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Πέτρου Π. Καλονάρου, Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας. Τά έμμετρα κείμε
να "Αθηνών (πρφην "Ανδρου, μετά συμπληρώσεων καί παραλλαγών
εκ της διασκευής Τραπεζοϋντος). Κρυπτοφέρης καί Έσκοριάλ. Νέα
πλήρης έκδοσις μετ' εισαγωγής, υποσημειώσεων καί κριτικού υπο
μνήματος. Τόμος πρώτος μετά 32 αυθεντικών εικόνων έκτος κειμέ
νου. ’Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκον A. Ε. [1941].
Σελ. νοτ'-\-272.

'Ο κ. Π. Καλονάρος επιχειρεί εις τον άνωτέρα» τόμον νέαν έκδοσιν
τής διασκευής τής ’Άνδρου τοΰ έπους τοΰ Διγενή ’Ακρίτα, προτάσσει δέ
τής έκδόσεως εκτενή εισαγωγήν, εις τήν οποίαν, άφοΰ γράψη ολίγα τινά
περί τοΰ ποιοι ήσαν οι άκρϊται, πραγματεύεται συντόμως θέματα εκ των
άφοροόντων εις τό έπος τοΰ Διγενή. Μετά ταΰτα επιτάσσει βιβλιογρα
φίαν πρώτον μέν τών εκδόσεων τοΰ έπους καί τών περί αύτοΰ μελετών,
είτα δ’ άλλων κειμένων (ελληνικών καί ξένων) τά όποια έχουν σχέσιν
προς τό άκριτικόν έπος, καθό)ς καί βιβλιογραφίαν διαφόρων γενικών καί
ειδικών βοηθημάτων, περιοδικών δημοσιευμάτοον καί εγκυκλοπαιδικών
άρθρων. Τέλος δέ καταχωρίζει καί «χρονολογικόν πίνακα γεγονότων
άναφερομένων εις τους αγώνας τοΰ Έλληνισμοΰ κατά τών Αράβων ή
σχετιζομένων προς τό άκριτικόν έπος».
Ύπό τήν έκδοσιν τοΰ δημοσιευομένου κειμένου τής διασκευής τής
’Άνδρου ό συγγραφεύς παραθέτει κριτικόν υπόμνημα εις δυο μέρη διηρημένον καί εις μέν τό πρώτον καταχωρίζει τάς γραφάς τοΰ Α, τάς οποίας
δέν αποδέχεται εις τό κείμενον, εις δέ τό δεύτερον παραθέτει τάς γρα
φάς τής διασκευής Τραπεζοϋντος (=Τ) τοΰ άκριτικοΰ έπους. Κάτωθεν
τοΰ υπομνήματος ή τών υπομνημάτων τούτων παρατίθενται ποικίλαι πα
ρατηρήσεις διαφωτιστικαί τοΰ κειμένου. Εις τό τέλος τοΰ τόμου καταχω
ρίζεται Εΰρετήριον περιέχον όχι μόνον τάς λέξεις περί τών οποίων γίνε
ται λόγος εις τάς σημειώσεις, αλλά καί έκείνας αί όποϊαι περιέχονται εις
τούς στίχους τοΰ ποιήματος.
