
Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 
ΚΑΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Στην πρόσφατη πολύ ευσυνείδητη δημοσίευση τής διαθήκης τοΰ 
Άνδρέα Κορνάρου (Κρητ. Χρον. Θ', 1955, σ. 379 εξ.) 6 κ. Στέργιοε 
Σπανάκης υποστηρίζει δτι δ ποιητής Βιτζέντζος Κορνάρος ανήκει πι
θανώς στην ομώνυμη βενετοκρητική οικογένεια και ταυτίζεται μέ τον 
αδελφό τοΰ Άνδρέα Βιτζέντζο, πού μνημονεύεται συχνά στη διαθήκη 
ώς κληρονόμος και εκτελεστής. Ή θέση τοΰ κ. Σπανάκη στρέφει την 
έρευνα προς παλιές απόψεις, πού ώς τώρα δλοι τις έθεωροΰσαν ορι
στικά ξεπερασμένες. Είναι γνωστό δτι δ Ξανθουδίδης (Έρωτόκριτος, 
σ. LXVIII) άρνήθηκε σχεδόν κατηγορηματικά δτι δ ποιητής Βιτζέν- 
τζος Κορνάρος ήταν μέλος τής αρχοντικής βενετοκρητικής οικογένειας.

Τά επιχειρήματα τοΰ κ. Σπανάκη είναι τά εξής: Ή οικογένεια 
των Κορνάρων φαίνεται εξελληνισμένη στά ήθη και στη γλώσσα. Τού
το άποδεικνΰεται καί από τη διαθήκη: ό Άνδρέας Κορνάρος κατέχει 
τέλεια την ελληνική γλώσσα καί φαίνεται ανεξίθρησκος, ή ακριβέστε
ρα, φιλορθόδοξος. Ή οικονομική ανεξαρτησία τής οικογένειας έκανε 
δυνατή τήν απασχόληση μέ πνευματικές εργασίες μεγάλης κλίμακας, 
δπως δ Έρωτόκριτος. Οί Κορνάροι ήσαν μιά οικογένεια μέ διανοητι
κές κλίσεις: δ ίδιος δ Άνδρέας είναι ιστορικός καί ποιητής. "Ενας 
πρώτος του εξάδελφος μνημονεύεται ως συγγραφέας λόγων. Ή εποχή, 
πού γράφτηκε δ Έρωτόκριτος, συμπίπτει μέ τήν εποχή, κατά την ό
ποιαν έζησε δ αδελφός τοΰ Άνδρέα. Τέλος τά βι.ογραφικά στοιχεία, 
πού ξέρομε γι’ αυτόν, συμπίπτουν μέ τά στοιχεία, πού μας δίδει δ 
ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου στον επίλογο τοΰ έργου.

'Ο αδελφός τοΰ Άνδρέα πιθανώτατα γεννήθηκε στή Σητεία (μέ 
τήν έννοια τής περιοχής) καί αργότερα εγκαταστάθηκε στο Κάστρο. 
Αυτό προκύπτει από τά εξής: Στή Σητεία καί συγκεκριμένα στο Πι- 
σκοκέφαλο είναι θαμμένος δ πατέρας καί ό πάππος τοΰ Άνδρέα καί 
τοΰ Βιτζέντζου. Σ’ ένα άλλο χωριό τής Σητείας, τό Παρασπόρι, είναι 
θαμμένος ένας αδελφός τοΰ πατέρα των (Διαθήκη, σ. 394). Τά πρό- 
σοιπα αυτά ανήκουν στην 9η γενεά τοΰ γενεαλογικοΰ δένδρου τών Κορ
νάρων. 'Ο Άνδρέας Κορνάρος καί οί αδελφοί του (ή 10η γενεά) βρί
σκονται έγκαταστημένοι στο Κάστρο : qui nella citta di Candia do
ve al presente habitiamo, γράφει ό Άνδρέας (αύτ. σ. 409). Φαίνε
ται λοιπόν δτι ώς τήν 9η γενεά ή οικογένεια ήταν εγκαταστημένη στή
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Σητεία, στις τιμαριωτικές βίλλες ‘, και δτι ή 10η γενεά, στην οποίαν 
ανήκει δ Άνδρέας και δ Βιτζέντζος, γεννήθηκε καί μεγάλωσε στη Ση- 
τεία καί μετοίκησε, πρώτη, στο Χάνδακα (αύτ. σ. 459, σημ. 25). Ό 
αδελφός τοΰ Άνδρέα βρίσκεται παντρεμένος στο Κάστρο στα 1611. 
Τά αντίστοιχα σημεία τοΰ επιλόγου τοΰ Έρωτοκρίτου είναι:

Στη Σχείαν εγεννή&ηχε, ο τη Στείαν άνεϋράφη...
Στο Κάοζρο ^παντρεύτηκε...

Ό κ. Σπανάκης (αύτ. σ. 385) υποθέτει δτι ή εγκατάστασή του στο 
Κάστρο συμπίπτει μέ τον εκεί γάμο του.

"Οπως αναφέρει δ κ. Σπανάκης (αΰτ. σ. 380, σημ. 4, σελ. 386, 
σημ. 25), δ A. Ν. Γιάνναρης ετοίμαζε έκδοση τής διαθήκης τοΰ Άν- 
δρέα Κορνάρου καί ήξερε τό Βιτζέντζο Κορνάρο, πού μνημονεύεται σ’ 
αυτή, (Περί Έρωτοκρίτου, σελ. 26 - 7, σημ. 2 - 3). Τον αναφέρει ώς 
«Βιτζέντζον Γιακουμή Κορνάρον αδελφόν Άνδρέου Κορνάρου, τοΰ 
συγγράψαντος δίτομον Ιστορίαν τής Κρήτης», άλλα δεν τον συμπερι
λαμβάνει στους πιθανούς ποιητές τοΰ Έρωτοκρίτου, γιατί, κατά τή 
γνώμη του, ή εποχή γύρω στα 1600 (δηλ. ή εποχή τής διαθήκης) ήταν 
«γλωσσικώς καί ίστορικώς ασυμβίβαστος προς τον χαρακτήρα τοΰ Έ
ρωτοκρίτου». Τή φιλολογική γλώσσα τοΰ 1600 τήν έθεωροΰσε δ Γιάν
ναρης «λίαν διεφθαρμένην καί φραγκίζουσαν» καί τήν εσωτερική καί 
πολιτική κατάσταση τής Κρήτης τον ίδιο καιρό «άγαν τρικυμιώδη καί 
κρίσιμον». Χαρακτηριστικός είναι δ πίνακας των «τρικυμιωδών» γεγο
νότων τοΰ ΙΖ' αιώνα, πού κατά τό Γιάνναρη δέν επιτρέπουν νά χρο- 
νολογηθή δ Έρωτόκριτος σ’ αυτή τήν εποχή. 1602 : Ληστεία έν Και- 
νουρίφ» καί Πριωτίσση... 1604: καθίζησις τοΰ εδάφους τής νήσου κ.λ. 
(αύτ. σελ. 17). Οί γνώιιες αυτές δέν άφησαν τό Γιάνναρη νά προσέξη 
μεθοδικώτερα τό Βιτζέντζο Κορνάρο τής διαθήκης.

’Ακόμη δ Γιάνναρης διαβάζοντας, δπως φαίνεται, πρόχειρα τό 
κείμενο, είχε συμπεράνει δτι δ Άνδρέας καί δ Βιτζέντζος γεννήθη
καν καί «συγκατεβίωσαν έν Ήρακλείφ» καί δτι «δ Άνδρέας Κορνά- 
ρος κατά φυσικόν δέ λόγον καί ό αδελφός αύτοΰ Βιτζέντζος, διατρι
βών αεί έν Ήρακλείφ, καίτοι έμπειρότατος ών τών ελληνικών γραμ
μάτων, έχρήτο μητρική γλώσση τή ιταλική». Τό συμπέρασμα αυτό τό 
εξάγει από τήν ιταλική γλώσσα τής διαθήκης. "Ετσι δ Γιάνναρης ταύ
τισε τελικά τον ποιητή προς ένα άλλο Βιτζέντζο Κορνάρο τής ίδιας 
οικογένειας, πού είχε ζήσει πολύ παλαιότερα, στο τέλος τοΰ ΙΕ' αί.

