
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ «ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ»

Ύπό τον γενικώτερον τίτλον «Κρητικά Παλαιογραφία» δ εν ’Α
μερική από τινων ετών λίαν άποδοτικώς εργαζόμενος φιλόλογος κ. Βα
σίλειος Λαούρδας δημοσιεύει εις τούς τόμους των «Κρητικών Χρονι
κών» σειράν μικρών αυτοτελών μελετημάτων και κειμένων ποικίλου 
περιεχομένου, άναφερομένων δμως πάντοτε εις την ιστορίαν και φιλο
λογίαν τής Κρήτης τοϋ 1δου— 17ου αίώνος1.

Γενικώς κρινόμενα τά μελετήματα ταΰτα τοϋ φίλου συναδέλφου 
αποτελούν άξιόλογον συμβολήν εις την περί την μεγαλόνησον επιστη
μονικήν έρευναν, διότι πολλά τών ύπ’αύτοΰ τό πρώτον εις φώς φερο- 
μένων κειμένων είναι λίαν ενδιαφέροντα ιστορικώς ή γλωσσικώς, ως 
π.χ. τά διάφορα πονημάτια τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη8, οί ωραίοι ύμνοι 
τοϋ Γεωργίου Λουμπάνου8 ή δ λόγος τοϋ Μελετίου Βλαστοϋ * 2 * 4 *. Δυστυ
χώς δμως, είτε διότι ή εργασία έγένετο εν μεγάλη σπουδή είτε διότι δ 
εκδότης δεν διέθετεν εν ’Αμερική τά αναγκαία βοηθήματα, ύπέπεσεν 
εις ικανά καί σοβαρά σφάλματα, τά όποια δεν επιτρέπεται νά παρα
μείνουν αδιόρθωτα. Προς άποκατάστασιν τής επιστημονικής αλήθειας 
καί προς δφελος τοϋ άνά χεΐρας περιοδικού, προβαίνομεν κατωτέρω 
εις τήν ύπόδειξιν καί επανόρθωσιν τών κυριωτέρων εκ τών σφαλμά
των τούτων, δσα ύπέπεσαν εις τήν ήμετέραν αντίληψιν.

Α) Έν πρώτοις παρσ.τηροϋμεν δτι κείμενα, τά όποια δ εκδότης δη
μοσιεύει πιστεύων δτι τό πρώτον ύπ’ αυτού Ικδίδονται, είναι ήδη ύπ’ 
άλλων προεκδεδομένα. Ουτω :

α) Ή εκ τοϋ κώδικος Oxon. Bodl. gr. misc. 242 (φ. 217) εκδι-

‘) Β α σ. Λ α ο ύ ρ δ α, Κρητικά Παλαιογραφικά, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 
Β' (1948), σ. 539-545 (= άριθ. 1-2), τόμ. Γ' (1949), σ. 583-590 (= άριθ. 3), τόμ. 
Δ' (1950), σ. 233-256 (= άριθ. 4-9), τόμ. Ε' (1951), σ. 231-262 (= άριθ·. 10-12) 
καί σ. 331-336 (= άριθ. 13*14), τόμ. Τ' (1952), σ. 42-58 (= άριθ. 15-17) καί 
σ. 204-210 (= άριθ·. 18).

2) Κρητικά Παλαιογραφικά άριθ. 9 (Μιχαήλ ’Αποστόλη επικήδειοι είς Κα- 
λοτάρην καί Γαλατηνόν) καί 17 (Μιχαήλ ’Αποστόλη Μενεξενος)· πρβλ. καί άριθ·. 
6 (Ή Γόρτυνα καί ό Μιχαήλ ’Αποστολής).

*) Κρητικά Παλαιογραφικά άριθ. 3 (Τό «Ύμνολόγιον» τοϋ Γεωργίου Λουμ
πάνου).

4) Κρητικά Παλαιογραφικά άριθ. 15 (Μελέτιος Βλαστός πρός Θωμάν Κον-
ταρίνην).
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424 Μ. I. Μανούσακα

δομένη έπιστολή ΓΜιχαήλ τοϋ Λυγγέως προς Λέοντα Άργυρόν5 * έχει 
ήδη έκδοθή εκ τοϋ αϋτοϋ κωδικός υπό Σπυρίδωνος Λάμπρου®, μέ με- 
ρικάς μάλιστα καλυτέρας γραφάς7.

β) Ή έκ τοϋ κώδικος Vindobon. theol. gr. 227 (φ· 172) έκδιδο- 
μένη επιστολή XVIII τοϋ πατριαρχικού εξάρχου Αντωνίου προς Γε
ώργιον Καλύβαν8 είναι ήδη προεκδεδομένη εκ τοϋ ϋπ’ άριθ. ΧΟΛ' 
πατμιακοϋ κώδικος υπό Ίωάννου Σακκελίωνος9 10, μέ προστεθειμένην 
μάλιστα τήν χρονολογίαν («εν ,αφλβ', δκτωβρίφ ιΰ'»), ,έχει δ5 έκει- 
θεν άναδημοσιευθή και υπό Τρΰφωνος Εϋαγγελίδου ’°.

γ) Αί έκ τοϋ κώδικος τοϋ British Museum Addit. 34-°6ο (φ. 10r) 
έκδιδόμεναι δυο ενθυμήσεις περ'ι τοϋ θανάτου τών ήγουμένων τής μο
νής Άγκαράθου Νήφωνος (1559) καί Γερμανοΰ (1572)11 ειχον καί 
πρότερον εκδοθή έκ τοϋ αϋτοϋ κώδικος υπό Γενναδίου Άραμπατζό
γλου12 * * * * *, δστις μάλιστα καί άνέγνωσε διαφόρως τάς χρονολογίας18.

