη θανασίμως (!), έχει φυσικωτέραν 
τήν θέσιν του είς τό άσμα τής «Φαρμακωμένης από τήν πεθεράν της 
νύφης»89. Τό έπεισόδιον Ε είναι λίαν σύνηθες εις άσματα, ένθα άνα- 
φέρεται θάνατος γυναικών ί0.

’Αξία ιδιαιτέρας μνείας θεωρείται καί ή επιθυμία τής κόρης, όπως 
ταφή είς ώρισμένην τινά εκκλησίαν. Αί παραλλ. Κρ.2, Κρ.“ καί 
Κρ.1Β αναφέρουν τήν 'Αγίαν Τριάδα, ενφ αί Ίκαρ., Κρ.* 8, Κρ.’, 
Κρ.*, Κρ.9 * * *, Κρ.13 * * *, Κρ.'\ Κρ.19, Κρ.20, Κρ.21, Νάξ.2, αναφέρουν εκκλη
σίαν Αγίαν Βαρβάραν. Γνωστός καί παλαιάς, έν Κρήτη, εκ
κλησίας 'Αγίας Τριάδος έχομεν πολλάς, έξ ών αί γνωστότεραι καί 
σπουδαιότεροι είναι, ή είς τό Άκρωτήριον Μελέχα τοΰ Νομού Χα
νιών 'Αγία Τριάς τών Τζαγκαρόλων τήν οποίαν ό Legrand 
ταυτίζει92 μέ την έπιθυμουμένην υπό τής κόρης ώς τόπον ταφής. Έ-

8“) Τής «Καλογρδς μέ τις τρεις θυγατέρες, πού πήρε ό Χάρος» (Ζωγρά- 
τρειος Αγών, τ. Α' (1896) σ 72, χοί αυτόθι σ· 311 άρ. 36). Είς τό «Τής λυ
γερής, πού ήταν κλέφτης» (Ζωγρ. ’Αγών, ’Ηπειρωτικά άσματα, "Ανωνύμου, 
σ. 108, άρ. 132). Είς τό φσμα τού «πραματευτή, πού σκότωσε ό λήσταρχος 
αδελφός του» (Γ. Ταρσούλη, Μωραΐτικυ Τραγούδια Κορώνης καί Μεθώ' 
νης, Άθήναι 1941, σ. 86 >αι Ζωγρ. ’Αγών, τ. Α-, σ. 72, ώς καί Α. Ί α τ ρ ι
δού, Σ’υλλογή δημ. φσμάτων παλαιών καί νέων, Άθήναι 1859, σ. 26). Είς τό 
$σμα «Τερτίπια έρωιοκτυπημένου» (Ειρήνης Παπαδάκη, Λαογρ. Σύμ
μεικτα Σητείας, έν ΕΕΚΣ, τ. I’ (1938) σ. 514). Έτι είς τό φσμα τοΰ Πίπου 
(ΐδε Κ ρ ι ά ρ η, Πλήρη Συλλογήν... σ. 112) κ. ά·

8") ’Εν ΛΑ, Άχρ. 3, 7 ΐδε χ.αϊ Γ. Ταρσούλη, ένθ. άνωτ. ο. 99 χ. ά.
Β0) Προχείρως άναφέρομεν τό ήίηια τής «άδικοσκοτωμένης» είς πολλάς πα-

ραλ/αγάς τοΰ όποιου άπαντά. Έτι τό άσμα τής «Άνδρονίκης» (Argenti -
Rose, ένθ. άνωτ. σ. 652, ΐδε καί έν ΛΑ, Έπ, 1, 28 τό φσμα τοΰτο) Άπαν-
τα τό μοτίβον καί εί; τό άσμα τής «Κατερινιώς» (ΛΑ, Έπ. 1, 18) κ.ά.

"') Περί ταύτης έκτενώς έγραψεν ό καθηγητής κ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς,
Ή Ιερά Μονή τής 'Αγίας Τριάδος τών Τζαγκαρόλων έν Άκρωτηρίψ Μελέχα
Κρήτης, έν ΕΕΒΣ, (1932), σσ. 289 - 350.

