
ΜΑΝΟΛΗ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Το Κρητικό Δημοτικό Τραγούδι, πού είναι μια από τις πιο πλού
σιες και πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις τού λαϊκού πολιτισμού τού νη
σιού, δεν έχει βρή ακόμη τον συστηματικό μελετητή του.

Ένώ έχουν γίνη πολλές, δχι πάντα καλές, εκδόσεις ενός μεγάλου 
πλήθους κειμένων και ένώ έχει έπισημανθή, από ερευνητές κύρους, ή 
αισθητική άξια, ή γλωσσική καί ιστορική σημασία τών τραγουδιών τής 
Κρήτης, έν τούτοις δέν άξιωθήκσμε νά γνωρίσωμε μέχρι τώρα μια 
διεξοδική μελέτη τών ποικίλων προβλημάτων τους και μια υπεύθυνη, 
έπι τέλους, παρουσίαση τών χαρισμάτων τους.

’Απ’ όσο γνωρίζω, μερικές μόνο υποδειγματικές μελέτες, για ευά
ριθμα τραγούδια, έχουν γραφή άπό τούς σεβαστούς μου διδασκάλους, 
τον καθηγητή κ. Μ. Μανούσακα και τόν υφηγητή και διευθυντή τού 
Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κ. Γ. Σπυριδάκη1. 
Χρήσιμα στοιχεία έπίσης σέ σχετικές του μελέτες μάς δίδει, για με
ρικά τραγούδια, ό Σταύρος Κελαϊδής2. Χρησιμώτατα ακόμη είναι κσϊ 
τά ποικίλα σχόλια σε διάφορα ποιητικά κείμενα, πού έχουν δημοσιεύ
σει, ό σεβαστός μου καθηγητής κ. Γ. Κουρμούλης, ή Μαρία Λιουδάκι, 
ό Γ. Δαφέρμος, ό I. Μαθιουδάκης, ό ακούραστος ’Ιδομενέας Παπαγρη- 
γοράκης3. Ή πιό εποικοδομητική πάντως και υπεύθυνη εργασία πάνω

1) Βλέπε τήν Υποδειγματική, για τή μέθοδό της καί τόν πλούτο τών στοι
χείων πού προσκομίζει, μελέιη τού κ. Μ. I. Μανούσακα, 'Η Ρεθεμνιώτισ- 
σα σουλτάνα Εύμενία Βεργίτση σιίς ευρωπαϊκές χαλκογραφίες καί στα δημοτι
κά τραγούδια, περ. Κρητικά Χρονικά, τόμ. Ε’ (1951), σσ. 349 -384. Άπό τις 
πολλές υποδειγματικές εργασίες τού κ. Γ. Κ. Σπυριδάκη άναφέρομε τις 
έξης : Λαογραφικα σύμμεικτα έκ Κατσιδονίου Σητείας, περ. Κρητικά, τόμ. Λ 
11930-33), σελ. 45 - 49, 139 - 241. Τύ άσμα τού Κωνσταντή (ή τού νεκρού α
δελφού), περ. χΜύσων, τ. Α' ( 1932), σσ. 65 - 74. Δημοτικά άσματα (έκ Ζήρου 
Σητείας), περ. Κρητ. Μελέται, τόμ. Α' (1933) σσ. 162 - 163, 166 - 188 κ. ά. π.

) Ενδεικτικά αναφέρω τή βασική του μελέτη στό περ. Κρητικοί Μελέται, 
τόμ. Α , τεύχος 7 (1933), έπίσης τή μελέτη του : Τά δημοτικά μας τραγούδια, 
περ. Κρητική Εστία, τ. 4 (1952), τεύχ. 31-32, σ. 7-8, καί: Διορθωτικά 
σ’ ένα ριζίτικο, Κρητ. Εστία, τ. 10 (1958), τεύχ. 79 - 80, σ. 56.

) Γεωργίου Κουρμούλη, Δημοτικά τραγούδια Αγίου Βασιλείου, 
περ. Λαογραφία, τ. Θ (1926), σ. 209 κ. εξ. Τού ίδιου: ’Επιτραπέζια Δημοτικά 
Ασματα, περ. Κρητικοί Μελέται, τ. Α', τεύχ. 7 (1933), σσ. 229 - 233 καί βι-
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στα χρονολογικά τουλάχιστον προβλήματα τοϋ μεγαλύτερου αριθμού 
τών κρητικών δημοτικών τραγουδιών είναι ή πρόσφατη πραγματεία 
τοϋ ’Άγγλου κρητολόγου κ. Gareth Morgan4, πού κατορθώνει νά κα- 
θορίση τά χρονικά σημεία άπ’ όπου ξεκινούν μερικές ομάδες κρητικών 
τραγουδιών τής Β' Βυζαντινής κα'ι τής Ένετικής περιόδου τής Κρή
της 5.

Παρ’ όλ’ αυτά όμως τά πιο πολλά κα'ι τά πιο ουσιαστικά προβλή
ματα, πού παρουσιάζει ή μελέτη τών κρητικών δημοτικών τραγουδιών 
παραμένουν ακόμα άλυτα. Ό ερευνητής βρίσκεται πάντα μπροστά 
σ’ ένα μεγάλο όγκο υλικού, πού τό μεγαλύτερο του μέρος είναι αμέθο
δα παρουσιασμένο καί σχολιασμένο απδ μη ειδικούς, γεμάτους οπωσδή
ποτε άπό τη φιλότιμη διάθεση νά συμβάλουν στις σχετικές μελέτες, 
στερημένους όμως άπό κείνη την οξυδέρκεια καί την κατάλληλη προ- 
παρασκευή0, τό αισθητήριο ακόμη, πού θά τούς βοηθήση ν’ ανοίξουν

