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James A. Notopoulos, Homer and Cretan heroic 
poetry ·. A study in comparative oral poetry. I. The Song 
of Daskaloyannes. «American Journal of Philology», Vol. 
LXXIII, 3, 1952, 225 - 250.

'Η ώς civco εργασία διά τό «Τραγούδι τοϋ Δασκαλογιάννη» τοΰ εξ 
Ελλήνων γονέων ’Αμερικανού καθηγητοΰ τής κλασσικής Φιλολογίας 
εις to Trinity College, τοΰ Hartford, Connecticut, των Ηνωμένων 
Πολιτειών, κ. James Notopoulos, προϋποθέτει την γνώσιν μιας έξαι- 
ρετικώς ενδιαφερούσης νέας κατευθύνσεως μελετών τοΰ 'Ομηρικού ζη
τήματος, άναπτυχθείσης ολίγον προ τοΰ πολέμου εις ’Αμερικήν καί 
συνεχιζομένης τώρα υπό αρκετών νέων ’Αμερικανών κλασσικών φιλο
λόγων. 'Η κατεύθυνσις αύτη έδημιουργήθη κυρίως από τον Καθηγη
τήν τοΰ Πανεπιστημίου Harvard αείμνηστον Milman Parry, 
δστις ανέπτυξε τάς απόψεις του είς σειράν θεμελιωδών πλέον τώρα δη
μοσιευμάτων. Οΰτος, άναχωρών έκ τής μελέτης τοΰ ύφους τοΰ 'Ομή
ρου—τό όποιον ανέλυσε εις δύο σημαντικός μονογραφίας του, γραφεί- 
σας άμφοτέρας γαλλιστί («V Epithete traditionelledans 
Η ο m e r e» και «Ε e s F o r m u 1 e s et 1 a m e t r i q u e d’Home- 
re», και αί δύο Paris, 1928)—διεπίστωσεν δτι τό ύφος αυτό προσ
διορίζεται υπό τοΰ κυρίου χαρακτήρος τών 'Ομηρικών επών, οπερ είναι 
δτι ταΰτα είναι έργα προφορικής και ό'χι εγγράφου ποιήσεως. Τό γε
γονός δηλαδή ότι ό ποιητής ή οι ποιηταΐ τών 'Ομηρικών επών άπευ- 
θύνοντο προφορικώς ε’ις άκροατήριον και όχι εγγράφως εις αναγνω
στικόν κοινόν συνετέλεσε τά μέγιστα εις τήν ιδιομορφίαν τοΰ 'Ομηρι
κού ύφους, ή οποία κατά ταΰτα δέον νά έξετασ&ή επί τή βάσει τών 
κανόνων τής προφορικής ποιήσεως και όχι τής εντέχνου και γραπτής 
γραμματείας. “Οτι τά 'Ομηρικά έπη ανήκουν εις τήν προφορικήν ποίη- 
σιν είναι βεβαίως παλαιά ιστορία. ’Εκείνο τό όποιον ήτο και είναι εί- 
σέτι, νέον εις τάς απόψεις τοΰ Parry είναι δτι ή προφορική αύτη 
ποίησις έχει ιδίαν ιδιομορφίαν καθοριζομένην από παράγοντας μή εν
υπάρχοντας έν τή έντέχνψ γραμματεία, ώς είναι π. χ. τό άκροατήριον, 
οί περιορισμοί τοΰ χρόνου, ή ανάγκη τής ταχείας δημιουργίας κ.τ.λ. 
Άπό τήν βάσιν αυτήν πολλά χαρακτηριστικά τών 'Ομηρικών επών, έν 
οίς αί επαναλήψεις, τό διακοσμητικόν επίθετον, αί άσυνέπειαι ή πα- 
ράταξις, αί στερεότυποι εκφράσεις, τά παράλληλα θέματα, αί παρο
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μοιώσεις, είναι συνυφασμένα προς την ιδίαν την φυσιν των 'Ομηρι
κών επών ώς έργων απαγγελλόμενων από μνήμης ή καί έκ τοϋ προ
χείρου ενώπιον ακροατηρίου. Οϋτω ή ‘Ομηρική γλώσσα άποτελεϊται 
από αρχαϊκά, ξένα καί έντεχνα στοιχεία διότι τοΰτο απαιτεί ή φΰσις 
ιων, ως έργων προφορικής ποιήσεως. Τάς γενικού χαρακτήρος παρα
τηρήσεις αύτάς δ Parry τάς άνέπτυξεν εις σειράν επί μέρους δημο
σιευμάτων, μεταξύ τών οποίων τά πλέον αξιόλογα είναι βεβαίως τά άρ
θρα του, «Studies in the Epic Technique of Oral Verse - Making. 