·*) Ένθ. άνωτ., σ. 28, σημ. 1.
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τέρα, 1ξ ίσου γνωστή, είναι ή Μονή Αγίας Τριάδος τοΰ Ά
ρει ίου έν Μεραμβέλφ Λασιθίου9®. ’Επί τής ΰποθέσεως τοΰ L, e- 
grand έχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι είναι φυσικοότερον να ζητήτάι 
υπό τής κόρης ώς τόπος ταφής εκκλησία τής περιοχής Ηρακλείου, 
ένθα και έφονεύθη καί την οποίαν καλώς γνωρίζει παρά εις την μα- 
κρυνήν Αγίαν Τριάδα τών Χανιών, έκτος αν ήτο αυτή παροιμιώδης 
εις την άντίληψιν τοΰ λαοϋ τής νήσου. Έξ άλλου συνηθέστερον άπαν
τά ή 'Αγία Βαρβάρα. Μονή δμως ή απλώς εκκλησία Αγίας 
Βαρβάρας τοσοΰτον γνωστή, ώστε νά γίνη θέμα στερεοτύπου στίχου 
δημώδους άσματος, ουδαμοΰ άναφέρεται. Τουναντίον έκτος τών εκκλη
σιών τής Άγιας Τριάδος ΰπάρχουσι καί πολλά χωρία υπό τό δ'νομα 
τοϋτο * 94.

Γνωστόν μόνον είναι τό χωρίον Αγία Βαρβάρα τής ’Επαρ
χίας Μονοφσισίου τοΰ Νομοϋ Ηρακλείου, τό όποιον ό λαός έταυτισεν 
μέ τήν έππθυμίαν τής κόρης, ώς φαίνεται έκ τών στίχων :
Κρ.15, στ. Γ)6 - 57.

κι’ αφήνω καί τ’ άφέντη μου θεοτική κατάρα,
γιά <5έ με πήγε οτοι ΔαφνΙς καί οιήν Άγια Βαρβάρα,

"Οπου «Δάφνες» καί «Άγια Βαρβάρα» είναι τά γνωστά χωρία τοΰ 
νομοϋ 'Ηρακλείου.

Δέν γνωρίζομεν αν ό στίχος μετά τών ονομάτων, «Αγία Τριά
δα» ή «Αγία Βαρβάρα» ΰπήρχεν εξ αρχής εις τό ασμα ή είναι 
μεταγενέστερον πρόσθημα ενός άποστηθίσαντος τοΰτο. Άμφότερα εί
ναι πιθανά, διόα συμβαίνουν συνηθέστατα. Τό βέβαιον είναι, δτι εκ
κλησία ή μονή «Αγία Βαρβάρα» τοσοΰτον γνωστή, ώστε συν 
ταΐς άλλοις νά θεωρήται καί ιδεώδης ώς τόπος ταφής δέν άναφέρεται, 
ουδαμοΰ έν Κρήτη, ώς συμβαίνει προκειμένου περί τής Αγίας Τριά
δος. Γνωστόν καί δή άξιόλογον είναι τό ανωτέρω μνημονευθέν χωρίον 
«Αγία Βαρβάρα»95. Τό αν νΰν ό ποιητής ή άλλος τις ένόει τον 
έ'να ή τον άλλον τόπον έκ τών δυο, οί όποιοι δηλοΰνται εις τάς πα- 
ραλλαγάς, δέν είναι δυνατόν νά καθορισθή έκ τών πραγμάτων. Ύ-

9’) Ίδε Σι. Ξανθουδίδου, Κρητικά Συμβόλαια, έν Χριστιανική 
Κρήτη t. A' (1912) σσ. 126, 150, 161 - 163, 212 - 213 κ. ά. καί X ο υ ρ μ ο ύ- 
ζη Βυζαντίου, Κρητικά, έν “Αθήναις 1842, σ. 16 κ. ά.

94) "Ιδε Νικ. Σταυρινίδου, “Ανέκδοτα έγγραφα τής Τουρκοκρατίας 
έν Κρήτη, περ. «Κρητικά Χρονικά», τ. Α' (1947) σσ. 106 καί 117.

