
ΛΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝ ΤΩ. «ΖΗΝΩΝI»

Εις τά δραματικά έργα τής Κρητικής λογοτεχνίας ανήκει, ως γνω
στόν, και ό «Ζήνων», τραγφδία άγνωστου ποιητοϋ, διασωθεΐσα εις 
τον Νανιανόν κώδικα τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης καί ΰπόθεσιν έχου- 
σα τά κατά τον ’Ίσαυρον αΰτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ή εν λόγφ τραγφδία έξεδόθη υπό τοΰ Κ. Σάθα* 1, ΰποδείξαντος 2 *, 
δτι έχει ως πρότυπον ομώνυμον λατινικόν δράμα τοΰ ’Άγγλου ’Ιη
σουίτου Josephi Simonis", έκδοθέν εν Ρώμη τφ 1648 4.

Την πληροφορίαν ταΰτην επαναλαμβάνουν εκτοτε πάντες οί γραμ- 
ματολογοΰντες, χωρίς όμως τό θέμα έπιστημονικώς νά μελετηθή.

’Ήδη τή υποδείξει τοΰ φίλου υφηγητοΰ εν τφ Πανεπιστημίφ ’Α
θηνών κ. Γ. Σπυριδιίκη, εΰγενώς παρσχωρήσαντος εις εμέ φωτοτυ
πίας τής τε έκδοθείσης υπό τοΰ Simonis λατινικής τραγφδίας καί τοΰ 
περιέχοντος τον «Ζήνωνα» χειρογράφου, ειργάσθην συστηματικώς εις 
την έρευναν τών πηγών, την μελέτην τών διαφόρων συναφαιν προβλη
μάτων (ΰφους, περιεχομένου, χρονολογίας συνθέσεως κλπ.) καί την 
άποκατάστασιν τοΰ κειμένου τοΰ Κρητικοΰ δράματος.

Έκ τής εργασίας μου ταότης προβαίνω ενταΰθα εις δημοσίευσιν 
τών άναφερομένων είς την διαπίστωσιν λαϊκών στοιχείων έν τφ «Ζή- 
νωνι» παραιηρήσεών μου.

* * *

Ή συγκριτική εργασία επί τοΰ κειμένου τοΰ «Ζήνωνος» πρός τό 
λατινικόν πρότυπον πείθει δτι ό Κρής ποιητής είχε προ οφθαλμών,

') «Ό Ζήνων, παλαιά τραγωδία, νϋν πρώτον έκδιδομένη έκ χειρογράφου 
τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης» υπό Κ. Ν. Σάθα. Έν Βενετίφ. Τΰποις Φοίνικος 
1878 (Σχ. 8ον Σελ. 102) <^Ίδε καί «Κρητικόν Θέατρον» ή συλλογή ανεκδότων 
καί άγνωστων δραμάτων. Έν Βενετία 1879, σελ. 1—101^>.

’) Κ. Ν. Σάθα: «Κρητικόν Θέατρον», ενθ’ άν. σελ. ιε' κ. έξ.
*) Περί τοΰ συγγραφέως ϊδ.: Carlos Sommervogel «Biblio- 

tbeque de la compagnie de Jesus», τόμ. VII, Bruxelles - Paris 1896, στήλ. 
1214 - 1215. Άνάλυσις τών τραγφδιών τοΰ Simonis (Zeno, Mercia, Theocti- 
stus, Vitus καί Leo Armenius) περιέχεται είς τό εργον τοΰ Jacob Zeid-
1 e r «Studien und Beitrage zur Geschichte der Jesuitenkomodie und des
Klosterdramas», Hambourg 1891, τόμ. I, σελ, 84 - 119. (Είδικώτερον ό
♦ Zeno» σελ. 35 - 67).

