
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

’Αποτελεί ανάγκην τής φιλολογικής επιστήμης ή έκδοσις άποκα- 
τεστημένιον κείμενων τών κρητών ποιητών τού ΙΕ', ΙΣΤ' καί ΙΖ' αιώ
νας. Ή σύγκρισις τών μέχρι σήμερον γενομένων εκδόσεων προς τάς 
εκδόσεις τών κλασικών συγγροφέαιν τής άρχαιότητος ή προς τάς εκδό
σεις τών μεσαιωνικών συγγραφέων άλλων χωρών, πείθει δει ελάχι
στοι εξ αυτών δύνανται νά θεωρηθούν όρισηκαί. Δυσαναλόγως πολλά 
νοσοϋντα χωρία, πολλά τυπογραφικά λάθη, εσφαλμένη στίξις, καί πε
ριπτώσεις κακής μεταγραφής καθιστούν την άνάγνωσιν κοπιώδη καί 
την κατανόησιν δυσχερή. Τά ανωτέρω μειονεκτήματα παρουσιάζουν 
ακόμη καί εκδόσεις τού θεμελιακού καί πρωτεργάτου τής κρητικής φι
λολογίας Στεφάνου Ξανθουδίδη, ακριβώς διότι τό μέγιστον μέρος τής 
μέχρι σήμερον εργασίας προς άποκατάστασιν τών κειμένων έγένετο 
ύπ’ αυτού μόνου. Έν σχέσει προς την έκτασιν τών ύπολειπομένων 
τά μετά τον Ξανθουδίδην έπιτευχθέντα φαίνονται μάλλον ισχνά, είναι 
δέ λυπηρόν δτι παραμένουν αδημοσίευτα καί άλλα ΰπ* 5 αυτού κριτικώς 
άποκατεστημένα κείμενα, τά όποια δέν προέλαβε νά έκδώση. Τήν 
άναγκαίαν εργασίαν τής εκδόσεως τών ανεκδότων καί τής έπανεκδό- 
σεως τών λοιπών κρητικών έργων εΓς μόνον πνευματικός οργανισμός 
φαίνεται δτι είναι είς θέσιν νά άναλάβη σήμερον: Ή Εταιρία 
Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών. Ελπίζω νά δυνηθή αύτη 
συντόμως νά προγραμματίση τό έργον καί νά προχοτρήση σταθερώς 
είς τήν έκπλήρωσιν, καλούσα είς συνεργασίαν τούς έπιθυμούντας έκ 
τών εϊδικώς άσχολουμένων.

Είς τήν εκδοθεΐσαν υπό τής Εταιρίας «Κ ρ η τ ι κ ή ν " Α ν θ ο λ ο- 
γίαν» περιέλαβα άρκετάς διορθώσεις μου επί τών κρητικών κειμέ
νων τού ΙΣΤ' καί ΙΖ' αϊώνος*. Αυται μνημονεύονται εις τάς κριτι
κός σημειώσεις τού βιβλίου, συνοδευόμεναι, δπου τούτο ήτο άναγκαίον, 
με βραχείαν καί άνάλογον προς τον διατιθέμενον χώρον επεξήγησιν. 
Κατωτέρω παρέχω καί άλλας διορθώσεις ώς καί παρατηρήσεις χρονο 
λογικάς, ερμηνευτικός ή συγκριτικός, μέ τήν έλπίδα δτι θά είναι χρή

*) Έκ τών διορθώσεων αυτών άτυχης υπήρξεν ή μεταβολή τοΰ κλάδο 
τζύμππνα τοΰ «Θρήνου τοΰ Φαλλίδου» (Κρητική "Ανθολογία, σελ. 149, στ.
5) είς κλαππ τσίμπα λα. "Ο τύπος κλάδοτζϋμπανα δρθώς εχει καί 
άπαντςί καί αλλαχού. IIβ. Φ. Κουκούλες, Συμβολή είς τήν Κρητικήν Λαα« 
γραφίαν έπι Βενετοκρατίας, EEKS, Γ', σελ. 21,σηρ. 3.
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σιμοι διά την άποκατάστασιν η μελέτην «ΐιν κειμένων και των σχετι
κών προς αυτά προβλημάτων,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΧΛΙΚΗΣ

Διά την χρονολόγησιν τοϋ έργου τοΰ Στεφάνου Σαχλίκη παρέχεται 
αξιόλογος terminus post quem εκ τοϋ σαφοΰς, ώς πιστεύω, υπαινιγ
μού τής συφιλίδος. Προσπαθών ό Σαχλίκης νά άποτρέψη από τάς 
ελευθερίους γυναίκας τον νέον Φραγκισκήν’ λέγει δτι οί ερχόμε
νοι εις επαφήν προς αΰτάς χάνουν την περιουσίαν των, μερικοί δέ έξ 
αυτών καθίστανται λεπροί και λωβοί καί φθείρουν την «νιότην» των. 
Wagner, Carmina graeca medii aevi, Γραφαϊ και ατίχοι και ευ- 
μηνειαι κνρον Στεφάνου τοϋ Σαχλήκη, σελ. 77, στ. 346 - 7 :

και μερικοί λεπριάζονοιν και μερικοί λωβιάζουν
και άφ’ την λωβάδα την πολλην την νεότην τως διαβάζουν.

"Οτι διά τοΰ όρου λωβάδα νοείται ή σύφιλις πείθει ή «Γαδάρου Λύ
κου κι Άλουποΰς διήγησις ωραία», Wagner, Carmina, σελ. 124 έξ. 
στ. ό 10, ένθα λέγεται και φραντζιαομένη και λωβή.

Είναι γνωστόν δτι ή σύφιλις μετεδόθη κατά πάσαν πιθανότητα εις 
τούς Ευρωπαίους έκ τών ιθαγενών τής ’Αμερικής, ή δέ πρώτη βέβαια 
έμφάνισις αυτής έσημειώθη κατά τό 1493 εις Ισπανούς ναυτας καί τό 
1495 εις τά παρά την Νεάπολιν γαλλικά στρατεύματα, όπόθεν με
τεδόθη εις την ’Ιταλίαν καί έκεΐθεν είς διάστημα ολίγων ετών καί εις 
την λοιπήν Ευρώπην. ’Άρα ό Σαχλίκης έγραφε ταΰτα τουλάχιστον έτη 
τινά μετά την πρώτην έμφάνισιν τής νόσου επί τής Ευρώπης, ό δέ 
σαφής συσχετισμός αυτής προς τάς κοινάς γυναίκας, δεικνύει δτι ικανά 
έτη εΐχον μεσολαβήσει, διότι κατ’ άρχάς ή σύφιλις είχε θεωρηθή συ
νήθης έπιδημική νόσος καί μόνον βαθμηδόν κατενοήθη ό αφροδίσιος 
χαρακτήρ της. "Οτι ό Σαχλίκης δεν χρησιμοποιεί τόν δρον σύφιλις, 
δεν είναι περίεργον, αφού μόνον από τοϋ 1530 διεδόθη δ όρος, έκ 
σχετικού έργου τοϋ Fracastorius. Πρότερον εκαλείτο έκ τοϋ πρώτου 
ευρωπαϊκού τόπου προελεύσεως νόσος τής Νεαπόλεως καί κυρίως γαλ
λική νόσος (εκ τών γάλλων στρατιωτών τοϋ Καρόλου VIII, οι όποιοι *)

*) Πρόκειται περί τοΰ βενετικού ονόματος Franceschin, υποκοριστικού τού 
Francesco. Τ6 θηλυκόν Φραντζισκίνα άπαντρί ομοίως παρά £αχλίκη, 
Wagner, Carmina, σελ. 98, στ. 513. Πβ. τό σημερινόν κρητικόν έπίθετον 
Φραγκισκινάκης. Πβ. καί Leg rand, Γραφαί κ.λ. Στέφανου τού Σαχλίκη, 
Παρίσιοι, 1871, (Coll, de Μοη. n. $5)> σελ. 2, σημ. 2, διά τό δνομα,
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έπολιόρκουν τήν Νεάπολιν): Malfrancese, Morbus g a 11 i- 
cus, the French pox, (πβ. to ανωτέρω, «φραντζιασμένη»)s.

Ό Cantarella («Μόσων», Z', 1938, σελ. 78-9 καί σημ. 10) το
ποθετεί την πιθανήν χρονολογίαν γεννήσεως τοΰ Σαχλίκη είς τό 1425, 
ακολουθών τον Συνόδ. Παπαδηαητρίου, κατά τον οποίον ή έκτου αύτοΰ 
παραινετικού ποιήματος τοΰ Σαχλίκη φράσις βανδατον θλιβερόν από 
τΡωμανία*· (Wagner, ένθ’ άνωτ., σελ. 75, στ. 327) αποτελεί 
υπαινιγμόν τίίς Άλώσεως ως προσφάτου. Ή χρονολογία αΰτη φαίνε
ται πολύ υψηλή, καί άλλως τό έκ Ρωμανίας «μανδάτον» ήδυνατο νά 
άποτελή παροιμιώδη φράσιν ϊκανόν χρόνον από τής 'Αλώσεως. Πάν
τως αί πρός τον Φραντζισκήν «έρμηνεΐαι» άποτελοΰσαι έργον τής ω
ρίμου ηλικίας τοΰ Σαχλίκη, (πβ. Cantarella, ένθ’ άνωτ. σελ. 81), 
έγράφηοαν αρκετά έτη μετά τό 1493*.

Ώς πρός τήν κοινωνικήν θέσιν τοΰ Σαχλίκη, παρατηρώ τά εξής : 
*0 Cantarella (ένθ’ άνωτ., σελ. 78, σημ. 8) γράφει: «"Οτι άνήκεν 
είς οικογένειαν αν μή ευγενή πάντως καλής κοινωνικής καί οικονομι
κής τάξεως δυνάιιεθα νά τό συμπεράνωμεν έκ τής προστασίας, τήν ο
ποίαν παρέσχεν είς τον Στέφανον δ Κυβερνήτης τής νήσου, καί έκ τοΰ 
δτι οί γονείς του τοΰ άφήκαν κληρονομιάν κ.λ.». Άλλ’ δτι δ Σαχλί- 
κης άνήκεν εις οικογένειαν τιμαριωτικήν δεικνύει ή μνεία τοΰ φεου- 
δαλικοϋ τέλους, ήτοι τοΰ καταβσλλομένου υπό τών παροίκων ποσοστού 
τής παραγωγής είς τον γαιοκτήμονα, τής ίντριτειάς, (Συνόδ. Π α π α- 
δημητρίου, Άφήγησις Παράξενος, στ. 155). Καί ή δλη περιγρα
φή τής ζωής τοΰ χωρίου, αΐιτ. στ. 115 εξ., τών γεωργικών εργασιών, 
τών εισοδημάτων καί τών μόλων, φέρει είς τον νοΰν τον βίον τών κρη- 
τών γαιοκτημόνων. Ό Σαχλίκης δεν μετέβη είς τό χωρίον, ως π ο ι· 
μην, καί δεν καταφέρεται είς τό έργον του κατά τών ποιμένων, ως 
λέγει δ Cantarella, (ένθ’ άνωτ., σελ. 79), άλλά μετέβη εις τά κτήμα
τά του, δπου παρεδόθη είς τό πάθος τοΰ κυνηγίου διά προσωπικήν 
τέρψιν. At δέ κατηγορίαι του στρέφονται δχι κατά τών συναδέλφων 
του ποιμένων, άλλά κατά τών δουλοπαροίκων του χωρικών* 5.

*) Περί τής ιστορίας τής νόσου, βλ. Τ h e Encyclopedia Ameri" 
can a, Americana Corporation, New York - Chicago, 1948, αρθρ. Sy
philis, καί Λεξικόν Έλευθερουδάκη, Σύφιλις.

*) Ο Legrand, Coll, de Mon. n. 15, σελ. 9, έτοποθέτει τόν Σαχλίκην 
πρός τό μέσον τοΰ ΙΣΤ' αίώνος.

5) Ό Gerland αναφέρει μεταξύ «τών σημαντικωτέρων οικογενειών τοΰ 
XIV καί XV» αίώνος καί τινα ΣαλΙχην (οαλός= οαχλός) Ιερέα καί συμβολαιο
γράφον, Histoire de la Noblesse Cretoise, σελ. 64. Σαχλίκαι ώς ελεύθεροι 
καλλιεργηταί μνημονεύονται είς σύμβολαιον τοΰ 1618, Χριστιαν. Κρήτη 
Β', 1913, σελ. 354 - 5.
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Wagner, Carmina Graea, ΓραφοΓι καί στίχοι και ερμηνεΐαι, 
σελ. 62, εξ., στ. 20 :

δέντρον ροζιάριν καί κυρτόν.

'Ο στίχος διωρθώθη υπό τοϋ Ξανθουδίδη («Βυζαντίς», Α', 1909, 
σελ. 343) εις δέντρον ροζιάρικον κυρτόν διά τον λόγον δτι «δεν δυναται 
νά λεχθή δέντρον ροζιάριν». ’Εν τουτοις ό τύπος καλώς έχει, αςροΰ ό 
Κορνάρος (Έρωτόκριτος, Β 2332) λέγει άλογο φοβιτσάρι αντί φοβι- 
τσάρικο.

Αυτόθι, Γραφαΐ καί στίχοι και εραηνεΐαι έτι καί αφηγήσεις, 
σελ. 79 έξ., στ. 510 :

όπου ’κάμε μέ τον κυρτόν Τρίτζουλον τό παιδάκιν.

Ό λόγος περί «πολιτικής», δηλαδή έλοιφράς γυναικός. 'Υπό τοϋ Ξαν· 
θουδίδη («Βυζαντίς», Α", 1909, σελ. 358) διωρθώθη οϋτω :

όπου ’κάμε με τον κυρ τον Τρίτζουλον κ.λ.

Άλλ’ οϋτω καί τό μέτρον καί ή έννοια καταστρέφεται. Κυρτό; είναι ό 
σήμερον λεγόμενος καμπούρης, καί κυρτός Τρίτζουλος είναι απλώς ό 
καμπούρης Τρίτζουλος. 'Η σημασία τοϋ κυρτός φαίνεται καί έκ τοϋ 
μνημονευθέντος ανωτέρω παραδείγματος δέντρον κυρτόν.

’Άλλα παράλληλα τοϋ ζεύγους κυρτός - καμπούρης έχομεν τά εξής : 
ακριβός - τσιγκούνης, δωριανά - τζάμπα, μεάυστής - μπεκρής, ξεφαν
τωτής, περιδιαβαοτής, χαροκόπος καί τά αντίστοιχα ρήματα ξεφαντώ
νω, περιδιαβάζω, χαροκοπίζω — γλεντζές, γλεντώ, όκνιάρης—τεμπέ
λης. ’Ήτοι εις τάς ανωτέρω περιπτώσεις αί ελληνικά) λέξεις, αί όποΐαι 
έσώζοντο ακόμη κατά τον χρόνον ποιήσεως τών κρητικών έργων, έξε ■ 
βλήθησαν κατά την τουρκοκρατίαν υπό τών αντιστοίχων τουρκικών6. 
Είναι αξιοσημείωτος ή πολύ μεγαλυτέρα παραστατικότης τών ελληνι
κών, διατηρουσών πλήρως την ετυμολογικήν των διαφάνειαν. 

Αυτόθι, στ. 518 - 9 :

Έχρώοτει μου δυο πέρπυρα, ορίζω την νά τά ’βρη 
εκείνη μου ’πεν «άφις τα και τρίψε τό σινιάβρι».

Όρθώς ό Ξανθουδίδης («Βυζαντίς», Α', 1909, σελ. 359) λέγει δτι *)

*) Δύο εκ τών ανωτέρω λέξεων συνδυάζονται εις παλαιόν κρητικήν παροι
μίαν : τών άκριβώ τά πράματα τά τρων οί χαροκόποι. "Οτι ο! παρατεθ·εϊσαι α
νωτέρω λέξεις είναι τουρκικά! μέ έβεβαίωσεν ό φίλος κ. Νικόλαος Νταυ- 
ρ ι ν ί δ η ς τοΰ Τουρκικού ‘Αρχείου 'Ηρακλείου. Τό τσιγκούνης δέον κατ 
αυτόν νά συναφβή πρός τό τουρκικόν τσιγκιανέ, δπερ κα! λέγεται έν 
Κρήτη.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 16

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:36 EEST - 54.161.213.156



242 Στυλιανού ’Αλεξίου

πρόκειται περί τοΰ σπόρου τοϋ σινάπεως τοϋ προοριζομένου διά κα
ταπλάσματα η «σιναπισμοτίς». Ή φράσις έχει ακριβώς την ιδίαν ση
μασίαν μέ τό σημερινόν «βράσε ρύζι».