Β) Δευτέρα παρατήρησις, συναφής προς τήν πρώτην, είναι δτι 
πολλάκις 6 συγγραφεύς τών «Κρητικών Παλαιογραφικών», γράφων 
περί τίνος θέματος, αγνοεί τήν προγενεστέραν βιβλιογραφίαν καί ού
τως έμφανίζει ώς νέα πράγματα από πολλοϋ γνωστά καί έχοντα ήδη 
τϋχει τής προσηκοϋσης διαπραγματεϋσεως ύπ’ άλλων έρευνητών. Ουτω:

5) «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Δ', σ. 243.
·) 2 π υ ρ. Π. Λάμπρου, ’Επιστολή Μιχαήλ Λυγγεως πρός Λέοντα Άρ

γυρόν, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. 13 (1916), σ. 362-363.
’) Ούτως, έν τφ μέση) τής επιστολής, μετά τήν λέξιν ατελοϋμεν δ Λάμπρος 

θέτει όρθώς τελείαν στιγμήν, τό δέ τέλος αυτής εκδίδει ώς εξής: «Ευτυχών 
(ευτυχώ; Λαούρδας) εΐης. Ίο τεταριχευμένον (τεζραχενμένον Λ.) απώλετο, εμοϋ μη 
ο&ένονιο; καν (αν Λ.) πρίασ&αι*.

8) «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Ε', σ. 334 (άριθ. 5).
9) Ίωάννου Σακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Άθήνησιν,1890 

σ. 264-265.
10) Τ ρ ύ φ. Ε. Εϋαγγελίδου, 'Ροδιακά, έκδιδόμενα ύπό τοΰ γυμνά,

στικοΰ συλλόγου Διαγόρας, τεΰχ. Λ', έν 'Ρόδφ, 1917, σ. 105.
1ι) «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Ε', σ. 336 (= Κρητικά Παλαιογραφικά άριθ.

14: ΜνεΙαι τής Μονής Άγκαράθου).
>*) Γενναδίου Μ. Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, έν

Κωνσταντινουπόλει, μέρος πρώτον, 1933, σ. 108, σημ. 3.
ls) *0 Άραμπατζόγλου διά μέν τόν θάνατον τοΰ Νήφωνος παρέχει έτος 

,αφμθ' (1549) καί οΰχί 1559 (ώς ό Λαούρδας καί ό κατάλογος τών χειρογράφων 
τοϋ British Museum), διά δέ τόν τοΰ Γερμανοΰ ,αφοε' (1575) (έναντι 1572 τοϋ 
Λαούρδα καί 1579 τοΰ καταλόγου). Διά τόν θάνατον τοΰ Γερμανοΰ πάντως έκ
τών τριών χρονολογιών μόνη ορθή φαίνεται ή τοΰ Άραμπατζόγλου (1575), διότι
μόνον κατά τό έτος τοΰτο ή «Ίανουαρίου Γ ώρα δ' τής νυκτός, ημέρα γ'» τής 
ένθυμήσεως συμπίπτει όντως πρός τήν Τρίτην ημέραν τής έβδομάδος.
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α) Πραγματευόμενος ε’ιδικώς περ'ι των επιστολών τοϋ Γεωργίου 
Καλύβα τών περιεχομένων είς τον κώδικα Vindobon. theol. gr. 227, 
εξ ου δημοσιεύει έξ “, γνωρίζει μέν την υπό R. Vetschera πρώτην πε
ριγραφήν τοΰ κωδικός τούτουt5, αγνοεί δμως την τελευταίαν περί τοΰ 
άξιολόγου τούτου Κρητός λογίου διεξοδικήν εργασίαν τοϋ Κ. Δυοβου
νιώτου *\ 'Ο Δυοβόυνιώτης εν τούτοις όχι μόνον κατέγραψε — λεπτο- 
μερέστερον και άκριβέστερον τοϋ Vetschera—πάντα τά είς τον ανω
τέρω κώδικα περιλαμβανόμενα έργα τοϋ Καλύβα (ομιλίας, θεολογικάς 
αποκρίσεις, έπιστολάς), άλλα καί περί τών έργων τούτων καί τοϋ βίου 
τοϋ Καλύβα δοκίμως έπραγματεύθη, εκμεταλλευόμενος πάσας τάς εκ 
τοϋ κώδικος δυναμένας ν’ άντληθώσιν ειδήσεις καί συνδυάζων ταύτας 
καί προς άλλας γνωστάς άλλοθεν πηγάς. ’Άν ό κ. Λαούρδας I γνώριζε 
τήν πραγματείαν ταύτην τοϋ Δυοβουνιώτου—καί δεν ήτο τοϋτο δύσκο- 
λον, διότι τό περιοδικόν ένθα έδημοσιεύθη καί γνωστότατον είναι καί 
ευρετηρίου δεν στερείται—τότε δεν θάώμίλει περί τοϋ Καλύβα ως περί 
«αγνώστου Κρητός λογίου μέχρι της υπό R. Vetschera περιγραφής» τοϋ 
προμνημονευθέντος κώδικος, ένφ ό άνήρ ήτο γνωστός ήδη είς τον Ζα- 
βίραν καί τον Φαβρίκιον ”, ουδέ θά έλεγε περί αύτοϋ πράγματα ήδη 
πληρέστερον άναπτυχθέντα υπό τοΰ Δυοβουνιώτου.