“) Έδωρήθη μάλιστα εις τόν πορθητήν τοΰ Μ. Κάστρου Κιοπρουλή Φα· 
ζίλ “Αχμέτ Πασάν ώς φέουδυν (ίδε Τ.Α.Η. τόμ. 2ον, σ. 131, ώς καί τήν ανέκ
δοτον μελέτην τού Γρ. Μ. Σηφάκη, περί τινιον έγγράφων σχετικών πρός τήν 
άνω δωρεάν).
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πάρχει δμως και ή άποι|ης, την οποίαν θεωροΰμεν πλέον πιθανήν, Οτι 
έτέθησαν τα ονόματα ταϋτα, διά να εξυπηρετήσουν απλώς τάς στιχουρ- 
γικάς άνάγκας τοΰ ποιητοΰ ή καί άλλου τινός, καί δεν άνταποκρίνον- 
ται προς τό δνομα μιάς γνωστής ή απλώς ύπαρχούσης εκκλησίας, μο
νής ή καί χωρίου. Την άποψιν ενισχύει τό γεγονός, δτι ή χρήσις τών 
δυο αυτών ονομάτων είναι περιωρισμένη εις τάς παραλλαγάς τοΰ άσμα
τος. Έξ άλλου ταΰτα ήσαν τά πλέον ένδεδειγμένα διά την ομοιοκατα
ληξίαν εις την λ. «κατάρα», ασχέτως αν έδήλουν ή μη ένα συγκεκριμέ- 
νον τόπον, ως ακριβώς συμβαίνει πολλάκις εις αρκετά άσματα, καί δή 
τής ρίμας.

'Ο ποιητής, υπό την έπίδρασιν τών φονικών δραμάτων, τά όποια 
ήσαν «en vogue» κατά τον 17υν αί., προσπαθεί νά δώση, δσον ένε
σην τραγικωτέραν χροιάν είς τό γεγονός τοΰ θανάτου τής κόρης, δι’ δ 
καί επισωρεύει έν τφ μέρει τούτφ, πλήθος στίχων ξένων καί πολλάκις 
μή άπηχούντων την πραγματικότητα. Ουτω παριστάνει καί την κόρην 
έπιθυμοΰσαν «γραφικόν» τον τόπον ταφής συνεχίζων μίαν δημώδη 
ποιητικήν παράδοσιν άρχαιοτάτην 9“.

Τυπικόν είναι καί τό επεισόδιον 7", τό άπαντών συνήθως έν τοΐς 
άσμασιν, ένθα εις έκ τών δύο εραστών αποθνήσκει. 'Ο λαός άρεσκόμε- 
νος είς τάς συνταρακτικάς λύσεις θέλει καί τον έτερον άποθνήσκον- 
τα91. Ούτω συμβαίνει καί είς δώδεδα παραλλαγάς τοΰ παρόντος άσμα
τος, τάς Άντκθ., Γύθ., Κρ.1, Κρ.9, Κρ.δ, Κρ.19, Κρ.15, Κρ.15, Λέσβ.1, 
Μάν., Νάξ.9, Τήν. 'Η χρήσις τοΰ μοτίβου είναι περιωρισμένη ένταΰ- 
θα' διά τοΰτο δέ, καί διά τό δτι είναι κοινότατον είς πλεΐστα άσματα 99 
δεν δεχόμεθα ως αρχικόν καί άπηχοΰν πραγματικά γεγονότα τό μέρος 
τοΰτο. Πιθανόν νά οφείλεται είς έπίδρασιν τοΰ γνωστού άσματος τής

,β) Αί παραγγελίαι τών ετοιμοθάνατων είναι προσφιλές θέμα είς τούς ποι- 
ητάς τόσον τής προσωπικής όσον καί τής άπροσώπου - λαϊκής ποιήσεως, τό μο- 
τίβον δέ τών παραγγελιών διά τόν τάφον είναι συνηθέστατον είς τοιαύτας πε
ριπτώσεις καί ή προέλευσίς του είνοι αρχαιότατη. Καθώς δέ γίνεται αντιλη
πτόν υπάρχει μεγάλη σχέσις μεταξύ τούτου καί τοΰ'Ομηρικού (Ίλιάδος Ψ, 247): 

. . . επειτα δε και ιόν (τύμβον) ’Αχαιοί 
εϋρνν υψηλόν τε τι&ήμεναι, οΐ κεν εμεΐο . . .