Διά να κρίνωμεν τήν προκειμένην εργασίαν τοΰ κ. Καλονάρου, πρέ
πει προηγουμένως νά εξετάσωμεν ποια ύπήρξεν ή πρόθεσίς του έπιχειροΰντος τό κρινόμενον δημοσίευμα. Καθό)ς ό ίδιος ό συγγραφεύς λέγει
εις τον πρόλογον τοΰ κρινομένου έργου (σελ. ε'), τούτο «δέν προορίζεται
μόνον διά τούς έρευνητάς φιλολόγους . . . , αλλά καί διά τό μορφωμένον
κοινόν», συγχρόνως δέ (σελ. ζ') τήν έκδοσιν αυτού θεωρεί ώς «μίαν εκ
λαϊκευτικήν έκδοσιν χωρίς αξιώσεις καί ταύτοχρόνως μίαν συμβολήν όφειλομένην ... εις τήν επιστημονικήν προσπάθειαν ενός μόνου έρευνητοΰ, ό όποιος είχε νά φέρη εις πέρας . . . τό δυσχερέστατον πρόβλημα
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τής άποκαταστάσεως τοϋ κειμένου», άφ’ ετέρου δέ αλλαχού (σελ. ε') νο
μίζει δτι δεν είναι δυνατή κριτική έκδοσις των διασκευών τοΰ άκριτικοϋ
έπους, διότι (σελ. ζ') «εις τά έργα τής δημώδους φιλολογίας είναι δύσκολον να έφαρμοσθώσιν αύστηρώς οί κανόνες τής κριτικής τής κλασσικής
φιλολογίας» καί ότι «το έργον τοϋτο προορίζεται κυρίως δια τό κοινόν
καί ούχί διά τούς ειδικούς»' ομολογεί δ’ εξ άλλου αλλαχού τοϋ προλό
γου (σελ. ς') δτι τό κείμενον τής παραλλαγής τής ’Άνδρου «διορθοΰται ή
συμπληροϋται κατ’ αρχήν μέν υπό τής αυτής διασκευής, εις έξαιρετικάς
δέ μόνον περιπτώσεις καί υπό άλλων κειμένων».
Έκ τών είρημένων εξάγεται δτι ό συγγραφεύς άφ’ ενός μέν νομίζει
δτι δεν επιχειρεί κριτικήν έκδοσιν τής διασκευής τής’Άνδρου, άφ’ ετέρου
δέ ομολογεί δτι άποκαθιστφ, διορθιόνει κλπ. Αί βεβαιώσεις αύται τοϋ
συγγραφέως προέρχονται άναμφισβητήτως έκ τού γεγονότος δτι έπιχειραίν
τήν έκδοσιν δεν είχε σαφή έννοιαν τοϋ περιεχομένου τοΰ δρου «έκδοσις
κριτική κειμένου», καθιυς καί τών άπαιτήσεων τάς οποίας ή κριτική έκδοσις προβάλλει εις τον φιλόλογον εκδότην. Άλλ’ ας ίδωμεν τί κάμνει ό
συγγραφεύς έν τή πράξει.
Δεν είναι ολίγα τά χωρία εις τά όποια ούτος διορθιόνει τό κείμενον,
δχι δέ όλιγώτεραι αί περιπτιόσεις εις τάς οποίας καλώς πολλάκις εισάγει
εις τό κείμενον τής διασκευής Α στίχους έκ τής παραλλαγής Τ. Έν τή
πράξει επομένως, παρ’ δλα δσα λέγει εις τον πρόλογον αυτού, έπιχειρεΐ
κριτικήν έκδοσιν τής παραλλαγής. Καί όντως αν έσκόπει νά δημοσίευση
λαϊκήν ή έκλαϊκευτικήν τού κειμένου έκδοσιν ώφειλε νά άναδημοσιεύση
πιστώς τήν προηγουμένην αυτού έκδοσιν καί νά συνοδεύση αυτήν διά
τών άπαραιτήτων σχολίων προς κατανόησιν τοϋ κειμένου υπό τοϋ άναγνώστου. Άλλ’ έφ’ δσον παρεισάγει εις τό έκδιδόμενον κείμενον στίχους
έξ άλλης διασκευής ή διορθιόνει στίχους τής έκδιδομένης έπιχειρεΐ έργον
κριτικού εκδότου, διά τό όποιον, δυστυχώς, δέν ήτο έπαρκώς παρεσκευασμένος. Τοϋτο θά δειχθή διά τών κατωτέρω παρατηρήσεων.
