
Β ΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Γ. Μέγα·. 'Η θυσία τοϋ ’Αβραάμ, κριτική εκδοσις άναθεωρη- 
θεΐσα, Άθήναι, 1954.

‘Υπό τοϋ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Γεωργίου Α. 
Μέγα έγινε νέα εκδοσις τοΰ κρητικοϋ δράματος, τοΰ οποίου ή πρώτη 
κριτική έκδοσις, παρασκευασθεϊσα υπό τοΰ ίδιου, είδε τό ωώς τό 1943. 
Δεν πρόκειται δμως απλώς περί νέας εκδόσεως, άλλα περί άναθεωρή- 
σεως τής παλαιοτέρας, τόσον ώς προς τήν μορφήν τοΰ κειμένου, όσον 
καί ώς προς τάς απόψεις σχετικώς μέ τό πρόσωπον τοΰ ποιητοΰ. 
Έκτος τουτου παρέχονται καί νέα στοιχεία, έλθόντα τελευταίως εις 
φώς, σχετικά μέ τήν πρώτην έντυπον έκδοσιν καί τόν πρώτον εκδό
την τοΰ έργου.

'Ως γνωστόν, ή εκδοσις τοΰ 1943 είχε προκαλέσει συζήτησιν μετα
ξύ τοΰ εκδότου κ. Μέγα, καί τών κ. κ. Γεωργίου Ζώρα καί Έμμαν. 
Κριαρδ, περί τής αξίας τοΰ νανιανοΰ χειρογράφου διά τήν κριτικήν 
άποκατάστασιν τοΰ κειμένου, περί τής σχέσεως τοΰ κειμένου προς τό 
ιταλικόν πρότυπον τοϋ δράματος, περί τής ταυτίσεως τών ποιητών τής 
«Θυσίας» καί τοΰ «Έρωτοκρίτου» καί περί τής χρονολογικής προτε- 
ραιότητος τής «Θυσίας» έναντι τοΰ «Έρωτοκρίτου»'.

Ή παροΰσα εκδοσις περιλαμβάνει, ώς καί ή τοΰ 1943, βιβλιογρα
φίαν, εισαγωγήν εκτενή, κείμενον, σημειώσεις καί γλωσσάριον. Είς 
τήν εισαγωγήν εξετάζονται αί βενετικά! εκδόσεις τής «Θυσίας», τά 
σωζόμενα χειρόγραφά, τό σύστημα τής διά λατινικών ή ιταλικών χα
ρακτήρων γραφής, ό καταρτισμός τοΰ κειμένου, ή γλώσσα, ή στιχουρ
γία, τό χρονολογικόν ζήτημα καί τό τοΰ ποιητοΰ, ακολουθεί δέ άνά- 
λυσις τοΰ δράματος καί μελέτη τής σκηνικής διαρθρώσεως αυτοΰ ώς 
καί τής ψυχολογικής διαγραφής τών χαρακτήρων. Εξετάζεται επίσης 
ή σχέσις τοΰ έργου προς τά μεσαιωνικά μυστήρια, τό πρόβλημα τών 
πηγών τής «Θυσίας», τό πρότυπον αυτής, τά εν τφ έργψ ελληνικά 
λαϊκά στοιχεία καί ή σχέσις του προς τόν ελληνικόν λαόν.

Έν κατακλεΐδι προστίθεται νέον κεφάλαιον περί τής πρώτης εκδό
σεως τής «Θυσίας». Τό κεφάλαιον τοΰτο, βασιζόμενον είς άνακοίνωσιν

') Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν είς Μ. Μανοΰσακα, Κριτική βιβλιο
γραφία τοΰ «Κρητικού Θεάτρου», Έλλην. Δημιουργία, τ. 12 (1953), σελ. 104 
• 106.
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τον S. Salaville’, παρέχει την λύσιν τοΰ ζητήματος της πρώτης 
βενετικής έκδόσεως τής «Θυσίας», γινόμενης to 1696 υπό τού τυπο
γράφου Νικολάου Σάρρου καί τοΰ κρητός Μάρκου - Μαξίμου Μαρά, 
ηγουμένου τής έν Ζακύνθιμ μονής τής Άναφωνητρίας, έργασθέντος 
ως έπιμελητοϋ τής έκδόσεως. Έχομεν οΰτω μετά τον ’Αμβρόσιον Γρα· 
δενΐγον καί δεύτερον λ άγιον κρήτα κληρικόν έργασθέντα εις την 
δημοσίευσιν κρητικών δημωδών έργων \

Τά δυο έν χφ. κείμενα τής «Θυσίας», το τοΰ νανιανοϋ κωδικός 
καί το τής βιβλιοθήκης Κολυβά, αξιολογούνται υπό τοΰ έκδοτου, ύπο- 
στηρίζοντος δτι ιό μέν Κολυβά έλάχιστα διαφέρει τοΰ κειμένου 
τών έντυπων έκδόσεων (σελ. 21), το δέ έτερον, τό νανιανόν, είναι έρ 
γον κρητικοΰ έχοντος εΰχέρειάν τινα εις την ρίμαν, άλλα συνάμα α
μαθούς καί άμοιρου ποιητικής αίσθήσεως, δστις έφθειρε πλείστους 
στίχους έν τή προσπαθεί? νά διορθώση αυτούς, άλλους παρέλειψε 
κ.λ. (σελ. 31).

’Ακολουθεί έπανεξέτασις τοΰ προβλήματος τής γνησιότητος χωρίων 
τοΰ νανιανοϋ χγ. μη υπαρχόντων εις τάς έκδόσεις, των οποίων ή γνη- 
σιότης ειχεν ύποστηριχθή υπό τοΰ καθηγ. κ. Γ. Ζώρα λόγιρ άντιστοι- 
χιών προς χωρία τοΰ ιταλικού προτύπου τής «Θυσίας» 4. Έκ τών άμ- 
φισβητουμένων χωρίων άλλα μέν φαίνονται όρθώς άθετηθέντα υπό 
τοΰ έκδοτου, ως τό μεϋά τον στ. 14 άμε στη γη τη μορεφτή, ιό μετά 
τον στ. 160 ετούτο είναι τό κρυφό κ.λ., τινών δμως ή άναλογία 
προς τά άντίστιηχα χωρία τοΰ ίταλικοΰ προτύπου είναι τοιαύτη, ώστε 
νά δημιουργή υπόνοιαν γνησιότητος, ώς τό μετά τον στ. 206 :

εκάτεχα «’ ίΰώρουν το mb; οι γυναίκες εχου 
νον αχαμνό, καρδιά μικρή, μυστήρια δεν κατέχου

άντιστοιχοΰν προς τό τοΰ Isach :
Sapea bene

ch’ ella, ch’ e donna, e ha il cor pin infermo e molle...

a) Πβ. Deux Cretois etablis a Venise au XVIIe siecle, ΕΕΒΣ, ΚΔ', 
σελ. 351 - 364.