4) *Zeno, tragoedia Josephi Simonis Angli, e societate Jesu» Romae 
(Typis Haeredum Francisci Corbelletti) 1648 <superiorum permissu>.
(Σχ. 8ov Σελ. 104).
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128 Φ. Κ. Μπουμπουλίδη

κατά την σύνθεσιν τής τραγιρδίας του, το όμιυνυμον τού Simonis δρα- 
μα, ουτινος τδ ελληνικόν έργον είναι μίμησις πιστή, τόσον κατά τό γε
νικόν τής ύποθέσεως διάγραμμα, όσον και κατά τάς λεπτομέρειας τής 
σκηνικής διαρθρώσεως, την άπεικόνισιν τών χαρακτήρων τών ηραίων, 
την φραστικήν ομοιότητα τών στίχων κλπ.

'Ο "Ελλην διασκευαστής, γνώστης τής λατινικής γλώσσης, ήκολού- 
θησε τόν ’Άγγλον συγγραφέα πιστώς εις την άνάπτυξιν τών ιδεών 
και την εκθεσιν τών συναισθηματικών καταστάσεων, αίτινες αποδί
δονται εις τά πρόσωπα τής τραγωδίας, χωρίς νά παρουσιάση αξιόλογα 
στοιχεία πρωτοτυπίας εις την δραματικήν πλοκήν καί τήν σκηνικήν 
δράσιν.

’Άς μή λησμονώμεν δμως δτι έζη — κατά τους τελευταίους βεβαίως 
τής Ενετοκρατίας χρόνους — εν ή περιοχή, ή λαϊκή ποιητική παράδο- 
σ;ς διετηρεΐτο ακμαία δωρήσασα εκφραστικούς τρόπους καί τήν γενι- 
κωτεραν άντίληψιν τής ζωής εις τοτις λογίους τής Σχολής, ήτις εδη- 
μιούργησεν έργα ως ό «Έρωτόκριτος», ή «Έρωφίλη», ή «Θυσία τοΰ 
’Αβραάμ».

Ό ποιητής τοΰ «Ζήνωνος» δεν έχει ασφαλώς τήν δυναμιν ενός 
Κορνάρου ή ενός Χορτάτζη' γνωρίζων δμως τό κοινόν ενώπιον τοΰ 
οποίου έπρόκειτο νά διδάξη τό δράμά του, ήθέλησε νά προσαρμοσθή 
καί άνταποκριθή εις τάς πνευματικός απαιτήσεις καί τάς δεκτικάς του 
ικανότητας, προς τοΰτο δ’ ήναγκάσθη πολλάκις νά θυσιάση τά λογιώ- 
τερα στοιχεία τοΰ ξένου προτύπου, νά παραλίπη μυθολογικά τοιαΰτα, 
μή εύχερώς υπό τών συγχρόνων του εννοούμενα καί νά ποικίλη τήν 
συνθεσίν του διά χαρακτηριστικών τύπων λαϊκής γλώσσης καί δια- 
νοήσεως.

I.—Κατά κανόνα δ Κρής ποιητής άφίσταται τοΰ προτύπου, είς α 
χωρία τοΰτο εμφανίζει κλασσικά στοιχεία λόγιας παραδόσεως. Τοΰτο 
πράττει είτε διά συμπτύξεως τών άντιστοιχούντων στίχων τοΰ λατινι
κού κειμένου, είτε δι’ άντικαταστάσεως τών μεταφορικών εικόνων, χω
ρίς βεβαίως μεταβολήν τής έννοιας.

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ανήκουν τά παραδείγματα:

α) Potesne silicum frigus aeternum et gelu 
inhospitalis Caucasi et saxa horrida 
in has ciere, voce vel plectro fibras ?
Potesne rabidas Tygres et dirum gregem 
trahere Leonum? Num tenebrosi lacus 
revocare torvum vulgus et stygias nurus 
agmen tremendum, quas in hostiles agam

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:20 EEST - 54.161.213.156



Λαϊκά στοιχεία έν τφ «Ζήνωνι» 129

dux ipse vultus. Orpheus haec olim Pater 
traxisse fertur...

(II, 9-17)

Μπορείς εσυ μ’ αντήνη που τη λύρα νά μερώσης 
παν τον Όρφέο τη άεριά;...

