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Μ. Κριαρα

Ν. Τωμαδάκη,

Τό

«Τραγούδι

τής

Φιαγκούαας».

Νεοελληνικόν Άρχειον

1 (1935) ο. 64 - 70.

Ό αγαπητός φίλος και συνάδελφος κ. Ν. Τωμαδάκης δημοσιεύει εις χό
υπό τοϋ ίδιου εκδιδόμενον περιοδικόν «Νεοελληνικόν Άρχειον» υπό τόν
άνω τίτλον ποίημα πιθανώς τών πρώτων ετών τοΰ 16ου αίώνος, γραφέν εις
τό κρητικόν γλωσσικόν ιδίωμα και εχον ύπόθεσιν εν έπεισόδιον τοΰ καί
έξ άλλων γλωσσικών μνημείων γνωστού εις ημάς σεισμού τής Κρήτης τοΰ
1508. Τό ποίημα τούτο σωζόμενον άποσπασματικώς εις πεντήκοντα στίχους
έδημοσιεύθη τό πρώτον υπό τοΰ πρφην διευθυντοΰ τοΰ Ιστορικού ’Αρχείου
Κρήτης κ. Ν. Παπαδάκη (Κυριακή Ελευθέρου Βήματος Αθηνών τ. 1 (1927),
φ. 25 σ. 3), άλλ’ απαραίτητος ήτο νεωτέρα δημοσίευσίς του, οϊα ή υπό τοΰ
κ. Τωμαδάκη γενομένη, τής οποίας προτάσσει ό εκδότης ενδιαφέρουσας
παρατηρήσεις περί τοϋ ποιήματος.
Τό ποίημα πιστεύεται σύγχρονον τοΰ σεισμοΰ. Έπί τοΰ ζητήματος τούτου
θά είχον νά παρατηρήσω τά εξής: Είναι γνωστόν δτι ή κρητική λογοτεχνία
μόνον κατά τό τέλος τοΰ 16ου αίώνος άποκτρ: πλέον άποκεκαθαρμένον τό
γλωσσικόν της δργανον, τό κρητικόν δηλονότι ιδίωμα. Πλεϊστα διά τούτο
ποιήματα τοΰ 15ου καί 16ου αίώνος ύπόκεινται προ ημών μαρτύρια τοΰ ακα
θορίστου έτι γλωσσικού τύπου, τόν όποιον έχρησιμοποίουν τότε οί Κρήτες
λογοτέχναι. Είναι όθεν απορίας άξιον πώς κατά τό 1508 εύρέθη χειριστής
τόσον επιδέξιος τοΰ γλωσσικοΰ τούτου ιδιώματος, επιτυχών νά άποφύγη κάθε
άρχαΐζοντα σολοικισμόν ή βαρβαρισμόν ή καί απλήν έστω μεΐξιν τοϋ όμιλουμένου τότε γλωσσικού ιδιώματος προς παλαιοτέραν τινά γλωσσικήν
μορφήν. Ουδόλως διά ταΰτα θεωρώ παράδοξον τό εις ημάς περισωθέν
χειρόγραφον τό διασώζον κολοβόν τό τραγούδι τής Φιαγκούσας νά είναι
μετεγενεστέρα πως έπί τό λογοτεχνικώτερον διασκευή παλαιοτέρου ποιήματος
προς τόν σεισμόν συγχρόνου. Διότι ό'ντως ορθή είναι ή παρατήρησις τοΰ
εκδότου δτι τό ποίημα είναι λογοτεχνικώς άνώτερον καί τής «Συμφοράς τής
Κρήτης» τοΰ Μανόλη Σκλάβου καί τοΰ ποιήματος τής Ηενιτειάς.
Ώς πρύς τήν έκδοσιν τοΰ ποιήματος θά μοΰ έπιτραπή νά διατυπώσω
τάς ακολούθους παρατηρήσεις: Ό κ. Τωμαδάκης θέτει εντός παρενθέσεως
εν τφ κειμένφ δσα οβελίζει. Δεν νομίζω δτι ή μέθοδος αυτή είναι ορθή.
Θά προετίμων τά δβελιζόμενα νά μή υπάρχουν είς τό κείμενον, αλλά
νά καταγράφωνται ώς τοιαΰτα είς κριτικόν υπόμνημα. Περί τοΰ δτι σύγχυσιν
είναι δυνατόν νά φέρη είς τόν αναγνώστην τό σύστημα τοΰ κ. Τωμαδάκη
πείθεται τις, δν άποβλέψτ) είς τήν υπό τοΰ μακαρίτου Στεφάνου Ξανθουδίδου
γενομένην έκδοσιν τοΰ «Φορτουνάτου» τοΰ Μάρκου Φοσκόλου (Εκδοτικός
Οίκος «Έλευθερουδάκης», Έν Άθήναις 1922), είς τήν όποιαν τά προστιθέμενα
υπό τοΰ εκδότου τίθενται έν παρενθέσει. (Βλ. τά χωρία A 337, Β 99, Β 303 κλπ.).
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Βιβλιοκρισία.