Ίδε καί Γιάννη Μ. Άποστολάκη, Τό Κλέφτικο τραγούδι, τό πνεύμα 
καί ή τέχνη του. Έν Άθήναις 1950, σσ. 44 - 57.

*’) Τυπικόν δείγμα τού φαινομένου είναι τό άσμα «τής άδικοσκοτωμένης» 
ένθα ή παράλογος αυτή συνήθεια τού λαού προξενεί τόν συμφυρμόν δύο φσμά- 
των, εντελώς διαφόρων πρός άλληλα.

9,( Είς όλας τάς παραλλαγάς τού Άκριτικοΰ Έπους καί είς πλήθος άλ
λων διαφόρων ειδών ασμάτων. Ίδε Ν. Γ. Πολίτου, Άκριτικά άσματα. Ό 
θάνατος τού Διγενή περ. Λαογραφία, τ. A (1909) σ. 244.
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«ά δ ι κ ο σ κ ο τ ω μ έ ν η ς», τοΰ οποίου στίχοι και είς όίλλα δίσματα 
εύρίσκονται πολλοί". Εμφανείς, τέλος, επιδράσεις έκ δύο διαφόρων 
ασμάτων φέρει ή Κρ.12. Τό μέρος Δ®, ένθα ή κόρη παραγγέλλει περί 
των ενδυμάτων, άτινα προτιμά είς την ταφήν της (στ. 50 - 54) :

Γιά πές μου κόμη ακριβή, τ'ι ρονχα να σοϋ βάλω ; 
θέλεις κιτρινοπράσινα, έλέλεις ιά βελουδένια ;
Θέλεις τα λινομέταξα ....

παρεισέφρησεν ενταύθα εκ τοΰ ανωτέρω άσματος τής «άδικο σκο
τωμένης». 'Ωσαύτως οί 24 τελευταίοι στίχοι τής ιδίας παραλλαγής 
προέρχονται εκ τοΰ άσματος τοΰ «Κωστή τοΰ Ά ρκ αλοχωρ ί- 
τ η» 10°.

Περαίνομεν τα περί «κοινών τόπων», αλλοιώσεων καί συμφυρμών 
άφοΰ πρώτον όμιλήσωμεν εν δλίγοις περί τοΰ πραγματικού δ'νόματος 
τοΰ εραστοΰ τής Σουσάννας. *0 Ρε^ΓμικΙέκ τής παραλλαγής, την 
οποίαν δημοσιεύει, καί εξ άλλων, άς πιθανόν κατέχει ή απλώς γνω
ρίζει, αποδίδει* 101 είς τον εραστήν αυτόν τό άπαντών είς ένδεκα παραλ- 
λαγάς τοΰ άσματος όνομα «Σαρή - Μπαχρής», δπερ εξηγείται «Ξ α ν- 
θός Ναυτικός»102. Τούτο δέχεται καί δ Per not103, παρ’ δλον 
δτι εις τάς ύπ5 αυτού δημοσιευομένας παραλλαγάς άλλως δνομάζεται δ 
ήρως ούτος 104 *. Τό βέβαιον πάντως είναι δτι εύρίσκομεν 21 διαφόρους 
τυπους του ονοματος του εραστου 0 , ώστε ο ορισμος ενός εκ τούτων 
ώς τοΰ πρώτου καί πραγματικού δεν είναι τι ευχερές, έκ πρώτης του
λάχιστον δψεως. Οί τύποι ούτοι είναι:

Σαρή - Μπαλής καί Σαρήαπαλος έν ταΐς Εΰβ.1, Ίκ., Καππ., Κρ.8, 
Λέσβ.1, Λέσβ.·, Λέσβ.4, Νάξ.1, Νάξ.2, Ρόδ.1, Ρόδ.\ Ρόδ.4, Σκόπ., Τήν., 
Χαλκ., Χίος2, Χίος*, Χίος4, Χίος5, Χίος8. (Έν δλιρ 20).