(Β, 29—30)

β) Proceres, Eoi decora, Zenonis favor, 
quos insolentis arbitros causae lego.
Favete coelo, cujus hand unquam fides 
sic fluctuanti dubia nutavit gradu.
Regnator orbis, regna fundavil Deus,
Regnisque Reges, Regibus sceptri decus, 
sceptro timorem junxit ac fidem sui.
His stare Regno columen aeternum reor.
Quae qui rcvellit, culmen Imperii pari 
trahit ruina. Veniat in forum reus

(V, 1—10)

’Άνθρωπο εις δικαστήριο, άρχοντες, σας καθίζω 
και άπόψασι, ώς βούλεστε, κάμετε σας ορίζω.
Τό νόιιο έκαταπάτησε, τη βασίλειά νά δώαη 
εις των οχίλοώ την μπόρεπι, τον Καΐσαρ νά προδιόση 
ένόηπε με πανουργία' ποια τιμωρία τοΰ μπιίνει, 
ποιος ϋάναιος, λογιάσετε, πατρίκιος σάς τυχαίνει.

(Λ, 216—221)

Εις την δευτεραν περίπιωσιν ανήκουν τα παραδείγματα :

α) Horresce, nate. Vanus imperii favor;
peius merenti melior, infidus bonis.
Affulget Aula? Fulgor occaecat, vide.
Arridet Aula? Casus impendet, time.
Alludit Aula? Lusus illudit, cave.
Haec moneo genitor. Ne levi captus bono 
anhelus Aulae decora fallacis cole.
His te paternae mentis haerendem creo.
Fuge, foeda Regum culmina. Tgrannos fuge

(V, 118 — 126)

Φεύγεr παιδ'ι κι αγάπη μου, μην πλανε&ής ποτέ που, 
γιατί με τούτες τς’ άλυπες καί πένα >9ά σε δέσου' 
ή τύχη ή βασιλική τον άνάρωπο σηκώνει

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ %. β
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130 Φ. Κ. Μπουμπουλίδη

πε δόξες κι είς έναν· καιρό κιόλας τον ταπεινώνει.
Οι δόξες είναι αστραπές, που φέγγον, μα πετονσι, 
κι εις ένα άνοιγοσφάλισμα των αμματιών σκορποναι' 
γυαλί είν’ ή τύχη κι όντας δής και φέγγει τότε αρχίζει 
να τρίζγι καί τη γυάλινη δόξα να διασκορπίζη.

(Δ, 334—341)

3) Haec fata regum. Toll'd ambitio gradum 
quern sors ruina sternal. Imperio impotens 
exurgit animus, inque sidereas volat 
superbus arces, unde sub Stygis vada 
ultima relapsus, solvat aeternum nefas.

(V, 490—494)

Oi δόξες πάσα βασιλείου σκληρόν έτσι περνονσι 
ωσάν οί άνέ/ιοι στο γυαλό τον άμμο όντας σκορπούσα 
V τούτο τον κόσμο ή μοναρχία σά δένδρο ξεφυτρώνει 
κι αγάλια - αγάλια ίλρέφεται, ριζώνει καί ψηλώνει... 
αγάλια - αγάλια ό άν&ρωπος είς τό δένδρο ανεβαίνει 
κι είς τό ψηλότερο κλαδί στέκεται καί προβαίνει 
καί μέσα όπου χαίρεται, άνεμος τό τινάσσει 
καί από ψηλότερο κλαδί πέφτει ’ς τη γή, ταράσσει

(Ε, 373—380)

Γενικώς ειπεΐν ή λογιότης τοΰ λατινικού κειμένου υποχωρεί είς 
τήν δημοτικότητα τοΰ υιρους τής Κρητικής τραγφδίας.