β) Γράφων περί τοΰ έν 'Ισπανία από τοΰ 1562 μέχρι τοΰ 1598 
δράσαντος Κρητός κωδικογράφου ’Αντωνίου Καλοσυνά, επάγεται Ιν 
τέλει *9 : «Ή Ισπανική ’Αναγέννησις τοϋ 16. αΐώνος κατά ενα τμήμα 
της, καί δη σημαντικόν, οφείλεται είς τους ΰπερ αυτής έργασθέντας 
Κρήτας, από τοΰ Θεοτοκοπσύλου, τοΰ Τουρριανοΰ καί τοϋ Καλοσυνά, 
μέχρι τοΰ άγνωστου άλλως εκείνου διδασκάλου είς Τολέδο, τον όποιον 
ό Diego Siego [γράφε: Si geo] ενθυμείται ώς «vivae vocis praece- 
ptorem meum in schola Complutensi Demetrium Ducarn natione 
Graccum, patria Cretensem» * 18 19. Άλλ’ ό χαρακτηρισμός τοϋ τόσον

Παρατηρήσεις είς «Κρητικά ίίαλαιογραφικά» 42&

“) «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Ε', σ. 331-336 (= Κρητικά Παλαιογραφικά 
άριθ. 13 : Έπιστολαί τοΰ Γεωργίου Καλύβα).

,8) R. Vetschera, Georgios Kalybas, «Byzantinische Zeitschrift», 
τόμ. 26 (1925), σ. 61-69.

le) Κ. *1. Δυοβουνιώτου, Γεώργιος Καλύβας, «Έπετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 6 (1929), σ. 80-99.

”) Βλ. Κ. Ί. Δυοβουνιώτην, αυτόθι, σ. 80, σημ. 1.
18) «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Δ', ο. 251.
19) Ό κ. Λαούρδας παραπέμπει είς Ε). Martini, Textgeschichte der 

Bibliotheke des Patriarchen Photios von Konstantinopel, Leipzig, I, 1911, 
0. 25 καί 40. Τό σημείωμα δμως τοϋτο έδημοσιεύθη είς βιβλίον έκδοθέν έν 
Λισσαβώνι τφ 1560 (βλ. Ε. L e g r a n d, Bibliographic Helldnique . . . aux 
XV - XVI siecles, τόμ. 1, Paris, 1885, a. 194, σημ. 2).
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συγκαταβατικώς μνημονευόμενου Δημητρίου Δούκα τοϋ Κρητός ως 
«αγνώστου άλλως ... διδασκάλου» ουδόλως αρμόζει εις τον άλλως 
γνωστότατον και επιφανή τοϋτον ελληνιστήν και εκδότην έν Ίταλίφ 
και 'Ισπανία πολλών αρχαίων και ιερών κειμένων (από 1509—1527) 20. 
δστις πολύ προ τοΰ Καλοσυνά έδρασε καί έδίδαξεν έν 'Ισπανία, προσ
κληθείς υπό τοϋ καρδιναλίου Φραγκίσκου Xiraenez, ίδρυτοΰ τοΰ Πα
νεπιστημίου τής Alcala (Κομπλούτου)21.

Γ) Τρίτον δέον νά παρατηρηθή δτι καί οσάκις δημοσιεύονται κεί
μενα πράγματι ανέκδοτα, καί πάλιν ταΰτα έκδίδονται πλημμελώς. Σφάλ
ματα περί την άνάγνωσιν καί την έν γένει άποκατάστασιν καί παρου- 
σίασιν τών κειμένων παρατηρούνται πολλά, έξ ών σημειοϋμεν τα ακό
λουθα :

α) Κατά την υπό τοϋ κ. Λαοϋρδα παρεχομένην συμπληρωματικήν 
περιγραφήν τοϋ γνωστοϋ εικονογραφημένου Μαρκιανοϋ κωδικός τοϋ 
Γεωργίου Κλόντζα22 *, τοΰ περιγραφέντος παλαιότερον υπό τοΰ Σπυρ. 
Λάμπρου28, έκδίδονται έν άλλοις καί τά κείμενα τά περιεχόμενα έν 
φύλλφ 13# τοΰ κώδικος 24 * * *, οΰτινος φϋλλου παρατίθεται καί φωτοτυ
πία έν πίνακι I, είκ. 2. Εις τό κατώτερον μέρος τοϋ φΰλλου τούτου 
είκονίζεται ό «λίαρις Καβάλης και γενεράλες της Κρήτης»25, εις δέ 
τό άνώτερον αναγράφεται χρησμός. Μεταξύ εικόνος καί χρησμοΰ, ήτοι 
έν τφ μέσφ ακριβώς τοϋ φύλλου τούτου, φέρεται έμμετρον κείμενον 
χαρακτηριζόμενον υπό τοϋ κ. Λαούρδα ως έγκώμιον τοϋ Μαρίνου Κα- 
βάλλη καί παρατιθέμενον ύπ’ αύτοϋ 28 εις 26 ιαμβικούς δωδεκασυλλά- 
βους στίχους. Τό κείμενον δμως τοϋτο, ύφ’ ήν μορφήν παρατίθεται

20) ’Αναγραφήν τών εκδόσεων τούτων, συνοδευομένων συνήθως καί υπό 
προλογικών τοϋ Δούκα επιστολών, βλ. παρά Ε. L e grand, ένδ. άνωτ., άριδ 
32 (σ. 82-89), 33 (σ. 89-93), 40 (σ. 112-118), 41 (σ. 118-120), 42 (σ. 120-121)· 
76 (σ. 192-195) καί τόμ. 3, Paris, 1903, άριδ. 292 (σ. 316-317). Πρβλ. καί τά’ 
περί Δημητρίου Δούκα γραφόμενα υπό Ήλία Π. Βουτιερίδη, 'Ιστορία 
τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τόμ. 1, Άδήναι, 1924, σ. 287-289.