Αυτόθι, στ. 530 - 1 :

Ή Νικολέττα ’πέσωσεν, όπου τήν έκοιμή&ην 
ό άτυχος Επίσκοπος καί δά την έν&υμή&η.

Πρέπει νά γράψωμεν και <5έν την ένϋνμήΰη.
Αυτόθι, στ. 532 - 4 :

Και την Χριατίναν έουρνεν και λέγαν παραμύ&ιν 
και λέγαν διά πολιτικές το ποιος και ποια γαμή&ην 
καί γώ ’στέκα νά τές γροικώ.κι δντα μέ νοατιμή&ην.

Ό Ξανθουδίδης (ένθ’ άνωτ. σελ. 359) προτείνει κι όντας ήτοι και όν
τως, νομίζω όμως ότι πρέπει νά γραφή κ’ είντα μέ νοστιμήϋηΐ δηλα
δή «καί πόσον μοΰ ήρεσεν», έννοουμένου «νά τάς άκοΰω». Τό είντα 
είναι γνωστόν εις τον Σαχλίκην, (πβ. W. σελ. 75, στ. 324, είντά ’χεις). 

Αυτόθι, στ. 540 :

Έκεΐ έφϋααε τον Φρατζεσκή πουτάνα η γυναίκα, 
εϊχεν έντάμα μετ’ αυτής πολιτικές και δέκα.

Νομίζω ότι όρθοτέρα είναι ή γραφή τοϋ κώδικος Μ (τοϋ Montpel
lier), τήν οποίαν παρέχει εις τό κριτικόν υπόμνημα ό εκδότης: τοϋ 
Φραντζιοκή τοϋ Τάνα ή γυναίκα. Είναι δηλαδή τό Τάνας έπίθετον 
τοϋ Φραντζισκή, ό δέ ακριβής προσδιορισμός τοΰ προσώπου φαίνεται 
απαραίτητος άφοϋ και προκειμένου περί άλλων ανδρικών προσώπων 
παραθέτει ό Σαχλίκης ή τό έπίθετον ή χαρακτηριστικόν γνώρισμα μή 
άφήνον αμφιβολίαν διά τήν ταυτότητα τοϋ προσώπου. Τό έπίθετον 
τοϋ Φραντζισκή τοΰτου πιθανώς συνδέεται προς τήν Τάναν, (πβ. 
Wagner, σελ. 128, στ. 161).

Ό δεύτερος τών ανωτέρω παρατεθέντων στίχων διαφωτίζεται επί
σης έκ τής γραφής τοΰ ίδιου κώδικος Μ : κάν ένδέκα. ’Αντί και δέκα 
πρέπει λοιπόν νά γράψωμεν καν δέκα.

Αυτόθι, στ. 549 - 551:

κ’ ή Τζηλοπέφτη εφώναξε : «βλέπετέ την μην κλέψη 
κι αν εϊχε λύπην ή άειδοΰ νά ’μπή νά μεσιτέψη, 
τοϋ Τζημαδούρου ή αδελφή τήν ή&ελεν παιδέψει.

Είναι φανερόν, νομίζω, ότι λόγοι τής Τζηλοπέφτης είναι μόνον τό 
«βλέπετέ την μήν κλέτρη», ενώ τά επόμενα είναι λόγοι τοϋ ποιητοϋ. 
Γραπτέον επίσης, άν είχε λείπειν ή Άϊδοϋ. 'Η έννοια_είναι ότι αν έ*
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λειπεν γυνή τις ονομαζόμενη οΰτω, ή οποία έπενέβη, ή αδελφή τοϋ 
Τζημαδουρου θά ετιμώρει διά χειροδικίας την ύποπτον κλοπής, ή την 
άλλην, ή οποία έξεστόμισε την ΰβριν.

ΣυνόδηςΠαπαδημητρίου, Στεφάνου Σαχλίκη, Άφήγη- 
σις παράξενος, ’Οδησσός, 1896, στ. 135 - 6 :

“Ολοι έκουρεναν πρόβατα κ’ εγώ έδικούς μου σκύλους, 
δλοι είχαν τυρομύζηόρα κ’ εγώ είχα μαύρους σκύλους.

Πιθανώς εις τον δεύτερον στίχον πρέπει νά γράψωμεν άντ'ι σκύλους : 
τρύλλους.

Αυτόθι, στ. 220: 'Ο Σαχλίκης περιγράφουν την ζωήν των χω
ρικών αναφέρει τά θέματα τών συζητήσεών των κα'ι τάς ψευδολογίας 
των :

«Πολλά φασούλια έφερασιν, πολλά κουκκιά καθόλου, 
πάσα καλόν έγέμωσεν ό φόρος αποβόλου».

Οι στίχοι αίιτοί δεν είναι νοητοί είς ιόν άγνοοϋντα δτι κατά τήν επο
χήν εκείνην δεν παρήγοντο επαρκή όσπρια εις τήν Κρήτην, και εισή- 
γοντο έξωθεν. (Πβ. Ξηρουχάκης, Τό έμπόριον τής Βενετίας κ.λ.ι 
ΕΕΚΣ, Γ' (1940), σελ. 291).

Αυτόθι, στ. 748 - 9 :

Έμπήκεν ή Μαροϋλα μας τον Νικολέττου ’ Αβράμου 
και λέγει: αρχόντισσες καλές, δεν ημπορώ νά δράμω.

’Αντί ’Αβράμου γρ. Άβράμο, πβ. αυτ. σελ. 73 : Νικολό ’Αμπράμο 
καί στ. 724: τοϋ Γεώργη Ρόασο. Ενίοτε σχηματίζεται και σήμερον 
οϋτω έν Κρήτη ή γενική τών δευτερόκλιτων κυρίων ονομάτων. 

Αυτόθι, στ. 860 - 1 :

Όρέγομουν νά περπατώ ατά πολιτικαρεΐα
κι δσους κοπέλλους έβγανα, όλους τους έπροακάλουν.

’Ίσως αντί έβγανα γρ. έβλεπα.
Αυτόθι, στ. 869 - 70 :

’Εγώ δντε βρέχγ\ και βροντά, άστράφττ] κα'ι χιονίζτ), 
(σκ)ολάζω με πολίτικες μαζώνω κα'ι γαμοΰν τες

Τό χγ. έχει κατά τό υπόμνημα τοϋ εκδότου : ολάζο με πολ. Πιστεύω 
δτι πρέπει νά γραφή : κολάζομαι, πολιτικές μαζώνω κ.λ. Τό ρήμα ά
παντα και άλλοτε εις τον Σσχλίκην, Wagner, Carmina σελ. 63, στ.11.
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244 Στυλιανού ’Αλεξίου

Ε Ρ Ω Φ I Λ Η

Ή εκδοσις τοϋ δράματος υπό τοΰ Ξανθουδίδη, γενομένη εν σπουδή, 
δεν δύναται νά θεωρηθή οριστική. ’Ισχύουν και δι’ αυτήν τά λεχθέν- 
τα ανωτέρω, ακόμη δέ απαντούν πολλαί χασμωδίσι, μή βαρύνουσαι 
τον ποιητήν, αφού συστηματικούς αποφεύγει την χασμωδίαν. Εις ώρι- 
σμένα σημεία ή εκδοσις Σάθα παρέχει καλύτερον κείμενον, ώς παρε- 
τήρησεν ήδη ό Κριαρας άποκαταστήσας τινά εξ αυτών (ΕΕΒΣ, ΙΑ' 
(1935), σελ. 239 εξ.)7.

Πρόλ. Α', στ. 11 -13. 'Ο Ξανθουδίδης, κατά τον Σάθαν γράφει:

...τά πάθη μου κ’ οί πόνοι μου οί περισσοί 
τούτη κ’ εμένα κάμααι Τό νοϋ μου νά γέννηση 
την τραγωδία άξιο ποίημα ταη τύχης μου ν’ άφήσω.

*0 τελευταίος στίχος είναι κακότεχνος καί χωρίς νόημα. Ή εκδοσις 
1772 έχει όρθώς την τραγωδιάξιο κατά συνίζησιν. Γραπτέον :

την τραγωδία άξιο ποίημα τσή τέχνης μου ν’ άφήσω.

Ποίημα τσή τύχης δεν σημαίνει τίποτε, κωμωδιά δέ καί όχι κωμωδία 
λέγει καί ό Φώσκολος («Φορτουνάτος», Πρόλ. ποιητού, στ. 36, Πρόλ. 
Τύχης, στ. 132, καί Ε412). Πβ. ακόμη μαρτύριά καί όχι μαρτυρία εις 
«Ζήνωνα» Ε 383, αίτιά καί όχι αιτία εις «Έρωφίλην» Γ 295 καί εις 
τον «Γύπαριν» πολλαχού. (Βλ. τά συλλεγέντα από τον Μ. Μανού- 
σακαν παραδείγματα, ΕΕΚΣ, Δ' (1941), σελ. 256).

Αυτόθι, Πρόλ· τού Χάρου, στ. 61 έξ. Είς τούς ωραίους στί
χους, διά των όπο ων ό Χάρος υπενθυμίζει είς τούς θεατάς τοΰ δράμα
τος τό πλήθος των θανόντων φίλων καί συγγενών των, δεν αποκλείε
ται νά ύπάρχη υπαινιγμός τής τρομερός πανώλους τών ετών 1592 -5, 
ή οποία έξωλόθρευσε μέγαν αριθμόν κατοίκων τού Χάνδακος (Βλ. 
Σπανάκης, Μνημεία Κρητικής 'Ιστορίας, III, σελ. 64 εξ.). Τούτο 
συμφωνεί προς την παραδεδεγμένην χρονολογίαν ποιήσεως τής Έρω- 
φίλης περί το 1600, καί μάλιστα, αν ήτο δυνατόν νά άποδειχθή, θά 
παρείχε terminum post quem.

Αυτόθι, A 95 εξ.:

Μ’ δλον ίτοΰτο δε μπορώ παρά τά βάσανά μου 
χωαμένα πάντα νά κρατώ στη δόλια την καρδιά μου, 
γιατ'ι οέ κάποιο φταίσιμον επεσα άπατός μου, 
λογιάζοντάς το μοναχάς θαμπώνεται τό φώς μου.

’) Διορθώσεις μου είς τήν «Έρωφίλην» έδημοσιεΰθησαν καί είς «Κρητι
κά Χρονικά», Η' (1954), σελ. 133 - 4.
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Ή χασμωδία τοϋ τρίτου στίχου είναι απαράδεκτος διά τον Χορτάτζην, 
Ικτός δέ τοΰτου παραμένουν ασύνδετοι αι φράσεις αί περιλαμβανόμε
νοι εις τον τρίτον κα! τέταρτον στίχον, ενώ τοιαϋτα ασύνδετα δεν α
παντούν εις τό κατ’ εξοχήν συνθετικόν ύφος τοϋ ποιητοΰ. Γραπτέον 
λοιπόν:

γιατί oh κάποιον ψταίσιμον ίπεσα, κι άπατός μου 
λογιάζοντάς το μοναχάς θαμπώνεται το φως μου

Προσδιορίζει λοιπόν τό άπατός μου το λογιάζοντας και οχι τό Ζπεοα 
και ή φράσις γίνεται εντελώς λογική. Ό Πανάρετος απορεί κ α I ό 
ίδιος διά τό σφάλμα του.

Αυτόθι, A 274. Ό Πανάρετος εξομολογούμενος εις τον φίλον 
του Καρπόφορον την ιστορίαν τού έρωτός του προς τήν Έρωφίλην 
και διηγούμενος πώς κατά τον πρόσφατον πόλεμον επεζήιησε τον θά
νατον, διά νά λυτρωθή από τό χωρίς ελπίδα πάθος του, λέγει:

Για κείνον (ούδ.) έβουλήθηκα νά σκοτωθώ, γιά κείνο 
στον πόλεμ" ολομόναχος νά εμπω μηδλ κρίνω 
γυρεύγοντας τό θάνατο κ.λ.

Νά εμπω μηδλ κρίνω δεν έχει νόημα. 'Ο Ξανθουδίδης είχε προτείνει 
τήν γραφήν: νά ϊμπω μέσα κρίνω (Byz. Neugr. Jahrb., 2 (1921), 
σελ 84) Τήν γραφήν αυτήν, επίσης ελαττωματικήν, δεν ήκυλούθη- 
σεν είς τήν εκδοσιν προτιμήσας νά γράψη ως ό Σάθας, ό όποιος πά
λιν ήκολοΰθει τον Γραδενΐγον. Τήν ορθήν γραφήν παρέχει τό χγ. τού 
Μονάχου, (βλ. τό υπόμνημα τοϋ εκδότου), νά μπαίνω μιδε κρίνω, καί 
τό χωρίον μέ μικράν μεταβολήν μεταγράφεται:

Γιά κείνον ίβονλήθηκα νά σκοτωθώ, γιά κείνο 
στον πόλεα ολομόναχος νά μπαίνω μ’ είδες, κρίνω.

Δηλ. «ένεκα τούτου μέ είδες, νομίζω, νά εισέρχωμαι εϊς τήν μάχην 
μόνος». 'Υπαινίσσεται ό Πανάρετος δτι ό φίλος του ως αύτόπτης μάρ- 
τυς τον είδε νά έπιζητή τον θάνατον, καί τοϋτο έπιβεβαιοΐ ό Καρπο
φόρος λέγων (Α 35δ):

γιατ’ είδαμε σε πλία 
νά κάμγ)ς πράματα φρικτά παρά τον Άχιλλέα'

Τό κρίνω μέ τήν έννοιαν τοϋ νομίζω άπαντςί καί άλλοΰ εις τον Χορ
τάτζην (Ε 277). Πολύ ανάλογος είναι ή διόρθωσις τοϋ Ξανθουδίδη 
(ένθ* άνωτ., σελ. 76) είς τον «Γύπαριν» (Πρόλ. "Ηλιου, στ. 151), μ' 
είδε, κρίνω αντί μηδλ κρίνω.

Αυτόθι, στ. Α 309 εξ. :

Φιλολογικά! παρατηρήσεις εις κρητικά κείμενα 245
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Βααιλιοπούλα μ' Ακριβή κι όμορφοκαμωμένη, 
και πλιά άπου τς Άλλες κορααές τον κόσμου τιμημένη, 
κα&ώς πάντα *μου σκλάβος σου και δούλος μπιστικός σου 
ουδ' ενα πράμα έκαμα δίχως τον ορισμό σου, 
δεν είν’ πρεπό μου φαίνεται κα'ι τώρα νά ϋελήσω 
νά 5μπω στη γιόατρα, ϋέλημα δίχως νά σου ζητήσω.

Πρέπει νά γράψωμεν κι ονδ’ ενα πράμα έκαμα, διότι ή φράσις 
ανήκει εις την έξηρτημένην πρότασιν την εισαγομένην διά τοϋ καάώς 
και προσδιορίζει την μόνην κυρίαν πρότασιν τοΰ χωρίου δέν εϊν’ πρε
πό κ.λ. Δεν πρόκειται λοιπόν περί έτέρας κυρίας προτάσεως, διότι οΰ- 
τω θά εΐχομεν δυο κυρίας προτάσεις ασύνδετους, πράγμα εντελώς ασυ
νήθες διά τον λόγον τοΰ Χορτάτζη, αλλά και διότι λογικώς ή κατά το 
παρελθόν συμπεριφορά τοΰ Πανάρετου αιτιολογεί την άπόφασιν 
νά ζητήση και τώρα την άδειαν της Έρωφίλης πριν ένεργηση. Εντε
λώς ανάλογος είναι ή ευθύς κατωτέρω (Α 325 εξ.) άπαντώσα σύνταξις :

ΚαΆώς τή ίλάλασσ’ Άνεμος δύνεται και φουσκώνει, 
κ α ί ϋυμωμένα κύματα γιαμιά γιαμιά σηκώνει,

• τέτοιας λογής και την καρδιά κ.λ.

Αυτόθι, Α 319 - 324:

’Σ τούτα τά λ.όγια συντηρώ δυο τρεις φορές κι άλλάσαει 
τό πρόσωπό τζη τ’ Άμορφο, κι αν είδες τό ίλαλάασι, 
τό πώς κτυπρ κιαμιά φορά κάτω ατό περιγιάλι, 
δντα μέ δίχως Άνεμο καί δίχως πείραξη Άλ.λη, 
τέτοιας λογής τό στήίέος τση τό μοσκομυριαμένο 
δυό τρεις φορές εκτύπησε τον πόίλου πληγωμένο.

Οΰδεμία χρονική πρότασις υπάρχει εις τό χωρίον άρχομένη διά τοΰ 
δντα. Πρέπει λοιπόν νά γραφή δντα, (μετοχή τοΰ είμαι, παλαιός τύ
πος άντ'ι όντας). 'Η μετοχή αΰτη άναφέρεται εις τό Άαλάσσι. «“Αν 
είδες τήν θάλασσαν, πώς κτυπρ κ.λ. όταν είναι χωρίς άνεμον...».