Βασικόν σφάλμα τοΰ κ. Καλονάρου είναι δτι δέν διώρθωσε τό κεί
μενον έκεΐ δπου ή διόρθωσις ήτο δχι μόνον προφανής άλλά καί επιβε
βλημένη. Πρόκειται περί τών περιπτώσεων πολλών στίχων έκ τών ο
ποίων άναφέρω τούς επομένους : στίχ. 92 γράφε νά μη, 96 γράφε κλεί
δωνε, 112 γράφε ’ς πάσαν, 131 γράφε επεγινώσκετο, Γ>9 γράφε ’Πό τά
καί πβ Α 215’πό την πολ,λην αγάπην, 144 γράφε ενεντράνισεν, 164 «κρα
τεί τ όζον, 222 γράφε νπνο, 297 άπέατειλε καί, 289 γράφε έπηρε. Θά ώδήγει δέ τον έκδότην εις τήν άνάγκην τών διορθώσεων τούτων καθώς καί
άλλων άναλόγων άλλοτε μέν αυτή αϋτη ή άνάγκη τοϋ μέτρου (εις άς πε

ριπτώσεις άναμφισβητήτως δέν θά παρέβλεπεν αυτό ό ποιητής, δπου δη
λαδή πρόκειται περί εισαγωγής τύπου τίνος λέξεως υπό άντιγραφέως),
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οίλλοτε δέ ή παραβολή προς την διασκευήν τής Τραπεζοϋντος. "Ορα τάς
περιπτώσεις λ. χ των στίχων 499 (γράφε κατά τό Τ ον μη οννέβη τούτο),
501 (γράφε κατά τήν αυτήν παραλλαγήν εΐχετε προοεγγίαεΐ).
Γεννάται εξ άλλου τό ζήτημα αν καλώς ό εκδότης εις πλεΐστα ση
μεία τοΰ έκδιδομένου κειμένου παρενέβαλε στίχους έκ τής διασκευής Τ
εις τό κείμενον τής διασκευής Α. Γεγονός είναι δτι, παρά τήν μεγάλην
προς άλλήλας συγγένειαν των παραλλαγών Α καί Τ τοΰ άκριτικοΰ έπους,
ή φράσις εκατέρας είναι τόσον διάφορος τής φράσεο^ς τής άλλης παραλ
λαγής, ώστε πρέπει νά εϊμεθα βέβαιοι δτι, αν παρεμβάλωμεν μεταξύ στί
χων μιας διασκευής, καί εκεί ακόμη δπου στίχος ή στίχοι ελλείπουν, στί
χον ή στίχους εξ έτέρας διατρέχομεν τον κίνδυνον νά θέσωμεν υπό τήν
γραφίδα τοΰ συγγραφέως τής προότης διασκευής φράσεις τάς οποίας εκεί
νος ουδέποτε πιθαναίτατα έγραψεν ’Άλλη βεβαίως είναι ή περίπτωσις
κατά τήν οποίαν άποκαθιστώμεν μίαν καί μόνην λέξιν ή καί τύπον λέξεως ή καί παραλείπομεν λέξιν βοηθούμενοι έξ έτέρας διασκευής εις πα
ράλληλα χιορία των διασκευών. Τό αυτό δύναται βεβαίως νά ίσχύση προκειμένου καί περί ενός ή καί περισσοτέρων στίχων παρεμβαλλόμενων με
ταξύ στίχων συγγενούς παραλλαγής αν οί παρά τό υποτιθέμενον κενόν
στίχοι άμφοτέρων των παραλλαγών είναι αυτούσιοι ή σχεδόν αυτούσιοι.
Άλλα φανερόν εις τήν έκδοσιν τοΰ κ. Καλονάρου είναι δτι δ συγγραφεύς
δχι πανταχοϋ άλλ’ εις πολλά σημεία τοΰ κειμένου φαίνεται έπιζητών μό
νον τό νόημα τών θεωρουμένων ώς παραλειφθέντων στίχων νά συμπληρώση, ούχί δέ νά άποκαταστήση τήν μορφήν τοΰ έ'ργου, τής διασκευής
ενταύθα. Άλλ’ δτι δεν πρόκειται τότε περί «έκδόσεως», αλλά περί αυ
τοσχεδίου κατασκευάσματος είναι εις πάντα έμπειρον τών ζητημάτων
τούτων φανερόν.