Ό Στέφσνος Ξανθουδίδης (Έρωτόκριτος, σ. LX1II εξ.) άρνήθηκε

') Λείψανα μιας βίλλας σώζονιαι οτόν Πέτρα «τό σπίτι τών Κορνάρω», 
καί μιας άλλης στή Ζοϋ, χαιριό πού τό αναφέρει καί ή Διαθήκη,
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δχι μόνο την ταύτιση αυτή, παρά γενικώτερα κάθε σχέση τοϋ ποιητή 
Βιτζέντζου Κορνάρου μέ τη βενετοκρητική οικογένεια τών Κορνάρων. 
Τά επιχειρήματα τοϋ Ξανθουδίδη ήσαν τά εξής. Οί εύγενεΐς Κορνάροι 
«οΰδαμώς εϊχον άφομοιωθή προς τό εγχώριον στοιχεΐον, ουδέ εξελλη- 
νισθή . . .άλλα τουναντίον εϊχον απ’ αρχής και διετήρησαν μέχρι τέ
λους ενετικώτατα τά φρονήματα». 'Ο τίτλος «εϋγενέστατος», πού συ
νοδεύει τό δνομα τοϋ Κορνάρου στις έντυπες εκδόσεις μπορεί νά δή
λωνε την «κρητική ευγένεια», και δχι αναγκαστικά τη «βενετική». Δεν 
αποκλείεται νά είναι απλή διακοσμητική προσθήκη τοϋ εκδότη. Τό 
βενετικό δνομα τοϋ ποιητή δεν υποδηλώνει αναγκαστικά βενετική κα 
ταγωγή, γιατί πολλοί «γνησιώτατοι Κρήτες ορθόδοξοι» είχαν βενετικά 
ονόματα, δπως : ό Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, ό Μαρίνος Φαλιέρος, 
ό Άλοΐσιος Γραδόνικος (ό εκδότης τής Έρωφίλης), ό ’Ιωσήφ Τζέν, ό 
Λαυρέντιος Τσαγκαρόλας, δ Φραγκίσκος Πόρτιος.

Ή γνώμη τοϋ Ξανθουδίδη για τά βενετικά φρονήματα τών Κορ
νάρων (σελ. LXV, πβ. και LII) βασίζεται σε παρατηρήσεις τοϋ Ν. Πο
λίτη (Λαογραφία, Α', σ. 44 - 5). Ό Ν. Πολίτης, αμφισβητώντας τήν 
ταύτιση τοϋ ποιητή μέ τό Βιτζέντζο Κορνάρο τοϋ 1500, και βασιζό
μενος σέ σχετικές μελέτες τοϋ Hopf, υποστήριξε δτι οϊ Κορνάροι τής 
Καρπάθου 8 (στους οποίους ανήκε δ Βιτζέντζος τοϋ Γιάνναρη) ήσαν 
γνήσιοι Βενετοί. Τό ίδιο ήσαν καί οί Κορνάροι τής Κρήτης, λέγει δ 
Ν. Πολίτης. Κορνάροι πήραν τό μέρος τής βενετικής εξουσίας στήν 
επανάσταση τοϋ Σήφη Βλαστού στά 1458 - 1460. “Ενας Κορνάρος (δ 
συντάκτης τής διαθήκης) έγραψε ιστορία τής Κρήτης ιταλικά. Τό κύ
ρος τών επιχειρημάτων αυτών δέν είναι ακλόνητο. Ή Κάρπαθος κυ- 
ριεύθηκε από τούς Τούρκους τό 1538. Καί αν ακόμη οί Κορνάροι τή; 
Καρπάθου δέν είχαν έξελληνισθή—πράγμα πού είναι αμφίβολο—αύτό 
δέ θά μάς έδίδασκε τίποτε γιά τούς Κορνάρους τής Κρήτης ένα αιώνα 
αργότερα. Ούτε ή συμμετοχή τών Κορνάρων στήν καταστολή τής αν
ταρσίας τοϋ Σήφη Βλαστού είναι αρκετή γιά νά δεχθούμε δτι οί Κορ- 
νάροι τής Κρήτης δέν ήσαν εξελληνισμένοι, άφοϋ καί ή ελληνική οικο
γένεια τών Καλλεργών βρ ισκόταν καί τότε καί άλλοτε μέ τό μέρος τής 
Βενετίας (Ξανθουδίδης, ή Ενετοκρατία έν Κρήτη, σ. 114).

Τά φιλοβενετικά αισθήματα τών Κορνάρων είναι πιθανά καί 
επαληθεύονται από τή διαθήκη τοϋ Άνδρέα, πού δρίζει νά γίνων- 
ται λειτουργίες γιά τή διατήρηση τής βενετικής εξουσίας στήν Κρήτη. 
’Αλλά τά αισθήματα αυτά—καθόλου παράξενα σέ μιά τιμαριωτική οΐ- 3 *

3) Πβλ. Μ. Μανούσακα, Ή αλληλογραφία τών Γρηγοροποΰλων, Έπ.
Μεσαίων. Αρχείου Τ' 1957 σ. 168, σημ. 1.
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κογένεια, πού τά προνόμ'ά της τά εξασφάλιζε τό βενετικό κράτος—8έ 
σημαίνουν δτι οί Κορνάροι της Κρήτης ήσαν περισσότερο Βενετοί από 
τούς υπόλοιπους Βενετούς τοΰ νησιού. Ώς προς τό επιχείρημα δτι ό 
Άνδρέας Κορνάρος έγραψε Ιταλικά αρκεί να θυμηθούμε δτι δ ίδιος 
έγραψε κατά τη ρητή μαρτυρία τού Λάνδου καί ελληνικά, και δτι "Ελ
ληνες δπως δ ποιητής Πάνδημος από τό Ρέθυμνο και δ πατριάρχης 
Μελέτιος Πηγας χρησιμοποίησαν τήν ιταλική γλώσσα.

Ό τίτλος τού «εύγενέστατου» μπορούσε πραγματικά νά δηλώνη 
τήν «κρητική ευγένεια». Ή γνώμη δμως τού Ξανθουδίδη, δτι δ τί
τλος «ήδυνατο νά τεθή και ούδεμιάς εύγενείας ύπαρχούσης» δεν έχει 
απόλυτο κύρος. ’Από τά τρία πρόσωπα, πού αναφέρει, (σ. IyXVI) γιά 
νά υποστήριξή τήν άποψή του, τά δυό, δ ποιητής Γεώργιος Χορτά 
τζης και δ ’Ιωάννης Μουρμούρης, είχαν πραγματικά τήν «κρητική ευ
γένεια». Οί Χορτάτζηδες συμπεριλαμβάνονται στούς nobili Cretensi 
τού Ρέθυμνου κατά τον κατάλογο τού χρονικού Trivan (Μανοΰσακας 
Κρητικά Χρονικά, Γ' σ. 56), καί τον Μόρμορη τον αναφέρει ως no" 
bile Cretense ό ίδιος χρονογράφος (Ξανθουδίδης, Ή Ενετοκρα
τία, σ. 148). Στοτις καταλόγους Trivan οί κλάδοι τών Κορνάρων πε
ριλαμβάνονται καί στούς nobili Veneti καί στούς nobili Cretensi καί 
τών τεσσάρων πόλεων καί ώς προέλευση τών nobili Cretensi Κορνά
ρων σημειώνεται da nobili Veneti, πού δείχνει έκπτωση τοΰ κλάδου 
από τήν ανώτερη ευγένεια στήν κατώτερη. Σύμφωνα μ3 αυτά στήν 
πρώτη έκδοση τοΰ Έρωτόκριτου τό «εύγενέστατος» μπορεί βέβαια νά 
είναι αυθαίρετη προσθήκη τού εκδότη, δπως λέγει ό Ξανθουδίδης, 
μπορεί δμως καί νά έφθασε ώς τά χρόνια εκείνα από παράδοση καί 
νά έσήμαινε πραγματικά μιά από τις δυο ευγένειες.

Σχετικά μέ τά παραδείγματα, πού αναφέρει δ Ξανθουδίδης γιά ν’ 
απόδειξη τήν τρίτη άποψή του, δτι βενετικό επώνυμο δέ σημαίνει βε
νετική καταγωγή καί δτι «πολλοί γνησιώτατοι Κρήτες ορθόδοξοι» είχαν 
βενετικά ονόματα, άς παρατηρηθή δτι ό Ν. Τωμαδάκης υποστηρίζει τήν 
κοινή καταγωγή τών nobili Veneti καί nobili Cretensi Zane τοΰ 
Ρεθΰμνου (Κρητ. Χρον. Α\ σ. 131). ’Από εξελληνισμένη οικογένεια 
βενετικής καταγωγής θεωρεί δ Μ. Μανοΰσακας τον Άλοΐσιο Γραδενίγο 
(Έπετ. Μεσαίων. ’Αρχείου, Ε', 1955, σ. 102 καί σημ. 3). Οί Τζαγκα- 
ρόλες κτίτορες τής μονής τής Αγίας Τριάδας τών Χανιών, άν καί ορ
θόδοξοι, κατάγονται επίσης πιθανώτατα από Βενετούς εύγενείς εξελλη
νισμένους8. Γενικά, νομίζω, δεν μπορεί ν’ άρνηθή κανείς δτι κάποια

8) Οί Τσαγχαρόλες τής Άγ. 'Γριάδος μπορούν νά είναι nobili Cretensi 
άπί> ξεπεσμένους nobili Veneti, όπως σημειώνει ό κατάλογος τοΰ χρονικού
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σχέση, υπάρχει ανάμεσα στο οικογενειακό επίθετο και στην καταγωγή.
'Ο Ξανθουδίδης (Χριστιανική Κρήτη, Α' σ. 375 - 7) ειχεν υποστη

ρίξει δτι από τούς Κρητικούς, πού σήμερα έχουν βενετικά επώνυμα, 
Κορνάρος, Μπαρμπαρΐγος, Σεγρέδος, Βενιέρης «ούδείς ή ελάχιστοι 
κατάγονται εξ Ενετών». Τά ίδια πιστεύει 6 Ξανθουδίδης καί γιά τούς 
ορθόδοξους Κρητικούς μέ βενετικά ονόματα, πού ζοϋσαν στα χρόνια 
τής βενετοκρατίας. “Ολοι αύτοί κατά τον Ξανθουδίδη είναι απόγονοι 
Κρητικών δουλοπαροίκων, πού πήραν ονόματα Βενετών φεουδαρχών, 
ή απόγονοι ανθρώπων βαφτισμένων από Βενετούς άναδόχους.

