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σαφώς ύπερτριάκοντα απροκατάληπτοι κριτικαι τοϋ διεθνούς Ιπιστημονικοΰ 
κόσμου χ. Κατά πόσον δε «ή έλλειψις επιστημονικής μεθόδου μειώνει σημαν- 
τικώτατα την χρησιμότητα τού βιβλίου» —όπως ό κριτής τής Λαογραφίας 
θέλει νά πιστεύση — δύναται νά συναχθή εύχερώς, δταν ληφθή ύπ’ ό'ψιν δτι 
τό βιβλίον Ιτιμήθη δι’ ενός εκ τών καλυτέρων βραβείων τής παρά τή Σορ- 
βώνη Εταιρείας Ελληνικών σπουδών2.

ΒΕΝΕΤΙΑ Λ. ΚΩΤΤΑ

Dr Sitsa Karaiskakis, Das Lehrgediclit Λόγοι διδακτικοί τοϋ πατρδς προς 
τον νίδν von Markos Depharanas 1543. (Λαογραφία τόμ. ΙΑ', ο. 1-66).

Τοϋ ανωτέρω διδακτικού ποιήματος (στίχ. 788), δπερ επανεκδίδεται ήδη 
επί τή βάσει κωδικός τού Μονάχου ύπό τής έκδότιδος, προτάσσονται μακρά 
γερμανιστί προλεγόμενα, έν οϊς αϋτη πραγματεύεται περί τοϋ ύπ’ αυτής χρη- 
σιμοποιηθέντος κωδικός, ως καί περί τού βίου καί τών έργων τοϋ ποιητού, 
συγκρίνουσα στίχους τοϋ εκδίδομένου ποιήματος προς άλλα συγγενή κείμενα. 
Μετά τον πρόλογον καταχωρίζεται κατάλογος τών έργων, άτινα συνεβουλεύθη, 
έν τέλει δε τοϋ κειμένου πίναξ τών έν τώ ύπομνήματι συζητουμένων λέξεων.

Τό κείμενον, δπερ συνοδεύουν πλούσιαι υποσημειώσεις γραμματικαί, 
κριτικαι καί ερμηνευτικοί, έπίσης γερμανιστί, έχει μετά προσοχής έκδοθή, 
καίτοι δ αναγνώστης θ’ άπήτει προσοχήν μεγαλυτέραν ώς προς τόν τονισμόν 
καί καθόλου τήν ορθογραφίαν πολλών λέξεων. 'Γούτο, έννοεΐται, δεν μειώνει 
τόν δίκαιον έπαινον διά τήν ενσυνείδητον έκδοσιν, διά τήν οποίαν οφείλον
ται χάριτες είς τόν διδάκτορα Καραϊσκάκι.

Καί έχει μεν καθόλου έπιτύχει κατά τήν έκδοσιν ή έκδότις, διέλαθον 
δμως τήν προσοχήν της καί τινα, εις μερικά δ’ έξ αυτών ας έπιτραπή νά έπι- 1

1 Τών καθηγητών Πανεπιστημίου: L. Brehier Revue des Etudes anciennes, 
Paris, τόμ. 34,3, σελ. 339 κέ. Έπίσης τοϋ ίδιου, Journal des Savants 8, σελ. 249-260. 
Ν. J ο r g a, Revue historique du sud-est europeen, Bucarest, Juill. - Sept. 1932. G. 
Cohen, Nouvelles Litteraires, 4 Juin 1932, Paris. J. Ebersolt, Revue des Etudes 
grecques , Paris 1932, σελ. 425-426. N. Banescu, Revue de l’Est et du Sud-est, 
Paris N° 3-4 1933. L. Cataudella, Athenaeum Pavia, Janvier 1932. Pierre 
Waltz, L’Acropole, Paris 1932, σελ. 234-237. A. Salac', Archiv orientalni, Prague, 
τεΰχ. VI, 1, σελ. 311-312. R. Cantarella, prof. Napoli, D i onys o Siracusa III, 
5-6 1933. R. Draguet, Revue beige de philosophie et d’histoire XII1/2, και άλλων.

! Πρβλ. τα πρακτικά της απονομής τοΰ βραβείου έν Revue des Etudes grecques, 
τόμ. 46 (1933).
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508 Δη μ. I. Γεωργακα

στήσω την προσοχήν των αναγνωστών διά τών κατωτέρω ολίγων παρα
τηρήσεων μου.