βλιοκρισία του για τήν συλλογή Κρητικών δημοτικών τραγουδιών τής Ε ΐ ρ ή- 
νης Σπανδωνίδου στην ΕΕΚΣ, τ. Α' (1088), σ. 564 - 567. Ί δ. I. II α- 
παγρ η γοράκη. Τά Κρητικά ριζίτικα τραγούδια, τ. Λ' Τής τάβλας καί 
στράτας, Χανιά 1956 - 1957. ’Επίσης Μαρίας Λ ι ο υ δ ά κ η, Λαογραφικά τής 
Κρήτης, τ. Α' Μαντινάδες, έν Άθήναις [1936], Τής ίδιας: Κρητικά Τραγού
δια, ΕΕΚΣ, τ. 4 (1941), σ. 213 - 235. I. Ε. Μ α θ ι ο υ δ ά κ η, Δημοτικά Τρα
γούδια Σέλινου, περ. Κρητικά, τ. 1 (1930), σ. 242 - 284. Ποικίλα διαφωτιστικά 
σχόλια σέ Κρητικά τραγούδια γραμμένα και δημοσιευμένα άπό τον Γεώργιο 
Δαφέρμο υπάρχουν στά περισσότερα τεύχη τού προπολεμικού Ρεθεμνιώτικου 
φιλολογικού περιοδικού «Προμηθεϋς Πυρφόρος».

4) Gareth Morgan, Cretan Poetry: Sources and Inspiration, Κρη
τικά Χρονικά τ. ΙΔ' (1960), σ. 7-68.

5) Ή παρατήρησι ότι συμπίπτουν οί επιδιώξεις, καί, όχι σπάνια, τά συμ" 
περάσματα τού Morgan με τά δικά μου εδώ, δεν μπορεί νά είναι σωστή. "Οπως 
σημειώνει καί δ ίδιος (σ. 9 παραπ.) τό κεφάλαιο τής μελέτης του, το αφιερω
μένο στά Κρητικά δημοτικά τραγούδια «αποτελεί μιαν άπόπειρά (του) νά βρή 
λύσι στό πρόβλημα : ποιά δημοτική ποίησι ήταν γνωστή στήν Βενετοκρατούμε- 
νη Κρήτη». ’Ακόμη έπιδίωξί του, ίσως ή κυριώτερη, είναι νά βρή τήν σχέσι 
τής Κρητ. προσωπικής Λογοτεχνίας μέ τά γνωστά τότε στό νησί δημοτικά τρα
γούδια. "Ετσι ήταν φυσικό νά προχωρήση σέ χρονολογήσεις τών τραγουδιών 
αυτών χωρίς νά έπιζητή νά βρή καί τις ρίζες τους. ’Απεναντίας δική μου έπι- 
δίωξι είναι πρώτα νά ξεχωρίσω τό καθαρά Κρητικό δημοτ. τραγούδι, ΰστε' 
ρα νά φτάσω στις ρίζες του καί, εί δυνατόν, νά άνιχνεύσω τά σημεία τής πο
ρείας του ώς τις μέρες μας. Αυτόν ιδιαίτερα τόν χωρισμό ούτε καν τόν χρειά
ζεται δ κ. Morgan καί φυσικά δέν τόν επιδιώκει.

6) "Ετσι βλέπομε σέ πρόσφατη πλήρη συλλογή τραγουδιών τής Κρήτης νά 
δνομάζωνται Κρητικά ριζίτικα όλα τά τραγούδια πού άκούγονται στό 
νησί (Πανελλήνια θρησκευτικά, ιστορικά, σατιρικά, ερωτικά, εργατικά κ.λ.π.). 
Έτσι λοιπόν μαθαίνομε πώς είναι ριζίτικο, κοντά στά τόσα άλλα, καί τό γνω-
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ενα σωστό δρόμο, ανάμεσα στό πλήθος τών κειμένων, νά άνιχνεύσουν 
τα προβλήματα τους, νά επιχειρήσουν τή λύση τους, καί, μέ βάση τα 
ίδια τά κείμενα, νά προχωρήσουν στη χρονολογική τοποθέτηση, την 
είδολογική κατάταξη, την αΙσθητική καί γλωσσική αξιολόγησή τους,

Ή έπισήμανση τοϋ χρόνου, πού συγκεντρώνει τις περισσότερες πι
θανότητες ν’ άποτελή την αφετηρία δημιουργίας τών διαφόρων ομά
δων τών κρητικών δημοτικών τραγουδιών, είναι ένα θέμα πού παροι 
σιάζει στδν μελετητή πολλές καί μεγάλες δυσκολίες. Τδ θέμα βέβαια 
αυτό δέν είναι δυνατόν νά δοθή σ’ όλη του τήν έκταση, μέσα στά πε
ριορισμένα χρονικά δρια, πού διαθέτει μια ανακοίνωση. Γό μονο δυνα
τό στήν προκειμένη περίπτωση είναι, νομίζομε, ή παρουσίαση ενός 
σχεδίου, βασικού στήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων αυτού τού θέ
ματος.

Προτού προχωρήσωμε στήν παρουσίαση αυτού τού σχεδίου θά πρέ
πει νά άναφέρωμε πώς έδώ μάς ενδιαφέρει ή χρονολόγηση μόνο τού 
τραγουδιού, πού θεωρείται γνήσιο Κρητικό, τού τραγουδιού, πού 
κι άν κάποτε συναντιέται σέ παραλλαγές, προερχόμενες από άλλους 
τόπους, έχει τήν πηγή του στήν Κρήτη. Τέτοιο άνάμεσα στήν όλη λαϊ
κή ποιητική παραγωγή της είναι τό ριζίτικο τραγούδι, είναι ή μακρό- 
συρτη ρίμα, πού άφηγείται σχολαστικά καί άτεχνα «τά κλέα άνδρών» 
καί τά Ιστορικά γεγονότα. Είναι άκόμη ένας μεγάλος άριθμός μαντι
νάδων, μερικά σατιρικά τραγούδια καί ευάριθμες μπαλλάντες, πού 
Αφηγούνται αιματηρούς έρωτες, αρπαγές γυναικών, ευτυχείς γάμους, 
άδικους θανάτους, θαλασσινές περιπέτειες κ.λ.π.