21) Βλ. τά ύπ’ αύτοϋ τοϋ Δούκα έν έτει 1514 γραφόμενα καί άνατυπούμενα, 
παρά Ε- Ee grand, ένδ. άνωτ., τόμ. 1, σ. 119 καί 120 (πρβλ. καί Ή λ. 
Βουτιερίδη, ένδ. άνωτ., σ. 288-289).

ί2) «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Ε’, σ. 231-245 (= Κρητικά Παλαιογραφικά
άριδ. 10: Ό Μαρκιανός κώδιξ τοΰ Γεωργίου Κλόντζα καί Οί περί Κρήτης
χρησμοί).

”) Σ πυρ. Π. Λάμπρου, Ό Μαρκιανός κώδιξ τοϋ Κρητός Γεωργίου 
Κλόντζα, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. 12 (1915), σ. 41-52.

*4) «Κρητικά Χρονικά», ένδ. άνωτ., σ. 233-234.
2δ) Πρβλ. καί Σπυρ. Π. Λάμπρον, ένδ. άνωτ., σ. 46.
,β) «Κρητικά Χρονικά», ένδ. άνωτ., σ. 234.
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υπό τοϋ εκδότου, είναι τελείως άσύντακτον, άνακόλουθον και άκατά- 
ληπτον καί εύλόγως εμβάλλει τον άναγινώσκοντα είς απορίαν. Άλλα 
τήν απορίαν λύει ευτυχώς άπλοϋν βλέμμα επί τής δημοσιευόμενης φω
τοτυπίας τοΰ περιέχοντος τό κείμενον φύλλου : Έν αυτή παρατηροΰ- 
μεν δτι τό πλάτος έκάστης γραμμής περιλαμβάνει άνά δύο διαδοχικούς 
στίχους τοΰ εμμέτρου κειμένου. Επειδή δέ ό δεύτερος τούτων αρχίζει 
πάντοτε διά κεφαλαίου καλλιγραφημένου, ως και ό πρώτος, δ εκδότης, 
ύπολαβών τό κείμενον ως δίστηλον, ήκολούθησε κατά τήν άνάγνωσιν 
κάθετον αντί οριζοντίου πορείας. Οΰτω δέ παρέθηκεν εις διαδοχικήν 
σειράν πρώτον μέν τούς περιττούς τήν τάξιν στίχους 1,3,5.... 25, 
είτα δέ (καταλιπών μικρόν διάκενον προς ύποδήλωσιν τοϋ νομιζομένου 
ως τέλους τής πρώτης καί αρχής τής δευτέρας δήθεν στήλης) τούς άρ- 
τίαν τάξιν έχοντας στίχους 2, 4, 6 ... . 26. Ή τοιαύτη εντελής σύγχυ
σες περί τήν τάξιν τών στίχων* κατέστησε μοιραίως τό κείμενον άκατά- 
ληπτον καί είς αυτόν τον εκδότην έκλαβόντα αυτό ώς εγκώμιον δήθεν 
τοΰ Καβάλλη. Επειδή τό σοβαρόν τοΰτο σφάλμα ούδ’ έκ τών υστέρων 
έτυχεν έπανορθώσεως υπό τοΰ συγγραφέως είς τά επόμενα τεύχη τών 
«Κρητικών Χρονικών», άναγκαζόμεθα νά παραθέσωμεν κατωτέρω 
τούς αυτούς στίχους κατά τήν ορθήν αυτών τάξιν, είς τρόπον ώστε τό 
στιχούργημα νά φανή καταληπτόν. ’Επί τή ευκαιρία άποκαθιστώμεν 
καί τό κείμενον πολλαχοΰ, διορθοΰντες σφάλματα ή παραναγνώσεις τοΰ 
εκδότου, ώς βλέπει τις είς τό κριτικόν υπόμνημα. Δυστυχώς ή υπό τον 
εκδότου παρεχομένη φωτοτυπία δέν είναι καθαρά καί δέν επιτρέπει 
νά επαληθεύσωμεν πάσας τάς αναγνώσεις του, ών αυτός καί μόνος φέ
ρει βεβαίως τήν ευθύνην.

Πέρας προφητών χρηομός^όοον εν τάχει 
λαβεΐν φιλεΐ, δΰεν τε τών Ένητίης 
αρχών απάντων ψήφος έμπλεως εφη :
Γενικός ϊτω και φνλαξ Κρήτης δλης,

5 γένους Λρίατον οπέρμα προσφιλέστατου,
Μαρής Καβάλλης, νϋν κατοικών έν&άδε.
Οϋτος όέ πολλήν προνξένηαεν άδλίως 
ϋ·ραΰσίν τ’, επε'ι εμελλεν αντφ ουδόλως 
σωτηρίας νήσον τε τής φιλεστάτης.