δτι τον μονάχον νίόν και ακριβόν τον έχω 
στ. 8 νά βάλω στράταν κι αρετήν βούλομαι και ξετρέχω

Άναγνωστέον ίσως: νά βάλω ’ς στράταν... "Οχι όριθώς, νομίζω, 
έπεξηγεΐ ή έκδότις εν ύποσημ. «δτι βούλομαι νά ξετρέχω νά βάλω στράταν 
κι αρετήν εις τον μοναχόν υιόν τον όποιον εχω», δεχόμενη παράλειψιν τής 
προθέσεως εις (εις τον μοναχόν υιόν). Καί παρελείφθη μέν πράγματι 
ή πρόθ., άλλ’, άφοΰ λέγομεν καί σήμερον «τον έβαλε σέ καλή στράτα», 
«μπήκε σέ καλό δρόμο» κ.τ.δ., όφείλομεν νά δεχθώμεν δτι παρελείφθη αϋτη 
έκτου νά βάλω (’ς)· στράταν κι αρετήν καί τούτο, διότι, ως είναι 
γνωστόν, δεν προφέρομεν τό διπλοϋν σίγμα (ς’ στράταν), δπως ακριβώς άνα- 
γινώσκεται μέν έν στ. 74 «μέσ’τά φυλλοκάρδια σου», δέον δμως νά μετα
γραφή: με σ’ ’ς τά. Ή προσπάθεια τής έκδ. νά δικαιολογήση τήν γνώμην 
της, δτι τό εις παρελήφθη έκ τοΰ τον μοναχόν υιόν, δέν ευοδοΰται, 
ώς δεικνύουν καί τά ύπ= αυτής προσαγόμενα παραδείγματα, δυνάμενα, ως 
έχουν, νά έρμηνευθοΰν.

17 Λοιπόν ή πρώτη δασκαλιά εις τον θεόν τον κτίστη 
και του παντός δημιουργό νά σέβεσαι με πίστι.

Ώς γνωστόν, λέγεται, σέβομαι τινα, δχι εις τινα. Ό στίχος 17 πρέπει 
νά διορθωθή ώς εξής·

Λοιπόν ή πρώτη δασκαλιά εϊν’: τον θεόν τον κτίστη

103 Όταν θάρρη δ παιγνιτης καθίσει έντυμένος,
θωρεΤς τυν(ε) δλόγυμνον και κάθεται ώργισμένος.

Τό χωρίον νοσεί. Νομίζω δτι γραπτέον

“Οταν θάρρη δ παιγνιτης, καθίζει έντυμένος,

ό δέ νους έχει ώς εξής' 6 παίκτης θαρρών καθίζει ενδεδυμένος ΐνα παίξη, 
άλλ’ έπειτα, ένεκα τών απωλειών, πλήρης οργής καί ολόγυμνος παραμένει. 
Εννοείται δτι ή γλώσσα τοΰ ποιητοΰ δέν είναι ομαλή, δπως καί εις άλλους 
στίχους φαίνεται.

135 Δίδε από τό έχει σου εις τους ιΦυλακωμένους
’ς αύτείνονς τους άμπόρετους και τους έλυπημένους.

Ή έκδότις τήν μετοχήν θυλακωμένους άποδίδουσα διά τοΰ Bettler 
ανάγει είς τό παρ’Ήσυχίω θυλακίζω, δχι όρθώς. Τό ορθόν έχομεν’, εάν
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άναγνώσωμεν φυλακωμένους' οί φυλακισμένοι δέ πράγματι ήσαν πάν
τοτε καί είναι ελεεινοί καί άθλιοι, διά τοΰτο δέ καί μέχρις αυτών εκτείνει τάς 
φροντίδας της ή κοινωνική πρόνοια καί ή φιλανθρωπία.

142 άν έν’ γυμνός χρειαζόμενος, αύτεινον νά τον ντνσης.
Ρωμαιό, άλλο γένος κι αν είπής, μόν’ χριστιανός ας εναι, 
ό,τι κι αν δώσης διά τον Χριστόν, διά την ψυχήν σου εναι

Δέον νά στίξωμεν
. . . αυτεινον νά τον ντνσης,

Ρωμαιό, άλλο γένος κι αν είπής, μόν’ χριστιανός ας εναι' 
ό,τι κι αν δώσης....

229 Τρώγε νά ζής και μηδέν ζής ον δεν νά τρως σαν χοίρος.

Γράφε: ουδέ νά τρως (= μηδέ νά τρώγης...). Ή έννοια: νά μή ζής 
μηδέ νά τρώγης ως χοίρος.