Οί απόψεις αυτές είναι αντίθετες προς τή μαρτυρία προβλεπτών, 
πού μάς πληροφορούν ότι πολλοί απόγονοι Βενετών καί ολόκληροι 
κλάδοι αρχοντικών βενετικών οικογενειών είχαν ξεπέσει από την ευ
γένεια καί άφομοιωθή μέ τον ελληνικό πληθυσμό. Ό Foscarini γρά
φει : Molti delli proprii descendenti delli antichi nobili mutando 
rito si sono fatti greci... hanno del tutto perso la intelligenzia et 
cognitione della lingua italiana (Zinkeisen, Geschichte des Osma- 
nisehen Reiches, 1856, IV, σ. 658, σημ. 2). Ζοϋν στις βίλλες(δηλ. στά 
χωριά) καί καλλιεργούν προσωπικά τούς αγρούς non conservan- 
do altro che il cognome et il poco feudo che...li e rimasto 
(αύτ. σ. 659, σημ. 1). Ό Foscarini (αύι.) παραθέτει καί ονόματα εξελ
ληνισμένων οικογενειών : Venieri, Contarini, Barbarighi, Morosini, 
Dandoli, Boni, Foscarini et d’ogni altra famiglia, in tutto greci.

Ή έκθεση Mocenigo χαρακτηρίζει τούς ξεπεσμένους από την ευ
γένεια Βενετούς ως «archontopuli», διακρίνοντάς τους από τούς 
«άρχοντορρωμαίους», πού ήσαν οί απόγονοι τής «παλαιός ελληνικής 
ευγένειας»' (οί δύο δροι σέ άλλες πηγές φαίνονται συνώνυμοι). Ξέπε- 
σαν λέει δ Mocenigo, ή γιατί ήσαν νόθοι, ή γιά άλλους λόγους, 
έχασαν την ευγένεια, e sono passati anche nel stato dea contadini, 
δηλαδή κατάντησαν ακόμη καί χωρικοί. Ή έκθεση βεβαιώνει δτι δλοι 
αύτοί υπηρετούν στις ordinanze καί είναι απαλλαγμένοι από τις αγ
γαρείες καί τή γαλέρα. Αυτό δείχνει επίσημη αναγνώριση τού ισχυρι
σμού των καί εξηγείται μόνο αν δεχθούμε δτι οί πρόγονοί των ήσαν 
πραγματικά εύγενεις. (Σπανάκης, Μνημεία, I, σ. 14). Γιά τούς χωρι
κούς τής Κρήτης (contadini) γράφει ή ίδια έκθεση : gran parte 
pretendono di trarre l5 origine dall= antica nobilta greca et 
dalla Veneta ancora, dalle colonie (αύτ. σ. 27). Οί οίκογέ. 
νειες τών προνομιούχων χωρικών μέ τά βενετικά επώνυμα έμειναν

Ή Διαθήκη ιοΟ Κορνάρου καί ό ποιητής τού Έρωτοκρίτου 53

Trivan, Κρητ. Χρον., 1”, σελ. 53, ή καί nobili Veneti, άφοΰ ώρισμένοι no 
bill Veneti ήσαν ορθόδοξοι, δπως λέει ό Mocenigo, (Μνημεία I, σ. 13).
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στην Κρήτη και υστέρα από την τουρκική κατάκτηση καί διατηρήθη
καν ώς τις μέρες μας. Ή νέα κυριαρχία δεν τούς διέκρινε από τον υπό. 
λοιπο πληθυσμό κ’ έτσι δέν όίργησαν ν’αφομοιωθούν σέ δλα μ* 5 αυτόν.

'Η υπόθεση τού Ξανθουδίδη δτι οί δουλοπάροικοι έπαιρναν κά
ποτε τύ επώνυμο τού κυρίου των δέν επαληθεύεται από τούς γνωστούς 
καταλόγους παροίκων, δπως οί κατάλογοι, πού δημοσίευσεν ό Μέρ- 
τζιος (Κρητ. Χρον., Γ', σ. 275 εξ.). Ώς προς την άποψη δτι τα βενε
τικά επώνυμα διαδόθηκαν από βαφτίσια, δπου οί άνάδοχοι ήσαν Βε- 
νετοί, παρατηρώ δτι έτσι μόνο ονόματα μπορούσαν νά μεταδοθούν καί 
δχι επώνυμα. Ούτε καί μέ τά παρώνυμα μπορεί νά εξηγηθή ικανο
ποιητικά ή διάδοση τών βενετικών επωνύμων στην Κρήτη.

Φαίνεται δτι καί ό Ξανθουδίδης αργότερα πρόσεξε τις δυσκολίες 
αυτές καί δέχθηκε (Ή Ενετοκρατία, σ. 127) ώς αίτια τών βενετικών 
επωνύμων τών Κρητικών τίς επιγαμίες μεταξύ τών δύο στοιχείων καί 
τον ξεπεσμόν ώρισμένων βενετικών οικογενειών- ’Άλλωστε καί στην 
εισαγωγή τού Έρωτοκρίτου (σ. I*XVI - LXVII) μιλεϊ για γάμους 
μεταξύ Βενετών καί Ελλήνων *.

’Άν δμως παραδεχθούμε δτι τά ονόματα καί τά επώνυμα δέν είναι 
άσχετα προς τήν καταγωγή τών προσώπων, πώς μπορούμε νά παραβλέ- 
ψωμε δτι τό δνομα κσί τό επώνυμο τού ποιητή τού Έρωτοκρίτου συμ
πίπτουν μέ τό δνομα καί τό επώνυμο μιας σειράς μελών τής αρχοντικής 
οικογένειας τών Κορνάρων; "Ας σημειωθή δτι τό δνομα Βιτζέντζος σπα- 
νιώτατα βρίσκεται έξω από τήν οικογένεια αυτή, πού τό επαναλάμβανε 
από προσήλωση στήν παράδοσή της μαζί μέ μερικά άλλα ονόματα5.

"Ενα από τά επιχειρήματα τού Ξανθουδίδη γιά τήν άρνηση τής 
συγγένειας τού ποιητή μέ τούς εύγενεΐς Κορνάρους ήταν καί ή ύπαρξη 
στή Σητεία τού νοτάριον Βιτζέντζου Κορνάρου στα 1619 - 1636. Ε
πειδή τά συμβόλαιά του ήσαν γραμμένα ελληνικά, ό Ξανθουδίδης συ- 
νεπέραινε δτι ήταν «πιθανώτατα» "Ελληνας καί ορθόδοξος. "Εχοντας 
δ Ξανθουδίδης ύπ’ δψη του τό Βιτζέντζο αυτό, κάποιον παπά Βικέν
τιο Κορνάρο, καί μια περίπτωση γυναικείου ονόματος Βιτζέντζα, υπο
στήριξε δτι τό δνομα Βιτζέντζος ήταν συνηθισμένο στή Σητεία, «φε- 
ρόμενον υπό εγχωρίων Κρητών ορθοδόξων ούδεμίαν βεβαίως έχόντων 
σχέσιν προς τούς εύγενεΐς Ενετούς», (Έρωτ. σ. LXXI). Ωστόσο ό κ. 
Σπανάκης (Διαθ. σ. 384) έδειξε οτι δ νοτάριος Βιτζέντζος Κορνάρος,

*) Άλλοτε παραδεχόταν δτι «αΐ πρός τούς επιχωρίους Κρήτας έπιγαμίαι 
ήσαν σπανιώταται», Χριστιανική Κρήτη, Α', σελ. 376.

5) Γιά τή σπανιότητα τοΰ ονόματος βλ. επιστολή τοϋ Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ! 
«Καθημερινή», τής 27 - 7 - 55. "Ενας Βιτζέντζος Μουζάκης μνημονεύεται σέ 
έγγραφο Κρητ. Χρονικά, ΙΑ' 1957, σ. 47.
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αδελφός τοϋ Σκιπίωνος Κορνάρου, ανήκει στήν αρχοντική οικογένεια 
των Κορνάρων, και βρίσκεται στο γενεκλογικό δένδρο της. (Τα καθήκον
τα τοΰ νοταρίου δεν αποτελούσαν επάγγελμα και δεν ήσαν ασυμβίβαστα 
προς την υψηλή κοινωνική θέση τοΰ προσώπου αυτού)

Είναι αξιοσημείωτο δτι ό Ξανθουδίδης—τουλάχιστον σέ ώρισμένη 
φάση τής απασχόλησής του μέ ιόν Έρωτόκριτο — δεν φαίνεται νά 
είχε εντελώς πεισθή για τόν ορθότητα τοΰ αποκλεισμού κάθε σχέσης 
ανάμεσα στον ποιητή καί στή βενετοκρητική οικογένεια.’Έτσι στις ση- 
μεια'ισεις τοΰ Έρωτοκρίτου (Έρωτ. σ. 401 - 2) μιλώντας για τήν εκλο
γή τής 25 ’Απριλίου ως ημέρας τοΰ κονταροκτυπήματος λέει: «Ό 
ποιητής έξελεξε σκοπίμως τήν έπισημοτάτην πασών τών ημερών κατά 
τήν ένετικήν άντίληψιν». «’Άν ό ποιητής δεν ήσθάνετο έν εαυτφ ενε- 
τικήν καταγωγήν, τουλάχιστον ή περίπτωσις αΰτη δεικνύει ένετίζοντα 
φρονήματα». Τήν υποθετική συμπάθεια τοΰ ποιητή προς ιή Βενετία δ 
Ξανθουδίδης τή δικαιολογεί μέ τή γνωσιή άποψή τον δτι ένα μέρος 
τοΰ Έρωτοκρίτου γράφτηκα στον πολιορκημένο Χάνδακα. 'Ο φόβος 
τών Τούρκων έφερνε τους "Ελληνες κοντά στους Βενετούς. "Οπως και 
νάναι αξίζει νά σημειωθή δτι ό Ξανθουδίδης στο σημείο αυτό δεν α
ποκλείει τήν βενετική καταγωγή τοΰ ποιητή’.