Βασικήν ωσαύτως άντίρρησιν έχομεν ώς προς τον διχασμόν τοΰ κριτικοΰ υπομνήματος. Ώς καί έν αρχή τής βιβλιοκρισίας έλέχθη, δ κ. Kuλονάρος εις μεν τό πρώτον μέρος τοΰ κριτικού υπομνήματος, τό καί ίσχνότερον, παραθέτει τάς μή άσπαστάς ύπ’ αυτού γενομένας γραφάς τοΰ Α,
εις δέ τό δεύτερον τάς παραλλαγάς τοΰ Τ. Καθ’ ημάς δ εκδότης ώφειλε
νά άποφύγη τον διχασμόν τούτον καί ή νά παράθεση παρά τάς μή άσπα
στάς γινομένας γραφάς τοΰ Α τάς διαφόρους γραφάς τοΰ Τ (αν ή συγγέ
νεια τώιν δύο διασκευών ήτο τοιαύτη ώστε νά έπιτρέπη τό πράγμα τούτο
εις τον εκδότην ή —τό προτιμότερον καθ’ ημάς—νά δημοσιεύση παραθέτων άντιστοίχως καί παραλλήλως τάς δύο διασκευάς καί είδικιότερον τά
αντιστοιχούντο αυτών χωρία, ώς έπραξε προκειμένου περί τοΰ Χρονικού
τοΰ Μορέως δ εκδότης αύτοΰ Schmitt. Άλλ’ δτι τό άλλως ούχί επαινε
τόν σύστημα τοΰ συγγραφέως παρέχει έν οίκονομίφ χώρου καί τάς δύο
διασκευάς είναι άναμφισβήτητον.
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Χαρακτηριστικόν τής μειονεκτικότητος τοϋ ούτω διαρθρουμένου κρι
τικού υπομνήματος είναι δτι ό μελετητής αυτού διά νά εύρη πολλάκις
την δικαιολογίαν διορθώσεως γινόμενης υπό τού εκδότου επί τή βάσει
γραφής τού Τ δεν πρέπει νά άνατρέξη μόνον εις την μη αποδεκτήν γενομένην γραφήν τού Τ, ή οποία πιθανώς ϋπηγόρευσε και έστήριξε τήν διόρθωσιν. Παρουσιάζεται δέ διά τού διχασμού τούτου καί τό έτερον άτοπον,
δτι αί παραλλαγαί τοϋ Τ παρατίθενται μέ άρίθμησιν ήν φέρουν οί άντίστιχοι στίχοι τής διασκευής Α.
’Αλλά και άλλα σημεία εις τά οποία δεν δΰναται νά συμφωνήση τις
κατ’ αρχήν προς τον κ. Καλονάρον είναι τά εξής : Παρά τούς αριθμούμένους στίχους τής διασκευής Α παραθέτει ούτος εντός παρενθέσεο>ς,
διά νά δείξη τήν αντιστοιχίαν, άνά είκοσι τήν άρίθμησιν των αντιστοι
χούνται στίχα>ν τής διασκευής Τ, άλλ’ οϋτω άτόπως εισάγει παρά τό κεί
μενον τού Α άρίθμησιν ετέρου κειμένου. ’Αλλά καί ενταύθα εξοικονο
μεί χώρον δ συγγραφεύς, διότι άλλως θά ώφειλε νά καταρτίση μακρότατον πίνακα αντιστοιχίας τών στίχων τών διασκευών Α καί Τ.
Άλλ’ αν ό κ. Καλονάρος, κατά τά είρημένα, δεν έφερεν εις ευτυχές
πέρας τήν ύπ’ αυτού άναληφθεΐσαν επεξεργασίαν καί άποκατάστασιν
τού κειμένου τής διασκευής Α τοϋ άκριτικοϋ έπους-, δμως αξιοθαύμαστος
όντως είναι διά τήν πλουσιωτάτην συγκέντρωσιν πληροφοριών, παραλ
λήλων καί συναφών χωρίων διαφόριυν κειμένων, γνωμών νεο^τέρων ερευ
νητών επί συζητουμένων ζητημάτων ή λέξεων σχετιζομένων προ τό έπος
τοϋ Διγενή, συγκέντρωσιν τήν οποίαν μετά περισσής φιλοπονίας έπεδίωξε καί επέτυχε. Πρέπει νά τφ εΐμεθα εύγνώμονες, διότι ασφαλώς κατό
πιν μακροτάτου μόχθου παρέχει πλείστας δσας άφορμάς καί πλεΐστα
δσα βοηθήματα εις τούς έρευνητάς, άσπαζομένους ή μή τάς ύπ’ αυτού
προκρινομένας ή προτεινομένας γνώματ, νά προχωρήσουν εις τήν έρευναν
προς διαλεύκανσιν τών ποικίλων ζητημάτων, τά όποια προβάλλει προς
λύσιν τό έπος τού Διγενή ’Ακρίτα.
Ε. ΚΡΙΑΡΑΣ
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