Σαρή - Μπαχρής (Σαλή - Μπαχρής Kq.1*), έν ταΐς Κρ.2. Κρ.6, 
Κρ.1, Κρ.2, Κρ.11, Κρ.13, Κρ.14, Κρ.15, Κρ.20, Κρ.23, Πόντ. (έν δλφ 11).

39) "Iδβ Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Τό "Ελληνικό δημοτικό τραγούδι γιά τό 
Βασιλιά "Ερρίκο τής Φλάνδρας, περ. Λαογραφία, τ. ΙΔ' (1952) σ. 13 σημ. 1.

|0°) I. Σ. Ά λ ε | ά κ η, "Ο Κωστής δ "Αρκαλοχωρίτης καί τό τραγούδι 
του, Μελέτη 'Ιστορική καί Λαογραφική, Άθήναι 1940. Τού ί δ ί ο υ, Τό τρα
γούδι τοΰ Άρκαλοχωρίτη, περ. ΕΕΚΣ, τ. Γ' (1940), σσ. 412 · 416.

101) Legrand, ενθ. άνωτ. σ. 23.
102) Ίδε I. Χλωρού, Τουρκοελληνικόν Λεξικόν, σ. 1001 λέξ. Σαρή καί 

σ. 334 λέξ. Μπαχρή.
ιο«) p e r n ο t, ενθ. άνωτ., σ. 107.
104) ΣζρίμπαΧος Χίος*, Χίος4, Σαρή - Μπαλής Χίος2, Χίος5, Χίος6.
ιοί) φήν ποικιλίαν ταύτην τών τύπων τοΰ ονόματος ό Legrand αποδί

δει είς τό καί ύφ’ ημών τονιζόμενον γεγονός τών μεγάλων άλλοιώσεων Ιν τη 
μορφή καί τφ περιεχομένφ τοΰ άσματος.
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Σαρή- Μπέης, Άρκ. Γΰθ.' Εΰβ.2, Εΰβ.*, Κρ.10, Κρ.13, Κρ.1β, 
Λήμν., Μάν., Σκ.2, Σωζ. (εν δλφ 11).

Σαοη- Μπαγλής, Κρ.1, Κρ.5, Κρ.19, Κυζ.1, Σκ.1, Χίος1 (εν δλφ 6).
Άλή - Βέης, “Αργ., Κρ.18, Παξ.1, Π ·<ξ.2, Χίος1, (έν δλφ δ).
Σαρή - Πανλής, Καρπ., Κύπ.1, Ρόδ.2, και Σαραπαλής Κυπ.2, Σε- 

ριψ - Άγας η Σερ'ιφ - Άλής Δωδεκ., Κρήν., Σερή - Μπελής Άντκθ., 
Σερή - Μπονλή Θρ.1, Σαλή Μπέης Εΰβ.3, Σαμήλ Μπέης Σφζ.2, Ά
ρη - Μπαλής Κεφ.1, Σιρή - Πιγδή Κώς, Σελή - Παοας Κορ., Βελήμ - 
Παοας Κέρκ., Τοιρίμπαχης Θρ.3, Σεΐζ - Μπέης Θρ.2, Μπραήμ - Ά- 
/ας, Κέφ.2, Χατζή - Τζανής Κΰζ.\ Βελή - Σαρή Κρ.22.