II.—Ε ις την προεκτεδείσαν αρχήν ασφαλώς πρέπει ν’ άποδώσω- 
μεν και τό γεγονός, ότι ό Κρής ποιητής παραλείπει οσα χωρία τοΰ ξέ
νου προτύπου περιέχουν μυθολογικά στοιχεία, προσαρμοζόμενος 5 κατά

5) Είς λόγους προσαρμογής τοΰ Συγγραφέως είς τάς συνΟήκας διδασκαλίας 
δραμάτων, κατά τήν έποχήν του. πρός αποφυγήν σκηνογραφικών δυσχερείων, 
οφείλεται καί ή άπλούστευσις τοΰ σκηνικού διακόσμου, είς τό ελληνικόν εργον, 
παρά τάς αντιθέτους οδηγίας τοΰ συντάκτου τής λατινικής τραγφδίας. "Ας ση- 
μειωάή χαρακτηριστικές ή περιγραφή τοΰ εργαστηρίου τοΰ Μάγου είς τό ερ
γον τοΰ Simotiis :

|F. ίο, ν. 71· η· ι) : «Reducto sipariu apparel Magi officina nigris con- 
vestita. Mensa nigra. Super mensa scrinium nigrum el sphaera caelestis. 
Candela nigra accensa, ranis hircutus ad pcdem mensae vinctus catena. Eu- 
phemianus (= Magus) in sede nigra. Puer nigellus ad ejus pedes sedens in 
terra».
έν αυγκρίσει πρός τήν αντίστοιχον περιγραφήν τοΰ διακόσμου τής αυτής σκη-
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τοΰτο προφανώς εις την ατελή παίδευσιν τών θεατών του' ενίοτε πά
λιν αντικαθιστά ταϋτα δι’ αναλογών εκφράσεων μ’ ενδιαφέρον συχνά 
λαογραφικόν περιεχόμενον :

η) ...Nondum claustra nocturni Jovis
Megaera rupit, agmen En.men i d u m trahens

(I, 20—21)

Μέγαιρα, άκημή δεν εσπασες τον Πλούτωνος τές πόρτες;

(Α, 19)
β) Vis Tygre et Urso et Hydra et inferno cane 

immanius saevire?...
(I, 88-89)

...........................................νά σε τρομάσουν όλοι
και τά ιίεριά, πάσα αν&ρωπος και άκόιιη κ’ οι διαόλυι.

' (Α, 8δ—8(5)

γ) I, veriora disce Rad am an th ο loqui
(I, 177)

Πήγαινε ποΰρι μετ’ αυτό κ' εκεί για μάίλε αλήθεια 
νά λίγης ένοΰ Καίσαοος . . .

(Α, 181 — 182)

δ) Laceretur undique: qualis Actaeona canis 
in mille rictu frusta rabioso dedit, 
talis, age, rapta, velle, praemorde, seca.

(IV, 154 — 1:76)

(οί στίχοι παρολείπονται έν τή ελληνική διασκευή).

ε) Tufuncle vivum, Anaste. Ganym edes minor 
tu militares, Urbiti, ludos para.

(V, 237-238)

To νέκταρ ’Αναστάσιος κι Ουρβίκιος ας κρατοΰσι

(Ε, 37)

III.—'Ο Κρής ποιητής δεν άρκεΐται εις την μη αποδοχήν έν τή 
διασκευή τής τραγφδίας τοΰ Simonis τών λογιωτέρων στοιχείων έκ

νής, έν τη Κρητική τραγφδίζΐ:
[Μετά τόν στί/. Α, 58[ : <Τότες ανοίγει ή ποοσπειτίβα τής πένας καί φαίνε

ται ά Μάγος καί έχει ένα ταονλί όμπροοτά τον, μέ κολλά λίμαοα ά.τάνο) ηέ δανις> 

καί κά&εται είπε μία καδέκλα καί διαβάζει·,
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132 Φ. Κ. Μπουμπουλίδη

φράσεως, άλλ’ εμφανίζει καί ίσχυράν την τάσιν, όπως άποδώση τάς 
περί τών ανθρωπίνων πραγμάτων κρίσεις τών προσώπων τοΰ λατινι
κού δράματος εις τόνον επιγραμματικόν η παροιμιακόν, επηρεασμένος 
βεβαίως εκ τής δλης ατμόσφαιρας καί τοΰ γενικωτέρου πνεύματος ποΰ 
Κρητικού λαοΰ, διακρινομενου διά την ποιητικήν πνοήν, την συνθετι
κήν δΰναμιν καί την στοχαστικήν διάθεσιν.