Αυτόθι, Α 367 εξ.: Δικαιολογούμενος 6 Πανάρετος ότι δεν προ- 
σέφερεν εις τήν Έρωφίλην τά δώρα, τά όποια έλαβεν εις τό κοντα
ροκτύπημα, προσθέτει:

Τό ’καμα, πράματα γιατί δέν είναι κυρασίδω, 
μ’ άντίς εκείνα τήν ψυχή καί τό κορμί μου δίδω, 
τής άφεντειάς σου χάρισμα, πρόδνμα πάντα όμάδι 
’ς πάσα μικράκι σου ορισμό νά κατεβώ στον "Αδη.

*Η λέξις όμάδι καθιστά βέβαιον ότι εις τήν τελευταίαν πρότασιν τά
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Φιλολογικοί παρατησήσεις ε!ς κρητικά κείμενά 24?

υποκείμενα είναι δυο, ή ψυχή και to κορμί’ επομένως τό ρήμα πρέπει 
νά τεθή κατά πληθυντικόν : νά κατεβοϋ στον "Αδη.

Χορικόν ’Έρωτος, A 591 εξ. :

Μάλλιος τα τόσα βρόχια τά δικά σου 
γλνκιά, και μετ' αυτά τόση εχου χάρη, 
π οποίο κι άν εμπερδέσα φχαριστά σου.

Τό ανώμαλον καί ασαφές χωρίον προσεπάθησε νά ερμηνεόση δ Λ. 
Πολίτης («Ελληνικά», 12 (1951), σελ. 148). Τοϋ εχου χάρη το υπο
κείμενον βεβαίως μόνον τά βρόχια δΰναται νά είναι, (πβ. άνωτ. A 
589 : τόση χάρην έχουν τ’ άρματά σου), καί όχι οί άνθρωποι, διότι θά 
ήτο κακόζηλος ή συνεχής εναλλαγή τών υποκειμένων, ή επανάληψις 
τής έκφράσεως εχου χάρη πρώτον διά τον έρωτα, εΐτα διά τους δού
λους τοϋ έρωτος, καί ή έκφρασις τής γενικής καταστάσεως πρώτον διά 
τοϋ γ' πληθυντικού εχου (γαλλ. on, γερμ. man), καί ευθύς κατωτέρω 
διά τοϋ οποίο κι αν. Έφ’ όσον δε τό ύποκ. τοϋ εχου χάρη είναι τά 
βρόχια, δεν δύναται τό μετ' αυτά νά άναφέρεται εις τά βρόχια' δεν θά 
είχε καμίαν έννοιαν ή φράσις «τά βρόχια έχουν χάρη μ’ αυτά». ’Αντί 
μετ’ αυτά ασφαλώς πρέπει νά γράψωμεν μετ’ αυτό καί νά νοήσωμεν 
«μέ την γλυκύτητα».

Άλλ’ ή μελέτη τοϋ χωρίου πείθει δτι τοΰτο καί άλλως πάσχει. Ή 
γραφή τά τόσα πιθανώς είσήχθη από τον Γραδενΐγον τον όποιον ήκο- 
λοΰθησαν ό Σάθας καί ό Ξανθουδίδης. Άλλ’ ή κριτική δεν δυναται 
νά μή λάβη ύπ’ όψει, έφ’ όσον τό χωρίον δέν ικανοποιεί, ότι τά σω- 
ζόμενα χγ. δέν στηρίζουν τήν γραφήν αυτήν. Οϋτω τό χγ. Μονάχου 
(Cod. Graecus 590, βλ. ύπόμν. Ξανθουδίδη) έχει :

μά λυόστα σάν τά βρόχια.

Τό χγ. L,egrand (Bibliotheque grecque vulgarie, II, Paris, 1881, 
σελ. 340 έχει :

maglios ossa ta uroghia ta edhicassuB

Τήν λυσιν παρέχει, νομίζω, τό σάν τοϋ χγ. Μονάχου, τό όποιον 
Ιχρησίμευσε καί εις ώρισμένας άλλας περιπτώσεις προς άποκατάστασιν 8

8) Κατωτέρω τό χγ. Legrand έχει αντί γλνκιά (glichia) χίλια (ghiglia), 
τοϋτο όμως δικαιολογείται έκ τής όμοιότητος τών λέξεων γραφομένων δι’ Ιτα
λικών χαρακτήρων, καί πιστεύω οτι ή παραδοβ-εΐσα υπό τοΰ Γραδενίγου γραφή 
γλνκιά είναι ή όρθή. ΙΙερί τοϋ π’’'όποιο, βλ. Λ. Πολίτην, ένθ·’ άνωτ. σελ. 148. 
Νομίζω δτι όρθώς έγραψεν ό Ξανάουδίδης, υπάρχουν δέ καί άλλα δείγματα 
παλαιογραφικής εναλλαγής τών π — κ.
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τοϋ κειμένου (βλ. εϊσαγ. Ξανθουδίδη, σελ. λε'). Νομίζω δτι μέ ελαχί- 
στην μεταβολήν τό χωρίον θεραπεύεται ώς εξής:

Μαλλιος τόσα ’ν’ τά βρόχια τά δικά σου 
Γλνκιά, καί μετ’ αυτό τόση έχου χάρη, 
π οποίο κι αν έμπερδέοα φχαριστμ σου.

Τό τόσα είναι λοιπόν επίρρημα άναφερόμενον είς τό γλνκιά καί όχι 
έπίθετον, ή δέ χρήσις αυτή είναι συνηθεστάτη. Πβ. Έρωφ. A 600 : 
πόσα ξάζεις, Γ 161: τόσα δυναιό, Β 110: τόσα κλιτή, Δ 496: τόσα 
ταραχίζεααι κ.λ. Ή έννοια είναι ακριβώς ώς διετυπώθη από τον Έ. 
Κριαράν (ΕΕΒΣ, ΙΑ' (1935), σελ. 252): «τά βρόχια τοΰ Έρωτος είναι 
τόσον γλυκά, ώστε πάντοτε νά είναι ευχαριστημένος εκείνος, ό 
όποιος εμπλέκεται εις αυτά». Τό μαλλιος εδώ έχει επιτατικήν σημασίαν 
ώς προς τό προηγουμενον βγαίνει κερδεμένος, και αντιστοιχεί εντε
λώς προς τό μάλλιοστας καί τό σημερινόν μάλιστα. «‘Έχεις τόσην δύ- 
ναμιν, ώστε νικρς πάντας' μάλιστα είσαι τόσον γλυκός, ώστε οί νικώ- 
μενοι ευχαριστούν αντί νά καταρώνται». Τά μαλλιος καί μάλλιοστας 
χρησιμοποιούνται διττώς : άντιθετικώς, ό'ταν προηγήται άρνησις, καί 
έπιτατικώς, όταν δεν προηγήται άρνησις. Δείγματα τής πρώτης χρή- 
σεως, Κ. Σάθας, «Στάθης», Ίντερμ. τής Μορέσκας, σελ. 124, στ. 5 : 
δ έ σέ κρατώ για σκλάβα μου... \ μαλλιος έσυ μ’ έπλήγωσες κ’ έχεις 
με σκλαβωμένο. «Γυπαρις», A 123 : λύπη σ’ εμέ δεν έχει' | μάλλιο- 
στας πλιά καλόκαρδη...τήνε άοορώ. «Έρωτόκριτος», ΑΪ116 - 7 : λίγο 
νερό ποτέ φωτιά μεγάλη δέν τή σβήνει' | μαλλιος την ξάφτει καί κεντά... 
Δείγματα τής δευτέρας επιτατικής χρήσεως, οΐα καί ή απασχολούσα 
ήμάς ενταύθα : «Στάθης», A 316 : τό Χρύσιππο, τό φίλο μου, μαλλιος 
τον άδερφό μου. «Στάθης», Γ 447 : τή συντροφιά σου ΰέλομε, μαλλιος 
παρακαλοΰμε».

Θά επρότεινα τήν παραδοχήν καί τής γραφής οποίο κι άνε μπερ· 
δέσου τοΰ χγ. Eegrand αντί κι αν έμπερδέοα, αφού εις τό χωρίον 
πρόκειται μάλλον περί αορίστου έπαναλήψεως εις τό παρόν καί τό 
μέλλον, (πβ. κατοικημένος βρίσκεσαι, είσαι δυνατός, χάρην έχουν τ’ 
άρματά σου, βγαίνεις κερδεμένος).

Χορικόν “Ερωτος, A 597 - 600 :

κι δχι οί άνθρωποι μόνο γνωρισμένα 
σ’ έχονσι τί μπορείς καί πόσα ξάζεις, 
μά τά βερτόνια αυτά τά χρουαωμένα

στον ουρανό, όντα &έλης, ανεβάζεις κ.λ.

Περί τού χωρίου έγραψα είς «Κρητικά Χρονικά», Η' σελ. 133 εξ. υπο- 
στηρίξας τήν ανωτέρω γραφήν. *0 Λ. Πολίτης («Ελληνικά», 12
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(1951), σελ. 149) πιστεύει δτι ή γραφή δεν είναι δυνατή, διότι δη
μιουργεί διασκελισμόν των τρίστιχων, ό όποιος δεν άπαντά, ως λέγει, 
ποτέ είς τά χορικά τής Έρωφίλης, έκαστου τρίστιχου περιλαμβάνον· 
τος «Ι'να απαρτισμένο νόημα». Τοϋτο όμως δεν είναι ακριβές, άφοΰ 
εις τό χορικό τοϋ "Ηλιου Δ 729 εξ. άναγινώσκομεν:

Τά δb ΰωρεΐ στη γη πού τό φώς αον, 
μά βρίσκουνται στα βάϋη φυλαμένα, 
κι όσα κι αν είν’ δ μπρος των άμματιώ αον 

γη ίου τά κάνεις όλα κ.λ.

Προφανώς υπάρχει και εδώ διασκελισμός και τό νόημα τοΰ πρώτου 
τρίστιχου, ολοκληρώνεται μόνον διά τοϋ δευτέρου, όπου ή κυρία προ- 
τασις.

Άλλα και άλλος λόγος πείθει ότι ή ορθή γραφή είναι ή ως άνω 
και όχι ή παρά Ξανθουδίδη. Μετά τό όχι μόνο είναι πολύ φυ
σική άπόδοσις είσαγομένη διά τοϋ μά. Μέ τήν γραφήν τοϋ Ξαν
θουδίδη ή εΐσαχθεΐσα διά τοϋ όχι μόνο πρότασις μένει μετέωρος κα'ι 
ασύνδετος προς τήν έπομένην.

Άς σημε.ωθή ακόμη ότι τό χγ. Μονάχου, τό όποιον, φοβούμαι, 
ύπερβολικώς ύπετιμήθη, παρέχει καλυτέραν γραφήν είς τον στ. 599 : 
έχον αντί τά χρυσωμένα' τ’ ακονισμένα. Οϋτω ή εϊκών των βελών, ή 
οποία στενώς συνδέεται προς τό σφάζεις τοΰ στ. 602, καθίσταται πο
λύ ζωηροτέρα.

Είς Β 119 έξ. ή Έρωφίλη διηγουμένη τά κακά δ'νειρα, τά όποια 
τήν τυραννοΰν τήν νύκτα, λέγει:

πως παίρνουσι τό ταίρι μου μέσ’ άπου την αγκάλη 
τούτη αυχνιά μου φαίνεται καί μ’ απονιά μεγάλη , 
τό ρίχνουσι τώ λιονταριώ' πώς μιά σκοτεινιασμένη 
στράτα έλωρώ κ’ εϋρίακουμου σήμερο σφαλισμένη κ.λ,

Προτιμότερον Ισως νά γράψωμεν πώς ’ς μιά σκοτεινιασμένη. Ή σειρά: 
«μοϋ φαίνεται πώς θωρώ κ= εύρίσκουμου (ή κ’ εύρίσκομαι) σήμερο 
σφαλισμένη (= αποκλεισμένη) σε μιά σκοτεινιασμένη στράτα» κ.λ. 
Δηλ. «μοϋ φαίνεται οτι βλέπω ότι ήμουν» κ.λ.

Αυτόθι, Β 140: ξύπνου. Ό Κριαράς παραβάλλει προς τό δι- 
πλοϋ (ΕΕΒΣ, ΙΑ' (1935), σελ. 250), αλλά ορθότερον πβ. προς τό 
ξοίνου, (όταν δεν μεθύη τις). Καί τά δύο είναι επιρρήματα προελθόν- 
ατ εξ εμπροθέτων προσδιορισμών μετά τής εκ καί γενικής: έξ ύπνου, 
έξ οίνου.

Αυτόθι, Β 223 έξ. Ή Νένα μονολογούσα καί οικτείρουσα τον
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βασιλέα Φιλόγονον διά την παρελθοΰσαν πολυτάραχον ζωήν (κυρίως 
διά ιάς περιπετείας τοΰ προσφάτου πολέμου), και διά την τωρινήν δυ
στυχίαν του (τό «σφάλμα τής Έρωφίλης»), λέγει :

μάχες και πρίκες και ζήλειες, πολέμοι και ϋανάτοι 
τήν πρικαμένην του καρδιά πάντά ’χασι γεμάτη, 
και τώρ’ άπου λογάριαζε πώς είν’ άναπαϊμένος 
σ’ είντα καταρΟε οήμερο βλέπετε ό πρικαμένος.

Διά τό καταρϋ·ε σημειώνει ό Ξανθουδίδης εις τό γλωσσάριον : «άορ. 
τοΰ κατέρχομαι, κατέπεσε, κατήντησε». Σήμερον τό καταρ&ε ακούεται 
εις τήν Πελοπόννησον. Πβ. καταφτάνω. ’Ίσως όμως γραπτέον σ’ εϊντα 
κακά ’ρ&ε οήμερο. Πρόκειται διά τάς σημερ νάς συμφοράς, αί όποΐαι 
προστίθενται εις τά : μάχες, πρίκες κ.λ. Πβ. Γλωσσ. Έρωτοκρ. τό 
κακόν:... «πάθος, δυστυχία, νόσος».

Αυτόθι, Β 335 εξ. Ή μακροτάτη καί τεχνικωτάτη περίοδος, ή 
συμπλέκουσα πυκνώς τόσας έξηρτημένας προτάσεις, τελειώνει εις τον 
στ. 350, δπου καί πρέπει να τεθή τελεία αντί τοΰ υπάρχοντος κόμμα
τος. Εις τόν στ. 346 πρέπει νά τεθή κόμμα αντί άνω τελείας. Σημει- 
ωτέον δτι τήν ορθήν στίξιν ήκολούθησεν ό Σάθας. ’Από τοΰ στ. 351 
αρχίζει νέα περίοδος έκ σειράς προτάσεων εΐσαγομένων διά τοΰ πότες, 
καί τελειώνει εις τόν στ. 360, δπου πρέπει νά τεθή ερωτηματικόν. ('Ο 
Σάθας εχει θαυμαστικόν, αντί δε Πότες εχει Ποτές, ως ή εκδοσις 
1772).

Αυτόθι, Β 383 - 5. 'Η διόρθωσίς μου («Κρητικά Χρονικά», Η' 
(1954), σελ. 134):

Πόσους πολέμους και μαλιές μέτών II ε ρ σ ώ ’χα κάμει

αντί μέ τόν Πέρσο, αποτελεί απλώς ορθήν μεταγραφήν τοΰ στίχου, ως 
φέρεται εις τό χγ. Legrand. (Bibliotheque grecque vulg. Π, 1881, 
σελ. 355):

possus polemus chie maglies me to Perso igha cami 
Είναι γνωστόν δτι οί γράφοντες τότε, παρέλειπον συχνότατα τό συμ- 
προφερόμενον ερρινον φρονοΰντες δτι τοΰτο έπαρκώς εδηλοΰτο διά 
τών άκολουθούντων ψιλών (πβ. «Φορτουνάτος», Είσαγ. Ξανθουδίδη, 
σελ. 22 - 23). “Ωστε γράφοντες τών Περσώ απλώς δρθώς άναγινώσκο- 
με καί δρτθώς τονίζομεν τό to Perso. Τήν γραφήν στηρίζει καί τό χγ. 
Μονάχου εχον με τό απορώ (ύπομν. έκδ Ξανθουδίδη).