*) Ώς ό Γραδενΐγος και ό Μαρας είχε διατελέσει επί εν διάστημα διδά
σκαλος της Σχολής τής ελληνικής κοινότητος τής Βενετίας, υπό δέ τοΰ λογίου 
’Αναστασίου Γορδίυυ τοΰ άφιερώθησαν δύο επιγράμματα είς άρχαίαν ελληνι
κήν, όπου άποκαλεΐται «σοφίην με&έπων* *, S. Salaville, ενθ·’ άνωτ , σελ. 
363. Είς τό δεύτερον επίγραμμα διορθωτέον αντί ιερών προγόνων Ιρόν δς 
όρνος εφυ : ΐρνος. Είς τό επίγραμμα τοΰ ίδιου Γορδίου πρός τόν Γρη-
γόριον Μαρδν, γραπτέον αντί Γρηγορίον Μαρά: Iρηγορίοιο διά τό μέτρον.

4) Βλ. καί Γ. Μ έ γ α, Κείμενον καί γλώσσα τής «Θυσίας τοΰ Αβραάμ», 
άνάτυπον εκ Ν. 'Εστίας, 39 (1946), τεύχη 452 - 4).
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'Ως άλλως δέχεται και 6 κ. Μέγας (σελ. 88) δεν φαίνεται πιθανόν αί 
άναλογίαι να όφείλωνιαι είς τό δτι δ άντιγραφεύς και διασκευαστης 
της ελληνικής «Θυσίας» ειχεν ίπ’ δι^ει του τό ιταλικόν πρότυπον.

Οι στίχοι τοΰ χγ. μετά τον στ. 74: οηκώνεται.,,.κι ανάφτει τό 
καντήλι δΰνανται νά αποδοθούν εις τό οιι δ διασκευαστης κατέστη- 
σεν έμμετρον πεζήν σκηνικήν οδηγίαν τοΰ αρχικού ελληνικού κειμέ
νου, περιλαμβάνουσαν, ώς τό ιταλικόν, και τό άναμμα τοΰ καντηλιού, 
τό όποιον παρελείφθη είς την δδηγίαν τών εντύπων εκδόσεων.

’Αξιόλογος είναι άω’ ετέρου ή αντιστοιχία τοΰ χωρίου μετά τον 
στ. 270 ποια μάτια να τό όυναοτοϋ προς τό τοΰ ιταλικού προτύπου 
chi potrd riguardar, αλλά καί ορθή ή παρατήρησις τοΰ κ. Μέγα 
(σελ. 37) δτι τό χοιρίον τού ιταλικού προτύπου ανήκει είς τα χορικά, 
παραλειπόμενα ώς γνωστόν είς την «Θυσίαν». (Είς τό ώς άνω άμφι- 
οβητούμενον χωρίον άπαντά και δ επτανησιακός — οΰχί κρητικός — 
τύπος χεΐλά). Όρθώς επίσης ζητεί δ κ. Μέγας νά λαμβάνεται ΰπ’δψει 
ώς κριτήριον γνησιότητος καί «ή αισθητική αξία» των στίχων (σελ. 
43, 45). Οΐ πλεΐστοι των άθετουμένων στίχων είναι πράγματι μέ
τριοι.

Περί τής δι’ ιταλικών χαρακτήρων γραφής ελληνικών κειμένων δέ
χεται δ εκδότης (σελ. 54 - 55) δτι «είς την επικράτησιν τής συνήθειας 
ταύτης δεν είναι αμέτοχος ή καθολική εκκλησία». «Έν Κρήτη, δπου 
ή θρησκευτική πίεσις ήτο μεγάλη(...)ή εισαγωγή τοΰ συστήματος τού
του άπέβλεπεν είς τό νά καταστήση δυσχερή τήν άνάγνωσιν ελληνικών 
βιβλίων καί ν’ άπομακρύνη ολίγον κατ’ ολίγον τούς κατοίκους αυτής 
από τής ελληνικής παιδείας καί τής ’Ορθοδοξίας». Ή παραδοχή τής 
άπόψεως αυτής δυσχεραίνετοι έκ τοΰ δτι κατά τήν εποχήν τής έξαπλώ- 
σεως τού συστήματος τής δι’ ιταλικών χαρακτήραιν γραφής των ελλη
νικών, δηλαδή κυρίως κατά τον ΙΖ' αιώνα, ή καθολική προπαγάνδα 
παρουσιάζεται Ιν Κρήτη έξησθενημένη λόγφ τής ζωηράς άντιδράσεως 
δχι μόνον τοΰ ορθοδόξου στοιχείου, αλλά καί αυτών τών έν Κρήτη 
βενετικών αρχών, αί δποΐαι έπιθυμούσαι νά εξασφαλίσουν τήν ανο
χήν τών εγχωρίων, επί τη προβλέψει τουρκικής έπιθέσεως, τηρούν τα
κτικήν άντιπαπικήν. Κατά τό διάστημα τούτο ή ’Εξουσία επανειλημ
μένος περιώρισεν έν Κρήτη τάς προσηλυτιστικός ένεργείας τής Ρώμης 
καί τάς υπερβασίας τοΰ έν Κρήτη λατινικού κλήρου, άπηγόρευσε τήν 
κυκλοφορίαν τών ορών τής Συνόδου τής Φλωρεντίας, ήρνήθη είς τήν 
λατινικήν έκκλησίαν τό δικαίωμα τής έπεμβάσεως εις υποθέσεις τών 
ορθοδόξων καί ήμπόδισε τήν Ίεράν Έξέτασιν νά καταδιώκη Γραι
κούς. Χαρακτηριστική είναι, καίτοι μή πραγματοποιηθεΐσα, ή άπόφα- 
σις τού Συμβουλίου τών Αέκα έν έτει 1575 περί έγκαταστάσεως δρθο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:34 EEST - 54.161.213.156



526 Βιβλιοκρισίαι

δόξου Συνόδου Ιν Κρήτη, ή κατά τά τέλη τοΰ ΙΣ'Γ' αϊώνος ρήξις τοΰ 
Λατίνου αρχιεπισκόπου προς τον Βενετόν Δοΰκα τής Κρήτης, άφορι- 
σθέντα υπ5 αΰτοϋ, ή βιαία απομάκρυνσις τών Ιησουιτών έκ Κρήτης 
καί ό άπειληθείς εν έτει 1606 βενετοπαπικός πόλεμος6. Παραλλήλως 
παρατηρεΐται ή μεγίστη άκμή των εν Κρήτη ορθοδόξων μονών, κέν
τρων ελληνικής παιδείας.