* [Σημ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : Έπί τοϋ σημείου τούτου κρί- 
νετοι σκόπιμον νά διευκρινηθή δτι έν τφ χειρογράφφ τοΰ κ. Λαούρδα τό κεί
μενον αναγράφεται είς δίστηλον, ώς έχει ακριβώς καί έν τφ κώδικι. Κατά τήν 
στοιχειοθέτησιν δμως, μή οιίσης τεχνικφς έφικτής τής είς δύο παραλλήλους στή- 
λας έκτυπώσεως, μή γενομένης δέ άλλως αντιληπτής τής ορθής διαδοχής τών 
στίχων, τό κείμενον έδημοσιεύθη είς δύο έπαλλήλους στήλας].
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10 Έλ&ών γάρ αυτός εις πόλιν 'Ρι&υμνίων,
Ιού, Ιου εδωκε πάσι τοΐς τότε.
Ήκον γάρ αυτω πάντες ώς ΰπερόχφ, 
ώς έξαλεξήσαι τε τη πόλει πρόφρων 
αΐτοϋντες αυτόν, άλλ’ δμως ουτος πέλει 

15 φυγάς έκεΐσε, τής απώλειας όπως
αρχή φανοίη καί πόσων κωκυμάτων !
-1- "Ένϋ·' ον έξέβη και άλλους + εντρέπων, 
έρημον, οΐμοι, την πόλιν + κατηάδειλ", 
είς ήνπερ εϊσέβη στόλος τοϋναντίων,

20 οΐμοι, κατασκάψαντες αυτήν τή φλογί.
Ίουι ίου μηνός φίΚνοντος ημέρα,
ίν ή τελονσι σώμα άμνοϋ τον Θεοϋ
εν Χάνδακος Κρήτης συν ευλαβεΐ τρόπφ.
Έπεί δ’ άρ’ επλήρωσεν αρχής τον χρόνον,

25 του τόπου + έφησεν άψααϋαι + ταχύ, 
δ καί πο&ήσας μοίραν έτλη ζωάων.

6 κατοίκων cod. : κατοικεί Laurdas || 7 ουτος cod. : όντως Laurdas || 9 
φιλεστάτης cod : φιλτάτης Laurdas || 10 Ρυύιμνϊων cod.: Ρν&ιμνίας Laurdas j| 
11 Ιού iov legit Laurdas || 16 πόσων κωκυμάτων cod.: πόσα κορκύματα Laur
das || 17 "ΕνΦ’ ον εξέβη και άλλους legit Laurdas; non possum confirmare 
lectionem ex photographia || 18 κατηάδει legit Laurdas || 21 ante Ιουνίου 
legit Z' Laurdas || 22 σώμα correxi (i. e. Corpus Christi): σήμα cod., 
Laurdas [| 23 Κρήτης cod. : Κρήτη Laurdas || τρόπφ legi: τροπι Laurdas || 
25 εφηοεν άψασ&αι legit Laurdas || 26 ζωάων cod. : ζω&ς Laurdas.

To κείμενον, άποκαθιστάμενον ούτω είς την γνησίαν του μορφήν, 
γίνεται φανερόν δτι όμιλεΐ περί τής υπό τών Ενετών εκλογής τοϋ 
Μαρίνου Καβάλλη ως Γενικού Προνοητοϋ τής Κρήτης και τής ύπ’ αυ
τού επιδειχθείσης αναλγησίας προς την νήσον, ϊδίμ δέ τής έγκαταλεί- 
ψεως τής πόλεως 'Ρεθύμνης είς το ελεος των Τούρκων επιδρομέων, 
οϊτινες καί επυρπόλησαν αυτήν. Δεν πρόκειται αρα περί «εγκωμίου» 
τού Καβάλλη, ώς εξέλαβεν αυτό ό εκδότης. Ουδ’ ήτο, άλλως τε, δυνα
τόν νά γραφή υπό Κρητός εγκώμιου εις τοιοΰτον απάνθρωπου καί αι
μοσταγή δυνάστην τής νήσου, οίος κατά γενικήν ομολογίαν ύπήρξεν 
ό Μαρίνος Καβάλλης”.

β) Ενίοτε παρατίθενται υπό τοϋ εκδότου καί φωτοτυπικοί πίνα
κες σελίδων τών ύπ’αυτού Ικδιδομένων κωδίκων. Άντιβάλλοντες δμως

428 Μ. ί. Μανούοακά

s7) Βλ. Σιεφ. Ξανθουδίδου, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη καί οί κα
τά τών Ενετών αγώνες τών Κρητών, (έξεδ. έπιμελείςι Ίιο, Καλιτσουνάκη, 
Athen, 1939, σ. 122 -123).
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τά αντίστοιχα κείμενα προς τούς πίνακας τούτους, διαπιστώνομεν 
σφάλματα γενόμενα περί την άνάγνωσιν πολλών λέξεων, οια τά κά
τωθι :

—«Κρητικά Χρονικά», τόμ. Ε', σ. 234, στίχ. 7 (εν άντιβολή προς 
πίνακα I, είκ. 2 τοϋ αυτού τόμου) : αρίθμψα (έν τφ κώδικι: αναρί
θμητα).

—Αυτόθι, σ. 235, στ. 9 (έν άντιβολή προς πίνακα ΙΑ', στίχ. 6): 
άλοντζανης (ό κώδιξ : άλούτζαλης)2β.

—Αυτόθι, σ. 238, στίχ. 8 (εν άντιβολή προς την έν σ. 243 εικόνα 
6) παραλείπονται αί έν τφ κώδικι φερόμεναι δύο πρώται λέξεις ’Άγ 
aiy’ προ τού: Αντί τον Ιλιμισ&ηναι...).

—Αυτόθι, στίχ. 18: έτερον (ό κώδιξ: έτερον).
—Αυτόθι, στίχ. 19 : πεπλήρωκεν (έν τφ κώδικι : έπλήρωκεν).
—Αυτόθι, στίχ. 20: Ιππίαν (ό κώδιξ: ίοπίαν).
Τά σφάλματα ταϋτα εις τάς όλίγας σελίδας, τών οποίων παρετέθη- 

σαν φωτοτυπίαι, γεννούν εύλόγως την υπόνοιαν μήπως και τά άλλα 
κείμενα, άτινα δι’ έλλειψιν φωτοτυπιών άδυνατοΰμεν ν’ άντιβάλωμεν, 
δεν άμοιρούν αναλογών σφαλμάτων.