’Άν θέληση όμως κανείς νά κάνη ένα πιό αυστηρό χωρισμό, γιά 
νά έντοπίση τό είδος τού τραγουδιού, πού είναι καθαρά κρητική δη
μιουργία θά πρέπει νά κατάληξη στό ριζίτικο τραγούδι τήν ιστορική 
ρίμα. Γι αυτά τά δυο είδη τραγουδιών μπορούμε νά πούμε μέ πολλή 
βεβαιότητα7 ότι ή τεχνική τους έχει τήν πηγή της στήν Κρήτη καί ή

σιό πανελλήνιο τραγούδι τής δρακοντοκτονίας τοϋ Άη Γιώργη ! Ό ίδιος, 
ασφαλώς φιλόπονος καί με αξιέπαινες προθέσεις, εκδότης τής συλλογής, πού 
ούτε καν ΰποψιάζε,αι πέος πρεπει να ύποβληθή στον κόπο νά μάς ξεκαθαρίση 
ποια τραγούδια ποιήθηκαν στήν Κρήτη καί ποια ήρθαν άπ’ έξω ομολογεί, έν 
τή άφελείφ του : «διώρθωσα σέ πολλά σημεία τά χάσματα καί άλλα λάθη(!)». 
Ιέ πιό πρόσφατη πάλι συλλογή («ειδικού» αύτή τή φορά) μαθαίνομε πέος «τά 
λεγάμενα ριζίτικα» είναι «μακρά (sic) πως δημώδη Κρητικά άσματα», ενώ ή 
μεγάλη τους χάρι βρίσκεται στήν γνωστή στον καθένα έπιγραμματικότητά τους.
Ο ίδιος εκδότης παρουσιάζει ώς ανέκδοτα τραγούδια παληά καί γνωστά. Μέ 

τέτοιου είδους λοιπόν φροντίδα είναι μοιραίο νά μένη στήν σύγχυσι τό Κρητι
κό τραγούδι, πού οπωσδήποτε αξίζει μιά πιό υπεύθυνη μεταχείρισι.

7) Γήν βεβαιότητά μας αυτή τήν παίρνομε σάν δεδομένη, Ή μεθοδική άπό-
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σύλληψη τών θεμάτων τους έγινε οπωσδήποτε από Κρητικούς* 8. Τά θέ
ματα και ή τεχνική τών άλλων ομάδων (σατιρικά και μπαλλάντες) 
έχουν τά σημάδια τών ποιητικών τάσεων καί άλλων έλληνικών περι- 
οχών, γΤ αύτδ δέν πρέπει νά μπαίνουν στην ίδια Αξιολογική μοίρα με 
τά ριζίτικα και τ'ις ιστορικές ρίμες. Περιορίζομε λοιπόν τδ θέμα μας 
σ’ αυτές τ'ις δυό καθαρά κρητικές δημιουργίες9.

Δέν υπάρχει καμμιά άμφι.βολία πώς τδ ριζίτικο τραγούδι είναι αρ
χαιότερο τής ρίμας καί μπορούμε νά πάρωμε τδ γεγονός αύτδ σάν δε
δομένο, χωρίς νά χρονοτριβήσουμε σ’ αύτδ τδ σημείο, άφοΰ καί ή τε
χνική καί τά θέματα τοΰ πρώτου είναι άποδεδειγμένα αρχαιότερα τών 
άντιστοίχων τής ρίμας10.

Εκείνο πού μάς ένδιαφέρει πρώτ’ άπ’ δλα είναι νά δοθή, επί τέ
λους, μιά άπάντηση στό έρώτημα: Πώς καί άπδποιά εποχή 
δήμιο υργήθηκε τδ άρχαιότερο κρητικδ δημοτικό 
τραγούδι, τδ ριζίτικο; Ποιές δη λ. είναι καί ποΰ βρί
σκονται οί ρίζες του;

’Απόπειρες γιά νά σχηματισθή καί νά δοθή ή σωστή άπάντηση 
στδ έρώτημα αύτδ έχουν γίνη, ώς πρδς μερικά τραγούδια, άπδ πολ
λούς11’ άλλά σάν σύνολο τά ριζίτικα μένουν ακόμα χρονολογικά άνε- 
ρεύτητα. "Οπως καί νάχει τδ πράγμα πιστεύω πώς ή προσεκτική με
λέτη τών κειμένων, πού δέν μπορούν παρά νά άπηχοϋν τήν εποχή καί 
τις συνθήκες δημιουργίας των καί μόνον αυτών, μπορεί νά μάς βοη- 
θήση ν’ άναζητήσωμε λογικές κι ικανοποιητικές απαντήσεις καί γιά 
τά δυδ σκέλη τού έρωτήματός μας.

Πολλά θέματα τού ριζίτικου τραγουδιού είναι παρμένα άπδ τδν 
άκριτικό κύκλο καί οί κρητικές παραλλαγές αύτοϋ τού κύκλου τοποθε
τούνται άνάμεσα στις καλύτερές του, καί άπδ άποψη τεχνικής καί άπδ 
άποψη αισθητικής. Αύτδ σημαίνει πώς τδ άκριτικδ τραγούδι γνώρισε 
μιά εύρύτατη έξάπλωση στδ νησί καί είχε μιά βαθύτατη επίδραση 
στους κατοίκους του.
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δειξί της δν καί εύκολη δέν είν’ επιτρεπτή εδώ, αφού δ χρόνος καί δ χώρος 
μας είναι περιορισμένοι.

8) Καί τα δυδ βέβαια αυτά ποιητικά είδη γνώρισαν μετά άπδ τήν Κρήτη 
μεγάλην έπίδοσι σέ πολλές άλλες ελληνικές περιοχές.

9) Οί μαντινάδες έχουν ήδη συστηματικά μελετηθή καί τά καταγωγικά τους 
προβλήματα έχουν βρή συστηματικούς μελετητές. Βλέπε Μαρίας Λ ι ο υ δ ά- 
κη, Λαογραφικά τής Κρήτης, τ. Α’ Μαντινάδες, έν Άθήναις [1936].