Καί άλλοτε μέν μεταφράζει πιστώς τό κείμενον τοΰ προτύπου του :

α) ..........................Posnit haec simul Deus
regnum ac timorem.............

(I, 56-57)

Ό κτίστης όπου έκαμε τον κόσμο δλον μόνοι 
έκαμε νά εχον συντροφιά η βασιλιά και 6 πόνος

(Α, 61-62)

β) Aurumque terra trahitur, effulget tamen 
et scabra gemmam concha pretiosam tegit.

(I, 113, 115)

'Από την γην βγαίνει ό χρυσός μά έχει μεγάλη χάρι 
κι ή πεταλίδα ή άσκημη κάνει μαργαριτάρι

(Α, 103—104)
’Άλλοτε δ’ αναπτύσσει δσα θεωρεί οτι συντόμως εκτίθενται εν τφ 

προτυπφ, ώστέ ν’άποδώση τάς ξένας έννοιας διά γνωμικών δίστιχων:

α) .... Tempus alloquium vetat.
Clarescit aether....

(I, 198—199)
Δεν είν’ καιρός νά σοϋ ιό πώ' ίλιορώ πώς ξηιιερώνει 
κι ότι εις τό σκότος γίνεται τό φώς ξεφανερώνει

(Α, 205—206)

β) Ο ! spent caducam
(II, 192) ··■

'Η. έλπίδα είναι ώς αστραπή, που ώσάν τη δης έχάίλη' 
τό πόδι της, όπου έβ ιλε, ποτέ της δεν έστά&η

(Β, 235—236)

γ) ...........................Falsa mendaces ferunt,
(V, 23)

Γλώσσα κακόλογος ποτέ άλήύεια νά μιλήση
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<5έι< ήμπορει ’ς τον κόσμο μας, οοο καιρό και & ζήση.
(Δ. 232-233)

Ενίοτε πάλιν παραφράζει τούς στίχους τοΰ λατινικού κειμένου, 
προσεχών όμως έν τή άποδόσει τής έννοιας τούτων όπως τηρήση τον 
παροιμιακόν τόνον των λαϊκών δίστιχων :

α) Quantus superbos turbo fortunae lares 
hinc inde verset ....

(I, 266—237)

*Ω κακορριζικώταιη τύχη και πώς ψηλώνεις
και με τί τρόπο και σκληρό κιόλας μας ταπεινώνεις !

(Α, 261—262)

β) ..... Saepe mendaci gradus
patuit honoris, verb dum pietas stetit 
procul repulsa ...

(II, 67-69)

Σηκώνει ή τύχη τς’ apadovc, τς’ άγνωστους, πααα ψεύτη 
και ωσάν την πάλα δ φρόνιμος σηκώνεται και πέφτει

(Β, 127-128)

γ) ... Jus perit ....
......... Fidem fefellit Caesar . . .
Obruimur omnes ....

, (IV, 61, 62, 64)

'7/ δικιοσύνη εσβήστηκε κ’ ήγ’άρετή ίχάάη
και οπού γνρίσης δε άωρεΐς παρά μαλιες και πό&η

(Δ, 9—J0)

Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής διασκευής τοΰ ξένου προτύπου 
έπ'ι το λαϊκώτερον είναι ή άπόδοσις τής λατινικής φράσεως :

Sic nos triumpho Bacchus ad cur rum trahat.
Evome bibamus..........

(V, 260- 261)
διά τοΰ δίστιχου ; ...

Της Χιός, της Κρήτης, τώ Χανιώ ή αμβροσία τούτη 
και από την τόση μου χαρά άκράτη πίνω σού τη.

(Ε, 81—82)

IV.—Πολλάκις ό Κρής ποιητής μεταφράζων ή διασκευάζων τούς
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στίχους τής λατινικής τραγωδίας παρεμβάλλει γνωμικά δίστιχα μή αν
τιστοιχούντο εις ανάλογα χωρία τού προτύπου του, ή έκφράζοντα έν
νοια; τοΰ ξένου κείμενοι1, α'ίτινες ήδη ολίγον πρότερον απεδόθησαν 
καί έν τή ελληνική διασκευή :

α) ’’Ετσι ή τύχη τά φτερά τον νοΰ μας πώς σιμτόνει
απάνω εις τ’ άστρα και άξαφνα κιόλας μάς ταπεινώνει !