Σημειωτέον δτι καί τοΰ επομένου στίχου ή μορφή ή παρεχόμενη 
υπό τοΰ χγ Legrand είναι όμαλωτέρα εκείνης, τήν οποίαν ήκολούθη
σεν δ Γραδενΐγος, ό Σάθας καί ό Ξανθουδίδης. Τό χγ. εχει: 

chie pera me to vassiglio ci Anatolis adami
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Αυτόθι, Β 467 εξ. Διά τήν συγκριτικήν μελέτην τών λογοτεχνιών 
τής ’Αναγεννήσεως ας σημειωθή δτι ανάλογος περιγραφή τοϋ «Χρυ
σοί αϊώνος» άπαντά μεταξύ άλλων και εις τον Don Quijote, (εκδ. 
Calleja - Fernandez, Madrid, κεφ. XI, σελ. 59 εξ., ελληνική μετά- 
φρασις Κ. Καρθαίου, εκδ. Άετοΰ, 1944, κεφ. XI, σελ. 84 εξ.). Ή 
παραλληλία, όφειλομένη εις κοινά ιταλικά πρότυπα, δύναται νά παρα- 
κολουθηθή από χωρίον εις χωρίον.

Αυτόθι, Β 527. Τήν παρεχομένην υπό τοϋ Γραδενίγου γραφήν 
του τελευταίου στίχου τοϋ χορικοί χάρη νά μην τσή βλάψοναι τσή δώ
σε υποστηρίζει όρθώς ό Λ. Πολίτης (ενθ’ άνωτ. σελ. 151), ερμηνεΰων 
τό πρώτον τσή ως δοτικήν ηθικήν. Νομίζω δτι και τό χγ. Μονάχου 
(ύπόμν. εκδ. Ξανθουδίδη) στηρίζει τήν γραφήν τσή και όχι τη· τοίτο 
φερει τους βλάπτουσι, πιθανώς διότι δ γράφων είχε πρό οφθαλμών 
τσί και εξέλαβεν αυτό ως αιτιατικήν πληθυντικοί άποκαταστήσας τον 
λογιώτερον τύπον. Διά to ti του χγ. Degrand παρατηρώ δτι εις τον 
δι’ ιταλικών ομοίως χαρακτήρων γραμμενον «Φορτουνάτον» γράφεται 
αντί tsi: ti. Η. Dabaste, Une comedie cretoise κ.λ., «Byz. 
Zeitschrift», 13 (1904), σελ. 392: agafticos ti Pertonellas, ader- 
fos ti Milias κ. a.

Αυτόθι, Ίντερμ. B, 111:

κ’ ol κόσμοι, απ’ δλοι στ' άρματα μονγουνται και τρομάσσου

Μούγουνται γράφει δ Γραδενΐγος (εκδ. 1772), Σάθσς, Ξανθουδίδης. 'Ο 
τύπος πιθανώς προήλθεν εκ κακής μεταγραφής του κανονικοί μουγ- 
κοϋνται ή μονγκουνται γραφόμενου δι’ ιταλικών χαρακτήρων mugude. 
Τό μουγκονμαι είναι συνηθες, πβ. Δ 43: μουγκάται, Ε 114: μουγκά- 
το, ακούεται δέ και τό μούγκομαι (δχι μονγομαί) κατά τό ΰρηνοϋμαι 
—ιϊρήνομαι.

Α υτόθι, Γ 96: άπεφάσισε. Γραπτεον αποφάσισε χωρίς εσωτε
ρικήν αυξησιν, δπως δ Γραδενΐγος (1772) καί ό Σάθας.

Αυτόθι, Δ 193-5:

...και σιγανά σιμώνω 
στην κάμεράν τζη και δίχως μιλιά κιαμιά σηκώνω 
τσή πόρτας δξω το πανί...

'Ο δεύτερος στίχος είναι άμετρος αν δεν γραφή ως παρά Γραδενίγφ 
(1772) καί Σάθα δίχως. 'Ο τονισμός (πιθανώς κατά τό χωρίς) βε- 
βαιοίται καί εξ άλλου παραδείγματος, δπου πάλιν τό δίχως προκαλεΐ 
μετρικήν ανωμαλίαν : A 161 καί μέ δίχως ακονάδι' (ουτω καί ή εκ- 
δοσις 1772). Καί εκεί, πιστεύω, γραπτεον διχώς. ’Ανάλογος είναι δ 
τονισμός άνισώς (βλ. Γλωσσάριον «Έρωφίλης») αντί άνίαως.
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Α ύ τ ό θ ι, Δ 455 εξ.

Τη νύκτα μέρα βούλεσαι οά νά ,μονν τυφλωμένος 
γη μονιτάρου δίχως νοϋ λωλός καί ξεπεσμένος 
πως είμαι νά μοϋ πής κ’ έσν.

Προφανώς και εδώ το χγ. Μονάχου παρέχει την γνησίαν γραφήν, έχον 
πώς είναι. «Βούλεσαι νά μοϋ πής τή νύκτα πώς είναι μέρα, σά νά ’μουν 
κ.λ.» Μετά τό ξεπεσμένος, οπού κλείει ή παρενθετική φράσις, πρέπει 
νά τεθή κόμμα.

Εις την εισαγωγήν τής «Έρωφίλης» (σελ. μγ') ό Ξανθουδίδης 
παραθέτει τάς εξής λόγιας λέξεις, τάς όποιας συνέλεξεν έκ τοϋ κειμέ- 
χου : μεριμνώ, εργάζομαι, σκοπώ, ακαιρος, ούδε ποσώς καί τά συχνά 
εις · ότατος υπερθετικά. Παρέχω καί άλλα λόγια στοιχεία τής γλώσ- 
σης τής «Έρωφίλης». Άνεξείκαστος (Πρόλ. ποιητοΰ στ. 49), τινός 
(άόρ. αντωνυμία, A 427) διορέλώνον (τετρασύλλαβον, A 519), εξέταση 
(Α 544), είδωλα (Ίντερμ. A 24), θεά (Β 54), άπέχη (Β 416), φτώση 
(=πτώσις, ή έννοια καί ή λέξις λογία, τό δημοτικόν πέσιμο, Β 489), 
ώραΐος (ύπερθ. ώραιότατες, Ίντερμ. Β 124), διδαακαλεύγω (αντί δα- 
σκαλενγω, Γ 38), δφ&αλμός (Γ 132 κ. ά.), προξενμ (σημειωτέα ή προ 
σαρμογή τοϋ ρ. ε’ις τά εις -άω, Γ 216), τέλεια (Δ 218), αντιτείνω (Ε 
622). Αί λέξεις αϋται μάλιστα διά τούς χρόνους τοϋ Χορτάτζη, κατά 
τούς οποίους ή γλώσσα ήγνόει την επίδρασιν τοϋ δημοσίου σχολείου 
καί τής έφημερίδος, είναι σαφώς λόγιας προελευσεως ·. Τοιαϋται λέ
ξεις δεν απαντούν εϊς γνησίως δημοτικά ποιήματα, συναντώμεναι δέ 
εις αυτά πάντοτε ξενίζουν καί παρέχουν υπόνοιαν κιβδηλείας. "Ας ση· 
μειωθή καί παράβασις τών φθογγικών κανόνων τής νέας ελληνικής 
εϊς τά σύμβουλε (Α 529 κ. ά.) καί σύγχυση (Ίντερμ. Α 74). Τό σύγ
χυση είχε θεωρήσει βιασμόν τής γλώσσης ήδη ό Χατζιδάκης (ΜΝΕ, 
Α' (1905), σελ. 520). Πείθομαι τώρα, παρά γνώιιην μου ΙκφρασθεΤ 
σαν εις την μελέτην μου «Ό χαρακτήρ τοϋ Έρωτοκρίτου» («Κρητικά 
Χρονικά», ΣΤ' (1952), σελ. 416, σημ. 28) δτι καί παρ’ «Έρωτοκρί- 
τφ» τό συμβουλατε καλώς έχει, διότι πολλάκις άπαντφ τό σνμβουλεύ- 
γω · ομαι. (Ίδ. γλωσσάριου μεγ. έκδ. «Έρωτοκρίτου». Πβ. καί ση- 
μείωσιν εϊς Α 1417).

’Ακόμη περισσότερον ενδεικτική τής μορφώσεως τοϋ Χορτάτζη

“) Έχω αμφιβολίας περί τοΰ απέχω. ’Ακούεται καί τώρα τό άπεχε ! ίσως 
όμως έκ λογίας έπιδράσεως. Δια τήν άόρ. αντωνυμίαν πβ. καί γλωσσάρ. Έρωτ 
τις. Λόγιον φαίνεται καί τό γιωργός, Έρωφ. Α 283.
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είναι ή πυκνή καί συνθετική σύνταξις. Ούδείς έκ τών ωρίμων ποιη
τών τής νεωτερας Ελλάδος έγραψε ποτέ τόσον συνθετικώς. Είναι αδύ
νατον να έφθασεν αύθορμήτως ό Χορτάτζης εις τοιοΰτον τρόπον έκ- 
φράσεως, διότι ή νέα ελληνική είναι γλώσσα αναλυτική, καί ή έξηρτη- 
μένη σύνταξις δεν είναι φυσική δι’ αυτήν. Διά τήν μελέτην τής συν
τάξεως τοΰ Χορτάτζη είναι αναγκαία ή λεπτομερής παραβολή προς τό 
’Ιταλικόν πρότυπον τοΰ έργου' νομίζω πάντως δη ή πυκνότης τοΰ 
ύφους αποτελεί ένδειξιν άφ’ ενός τής έξοικειώσεως τοΰ Χορτάτζη προς 
τήν σύγχρονον του ιταλικήν καί ελληνικήν ρητορείαν, άφ’ ετέρου δε 
τής άρχαιομαθείας του.

'Ως παράδειγμα τοΰ πυκνοΰ ΰφους τοΰ Χορτάτζη παραθέτω τό 
μνημονευθέν καί ανωτέρω χωρίον Β 341 εξ.

...καλλιά τόνε (ό “Ερωτας) )’ά βάλη,
’ς τόοην περίσσιαν δργητα και κάχητα μεγάλη 
την κόρη μου την όμορφη, θάνατο νά μον δώση 
και τοή καϊμένης μου καρδιάς τά πάθη νά τελείωση, 
παρά περίοσια σπλαχνικός νά θέ νά μου χαρίση 
πλιά παρ’ άπου ’ποκότηοεν ή γλώσσα νά ζητήση, 
κ’ εδά νά θέλη αλύπητος, τά μδχει χαρισμένα, 
άπείτις τη γλυκότητα εχω δοκιμασμένα, 
ν’ άφήση νά μοΰ πάρουσι κ.λ.

Πλεϊστα ανάλογα θά ήδόνατο νά άναφέρη κανείς καί έκ τών Πράξεων 
καί έκ τών Χορικών. Διά τήν τολμηρόν διά τά νέα ελληνικά αλλαγήν 
τής φυσικής σειράς τών λέξεων πβ. μεταξύ πολλών καί τά κάτωθι (Α
7-8, A 87 - 8, Γ 131):

Ζέστη πώς είναι μπορετό τό χιόνι νά γέννηση 
γη μαραμένα κρύο νερό φύτρα ποτέ ν’ άφήση ;

Μέ θάρρος μην τό βαρεθής άνέν κι άποκοτήσω 
τήν αφορμή, που σέ κρατεί σέ βάρος, νά ρωτήσω

τ’ άμμάτια, π' εχου νά θωροΰ χάρη ζγουραφιαμένο

Εις τό δεύτερον παράδειγμα άς παρατηρηθή καί ή ρητορική παρήχη- 
σις θάρρος - βάρος καί τό λογοπαίγνιον βαρεθής - βάρος. Ή ποιότης 
αυτή τοΰ χορτατσικοΰ λόγου τόν καθιστά μέχρις έπιτηδεόσεως έντε
χνον, άλλ’ ακριβώς δι’ αυτό καί τόσον ψυχρότερον τοΰ κορναρικοΰ *·. 10

10) Ή έξακρίβωσις τοΰ πραγματικού χαρακτήρος τών κρητικών έργων δέν 
πρέπει νά παραμελήται, ούτε νά θεωρήται ώς προσπάθεια άκαιρος, επειδή δέν
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ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Ή κρηπκή λογοτεχνία είναι φαινόμενον πνευματικόν ομοιογενές. 
’Όχι σπανίως μιμείται καί επαναλαμβάνει έαυτήν. Οί ποιηταί έκ τιΐιν 
επανειλημμένων αναγνώσεων ειχον άποιθησαυρίσει πλήθος εκφραστι
κών τρόπων, οί όποιοι άλλοτε μέν διά συνειδητής μιμήσεως, άλλοτε 
δέ αυθορμήτους, προέκυπτον εκ νέου, δταν συνέθετον. Ή συστηματική 
συλλογή όλων των παραλλήλων χωρίων των κρητικών κείμενων είναι 
πολύτιμος καί διά τό ζήτημα τοΰ τί άνεγίνωσκον καί πόθεν έπηρεά- 
ζοντο οί ποιηταί καί διά τήν προώθησιν καί λύσιν προβλημάτων χρονο
λογικών. Τά μέχρι σήμερον αποτελέσματα τής συγκριτικής μελέτης τών 
κρητικών κειμένων είναι έξαιρετικώς ικανοποιητικά- δι’ αυτής ωδηγή- 
θημεν εις τήν διαπίστωσιν τής ταυτότητος τοΰ ποιητοΰ τής «Θυσίας» 
καί τοΰ «Έρωτοκρίτου».

Κατωτέρω σημειώ ωρισμένα μή παρατηρηθέντα, νομίζω, κοινά 
σημεία «Έρωτοκρίτου» καί άλλων έργων, =κ τών οποίων άλλα μέν μέ 
έπιφΰλαξιν, άλλα δέ μέ βεβαιότητα δύνανται νά θεωρηθοΰν ως ενδεί
ξεις άλληλεπιδράσεως.

Ή περιγραφή τής εισόδου τοΰ Ρηγόπουλου τοΰ Βυζαντίου Β 
401 - 2 :

Άδειάαασι ώς τόν εΐδασι κ' έκάμασίν του τόπο 
κ’ ηλαψε σαν αυγερινός στη μέση τών α&ρώπω.

Ενθυμίζει τήν είσοδον τής βασιλοπούλας Άρχιστράτας εις τήν «Ρι- 
μάδαν τοΰ ’Απολλώνιου», «Κρητική ’Ανθολογία», σελ. 28, στίχοι 
9-10:

έγένοντο at αναγκαίοι κριτικοί εκδόσεις. Διότι καί ή κριτική εργασία προς 
άποκατάστασιν τών κειμένων βοηθείται σημαντικώς από τήν κατανόησιν τοΰ 
χαρακτήρος των. Οδτω ό Έ. Κριαράς (ΕΕ8Σ, Θ', σελ. 366 έξ.), πιστεύων 
εις τόν λαϊκόν χαρακτήρα τοΰ δφους τών κρητικών έργων, αμφισβητεί τήν ορ
θότητα διορθώσεως τοΰ Ξανθουδίδη είς τόν Στάθην, Β 2, διά τόν λόγον δτι 
ή φράσις μαντάτο ταραχής δέν ανήκει «είς τό πνεΰμα τοΰ δημώδους ιδιώμα
τος». Βεβαίως δέν ανήκει, άλλ’ ή γλώσσα τών κρητικών έργων δέν είναι αΰ- 
τούσιον τό ιδίωμα, ώς ώμιλεϊτο. Είναι γνωστά τά τοΰ «Έρωτοκρίτου» πληγές 
θανάτου Δ 421, ταραχές χειμώνα Δ 156, βαβονρα κακοοιζικιάς Λ 1087 κ.ά. Στοι
χεία «άλλότρια τοΰ δημώδους λόγου» παρετήρησε εις τόν «Φορτουνάτον» ό Γ· 
Χατζιδάκης ι’Επιστ. Έπετηρίς Φιλ. Σχολής Παν. Θεσ)νίκης 1 (154271 σελ" 
25. Πβ. Στ. ’Αλεξίου, «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ- (1952), σελ. 411 - 417, διά 
τήν έπίδρασιν τής λογίας γλο'ισσης επί τών κρητικών έργων έν γένει. Πβ. διά 
τόν «Έρωτόκριτον» καί Έ. Κ ρ ι α ρ ά, Έπετηρίς τοΰ Μεσαίων. ’Αρχείου, Α' 
(1939) σελ. 37 εξ.
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...καί όλοι τής προσεγέρϋησαν καί δίδουοίν της τόπον 
κ' έκάόισε με την χαράν οτήν μέοη των ανθρώπων.

Αυτόθι, Γ 115:

εδά έλωρώ οτράφτει ουρανός καί συννεφιά και βρέχει
*

πβ. «Άπόκοπος», Legrand, Bibl. grecque vulg. II, 1881, σελ. 94 
έξ. στ. 87 :

’.Αστράπτει πέ μας η βροντά κι αν συννεφιά και βρέχει11

Αυτόθι, Β 485 - 6 :

'Ετούτος δέν έγνώρισε ουδέ κόρην ουδέ μάνα, 
μ’ άποΰσταν ήτονε μικρός στην κούνιαν έπο&άνα.

Πβ. «Βοσκοποΰλα», Γιάνναρης · Τωμαδάκης, «Κρητικά», Α' (1933), 
σελ. 146, στ. 189 - 190 :

εγώ Αδελφούς δεν έχω ουδέ μάνα 
είναι καιρός πολύς που μου ποάάνα.