I, Homer and Homeric Style» (εις «Harvard Studies in Classi
cal Philology», 12, 1930, 73 - 147), «The Homeric Methaphor 
as a Traditional Poetic Device» (εις «Transactions of the Ame
rican Philological Association» 62, 1931,[XXIV) καί «Studies in 
the Epic Technique of Oral Verse - Making. II, The Homeric 
Eanguage as theEanguage of an Oral poetry» (είς «Harvard Stu
dies in Classical Philology» 14, 1932, 1 -50). Ή διαπίστωσις δ’ 
αυτή τοϋ χαρακτήρος τής 'Ομηρικής δημιουργίας έφερε τελικώς τον 
Parry είς τό συμπέρασμα δτι: «διά να άποδειχθή δτι ύπήρχον είς ή 
πολλοί ποιηταί καί διά νά φανή ποια τμήματα έλήφθησαν έξ ολοκλή
ρου έκ τής παραδόσεως καί ποια έδημιουργήθησαν έκ νέου έξ έπί μέ
ρους τυπικών έκφράσεων ή στίχων, πρέπει νά στραφώμεν προς τήν 
μελέτην άλλων προφορικών ποιήσεων, όπου ή διαδικασία τής συνθέ- 
σεως δύναται νά έρευνηθή έν αύτφ τφ γίγνεσθαι της, είς τήν πραγ
ματικότητα, καί είς μεγαλύιερον αριθμόν ποιημάτων από δσα έχομεν 
διά τήν Ελληνικήν έπικήν ποίησιν. "Οταν, διά τής ακριβούς άναλυ- 
σεως τών προφορικών ποιημάτων είς τήν προς τήν παράδοσιν σχέσιν 
των, κατανοήσωμεν έν λεπτομερεία πώς ακριβώς έργάζεται 6 ποιητής 
καί τί είναι αυτό τό όποιον κάνει ένα ποίημα νά φαίνεται δτι είναι 
καλόν ή κακόν, κατά τήν κρίσιν τόϋ ίδιου τοϋ ποιητοΰ καί τών ακρο
ατών του, τότε, καί μόνον τότε, θά εΐμεθα είς θέσιν νά έπιληφθώμεν 
τής σπουδής τοϋ προβλήματος τοϋ δημιουργού τής Ίλιάδος καί τής 
"Οδύσσειας καί νά άποπειραθώμεν νά άποχωρίσωμεν δ,τι ανήκει είς 
τήν παράδοσιν καί δ,τι ανήκει εις τον δημιουργόν». Ή σύγχρονος προ
φορική ποίησις προς τήν οποίαν έστράφη ό Parry διά νά έρμηνευση 
τον 'Όμηρον ήτο ή Γιουγκοσλαβική. Εις τήν Γιουγκοσλαβίαν πράγ
ματι, ύπήρχον καί υπάρχουν σύγχρονα «προφορικά» έπικά ποιήματα 
καί σύγχρονοι «προφορικοί» ποιηταί. Επειδή δε τό δημοσιευμένον 
υλικόν ήτο περιωρισμένον, δ Parry, μετά τοϋ έκ τών μαθητών τοϋ 
Albert Lord μετέβησαν από τοϋ 1933 μέχρι τοϋ 1935 είς τήν Γιουγ
κοσλαβίαν καί έκεϊ, έφωδιασμένοι μέ δλον τό άναγκαΐον τεχνικόν υλι
κόν, κατέγραψαν πλήθος έπικών ποιημάτων καί συνέλεξαν πλήθος τε
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χνικών παραΐηρήσεων. Τά συγκεντρωθέντα εκ της περιοδείας αυτής 
στοιχεία εύρίσκονται τώρα κατατεθειμένα εις την βιβλιοθήκην Wide 
ner τοϋ Πανεπιστημίου Harvard, λίαν δε προσεχώς κυκλοφορούν οι 
δύο πρώτοι τόμοι τής συλλογής τών επικών αυτών ποιημάτων, περιέ- 