10) Κανείς, άπ’ δσο ξέρω, δέν έχει υποστηρίξει σοβαρά τδ αντίθετο.
“) Σχετική βιβλιογραφία βλέπε στά σχόλια τού Ί δ. Παπαγρηγορά 

κ η, Τά Κρητικά Ριζίτικα Τραγούδια κ.λ., σ. 315 - 350.
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Ή λεπτομερειακή μάλιστα εξέταση τής τεχνικής καί τών θεμάτων 
τών κρητικών παραλλαγών δείχνει πώς τά άκριτικά τραγούδια έγιναν 
στην Κρήτη άντικείμενο μιας λεπτής καί επιμελημένης επεξεργασίας. 
Προσσρμόσθησαν σέ ένα διαφορετικό άπό τους άλλους τόπους ποιητι
κό κλίμα, καί ξανατραγουδήθηκαν με άγνωστους σχεδόν στην υπόλοι
πη Ελλάδα ποιητικούς τρόπους12, πού συνθέτουν τόν ιδιαίτερο χαρα
κτήρα μιας αυθυπόστατης ποιητικής παραγωγής. Την επίδραση μιας 
άλλης τεχνοτροπίας, την προσαρμογή σ’ ένα νέο ποιητικό κλίμα καί 
τήν άφομοίωσή τους άπ’ αυτό τήν διαπιστώνει κανείς, άν παραβάλη 
τις κρητικές παραλλαγές τών άκριτικών τραγουδιών μέ τις παραλλα
γές τους τις προερχόμενες τόσο άπό τά νησιά καί τήν ήπειρωτική Ελ
λάδα, οσο κι άπό τήν Μικράν Άσία, πού θεωρείται ή πατρίδα τών 
τραγουδιών τοϋ Άκριτικοϋ Κύκλου. "Ολες οί κρητικές παραλλαγές τών 
τραγουδιών αύτοϋ τοϋ κύκλου δείχνουν μιάν άνανεωμένη καί αισθη
τικά βελτιωμένη ποίηση. Άς πάρωμε τήν περίφημη κρητική παραλλα
γή τού θανάτου τού Διγενή :

Ο Διγενής ψυχομαχεί κι ή γή τόνε τρομάσσει.
Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και σειέτ ό απάνω κόσμος, 
κι ό κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τά θεμέλια, 
κι ή πλάκα τόν άνατριχιά πώς θά τόνε σκεπάση,

5 πώς θά σκεπάση τόν αητό, τση γης τόν άντρειωμένο.
Σπίτι δεν τόν έσκέπαζε, σπηλιό δεν τόν έχώριε, 
τά όρη έδιασκέλιζε, βουνον κορφές έπήδα, 
χαράκια άμαδολόγανε και ριζιμιά ξεκοννιε.
Στο βίτσισμά πιάνε πουλιά, στο πέταμα γεράκια,

10 στο γλάκιο και στο πήδημα τά λάφια καί τ’ αγρίμια.
Ζηλενγει ό Χάρος μέ χωσιά μακρά τόνε βιγλίζει'
κι’ έλάβωσέν ντου τήν καρδιά καί τήν ψυχήν ντου πήρε.

Ή προσαρμογή τοϋ τραγουδιού αυτού στήν Κρητική τεχνοτροπία 
γίνεται καταφανέστερη άπό τήν παραβολή του μέ τά άντίστοιχα κυ
πριακά τραγούδια, άπ’ δπου πιστεύεται πώς προήλθε τό θέμα του. 
Χαρακτηριστικά είναι δσα συμπερασματικά, ύστερα άπό έπισταμένη 
παραβολή καί μελέτη, σημειώνει δ Κώστας Ρωμαίος σέ σχετική πρα
γματεία του, δπου διαβάζομε: «Άπό ένα άφηγηματικό, άρα επικό, 
προέρχεται ένα νέο τραγούδι, αυτή τή φορά περισσότερο λυρικό. Τά

to Μ. Δουλγεράκη : Ή χρονολόγηση τού Κρητικού Δημοτικού Τραγουδιού

12) 'Η κατάδειξι καί άπαρίθμησι τών χαρακτηριστικών αυτών πρέπει νά 
άποτελέσει θέμα μιας εκτεταμένης μελέτης, πού, αν μή τι άλλο, θά δώση ένα 
μέτρο τής προσφοράς τού νησιού στήν δημοτική μας ποίησι.
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κατορθώματα, οί ιδιότητες, δ ήρωας δ Ιδιος, δλα περιγράφονται μέ 
δραματικότητα και μέ προσωπική μέθεξη τοϋ τραγουδιστή, κι ας πρό
κειται για ηρωικούς άθλους. Τό τραγούδι έτσι τό επικό γίνεται μικρό
τερο, περιέχει πολλές ιδέες έντονα συμπυκνωμένες, λυρικώτερο και 
δραματικώτερο»13.

Τό Ιδιο συμβαίνει κα'ι μέ τά τραγούδια τοϋ γάμου τοϋ Διγενή, 
όπου οί. έξωκρητικές παραλλαγές έκτρέπονται σ’ ένα σωρό λεπτομερεια
κές Αφηγήσεις, ενώ οί κρητικές δίδουν μέ άλλο τρόπο, επιγραμματικά 
καί λυρικά τό γεγονός καί την ουσία του. Στά άκριτικά τραγούδια, 
πού μιλούν για τό φόνο τοϋ Δράκου ή τού θεριού άπό τόν άκριτικό 
ήρωα, οί έξωκρητικές παραλλαγές παρεμβάλλουν ένα σωρό, άσχετα μέ 
τό κεντρικό θέμα, επεισόδια καί δίδουν χλιαρά τό γεγονός τοϋ φόνου 
τού θεριού, ενώ ή κρητική παραλλαγή μέ τεσσερισήμισυ στίχους μάς 
δίδει ολη την ουσία, Αφήνοντας τά περιττά αύτοπαινέματα τοϋ ήρωα, 
την περιγραφή τόπων κ.λ.π. "Ας την δούμε αυτήν την παραλλα
γή14:

Άλεξινιός τό σκότωσε τό φίδι στο λιβάδι 
μ’ άπήτης καί τό σκότωσε, δεν τ’ άφηκε να φυγή.
"Έκατσε κι εξεμέτρα το κι έσπιϋαμόλογά το, 
κι’ είχε διπλές τσί κεφάλες καί τη Οωργιά μεγάλη 
κι είχε κι όρά κι' άπανορά.