(Α, 293—294)

β) Στη ρόδα οτέκεις κι άνεμος τη ρόδα οου φυπάει 
και οτανικώ οου, οπού δε ίλές, εσένα έκεϊ πάει

(Γ, 261—262)

γ) "Οποιος τό φώς του έ'χασε, δαον καιρό και ά ζήση 
άνθρωπος δεν εύρίσκεται να τον παρηγόρηση

(Γ, 293—294)

V.—"Αξιόν ιδιαιτέρας παρατηρήσεως είναι δτι πολλά παροιμιακά 
δίστιχα ή άλλαι εκφράσεις, μί| άντιστοιχονσαι εϊς χωρία τοΰ λατινικού 
κειμένου ή ελεύθεροι διασκευαί8 αναλογών φράσεων τοΰ προτύπου 
άπαντώσι και είς άλλα κείμενα τής Κρητικής λογοτεχνίας (Έρωφίλην, 
Έρωιόκριτον, Θυσίαν τοΰ ’Αβραάμ, Γυπαριν, Ρίμαν Θρηνητικήν τοΰ 
Πικατόρου κλ.) ή των δημωδών ρσμάτων, κατά τρόπον δμοιον ή συγ
γενή.

ΖΗΝ. Τά γέλια και τά κλάηματα δμάδι έγεννηάήκ.α

και πάλι ή πρίκα κ’ ή χαρά αντάμα άναίλραφήκα
(Ε, 59-60)

ΕΡΩΦ. Τά γέλια μέ τά κλάϋματα, με τή χαράν ή πρίκα 
μιάν ώραν έσπαρίλήκασι κι δμάδι έγεννη&ήκα

(Γ, 1-2)

ΕΡΩΤ. Μά ’λάχε τούτο γιατρικό, με τή χαράν ή πρίκα 
τά δυο σνγκεραστήκασι δμάδι κι έπμιχτήκα

(Ε, 755-6)

ΖΗΝ Ώϊμ'ε φωτιά δπον ’κάψε μέσα τά σωθικά μου
(Δ, 147)

ΕΡΩΦ. ”Ωφου με ποιά φωτιά ’κάψες μέσα τά αωϋικά μου
(Ε, 409)

ΘΥΣ. ”Ωφου φωτιά πού μ’ εκαψε, ώφου κορμιού τρομάρα
1172) ·)

·) Περαιτέρω έν υποσημειώσει θσ μνημονεύηται έκάστοτε τό χωρίον τής 
λατινικής τραγφδίας, δπερ διασκευάζει ό Κρής ποιητής.
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Λαϊκά στοιχεία έν τφ «Ζήνωνι

ZHN. Παιδί μου, πάψε τον κλαθμόν, κι αυτά δέ σέ φελοΰσι f
(Λ. 322)

ΘΥΣ. Με κλάηματα και με δαρμούς, καηαένη, δέ φελάσαι
(322)

ΓΥΠ. Βοσκοί, τά δάκρυα τά πολλά ποσώς δέ σάς φελοΰσι
(Λ, 129)

ZHN. “Α ίλές τς’ αγάπης τές δροσές, τον πόθον ά Ιλές βοτάνι * *)
(Λ, 77)

ΕΡΩΦ. "Οποιος ποθεί, τοϋ πόθου του σι'ιν πιάση τό βοτιίνι
(Λ, 13)

ZHN. "Ωφου μέ ποιά σκληρότητα σίδερο ακονισμένο 
τέτοιο κεφάλι έθέρισε, άξιο, χαριτωιιένο !