”Ας προστεθή έτι ένταύθα δτι δεν δύναται νά τύχη έπιδοκιμασίας 
ή συνήθεια τού έκδοτου νά καταλείπη ένιαχοΰ (βλ.«Κρητικά Χρονικά», 
τόμ. Δ', σ. 249, στίχ. 11, καί τόμ. Ε', σ. 247, στίχ. 29-30) μικρά κενά 
διαστήματα διά λέξεις τού κειμένου τάς οποίας πιθανώς δεν κατώρ- 
θωσε ν’ άναγνώση **.

γ) Άλλ’ ανεξαρτήτως τών περί την άνάγνωσιν σφαλμάτων, ή έν 
γένει έκδοσις καί παρουσίασις τών κειμένων έχει γίνει κατά τρόπον 
πρόχειρον καί πλημμελή. ’Από τον φιλόλογον έκδότην θά άνεμένομεν 
νά παραθέση τά ύπ* αυτού τό πρώτον έμφανιζόμενα κείμενα μέ μεγα- 
λυτέραν έπιμέλειαν καί κατά τούς κανόνας τής φιλολογικής έπιστήμης, 
ήτοι εις έκδοσιν κριτικήν, όρθώς άποκατεστημένα καί κεκαθαρμένα 
από τών παντοίων σφαλμάτων τών χειρογράφων. ’Αντί τούτου δμως 
άρκεΐται οΰτος σχεδόν πάντοτε εις την άνευ ούδεμιας φιλολογικής έπι-

2Β) Πρόκειται περί τοϋ γνωστού Τούρκου ναυάρχου Ουλούτοαλη (Ulug All) 
ΙΓασσά, δστις άναφέρεται καί εις άλλας ελληνικός πηγάς ώς Άλούτζαλης καί 
Λοντζαλης (βλ. Σ π. Λάμπρου, Βραχέα Χρονικά, έκδ. έπιμελεία Κ ω ν σ τ. Ί. 
Ά μαντού, έν Άθήναις, 1932, σ. 13, 27, 58).

2‘) Καί εις ήν περίπτωσιν τά κενά ταϋτα άντεπροσώπειιον πραγματικά χά
σματα τών κωδίκων, ώφειλε νά δηλώση τοϋτο διά τοϋ καθιερωμένου [vacatj· 
άν πάλιν άντεστοίχουν εις φθοράς τούτων, έδει νά θέση σειράν στιγμών, ώς 
άλλως τε πράττει όρθώς εις όμοιας περιπτώσεις («Κρητικά Χρονικά», τόμ. Ε', 
σ. 255, 256 καί 257).
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στασίας παράθεσιν τών κειμένων, ως εΰρε ταϋτα εις τούς κώδικας. 
Ούτως, έπί δεκατριών σημειωμάτων περιεχόντων κείμενα, μόνον εις 
τρία80 ποιείται χρήσιν κριτικού υπομνήματος. Σχεδόν δέ κατά κανόνα 
τηρεί και τάς ανορθογραφίας τών χειρογράφων, μολονότι συχνάκις 
παραλόγους καί λίαν ένοχλητικάς 30 31. Δεν νομίζομεν δτι θ’ άπετέλει δι
καιολογίαν τού πράγματος ό ισχυρισμός τυχόν οτι εφαρμόζεται ενταύ
θα από σκοπού ή διπλωματική μέθοδος έκδόσεως τών κειμένων. Διό
τι πρώιον ή τοιαυτη μέθοδος είναι ένδεδειγμένη διά την έκδοσιν 
τών αρχειακών εγγράφων ή τών καθαρώς ιστορικού ενδιαφέροντος 
σημειωμάτων, ενθυμήσεων κλπ.32 33, άντενδείκνυται δμως, ως γνωστόν, 
διά την έκδοσιν φιλολογικών κειμένων—και τοιαύτα κατά τό πλεΐστον 
είναι τά έκδιδόμενα—δι’ α μόνη ή κριτική έκδοσις είναι επιτετραμμέ
νη. Και δεύτερον διότι καί αυτής τής διπλωματικής μεθόδου έκδό
σεως ή εφαρμογή απαιτεί μέν τήν διαφυλαξιν τών όρθογραφικώιν ιδι
ορρυθμιών τάίν χειρογράφων, ουδόλως όμως απαλλάσσει τον εκδότην 
τού καταρτισμού κριτικού υπομνήματος καί τής ύποχρεώσεως νά υπό
δειξη έν αύτφ, διά τά μέχρις άδιανοήτου παρεφθαρμένα χωρία τουλά
χιστον, τήν προσήκουσαν εκάστοτε άνάγνωσιν ή διόρθωσιν. ’Αλλά καί 
τούτο παραλείπει ό κ. Λαουρδας, περιοριζόμενος εις τήν φωτογραφι
κήν τών χειρογράφων άναπαράστασιν. 'Υπό τοιουιους ορούς ή κριτική 
εργασία τού φιλολόγου εκδότου καταντά: σχεδόν απλή μηχανική αντι
γραφή.