Είναι γνωστό δτι ό Ξανθουδίδης (Έρωτ. σ. LXVIII - LXIX) 
απέκλεισε από τούς πιθανούς ποιητές τοΰ Έρωτοκρίτου τό Βιτζέντζο 
Κορνάρο τοΰ ΙΕ' - IT' αιώνα (τοΰ Γιάνναρη), τό Βιτζέντζο Κορνάρο 
τοΰ 15616 7 8, τό νοτάριο Βιτζέντζο Κορνάρο, καί τόν παπά Βικέντιο Κορ
νάρο 9 και κατέληξε στο Βιτζέντζο Κορνάρο τοΰ χαράγματος τοΰ 1677 
στο εκκλησάκι τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου τοΰ Μόχλου.

6) ’Ακόμη καί ό Βιτζέντζος τοϋ 1677 μπορεί νά είναι απόγονός της. ’Από 
τά έγγραφα τοϋ Τουρκικού "Αρχείου Ηρακλείου βγαίνει τό συμπέρασμα σύμφω
να μέ ’ιδιωτική ανακοίνωση τοΰ κ. Ν. Σταυρινίδη, διι τιμαριούχοι «άρχον
τες» βρίσκονται στά πρώτα χρόνια τής τουρκικής κυριαρχίας ακόμη στήν Κρή
τη ελπίζοντας νά άναγνωρισθοΰν καί απαιτώντας τά φεουδαλικά των δικαιώ
ματα από τούς χωρικούς.

7) ’Αλλά καί στήν είσαγοιγή γράφει : «άν ή καταγωγή του ήτο ένετική πρέ
πει νά υποθέσωμεν ταύτην αρκετά μεμακρυσμένην» (σ. LXV). Καί «Έλλην ή 
μακρόθεν έξ ’Ενετών καταγόμενος» (σ. LXXV). ’Αλλά μακρινή ήταν ή κατα
γωγή δλων τών Βενετών τής Κρήτης.

8) Τόν Βιτζέντζο αύτό δέχθηκαν ώς ποιητή τοϋ Έρωτοκρίτου γιά ενα διά
στημα ό Σάθας καί ό Ξανθουδίδης, (Έρωτ. σ. LXVIII) καί τελευ. 
ταϊα ό Μέρτζιος. «Καθημερινή» τής 17 - 6 - 55. Βλ. τις σωστές άντιπα. 
ρατηρήσεις τοϋ Ν. Τωμαδάκη στήν ίδια εφημερίδα κυρίως 18 -6-55, 
29 - 6 - 55, επίσης τοΰ Λ. Πολίτη, «Καθημερινή» 22 - 6-55 καί άλλων.

9) Ό Έ μ. Κ ρ ι α ρ ά ς, Κρητ. Χρον., Α', σ. 237, δέν αποκλείει νά ήταν 
ό ποιητής ό νοτάριος ή δ ιερέας.
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Συμφωνώ δη οί δυο πρώτοι από τούς Βιτζέντζους αυτούς απο
κλείονται, εξ αίτιας τής εποχής των, πού δεν ταιριάζει μέ την εποχή 
τοΰ Έρωτοκρίτου. Τα επιχειρήματα τοΰ Ξανθουδίδη είναι σ’ αυτό το 
σημείο ακλόνητα, καί δεν είναι μόνο «γλωσσικά», δπως υποστηρίζει 
ό G. Morgan ό μόνος, νομίζω, πού αμφισβήτησε τελευταία την χρο
νολόγηση τοΰ έργου στο ΙΖ' αιώνα (Κρητ. Χρον., Ζ', σ. 228). Ό νο
τάριος αποκλείεται λόγφ τής περιωρισμενης μόρφωσής του, άσχετα 
από την τεχνική, μικτή γλώσσα τών συμβολαίων του πού ίσως δεν 
μπορούσε νά είναι διαφορετική10 11 *. Ό παπά Βικέντιος αποκλείεται ε
πίσης. -Ό κρητικός κλήρος στα χρόνια τής βενετοκρατίας ήταν αμόρ
φωτος. Οί λίγοι μορφωμένοι κληρικοί καλλιεργούσαν τή λογία παρά
δοση. Κ= ένας- ιερωμένος δέ θά μπορούσε νά είναι τόσο απαλλαγμένος 
από άρχαϊστικές καί εποικοδομητικές τάσεις, δσο φαίνεται ό ποιητής 
τού Έρωτοκρίτου. °Οσο γιά τον Βιτζέντζο τού 1677 παρατηρώ δχι 
χρονολογικά είναι πολύ χαμηλά γιά νά είναι ό ίδιος πού στά 1635 
είχε γράψει, τή Θυσία καί λίγο αργότερα (ή λίγο πριν) χόν Έρω- 
χόκριτο. Είναι περίεργο πώς 6 Ξανθουδίδης δεν ασχολήθηκε μέ τον 
αδελφό τού Άνδρέα Βιχζέντζο Κορνάρο.

Σχό γενεαλογικό δένδρο χών Κορνάρων, πού δημοσιεύει ό κ. Σπα- 
νάκης (πίν. Ζ') σύμφωνα μέ χόν κώδικα Barbaro, άναφέρονται συ
νολικά εξι Βιτζέντζοι Κορνάροι Ό Βιχζένχζος χοΰ ΙΕ' - IT' αί., ό 
Βιχζένιζος χού συμβολαίου τού 1561, ό αδελφός τού Άνδρέα, ό νοτά
ριος (γιος πρωτεξαδέλφου τού Άνδρέα) και άλλοι δύο Βιτζέντζοι στήν 
11η σειρά τού δένδρου, γιοι κι αυτοί πρωτεξαδέλφων τού Άνδρέα τής 
Διαθήκης. cO κ. Σπανάκης δέν άσχολεΐται μ’ αυτούς. Ό ένας είναι 
γιος τού Giacomo, ανεψιός τού Άνδρέα εκείνου, πού μνημονεύεται σάν 
συγγραφέας λόγων, καί εγγονός τού θαμμένου στο Παρασπόρι Φραγ
κίσκου Κορνάρου, θείου τού Άνδρέα τής διαθήκης (Διαθ. σ. 394). Ό 
δεύτερος Βιτζέντζος τής 11ης γενεάς είναι γιος άλλου Άνδρέα Κορνά
ρου, εγγονός χοΰ Βιχζέντζου χοΰ συμβολαίου χοΰ 1561 καί αδελφός

10) Ό Σάθας (Βλ. Έρωτ. σ. Ι,ΧΙΧ) είχε βγάλει από ιά συμβόλαια τού 
νοταρίου Κορνάρου τό άδικο συμπέρασμα δτι «έψέλλιζε τήν ελληνικήν». Σημει
ώνω ότι αν αυτός ήταν ό ποιητής, ή χρονολογία τού θανάτου του στό γενεαλο
γικό δένδρο (1636), θά εκανε αναγκαστική τήν παραδοχή τής προτεραιότητας 
τοΰ Έρωτοκρίτου έναντι τής Θυσίας.

11) Στό γενεαλογικό δένδρο πού δημοσιεύει δ Γιάνναρης, Περί Έρω- 
τοκρίτου σ. 23, σημειώνονται μόνο πέντε. Παραλείπεται ό νοτάριος. Γενικά ιό 
δένδρο τού Γιάνναρη παρουσιάζει ελλείψεις. Ώρισμένα πρόσωπα παραλείπον- 
ται γιά .νά χωρέση, δπως φαίνεται, τό δένδρο στή σελίδα. Σύγχυση δημιουργεί
και ό έξελληνισμός ώρισμένων ονομάτων άπό τό Γιάνναρη. Έτσι κάποια Μο- 
desta μεταβάλλεται σέ Σεμνή Γ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:15:41 EEST - 52.90.75.110



τοΰ Zuanne Bernardo, που αναφέρεται στη διαθήκη (αύτ. σ. 409). 
Οί δύο Βιτζέντζοι, πού μεταξύ των ήσαν δεύτεροι έξάδελφοι, έζησαν 
κατά τό Γιάνναρη γύρω στα 1600 12. Ό Γιάνναρης (ένθ’άνωτ. 25 - 6) 
τούς αποκλείει, δπως καί τον αδελφό τοΰ Άνδρέα, μόνο γιατί ή επο
χή των δεν συμβιβάζεται κατά τη γνώμη του με τη χρονολογία συγ
γραφής τοΰ Έρωτοκρίτου.

