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1. Ή συλλογή τοΰ Theodor Kind (1833)

Ό Θεόδωρος Κίνδ (1799-1868), γερμανός, φιλέλλην, έσπούδασε κατ' αρχάς
τό δίκαιον, ειτα δέ άπό τού 1821, διαμένων έν Λειψία, ήσχολήθη καί μέ τήν νεοελ-
ληνικήν γλώσσαν, τήν σύγχρονον ίστορίαν τής Ελλάδος καί γενικώς τήν φιλολο-
γίαν καί δή τήν δημώδη καί προσωπικήν ποίησιν αύτής. Ούτα>ς ό Kind, γνώστης
τής ελληνικής καί τών συγχρόνων του φιλολογικών έν γένει ζητημάτων τής Ελλάδος,
έξέδωκεν αυτοτελώς έργα, τά όποια περιέχουν συλλογάς δημοτικών φσμάτων, ποιή-
ματα συγχρόνων του ελλήνων ποιητών, φιλολογικά θέματα καί ιστορίαν τής ελλη-
νικής έπαναστάσεως.

Tcô 1827 έδημοσίευσε τό πρώτον ποιητικήν συλλογήν του1' εΐς τήν οποίαν
περιέλαβε 18 δημώδη άσματα καί 6 προσωπικά ποιήματα. Άργότερον, τφ 1831,
έξέδωκε δεύτερον έργον του περί συγχρόνων τότε φιλολογικών ζητημάτων τών 'Ελ-
λήνων καί μάλιστα περί τής ποιήσεως τοΰ Σούτσου κ.ά.2'· είτα μετά διετίαν, τω
1833, νέαν συλλογήν δημωδών ασμάτων καί λογίων ποιημάτων, άργότερον δέ καί
άλλα έ'ργα του (άνθολογία δημωδών ασμάτων κλπ.)3'

') Τραγωδία τών νεωτέρων 'Ελλήνων, συλλεχθέντα καί μεταφρασθέντα είς τά γερμα-
νικά καί έξηγηθέντα διά σημειώσεων ύπό Καρόλου Θεοδώρου Κίνδ. Neugriechische Volks-
lieder, gesammelt und mit deutscher Ûbersetzung, nebst Sach - und Worterklârun-
gen, herausgegeben von Karl Theodor Kind in Leipzig. Grimma, bei Carl Friedrich
Gôschen Beyer, 1827. (Eunomia, Dritter Band). [8°v μικρ. σελ. 150+XXXII].

*) Beitrâge zur besseren Kenntniss des neuen Griechenlands in historischer,
geographischer und literarischer Beziehung, von Dr. Theodor Kind. Neustadt a.d. O.
1831, bei Johann Karl Gottfried Wagner, [σχ. 8, σελ. 281+XXII].

3) Βλ καί Ν. Γ. Πολίτου, Βραχεία σημείωσις περί τών προγενεστέρων συλλογών ελλη-
νικών δημοτικών φσμάτων. Νεοελλ. 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870) σ. 66 άρ. 3.
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Ή δεύτερα, ώς άνω, συλλογή, δηλαδή ή τού έτους 1833, φέρει τίτλον :
«Τραγωδία τής νέας 'Ελλάδος, εθνικά και άλλα, τά μεν τυπωμένα πρότερον, τά
δ' ατύπωτα. Με προλεγόμενα και σημειώσεις εκδοθέντα υπό Θεοδώρου Κίνδ.—
Neugriechische Poesieen, ungedruckte und gedruckte, mit Einleitung und
sowohl Sach-als Wort- Eckldrungen herausgegeben von Dr. Theodor Kind.
Leipzig, in der Dyk'schen Buchhandlung i8jj. [σχ. 16. σελ. XXVIII + 94.].

Είς τήν συλλογήν καί έκδοσιν ταύτην δημοτικών τραγουδιών τών 'Ελλήνων,
ώς καί είς τήν έκδοσιν τής προηγουμένης συλλογής τού έτους 1827, πιστεύω δτι
εκινήθη ό Kind έκ τής εκδοθείσης κατά τό 1824- 25 υπό τοΰ Cl. Fauriel συλλογής
δημωδών ασμάτων τής Ελλάδος εις δύο τόμους, ήτις μετεφράσθη αμέσως τφ 1825
εις τήν γερμανικήν καί εξεδόθη είς δύο τόμους: α ) υπό τοΰ Wilhelm Millier
(Neugriechische Volkslieder, gesammelt und herausgegeben von C. Fauriel.
Ûbersetzt... von— Leipzig 1825. Zwei Theile)· β') υπό ανωνύμου, ομοίως εις
δύο τόμους, μέ τόν τίτλον : Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der
Neugriechen. Erster Band. Zweiter Band. Coblenz bei Jacob Hôlscher, 1825)1.