Δυό - τρεις Ακόμα κρητικές παραλλαγές, μέ θέμα πάλι τό φόνο τού θερ- 
γιού καί μέ πρότυπα έξωκρητικά, ξεπερνούν τά πρότυπά τους καί δί
δουν, μέ χαρακτηριστική έπιγραμματικότητα καί έντονο λυρισμό, μέ 
καθαρή καί ώριμη έκφραση, τό επεισόδιο 15.

Αυτή τή δημιουργική Αφομοίωση καί μετάπλαση τή βλέπομε Ακό
μη καί σέ κρητικά τραγούδια, γεμάτα άπό στοιχεία, γνώριμα σέ τρα
γούδια τού άκριτικού κύκλου πού είναι όμως σπάνιο νά βρεθούν πα
ραλλαγές τους σέ Αλλους έξω άπό τήν Κρήτη τόπους. Αυτής τής δμά- 
δος είναι καμμιά εικοσαριά κρητικά τραγούδια τής Ιδιας χαρακτηρι
στικής τεχνοτροπίας τοϋ ριζίτικου τραγουδιού. Θέματά τους είναι οί

13) Κ. Ρωμαίου, 'Η Κρητική παραλλαγή τού «Θανάτου τοϋ Διγενή», 
περ. Κρητ. Χρονικά, τ. Ζ’ (1953), σσ. 395 - 408. Καί Πέτρου Καλό γά
ρου, Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας, τ. Β' (1941), σ. 253, ύποσημ. λ'.

14) 1 δ. Π α π α γ ρ η γ ο ρ ά κ η, Τά Κρητικά Ριζίτικα Τραγούδια, σ. 30, 
άρ. 11, αλλά κυρίως το σχόλιο τού Πέτρου Καλονάρου στο βιβλίο του 
Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, τ. Β’ (1941), σ 240, ύποσημ. ιη-.

1δ) Λ. Κ ρ ι ά ρ η, Συίλογή Κρητικών ασμάτων, (Άθήναι) 1921. σ. 33(1 καί 
σχόλια Πέτρου Καλονάρου, δπου παραπ., σ. 240, ύποσημ. ιζ'.
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στενές φιλίες άκριτικών ηρώων, κατορθώματα άντρειωμένων, γοργο
πόδαρα άλογα, δμηρικά συμπόσια, μάχες κλπ.16.

Τδ άναγκαϊο καί λογικό συμπέρασμα άπ’ αυτή τή συντομώτατη μά 
ενδεικτική εξέταση των κειμένων είναι πώς ή τεχνοτροπία, που επη
ρέασε ουσιαστικά τ’ άκριτικά τραγούδια στήν Κρήτη, είχε βαθειές τΙς 
ρίζες της στό νησί καί πώς κυριαρχούσε στή λαϊκή του ποίηση ήδη 
τήν εποχή, πού τα ερχόμενα άπ’ έξω άκριτικά τραγούδια έκαναν σέ 
μεγάλο αριθμό παραλλαγών τήν εμφάνισή τους ιδίως στις δυτικές του 
επαρχίες.

’Αναζητώντας νομίζω αυτή τήν εποχή, πού έκαμε τήν εμφάνισή 
του τό άκριτικό τραγούδι στήν Κρήτη θά μπορέσωμε νά συγκεντρώ- 
σωμε τις ενδείξεις, πού θά μάς βοηθήσουν νά φτάσωμε, άν όχι μέ ά- 
πόλυτη σιγουριά τουλάχιστον μέ τή συνέπεια τών λογικών αφαιρέσεων, 
σ’ ένα άπώτατο terminus post quem, πού μάς χρειάζεται.

Ή εποχή δημιουργίας τοϋ άκριτικού τραγουδιού άρχίζει, σύμφωνα 
μέ τούς πιό έγκυρους υπολογισμούς, από τόν 9ο ήδη αιώνα και φθά
νει στόν 13ο. Είδικώτερα δ 9ος και δ 10ος θεωρούνται από τήν Σχο
λή τοϋ Gregoire σάν «ή μεγάλη εποχή τοϋ άκριτικού κύκλου»17. Ό 
9ος όμως αίώνας καί τό πρώτο ήμισυ τοϋ 10ου δέ,ν ήταν, λόγω τής κυ
ριαρχίας τών ’Αράβων στήν Κρήτη, κατάλληλη εποχή, γιά τή μετάδο
ση τών άκριτικών τραγουδιών στό νησί. Επαφή μέ τό βυζάντιο άνα- 
κτά ή Κρήτη μετά τήν άνάκτησή της άπό τόν Νικηφόρο Φωκά τό 
961. Μέ τήν άνάκτηση αυτή τό Ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί πάλι 
εδώ. Ό χαρακτήρας τοϋ πληθυσμού τής Κρήτης, όπως σοφώτατα απέ
δειξε, σέ περυσινή του μελέτη, ό σεβαστός μου διδάσκαλος κ. Νικόλαος 
Τωμαδάκης18, δέν είχε άλλοιωθή μέ τήν πάνω άπό εκατόχρονη κυριαρ
χία ιών άράβων, ούτε έθνολογικώς ούτε θρησκευτικώς. ’Άρα δ λαϊκός 
πολιτισμός πού θεμελιώθηκε στή δεύτερη βυζαντινή περίοδο στήν Κρή
τη, ήταν ένας πολιτισμός, πού προερχόταν άπό τόν συγκερασμό τών 
αυτοχθόνων λαϊκών στοιχείων και τών στοιχείων πού έφερναν μαζί 
τους όσοι άπό τούς στρατιώτες τοϋ Νικηφόρου Φωκά έμειναν στό νη
σί, μετά τήν άλωσή του, καθώς καί οί ομάδες τών άποίκων, πού ακο
λούθησαν μετά. Κατά τόν Λέοντα τόν Διάκονο19, δ Νικηφόρος άπέ-

1β) Π α π α γ ρ η γ ο ρ ά κ η, σ. 50 άρ. 58, σ. 37 άρ. 27, Κ ρ ι ά ρ η ς, Συλ
λογή..., σ. 203, σ. 226, σ. 269, κλπ.