Νά φα, νά πιή και κοιμηθή τινάς με δίχως κόπους,
236 εις μιό τον φέρνει δ λογισμός πολλούς διαβόλους τρόπους.

Γραπτέον όρθώς .ί . (’ς) πολλούς διαβόλου τρόπους.
Τό ’ς (= εις), παρελείφθη, διότι προηγοΰμενον ήκοόετο τό τελικόν ς τοΰ 

λογισμός· διάβόλδυ τρόποι θά έσήμαινε τότε διαολιές, δπως λέγομεν 
σήμερον.

262 καί την Σωσάνα μέ τιμήν αύτήν[ην] νά την άφήαουν

’Ίσως όρθότερον άναγνωστέον: αύτείνηνα [τή] ν’ αφή σου ν.

450 όμηρός τον κοίιαξε καλά τό πό&εν γεννημένος.

Άνάγνωθι: πόθ’ έν’ γεννημένος. Τό πόθ’ = πόθε=πόθεν.

°Ομως ας σκοπήσω μεν τέτοιαν πολνλογία(ν),
508 διατί έν’ κακή καί αν είπώ ϋελήατε ατυχία.

Ή έκδότις σημειώνει «508 θελήστε —venn Sie wollen, eine rlieto- 
risclie Art der Rede»' άλλ’ είναι δυνατόν ν’ άποτελή ρητορικόν είδος αλλό
κοτος φράσις, σημαίνουσα: «διότι ή πολυλογία είναι κακόν πράγμα καί, αν 
είπώ, άν θέλετε ατυχία»;

Τό χωρίον άναγνωστέον όρθώς ... κι, αν είπώ, ·&έλ' είσται ατυχία.
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610 Δημ. Ίω. Γεωργακα, Βιβλιοκρισία.

Περί τής συντάξεως τοΰ θέλω + άπαρεμφ. πβ. 460 θέλ’ εισθαι πάντα 
μετά σέ, 716 θέλ’ εισθαι πάντας μαλωτά.

Λοιπόν &ν τύχη δεύτερον εις τον ζυγόν νά πέοης,
556 κάμε κουτάλες δυνατές νά μην το παρα&έσης.

Λαμβάνων ύπ’ ό'ψιν τά χωρία
στ. 276 και εις τον ζυγόν τής γυναικός τον σφόνδυλο νά δέσης
καί στ. 482 εις τον ζυγόν τής γυναικός ό'ποΰ ’σαι δεδεμένος,
προτείνω ^νά άναγνωσθή: .. . νά μην τον παραδέσης (έννοουμέ- 

νου: τον ζυγόν).
Έν στ. 587 πρέπει νά στίξωμεν (αντί κόμματος)

Η Μέδαια (γρ. Μέδεα) διά τον Γιαοόν τό τι πράγμα εποίκε!

Ίδές αύτεΐνο τδκαμε αύτείν’ ή ’Ολυμπιάδα,
674 τ’ άνδρός της κάμνει κέρατα μεγάλα οάν λαμπάδα.

Νοητή είναι ή φράσις- πβ. καί τήν φρ. τοΰ κάνει απιστίες. “Ισως 
ό'μως ή πανελλήνιος σημερινή χρήσις επιβάλλει βελτίωσιν λέγεται δηλ., ώς 
γνωστόν, τοΰ βάνει τά κέρατα ή τοΰ τά βάνει, ήτοι τά έμπηγνΰει τρόπον 
τινά εις τό μέτωπον, τά εμφυτεύει (πβ.κέρατα ξεφυτρώνουν, κέρατα θέλουν 
φυτρώσει εν ύποσημ. εις στίχ. 436). Κατά ταΰτα ίσως ό ποιητής νά έγραψε.

τ’ άνδρός της βάνει κέρατα μεγάλα οάν λαμπάδα 

704 γυναίκα μηδέν θαρρεντης, μ’ αύτη μηδέν κοιμάοαι.

Συμβουλή «μ’ αΰτη μηδέν κοιμάσαι» (ήτοι νά μή κοιμάσαι μέ γ.) δεν 
είναι νοητή, δταν ό λόγος είναι περί εμπιστοσύνης προς τάς γυναίκας. Ή 
έννοια είναι: μηδεμίαν έχε εις γυναίκα εμπιστοσύνην, μηδ’ αν συγκατα- 
κλίνεσαι μετ’ αυτής. Άναγνωστέον λοιπόν: μηδ’ αν κοιμάσαι.

ΔΗΜ. 1Ω. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
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