Έχομεν νά παρατηρήσωμεν, δπ τό μεν πρώτον των δυο ονομά
των τοΰ ήρωος, π.χ. τό Σαρή εις τό Σαρή - Μπαχρής, δεν ήλλοιώθη 
τοσοΰτον ώστε νά καθίσταται λίαν δυσχερής ή ύπόδειξις τής αρχικής του 
μορφής. Ό τύπος Σαρή μένει αναλλοίωτος εις τά Σαρή - Μπαλής, 
Σαρή - Μπαχρής, Σαρή - Μπέης, Σαρή - Μπαγλής, Σαρή - Πανλής 
καί εις αρκετά των άλλων, παραλλασσόντων εις τό δεύτερον μέρος, ο
νομάτων. Φέρεται δέ υπό πεντήκοντα οκτώ παραλλαγών καί ύφ’ δλων 
των Κρητικών, και δή τής Κρ.13, αϊτινες είναι πλησιέστεραι προς την 
αρχικήν παραλλαγήν τοΰ ρσματος, ώστε δεν υπάρχει αμφιβολία δτι 
τοΰτο είναι τό πρώτον. ’Αντί τοΰτου προτείνεται υπό τοΰ Ν. Σταυ- 
ρινίδου τό τής Τουρκοκρητικής παραλλαγής «Σαλή» 10°, τό όποιον, ώς 
λέγει, αρμόζει περισσότερον ώς πρώτον δνομα «ενφ περί τοΰ Σαρή 
υπάρχει προκατάληψις παρά τφ Τουρκικφ λαώ' δεν θεωρείται δέ τοΰ
το προσφιλές». ’Αλλά τό όνομα τοΰτο είναι τοσοΰτον σπάνιον, εν άντι- 
θέσει προς τό συνηθέστατον «Σαρή», δπερ διατηρείται άναλλοίωτον, 
ώστε δεν υπάρχει λόγος νά άναζητώμεν άλλον, αντί τοΰ φανεροΰ τού
του.' Έλθωμεν νΰν εις τό δεύτερον όνομα, τοΰ οποίου ή ποικιλία τών 
τύπων είναι μεγαλυτέρα. Βεβαίως ή άλλοίωσις καί παραφθορά τών 
λέξεων καί ονομάτων δεν είναι τι νέον εις τήν έρευναν Ιν γένει τών 
δημωδών κειμένων* 107. Ό έξελληνισμός δέ κατά διαφόρους καί ποικί
λους τρόπους τών ξενικών έν τοίς κειμένοις ονομάτων είναι εκ τών 
συνηθεστάτων φαινομένων. Άλλ’ υπάρχει μία ουσιώδης αρχή τοΰ φαι- 
μένου τουτου. Πάντοτε ό λαός τρέπει τό συγκεκριμένον, ασυνήθες καί 
ξενικόν εις άφηρημένον, συνηθέστατον καί Έλληνικώτατον108 * *. 'Υπό 
τό πνεΰμα τοΰτο δέον νά έξηγήσωμεν τήν ΰπαρξιν πολλών έν τώ πα-

103) “Ιδε Χλωρόν, ενθ. άνωτ. σ. 1004 λέξιν Σαλήγ — ευσεβής.
107) Ίδε Μανούσακα, ενθ. άνωτ. σ. 24 κ.έξ.
10β) Αυτόθι, σσ. 24 - 45, είναι έτι γνωστόν δτι εις τά Άκριτικά άσμα