Εϊς τά μειονεκτήματα τής έκδόσεως δέον νά προστεθή καί τό δτι 
αί παραπομπαί εις τά χωρία παλαιοτέρων συγγραφέαν (fontes), άτινα 
μνημονεύονται είς τά έκδιδόμενα κείμενα, παραλείπονται κατά τό πλεΐ
στον : Μόνον είς τά ύπ’ άριθ. 9, 12 καί 17 σημειώματα άνευρίσκο- 
μεν τοιαύτας παραπομπάς, καί ταΰτας όλιγίστας 8\ Ινφ ελλείπουν τε
λείως από άλλα κείμενα, καί δπου ακόμη τά άλλοθεν ειλημμένα χωρία

30) Τά ύπ’ άριθ. 2, 3 καί L7.
3Ι) Βλ. π χ. τήν δευτέραν επιστολήν Άντιον. Καλοσυνά («Κρητικά Χρονι

κά», τόμ. Δ', σ. 2ό0), ένθα καταλείπονται αδιόρθωτοι άνορθογραφίαι ώς : &πα~ 
αης, ήττον, εμεώεΐα, προ α ψώρας κλπ.

82) Ό εκδότης έν τούτοις φαίνεται έφαρμόζων τό αντίστροφον : έκδίδων 
τήν άπό 23 Μαΐου 1590 διαθήκην Θεοδοσίου τοϋ Κορινθίου («Κρητικά Χρονι
κά», τόμ. Δ', σ. 235-236), ήτοι έγγραφον καί ούχί φιλολογικόν κείμενον, άπο- 
καθιστρ, ώς γράφει, τήν ορθογραφίαν !

33) Καί ό Ν. Β. Τωμαδάκης, Μιχαήλ Καλοφρενάς Κρής, Μητροφάνης 
Β' καί ή πρός τήν ένωοιν τής Φλωρεντίας άντίθεσις τών Κρητών, ΕΕΒΣ, τόμ. 
21 (1951), σ. 138, σημ. 8 ύπέδειξεν ήδη χωρία άτινα ό κ. Λαοόρδας παρέλειψε 
νά σημειώση ώς fontes έν έκδόσει έργου τοΰ Ίω. Πλουσιαδηνοϋ («Κρητικά 
Χρονικά», τόμ. Ε', σ. 254 = σημείωμα ύπ’ άριθ. 12).
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άφθονοϋν, ως π.χ. συμβαίνει είς την ομιλίαν τοΰ Μελετίου Βλαστού 
(=σημείωμα άριθ. 15) η είς τό ύμνολόγιον τοΰ Γεωργίου Λουμπάνόυ 
(=σημ. άριθ. 3)84. Άς σημειωθή, τέλος, δτι από πολλά των εκδιδο- 
μένων κειμένων (σημ. άριθ. 7, 8, 10, 12, 13) απουσιάζει ή απαραί
τητος άρίθμησις των γραμμών.

Κατωτέρω σημειοΰμεν μερικάς μόνον χαρακτηριστικός άτελείαςτής 
έκδόσεως η σφάλματα περί την άποκατάστασιν των έκδοθέντων κειμέ
νων 3δ, άκολουθοΰντες χάριν ευκολίας ιήν σειράν των τόμων και των 
σελίδων των «Κρητικών Χρονικών».

1) «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Β', σ. 543. Έν τή πρώτη επιστολή 
τοΰ Πέτρου Λαμπάρδου, στίχ. 4-5, έκδίδεται : «...έν τώ 5Απομνημο
νευμάτων πρώτφ Ξενοφών δ ρήτωρ και ιστορικός φησί», ενφ 
εν τφ κώδικι φέρεται, κατά τό κριτικόν υπόμνημα : «...Ξ. δ ρ. φη- 
σι καί Ιστορικός». Ή διόρθωσις τοΰ εκδότου, άντιμεταθέσαντος 
τάς τελευταίας ταΰτας λέξεις, οΰδαμώς είναι αναγκαία καί άρα άπορ- 
ριπτέα.

2) Αυτόθι, στ. 12 - 13 : «Και εγώ άρα τουτον'ι βούλομαι λέγειν τον 
λόχον, ον πολλάκις έ&αύμασα, τίσι ποτέ λόγοις...» κλπ. Ό εκδότης 
διώρθωσε τό έν κώδικι τον είς δν. ’Αλλά διά τοΰ αναφορικού τούτου 
ουδόλως θεραπεύεται τό χωρίον. Τό τον δέον νά διορθωθή είς τό έπε- 
ξηγηαατικόν_δτι.

δ^Αΰτόθι,'ω. 544, έν τή δευτέρμ επιστολή Πέτρου Λαμπάρδου, 
στίχ. 6 - ΐΠέκδίδεται: «Πώς ουκ [γράφε : ουχ\ άπλουστέρφ Ιλαρώ τφ 
προαώπφ εκ τών σών τηβέννων η διαχρύσων πέπλων ή άλλο τι όσα έν 
/ιερόπεσο'δέκειν ή χράσϋαι προς τοΰ μεγάλου καί παντοεργοΰ Θεόν 
κεχάρισται,’’μετέδωκας αν; Εϊ τ’ αλλότρια η τής πλεονεξίας σέ δνναμις 
ουκ άφίησιν άποδονναι τοις κτήτορσιν, ον προς σου την τών Ψαλμών 
βίβλον εζητήσαμεν...» κλπ.

‘Ο χωρισμός τών προτάσεων καί ή στίξις έχουν πλημμελώς καί δει
κνύουν δτι ό εκδότης δεν άντελήφθη τό νόημα τοΰ χωρίου. Τότε μόνον 34 * * * * * * * * * *

34) Ένταϋθα ό εκδότης περιοριζόμενος είς τήν απλήν μνείαν τών Ψαλμών
τοΰ Δαβίδ, τών χαιρετισμών τής Θεοτόκου καί τών Θεοτοκίων ώς πηγών τών
ύμνων τοΰ Λουμπάνου, ύποσημειοϊ πρός δικαιολογίαν του («Κρητικά Χρονικά»,
τόμ. Γ', σ. 584, σημ. 10): «Δι’ είδικωτέρας διαπιστώσεις δέν είχα είς τήν διά-
θεσίν μου τόν άπαιτοΰμενον χρόνον. Μία τοιαύτη άλλως ερευνά δέν έχει νά
πρόσθεση τίποτε τό ιδιαίτερον». Ή δήλωσις αυτή είναι ενδεικτική τής σπου'
δής μεθ’ ής είργάζετο, άλλά καί τής αποστροφής του, δυστυχώς, πρός τήν άπη-
κριβωμένην λεπτομέρειαν.