’Αρκετά βεβαίως χωρία τοϋ κειμένου (ως τά 25, 26, 46,50 κλπ.) δ εκδότης
όρθώς συμπληροΐ καί διορθώνει, παραμένουσιν δμως καίτινα μή διορθωθέντα,
κατά την γνώμην μου, έπιτυχώς. Περί τούτων θά γίνη νϋν ό προσήκων λόγος.
Έν στίχ. 12 έγραψεν δ εκδότης:
τ άνάβλεμμά του είναι, κλιτό, γιατί είναι ξένους / ’ς] τόπους.

Δεν νομίζω δτι ή προσθήκη τής προθέσεως έγινεν είς τον άρμόζοντα
τόπον. Έδει αυτή νά τεθή προ τής λέξεως ξένους. Παρελείφθη δ’ είς τό
χειρόγραφον δι’ αδεξιότητα τοϋ άντιγραφέως.
Δεν νομίζω ωσαύτως δικαιολογημένην την αντικατάστασήν τοϋ εν τφ
χειρογράφω ται διά τοϋ τζι. Βεβαίως κατά τους παλαιοτέρους αιώνας
οί γράφοντες σπανίως μετεχειρίζοντο τό σύμπλεγμα τα, διότι τό ύπ’ αυτών
χρησιμοποιοϋμενον τζ παρίστα τους φθόγγους τζ και τα. Ημείς σήμερον
γνωρίζοντες τό γεγονός τοϋτο καί ποϋ εκάτερον τών φθογγικών τούτων
συμπλεγμάτων ήκουετο, δυνάμεθα έκδίδοντες κείμενα ν’ άποκαθιστώμεν τήν
σήμερον συνήθη γραφήν, παραβλέποντες καί εν τοΰτω τοϋ χειρογράφου τήν
ορθογραφίαν. Τήν αρχήν ταϋτην ήκολοϋθησε καί δ Ξανθουδίδης έν τή
έκδόσει τοϋ Έρωτοκρίτου. (Βλ. σελ. 387 τής έκδόσεως).
Έν στίχοις 34 καί 35 έγραψεν ό εκδότης απίθια αντί τοϋ έν τφ χειρογράφφ, κατά τήν μαρτυρίαν του, ύπάρχοντος οπίτια. Ή γραφή τοϋ έκδοτου
είσαγομένη είς κείμενον κρητικόν τών αιώνων τής λογοτεχνικής παραγωγής
είναι έσφαλμένη, διότι έν τών χαρακτηριστικών, τά όποια διακρίνουν τήν
παλαιοτέραν κρητικήν διάλεκτον, τό ιδίωμα δηλ. τής κρητικής λογοτεχνίας,
από τήν σημερινήν γλώσσαν τών Κρητών, είναι καί τοϋτο: δτι ή εις τό
σημερινόν κρητικόν ιδίωμα γνωστή κατά συνίζησιν τροπή τοϋ τι είς ϋ·ι δεν
άπαντά είς τά κείμενα τής κρητικής λογοτεχνίας. Ό σεβαστός καθηγητής
κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις1 άδιστάκτως δέχεται, έπί τών κειμένων στηριζόμενος, δτι
ή ως άνω τροπή είναι μεταγενεστέρα τοϋ 17ου αίώνος.
’Από τοϋ στίχου 41 μέχρι 46 τοϋ ποιήματος, κατά τήν έκδοσιν τοϋ
κ. Τωμαδάκη, φέρονται τά εξής:
'Η κωπελλιά τη μάννα τζι πολλά την ελυπατο(ν)
πώς δλη νύκτα ξυπνητή και πώς δεν έκοιματο(ν).
Λέγει της:

— ιΤώρ(α)

«Μάννα,

’κονμπησε νά κοιμηθής λιγάκι».

ασε με, Φιαγκούαα μου, καλλιά νά πιω φαρμάκι».

—«Μάννα μου, λέω, άκκον[μ]πησε
νά πά'

νά

νά

κοιμηθής κάμποσο,

φέρω πάπλωμα νά ’ρθω νά σε κ[ουκλώσω]».

1 Έπετηρίς Πανεπιστημίου ’Αθηνών 10 (1913-14), 59 καί (κατ' άνατΰπωσιν) Γλωσσολογικαί Έρευναι 1, 374,
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Έν πρώτοις έν στίχο) 42 όφείλομεν νά γράψωμεν: πώς δλη νύκτα
V ξυπνητή καί... Ή παράλειψις τοϋ ’ν’ τοιπου (= είναι) καί εις to χειρό
γραφον καί είς τάς βενετικός εκδόσεις τοϋ Έρωτοκρίτου είναι συνήθης
προ τοϋ ξ.
Έν στίχφ πάλιν 43, κατά την μαρτυρίαν τοϋ κ. Τωμαδάκη, τό χειρόγραφον
έχει: Μάννα μον, και άκουμπησε. Ή διόρθωσις τοϋ εκδότου λέω άκκούμπησε
μάς δίδει μεν λογικόν νόημα, αλλά δεν πειθαναγκάζει. Κατ’ εμέ, πρέπει
νά γράψωμεν: κιάς ακονμπηαε (—τουλάχιστον άκουμπησε). Τό κιάς τούτο
(καί σκιάς), τοϋ οποίου την ορθήν προέλευσιν εδίδαξεν ημάς ό μακαρίτης
Στυλιανός Δεινάκις1, άπαντά συχνότατα καί παρά προστακτικήν εν τοΐς
κρητικοΐς κειμένοις, ώς έν Έρωφίλη Πρόλ. 50
μ άπής στη γή δε φαίνοννται ον δ' εναι τά κορμιά τως,
σκιάς πέτε μον ενα σήμερο από τά ’νάματά τως.

Δ 406.

Κι άνέν και τούτη δε μπορώ τη χάρη νά γνωρίσω,
κιάς αφησ’ με τά πόδια σου νά σκύψω

Δ 701.

νά

φιλήσω.

Θυμήσου κιάς, αφέντη μον, πώς μοναχός μου έμπήκα

’ς

τόσους σου δχθρονς πολλές φορές καί νικητής έδγήκα.

“Οτι δέ καί παλαιογραφικώς ή διόρθωσίς μου στηρίζεται πείθεται τις
εκ τοϋ δτι ό άντιγραφεύς τοϋ χειρογράφου** ευκόλως ήδόνατο νά μεταπηδήση,
δπως καί μετεπήδησεν, από τοϋ α τοϋ κιάς είς τό α τοϋ άκουμπησε.
Μ. ΚΡΙΑΡΑΣ

1 ’Αφιέρωμα είς Γ. Ν. Χατζιδάκιν, Έν ΆΟήναις 1921, σελ. 141,
* Τό ποίημα σφζεται είς χειρόγραφον τοϋ 18ου αίώνος.
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