τα υπάρχουν στερεότυπα πλέον, διά τούς ήρωας, ονόματα Κωσταντής,
Γιαννακής, κ.λ. (ίδε Πολίτου, ένθ. άνωτ. 199).
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ρόντι ςίσμοτι τύπων. Τό πλέον ασυνήθες, ξενικόν καί συγκεκριμένον 
ενταύθα ό'νομα είναι τό «Μπαχρής». Θεωρείται δέ ως λίαν άφύσικον 
να προέκυψεν 6 τύπος αυτός εκ των Μπαλής, Μπέης, Μπαγλής, Βεης, 
Παυλής, ώς δΰναται νά γίνη άντιθέτως, κατά την ανωτέρω αρχήν. 'Ο
μοίως περί τού Μπαλής, τό όποιον ό Ξανθουδίδης συσχετίζει με 
τό Λατινικόν bajulus109 καί είναι γνωστότατον εις τον Ελληνικόν 
λαόν ως τοπωνυμίαν, επώνυμον 110 καί Τουρκικόν αξίωμα111. Τούτο 
καί τα Μπέης, Βέης είναι γνωστότατα καί προχειρότατα εις τον λαόν, 
όταν οΰτος άπομι/νθάνη τό πραγματικόν, δεν συμβαίνει όμως τό αυτό 
περί τού «Μπαχρή», τό όποιον είναι άγνωστον καί σπάνιον. Τό «Μπα
χρή» προτιμώμεν και δι’ άλλους λόγους. Πρώτον, διότι διεσώθη 
υπό τών ομοφύλων τού ήρωος, εις την Κρ.19, τών πλέον ειδικών διά 
την διαφύλαξιν τού ορθού τύπου. Δεύτερον, διότι φέρεται τούτο 
υπό τών άρτιωτέρων Κρητικών παραλλαγών, ένφ αί Κρ.8, Κρ.10, Κρ.12, 
Κρ.10 κ.λ.π., αϊτινες φέρουν διάφορα τούτου ονόματα, δεν συνελέγη- 
σαν κατά τό πλιϊστον εν Κρήτη. Τρίτον, έτι, διότι τό όνομα Μπα- 
χρης ύπήρχεν καί έπιζή μέχρι τού νΰν ως επώνυμον112 εν τή νήσφ. 
Τέταρτον τέλος διότι έχομεν τάς διαβεβαιώσεις τών τουρκομαθών 
Ν. Σταυρινίδου καί τού συναδ. X. Μούτσογλου, κατά τάς όποιας οί 
κανόνες τής τουρκικής ονοματολογίας δεν επιτρέπουν την δημιουργίαν 
ονόματος, οιον τό Σαρή-Μπαλής — άναφέρομεν τό συνηθέστερον 
άπαντών — ενώ άντιθέτως είναι λίαν φυσικός καί δεδικαιολογημένος 
ό σχηματισμός τού Σαλή ή Σαρή Μπαχρή.

Τών αλλοιώσεων, συμφυρμών καί κοινών έν τφ §σματι στίχων ε- 
ξητάσαμεν τούς σπουδιτιοτέρους, προς μόρφωσιν μιας γενικής απλώς 
ιδέας περί τών μορφολογικών περιπετειών τού άσματος, μη έπιτρέ- 
ποντος τού χώρου μεγαλυτέρας επεκτάσεις. Καθ’ όλην δέ την έξέ- 
τασιν αυτού άπεβλέψαμεν έν πρώτοις εις τά προβλήματα, άτινα έκ τών 
κειμένων τών παραλλαγών προκύπτουν, βάσει τής ουσιώδους επί τού
του αρχής εϊς την έρευναν τών δημωδών ασμάτων* * * * 118.

109) Μδε St. Ξανθουδίδου, Οικογενειακά τινα επώνυμα έκ Κρήτης,
περ. «Λαογραφία» τ. Ζ' (1923) σ. 371.

“°) Αυτόθι σ. 371.
1,1) Ί. Χλωρού, ένθ. άνωτ. α. 1926.
118) Ίδε Νικ. Β. Τωμαδάκη, Τουρκογραικικά, περ. ΕΕΚΣ, τ. Α' 

(1938) σ. 136, ένθα άναφέρεται Μπαχρή ’Αγάς άπ’ Άλικιανοϋ. Γνωστή υπό τό 
επώνυμον ιοϋιο είναι σήμερον ή μεγάλη οικογένεια ιών Μπαχρήδων τού Άμα- 
ρίου.

“*) Ίδε εΐδικώς περί τούτου, Γιάννη Μ. Άποστολάκη, Τά Δημο
τικά τραγούδια, Μέρος Α', οΐ Συλλογές Άθήναι 1929 , 00. 5 - 11, καί τού
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’Έχομεν έτι να προσθέσωμεν δτι ή ιδέα περί των εξ αρχής επιδρά
σεων τών Τουρκοκρητών εις τό $σμα δεν είναι τολμηρά αν λάβωμεν 
ύπ’ όψιν, δτι ήδη από ιών πρώτων ετών τής τουρκικής εν Κρήτη κα
τοχής αί προσχωρήσεις Κρητών εις τον κατακτητήν κα'ι την θρησκείαν 
του ήσαν άθρόαι κατά σαφείς ίστορικάς μαρτυρίας τής εποχής 1,4 καί 
ιά επίσημα Τουρκικά έγγραφα116.