17) Η. Gregoire, Ό Διγενής ’Ακρίτας, New York (1942), σ. 13 καί 
Δ. Πειροπουλου, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια (Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 
46), Άθήναι 1958, σσ. κβ'-κγ’.

18) Νικ. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Προβλήματα τής εν Κρήτη Άραβοκρατίας 
(829 - 961 μ. X.), ΕΕΒΣ, τ. Λ' (1960), σσ. 1-38.
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πλεύσε έπιστρέφοντας νικητής στην Κωνσταντινοΰπολι: «έξημερώσας 
άπασαν την νήσον, ’Αρμενίων τε καί 'Ρωμαίων και συγκλύδων άνδρών 
φατρίας ένοικισάμενος κα'ι πυρφόρους τριήρεις ές φυλακήν ταύτης κα- 
ταλιπών».

Οί πρώτοι αυτοί έποικοι θά πρέπει νά έφερναν μαζύ τους πολλά 
λαϊκά στοιχεία (ή πείρα άπδ παρόμοιες περιπτώσεις δεν μας επιτρέπει 
νά έχωμε αμφιβολίες).

Τδ δύσκολο ερώτημά μας είναι: υπήρχε μέσα στά αύτόχθονα στοι
χεία καί ή τεχνοτροπία πού άφωμοίωσε στήν Κρήτη τά άκριτικά τρα
γούδια καί τά σφράγισε μέ τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της; ’Άν είναι 
όμως επικίνδυνο καί πρόωρο νά άναζητήσωμε τίς ρίζες τοϋ κρητικοϋ 
τραγουδιού σέ μιά τόσο μακρυνή εποχή, πράγμα πού θά είχε τή λογική 
του βάση, ίσως θά είναι λιγώτερο έπικίνδυνο νά δεχθούμε πώς άπ’ 
αύτδν τδν συγκερασμό τών δυδ στοιχείων βγήκε ή ιδιότυπη τεχνοτρο
πία τοϋ επιγραμματικού, γεμάτου έντονο λυρικό τόνο, μέ άπλή, καθα
ρή καί γεμάτη ζωή έκφραση, κρητικού τραγουδιού. 'Όπως καί νάναι 
δέν πρέπει νά στηριζόμαστε μόνο στις άκριτικές παραλλαγές τού ριζί
τικου τραγουδιού, γιά νά τοποθετήσωμε τή δημιουργία του στήν άρχή 
ή τή μέση τής Β' Βυζαντινής περιόδου.

Τραγούδια εκτός τών καθαρά άκριτικών, μέ θέματα όμως πού χα
ρακτηρίζουν τήν εποχή αυτή, μέ εικόνες, λέξεις καί ονόματα δικά της, 
διασώζονται πολλά καί τραγουδιούνται ακόμη στήν Κρήτη. Είναι τρα
γούδια πού μάς μιλάνε γιά βασιλιάδες καί ομηρικά γλέντια, όπως τό 
παρακάτω 19 20 :

Άπον τήν άκρη τών άκριώ, ως τε νά πάη στήν άλλη, 
έχονσι τάβλες αργυρές, στρωμιά μαλαματένια, 
ποτήρια μέ τις έρωθιές κι άπον τά δή πλαναται 
κι έπέρασ’ ένας βασιλιάς κι είδε τα κι έπλανέθη :

5 «Χριστέ μήν ήμουν βασιλιάς, Χριστέ μήν ήμουν Ρήγας, 
νά πέζευγα νά χόρενγα μέ νιές και μαυρομάτες».

'Ένα τέτοιο τραγούδι είναι δύσκολο νά τό τοποθέτηση κανείς σέ 
μιαν άλλη μετά τή βυζαντινή εποχή, όπως υποδεικνύει καί ό κ. Κουρ- 
μούλης, σέ μελέτη του σχετική μέ τό έπος καί τήν επική ύλη21. Τά
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19) Ν ι κ. Μ. Ποναγιαιτάκη, Θεοδόσιος ό Διάκονος καί τό ποίημα αυ
τού «"Αλωσις της Κρήτης», (Κρητική 'Ιστορική Βιβλιοθήκη, άρ. 2, έκδοσίς 
Ε.Κ.Ι.Μ.), 'Ηράκλειον 1960, σ. 84.

20) I δ. Π α π α γ ρ η γ ο ρ ά κ η, οπ. παραπ., σ. 37, άρ. 27.
21) Γ. Κουρμούλη, Έπος καί ’Επική ύλη, Επιστημονική Έπετηρίς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:16:02 EEST - 52.90.75.110



«μαλαματένια στρωμιά», τά ποτήρια μέ τις «έρωθιές», τούς ανάγλυφους 
δηλ. έρωτες22, οΐ άργυρές τάβλες καί ή μνεία ενός βασιλιά σκανδαλι
σμένου, δδηγοϋν τά βήματά μας στα βυζαντινά χρόνια. Αυτή ή συμ
παθητική ώραιολογία καί ή θεμιτή ποιητική υπερβολή, είναι στοιχεία 
πού τά ξεχνά τδ ριζίτικο τής επομένης βενετικής περιόδου. Σ’ αυτή τή 
περίοδο τδ τραγούδι επιδιώκει τήν καθαρή απεικόνιση τοϋ πραγματι
κού, τήν άπλούστερη έκφραση, τή ρεαλιστικώτερη εικόνα.

Τραγούδια άκόμα, πού μάς μιλούν γιά μεγάλους ρηγάδες, βασιλιο- 
ποϋλες, γιά πύργους, παλάθια, γιά βίγλες, γιά Άρμένους, γιά σπαθιά, 
γιά κοντάρια κα'ι ραβδιά άπηχοϋν τήν Βυζαντινή εποχή 23.

Τέτοια στοιχεία βρίσκομε στδ γνωστδ τραγούδι τοϋ «θανάτου τοϋ 
κυνηγού» 24, ένα τραγούδι μέ πολλές παραλλαγές, πού παρουσιάζουν μιά 
έξέλιξι στδ λεκτικό τους. Τδ τραγούδι αφού μάς αναφέρει τδ θάνατο 
τοϋ κυνηγού σε τέσσερις στίχους καταλήγει μέ τήν έξης παραγγελία 
του στούς άλλους κυνηγούς :

■—«Παιδιά κι αν πάτε στο λαγό, γ-fj σ’ αγριμιού κυνήγι 
περάστ άπον τό μνήμα μου διπλοσψνρίξετέ μου 
κι εχω ραβδί γιά τό λαγό, δοξάρι γιά τ’ αγρίμια 
κι εχω καί σκύλες όμορφες νά στέκοννται στσί πόρους.