Αυτόθι, Β 1476 :

’Ωσάν τό κάνει ό ποταμός έλολός όντε φουσκώνη 

Πβ. Γυπαρις, Γ 395 :

'Ως ποταμός χειμωνικός ϋολός όντας φουσκώνη

Τό χωρίον τοΰ Γυπαρι παρουσιάζει περαιτέρω και αναλογίας προς Έ- 
ρωτ. Δ 1039 έξ.

Μεταξύ «Έρωτοκρίτου» και «Γυπαρι» θά ήδύνατο κάνεις νά πα
ραλληλίσω καί τά χωρία Έρωτ. Γ 220:

όπου κιαμιάν άνάπαψη νά πάρη δεν τ’ αφήνει

καί Γυπαρις, A 90 καί Ε 322 :

όπου ποσώς άνάπαψη νά πάρης δε σ’ αφήνει 
...όπου ’λεγες άνάπαψη νά πάρης δε σ’ άφήνει

Αυτόθι, Γ 1491 εξ. :

Καλώς τό πιάσε ή χέρα μου τό μαρμαρένιο χέρι,

“) Ό στίχος διωρθώθη υπό I. Κακριδή καί βροντά, «Κρητικά Χρο. 
νικά», Ζ' (1953), σελ. 413. Δέν γνωρίζω αν εχει σημειωθή καί ή κατωτέρω α
ναλογία μεταξύ «Άποκόπου» καί δημοτικής κρητικής ποιήσεως. Άπόκοπος, 
ενθ’ άνωτ., στ. 83 έξ. είπε μα; αν κρατεί ουρανός κι αν στέκει ό κόσμος τώρα 
καί Ά ρ ι α τ. Κ ρ ι ά ρ η ς, Πλήρης Συλλογή κλ., 1920, σελ. 317, Πόθος άνό" 
δου έκ τοΰ "Αδου, στ. 2 : είδες άνέν κρατεί ουρανός κι α στέκει απάνω κόσμος■
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κείνο, π δλπίδα μου 5δωκε τδ πώς σε κάνω ταίρι' 
σημάδι πειθυμητικό τής Αναγάλλιααής μου, 
παρηγοριά και θάρρος μου και μάκρος της ζοτής μου' 
χέρα, που δίχως να μιλη αωπώντας μοϋ τδ τάσσει 
εκείνον, όπου τρόμααεν <5 νους μου μην τδ χάση, 
χέρα, που πιάσε τδ κλειδί και μ’ δλο τδ σκοτείδι 
ήνοιξε τδν Παράδεισο και τς ουρανούς μου δίδει.

Πβ. Στάθης, Γ 529 έξ. :

Χέρα, όπου Ανοίγεις τς ουρανούς και ζωντανό με βάνεις 
οέ τόση καλοριζικιά κι αθάνατο με κάνεις.
Χέρα κατάσπρη κι όμορφη, χιονάτη, όπου μ’ Αγγίζεις, 
καί, Αγγίζοντας, τά πάϋη μου καί τούς καϊμους ζορίζεις.

Χέρα γλυκειά, όπου μ’ ανοιξεν ή χέρα η δική σου 
κ’ είς τήν Αγκάλη εβαλε μέσα του Παραδείσου.
Χέρα κατάσπρη κι όμορφη, μαλαματένια χέρα, 
όπου τη νύκτα εσφάλισες κι Ανοίγεις την ήιιέρα.

'Η διαπίστωσις παραλλήλων χωρίων μεταξύ τοΰ «Έρωτοκρίτου» 
καί των ως άνω έργων, τά οποία χρονολογούνται προ τοΰ κρητικοΰ 
πολέμου” είναι ενδιαφέρουσα, αν μάλιστα ληφθή ύπ5 όψει ότι επί 
τής απουσίας οίασδήποτε σχέσεως μεταξύ των κειμένων αυτών εστήρι- 
ξεν ό Ξανθουδίδης εν μέρει την γνώμην του περί τής χαμηλής χρονο' 
λόγιας τοΰ «Έρωτοκρίτου» ”, φρονώ δτι αν 6 «Έρωτόκριτος» είχεν 
ενωρίς ποιηθή καί διαδοθή, θα ήτο αδύνατον νά μη έχη έπιδράσει 
επί τών άλλων κρητικών έργων.

Καί ως προς μέν την «Βοσκοποϋλαν» έκδοθεΐσαν το 1627 καί κυ- 
κλοφορήσασαν είς χειρόγραφα καί προ τής χρονολογίας αυτής, ως μαρ
τυρεί δ πρώτος εκδότης Δριμυτηνός, είναι πιθανόν δτι ό ποιητής τοΰ 
«Έρωτοκρίτου» την έμιμήθη, ως πρός τά δύο δράματα όμως είναι 
πιθανώτερον δτι οί ποιηταί των'έμιμήθησαν τό έργον τοΰ Κορνάρου, 
τό όποιον έκ τής φύσεώς του θά έκυκλοφόρει εν χειρογράφφ εύρύτε- 
ρον τών δραματικών έργων, άτινα προωρίζοντο κυρίως διά την 
σκηνήν.

Βεβαιοτέρα είναι ή έπίδρασις τοΰ «Έρωτοκρίτου» επί τοΰ «Φορ- 
τουνάτου», γραφέντος κατά την διάρκειαν τοΰ κρητικοΰ πολέμου.

*’) "Η «Βοσκοποΰλα» έξεδόθη τό πρώτον τό 1627. Περί τής χρονολογίας 
τοΰ «Γύπαρη» καί τοΰ «Στάθη», βλ. Μ. Μανούσακαν, «Κρητικά Χρονι
κά», Α’ (1947), σελ. 73.

'·) Μεγ. έκδ. σελ. LX καίΙΠΧΙ.
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Έρωτ., A 117 :
Μαλλιος την ξάφτει και κεντμ καί βράζει και πληθαίνει 

Πβ. Φορτουν., Ε 281:
...και ξάφτει και πληθαίνει 

Έρωτ., A 1870, (ό λόγος περί πι&ανοΰ κλέπτου): 
γιατί γυρέψειν ήθελε ασήμι γη τορνέαα 

ΙΙβ. Φορτουν., Δ 32:

ώγιά νά κλέφη τίβοτας γη πράμα γη τορνέαα 

Έρωτ., Β 692: στ’ άρματα παραδόθη

Πβ. Φορτουν., Δ 313: στ’ άρματα μόνο έδόθηκα 

Έρωτ., Δ 875: τσή χώρας νά βονηθήση

Πβ. Φορτουν., Γ 22: τοη χώρας να βοηθήσω'1

"Εν έκ των επιχειρημάτων τοϋ Ξανθουδίδη διά την χρονολόγησιν 
τής διαδόσεως τοΰ «Έρωτοκρίτου» κατά την διάρκειαν τοϋ κρητικοϋ 
πολέμου καί μάλιστα προς τό τέλος αϋτοϋ είναι τό γεγονός «τι «ό Τζά- 
νες Μποννιαλής δ γράιμας τον Κρητικόν Πόλεμον από τοϋ 1646 - 1670 
και τυπώσας αυτόν κατά τό 1681 δέν ήντλησεν έξ αϋτοϋ, ιιολονότι και 
εις πολλά άλλα και μάλιστα εϊς τάς περιγραφάς των μαχών θά ενρι- 
σκεν ανεξάντλητου πηγήν εις τον Έρωτόκριτον. Έκ τούτου είκάζομεν 
δτι κατά τό 1646, δτε ό Μποννιαλής άλωθέντος τοϋ Ρέθυμνου άνεχώ- 
ρησεν έκεϊθεν, δεν εγνώριζε τον Έρωτόκριτον, και δτι κατά τους ολί
γους μήνας, καθ’ ους διέτριψε τότε ώς πρόαφυξ εις τό Κάοτρον (Χάν
δακα), ή δεν έκνκλοφόρει ακόμη τό ποίημα, ή δέν τον άφήκεν ή δυστυ
χία του νά τό γνωρίση καί άφοΰ δε άπεδήμησεν εις Επτάνησον ούτε 
εδώ έγνώρισε τον Έρωτόκριτον μέχρι τοϋ 1669, δτε έτελείωσε τό ποίη

μά του». (Είσαγ. μεγ. έκδ. σελ. ΕΧ).
Τό κϋρος τοϋ επιχειρήματος τούτου, έφ’ δσον γνωρίζω, δέν έτέθη 

έν άμφιβόλφ, και ό Α. Πολίτης τό επαναλαμβάνει εις την εισαγωγήν 
τής νέας μικράς έκδόσεως τοϋ «Έρωτοκρίτου» υπό τοϋ ο’ίκου Παπα- 
δημητρίου (1952), σελ. 23. Έν τούτοις ό Μπουνιαλής δέν έγραψεν 
από τοϋ 1646 μέχρι τοϋ 1670, ως λέγει ό Ξανθουδίδης, άλλ’ ήρχισε

“) Ό Δεινάκης, «Άθηνά», 36 (1924), σελ. 316, παρετήρησεν αντιστοιχίας 
καί μεταξύ «Έρωφίλης» καί «Φορτουνάτου». Πβ. καί τά κάτωθι: Έρωφ., Λ 
192: θά κράζουοι μεγάλο. ..καλορίζικο καί Φορτουν., Γ 589 : καλορίζικος νά κρά
ζεται μεγάλος. Έρωφ., A 183: κι άλλη άνάπαψη νά πάρω δεν εμπόρου κοί Φορ
τουν., A 250: άνάπαψη μηδ'ε κιαμιά νά πάρω δέν εμπόρου. Έρωφ., Β 358 : τσί 
πόρτες τοη παράδεισος, Φορτ., Γ 513: τσί πόρτες τοη παράδεισος.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 17
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γραφών μετά την παράδοσιν τοΰ Χάνδακος, ρητώς δέ λέγει τοϋτο 
(έκδ. Ξηρουχάκη, σελ. 580, στ. 3 ■ 5) ευθύς μετά την περιγραφήν της 
συνθηκολογήσεως:

...κι άπε'ις άποφασίαανε την Κρήτη να τοΰ δώσου
κ” οΐ φόνοι κ’ οι ματοχνσές, που γίνουντανι να σώσουν, 
εγώ άρχισα τσι παιδωμές νά γράψω...

Kul αλλού δέ (αύτ. σελ. 136, στ. 3 - 4, 7 - 8) λέγει δτι ώς πηγή διά 
τό έργον του τοΰ εχρησίμευσαν οί άφιχθέντες μετά την παράδοσιν εις 
Επτάνησα πρόσφυγες τού Χάνδακος :

...άμ’ είχανε μου δώσει 
φως οί αφέντες Καοτρινοί, άπου ήλϋααινε τόσοι.

...Κ’ εκείνα, όπου δη/ούντανε, ώς τά ’ϋελα γροικήσειν, 
εγώ τους στίχους έβγανα κ.λ.

”Ας σημειωθή κα'ι τό δτι, ως προκύπτει εκ τού έργου, ό Μπουνιά- 
λης Ιξιστορών τά πρώτα γεγονότα τού πολέμου, ήτοι την άλωσιν τών 
Χανίων, έχει ήδη ύπ' δψει του τό έργον τοΰ Διακροΰση, και μάλιστα 
την έντυπον έκδοσιν αύτοΰ την γενομένην τό 1667, (πβ. αύτ., σελ.579, 
στ. 21 - 2). "Ας ληφθώσιν ύπ= δψει ακόμη χωρία, ως τά κατωτέρω πα 
ρατιθέμενα, τά όποια δεικνύουν δτι ό Μαρίνος γράφει μετά τό πέρας 
τοΰ πολέμου. Αύτ., σελ. 145, στ. 20-1:

...τον πόλεμον και την σκλαβιά, που πάίλαν οί καϊμένοι 
τής Κρήτης δλυν τό νησί...

Επίσης αύτ., σελ. 146, στ. 3, 5: »’ά δείξω Χάντακα, Χανιά, Ρέ&ε- 
μνος... πώς αιχμαλωτίστηκαν. Επίσης αύτ. σελ. 364, στ. 1, δπου σα
φώς όμιλεΐ περί τοΰ παρφχημένου χρόνου τών περιγραφομένων γεγο
νότων : καιροί βρίσκοννται περασμένοι. Οί τύποι Iήτουνε (σελ. 497, 
στ. 20 κ. ά.), πετάει (σελ. 583, στ. 20 κ. ά.) κ.λ. δεικνύουν επίσης δτι 
ό γράφων έχει ηδη επί πολύν χρόνον ζήσει εις τά Επτάνησα καί Ιπη- 
ρεασθη εκ τής εκεί λαλουμένης γλώσσης.

Οί υπαινιγμοί τών μελλόντων γεγονότων (vaticinium post even- 
turn) είναι μία επί πλέον άπόδειξις τής όψιμου συγγραφής τοΰ έργου. 
Πβ. σελ. 307, στ. 240:

ακόμη ϋά γροικήσετε πλήαες ματοχυσίες

Πβ. καί σελ. 583, στ. 8, δπου τό Ρέθυμνον προλέγει την άλωσιν τοΰ 
Κάστρου : καί κάνω σου προγνωστικό...πώς ϋέλει νά παραδο&ής κ.λ.

Τά ως άνω είναι αρκετά, νομίζω, ϊνα πείσουν δτι ούδέν μέρος τοΰ 
«Κρητικού πολέμου» εγράφη προ τοΰ τέλους τοΰ πολέμου. “Οπου ό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:36 EEST - 54.161.213.156



Φιλολογικοί παρατηρήσεις εις κρηηκά κείμενα 259

ποιητής παρακολουθούν τά γεγονότα παρουσιάζεται ως σύγχρονος αυ
τών, πρόκειται απλώς περί σχήματος λόγου. Ούτω εις σελ. 390, στ. 
19-21: ώ Βενετία...εντεκα χρόνους φαίνεται δύναμη η δική σου κ.λ. 
καί εις σελ. 431, στ. 15 εξ. :

Γι’ αυτός μετανοήσετε κι άφήτε τς αμαρτίες 
...νά ’ρ&η δ Θεός στοϋ λόγου μας νά μασε βοη&ήση 

και τότες ό ’Αγαρηνός νά μή μασε νικήση.

Κατά τά ανωτέρω αν τό εργον τοΰ Μπουνιοιλή ήδΰνατο νά χρησι
μεύσω πράγματι ως terminus post quem διά την εξακρίβωσιν τοΰ 
χρόνου τής πρώτης κυκλοφορίας τοΰ «Έρωτοκρίτου», ό χρόνος αυτός θά 
έπρεπε νά τεθή δχι μετά τό 1645, αλλά πολύ μετά τό 1669, δπερ εί
ναι τελείως παράλογον, άφοΰ κάλλιστα γνωρίζομεν εκ τής μαρτυρίας 
τοΰ πρώτου εκδότου τοΰ «Έρωτοκρίτου» ότι ο! κρήτες πρόσφυγες έφε
ραν αντίγραφα τοΰ έργου μετά τήν άλωσιν τής πατρίδος των εις τά 
Επτάνησα. Διά τον λόγον αυτόν ό «Κρητικός Πόλεμος» τοΰ Μπου- 
νιαλή ποιηθείς εν συνόλφ μετά τό 1669 οΰδέν δύναται νά διδάξη διά 
τήν χρονολόγησιν τοΰ «Έρωτοκρίτου», καί οΰδέν νέον θά έδίδασκεν καί 
αν ακόμη παρεΐχεν ενδείξεις μιμήσεως τοΰ έργου τοΰ Κορνάρου. Μά
λιστα είναι τελείως αδύνατον κατά τό μακρόν διάστημα συγγραφής τοΰ 
έργου καί μέχρι τοΰ χρόνου έκτυπώσεως αΰτοΰ (1681), νά μή έγνώρι- 
σεν ό Μπουνιαλής τον «Έρωτόκριτον», άφοΰ μάλιστα ήρχετο εις συνεχή 
επαφήν προς τούς πρόσφυγας μανθάνων εξ αυτών τά διατρέξαντα.

“Οτι ό Μπουνιαλής δεν αναφέρει τον Κορνάρον μεταξύ τών άλλων 
επιφανών Κρητών δεν πρέπει νά μάς έκπλήττη, άφοΰ εις τό σχετικόν 
μέρος τοΰ έργου («Φιλονικία τοΰ Χάνδακος καί τοΰ Ρεθέμνου») άναφέ- 
ρονται μόνον καστρινοί καί ρεθύμνιοι.