ΓΤαρατηροϋμεν, τέλος, δτι είς την μελέτην τών σχέσεων τών δυο 
φύλων — Τουρκικού καί Κρητικού — ώς καί πολλών κοινών έκδηλώ- 
σεών των, σπουδαίως δύναται νά συμβάλη τό παρόν ασμα καθώς καί 
πολλά άλλα γνωστά μεταξύ άμφοτέρω^ 116 άμοιρα δμως μέχρι τούδε 
έξετάσεως. Έξ άλλου είναι εκπληκτικόν άλλ’ δχι άπροσδόκητον τό 
συμπέρασμα δτι τό τουρκικόν στοιχεΐον τής Κρήτης ειχεν τοσούτον 
άφομοιωθή «κοινωνικώς» προς τό κρητικόν, ώστε νά δημιουργή καί 
νά συμβάλλη είς την δημώδη κρητικήν μούσαν. Έφ’όσον λοιπόν Τούρ
κοι αλλόθρησκοι, κατοικήσαντες την νήσον εντός διακοσίων περίπου 
ετών, κατώρθωσαν νά συμβάλουν είς την Ελληνικήν δημώδη ποιη
τικήν παράδοσιν, ούδέν δύναται νά πείση ημάς δτι οί Ενετοί ομό
θρησκοι, περισσότερον συνδεδεμένοι προς τό εντόπιον Ελληνικόν 
στοιχεΐον, εντός διπλάσιου χρονικού διαστήματος δεν θά ήδύναντο νά 
έχουν πολλαπλασίαν ποιητικήν συμβολήν. Ουδόλως είναι άπίθανον 
υπό τά Ένετικώτατα ονόματα (Μαρίνος Φαλιέρος, Βιτσέν- 
τζος Κορνάρος, Μάρκος-’Αντώνιος Φώσκολος κ. λ.) 
νά κρύπτωνται ούχί "Ελληνες μέ ενετικά ονόματα, ως ή σχετική έρευ
να υποστηρίζει, άλλ’ Ενετοί εξελληνισθέντες καί μή τηροΰντες ένετι- 
κόν εΐ μή τό θρήσκευμα καί τό έπώνυμον.

’Αλλά τούτο έκφεύγει δλως τού θέματος τής παρούσης μελέτης καί 
είναι έργον άλλης πλέον γενικής καί είς περισσότερα κείμενα επεκτει- 
νομένης ερεύνης.

Άθήναι Δεκέμβριος 1954 — Ηράκλειον Απρίλιος 1955

ΕΜΜΑΝ. I. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

Ίδιου, Τό κλέφτικο Τραγούδι, τό πνεϋμα κ’ ή τέχνη του, έν ΆΟήναις 
1950, σ. 5.

ία) Ή Tarihi Naima, τ. Δ, σ. 373 αναφέρει αυτομολίας πολλών 
άνδρών έκ Μ. Κάστρου, οΐτινες προσελΟόντες εις τό τουρκικόν στρατόπεδον 
ήσπάσΰησαν τόν ισλαμισμόν τ φ 1 6 4 8.

ιιί) Έν τφ Τουρκ. Άρχ Ήροκλείου (Κώδιξ 1, σ. 2, Κώδ. 8, σ. 34, σ. 19, 
σ. 85 κ.λ.) άναφέρονται πολλοί έξισλαμισμοί τφ 1657.

η“) ”1δε τοιαϋτα άσματα, Στ. Ε ΰ α γ. Μ α υ ρ ά κ η, Εντυπώσεις από 
τήν Τουρκία, Σελτζούκ, έφημ. «Δράσις», Ηράκλειον 4 Φεβρουάριου 1955 σρ· 
φυλλ. 5479, καί σημ. 64,
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