Επειδή λοιπόν κατά την τελευταίαν φάσιν τής βενετοκρατίας εν 
Κρήτη ή θρησκευτική πίεσις δέν ήτο μεγάλη, ούτε ή καθολική προ
παγάνδα έντονος, θεωρώ άπίθανον δτι ή χρήσις τοΰ ιταλικού αλφαβή
του προς άπόδοσιν τής ελληνικής οφείλεται εις προσηλυτιστικός ένερ- 
γείας τοΰ παπισμού. Έκτος τούτου είναι λογικόν νά ύποθέσωμεν δτι 
ή χρήσις τής ιταλικής γραφής εις προπαγανδιστικά παπικά βιβλία 
προϋπέθετε τήν γνώσιν τοΰ ιταλικού αλφαβήτου υπό τών οΰτω προ 
σηλυτιζομένων. Ποιον αποτέλεσμα θά είχε προσηλυτισμός ένεργούμε- 
νος διά γραφής ασυνήθους ;

Τό φαινόμενον μάλλον πρέπει νά άποδοθή είς τό δτι ή μόρφωσις 
έν τη βενετοκρατουμένη Κρήτη ήτο κυρίως ιταλική, καί οί σπουδάζον- 
τες εκ τών άνωτέρων κοινωνικών στρωμάτων, Βενετοί ή "Ελληνις· 
έφοίτων είς Ιταλικά κυρίως σχολεία, καί, έν Ίταλίφ, είς ιταλικά Γυ
μνάσια. (Προς τήν ελληνικήν έξοικειοΰντο κυρίως οί άκολουθοΰντες τό 
εκκλησιαστικόν στάδιον ή άνιθρωπισιικάς σπουδάς). Λίαν διαφωτιστι- 
καί είναι έν προκειμένφ αί τελείως ανάλογοι συνθήκαι αί έπικρατοΰ- 
σαι μέχρι τοΰ ΙΘ' αϊώνος είς τά Επτάνησα, δ που, ώς γνωστόν, οί 
εΰγενεΐς είχον μόρφωσιν κυρίως ιταλικήν καί έδυσχεραίνοντο εις τήν 
χρήσιν τών ελληνικών χαρακτήρων, καί τήν τήρησιν τής ελληνικής ορ
θογραφίας καίτοι ορθόδοξοι και “Ελληνες. Γνωστή είναι ή περίπτω- 
σις τοΰ Σολωμοΰ.

Διά τον καταρτισμόν τοΰ κειμένου ό έκδοτης «έθεσεν ως βάσιν τάς 
διά τοΰ τύπου γενομένας έκδόσεις καί δή τήν έκδοσιν Βόρτολι» (σελ. 
57), ένισχυομένας έκ τής συμφωνίας προς τό ατελές μαρκιανόν χειρό
γραφον. Τά κρητικά στοιχεία τών βενετικών εκδόσεων έθεωρήθησαν 
κατά κανόνα γνήσια, προτιμηθέντα καί έναντι ομοίως κρητικών τύ
πων τοΰ χγ. Πάντως έν συγκρίσει προς τήν πρώτην έκδοσιν ό εκδό
της παρεδέχθη είς πλείονας περιπτώσεις γραφάς τοΰ μαρκιανοΰ χει

6) Περί τούτων βλ. Eva Tea, Saggio sulla storia religiosa di Can- 
dia dal 1590 al 1630, Atti del R. Istituto Veneto, 1912 - 13, t. LXX1I. 
κυρίως σελ. 1379 - 1595, Άρχ. ’Αγαθάγγελου Ξηρουχάκη. Περί 
παραμονής ορθοδόξων 'Ελλήνων επισκόπων έν Κρήτη. «Κρητικά! Μελέται», 
Α', 1933, σελ. 287 έξ., Fr. Moresini, Relazione, είς Σπανάκη, Μνη- 
μνεϊα Κρητικής Ιστορίας, II, σελ. 110 - 122.
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ρογράφου. Πάσαι ηί διάφοροι γραφαί έκάστης πηγής τού κειμένου 
παρέχονται είς τδ κριτικόν ύπόμνηαα, συζητούνται δε ωρισμένα κρι
τικά προβλήματα εις τάς άκολουθούσας το κείμενον σημειώσεις.

Ό κ. Μέγας άπέφυγε νά προσδώση εις το κείμενον γλωσσικήν 
ομοιομορφίαν επί τη βάσει άλλων κρητικών έργων, επικαλούμενος 
(σελ. 56, σημ. I)6 γνώμην τοΰ Ν. Πολίτη, σχετικήν προς διορθιόσεις 
τοΰ Στεφάνου Ξανθουδίδου εις τον ποιυτήν Σαχλίκην, καθ’ ήν «καί 
σκόπιμοι μεταβολαί (γλωσσικών τύπων) έν δημοτικοίς κειμένοις είναι 
συνηθέσταται καί σπανίως έν αΰτοΐς παρατηρεΐται πλήρης συμφωνία 
τοΰ γραπτού λόγου προς τόν προφορικόν. Προέρχονται δε κατά το 
πλεΐστον αί μεταβολαί αύιαι εκ τής έπηρείας τού σχολείου». 'Ο κ. 
Μέγας αναφέρει επίσης γνώμην τού Laurand, καθ’ δν «ή βαθύτερα 
μελέτη ιού ύφους των συγγραφέων άφήκε νά διαφαίνεται παντού ή 
πολυτυπία έναντι τής ομοιομορφίας. "Οθεν δεν είναι ορθόν νά θέλω- 
μεν ν’ άποκαθιστώμεν παντού τούς αυτούς τύπους».