“Ας παρατηρηθώ τέλος δτι δεν δυνάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι περί 
τής μή έπιδράσεως τοΰ Κορνάρου επί τοΰ Μπουνιαλή. Ούτω δύνανται 
νά παραβληθώσιν, Κρητ. Πολ., σελ. 527, στ. 9 :

σκορπά μλ κύματα ό γιαλός τς άφρονς στο περιγιάλι

καί Έρωτ., Β 1114:

κι δντε σκορπά τά κύματα όξω στο περιγιάλι 

Επίσης πβ. Κρητ. Πόλ., σελ. 572, στ. 8:

και μέρα νύχτα ανάπαυση νά πάρω μ5 άφήνου 

καί Έρωτ., Γ 220:

όπου κιαμιάν άνάπαψη νά πάρη δέν τ’ αφήνει
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260 Στυλιανού ‘Αλεξίου

Ε’ις τό Β τοΰ «Έρωτοκρίτου» παρατηρητέα τά κάτωθι. Τό δνομα 
τοΰ κρητικοϋ ήρωος τοΰ κονταροκτυπήματος άναφέρεται κατά την διή- 
γησιν τοΰ φόνου τής συζύγου του εις τον στ. 669 :

έκονμπισ’ δ Χαρίδημος σ’ ένα δέντρο άποκάτω

Κατωτέρω (στ. 753) τό όνομα επαναλαμβάνεται ωσει διά πρώτην φο
ράν, άναγγελλόμενον κανονικώς:

Χαρίδημος εκράζετο αντρεία και χάρην έχει

Ή παρατήρησις οφείλεται ε’ις τον κ. Μ. Παρλαμάν. ’Ανάλογος 
είναι και ή περίπτωσις τοΰ Δρακομάχου, ’Αφέντη τής Κορώνης. Εις 
τον στ. 249, ήτοι κατά την περιγραφήν τής εισόδου του, αναγγέλλεται 
κανονικώς ο ήρως:

Αρακόμαχος εκράζετο κ’ ετσ’ ητον τ’ δνομά ντου

Κατωτέρω εις τον στ. 1838 - 9 αναγγέλλεται εκ νέου ό αυτός:

Γεΐς καβαλλάρης δυνατός καί μέ μεγάλο πλούτος. 
Αρακόμαχος έκράζουντον κ’ ηριζε την Κορώνη__

Πιστεύω δτι αί μικρα'ι αΰταί άσυνέπειαι δεικνύουν διαφορετικά στά
δια επεξεργασίας τοΰ ποιήματος υπό τοΰ Κορνάρου.

Ή μεγάλη εκδοσις τοΰ κειμένου τοΰ «Έρωτοκρίτου» υπό τοΰ Ξαν- 
θουδίδη, βελτιιοθεΐσα κατά τι διά τής μικράς, είναι ασφαλώς ή καλυ- 
τέρα και έπιμελεστέρα φιλολογική εργασία του. Έν τούτοις και εις αυ
τήν παρατηροΰνται ωρισμέναι περιπτώσεις άτελοΰς στίξεως, εκθλίψεις 
εσφαλμένοι, χασμωδίαι καί ελαττωματικοί γραφαί θεραπευόμενοι διά 
γραφών παρεχομένων έν τφ ι'πομνήιιατι. Παρέχω κατωτέρω διόρθωσιν 
χωρίου τοΰ «Έρωτοκρίτου». Εις Ε 1099 έξ. ή Άρετοΰσα συνερχομένη 
εκ τής λιποθυμίας καί προσβλέπουσα μετ’ απορίας τον Έρωτόκριτον, 
άφοΰ οΰτος μέ τό μαγικόν υγρόν έπανέκτησε τήν ό'ψιν του, λέγει:

...έσύ ’οαι πουρί, λέγει, 
απαρϋινά πώς σέ &ωρώ, γη όνειρό μέ παιδενγει; 
γη κομπωμένος λογισμός σήμερο μέ πειράζει, 
γη φάντασμα πατάσσει με καί δείχνει πώς σου μοιάζει;

Πιστεύω δτι είς τον δεύτερον στίχον πρέπει νά γράψοίμεν άπαρ&ινά 
'ν’ πώς σέ έέωρώ, άφοΰ θέσωμεν άνω τελεία είς τό λέγει. Έρωτά δηλ. 
ή Άρετοΰσα «είναι αλήθεια δτι σέ βλέπω ;» Ή έλλειψις τοΰ ν τούτου 
εξηγείται εκ τής μνημονευθείσης ανωτέρω παραλείψεως τοΰ συμπρο- 
φερομένου ν υπό τών γραφόντων κατά τούς χρόνους εκείνους, δεδομέ
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νου ότι καί εις την παρούσαν περίπτωσιν τοΰτο ηκοόετο ομοΰ μετά 
τοΰ άκολουθοΰντος ψιλοΰ. ‘Ως προς τό απαρΰινά παρατηρώ οτι πρό
κειται περί έκφράσεως επιρρηματικής κα! οχι περί επιθέτου. Ή έκ· 
φραοις είναι απαρύινά σημαίνει «είναι αλήθεια» κα! άπαντά συχνά 
εις τά κρητικά κείμενα. Πβ. Στάθης, Α 131: δϊν είναι κείνο άπαρ- 
ϋινά. Στάθης, A 189 : τοντο <5έν είναι αληΰινά, δπου ό Γ. Κ ο υ ρ- 
μ ουλής («Κρητικά! Μελέται», Α' (1933), σελ. 226) διορθώνει εις 
τούτα, κακώς, διότι τό αληΰινά εδώ δεν είναι έπίθετον. (Πβ. τό λεγό
μενον σήμερον αυτό είναι ψέματα αντί ψέμα). Πβ. κα! Έρωφ., A 
227 : ποιος το κρατεί γι' άπαρ&ινά. Επίσης κα! Φορτουν., A 406:

αν εϊχεν είοται απαρ&ινά, και νά ’χες τ ο γνωρίοης

Φιλολογικά! παρατηρήσεις εις κρητικά κείμενα 261

Γ Υ Π A Ρ I Σ

Περ! τοΰ ονόματος τοΰ κυριωτέρου προσώπου τής ομώνυμου ποι- 
μενικής κωμωδίας ΰπεστήριξεν ό Γ. Χατζιδάκης («Έπετηρις Πα- 
νεπ. ’Αθηνών», 18 (1923), σελ. 2 - 3) οτι προήλθεν έκ τοΰ αρχαίου 
Κυπαριοοίτας, συντομευθέντος εις Κύπαρις. Είναι τελείως άπίθανον 
οτι σπάνιον άρχαΐον ό'νομα θά ήδΰνατο νά επιζήση μέχρι τών νεωτέ- 
ρων χρόνων, διά μέσου τής χριστιανικής περιόδου, ήτις προεκάλεσε 
πλήρη έξαφάνισιν τοΰ αρχαίου ονοματολογίου, έκ τοΰ οποίου μόνον 
ονόματα άγιοποιηθέντων προσώπων έπέζησαν.

Πολύ πιθανώτερον είναι οτι τό Γνπαρις πρέπει νά συναφθή προς 
ουσιαστικά εις - άρις σχηματισθέντα έξ ονομάτων πτηνών, ως τά περ- 
δικάρις, καί γερακάρις ,5. Ταΰτα σημαίνουν τον θηρευοντα τό πτηνόν, 
έξ ου τό δνομα, ή τόν θηρευοντα δ ι’ αΰτοΰ. Ουτω περδικάρις είναι 
ό κυνηγών πέρδικας καί γερακάρις ό κυνηγών δ ι* ίέρακος. Άνάλογον 
είναι κα! τό λαγωνάρις, ό άνιχνευων λαγωοΰς κυων, τό λαγωνικόν. 
Κατά ταΰτα γ υ π ά ρ ι ς είναι ό κυνηγών γΰπας ή διά γυπός. (Είναι

1δ) Τό παρατιθέμενον υπό τοΰ Χατζιδάκη Κύπαρις πιθανώς είναι 
άσχετον πρός τό Γνπαρις κα! γραπτέον Κήπαρι; έκ τοΰ κηπάρις. Τό επιχείρημά 
του περ! καταγωγής τοΰ Γνπαρις εκ τοΰ Κύπαρις διά τροπής τοΰ γ εις κ (σημ. 
1) δέν είναι ισχυρόν. Τό αυτό πρέπει νά είπωμεν διά τά λεγάμενα ύπ* αΰτοΰ 
περί δήθεν έλλείψεως έν Κρήτη τών εις - άρις προπαροξύτονων μή μεγεθυντι
κών ονομάτων. Ουτω έξωθι τής Σητείας υπάρχει τοπωνόμιον ατοϋ Μάναρι, σύ· 
νηθες δε είναι έν Κρήτη τό έπώνυμον Μαζαράκης, (πβ. «Χριστιαν. Κρήτη», 
Α', σελ. 281), προελθόν έκ τοΰ μνημονευθεντος υπό τοΰ Χατζιδάκη ως μή 
κρητικοΰ Μάζαρις. Είναι περίεργον πώς ό Χατζιδάκης έλησμόνησε τόν Λον- 
καριν !
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γνωστόν δτι κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους άρπακτικά πτηνά έχρη- 
σιμοποιοϋντο αντί λαγωνικών).

'Η ως άνω ερμηνεία τοΰ Γύπαρις καθίσταται ακόμη πιθανωτέρα 
εκ τής ύπάρξεως κεφαλληνιακοϋ τοπωνυμίου Γιούπαρις, (Ε. Κ ρ ι α- 
ρας, «Γυπαρις», σημειώσεις, σελ. 247), σχηματισθέντος εκ τοΰ νεω- 
τερου τόπου γιούπας (καί αγιούπας).

Ό άναβιβασμός τοΰ τόνου γυπάρις - Γύιιαρις δεν παρέχει, νομίζω, 
δυσκολίας, άφοΰ τό αυτό φαινόμενον παρατηρεΐται καί εις άλλας περι
πτώσεις χρήσεως προσηγορικών εις -άρις ως κυρίων ονομάτων. Οΰτω 
έχομεν τά λονβάρις (λωβός = λεπρός) - Λούβαρις, γουνάρις (=γουνα- 
ράς) - Ρούναρις, βαρκάρις - Βάρκαρις (έπίθετον εν Ήρακλείφ). Πβ. 
καί τά Βούλγαρις, Λούκαρις, Λάσκαρις προελθόντα, ως πιστεύω, εκ 
προσηγορικών εις - άρις. ’Αλλά καί επί προσηγορικής χρήσεως ανα
βιβάζεται ενίοτε ό τόνος εις τά εις - αρις' π. χ. φουρνάρις - φονρναρις.

262 Στυλιανού ‘Αλεξίου

Αυτόθι, Γ 117 - 8 :

κι δσοι τον ήλιο φεύγουαι καί κάνουν ατό στανιό μας 
περισσά καλορίζικοι> &ς πουν τό ριζικό μας.

Νομίζω δτι ή προταθεΐσα υπό τοΰ Γ. Κουρμουλη («Κρητικαί Με- 
λέται», Α’ (1933), σελ. 229) διόρθωσις καί κότσου στο σκιανιό μας 
είναι ή μονή δυνατή καί δεν έκλονίσθη έκ τής άντιρρήσεως τοΰ Ε. 
Κριαρά, έρμηνευσαντος τό κάνω «διάγω» («Byz. Neugr. Jahrb.», 
12, σελ. 60, καί τοΰ Σ. Καψωμένου («Byz. Neugr. Jahrb.», 17, 
σελ. 248), έρμηνευσαντος τό κάνου «έρχονται, περνοΰν» κατά τό 
«κάμε πιο κοντά».

Οί άνοπέρω μελετηταί δεν παρετήρησαν τά εξής. Τό κάνω μέ την 
έννοιαν τοΰ διάγω λέγεται μόνον περί οπωσδήποτε μακράς διαμονής. 
Οΰτω λέγεται κάνω σ’ αυτό τό σπίτι, δέν κάνω ατό χωριό κ.λ., άλλ’ 
δχι κάνω στον ήσκιο τοΰ πλατάνου. Ούτε δε καί μέ την έννοιαν τοΰ 
«πλησιάζω» δυναται νά λεχθή κάνω στον ήσκιο' δρθότερον θά ήτο κα
τά τον ήσκιο. Άντιθέτως ή φράσις κάθομαι στον ήσκιο είναι συνηθε- 
στάτη. ”Ας σημειωθή δέ δτι δ Φώσκολος λέγει σέ τούτο τό σκιανιό θά 
κάτσω (Φορτουν., Ίντερμ. Β, στ. 1).

Αυτόθι, Β 83. 'Ο βοσκός Γιαννουλης έπιπλήττων την κόρην 
του, διότι άσχολεΐται μέ την θήραν, αντί νά τον βοηθή, λέγει:

εδά σου δίδω μια ραβδιά καί σπάω τά νεφρά σου

*0 μη κρητικός τόπος σπάω αντί απώ, όφειλόμενος εις τον έπτανήσιον 
άντιγραφέα, δέν δυναται νά είναι γνήσιος. Εις την «Κρητικήν Άνθο-
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λογίαν», όπου περιελήφθη τό απόσπασμα, έγραψα απώ τα τη νεφρά 
σου. Παραθέτω τώρα χωρίον τοϋ «Φορτουνάτου» παρέχον ετερον δείγ
μα προτάξεως τής αντωνυμίας επι απειλής κα'ι πεΐθον δτι καλώς έγέ- 
νετο ή διόρθωσις. 'Ο καπετάν Τζαβάρλας εις Δ 157 - 8 έπιπλήττω\ί 
τον υπηρέτην του, επειδή τον ειρωνεύεται, τοϋ λέγει: πολλά ντηρον- 
μαι (ήτοι φοβούμαι) πώς κόφτω τη τη μύτη σου. Τύποι εις - άω χά- 
ριν τής ρίμας απαντούν εις τον γλωσσικώς άμελέστερον τοϋ «Γΰπαρι» 
«Ζήνωνα» και εις τον Μπουνιαλήν.

Φιλολογικού παρατηρήσεις εις κρηΐικά κείμενα 263

2 Τ Α Θ Η 2

Εις Β 75 αναφέρει δ ποιητής την Κονμνα, και την Τουρλουροΰ. 
Περί τοϋ πρώτου έγραψεν ό Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς («Byz. Neugr. Jahrb.» 
1 (1921), σελ. 73) δτι ’ίσως είναι ή νησις Κόνιδα τής ανατολικής 
Κρήτης, παρασυρθείς εκ τοϋ δτι Τουρλουροΰ ωνόμαζαν οί Βενετοί τά 
Θόδωρόν των Χανίων. Όρθώς ϋπεστηρίχθη άντιθέτως ύπδ τοϋ Μ. 
Μ αν ούσ α κα, («Κρητικά Χρονικά», Α' (1947), σελ. 70), δτι και τά 
δύο είναι ονόματα συγχρόνων τοϋ ποιητοϋ γυναικών, πιθανώς μάλι
στα γυναικών άσχολουμένων μέ μαγικά έξασφαλίζοντα τήν ερωτικήν 
άνταπόκρισιν. 'Υπό τοϋ Ιδιου (αύτ., σημ. 58) συνήφθη τό Κούιχνα 
πρύς τό προσηγορικόν κονμνα, δπερ έν Κύπρφ σημαίνει μικρόν πίθον 
διά χοιρινά παστά.

Επειδή τό κονμνα δεν είναι γνωστόν εν Κρήτη ως προσηγορικόν, 
νομίζω δτι πιθανώτερον είναι νά έρμηνεύσωμεν τήν Κούμναν τοϋ 
«Στάθη» ως τό θήλυ τοϋ γνωστού κυρίου ονόματος Χονμνος, απαν
τώντας καί ως Κόμνος. (Βλ. Μ. Μανούσακαν εις ΕΕΒΣ, ΚΑ' 
(1951), σελ. 282). Ό σχηματισμός τοϋ Κονμνα εκ τοϋ Κοΰμνος δεν 
είναι απίθανος, αν ληφθώσι ύπ’ δψει τά ανάλογα, ρονους - ρούοα, 
χοΰρδος - χούρδα, ντούρος - ντούρα, και δτι ενίοτε τά θηλυκά τών 
κυρίων ονομάτων σχηματίζονται κατά τά επίθετα, άνευ προσθήκης 
τών συνήθων καταλήξεων - ίνα καί - αινα, π.χ. Κομνηνός - Κομνηνή.