Οί δυο Βιτζέντζοι δεν άναφέρονται καθόλου στη διαθήκη τοΰ 
θείου των Άνδρέα, ωστόσο δέ θά μπορούσε κανείς νά συμπεράνη γι’ 
αυτό δτι δεν είχαν γεννηθή ή οτι δέ ζοΰσαν 13, αφού ό Άνδρέας δέ μι- 
λει ούτε για τό νοτάριο, πού, δπως ξέρομε, πέθανε τό 1636. Άλλω
στε από τούς συγγενείς τοΰ Άνδρέα μνημονεύονται στη διαθήκη κυ
ρίως οί αδελφοί του14, τά παιδιά των αδελφών του15, οί δυο κόρες 
τοΰ Vincenzo 16 καί δ έγγονός τοΰ Cavalliere, Zuanne Francesco ή 
Franceschetto. Άπό τούς μακρινούς συγγενείς, έξαδέλφους καί παιδιά 
Ιξαδέλφων, άναφέρονται μερικοί συμπτωματικά, δπως δ Zuanne Ber
nardo, αδελφός ενός άπό τούς δυο Βιτζέντζους τής 11ης γενεάς, (αύτ. 
409). 'Η πραγματική δυσκολία γιά την παραδοχή ενός άπό τούς δυο 
Βιτζέντζους τής 11ης γενεάς ως ποιητή τοΰ Έρωτοκρίτου είναι άλλη : 
τό δτι πιθανώτατα γεννήθηκαν στο Κάστρο καί δχι στή Σητεία, άφοΰ 
τοΰ ενός δ πάππος καί τοΰ άλλου δ θείος—ίσως λοιπόν καί ό πα
τέρας—βρίσκονται ήδη έγκαταστημένοι σ’ αυτό.

Είναι πιθανό δτι καί στή 12η γενεά πού δέ σημειώνεται πλήρως 
στό γενεαλογικό δένδρο Barbaro - Σπανάκη καί πού θά γεννήθηκε 
στά πρώτα δέκα πέντε χρόνια τοΰ ΙΖ' αιώνα υπήρχαν Βιτζέντζοι Κορ· 
νάροι. 'Ωστόσο νομίζω δτι, άν δεχθούμε δτι δ ποιητής άνήκει στή βε- 
νετοκρητική οικογένεια, είναι περιττό νά τον ζητήσωμε πέρα άπό τήν

*ΐί Διαθήκη τοΰ Κορνάρου καί δ ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου 67

>2) Ό Γ ι ά ν ν α ρ η ς, έ. ά. σ. 26 βασίζεται στό γάμο τοΰ πρωτεξαδέλφου 
τοΰ ενός Φραγκίσκου, πού έγινε στά 1598. Ό π α ν ά κ η ς γράφει στό δέν
δρο 1578.

ls) "Ας προστεθή δτι δ αδελφός τοΰ δεύτερου Βιτζέντζου τής 11 γενεάς 
Zuanne Bernardo άποκτφ παιδιά στά 1605 καί στά 1611. Είναι πολύ απίθανο 
λοιπόν δ αδελφός του νά μήν είχε γεννηθή στά 1611 πού γράφεται ή διαθήκη^

14) Zuanne Francesco ή Cavalliere (συχνά), Piero (Διαθ. 425), καί Vin
cenzo (συχνά). Μόλις μιά φορά αναφέρεται ό Benelto, (αΰτ. σελ. 400).

16) Ό Bernardin, (οΰτ. σ. 423, 452) γιος τοΰ Cavalliere. "Ενας άλλος γιός 
τοΰ Cavalliere, δ Giacomo, αναφέρεται ώς μακαρίτης (αύτ. σ. 422-3), καί ό 
Άνδρέας δέν αναφέρεται καθόλου.

1β) Ό Σπανάκης τις έχει συμπεριλάβει στό δένδρο, άν καί αυτό δέ 
συνηθίζεται. ”Ας σημειωθή έδώ δτι ή χρονολογία γέννησης τοΰ Cavalliere 
είναι βέβαια 1545, δπως στό Γιάνναρη, καί δχι 1454, πού είναι, ίσως, τυπο
γραφικό λάθος.
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11η γενεά, κι αυτό γιατί θά ήταν πολύ νέος στα 1635, οπότε είχε γί
νει ή Θυσία, έργο χωρίς άλλο τοϋ ίδιου ποιητή.

Στα 1611, ιό χρόνο, πού γράφεται ή διαθήκη, ό Βιτζέντζος θά 
ήταν το λιγώτερο σαράντα χρόνων, ίσως δμως όχι περισσότερο από 
σαρανταπέντε. Αύτό μάς τά λέει ή ίδια ή διαθήκη : «πριν από πολλά 
χρόνια» (gia molti anni) τοΰ πούλησε δ Άνδρέας κτήματα, (αύτ. σ. 
412). Έχει δυο κόρες και ή μία είναι παντρεμένη πριν από λίγο και
ρό, άφοΰ ό θειος της δ Άνδρέας δεν έχει ακόμα πληρώσει τό μερίδιο 
τής προίκας, πού τής έταξε (αύτ. σ. 410). Είναι πάντως, φαίνεται, δ 
μικρότερος από τούς αδελφούς. Ό Zuanne Francesco έχει καί εγγονό 
(τό Franceschetto).

'Η Ιδέα ενός Κορνάρου σαράντα ή σαρανταπέντε χρόνων στά 1611 
μάς παραξενεύει, γιατί συνηθίσαμε νά τοποθετούμε τη συγγραφή τοΰ 
Έρωτοκρίτου αργότερα, λίγο πριν άπό τον Κρητικό Πόλεμο, ή καί 
στον καιρό τοϋ πολέμου ". Τά επιχειρήματα τής ό'ψιμης χρονολόγησης 
είναι : Ή μαρτυρία τοϋ πρώτου εκδότη δτι τό έργο διαδόθηκε στη 
Ζάκυνθο άπό τούς Κρητικούς πρόσφυγες, πού κατέφυγαν εκεί στά 
1669. “Οτι δεν τυπώθηκε πριν άπό την άλωση τής Κρήτης παρά μόνο 
στά 1713. "Οτι τό άγνοεΐ δ Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής «δ γράψας 
τον Κρητικόν Πόλεμον άπό τοΰ 1646 - 1670». “Οτι οί συγγραφείς τοϋ 
Ζήνωνος, τοΰ Στάθη καί τοϋ Γύπαρη δεν φαίνονται επηρεασμένοι 
άπό τον Έρωτόκριτο. “Οτι δ ποιητής άποφεύγει νά μιλήση γιάΤούρ
κους καί Βενετούς. (Ή άποσιώπηση οφείλεται κατά τον Ξανθουδίδη 
στήν επιθυμία τοΰ ποιητή νά μήν προκαλέση τήν οργή ιών νέων κα- 
τακτητών). Ό συμβολισμός τέλος τοϋ Κρητικού Πολέμου στή μονομα
χία Καραμανίτη καί Κρητικού.

Στά επιχειρήματα αυτά μπορεί κανείς ν’ άντιτάξη : ή μεγαλύτερη 
διάδοση, πού πήρε τό ποίημα μέ τή μετοίκηση των Κρητικών στή 
Ζάκυνθο, δεν σημαίνει δτι πριν ήταν εντελώς άγνωστο καί άνύπορκτο. 
'Ο ίδιος δ πρώτος εκδότης τό ονομάζει «ποίημα παλαιόν». Ξέρομε 
σήμερα δτι καί άλλα κρητικά έργα, κι άπό τά πιο άγαπητά, άργησαν 
πολύ νά τυπωθούν. Ή Θυσία, πού ήταν γραμμένη στά 1635, τυ
πώθηκε γιά πρώτη φορά ύστερα άπό εξήντα χρόνια, στά τέλη τοϋ ΙΖ' 
αιώνα (1696)ls. Ήταν φυσικό νά καθυστερήση καί ή έντυπη έκδοση

”) Ξανθουδίδη ς, Έ0ωτ. σ. LIX, LX, LXXIII - IV, Λ. Π ο λ ί· 
της, ’Ανατύπωση, σ. 22 εξ., Σ ε φ έ ρ η ς, Έρωτόκριτοτ, σελ. 13 Ό Λ. Π ο 
λίτης, αύτ., τοποθετεί τά όρια συγγραφής στά 1610 - 1660 ή 1665.