Αί παρατηρήσεις αύταί είναι όρθαί ως προς τόν Σαχλίκην καί τούς 
άλλους πρωίμους Κρήτας στιχουργούς, άλλ’ ή «Θυσία» ανήκει είς τήν 
μετά το 1600 όμάδσ των κρητικών έργων, ή οποία χαρακτηρίζεται 
από τήν καθαρότητα καί παγιότητα τού γλωσσικού Ιδιώματος. 'Η άπο- 
κατάστασις τού χαρακιήρος τούτου, δεν θά άπετέλει σφάλμα, προκειμέ- 
νου περί έργου γλωσσικώς παγίου, ως ή «Θυσία». Ή επήρεια τής 
γλώσσης τού σχολείου καί τής εκκλησίας επί τού ποιητού τής «Θυσίας» 
ήτο όχι μεγαλύτερα, άλλ’ ασφαλώς πολύ μικροτέρα ή επί τών παλαιο- 
τέρων ποιητών. "Αλλως ό ίδιος ό κ. Μέγας (σελ. 20) δέχεται δτι αί 
βενετικά! έκδόσεις είσήγαγον είς τό κείμενον λέξεις καί τύπους «οί 
οποίοι δεν είναι στοιχεία αρχικά τού ποιήματος», ως κρυφά καί κρυ
πτά αντί κο«ρφά, πίκρα αντί πρίκα, σϋ αντί στ, πλιό και τον αντί 
μπλιό καί ντου, τους αντί τσι κ.λ. "Αν δεχώμεθα όμως δτι οί τύποι 
ούτοι δεν ανήκουν εις τό αρχικόν κείμενον, διατί νά μη τούς άπομα- 
κρύνωμεν; (Τήν άποκατάστασιν τής ομοιομορφίας ώρισμένων τύπων 
είς τόν Έρωτόκριτον ύπεστήριξε πειστικώς ό Ξανθουδίδης, Έρωτόκρ. 
μεγ. έκδ. σελ. 383).

Έν τη μελέτη τής γλώσσης τής «Θυσίας» ό κ. Μέγας απομονώνει 
μέ μεγάλην ακρίβειαν τά χαρακτηριστικώτερα γνωρίσματα τού ανατο
λικού κρητικοΰ ιδιώματος τά άπαντώντα είς τήν «Θυσίαν», ως καί με
ρικούς αρχαϊσμούς δικαιολογούμενους έκ τής θρησκευτικής ύποθέσεως 
τού έργου (σελ. 60 - 63). ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι ή παρατή- * 39

“) Γίβ. «Κείμενον καί γλώσσα τής Θυσίας», άνάτυπον έκ τής Ν. Εστίας
39 (1946), σελ. 17 - 18.
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ρησις περί ώρισμένων λογιών λέξεων τής «Θυσίας», at όποΐαι απαν
τούν καί εις το 22 κεφ. τής Γενέσεως. Και ή Επίσης μεθοδική χρονο
λογική έξέτασις τών γλωσσικών στοιχείων καταλήγει εις έπιβεβαίωσιν 
των παρατηρήσεων τοΰ Ξανθουδίδη περί όιιοιότητος κατά την γλωσ' 
σικήν μορφήν προς τον Έρωτόκριτον.

Ώς προς την στιχουργίαν τοΰ έργου ό κ. Μέγας αναθεωρεί τάς 
απόψεις, τάς οποίας έξέφρασεν εις τήν πρώτην έκδοσιν, εύρίσκων τά>- 
ρα μεγάλας στιχουργικάς αναλογίας μεταξύ «Θυσίας» καί «Έρωτοκρί- 
του» καί μάλιστα ανάλογους περιπτώσεις στιχουργικών άτελειών ή 
άδειων, ών παρέχει μακρόν πίνακα (σελ. 6δ - 66, σημ. 3).

Τήν χρονολογίαν ποιήσεως τής «Θυσίας» θέτει 6 κ. Μέγας μεταξύ 
τοΰ 1586, οπότε το πρώτον έτυπώθη ιό πρότυπον αυτής, ό Isaeh τοΰ 
L,· Groto, καί τοΰ 1635, οπότε, κατά τον εκδότην, άντεγράφη αυτή, 
καί άκριβέστερον μεταξύ 1610, διε περίπου θά είχε διαδοθή εν Κρή
τη τό έργον τοΰ Groto, καί 1630. Ή χρονολόγησις αυτή είναι πράγ
ματι ή πιθανωτέρα.

Ώς προς τό ζήτημα τής ταυτίσεως τών ποιητών τής «Θυσίας» καί 
τοΰ «Έρωτοκρίτου» ό κ. Μέγας δέχεται ορθότατα δτι άποχρώντα λό
γον υπέρ τής αποδοχής τής ύποθέσεως αυτής άποτελοΰν μόνον χωρία 
καί στίχοι κοινοί εις τά δυο ποιήματα, καί δχι αί κοιναί εις αυτά 
«σπάνιαι» λέξεις ή μεταφορικοί εκφράσεις. Τών κοινών αυτών χωρίων 
παρέχει ό κ. Μέγας πίνακα καταλαμβάνοντα τρεις σελίδας (70 - 72), 
χαρακτηρίζει δέ το φαινόμενον αυτό «εκπληκτικόν, μή παρατηρούμε- 
νον είς τοιαύτην έκτασιν μεταξύ άλλων έργων τής κρητική: ποιήσεως». 
Προς έξήγησιν ό κ. Μέγας προτείνει ή παραδοχήν τοΰ Ιδιου ποιητοΰ, 
τοΰ Βιτζέντζου Κορνάρου, ή θεληματικήν μίμησιν υπό ετέρου ποιη- 
τοΰ, ή συμπτωσιν έκφράσεως δυο διαφόρων ποιητών.

Ώς προς τήν παραδοχήν τοΰ Κορνάρου ώς ποιητοΰ τής «Θυσίας» 
ό κ. Μέγας εκφέρει τώρα γνώμην διάφορον τής έκφρασθείσης είς τήν 
πρώτην έκδοσιν (α' εκδ., σελ. 40, β' έκδ., σελ. 73 - 5). Δεν θεωρεί 
πλέον άπίθανον τήν υπό τοΰ αύτοΰ ποιητοΰ ποίησιν έργου θρησκευ
τικού καί ετέρου λυρικού καί ερωτικοΰ κατά δύο διαφόρους φάσεις 
τοΰ βίου αύτοΰ, στηρίζει δέ τήν άποψιν αυτήν διά λίαν πειστικών 
επιχειρημάτων. 'Ομοίως αίρει ενστάσεις βασιζομένας είς δήθεν δια
φοράς τής στιχουργίας καί ρίμας, δέν αποδίδει δέ πλέον μεγάλην ση
μασίαν είς τό δτι ό Κορνάρος δέν αναφέρει τήν «Θυσίαν» εις τον επί
λογον τοΰ «Έρωτοκρίτου» ώς έτερον έργον αύτοΰ.