Εις Γ 538 λέγει ή Άλεξάντρα εις τον Στάθην ύπαινισσομένη τό 
ό'νειρόν της (Α 237 εξ.)16:

κ’ είς τον νγιδ έξεδήλιανε πονρι κ' είς τό γαμπρό σου 

Ή έννοια είναι: «τό δνειρον επηλήθευσε καί διά τον υιόν σου, τον

16) Είς τό αυτό χωρίον Α 237 έγραψα είς τήν «Κρητικήν ’Ανθολογίαν δνό 
κιάλια αντί δνό όκκιάλια, μή παρατηρήσας δτι οΰτω δύναται να έπέλθτ] σύγχυ· 
σις πρός τά νϋν καλούμενα κιάλια, ενώ είς τό χωρίον πρόκειται απλώς περί 
ιών «γυαλιών» (ίταλ. occliiali).
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όποιον εύρες, και δια τον γαμβρόν σου, αφοί ένύμφευσες την κόρην 
σου». Κατ’ άρχάς έγραψα αντ'ι εξεδήλιανε, έξεδιάλυνε, (πβ. ξεδιάλυση, 
ξεδιαλνώ εις A 245,6), οΰτω δέ έχει διορθώσει μετ’ ερωτηματικού ό 
Ξανθουδίδης επί τού αντίτυπου τής Βιβλιοθήκης τού Μουσείου ‘Ηρα
κλείου. Έν τοΰτοις ό τύπος έξεδήλιανε καλώς είχε, και άποκατεστάθη 
εις τα παροράματα τής «Ανθολογίας», αφού εύρίσκεται εις δημοτικόν 
ποίημα, (Ά ριστ. Κριάρης, Πλήρης Συλλογή κ λ., 1921, σελ. 281):

δνειρο τό είδα, λυγερή, νά μου το ξεδηλιάνης 

Βεβαίως ό τύπος δεν έχει σχέσιν προς τό δήλος, ώς υπονοεί εις την 
σχετικήν σημείωσιν ό Κριάρης, άλλ’ αποτελεί αναγραμματισμόν τού 
ξεδιάλυνες. Διά τον αυτόν λόγον ή μετά τού η γραφή είναι αδικαιο
λόγητος.

264 Στυλιανού ‘Αλεξίου

ΖΗΝΩΝ

Περ'ι τής κρητικής αυτής τραγωδίας ύπεστήριξε παλαιότερον ό Σ ά- 
θ α ς («Κρητικόν Θέατρον», Προλεγ. σελ. IT') καί τελευταίως ό Φ. 
Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ η ς («Κρητικά Χρονικά», Ζ' (1953), σελ. 128) οτι 
μετεφράσθη απ’ ευθείας εκ τού ομωνύμου λατινικού έργου τού Si
meons. Κατ’ αρχήν τούτο δεν φαίνεται πολύ πιθανόν, υπάρχουν δέ 
καί ώρισμέναι ενδείξεις περί τής μεσολαβήσεως μιας ιταλικής μετα- 
φράσεως. Αΰται είναι αί εξής.

Τά κύρια ονόματα τής άρχαιότητος αποδίδονται έν τώ έργφ διά 
τύπου ιταλικού καί όχι λατινικού, ως Κάστορες (σελ. 61 κ.ά.), Άκερόντε 
(Ε 115), Φλεγετόντε (Ε 116), Λάτεο (Ε 44), Φετόντε (Ε 249), Στΰγε 

(Ε 280).
Είς Γ 299 έξ. άναγινώσκομεν :

ΟΥΡΒΙΚΙΟΣ
Άρμάκιος...

ΚΑΣΤΟΡΕΣ

Άρμάκιος ! δϊμε και τϊ γροικοΰσι 
τ’ αυτιά μου; ώ, πώς τά μέλη μου γροικώ κι άνατριγιοϋαι! 
Άρμάκιος, Άρμάκιος ;

ΟΥΡΒΙΚΙΟΣ

τού βασιλιοϋ ό φέλόνος
αφάνισε κ.λ.

Είς τό ανωτέρω χωρίον ό Ούρβίκιος αναγγέλλει τήν θανάτωσιν τού 
Άρμακίου υπό τού Ζήνωνος, διακοπτόμενος υπό τού Κάστορος, φί
λου τού Άρμακίου, ό όποιος έταράχθη είς τό άκουσμα τής λέξεως
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265

Άρμάκιος. Είναι προφανές ότι το Άρμάκιος είναι άντικείμενον τοΰ 
αφάνισε. Κανονικώς λοιπόν θά ετίθετο αιτιατική και οί λόγοι τοΰ 
Ουρβικίου θά άρχιζον διά τοΰ τόν Άρμάκιον.

Τό λάθος δικαιολογείται, αν ΰποτεθή δτι εις τό πρότυπον, εκ τοΰ 
οποίου μετέφραζεν ό ποιητής, δεν έγίνετο διάκρισις μεταξύ τών δυο 
πτώσεων’ αλλά τό φαινόμενον αυτό χαρακτηρίζει την ιταλικήν και δχι 
τήν λατινικήν γλώσσαν. Δυστυχώς δεν έχω τό λατινικόν κείμενον τοΰ 
Simeons διά νά ελέγξω τήν ύπόθεσίν μου.

Περίεργος ίταλισμός παρατηρεΐται, ως νομίζω εις Δ 134 οπού 
ό Λογγΐνος μονολογών αθέατος όπισθεν τοΰ άνυπόπτου Πελάγιου, και 
μή τολμιόν νά τον πλήξη, λέγει:

δϊμένα άποκρνγαίνοΥ 
δίχως νά δώσω θάνατο μέ βλέπω αποθαμένο.

Πιθανώς τό μέ βλέπω είναι πρόχειρος καί κακόζηλος μετάφρασις τοΰ 
ιταλ. mi vedo. "Οτι δ Λογγΐνος εις τό σημεΐον αυτό δεν δμιλεΐ προς 
τον εαυτόν του, ως πολλαχοΰ τοΰ χωρίου, (ότε θά έπρεπε νά γράψωμεν 
σέ βλέπω), φαίνεται έκ τών αμέσως προηγουμένων ρημάτων άποκρν- 
γαίνω καί δώσω. Πάντως καί ή γραφή αέ βλέπω δεν δΰναται νά άπο- 
κλεισθή. Καί εδώ θά ήτο χρήσιμος ή παραβολή προς τό λατινικόν.

Πιθανώς λοιπόν ό «Ζήνων» μετεφράσθη εξ αγνώστου ιταλικής 
διασκευής τοΰ έργου τοΰ Simeons. “Ας σημειωθή ότι τό 1696 έξεδό- 
θη εν Βενετίφ ιταλικόν μελόδραμα «Zenone Imperatore d’ Oriente». 
(K. Σάθας, «Κρητικόν Θέατρον», Προλεγόμενα, σελ. ιθ'). Πιθανώς 
είχε προηγηθή ομώνυμον ιταλικόν δράμα βασιζόμενον επί τοΰ Si
meons’ αι έρευναι πρέπει νά στραφοΰν καί προς τήν κατεΰθυνσιν 
αυτήν.

Αυτόθι, A 67 - 8. 'Ο Ζήνων καλεΐ τον άστρολόγον Εΰφημιανόν 
νά παρουσιασθή :

Έονφημιανέ, διδάσκαλε πρόβαλε τής μαγείας, 
ρήτορα πολλά Ιξακονστέ και τής αστρολογίας.

'Υπό τοΰ Έ. Κριαρά («Byz. Neugr. Jahrb.», 12, σελ. 57) διωρ 
θώθη τό πρόβαλε εις πρόβονλε συναφθέν προς τό μαγείας. Άλλ5 ή 
λέξις πρόβουλος είναι, καθ’ όσον γνωρίζω, άγνωστος εις τά κρητικά 
κείμενα, διερωτώμαι δε τί θά έσήμαινε πρόβουλος τής μαγείας. Γρα- 
πτέον :

’Εονφημιανέ, διδάσκαλε, πρόβαλε, τής μαγείας 
ρήτορα πολλά έξακονστε καί τής αστρολογίας.

Φιλολογικοί ποφατηρήσεις εις κρητικά κείμενα
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Νομίζω δτι δεν παρετηρήθη δπ ή σειρά τών λέξεων είναι : ρήτορα 
(ήτοι διδάσκαλε) τής μαγείας και τής αστρολογίας. Το και συνάπτει την 
μαγείαν προς την αστρολογίαν' αν τό μαγείας συνιαρθή προς τό υπο
θετικόν πρόβονλε, τό και μένει μετέωρον καί οΰδέν συνδέει. "Αλλως 
τό πρόβαλε είναι συνήθης κλήσις προς έμφάνισιν. Πβ. Στάθης Γ 145, 
δπου ό Άρέτας κρούει την θυραν καί διαλέγεται μετά τοΰ έσωθεν έ- 
ρωτώντος Φόλα, καλών αυτόν νά έμφανισθή:

ΙΙοιός είναι αυτόν όπου κτνπά;
—Πρόβαλε, α ίλες νά μάάης.

Αί άκολουθοϋσαι εΐς τό χαιρίον τούτο τοΰ «Ζήνωνος» σκηνικαί όδηγίαι 
άνταποκρίνονται ακριβώς εις τό πρόβαλε τοΰτο, τό όποιον είναι ά'λλως 
απαραίτητον είς τό δίστιχον. Τότες ανοίγει ή προοπεττίβα τής σένας 
και φαίνεται δ μάγος.

Αυτόθι, A 251 εξ.:
’Από τό μέρος τό δεξό τον βασιλιά τοΰ κόσμον 
τί στέκεις; όέ σηκώνεσαι, Βασιλίσκε απ’ τό πλευρό μου!
’Εσέ μιλώ! γή δε γροικάς; Σηκώσου απ’ δμπρός μου! 
νά μή σε βλέπη ουδέ ποσώς τοΰτο τό πρόσωπό μου!

Διά την άποκατάστασιν τοΰ μέτρου καί τής ρίμας πρέπει νά αλλάξουν 
άμοιβαίως,θέσιν τά δεύτερα ημιστίχια τοΰ δευτέρου καί τρίτου στίχου.

Από τό μέρος τό δεξό τοΰ βασιλιά τοΰ κόσμον 
τί στέκεις; Αέ σηκώνεσαι, Βασιλίσκε, άπ’ δμπρός μου;
Έσε μιλώ' γή δέ γροικάς; Σηκώσου απ’ τό πλευρό μου, 
νά μή ok βλέπη 'ιονδέ ποσώς τοΰτο τό πρόσωπό μου.

Διά την συγκριτικήν μελέτην τών λογοτεχνιών τής ’Αναγεννήσεως, 
ας σημειωθή δτι ή σκηνή τής έμφανίσεως τοΰ φαντάσματος τοΰ Άρ- 
μακίου κατά τό συμπόσιον είς μόνον τον Ζήνωνα, (Πρ. Ε' σελ. Δ'), 
παρουσιάζει άναλογίαο προς τήν σκηνήν τής έμφανίσεως τοΰ δολοφο- 
νηθέντος Banquo κατά τό συμπόσιον είς μόνον τον Macbeth, είς τήν 
ομώνυμον τραγωδίαν τοΰ Σαιξπήρου, (Πρ. III, σκ. IV). 'Υπάρχουν 
δε καί ώρισμέναι άντιστοιχίαι εις τοίις λόγους Ζήνωνος—Μάκβεθ, καί 
Λογγίνου — Λαίδης Μάκβεθ. "Ισως ό Simeons είχε μιμηθή τον Σαιξ- 
πήρον ή καί οί δυο είχαν κοινά ιταλικά πρότυπα.

ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ ^

Τελείως αστήρικτοι είναι αί παρατηρήσεις τοΰ Γ. Χατζιδάκη 
(«Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολής Πανεπ. Θεσσαλ.», 1 (1927), σελ. 24)
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περί ατελούς γνώσεως τής γλώσσης καί κακής στιχουργίας τοΰ Μάρκου 
’Αντωνίου Φωσκόλου. Ούτω π. χ. θεωρεί (αύτ., σελ. 26) ελαττωματι
κούς στίχους έχοντας συνίζησιν μεταξύ ιών ημιστιχίων, ενώ τοιοϋτοι 
στίχοι απαντούν, αν καί σπανιώτερον, καί εις τον Κορνάρον. Αί συνι
ζήσεις αΰται, τελείως άγνωστοι εις την δημοτικήν ποίησιν, προσδί
δουν εις τον στίχον τού Φωσκόλου προσωπικωτέραν καί λογιωτέραν 
άπόχρωσιν.

Επίσης δεν αποτελεί ενδειξιν «μικράς έλληνομαθείας», ως λέγει ό 
Χατζιδάκης, τό δτι ό Φώσκολος λέγει τούς αρχαίους Έλληνας ρωμιούς 
καί τό κράτος τους ρωμικάτο, ρωμαιικάτο. Άντιθέτως ή χρήσις τών 
δρων τούτων αποτελεί ενδειξιν συνειδήσεως τής εθνικής ταυτότητος 
τού αρχαίου καί νεωτέρου Ελληνισμού, τούτο δέ είναι λίαν σημαντι
κόν καί συνηγορεί υπέρ τής μορφώσεως τού ποιητού. ”Ας σημειωθή 
δτι δ δρος ρωμιακάτο επανευρίσκεται εις παραλλαγήν τοΰ Τραγουδιού 
τού Δασκαλογιάννη, (παρά Mango, Quelques remarques sur la 
chanson de Daskaloyannis, «Κρητικά Χρονικά», Η'(1954), σελ. 51):

Δάσκαλε Γιάννη τω Σφακιώ μέ τό πολύ φονσαάτο, 
δεν εΐοαι συ που μοΰ ’λεγες, θά κόμης ρωμιακάτο;

Πιθανώς δέ καί εις τον Φορτουνάτον, Ίντερμ. Β', στ. 160, ένθα λέ
γεται περί τής Ελένης δτι:

στο Ρωμικατο εύρίακεται και φέγγει και πλουμίζει 

(ήτοι εις τήν Ελλάδα), πρέπει νά γραφή ρωμιακάτο. "Ετερος τόπος α
πάντων εις Ίντερμ. Γ', στ. 148 :

ώγιά νά δη τσι δϋναμες τσ' έχει τό Ρωμαικάτο 

Προήλθεν εκ τοΰ Ρωμαιικάτο. Πιστεύω δηλαδή δτι παραλλήλως ελέ- 
χθη Ρωμαΐος^> Ρωμαίικο - ΡωμαϊκόΡωμαιικατο - Ρωμαικάτο καί 
Ρωμιός^μ Ρωμιακό^> Ρωμιακάτο.

Αυτόθι, A 158. 'Ο ιατρός Λούρας καυχώμενος διά τήν ικανό
τητά του λέγει δτι οί συνάδελφοί του είναι ακατάρτιστοι καί δεν άνέ- 
γνωσαν:

Διοακορίδη τό θαυμαστό και τό σοφό *Ιπποκράτη.

Διά τήν άποκατάστασιν τού μέτρου πρέπει, νομίζω, νά υίοθετήσωμεν 
τον ιταλικόν τύπον Διοσκόριδε.

Αυτόθι, A 195 - 6. Ό υπηρέτης τού Λούρα Μποζίκης άκούων 
παρά τού κυρίου του δτι ή ασθενής Κερά Μηλιά, τήν οποίαν επεσκέ- 
φθη, τού έδωκε δι’ αμοιβήν χρυσοΰν νόμισμα, λέγει:

ένα τσικίνι τοΰ ’δωκε καυκοϋ κοιλιά μλ] σπάθης, 
έτσι νά ζης βαρειόμοιρε νά αώσης νά πασκάαης.
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Είναι φανερόν δτι ό Μποζίκης εδώ μονολογεί προς την κοιλίαν του, 
ώς καί εις (Δ 497 · 8), δπου άκουων δτι ετοιμάζεται γάμος λέγει:

Χαίρου, καϊμένη μου κοιλιά και ον παραδαρμένη, 
και τ’ άντερό σου πάλι έδά, λογιάζω, ξεπλαταινεί.

καί εις Ε 210 - 1, δπου λαμβάνουν την εντολήν να ετοιμάση το γαμή- 
λιον δείπνον αναφωνεί :

κοιλιά μου, α δε χορτάσης 
απόψε καθώς πεύλυμας, πολλά παράπονου μου.

Εις τό παρόν λοιπόν χωρίον πρέπειΓ νά στίξωμεν καί νά γράψωμεν 
οίίτω :

“Ενα τοικίνι τον ’δωκε ! Καυκον, κοιλιά, μη σπάσης' 
έτσι νά ζης, βαρειόμοιρη, νά σώσης νά πασκάσης.

Δι’ άνάλογον χρήσιν τοϋ κανκοΰ (— χαίρου), πβ. Φορτουν., Δ 26, 
Μπουνιαλή, Κρητ. Πόλ., σελ. 411, στ. 24. Ελλειπτικούς συνιστα δ 
Μποζίκης εις την κοιλίαν του vox καυχάται καί vox χαίρεται, διότι θα 
φάγη τόσον, ώστε νά κινδυνευη μήπως διαρραγή, καί εκφράζει την 
ευχήν νά προφθάση αΰτη νά «πασχάση» μετά τήν μακράν νηστείαν. 

Αυτόθι, A 330 - 1:

*Ω πόσο πόνο σήμερο γροικώ μές στην καρδιά μου 
κ’ έχει τό νοΰ διασκορπίσει κι όλα τά λογικά μου.