Ι8) Ό Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς, Έρωτ. LX, λέει δτι ή «Θυσία» τυπιοθηκε πριν 
άπό τό 1615, σύμφωνα μέ τις αντιλήψεις, πού επικρατούσαν τότε. "Αλλά πβ. 
Γ. Μέγα, Ή θυσία τοϋ "Αβραάμ 1951 σ, 117.
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τοΰ πολύ μακρότερου Έρωτοκρίτου. 'Η έντυπη έκδοση δεν πρέπει λοι
πόν να θεωρείται αναγκαστικό καί άμεσο επακόλουθο τής συγγραφής 
καί τής διάδοσης ενός έργου. Τά έργα τοΰ Άχέλη καί τοϋ Τρωΐλου 
τυπώθηκαν νωρίς μόνο γιατί ενδιαφέρθησαν γι5 αυτό οι ίδιοι οί ποι
ητές. Φαίνεται ότι για την πρώτη έκδοση τοΰ Έρωτοκρίτου οΐ τυπο
γράφοι τής Βενετίας παρακινήθηκαν από τή βενετική κατοχή τής Πε
λοπόννησου (1687 - 1715), πού εύκόλυνε τή διάδοση τοΰ έργου εκεί: 
«επαινείται καί τιμάται είς τάς νήσους τοΰ Άδριακοΰ καί εις τήν Πε
λοπόννησον», λέει ό εκδότης (Έρωτ. σ. XXIII). "Οσο για τό Μαρίνο 
Τζάνε Μπουνιαλή, έχω εκθέσει άλλοΰ διεξοδικά για ποιούς λόγους δε 
μπορεί νά βοηθήση στή χρονολόγηση τοΰ Έρωτοκρίτου. (Ό Μπου- 
νιαλής άρχισε νά γράφη τον Κρητικό Πόλεμο ύστερα από τό 1669, 
άρα μετά τήν συγγραφή τοΰ Έρωτοκρίτου, Κρητικά Χρονικά, Η' σ. 
257 εξ). Υπέδειξα καί πιθανές επιδράσεις τοΰ Έρωτοκρίτου στο Γύ- 
παρη, τό Στάθη, τό Φορτουνάτο καί τον Κρητικό Πόλεμο (Αύτ., σ. 
254 εξ.). Στά παράλληλα χωρία τοΰ Έρωτοκρίτου - Φορτουνάτου άς 
προστεθή καί τό ακόλουθο.
Έρωτ. Β 380 : κι δλοι τσι μνριορέγοννται κείνοι που τσί θωροΰσι.
Φορτ. Δ 372 : κι δλοι τό προσερέγουνται δοοι κι αν τό ίλωρονσι.
Ή αποσιώπηση τέλος τών Βενετών καί των Τούρκων στον Έρωτόκρι- 
το καί ή τοποθέτηση τών περιγραφομένων από τον ποιητή στήν αρ
χαιότητα είναι άσχετη από κάθε είδους σκοπιμότητα, σύμφωνη μέ τό 
γενικά ιδανικό χαρακτήρα τοΰ έργου καί μέ τίς άρχαϊστικές τάσεις τής 
Αναγέννησης (Κρητ. Χρον. 7", σ. 363, σ. 386). Ή συμβολική μονο
μαχία τοΰ Κρητικοΰ μέ τον Κσραμανίτη μπορεί νά έξηγηθή από τό 
μίσος πού ένιωθε καί πριν από τον Κρητικό Πόλεμο ό αστικός πλη
θυσμός τής Κρήτης εναντίον τών Τούρκων. (Τό μίσος αυτό μαρτυρεΐ- 
ται από πολλές πηγές). Τό θέμα τής μονομαχίας τοΰ χριστιανοΰ μέ 
τον άπιστο άπαντά καί στή δυτική ποίηση. Τό μοτίβο βασίζεται γε
νικά στήν αντίθεση μεταξύ χριστιανών καί μουσουλμάνων καί δέν α
ποτελεί υπαινιγμό σέ συγκεκριμένα γεγονότα.

Μιά ένδειξη τής υψηλής χρονολόγησης τοΰ Έρωτοκρίτου είναι ό 
τρόπος, μέ τον όποιο σχηματίζεται ό μέλλων στο έργο. Γιά νά σχημα- 
τίση τό μέλλοντα ό ποιητής τοΰ Φορτουνάτου, πού γράφει λίγο πριν 
από τό Μάιο τοΰ 1666 (Morgan, Κρητ. Χρον., Η', σ. 63), μεταχειρί
ζεται πολύ συχνά τό θά, δπως γίνεται στή σημερινή κοινή νεοελληνι
κή. Στον Έρωτόκριτο τό θά είναι πολύ σπάνιο. Επικρατούν εκεί άλ
λοι άρχαϊκώτεροι τρόποι, όπως τό θέλω μέ απαρέμφατο, θέ νά, ή καί 
μόνο νά (Έρωτ. σ. 466)19. Ή διαφορά δέν εξηγείται άν δέν παραδε- 13
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13) Παραδείγματα τής χρήσης τοϋ νά άνιί θά, πού ό Χατζιδάκης
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χθοΰμε ότι τουλάχιστον μία γενεά χωρίζει τό ένα έργο από τό άλλο.
Άλλα τό πιο Ισχυρό επιχείρημα εναντίον τής χαμηλής χρονολόγη

σης τοΰ Έρωτοκρίτου είναι ή μαρτυρία τοΰ ίδιου τοΰ ποιητή. Ό 
Κορνάρος δηλώνει στον επίλογο τοΰ έργου ό'τι έγραψε στη Σητεία, 
κι αυτό σημαίνει ό'τι εγραψε πριν από τον Κρητικό Πόλεμο. 'Η 
Σητεία εγκαταλείφθηκε από τούς Βενετούς όχι στά 1646, όπως λέγει ό 
Ξανθουδίδης (Έρωτοκρ. σ. Π, σημ. 1), αλλά στά 1651. (Armao, In 
giro per il mar Egeo con Vincenzo Coronelli, 1951, σ. 228. Πρβ. 
Gerola, Candia all’ epoca veneziana, Rassegna Intern, anno II 
VII, σ. 338). ‘0 Garzoni στην έκθεσή του (Ξηρουχάκης, 'Η βενετο 
κρατούμενη Ανατολή, σ. 253) βεβαιώνει ότι ή πολιτεία μετά την κα
ταστροφή της άπό τό Βαρβαρόσσα στά 1538 δεν ανοικοδομήθηκε : Fΐι 
distrutta da Barbarossa ne piu riedificata. Ό Ξανθουδίδης (Έρωτ. 
σ, L σημ. 1) πρόσεξε την αντίφαση τής μαρτυρίας αυτής — πού την 
παραδέχεται ό Γιάνναρης — προς τά βενετικά γεωγραφικά βιβλία τοΰ 
ΙΖ' αιώνα, όπου ή Σητεία σημειώνεται ως ύπάρχουσα. Χωρίς άλλο οι 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις καί μερικά σπίτια θ’ ανοικοδομήθηκαν, 
αλλά ή κατηγορηματική δήλωση τοΰ Garzoni πρέπει νά μάς πείση ό'τι 
ή Σητεία δεν ήταν άξιο μνείας αστικό κέντρο, ως τά 1584, οπότε γρά
φτηκε ή έκθεση, κ’ ίσως καί αργότερα. Στον κατάλογο τοΰ χρονικοΰ 
Trivan οί εύγενεΐς τής Σητείας δεν μνημονεύονται χωριστά, παρά μα
ζί μέ τοΰ Κάστρου. Είναι πιθανώτερο λοιπόν ότι ό ποιητής λέγοντας 
Σητεία εννοεί τήν περιοχή καί όχι ειδικά τήν πολιτεία. Οί περιοχές 
των πόλεων (territorii) ονομάζονται άπό τις πόλεις στήν επίσημη βε
νετική ορολογία καί τό ίδιο γίνεται καί σήμερα στήν κοινή συνήθεια. 
(Ή κυρίως Σητεία λέγεται «Λιμάνι τσή Στείας»), Πράγματι δ Gar
zoni βεβαιώνει δτι οί λίγοι εύγενεΐς τής Σητείας, Βενετοί καί Κρητι
κοί, κατοικούν συνήθως στά χωριά abitano piu volentieri alii ca- 
sali (ένθ’ άνωτ.). Ή Σητεία καί ή περιοχή βρισκόταν δπως είπαμε 
στά χέρια των Βενετών ως τά 1651, άλλ’ είναι πιθανόν δτι αμέσως 
μετά τήν απόβαση τών Τούρκων στήν Κρήτη (’Ιούνιος 1645) καί τις 
πρώτες μεγάλες επιτυχίες των (τον Αύγουστο 1645 κυριεύονται τά Χα
νιά καί τό Σεπτέμβριο 1646 τό Ρέθυμνο), οί εύγενεΐς κατέφυγαν στο 
ασφαλέστερο Κάστρο κ’ έμεινε στή Σητεία μόνο ή Φρουρά. Σ’ αύτή 
τήν εποχή σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοΰ ποιητή, ό Έρωτόκριτος ήταν 
ήδη γραμμένος. Τή χρονολόγηση τοΰ Έρωτοκρίτου πριν άπό τήν έναρ
ξη τοΰ Κρητικού Πολέμου ύποστήριξεν ό Γ. Ζώρας (Ν. Εστία, 22,

(Έρωτόκρ. σ. 458 έξ.) δέν τή μνημονεύει, βλ. Β 1596, κ, ά. πβ. Διγενή Έ- 
σκωρ. στ. 872.
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1937, σ. 1614) κ’ εγώ (Κρητική ’Ανθολογία, 1954, σ. 76). 'Ο Ε. 
Κριαράς τοποθετεί τον Έρωτόκριτο πριν άπδ τή Θυσία καί ακριβέ
στερα πριν από τό 1635 (Κρητ. Χρον. Α’, 1947 σ. 233).