χοντες κείμενον, μετάφρασιν εις την Αγγλικήν και σχόλια υπό τοϋ συ- 
νεχίζοντος, μετά τον θάνατον τοΰ Parry, τάς μελετάς τοϋ {ψέματος αυ
τού Albert Eord. "Ο,τι μέχρι τοΰδε έχει δημοσιευθή είναι ήδη αρκε
τόν διά νά απόδειξη την σημασίαν τής νέας αυτής κατευθύνσεως τών 
‘Ομηρικών ερευνών. Το τελευταΐον επί τοΰ θέματος δημοσίευμα, ή 
μελέτη τοΰ Albert Eord, Composition by Theme in Homer 
and Southslavic Epos εις «Transactions of American Philologi
cal Association» 62, 1951, 70 - 80, ως άλλο ένα ολίγον παλαιότερον 
υπό C. Μ. Bowra, The Comparative Study of Homer, εις «A- 
merican Journal of Archaeology» 54, 1950, 186 κ. έ., παρουσιά
ζουν πολύ πειστικούς τάς δυνατότητας θετικής ερμηνείας τών 'Ομηρι
κών Ιπών επί τή βάσει συγκριτικής μελέτης τής συγχρόνου επικής 
λαϊκής ποιήσεως.

Εις μίαν σύντομον μονογραφίαν του διά τον διδάσκαλόν του Mil- 
man Parry, ό Albert Eord σημειώνει δτι ή Γιουγκοσλαβική δημοτι
κή ποίησις προετιμήθη διότι κατά τό 1933 - 35 ή Γιουγκοσλαβία ήτο 
ή περισσότερον προσιτή χώρα εξ όσων ειχον νά προσφέρουν περιπτώ
σεις επικής λαϊκής δημιουργίας. Ή έξήγησις είναι βεβαίως σαφής, 
δέον όμως νά προστεθή ότι πράγματι ή Γιουγκοσλαβία παρουσιάζει 
δλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον, λόγφ τοΰ πλήθους τών λαϊκών επικών 
ποιητών της. Δεν είναι ευχερές νά εξαχθούν από τοΰδε συμπεράσματα 
χαρακτήρος γενικωτέρου, νομίζω όμως δ,τι εις αυτήν ακριβώς τήν 
εκλογήν τής Γιουγκοσλαβικής επικής λαϊκής ποιήσεως οφείλεται ή με- 
γαλυτέρα αδυναμία τών μέχρι τοΰδε ερευνών τοΰ Parry καί τοΰ Eord, 
αδυναμία συνισταμένη εις τό δ,τι άμφότεροι οΐ Φιλόλογοι αυτοί πε- 
ριωρίσθησαν εις ζητήματα καθαρώς τεχνικά, λησμονήσαντες δ,τι κυ
ρίως αποτελεί τήν ουσίαν τής 'Ομηρικής επικής ποιήσεως, τον ανθρω
πιστικόν καί ποιητικόν της χαρακτήρα. Δεν είναι ανάγκη εν επικόν 
ποίημα νά είναι μόνον 'Ομηρικόν καί Γιουγκοσλαβικόν διά νά έχη 
σκηνάς περί ταξιδιού, διασκεδάσεων, μαχών, ερίδων κ.τ.λ. Εις τελευ- 
ταίαν άνάλυσιν δλα αυτά ανάγονται εις τήν φύσιν τοΰ ανθρώπου. Πέ
ραν τών πολυαρίθμων επί μέρους «τεχνικών» στοιχείων καί «κοινών 
τόπων» υπάρχει τό θέμα τής ουσιαστικής πνευματικότητος καί τής 
ιδιαιτέρας ανθρωπιστικής πνοής τό οποίον καθιστά έν ποίημα νά είναι 
ποίημα. Καί τό στοιχεΐον αυτό είναι ακριβώς τό νέον, τό όποιον είσή- 
γαγε διά τής μελέτης του περί τοΰ Δασκαλογιάννη ό κ. Notopoulos.