(Γ, 303-1)

ΘΥΣ. "Ωφου μέ ποιάν άποκοτιάν rd δυνηθής ία σφάξης 
τέτοιο κορμί άκριιιάτιστο καί νά μηδέν τρομάξης,

(341—2)

ZHN. Τό φως μου εσκοτείνιααε...
(Α, 193)

ΘΥΣ. Θέλεις το νά σκοτεινιασθοΰν τά μάτια σου, τό φώς σου
(343)

ΕΡΩΦ.
(Λ. G)

ZHN. Νά δη τό πρόσωπο χλομό τά μάτια του κλαημένα
(Β. 317)

νά ’χη κλιτό τό πρόσωπο, περισσά πικραμένος *

ΘΥΣ.

(Β, 320)

Τό πώς εδά παρά ποτέ είν’ άπσχλτομιασ μ ένο
(414)

γιά κείνο κείτεσαι κλιτό καί παοαπονεμένο
(418)

ΕΡΩΓ. Κλιτός πολλά και ταπεινός, χλωμός και μαραμένος
(Α, 1103)

') Absiste, nate; fundis incassum preces (V, iio).
8) Vin’ te libido vastet et Veneris puer ? (I, 80).
*) Horror capillos obruet, vultum dolor

teget ora fletus, latera singultu gement (II, 315—·'>)·
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136 Φ. Κ. Μπουμπουλίδη

ΖΗΝ. ’Απ’ τό κεφάλι δέ μπορεί τρίχα, ποτέ νά πέαη 
δίχως την ίέεϊκήν βουλήν...

(A, 156-7)

ΡΙΜ. ΘΡΗΝ. Λεν πέφτει ψύλλον είς την γην, εκ το δενόρον απάνω 
άνόριστα τοΰ άφεντόε, καάώς καταλαμβάνω

(362)

ΘΥΣ. Φύλλο δεν πέφτει έκ τδ δέντρο χωρίς το έλέλημά τον
(986)

ΖΗΝ. ’Ωφον, παιδί τής δυστυχίας '°....
(Β, 395)

ΘΥΣ. ’Ώφον, παιδί τς’ νπακοής 
(347)

ΖΗΝ. Γης τύχης τον παντοτινό κύκλο τόνε καρφώνω
(Β, 98)

Τον κύκλο βλέπω έγύριοεν ή τύχη ώς έπε&ύμου “
(Ε, 191)

ΕΡΩΦ. Άνέν κ’ οι κακορρίζικοι τον κύκλον έμποροΰοαν 
τοΰ ριζικόν μέ τα σκοινιά δεμένο νά κρατούσαν 
γη άνέν κ’ η τύχη οάν τροχός δεν ήάελε γυρίζει

(Α, 559—61)

ΕΡΩΤ. Τοΰ κύκλου τα γυρίσματα π' άνεβοκατεβαίνου
και τοΰ τροχού, π’ ώρες ψηλά κι ώρες στα βάέλη πηαίνου

(Α, 1-2)

ΖΗΝ. * Ω τύχη κακορρίζικη, τύχη άσβολωμένη * 12 * * *
(Ε, 287)

ΑΙΑΝΤΙΝ. Τύχη κακή, τύχη στραβή, τύχη μου άσβολωαένη 18

ΖΗΝ. Τό σίδερο μέ τη φωτιά μερώνει κι απαλαίνει
μά ή καρδιά του αύτοννυΰ αγριεύει καί σκληραίνει

(Δ, 25-26)

ΜΑΝΓ. Τό σίδερο λογίζεται ’ς τοΰ σίδερα τ’ άμόνι

μά ή γνώμη τον εκειά βαστά και δέν άνελιγώνει “.

,0) Miserande puer!............... (II, 381).
*’) Tandem volutam cerno fortunae rotam (V, 315).
12)............... Heu! fata improba! (V, 422).
“) Μαρίας Λιουδάκη: «Λαογραφικά Κρήτης. Τόμος Α'. Μονηνά

δες». Έν ΆΟ-ήναις [1936], σελ. 177·
“) Μαρίας Λιουδάκη, ενθ’ άνωτ. σελ. 216.
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Λαϊκά στοιχεία έν τφ «2ήνωνι 13?