Ένας άνθρωπος, πού ήταν σαράντα περίπου χρόνων στα 1611, 
μπορεί νά έγραψε λίγο πριν ή λίγο αργότερα τή Θυσία καί ν’ άρχισε 
ύστερα άπ’ αυτή τον Έρωτόκριτο. "Οτι καί τά δυο έργα γράφτηκαν 
από ώριμο άντρα είναι βέβαιο. "Ας σημειωθή δτι οί νεώτερες έρευνες 
τοποθετούν τή Θυσία, στα 1610 - 1630, (Γ. Μέγας, Ή θυσία τού 
’Αβραάμ, σ. 67) Άν ταυτίσωμε τον ποιητή τής Θυσίας μέ τό Βιτζέν- 
τζο Κορνάρο, πού προτείνει ό κ. Σπανάκης, πρέπει, νομίζω, ν’ άπο- 
κλείσωμε τήν πιθανότητα νά είναι τό 1635 ό χρόνος συγγραφής τής 
Θυσίας, έφ’ δσον δεχόμαστε τήν προτεραιότητα της. Γιατί 6 ποιητής 
θά ήταν πολύ μεγάλος τότε (γύρω στά εξήντα πέντε) γιά νά γράψη τον 
Έρωτόκριτο. "Αν δεχθούμε τό 1635 ως τό χρόνο συγγραφής τής Θυ
σίας, τότε δ Έρωτόκριτος πρέπει νά γράφτηκε πριν άπ’ αυτήν. Ή 
άποψη τού Ε. Κριαρά κερδίζει εδώ ένα επιχείρημα. 'Η συγγραφή τού 
Έρωτοκρίτου έρχεται νά συμπλήρωσή τό κενό μεταξύ τής διαθήκης 
(1611) καί τής συγγραφής τής Θυσίας (1635). Τίποτε δμως δεν απο
κλείει νά είναι τό 1635 χρονολογία τού αντιγράφου τής Θυσίας καί δχι 
τού έργου, οπότε καί δ Έρωτόκριτος καί ή Θυσία θά πέφτουν στις πρώ
τες δεκαετίες τού αιώνα άσχετα από προτεραιότητα. Κλίνω προς τήν 
άποψη αυτή, γιατί νομίζω απίθανο δτι δ άντιγραφέας τής Θυσίας θά 
ήξερε καί θά ένδιαφερόταν νά δηλώση τό χρόνο συγγραφής τού έρ" 
γου, τή στιγμή πού δεν ξέρει ή δέ σπουδαιολογεί τό δνομα τού ποιητή.

Ίσως παρατηρηθή δτι δ Άνδρέας Κορνάρος δεν αναφέρει καθό
λου στή διαθήκη του τό Βιτζέντζον ως ποιητή. ’Αλλά δεν μνημονεύει 
ούτε τις δικές του λογοτεχνικές ασχολίες, ενώ ξέρομε δτι έγραφε καί 
θά ήταν φυσικό νά προνοή στή διαθήκη γιά τήν τύχη τών χειρογρά
φων του. "Αλλωστε δεν αποκλείεται νά μήν είχαν ακόμη φανερωθή οί 
μεγάλες ποιητικές ικανότητες τού Βιτζέντζου καί νά μήν είχε γράψει 
ούτε τή Θυσία. Είναι πάντως αξιοσημείωτο δτι από τούς αδελφούς 
του στον Βιτζέντζο μόνο κληροδοτεί δ Άνδρέας βιβλία. Αυτό δείχνει 
κάποια ξεχωριστή κλίση στά γράμματα.

’Από τον επίλογο τού Έρωτοκρίτου μαθαίνομε δτι τό έργο γρά
φτηκε στή Σητεία, τούτο δμως δέν σημαίνει δτι δ ποιητής έγραψε 
πριν έγκατασταθή στο Κάστρο. Ή σειρά μέ τήν δποίαν άναφέρονται 
τά γεγονότα στον επίλογο μπορεί νά μήν άνταποκρίνεται στήν πραγ
ματική χρονολογική τάξη : είναι μάλιστα απίθανο δτι δ ποιητής έγρα
ψε τον Έρωτόκριτο πριν παντρευτή ! Πιο λογικό φαίνεται νά ύποθέ- 
σωμε δτι νέος εγκαταστάθηκε μέ τ’ αδέλφια του στο Κάστρο καί παν-
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τρευτηκε εκεί, (ίσως ή φράση «σάν άρμηνεύγ’ ή φύση» δείχνει νεανική 
ηλικία) και γυρίζοντας για ενα διάσιημα στη Σητεία έγραψε τον Έ- 
ρωτόκριτο στις τιμαριωτικές «βίλλες» τής οικογένειας.

Συνοψίζοντας τά παραπάνω μπορούμε νά καταλήξωμε στά έξης: 
αποκλείονται από τούς πιθανούς ποιητές τού Έρωτοκρίτου ό Βιτζέν- 
τζος Κορνάρος τού ΙΕ' αιώνα, και δ τού 1561 λόγφ τής εποχής των, 
απίθανος είναι ο ιερωμένος για την ιδιότητά του και 6 νοτάριος για 
τις γραμματικές γνώσεις του. "Απίθανοι είναι καί οί δυο Βιτζέντζοι 
Κορνάροι τής 11ης γενεάς, γιατί δέν ξέρομε γι’ αυτούς τίποτε καί για
τί, δπως φαίνεται, δέν γεννήθηκαν στη Σητεία. Μόνο για τον αδελφό 
τού Άνδρέα τά στοιχεία τού επιλόγου τοΰ Έρωτοκρίτου είναι βέβαια 
ή πιθανά (γέννηση στη Σητεία, γάμος στο Κάστρο, μόρφωση). Άς 
σημειωθή δτι μέ τό Βιτζένιζο Κορνάρο αυτό ταυτίζεται πιθανώτατα 
έ'νας ομώνυμος, πού άπαντά σέ έγγραφο τοΰ 1625 στο Κάστρο σύμφω
να μέ ιδιωτική ανακοίνωση τοΰ G. Morgan. 'Ως προς τή χρονολογία 
τοΰ θανάτου τοΰ Βιτζέντζου τής διαθήκης άς σημειωθή τοΰτο : Γιά 
τον αδελφό του Cavalliere ξέρομε δτι πέθανε στά 1622. Πότε πέθα- 
ναν οί άλλοι αδελφοί μάς είναι άγνωστο. Ό Βιτζέντζος, ως νεώτερος, 
μπορεί νά πέθανε αρκετά χρόνια μετά τον Cavalliere. Καί ό Άνδρέας 
δ ίδιος έζησε μετά τό 1611, δπως δείχνει ό κ. Σπανάκης (Διαθ. σ. 
466). ΤόνΒιτζέντζο τοποθετεί στήν περίοδο 1570 - 1640 (αύτ. σ. 386).

Ή πιθανότητα νά άνήκη δ ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου στή βενε- 
τοκρητική οικογένεια τών Κορνάρων αυξάνεται μέ τή δημοσίευση τής 
διαθήκης τοΰ Άνδρέα, γιατί γίνεται φανερό δτι οί Κορνάροι τής Κρή
της δέν ήσαν λιγώτερο εξελληνισμένοι στή γλώσσα, ούτε λιγώτερο ανε
ξίθρησκοι στο δόγμα, άπ’ δτι ήσαν οί άλλες βενετοκρητικές οικογέ
νειες. ’Αντίθετα ή διαθήκη επικυρώνει δσα ξέραμε ως σήμερα γιά τον 
εξελληνισμό τοΰ βενετικοΰ στοιχείου στή Κρήτη. *0 Άνδρέας Κορνά
ρος, δπως παρατηρεί δ κ. Σπανάκης, γνωρίζει τέλεια τήν ελληνική. 
Χρησιμοποιεί συχνά ελληνικές ονομασίες ή κρητικούς καί βυζαντινούς 
τόπους ιταλικών λέξεων γιά νά γίνη σαφέστερος στο περιβάλλον του, 
(βέργες, μοιρολοήτρες, λιόφυτο, λογάδο, σφαλιστάρι, στρωμάτσο, κου- 
ράτορας μετοχάρης, κ. ά.).