Πάντως ό κ. Μέγας, θεωρών πιθανήν τήν ταύτισιν τοΰ ποιητοΰ 
τών δύο έργοιν, δέν αποκλείει καί τήν περίπτωσιν τής μιμησεως, συ
νειδητής ή ασυνειδήτου, λόγφ τής όμοιογενείας καί τής αύτεπαναλή-
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ψεως τής χαρακτηριζοόσης τάς δημιουργίας τής κρητικής λογοτεχνίας, 
καί ήτις παρατηρεϊται και μεταξύ άλλων έργων. Ενταύθα άπυφασι. 
στικήν σημασίαν δυναται νά έχη ή παρατήρησις τού ιδίου τού κ. Μέ- 
γα, δτι μεταξύ «Θυσίας» xui «Έρωτοκρίτου» παρατηρούνται παραλ- 
ληλίαι εις πολύ μεγαλυτέραν κλίμακα ή μεταξύ άλλων έργων τής κρη
τικής λογοτεχνίας.

Διά την προτεραιότητα τής «Θυσίας» ή τού «Έρωτοκρίτου» δ κ. 
Μέγας άναφέρει τάς διισταμένας γνώμας των καθηγητών Έμμ. Κρια- 
ρά καί Γ. Ζώρα, τού μέν πρώτου εύρίσκοντος κοινά χωρία «Έρωτο
κρίτου» — «Θυσίας» προερχόμενα εκ τού Paris et Vienne (καί ύπο- 
δεικνυοντα προτεραιότητα τού «Έρωτοκρίτου»), τού δέ δευτέρου εύ
ρίσκοντος κοινά χωρία «Θυσίας» — «Έρωτοκρίτου» προερχόμενα εξ 
αντιστοίχων χωρίων τού Isach (καί ύποδεικνυοντα προτεραιότητα τής 
«Θυσίας»). ’Έναντι τών απόψεων τούτων ό κ. Μέγας μένει δρθώς επι
φυλακτικός, δεχόμενος μετά τού κσθηγ. Λ. Πολίτη οτι κυρίως εξ εσω
τερικών τεκμηρίων, γλωσσικών καί τεχνικών, θά λυθή τό ζήτημα. Τάς 
απόψεις τού καθηγ. Λ. Πολίτη περί μεγαλυτέρας ώριμότητος τού 
«Έρωτοκρίτου» φαίνεται δτι αποδέχεται. Προς την άποψιν αυτήν α
ποκλίνω καί εγώ.

’Ακολουθεί άνάλυσις τής ύποθέσεως τής «Θυσίας» καί λίαν ενδια
φέρουσα σκηνική μελέτη, εις τήν οποίαν εκτίθενται καί ώρισμέναι 
παρατηρήσεις επί τής πιθανής μουσικής τής «Θυσίας». ΑΙ άναφερό- 
μεναι εδώ (σελ. 86) «αναμνήσεις» τού Γ. Αιανουδάκη περί χωριστών 
μελωδιών τών μερών τού ’Αγγέλου, τού ’Αβραάμ, τής Σάρρας, εκ 
τών οποίων άλλαι μέν ώμοίαζαν μέ «στρατιωτικά εμβατήρια», καί άλ 
λαι μέ «μοιρολόγια», είναι απίθανοι, καί αντίθετοι προς δ,τι μέχρι 
σήμερον γνωρίζομεν σχετικώς μέ τήν λαϊκήν ραψώδησιν τών κρητικών 
έργων. Ώς προς τήν ψυχολογικήν μελέτην τών προσώπαιν ακολουθεί 
ό κ. Μέγας τον Ψυχάρην.

'Ως προς τήν σχέσιν τής «Θυσίας» προς τά μεσαιωνικά «μυστή
ρια» τάσσεται ό κ. Μέγας, ώς εις τήν πρώτην έκδοσιν, δρθώς εναν
τίον τής άπόψεως τής συνδέσεως αυτής προς εκείνα. Πάντως εξετάζει 
μέ προσοχήν τάς πιθανάς περιπτώσεις θρησκευτικού δράματος παρά 
τοΐς Βυζαντινοΐς, καί, έκ τής προσφάτου άνακαλύψεως κρητικών διαλο- 
γικών έργων μέ θρησκευτικήν ύπόθεσιν', συνάγει δτι, καίτοι δέν εΐ-

') Βλ. Μ. Μανούσακα, Ελληνικά ποιήματα γιά τή Σταύρωση τού 
Χριστού, Α\ Ό «Θρήνος εις τά Πάθη καί τήν Σταύρωσιν τοϋ Χριστού· τού 
Μαρίνου Φσλιέρου, «Melanges offerts a Octave et Melpo Merlier», Athe- 
nes, 1952, σελ. 3 - 12, καί Μ. Μανούσακα- Or. Parlangeli, ”Αγνω

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ». 34
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ναι βέβαιον οτι τά έργα αυτά παριστάνοντο από σκηνής, πάντως ταϋτα 
έπέφερον έξοικείωσιν τοϋ κρητικοϋ κοινού προς to θρησκευτικόν 
δράμα.

Σχετικώς μέ τάς πηγάς τής «Θυσίας» και την αξίαν αυτής παρα
θέτει δ κ. Μέγας τάς γνώμας διαφόρων κριτικών καί καταλήγει εις 
λεπτομερή σύγκρισιν τοΰ έργου προς τό ιταλικόν του πρότυπον, τον 
Isach τοϋ Groto. Τοΰ έργου τούτου παρέχεται περίληψις, κατά τον 
πρώτον ύποδείκτην τής σχέσεως τών δυο έργων Mavrogordato, ακο
λουθεί δε λίαν διαφωτιστική μελέτη τών θεληματικών μεταβολών, 
προσθηκών ή αφαιρέσεων, τάς οποίας επέφερεν είς την δράσιν, την 
οικονομίαν και την -ψυχολογίαν τοϋ προτύπου του δ Κρής ποιητής* 8. 
'Η σύγκρισις αύιή καθιστά τελείως σαφή την δημιουργικήν συμβολήν 
τοΰ Έλληνος ποιητοΰ καί δύναται νά χρησιμεύση ως υπόδειγμα διά την 
συγκριτικήν μελέτην κρητικών έργων προς τά πρότυπα αυτών.

Είς την μελέτην τών ελληνικών λαϊκών στοιχείων εν τή «Θυσίμ» 
δ κ. Μέγας δεν αοριστολογεΐ, αλλά προσπαθεί νά άνευρη συγκεκριμένα 
τοιαΰτα, ώς π. χ. τό έθιμον τοϋ τύπτειν τό στήθος μέ λίθους, μοτίβα 
μοιρολογιών κ.λ. Παρατηρεί δέ ορθότατα, καί τοΰτο πρέπει νά έχουν 
πάντοτε ύπ’ ό'ψει οί έρευνηται λαϊκαίν στοιχείων εις τά κρητικά έργα, 
δτι πολλά έξ αυτών δυνατόν νά άπέβησαν λαϊκά προελτθόντα εκ τής 
«Θυσίας». Μέ άλλους λόγους προς έξακρίβωσιν τοΰ λαϊκοΰ στοιχείου 
τής κρητικής λογοτεχνίας είναι ανάγκη νά γνωρίζωμεν τον τότε κα1 
δχι τον σημερινόν λαϊκόν πολιτισμόν.