Είναι πιθανόν ή όμοιότης τών στίχων να μη οφείλεται εις άμεσον 
μίμησιν συγχρόνων έργων—ά'τινα πάντως ως προγενέστερα πρέπει νά 
έγνώριζεν ό ποιητής τοΰ «Ζήνωνος»—δεδομένου δτι τινές τούτων α
ποτελούν ίσως κοινούς τόπους καί έχουν λαϊκήν τήν προέλευσιν 15.

"Άλλως τε παραδείγματα στίχων επαναλαμβανομένων εις πλείονας 
συνθέσεις τής Κρητικής Σχολής έχομεν ήδη. εκ των άναφερομένων εις 
τα διάφορα έργα ερευνών.

Ώς δμοις όρθώς διετυπώθη te, προς συναγωγήν ασφαλών παρατη
ρήσεων επί ιού ζητήματος τής σχέσεως τών διαφόρο^ν ποιημάτων τής 
Κρητικής λογοτεχνίας καί τών αμοιβαίων επιδράσεων είναι ανάγκη νά 
προηγητθή διεξοδική μελέτη όλων τών Κρητικών κειμένων.

ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ιί) Εις τά λαϊκά επίσης στοιχεία πρέπει νά κατατάξωμεν καί στίχους μέ 
παρομοιώσεις, ώς αΐ επόμενοι :

Και ωσάν τά ψάρι ’ς το γιαλό που πιάνονσι αφαράασεις (Δ, 52)
Σαν κρύο νερό δροοίζει με σήμερα ή έμιλιά σου (Γ, 44)
Ώαά ξυράφι ή γλωσσά του η σφάξε την καρδιά μου (Γ, 183)
Τ' αγρια ΰεριά ΐλοσρώντάς με τρέμουσι ωσάν καλάμι (Ε, 234) 

Ακόμη τήν χρήσιν τών «αδυνάτων» : 

α) Πώς είναι μπορεζάμενο τ’ άχολο περιστέρι

νά &έλη νά 'χη ό κόρακας όγιά δικό του ταίρι; (Β, 411—412) 

Πρβλ. καί τούς στίχ. 81 - 83 τών έκδ. υπό Μ. Μανούσακα «'Ανεκδό
των Ίντερμεδίων τοΰ Κρητικού Θεάτρου» (περ. «Κρητικά Χρονικά» τόμ. Α', 
1947, σελ. 557):

Το περιστέρι νά σμιχτή μαζί με το ξιφτέρι
τά δυο νά κάμουοι πουλιά καί νά γενοϋσι ταίρι
κι οχι ποτέ άλλη άγαπητική νά μπή ατό λογισμό μου.

β) ΙΊρώτας τοΰ ήλιου ύλέλει Ιδης τς' ακτίνες ματωμένες
κι οί μέρες νά γενούσινε νύκτες σκοτεινιασμένες 
παρά κιανεις ’s τό πρόσωπο τοϋτο μου νά άρχίαη 

’ς κα&ώς μιλεΐς, ώ πρέντζιπε, νά με κατηγορήση (Γ, 115—118)

Περί τών «αδυνάτων» ίδ. κυρίως: Στ. Δεινάκι: «Περί τίνος λεκτικού 
σχήματος άπαντώντος είς τά Κρητ. ποιήματα Έρωφίλην καί Γύπαριν καί άλλα 
δηιιώδη νεοελληνικά ποιήματα καί δίστιχα». Περ. «Χριστιανική Κρήτη» έτ. Β', 
1915, σελ. 425 - 436.—Φ αίδωνος Κουκουλέ: «Συμβολή είς τήν Κρητικήν 
λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας» Περ. «Έπετηρίς Εταιρείας Κρητ. Σπουδών» 
τόμ. Γ', 1940, σελ. 72 κ. έξ. “1δ. ακόμη: I. Μαρκαντιύνη: «Τά αδύνατα ή 
αμήχανα εϊς τήν δημοτικήν ποίησιν» Περ. «Ελληνική Δημιουργία» τόμ. Θ', 
σελ. 725-731.

1β) Γεωργίου Θ. Ζάρα: «Περί τάς πηγάς τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ». 
Έν ’Αθήναις 1945, σελ. 43.
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