">) Μέ τά απλά ορθογραφικά σφάλματα δέν άσχολούμεθα, άφοϋ ιό υπό
τοΰ εκδότου τηρούμενον σύστημα δέν επιτρέπει νά διαγνώσωμεν τίνα οφείλον
ται είς τούς κώδικας καί τίνα είς τόν εκδότην.
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θά εχωμεν νόημα, όταν γράψωμεν : «Πώς ουκ άπλονστέρω,.,.μετέ- 
δωκας αν, εί τάλλότρια ή της πλεονεξίας αε δύναμις ουκ άφίηοιν άπο- 
δοϋναι τοΐς κτήτοραιν ; Οΰ προς σου...» κλπ.

4) Αυτόθι, στίχ. 11 -.13 εκδίδεται έν συνεχεία;; «ού προς αοϋ την 
των Ψαλμών βίβλον εζητήααμεν ώς προς τον κτήτορος, Νικολάου Κα- 

λοσννα, εΐ τοϋνομα ουκ έπίαταααι». Έν τφ κώδικι φέρεται, κατά ιό 
κριτικόν υπόμνημα: «βίβλων ώαήν Εζητήααμεν προς τον κτήτορος 
εζητήααμεν», όπερ ό εκδότης διορθώσας άτόπως κατέστοεψε το νόημα 
τής φράσεως. Αΰτη πρέπει νά γραφή ως έξης, συμφώνως προς ιόν κοδ* 
δικά : «Ου προς αοϋ την των Ψαλμών βίβλον ώς αήν εζητήααμεν προς 
τον κτήτορος εζητήααμεν, Νικολάου Καλοσυνα...» κλπ.

5) «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Γ', σ. 585 (Γεωργ. Λονμπάνου ευχή 
εις Θεοτόκον), στίχ. 9-10: «ή δόξα και τιμή καί άρρητος ευφρο
σύνη τών αγγέλων». Ό κώδιξ φέρει, κατά τό κριτικόν ύπόμνηιια τρι- 
φή (γρ.: τρυφή), ό'περ ό εκδότης διώρθωσεν εις τιαή, άδικαιολογήτως 
βεβαίως.

6) Αυτόθι, σ. 586, στ. 42-43: «'Ρϋααι, Δέσποινα, ταΐς ποεσβείαις 
σου έξαιρέτως τον ανάξιον δοΰλόν σου Φραγκίσκον». Ό εκδότης γρά
φει εις τό κριτικόν υπόμνημα: «43 Φραγκίσκον in rasura», ύποση- 
μειοΐ δέ (σημ. 11): «Ή λέξις «Φραγκίσκον» εδώ, δπως και εις την 
έπομένην προσευχήν, στ. 49, αλλά και εις άλλα μέρη τοϋ κώόικος 
(103ν «βοή&ησον τον δούλου σου Φραγκίσκου», 107Γ «σκέπασαν τον 
δονλον σου Φραγκίσκον») εχει γραφή υπό μεταγενεστέρας χειρός, άπο- 
ξεσθείσης άλλης λέξεως, τοϋ ονόματος τοϋ Γεωργίου Λουμπάνου. 
Προφανώς ό κώδιξ ήλλαξεν αργότερα κύριον περιελθών εις τον Φραγ
κίσκον». Άλλ’ εάν ό εκδότης ήδυνήθη νά διακρίνη, ως φαίνεται βε
βαιών, δτι τό άποξεσθέν αρχικόν όνομα ήτο τό τοϋ συγγραφέως Γεωρ
γίου Λουμπάνου, τότε ωφειλε βεβαίως νά παραθέση τό όνομα τούτο 
εν τφ κειμένφ και ούχι τό διά μεταγενεστέρας χειρός γραφέν «Φραγ
κίσκον»’ διότι τοϋ συγγραφέως τό κείμενον καί ουχί τών διορθωτών 
τάς μετιιβολάς σκοπεί βεβαίως νά εμφάνιση πάσα φιλολογική έκδοσις.

7) «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Δ', σ. 253 (Μιχαήλ ’Αποστόλη Μονφ- 
δία εις Μανουήλ Καλοτάρην), στίχ. 6 κ. εξ.: «Τούτον δή ονν ήμΐν 
τον προκείμενον, ανδρες ελλόγιμοι τών Κρητών, δτι τε άνήρ άγαίλός 
Ετνγχανεν ών. . . . πάσιν εμού κάλλιον είδόαι, προαημαίνειν ού δει. . . » 

κλπ. Γραπτέον βεβαίως: ύμΐν, άφοϋ τοΰτο συνάπτεται προς τό «πάσιν 
Ιμοϋ κάλλιον είδόσι»-

8) Αυτόθι, στίχ. 13-17 : «τΩ (γράφε: ”Ω), οϊον άγαίλόν άπεβάλλο- 
μεν (γράφε : απεβάλομεν) ανδρα. Μιχαήλο; και πάλιν μοι προτετάχΰω, 
p πάντων έμοί φίλτατος τών Κρητών καί τοΐς άρίστοις τών ’Eveτών, τό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:34 EEST - 54.161.213.156