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Προ της μελέτης του διά τό τραγούδι τοϋ Δασκαλογιάννη ό κ. Νο- 
topoulos είχε δημοσιεύσει δύο πρώτας συμβολάς επί τοϋ προβλήμα
τος τής 'Ομηρικής τεχνικής. Ή πρώτη ήτο διά την παράταξιν εις τον 
'Όμηρον («Parataxis in Homer: A New Approach to Homeric 
Literary Criticism» εις «Transactions» κ.τ λ. 80, 1949, 1 - 23) 
καί ή δεύτερα διά την μέθοδον συνθέσεως των 'Ομηρικών επών («The 
Generic and Oral Composition in Homer», ένθ. άν. 81, 1950, 
28 - 37). ’Ήδη εις την πρώτην εξ αυτών, δημοσιευθεΐσαν τό θέρος 
τοϋ 1950, αναγγέλλει δτι πρόκειται προσεχώς νά άσχοληθή μέ την σύγ
χρονον επικήν ποίησιν τής Κρήτης. Διεξοδικώτερον περί τής Κρήτης 
άναφέρεται και εις άλλην εργασίαν του, δημοσιευθεΐσαν προ ολίγων 
Ιβδομάδων («Continuity and Interconnexion in Homeric Oral 
Composition», ένθ. dv. 82, 1951, 81 · 100). Και αί τρεις ό'μως αύ· 
ταΐ έργασίαι του τελούν είσέτι, υπό την έπίδρασιν τοϋ σχηματικού και 
κατά τό μάλλον ή ήττον επιφανειακού τρόπου σκέψεως τοϋ Parry και 
τσΰ Lord. Ή εργασία του διά τό «Τραγούδι τού Δασκαλογιάννη» 
αποτελεί πραγματικώς νέαν συμβολήν επί τοϋ δλου θέματος τής μελέ
της τής λαϊκής επικής ποιήσεως, διότι εδώ, εις τήν περίπτωσιν τοϋ 
Δασκαλογιάννη, έχομεν και πάλιν, δπως εις τον "Ομηρον, mutatis 
mutandis, επί πλέον τοϋ κοινού λογοτεχνικού είδους, προβολήν αν
θρωπιστικών αξιών. Ή προβολή αυτή ανθρωπιστικών άξιών είναι τό 
σημεϊον ουσιαστικής διαφοράς μεταξύ Γιουγκοσλαβικής καί Κρητικής 
λαϊκής επικής ποιήσεως. Οί εις χιλιάδας στίχων άτέρμονες αφηγήσεις 
τών Γιουγκοσλάβων λαϊκών ποιητών, αί περιπέτειαι καί οί παλληκα- 
ρισμοί τών ηρώων των, τά υπερφυσικά αφηγηματικά θέματα εύρί- 
σκονται εις δξεΐαν άντίθεσιν προς τό εύσύνοπτον, ανθρωπιστικόν καί 
Χριστιανικόν πνεύμα τοϋ Τραγουδιού τού Δασκαλογιάννη.

Ό κ. Notopoulos αρχίζει τήν μελέτην του τονίζων, δτι είναι ανάγ
κη νά μελετηθή καί τής συγχρόνου Ελλάδος ή επική λαϊκή ποίησις' 
ώς παράδειγμα δέ τής ποιήσεως αυτής αναλύεται τό Τραγούδι τοϋ 
Δασκαλογιάννη. Ό κ. Notopoulos αναπτύσσει πρώτον διεξοδικώς τήν 
σημασίαν τοϋ προλόγου τοϋ τραγουδιού, τό όποιον συνδέει προς τάς 
είς Μούσας επικλήσεις τοϋ 'Ομήρου (Θέ μου και δός μου φώτωη— 
Μήνιν άειδε Θεά—’Άνδρα μοι εννεπε Μοϋοα), ακολούθως τον επίλο
γον (’Εγώ ’Αναγνώστης τον παπά, ό Σήψης τοϋ Σκορδίλη), τον όποιον 
συνδέει προς τάς «σφραγίδας» τής κλασσικής Ελληνικής ποιήσεως 
καί τήν κατακλείδα νεωτέρων Κρητικών λαϊκών ποιημάτων, και έπει
τα εισέρχεται εις τήν άνάλυσιν διαφόρων επί μέρους στοιχείων έν 
διαρκεΐ αναφορά προς τά 'Ομηρικά έπη, καταλήγων εις σύγκρισιν τοϋ 
Μπάρμπα Παντζελιοϋ μέ τον Δημόδοκον καί Φήμιον τοϋ Όμηρου.