5 II γαλανή τόν-ε πέτα κι ή μαύρη τόν-ε πιάνει
κι ή κουμαριά στά δόδια τζη στο σπίτι τόν-ε πάει».

Τδ άναφερόμενο στον τρίτο στίχο «ρ α β δ ί γιά τδ λαγδ» καί τδ 
«δοξάρι γιά τ’ αγρίμια» είναι, όπως λέει ό Κουκουλές25, κυνηγετικά 
όργανα γνωστά στήν Κρήτη, άπδ τή Β>1 Βυζαντινή περίοδο.
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της Φιλοσοφικής Σχολής ’Αθηνών (’Αφιέρωμα εις Νικόλαον Έξαρχόπουλον), 
Άθήναι 1955, σ. 232.

22) Τέτοιες περιγραφές δεν είναι δυνατόν παρά νά μάς θυμίζουν ηρωική 
ποίηση. Πάνω ακριβώς σ’ αυτό τό σημείο δέν θάταν ασκοπο ν’ άναφέρωμε τήν 
ομηρική παρουσίαση ποτηριών καί δοχείων :

Χέρνιβα δέ σφ’ ’Άρκτος ίνάνθεμόεντιλέβητι γ 440
"Ως άρ’ εφη, γρηνς δέ λ έ β η θ’ έλε παμφανόωντα τ 386
δώκα δέ οί κρητήρα π αν άργυρον άνθεμόεντα ω 275

23) "Οχι άστοχα, νομίζω, θποδεικντίεται από τόν συνάδελφο Νίκο Π α
ν α γ ι ω τ ά κη (Θεοδόσιος ό Διάκονος κ.λ., παραπ. σ. 65, σημ. 203) ή σχέση 
πού μπορούν νά έχουν τά γλωσσικά στοιχεία καί τό θέμα τού ριζίτικου τρα
γουδιού : «απέστειλέ με ό βασιλιάς τσί βίγλες νά μπαστίσω» μέ ένα επεισόδιο 
τής εισβολής τού Νικηφόρου Φωκά στήν Κρήτη.

**) Ί δ. Π α π α γ ρ η γ ο ρ ά κ η, δπ. παραπ., σ. 169. άρ. 324.
**) Φαίδωνος Κουκουλ έ, Συμβολή εις τήν Κρητικήν Λαογραφίαν 

επί Βενετοκρατίας, ΕΕΚΣ, τ. Γ' (1940), σ. 69.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:16:02 EEST - 52.90.75.110



Μ. Δουλγεράκη : Ή χρονολόγηΟη τού Κρητικού Δημοτικού Τραγουδιού 75

Μά καί ενός άλλου, τοϋ πολύ γνωστού μας τραγουδιού «τού 'Ομα
λού», τδ πρότυπο τοποθετείται, μέ πολλά πειστικά στοιχεία, από τδν 
καθηγητή κ. Νοτόπουλο26 στα Βυζαντινά χρόνια. Ή παλιότερή του 
παραλλαγή, πού έχει σ’ ένα στίχο της τά βυζαντινά «σπαθί καί κοντά
ρι», άντί γιά τά μεταγενέστερα «τουφέκι καί πατρόνα», είναι ή άκό- 
λουθη 27:

Χριστέ, νά ζώνουμονν σπαθί καί νά ’πιανα κοντάρι 
νά πρόβαινα στον 'Ομαλό, στη στράτα τώ Μονσονρω, 
νά σύρω τ’ άργυρό σπαθί καί τό χρονσό κοντάρι, 
νά κάμω μάννες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, 
νά κάμω καί μωρά παιδιά μέ δίχως τσί μαννάδες.

Ό χαρακτήρας τής παραλλαγής καί τά γλωσσικά της στοιχεία τήν 
φέρνουν πίσω στά τελευταία βυζαντινά χρόνια καί τήν άποδεικνύουν 
παλιότερή άπδ τή γνωστή μας παραλλαγή «τού Όμαλοΰ» μέ τή μετα
γενέστερη, δπως άποδεικνύει ό κ. Νοτόπουλος, «πατρόνα».

Άπδ τή σύντομη αυτή, δπως μάς επιβάλλει ό χρόνος τής ομιλίας 
μας, εξέταση τών τριών ομάδων τραγουδιών, πού συνθέτουν τήν προ
σωπογραφία τού καθαρού Κρητικού Δημοτικού Τραγουδιού, τής δευ- 
τέρας βυζαντινής περιόδου βγαίνουν δυδ - τρία χρήσιμα, νομίζομε, καί 
λογικά συμπεράσματα :

1. —Τά άκριτικά τραγούδια δταν μεταδόθηκαν στήν Κρήτη δεν έπε
σαν σε άγονο έδαφος. Μιά ώριμη ποιητική τεχνοτροπία τά μετάπλασε, 
τίς πιδ πολλές φορές, πρδς τό καλύτερο, καί τά προσάρμοσε στο κλίμα 
τού τόπου, σφραγίζοντάς τα μέ Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

2. —'Η τεχνοτροπία αυτή ή προϋπήρχε τού 961 (Απελευθέρωση τού 
νησιού) ή οπωσδήποτε γνώριζε ακμή στδν 10ο, 11ο καί δωδέκατο αιώ
να, έχοντας άσφαλώς τις ρίζες της σέ παλιότερή εποχή. Ξέρομε άλλως 
τε πώς δσο νεώτερο κι άν θεωρήσωμε τδν ερχομό τών άκριτικών τρα
γουδιών στήν Κρήτη, θάταν δπωσδήποτε άμέθοδο νά τδν τοποθετήσω- 
με μετά τήν πρώτη δεκαετία τού 13ου αιώνα, πού σημαδεύει τδν ερ
χομό τών Βενετών στήν Κρήτη καί τήν διακοπή τών στενών επαφών 
της μέ τδ επίσης υποταγμένο τότε στούς Φράγκους Βυζαντινό Κράτος.