Είς την κριτικήν επεξεργασίαν τοΰ κειμένου τής «Θυσίας» δ κ. 
Μέγας επέτυχε γενικώς. Σημειώ κατωτέρω ολίγα σημεία, επί τών 
οποίων πιστεύω δτι τη κείμενον δύναται ακόμη νά βελτιωθή διά τής 
παραδοχής γραφών διαφόρων εκείνων, ας έδέχθη δ εκδότης.

Είς ώρισμένας περιπτώσεις παρέμειναν τελικά ν λογίας προελεύ- 
σεως, προφανώς διαφυγόντα τήν προσοχήν τοΰ εκδότου, φρονοΰντος 
δτι πλήν (ορισμένων περιπτώσεων «τοΰτο προσεγράφη είς τάς εντό
πιος εκδόσεις εκ τάσεως λογίας» (σελ- 56). Οϋτω άναγινώσκομεν την 
σήμερον (στ. 7), θάνατον (στ. 176), σήμερον (στ. 187 : τό χγ. έχει 
σήμερο), κ.λ.

'Ομοίως λογίας προελεύσεως καί πιθανώτατα νόθοι είναι οί έξαιρε- 
τικώς άπαντώντες τύποι, άνευ μετρικής ή άλλης δικαιολογίας, αναπαυ
μένη (στ. 109) αντί άναπαημένη (ή ξεγνοιασμένη, ώς τό χγ.), καί

στο κρητικό «Μυστήριο τών παθών τοΰ Χρίστου», «Κρητικά Χρονικά», τ. Η' 
(1954), σελ. 109 - 132.

8) Πβ καί Ν. Εστία, ΚΘ , τ. 57, τεϋχ. 661, σελ. 80 έξ.
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ηγαπημένη (στ. 329) αντί αγαπημένη, πτωχό (στ. 336) αντί φτωχό. 

Περί τοΰ ηγαπημένη χά προσαγόμενα παραδείγματα εξ επιστολών και 
συμβολαίαιν (σελ. 227) δεν φαίνονται πειστικά, διότι άλλη είναι η 
γλώσσα τών επιστολών και συμβολαίων καί άλλη ή γλώσσα τών δοκί
μων έργων τοΰ ΙΖ' αίώνος Τό αυτό ισχύει καί περί τοΰ «Σπανέα», 
δπου ό τύπος επίσης άπαντά. 'Ως προς τον «ΡοδολΙνον», ή παρουσία 
τοΰ τύπου ήγαπημένος εν αύτφ πιθανώς πρέπει να άποδυθή εις τον 
εκδότην, καίτοι δέ άπαντά και εις τα έκδοθέντα υπό τοΰ κ. Μ α- 
νούσακα ίντερμέδια9, πάντως δεν δυνάμεθα να μη λάβωμεν ύπ’ 
δψει διι αγνοείται εις τά δοκιμώτερα τών κρητικών έργων, (πβ. αγα
πημένους εις τον Έρωτάκριτον, μεγ. εκδ. A 859).

Στ. 27 :
Τον λογιομοϋ σου ή συννεφιά κ’ ή σκότιση ας πάψη.

Εις τάς σημειώσεις τής σελ. 220, ό εκδότης δικαιολογεί την προτίμη
ση τής γραφής σκότιση τών εντύπων εκδόσεων αντί σκοτεινάγρα τοΰ 
χγ., λέγων δτι τό δεύτερον σημαίνει σκότος, μόνον δέ τό πρώτον χρη
σιμοποιείται μεταφορικώς. ’Αλλά καί ή λέξις σκοτεινάγρα κάλλιστα δύ- 
ναται νά λεχθή επί ψυχολογικών καταστάσεων, άφοΰ μάλιστα ή κατά- 
ληξις - άγρα καί έπί άλλων ουσιαστικών δηλωτικών ψυχικών παθών 
χρησιμοποιείται, ως ζαβάγρα, άφοραάγρα κ.λ.

Στ. 98 :
Ποιος σου μιλεϊ, με ποιο μιλ.εις, που’ν’ ή λαλιά, που βγαίνει. 

Πιθανώς γρ. ποιου ’ν’ ή λαλιά κ.λ. Ό τύπος ποιου άπαντά καί εις 
τον ’Ερωτάκριτον A 1696 (μεγ. έκδοσις).

Στ. 105: Λέν εΐ καιρός τσή προσενκης.

Γρ. δέν είν’ καιρός. Κατά τούς χρόνους εκείνους οί μετρίως πεπαι
δευμένοι γράφοντες την δημώδη παρέλειπαν, ως καί σήμερον, τά τε
λικά ν προ τών ψιλών, κ, π, τ, παρασυρόμενοι εκ τοΰ δτι εις τάς 
περιπτώσεις αύτάς τό ν δεν ακούεται κεχωρισμένως, αλλά συμπρο- 
φέρεται με τό ακολουθούν σύμρωνον. Πρόκειται λοιπόν περί απλής 
ανορθογραφίας, τής οποίας ή τήρησις ούδένα λόγον έχει κατά την 
μεταγραφήν. Ούτε πίστιν προς τήν χειρόγραφον ή άλλην παράδο- 
σιν αποτελεί τό νά γράφωμεν, άντιθέτως προς βασικόν φθογγικόν νό
μον τής νέας ελληνικής, τό κόπο, τη πλεξίδα, κ.λ., διότι καί οί γρά
φοντες ταϋτα έφρόνουν δτι γράφουν τον κόπο, τήν πλεξίδα, καί οί 
άναγινώσκοντες ή άπαγγέλλοντες από θεάτρου άνευ ούδεμιάς αμφιβο
λίας ούτω προέφεραν. Τό πράγμα καθίσταται πασιφανές εις τάς περι

') «Κρητικά Χρονικά», τ. Α' (1947), σελ. 525 έξ.
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πτώσεις έκείνας, καθ’ ας δεν πρόκειται περί τελικού ν, αλλά περ'ι τοΰ 
ρήματος είναι, ως ε’ις την φράσιν τής «Θυσίας» είντα και λουκτουκιας 
(στ. 541), δπου πρέπει νά γράψωμεν, εϊντά ’ν’ και λονκτουκιας, προς 
άποκατάστασιν όχι μόνον τής προφοράς, αλλά και αΰτοΰ τοΰ νοήμα
τος. ’Ορθότατα δέ εϊσήγαγε την γραφήν αυτήν εις τήν δευτέραν έκδο- 
σιν τής «Θυσίας» ό κ. Μέγας κατά διόρθωσιν τοΰ Ξανθουδίδη (βλ. 
κριτ. υπόμνημα σελ. 180). Τήν αυτήν διόρθωσιν εισήγαγον ανεξαρτή
τως και §γώ εις τήν «Κρητικήν ’Ανθολογίαν». Εντελώς ανάλογος 
είναι ή γραφή :

Ti Criti polemnne opu pethi su
εις άσμάτιον σχετικόν μέ τον κρητικόν πόλεμον δπου βεβαίως πρέ 
πει νά μεταγράψωμεν : οπού ’ν’ παιδί σου, ώς όρθώς επραξεν ό έκδο
της, αλλά καί επίσης : την Κρήτη.