Άλλωστε είναι ζήτημα άν υπήρχε βενετοκρητική οικογένεια πού νά 
μήν είχε έξελληνισθή γλωσσικά καί πρέπει νά θεωρείται εντελώς απο
δειγμένο δτι μητρική γλώσσα τών βενετοκρητικών ήσαν αποκλειστικούς 
τά ελληνικά. Ό Morosini (1629, Μνημεία, II, σελ. 50) γράφει: 
Fu tacitamente permesso a’soldati il poter alcuni di loro far 
qualche mestiero di sarto, di barbiere, di calegaro, di fornaro, d’ 
insegnar la lingua italiana a’ figluoli di gentilni et cose simili·
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Δηλαδή ανάμεσα στα επαγγέλματα που μπορούσαν σιωπηρά νά έξα- 
σκοΰν οι στρατιώτες (πρόκειται γιά τη milizia, μισθοφορικό ιταλικό 
στρατό, που υπηρετούσε στην Κρήτη), ήταν και τό νά διδα'σκουν ιτα
λικά σέ παιδιά εύγενών. Πρόκειται γιά τους «Βένετους ευγενεΐς», για' 
τΐ στις εκθέσεις οί όροι gentiluomini, nobili, cavalieri χρησιμοποι
ούνται μέ την έννοια τής κυρίας ευγένειας, τής nobilta Veneta. (Οί 
“Ελληνες ευγενεΐς λέγονται archontoromei). Ό εξελληνισμός τών Βέ
νετων εύγενών επιβεβαιώνεται καί από άλλες πηγές. Οί προβλεπτές, 
πού έστέλλονταν από τη Βενετία στην Κρήτη, γνήσιοι ΒενετοΙ και μι
σαλλόδοξοι, γρήγορα παρατηρούσαν δτι οί παλαιοί συμπατριώτες των, 
πού ζούσαν αιώνες στο νησί, είχαν εξελληνισθή. «Li nobili, Cretensi 
et Veneti, λέγει ό Garzoni, hanno la loro origine d’ Italia, ma 
tantoinvecchiata che essi ancora si possono nominare 
Greci (Ξηρουχάκης, Ή βενετοκρατουμένη ’Ανατολή, σ. 251). Greci 
σ’ αυτή τήν περίπτωση δεν σημαίνει ορθόδοξοι — αφού όπως ξέρομε 
δλοι σχεδόν οί «Βενετοί ευγενεΐς» ήσαν καθολικοί — παρά "Ελληνες.

Στή διαθήκη τού Άνδρέα φαίνεται καθαρά ή άνεξιθρησκεία τών 
Κορνάρων καί ό στενός φιλικός δεσμός των μέ τούς Γραικούς. Τό 
πρώτο πρόσωπο, πού θυμάται ό Άνδρέας, είναι ένας ορθόδοξος "Ελλη
νας ιερομόναχος (geromonacho) ό Μελέτιος Βλαστός, δ γνωστός δι
δάσκαλος τής Σχολής τών Σιναϊτών. 'Ο Giana Mor..ni (ό ’Ιωάννης 
Μορζήνος;) καί ό papa Leo Christofforo ορθόδοξοι ιερείς,—οί καθο
λικοί λέγονται sacerdoti καί padri — είναι κουμπάροι του (σ. 391). 
"Ενας άλλος ορθόδοξος ιερέας ό Τζώρτζης Χριστιανόπουλος είναι 
φιλιότσυς του (Διαθ. σ. 407). Αυτό δείχνει αμοιβαία ανοχή τών δυο 
δογμάτων. ’Από τά ελληνικά έθιμα ξένο γιά τόν Άνδρέα φαίνεται μό
νο τό μοιρολόι. Δέ θέλει νά τόν μοιρολοήσουν, δταν πεθάνη. ’Αλλά ή 
άποψη αυτή μπορεί νά θεωρηθή γενικώτερα χριστιανική. 'Ο Άνδρέας 
αφήνει κληροδοτήματα οχι μόνο σέ λατινικά μοναστήρια, παρά καί σέ 
ορθόδοξα, δπως στήν Άγκάραθο και τόν Άγιο Νικόλαο τό Χωστό, καί 
σέ πολλούς ορθόδοξους μοναχούς καί ιερείς γιά νά κάνουν λειτουργίες 
γιά τήν ψυχή του (Διαθ. σ. 391). Αυτά διαψεύδουν τήν άποψη τοϋ Ξαν- 
θουδίδη (Έρωτόκρ. σ. LXV) δτι οί^Κορνάροι τής Κρήτης «ούδαμώς 
είχον άφομοιωθή προς τό εγχώριον στοιχεΐον». Γιά τήν οικογένεια 
Τζέν τέλος, στήν οποίαν ανήκαν ή πρώτη καί ή δεύτερη σύζυγος τοϋ 
Άνδρέα, σημειώνει ό κ. Σπανάκης (Διαθ. σ. 457) δτι ήταν ορθόδοξη.

Σοβαρή δυσκολία γιά τήν παραδοχή τοϋ βενετοκρητικοϋ Κορνάρου 
ως ποιητή τοϋ Έρωτοκρίτου αποτελεί ωστόσο ή ζωηρότατη ελληνική 
συνείδηση, πού διαπνέει τό έργο καί πού τόνισαν καί άλλοι, δ Ι’ιάννα- 
ρης, δ Ξανθουδίδης, καί εγώ στήν μελέτη μου «Ό χαρακτήρ τού Έρωτο-
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κρίτου». Ή ελληνική πνοή τού Έρωτοκρίτου επιβάλλει νά δεχθούμε 
δτι 6 ποιητής του δεν ήταν μόνο “Ελληνας στα ήθη καί στή γλώσσα 
παρά καί στή συνείδηση. Ή ελληνική συνείδηση τού ποιητή, ή φα
νερή αγάπη για τον ελληνικό χώρο, ή απομάκρυνση κάθε στοιχείου δυ
τικού δεν εξηγείται εύκολα σ’ ένα βενετοκρητικό εύγενή. Πιο φυσικά 
θά περιμέναμε τύν Κορνάρο αστό, ή nobile Cretense, καί ορθόδοξο.

“Αλλά σκοπός μου δεν είναι ν’ αποδείξω οτι ό ποιητής τοΰ Έρω
τοκρίτου ανήκει στήν οικογένεια τών βενετοκρητικών Κορνάρων, παρά 
οτι δεν υπάρχει απόλυτα ισχυρός λόγος γιά ν’ αποκλείεται ή δυνατό
τητα αυτή, δπως έγινε ως σήμερα. Σκοπός μου ήταν νά δείξω δτι οι 
ώς τώρα κυριαρχούσες απόψεις δεν πρέπει νά θεωρούνται οριστικές. 
Ή συγγένεια τού ποιητή με τήν αρχοντική οικογένεια αποκλείσθηκε 
δχι τόσο γιά τούς πραγματικούς λόγους, πού μπορούν νά τήν αποκλεί
ουν, δσο από ατελή γνώση τού βίου τών Κορνάρων καί τής κρητικής 
κοινωνίας τού ΙΖ't ϊώνα. Ή μελέτη αυτή είναι μόνο μία ανασκόπηση 
τών απόψεων γύρω από τό πρόσωπο τού Βιτζέντζου Κορνάρου. Γιά 
νά καταλήξωμε σε οριστικά συμπεράσματα, χρειάζεται ακόμη έρευνα. 
Πάντως πρέπει νά είμαστε εύγνιόμονες προς τον κ. Στέργιο Σπανάκη, 
δχι μόνο γιατί συνέβαλε τόσο στή γνώση τής κρητικής ιστορίας μέ τήν 
έκδοση τών «Μνημείων», αλλά καί γιατί, έκδίδοντας τή διαθήκη τού 
Κορνάρου, προώθησε τήν έρευνα γιά τό πρόσωπο τού μεγάλου τέκνου 
τής Κρήτης ao.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ * 439

20) Σημειώνω έδώ μερικές παρατηρηθείς σχετικές μέ τή διαθήκη. Στή σελ.
439 άναφέρεται κάποιος Zuane Zen Raudi. Νομίζω δτι πρόκειται γιά ελλη
νικό παρανόμι Ραβδής. Τό ίδιο πρόσωπο άναφέρεται αλλού (σελ. 474, σημ. 
156) Zuane Zen detto Raudi κι αυτό δείχνει δτι πραγματικά πρόκειται γιά 
παρανόμι. Τά πέρπυρα, πού μνημονεύονται στή διαθήκη, δέν είναι τά χρυσά βυ
ζαντινά νομίσματα, δπως λέει όκ. Σπανάκη ς, σελ. 459 σημ. 15, παρά υπο
διαιρέσεις τοΰ βενετικού δουκάτου, δχι μεγάλης αξίας. (Στή σελ. 445 άναφέρε- 
ται ώς τιμή μιας κουβέρτας 150 πέρπυρα). Ό δρος γονικό δέ σημαίνει τό 
«ιδιόκτητο κτήμα τού γεωργού» (σελ. 467), παρά τή μόνιμη καί κληρονομική 
μίσθωση, δπως είπα καί αλλού, μίσθωση δηλαδή πού ανανεώνεται γιά τόν 
κληρονόμο τού αρχικού πάροικου - μισθωτή. Ό Άνδρέας αφήνει ενα ποσόν 
γιά νά γίνουν λειτουργίες γιά τις ψυχές εκείνων «πού πέθαναν στή γαλέρα 
του, καί στή γαλέρα τοΰ αδελφού του» (σελ. 399 - 400). 'Υποθέτω δτι δέν 
πρόκειται γιά εμπορικά ιδιόκτητα πλοία—οί τιμαριούχοι Κορνάροι δέ φαίνε
ται νά είχαν σχέση μέ τή θάλασσα — παρά γιά πολεμικές γαλέρες, πού είχαν 
κυβερνήσει οί Κορνάροι ώς «σοπρακόμιτοι». Πβ. ανάλογη περίπσοση («ή τριή- 
ρης τού Πασχαλίγου») σέ έπιοτολή τού Γεωργίου Γρηγοροπούλου, Μ. Μα- 
νούσακας, Έπετ. Μεσαίων. ‘Αρχείου S" 1957 σ. 196, σημ. 2.
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