Γραπτέον διασκορπίσω διά τό μέτρον. "Ας σημειωθή δτι ή σελίς τοϋ 
χγ., δπου 6 στίχος, έχει γραφή δι’ άλλης χειρός, (πβ. σημείωσιν σελ. 56).

Αυτόθι, Β 36. Ή μνεία τοϋ «Ντον Τζουάνε» (Don Juan οΓ 
Austria, φυσικοϋ υίοϋ Καρόλου τοϋ Πέμπτου καί νικητοϋ τής ναυμα
χίας τής Ναυπάκτου, 1571), πιθανώς δυναται νά βοηθήση εις τήν εϋ- 
ρεσιν τοϋ προτύπου τοϋ «Φορτουνάτου», αν βεβαίως ή μνεία αυτή ά- 
νήκη είς τό πρότυπον, ως δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν. Τοϋτο θά εγρά. 
φη μετά τήν ναυμαχίαν τής Ναυπάκτου, ή οποία κατέστησε τον Don 
Juan ένδοξον.

Αυτόθι, Β 85 εξ. Ό Καπετάν Τζαβάρλας λέγει:

κι δτι ώρα οΐ Τούρκοι εκονσασι, οπού ’σαν είς τή φόσαα, 
τον έρχομό μου έμενα εδώ, πάραντας έσηκώαα 
τσί ψύλλους τως κ’ έφύγασι κ.λ.

*0 Τζαβάρλας υπαινίσσεται πραγματικόν γεγονός, τό οποίον κομπα
στικούς αποδίδει είς τήν άφιξίν του είς Κρήτην. Πρόκειται περί τής 
άποχωρήσεως τών τουρκικών στρατευμάτων τών πολιορκουντων τον 
Χάνδακα μετά τάς άκάρπους επιθέσεις τών πρώτων ετών. Τήν άποχώ-
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ρησιν, πράγματι αιφνιδίαν και άνέλπιστον, περιγράφει ό Μπουν! α- 
λής, Κρητικός Πόλεμος, σελ. 298, στ. 11 εξ.).

Αυτόθι, Β 185 - 8. 'Ο Φορτουνάτος εξομολογείται εις τον φίλον 
του Θόδωρον τον έρωτά του προς την Πετρονέλλαν λέγων:

Τούτη το νον μου έσήκωοε, τούτη το λογισμό μου 
μου πήρε και νά τά ’χω πλιό δεν εναι μπορετό μου.

'Ο δε Θόδωρος άπαντα:

Κι όγιά άΐντα, φίλε, οώπασε, καί τάσσω σου νά κάμω 
με κάθε μόδο γλήγορα νά κάμετε τό γάμο.

Εις τά λόγια τοΰ Θόδωρου δεν πρόκειται περί τής αιδας (βοήθειας). 
"Οθεν πρέπει νά γράψωμεν καί νά στίξωμεν ουτω :

Κι ώγιά είντα, φίλε; Σώπασε κ.λ.

«Διατί θά χάσης τον νοΰν σου; Σιώπα, καί εγώ σοΰ υπόσχομαι κ.λ.».
Αυτόθι, Β 196. 'Ο Χατζι δάκης (ένθ’ άνωτ., σελ. 25) διώρ- 

θωσεν αντί ώστε νά μη γνωρίση, ώστε που νά γνωρίση. ’Άς παρατη- 
ρηθή δμως οτι, έφ’ ό'σον πρόκειται περί τοΰ αυτογράφου τοΰ ποιητοϋ, 
δυνάμεθα νά διορθώνωμεν μόνον πιθανά παραναγνώσματα τοΰ εκδό
του, έσφαλμένον τονισμόν αΰτοϋ, καί ανορθογραφίας ή προφανή σφάλ
ματα έκ παραδρομής τοΰ ποιητοϋ κατά την αντιγραφήν.

Αυτόθι, Β 199. Είντα δεν είναι κύρις σου; Έκ τοΰ είντα τού
του προήλθε τό άκουόμενον καί τώρα ντά.

Αυτόθι, Β 202-3- Ό Φουρτουνάτος διηγείται δτι ό θετός πα
τήρ του Γιαννοΰτσος ασχολούμενος άλλοτε μέ τό έμπόριον τον εΰρε νή- 
πιον εντός πρώην πειρατικοΰ πλοίου (φούστας), που ήγόρασε : 

κ’ ερχοντας μια φούστα ν’ αγοράση 
μέσα στη φούστα μ’ εϋρηκε κ.λ.

Θά άνέμενε κανείς εατοντας μια φούστα ν’ άγοράση, δηλ. μέ τό νά ά- 
γοραση, ή δέ ύπόθεσις αυτή ένισχΰεται από την αρχικήν αορφήν τοΰ 
στίχου (βλ. σημείωσιν τοΰ εκδότου) τυχαίνοντας.

Αυτόθι, Β 357. δεν έϋωρώ. Γρ. δένε &ωρώ. Δεν πρόκειται πε' 
ρί αυθαιρέτου βιασμοΰ τής γλώσσης χάριν τοΰ αέτρου, άφοΰ τό δένε 
τοΰτο σχηματισθέν, δταν ήκούετο ακόμη τό ν τοΰ δέν, κατά τό κλαΐν 
- κλαϊνε, τον - τόνε, εϊπεν - ειπενε κ.λ., εύρίσκεται καί εις δημοτικόν 
τραγούδι, (Ά. Κριάρης, Πλήρης Συλλογή κ.λ., σελ. 259, «Είδυλ- 
λιον»). Πβ. καί Φορτ., Δ 427, όπου γρ.: δένε ντρέπεται.

Αυτόθι, Γ 19 - 21. Ό Τζαβάρλας λέγει :

...εγώ ’βαλα στο λογισμό μου τώρα 
άνέ τακάρου οι Τούρκοι πλιό ετούτη μας τη χώρα,
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πε μπαλονβάρδο ένα ψηλό νά πά να κατοικήσω 

Οί στίχοι οΰτοι δεικνύουν οτι τό δράμα γράφεται εν καιρφ πολεμικής 
άναπαύλας, (πβ. και τά ανωτέρω λεχθέντα περί άποχωρήσεως των πο
λιορκητών). Τοϋτο συμφωνεί εντελώς προς την νέαν χρονολόγησιν τής 
συγγραφής τοϋ «Φορτουνάτου» ολίγον προ τοΰ 1666, (βλ. G. Mor
gan, «Κρητικά Χρονικά», Η', (1954), σελ. 63). Είναι περίεργον πώ5 
ό Ξανθουδίδης τοποθετών την συγγραφήν κατά «τά δυο ή τρία τελευ
ταία έτη τής πολιορκίας...καί δη, πιθανώτατα αυτό τό τελευταΐον έτος 
(είσαγ. σελ. 10) δεν πσρετήρησε τάς ως άνω ενδείξεις ειρηνικής περι
όδου, τάς οποίας παρέχει τό κείμενον.

Αυτόθι, Γ 108 - 9. Ή Πέτρου λέγει περί τοΰ Τζαβαρλα : 

τήν ώρα δε ϋωρώ νά τόνε ρίξω χάμαι 
καί μά το κακοτσίκαλο νά τόνε περιχύσω.

Γρ. με τό κακοτσίκαλο, δηλ. μέ τό άγγεΐον τής νυκτός.
Αυτόθι, Γ 229 - 230. Ό Μποζίκης επεμβαίνει υπέρ τοϋ κυρίου 

του εις τήν ρήξιν αϋτοΰ προς τον Δάσκαλον.
ΛΟΥΡΑΣ

Στάαου δαμάκι, κέρατά, κ’ εδά ίλέλεις γελάσει, 
νά σ’ άρμηνέψω νά μιλής.

ΜΠΟΖΙΚΗΣ

Έμεναν αση

Διά νά έχωμεν δεκαπεντασύλλαβον, πρέπει νά συμπληρωθούν οί λόγοι 
τοΰ Μποζίκη πιθανώτατα οϋτω : <^Άφέντη,'β> έμεναν αση.

Αυτόθι, Γ 157 - 8 :

νά βούλησή έτσι γέροντας καί passa sessanta anni 
nubere σε Puercula, που δεκοκτώ δε φτάνει 

Ή άνάμιξις λατινικών, ιταλικών καί ελληνικών δι’ ιταλικών χαρακτή
ρων γεγραμμένων, εδυσχέρανε τήν ορθήν μεταγραφήν. Γραπτέον: 
che passa sessanta anni \ nubere se puercula κ.λ. Καί εις άλλα ση
μεία ή μεταγραφή τών ξενόγλωσσων χωρίων έχει γίνει ατελέστατα. 

Αυτόθι, Γ 330:

καί πάλι σά μόρ&η άρρωστιά, έτότες γιάτρεψε με.

Ό στίχος καλώς έχει, αλλά διά νά μή είναι άρρυθμος, πρέπει νά 
τον άναγνώσωμεν έγκλίνοντες τό μ.δρϋη ως άτονον μετά τό σάν. Πβ. 
Γ 434:

καθώς μδχει παραγγελιά στην πόρτα νά προβάλη 

Πβ. καί Έρωτοκρ., Γ 842 : ωσάν ξένο μ’ έκλάψα.
Αυτόθι, Γ 425 ;
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άπού άνίσως κι αφέντης μον εϊχεν αποφασίσει 

Γρ. ανιαώς, πβ. ανωτέρω σελ. 251 τά λεγάμενα ύπ’ εμού περί Έρωφ. 
Δ 193 εξ.

Αυτόθι, Δ 71. Την λ. κορδόγερος, διά της όποιας χαρακτηρί
ζεται ό ερωτευμένος γέρων Λουρας, ερμηνεύει ό Ξανθουδίδης (γλωσ- 
σάριον) κα'ι ό Χατζιδάκης (ένθ’ άνωτ., σελ. 33) «τον γέροντα, πού εί
θε νά τά κορδίση». 'Η ερμηνεία είναι εξεζητημένη. Πιθανώς πρέπει 
νά γραφή τό πάγκοινου και λίαν άρμόζον πορδόγερος.

Αυτόθι, Δ 272 έξ. ‘Ωγιά νά δης ποιος άλλος σαν εμένα... δέ 
βρίσκεται κ.λ. Γραπτέον πώς άλλος.

Αυτόθι, Δ 409 - 10. Ό φιλάργυρος Λουρας συνιστςί οικονομίαν 
εις τον υπηρέτην του.

Τδ πραμαν, όπου αοϋ ’δωκα, νά πά νά πονσουνίσης, 
στέρεψε τίβετσι απ’ αυτό, μηδε μοϋ καταλύσης.

Πιθανώς γρ. μηδε με κατάλυσης, δηλ. «μή μέ καταστρέψης».
Α ύ τ ό θ ι, Ε 24 εξ. Ή άσεμνος υπηρέτρια Άγουστίνα μονολο

γούσα λέγει:
Μά πάλι άν ηάελά 'σται γρά ψόφια κα'ι ζαρωμένη, 
θαρρείς κ’ έμίλειε μου κιανείς, γη σκιάς εσίμωνέ μον, 
γη και παποΰτσιν ε’βανα μαργελλωτδ ποτέ μου ; 
καί πάντη άνε ατοιχίαωμεν οι κακό μοιρασμένες" 
απον τον κόπο μας ποτέ πάμε καλικωμένες" 
ροϋχο δε μάσε δίδουσι, μηδέ καλίκωσή μας κ.λ.

Τό πάντη (μήπως) καί στοιχίζω (μισθοΰμαι ως υπηρέτης) εξηγεί εις τό 
γλωσσάριου ό Ξ., άλλ5 οι στίχοι 27-8, ως έχουν στιχθή, δεν έχουν 
νόημα. Πρέπει νά στίξωμεν οΰτω : ,

και πάντη άνέ στοιχίσωμεν οί κακομοιρασμένες, 
άπου τον κόπο μας ποτέ πάμε καλικωμένες ;

Δηλαδή «και μήπως άν προσληφθώμεν ως ύπυρέτριαι, κερδίζομεν ποτέ

,Τ) Ό άναπαισιικός ρυθμός αποτελεί πάντοτε σφάλμα διά τόν κρητικόν 
δεκαπεντασύλλαβον, παρά την άποψιν τοΰ Ε. Κ ρ ι α ρ δ, («Έπετ. τοϋ Μεσαίων. 
’Αρχείου», Α' (1939), σελ. 14 - 15). Άπόδειξις είναι τό δτι ό ρυθμός αυτός πα
ρουσιάζεται μόνον είς ώρισμένας περιπτώσεις, όπου ό τονισμός τής λέξεως εί
ναι αμφίβολος, ώς είς τά ανωτέρω δίχως - διχώς, άνίαως - άνιαώς, καί είς τό 
ρ. φανίατη άπαντών ενίοτε καί ώς φάνιοιη. Τοϋτο είναι παθ. άόρ. τοϋ φανίζω 
- ομαι (πβ. «Γύπαρις», Πρόλ. “Ηλιου, στ. 138: εφανίσα), έτονίσθη δέ είς τήν 
πρώτην συλλαβήν κατά τά επίσης συχνά φαίνεται, φάνη, φάνηκε. Ιδιαιτέρως 
βέβαιος είναι δ τονισμός φάνιστη είς Έρωτ. Ε 895 κα'ι παραμπρδς μοϋ φάνιοτη 
κουτοονναράκι εκτύπα, όπου ή πρότασις τοΰ Κριαρά (ένθ’ άν.) νά τονισθή φανί
ατη καί νά θεωρηθή «μετρικόν σφάλμα» τοϋ ποιητοΰ είναι εντελώς απαράδεκτος.
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από την εργασίαν μας υποδήματα; Οί κύριοί μας δεν μας δίδουν εν
δύματα, ύπόδησιν κ.λ». "Ολον τό χωρίον δικαιολογεί τα εν συνεχείς 
λογόμενα υπό τής Άγουστίνας περ'. τής ανάγκης καταφυγής είς ερα- 
στάς διά την άπόκτησιν τών άναγκαιουντων υπό μορφήν δώρων. Πβ. 
άνάλογον χρήσιν τοΰ ποτέ είς ερωτηματικήν πρότασιν είς Έρωφ., Δ 
734, δπου καλώς έστιξεν 6 Ξανθουδίδης, παρά τά λεγάμενα τοΰ Δ ε ι- 
νάκη («Κρητ. Μελ.», Α', σελ. 99).

Παραθέτω κατωτέρω λόγιά τινα στοιχεία τής γλώσσης τοΰ «Φορ- 
τουνάτου» μή μνημονευόμενα υπό τοΰ Ξανθουδίδη, (εϊσαγ. σελ. 9, 
σημ. 7). Πρόλ. Τύχης, στ. 78: στεμμένοι (=έστεμμένοι), A 291: άρε- 
ακουμένος, A 300: χρειάζομαι, A 313: γνήσα, Γ 216: πύρινος, Γ 
248 : έργασία, Γ 398: μετατρέιμη, Δ 432: ομοιάζει, Δ 586: μετέχης, 
Ε 98: αντίληψη, Ε 411 : ακρόαση.

ΜΠΟΥΝΙΑΛΗΣ

Περί τοΰ χρόνου ποιήσεως τοΰ «Κρητικού Πολέμου» τού Μαρίνου 
Τζάνε Μπουνιαλή έλέχθη ανωτέρω. Παρέχω ενταύθα διορθώσεις τι- 
νάς τού κειμένου.

Σελ. 437, στ. 20. Προσωποποιουμένη ή πόλις (ό Χάνδαξ) λέγει :

γιατί έχω μια διπλή φωτιά άνάδια μου καί ξάφτει 
καί πασα μέρα καί εμέ καί πάσα ένα βλάφτει.

Γραπτέον καίει εμέ. Πβ. Σαχλίκην, Wagner, Carolina Graeca, 
σελ. 69, στ. 182: καί κλαί το ριζικόν του, αύτ. σελ. 75, στ. 308 : νά 
κλαί, ν’ άναατενάζη, αντί κλαίει.

Σελ. 515, στ. 17 :
Καί τά μουράγια έδέσανε κ5 είχε τα κερδεμένα 

Γραπτέον έπέσανε.
Σελ. 546, στ. 13 :

Τό άγιο αίμα πιάνουσι τότες καί κασσελλιόζουν 
καί τη Μεσοπαντίτισσα καί λείψανα φυλάσσουν.

Πιθανώς γραπτέον τό άγιο αίμα πίνουσι. Πρόκειται διά τούς εκκε- 
νούντας τήν πόλιν, οί όποιοι επινον τό άγιον αίμα ιών εκκλησιών, 
ινα'μή βεβηλωθή υπό τών Τούρκων, τάς δέ εικόνας (τήν Μεσοπαντί- 
τισσαν), και τά λείψανα εφυλασσον είς κιβώτια προς μεταφοράν είς 
τήν Βενετίαν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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