Στ. 125 : Κι απάλυνε ατά λόγια μου.
Γρ. κατά τό χγ.: απάλυνε τά λόγια οου.
Στ, 127 : Ή σάρκα μού 'ναι σάρκα σου και ή καρδιά καρδιά σου.

Ασφαλώς πρέπει νά προτιμηθή ή λαμπρά γραφή τοΰ χγ. : καρδιά 
μου είν’ ή καρδιά σου, (i cardhia mu ine...).

Στ. 165 : Παρηγοριού. Γρ. : παρηγορον.
Στ. 168 : 2ό θέλημά του ας γένη δχι τό έδικό μας.

Προτιμοτέρα ώς μάλλον ιδιωματική και έστερημένη τής χασμωδίας ή 
γρ. ιοϋ χγ. : άμμ’ δχι τό δικό μας.

Στ. 204:
Και προς τά πρώτα βάσανα αλλα πάλιν μ’ εύρηκα.

Τό χγ. έχει: δλα (olla) γιά μιά μ’ εύρηκα. Πιθανώς πρέπει νά γρά
ψωμεν : κι αλλα γιά μιά μ’ εύρηκα. Τό ιδιωματικόν γιά μιά άντικα- 
τεστάθη εις τήν έντυπον έκδοσιν μέ τό πάλιν.

Στ. 274 - 5. Λογικώς όμαλωτέρα καί στιχουργικώς άρτιωτέρα ή 
γραφή τοΰ χγ. :

Και θϊ νά κόψη τό σπαθί που εχω ακονισμένο 
2να λαιμό ομορφότατο πολλά κανακεμένο, 

άντι τής είσαχθείσης:
και θε νά κόψη τό σπαθί π’ άκονισμένον εχω 
ενα λ.αιμόν όπ’ ακριβόν πλιά παρά μένα εχω.

(Πλήν τής έπαναλήψεως τοΰ εχω είς ιήν ρίμαν, είναι και άλογος ή

,0) G. Morgan, Three Cretan manuscripts, «Κρητικά Χρονικά», Η’ 
(1954), σελ. 68.
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σύγκρισις τοΰ δμιλοΰντος Αβραάμ προς τον λαιμόν τοϋ ’Ισαάκ).
Στ. 352:

όνταν είς αλλουνοϋ παιδιού γροικήσω τ’ όνομά αου.

ΕΙς την «Κρητικήν ’Ανθολογίαν» διώρθωσα: είς αλλουνοϋ παιδί. 'Η 
προτεινομένη υπό τοΰ κ. Μέγα ερμηνεία (σελ. 228) : «δταν εις άλλου 
παιδιού όνομα ακούσω τό Ιδικόν σου» φαίνεται κάπως εξεζητημένη 
καί απίθανος διά τό άπλοΰν καί άνεπιτήδευτον ύφος τής «Θυσίας». 
Ή φθορά τοΰ παιδί εις παιδιού εξηγείται έκ τής έλξεως προς τό άλ- 
λουνοΰ. Αί εκφράσεις στον Γιώργη κ.λ. είναι βεβαίως άσχετοι.

Στ. 431 - 2 : Πιθανώς καλώς παραλείπει τό χγ. Οί στίχοι αυτοί 
αποτελούν σχεδόν επανάληψιν τών ευθύς ανωτέρω στ. 427 - 8.

Στ. 438 :
'Ο θάνατός σου φέρνει μου είς τέλος τη ζωή μου.

Προτιμητέα ή γρ. τού χγ. :
*0 θάνατός σου παίρνει τη οήμερο τή ζωή μου.

Στ. 454: παραυτϋς. Πιθανώς γρ. τό σύνηθες πάραυτας.

Στ. 460:
Καί δός μου καί τά σκολινά έκεΐνα όπου τοΰ ’χα.

Τό χγ. δίδει γραφήν άπηλλαγμένην χασμωδιών :
...τά σκολινά καί τά όμορφα που τοΰ ’χα.

Στ. 461:
Τοϋτά ’ναι όπου έβανε τ’ άτυχο πάσα σκόλη.

*0 στίχος είς τό χγ. φέρεται άνευ χασμωδιών καί ίδιωματικώτερον, 
ως εξής :

Τοϋτά ’ναι εκείνα τά ’βανε πιδέξια πάσα σκόλη.

Στ. 491 : Ξύπνησε, τό παιδάκι μου. Ούτω αί έντυποι εκδόσεις 
προς αποφυγήν τού περισσότερον ιδιωματικού κανακάρη μου, δπερ 
παρέχει τό χγ.

Στ. 544: ...Σ’ έγνοια μεγάλη μπαίνω
Κοντό ανεβαίνω στο βουνί μά κάτω δέ γιαγέρνω.

Ή ρίμα άποκαθίσταται καί ό στίχος γίνεται πυκνότερος με τήν γρ. 
τοΰ χγ., τήν οποίαν εϊσήγαγα είς τήν «Κρητικήν ’Ανθολογίαν», μά 
<5έν τό κατεβαίνω. Τό γιαγέρνω είναι βέβαια ίδιωματικώτερον, άλλ’ 
ούδέν αποκλείει τήν διείσδυσιν είς τό έργον, κατά τήν έν Κρήτη διά 
χειρογράφων διάδοσιν τού έργου, τύπων ιδιωματικών μέν, αλλά νόθων. 

Στ. 560:
νά πάρης ξόμπλι από μέ νά διάζης τά διάζω.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:34 EEST - 54.161.213.156



534 Βιβλιοκρισίαν

Άπίθανον τό τρισύλλαβον δι - ά - ζω. Το χγ. παρέχει τό επίσης Κρη
τικόν σά δής πώς δρδιηάζω.