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Ή μετάφρασις συνοδεύεται από μεταφράσεις πολλών στίχων τοϋ τρα
γουδιού τού Δασκαλογιάννη, εύρεΐαν και ώραιοτάτην περίληψιν ολο
κλήρου τοϋ τραγουδιού και έξαρσιν τού ανθρωπιστικού του περιεχο
μένου. Ό συγγραφεύς είναι ενήμερος εις την κρητικήν βιβλιογραφίαν 
καί, εύρύτερον, εις την νεοελληνικήν λαογραφίαν, λόγτρ δέ τής ειδικό
τητάς του εις την άρχαίαν Ελληνικήν φιλολογίαν χρησιμοποιεί μετά 
πολλής ευστοχίας τήν κλασσικήν παράδοσιν. "Ιδιαιτέρως είναι αξιέπαι
νος ή υπό τοϋ κ. Notopoulos χρήσις τών υπό τού Παντελή Πρεβε- 
λάκη παρεχομένων εις τήν «Παντέρμη Κρήτη» καί τον «Κρητικόν» 
στοιχείων διά τούς «ριμαδόρους» τής Κρήτης.

’Ανεξαρτήτως τής σημαντικής προωθήσεως ήτις έδόθη διά τής πε
ρί τοϋ τραγουδιού τοϋ Δασκαλογιάννη εργασίας τοϋ κ. Notopoulos 
εις τάς υπό τοϋ Parry είσαχθείσας νέας μεθόδους μελέτας τών 'Ομη
ρικών επών, ή εργασία αδτη αποτελεί επίσης σημαντικωτάτην συμβο
λήν εις τάς έν Έλλάδι διεξαγομένας μελέτας επί τής Κρητικής λογοτε
χνίας. Νομίζω ότι δεν αποτελεί ύποτίμησιν τών έν Έλλάδι μελετών 
επί τής Κρητικής ποιήσεως ή διαπίστωσις δτι αί μελέται αύταί δεν 
έπέρασαν ακόμη τό στάδιον τής προκαταρκτικής καί υποτυπώδους έρεύ- 
νης. Ή έρευνα π. χ. τών πηγών τοϋ Έρωτοκρίτου δσον καί αν είναι 
χρήσιμος αυτή καθ’ έαυτήν—nihil parvum in litteris!—τότε μόνον 
θά έχη αξίαν, δταν συμπληρωθή διά τής απολύτως αναγκαίας έρεύνης 
τών υπό τοϋ Βιτζέντζου Κορνάρου είσαχθέντων νέων στοιχείων, δταν 
δηλαδή, πέραν τής συσχετίσεως τοϋ έργου του προς τάς πηγάς του, τό 
έργον του άναλυθή ως έργον Ελληνικόν. "Οτι μέγα μέρος τής εντέ
χνου Κρητικής λογοτεχνίας βασίζεται εις πρότυπα ξένα, έχει διαπιστω- 
θή καί έχει λεχθή κατά κόρον. 'Η ουσιαστική μελέτη τής λογοτεχνίας 
αυτής θά άρχίση δταν θά άρχίση ή μελέτη τοϋ τρόπου καθ’ ον τά πρό
τυπα αυτά μετεσχηματίσθησαν εις έργα ελληνικά. Αί πνευματικοί έν- 
νοιαι υπό τάς οποίας έμελέτησε τό τραγούδι τοϋ Δασκαλογιάννη ό κ. 
Notopoulos αποτελούν λαμπρόν παράδειγμα καί λαμπρόν οδηγόν. 'Ως 
ό τελευταίος έκ τών εκδοτών τού τραγουδιού τού Δασκαλογιάννη, επι
θυμώ νά συγχαρώ θερμότατα τον συγγραφέα τής ωραίας αυτής μονο
γραφίας καί νά τού ευχηθώ «καλήν τύχην» εις τάς επί τού ίδιου το- 
μέως περαιτέρω μελέτας του.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
Harvard University,
Dumbarton Oaks.

Τυπογραφικό εργαστήριο Α. Γ. Καλοκαιρινού, 'Ηράκλειον Κρήτης— Άρ. 21/1952
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