Καί τά δυδ αύτά συμπεράσματα συγκλίνουν στδ τρίτο, γενικώτερο 
δμως αυτό, συμπέρασμα: 'Ότι τδ ριζίτικο τραγούδι θά πρέπει νά ήταν 
ευρύτατα γνωστό στή Δυτική Κρήτη, δπου είναι καί ή πηγή του, κα

!|) James A. Not op o ul os, To Κρητικό τραγούδι τού 'Ομαλού και 
ή «Πατρόνα», Κρητικά Χρονικά, τ. ΙΒ' (1958), σσ. 171 - 175.

27) J. A. Ν ο t ο p ο u 1 ο S, οπ. παραπ., σ. 171.
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τά τούς δυόμισυ πρώτους αΙώνες τής Βας Βυζαντινής περιόδου τοΰ 
νησιού ή, αν θέλετε, μόνο κατά τόν πρώτο ένάμισυ αΙώνα, άφοΰ όπως 
ξέρομε τότε γίνονται μεγάλοι εποικισμοί στδ νησί.

Μπορούμε λοιπόν νά μιλούμε για τόν βυζαντινό κύκλο τού ριζίτι
κου τραγουδιού. Λέω βυζαντινό κύκλο κα'ι όχι άκριτικό, όπως συνηθί
ζεται νά ονομάζεται ή ποιητική παραγωγή αυτών τών χρόνων, γιατ'ι 
τά άκριτικά τραγούδια δεν είναι τά μόνα, πού τραγουδιόταν έκείνη 
την έποχή και επομένως δεν μπορούν νά χαρακτηρίζουν όλη την ποιη
τική παραγωγή της. Είδικώτερα τά ριζίτικα τραγούδια αυτής τής επο
χής δεν άσχολούνται, όπως είδαμε, μόνο μέ τή ζωή, τούς αθλους καί 
τούς θανάτους σών άκριτων.

Αυτό τόν πρώτο κύκλο τού τραγουδιού μας άκολουθούν δυό άλλοι 
χαρακτηριστικοί, ό καθένας χωριστά, τής έποχής πού τούς έδημιούρ- 
γησε.

Ό ένας, ό κύκλος δηλ. τής Βενετικής περιόδου, έχει χτυπητά τά 
χαρακτηριστικά τής ιπποσύνης, πού μάς έφεραν οί Φράγκοι μέ τόν ερ
χομό τους. Τό κυριώτερο όμως χαρακτηριστικό του είναι άλλο. Πιό 
πλούσια καί πιό ρεαλιστικά θέματα άπασχολούν τά τραγούδια του. 
Αυτά τά τραγούδια δείχνουν μιά τεχνοτροπία κατασταλαγμένη τώρα 
κι έλευθερωμένη άπό τή βαρειά ποιητική υπερβολή τών τραγουδιών 
τών θρυλικών άκριτικών κατορθωμάτων. Σ’ αυτή τήν έποχή ό Κρητι
κός τραγουδιστής έχει άμείωτη τή λυρική του διάθεση άλλα μένει πε
ρισσότερο πιστός στα γεγονότα, είτε τραγικά είτε ευχάριστα, είτε μικρά 
είτε μεγάλα είν’αύτά.

Στόν τρίτο κύκλο τής Τουρκοκρατίας τό ριζίτικο τραγούδι κάνει 
μιά στροφή πρός τήν άλληγορία. Ό Κρητικός άγρότης, ελευθερωμένος 
τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας, άπό τά συχνά δυναστικά μέτρα τών 
Βενετών άρχόντων έπανασυνδέεται ψυχικά μέ τή γή του. Πιό έλευθε- 
ρωμένος τώρα έχει στενώτερες επαφές μαζύ της, γίνεται φυσιολάτρης 
καί τραγουδεί τήν άγάπη του στή φύση, τόν πόθο του νά έλευθερω- 
θή, μέ άλληγορίες. Αυτός ό κύκλος μάς έχει δώσει μερικά άπό τά 
ωραιότερα ποιμενικά, κυνηγετικά, φυσιολατρικά, έπαναστατικά τρα
γούδια τής χώρας μας.

Τήν ίδια έποχή, στίς άρχές της βέβαια, ό κρητικός παίρνει άπό τά 
έργα τής κρητικής προσωπικής λογοτεχνίας τή ρίμα καί τή σχολαστικό
τητα σέ λεπτομερειακές άφηγήσεις.

Άπ’ αυτό τό δάνειο γεννιέται τό άφηγηματικό τραγούδι στήν Κρή
τη πού τό πολέμησε «μέ άκαμψία καί σκληρότητα»28 ό Άποστολάκης

7G Μ. Δουλγεράκη : Ή χρονολόγηση τοΰ Κρητικού Δημοτικού Τραγουδιού

) Κ. Ρωμαίου, Ή Κρητική παραλλαγή κ.λ., δπ. παραπ., σ. 408.
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αγνοώντας το ριζίτικο τραγούδι πού έπρεπε νά χρησιμοποίηση στ'ις πε
ριώνυμες συγκρίσεις του μέ το κλέφτικο29.

Μέσα σέ πολύ γενικές γραμμές προσπαθήσαμε νά διοσωμε τούς χρο
νολογικούς σταθμούς τοϋ καθαρού Κρητικού Δημοτικού Τραγουδιού και 
σταθήκαμε μέ περισσότερη επιμονή στις ρίζες του. Ή διεξοδική μετά με
λέτη τους είναι ένα θέμα μέ πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα, πού οπωσ
δήποτε περιμένουν τον ευσυνείδητο καί συστηματικό μελετητή τους.

29) Κάποτε πρέπει νά γίνη ή σωστή τοποθέτηση κι η αξιολόγηση τού Κρη·; 
τικοϋ Τραγουδιού, πού τόσο αδικήθηκε από τήν έμπαθεια τού κατα τα αλλα 
οξυδερκέστατου εκείνου μελετητή τού κλέφτικου τραγουδιού.
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