Στ. 587 : Σά δούλοι πού ’μεσ&εν καλοί. Τό χγ. παρέχει ποϋμαστε. 
'Ο τόπος εΐμεοΰε δεν είναι κρητικός.

Στ. 591 : κ' εγώ με τό παιδάριον. Τό χγ. έχει μέ τον 'Ισαάκ. Πι
θανώς γρ. κ’ εγώ με τον ’Ισαάκ <^δμπρός^> κατά τον στ. 627.

Στ. 610: Εις έτοιες χρείες, λέγονσιν, οι ά&ρώποι διαφοροϋσι. 

Προτιμητέα ή γρ. τοϋ χρ. :
σβ τέτοια πάάη καί καϊμονς οι άϋ·ρώποι διαφοροϋσι.

Στ. 641 - 2 : (όρισε κ’ είπεν δ Θεός, ή χέρα μου νά σφάξη 
νά κατακάψη τδ παιδί, νά τοϋ τό Ιλυσιάση. 

Προτιμητέα ή γρ. τοΰ χγ. : ή χέρα μου νά πιάση—νά σφάξη, κόψη τό 
παιδί. ’Αποφεύγεται οίίτω καί τό λόγιον κατακαίω. 'Η γρ. τοΰ χρ. 
ενισχυεται καί έκ τοΰ : σφάξε τό τέκνο, κάψε το τής αγγελικής προστα
γής (στ. 18).

Στ. 699 - 700:
Σφάνεις νά λες πώς ήτονε δνειροφάντασμά τον 
τ’ αφέντη μ’ οι παραγγελίες και τά άελήματά του.

Γρ. δνειροφαντασμάτου, γενικής μέ έννοιαν επιθέτου.

Στ. 748:
μά ποϋ ’ν’ τ’ αρνί, ποϋ ’ν’ δ κριγιός, όπου ύλέλ’ ή θυσία. 

Πιθανώς προτιμητέα ή γρ. τοϋ χγ. :
μόνο τό ρίφι λείπεται νά κόμης τη θυσία, 

τοϋ στίχου τούτου λαμβα'νοντος την θέσιν τοΰ στ. 748. Ή γραφή ένι- 
σχύεται έκ τών αμέσως κατωτέρω λόγων τοΰ ’Αβραάμ :

εις τό βονν'ι επάνω — είναι τά ρίφια και τ’ αρνιά κ·λ.
Στ. 763 :

καί νά στολίσω τράπεζα διά νά θυσιάσω.

Τό χγ. παρέχει γραφήν άπηλλαγμένην τοϋ κακοζήλου δισύλλαβου διά. 
Στ. 856: τον τόπο τών ποδιών τον. ’Ασφαλώς γραπτέον τον τύπο. 
Στ. 957 : έίλώρειεν τη. Οίίτω έγραψα εις τήν «Κρητικήν ’Ανθολο

γίαν», ή δέ γραφή αίκή έπιβεβαιοΰται τώρα έκ τοΰ χγ. φέροντας 
ethorgiendi.

Στ. 1082:
Γιά τό φρικιό μυστήριον αν ξεύρονν νά μοϋ ποϋσι.

Προτιμητέα ή κρητική γραφή τοϋ χγ.:
3ν ξεύρουσι γιά τό κρυφό μαντάτο νά μοϋ ποϋσι.
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Στ. 1108: καί ηπαψες τους πόνους μου. Κρητικωτέραν καί άπηλ- 
λαγμένην χασμωδίας γραφήν παρέχει τό χγ.: κ’ ηπαψες τς αναστεναγ
μούς.

Στ. 1114: καί ή καρδιά μου δε βαστά. Γραφήν μάλλον κρητικήν 
καί άπηλλαγμέεην χασμωδίας παρέχει τό χγ. : άωρώ ή καρδιά μου δε 
βαστά.

Στ. 1133 : "Ας πάμε νά δεώμεσάεν. Άναμφιβόλως γραπτέον κα
τά τό χγ. : ας πά νά δέομέστανε.

Παρά τάς δλίγας διαφοράς γνωμών, αί όποΐαι έξετέθησαν ανωτέ
ρω, φρονώ δτι ή νέα έκδοσις τής «Θυσίας» υπό τοϋ καθηγ. κ. Γ. 
Μέγα είναι υποδειγματική διά ιήν ευσυνειδησίαν, τήν προς τό έκδι- 
δόμενον έργον αγάπην, τήν μεθοδικήν, πολύπλευρον καί άνευ προ
καταλήψεων άντιμετώπισιν τών τιθεμένων εξ αυτού προβλημάτων. 
Τό κείμενον τοϋ ωραίου κρητικοΰ δράματος έκαθαρίσθη διά μακράς 
καί συστηματικής εργασίας από πλήθους αρχαϊσμών καί κακοζήλα>ν 
εκφράσεων, έπανεΰρε τό «άρχαϊον κάλλος», μέ τό όποιον εξήλθεν εκ 
τής καρδίας τοϋ δημιουργού του, καί άπεδόθη είς τό ελληνικόν έθνος, 
ως λαμπρόν μνημεΐον τής γλώσσης του. Είς τήν εισαγωγήν έλέχθη 
περί τοϋ έργου παν δ,τι δυνάμεθα σήμερον νά γνωρίζωμεν καί νά εΐ' 
πωμεν περί αυτού.

Άποδεικνΰεται διά μίαν ακόμη φοράν δτι προς επιτυχή έκδοσιν 
κρητικών κειμένων δεν είναι απαραίτητον νά είναι κανείς έκ γεννή- 
σεως Κρής. Διά τής σπουδής καί φιί.ολογικής έξοικειώσεως προς τό 
ιδίωμα δυναταί τις νά άποκτήση πλήρη αΐσθησιν αυτού, ως άλλως 
συμβαίνει καί περί τάς νεκράς γλώσσας, προς τάς οποίας έξοικειούν- 
ται τθαυμαστώς καί δλως ξένοι προς αύτάς. Δεν δυναταί τις παρά νά 
ευχηθή είς τον κ. Μέγαν νά άσχοληθή μετ' ίσης επιτυχίας καί περί 
άλλα κρητικά έργα άποκαθιστών αυτά καί συμβάλλων είς τήν λΰσιν 
τών συναφών προβλημάτων. Διά τήν γενομένην υπό τοϋ κ. Μέγα μι- 
κράν έκδοσιν τής «Θυσίας» συνιστώ καί εύχομαι νά είσαχθή ως κλα
σικόν νεοελληνικόν κείμενον είς τά σχολεία τής Μ. Έκπαιδευσεως.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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