Εις τήν, ως ανωτέρω, τώ 1833 δημοσιευθεΐσαν συλλογήν τοΰ Kind, περί ής
θά γίνη λόγος ενταύθα μόνον ώς προς τόν καταρτισμόν μέρους τών περιεχομένων
δημωδών ασμάτων, περιέχονται (σελ. 1-16) τά κάτωθι έν συνόλω δημοτικά ασματα.

I Τοϋ 'Ολύμπου [ = τοΰ 'Ολύμπου καί τού Κισσάβου]2*

II. Έλευθέρωοις τής γυναικός τον Αιάκου [ = τής Λιάκαινας].

III. Ό αναγνωρισμος [ = Ό γυρισμός τοΰ ξενιτεμένου].

IV. Ή ώραία τοϋ κάστρου [ = τοΰ Κάστρου τής Ώριας],

V. Τον Αήμον (αρχ.: Αυτά τά μάτια Δήμο μ' τ' ευμορφα).

VII. Χελιδόνισμα.

VIII. [Περπερούνα].

IX. Τραγώδιον τοϋ γάμου [ = Φεγγάρι μου βασίλεψε, να πάη ό νιος όπ'αγαπά ]
(αρχ. : φεγγάρι μου βασίλευσε, κατέβα παρακάτω).

Χ Τοϋ αύτοϋ [=Κέρασμα δούλου- πέφτει τό ποτήρι είς τά γόνατα τής κυράς.

XI [Κυνηγός καί Πέρδικα].

'Η λοιπή ποιητική ύλη αποτελείται έκ ποιημάτων συγχρόνων τού Kind ελλή-
νων ποιητών, ώ; τοΰ Γεωργίου Σακελλαρίου 'ιατρού εκ Κοζάνης, τού 'Αθανασίου
Χριστοπούλου, τοΰ 'Ανδρέου Κάλβου κ. ά.

1 Διά πλείονα περί τών δύο τούτων εκδόσεων βλ. Δημ. Πετρόπονλον, είς σ. 74 ■ 75 τοϋ
παρόντος τόμου.

2) Εντός αγκυλών αναγράφονται οί τίτλοι τών φσμάτων, μέ τούς όποιους είναι σήμερον
συνήθως γνωστά.
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Εις τά κείμενα ταύτα, ποιήματα καί δημώδη άσματα, άκολουθούν άπό σ.
46-65 σημειώσεις τοΰ Kind ερμηνευτικά! καί πραγματικα! ώς καί λεξιλόγιον (σ.
66-94) μεθ' ερμηνείας άντιστοίχως εκάστης λέξεως εΐς τήν γερμανικήν κα! γλωσσι-
κών σημειώσεων εΐς τάς διαλεκτικάς λέξεις.

Ώς ήδη ε'ίπομεν, θά έξετάσωμεν ένταύθα έκ τών περιεχομένων τής συλλογής
ταύτης ζητήματά τινα σχετικά μόνον πρός τά έν αύτη δημοτικά τραγούδια καί συγ-
κεκριμένως πρός τό πρόσωπον, τό όποιον έπρομήθευσεν εΐς τόν Kind δημώδη
άσματα καί έβοήθησεν ούτως εΐς τόν καταρτισμόν τής συλλογής, ώς καί εΐς έρμη-
νευτικήν έπεξεργασίαν τινών τών κειμένων τούτων καί μάλιστα τών δημοτικών,
καθ' όσον ό ίδιος ό έκδοτης άορίστως μόνον άναφέρει περί τοΰ προσώπου αυτού χωρίς
καί νά τό όνομάζη1'. Ούτως ό Kind (σ. 47) εΐς τό έρμηνευτικόν του σημείωμα διά
τό έν σελ. 1-2 δημώδες <|σμα τοΰ μαλώματος τών βουνών 'Ολύμπου καί Κισσάβου
σημειώνει ότι τούτο άνεκοινώθη εΐς αυτόν ύπό "Ελληνος έξ 'Ολύμπου 3), χωρίς όμως
καί νά άναφέρη τό όνομα τοΰ "Ελληνος τούτου. Όμοίως καί περί τοΰ έπάσματος
κατά τό μαγικόν έ'θιμον τής Περπερούνας (σ. 13, άρ. VIII) λέγει ό Kind (σ. 51)
ότι άνεκοινώθη τούτο εΐς αύτόν ύπό "Ελληνος, μαζί δέ μέ τό ασμα καί περιγραφή
τοΰ έθίμου τούτου 3).

Τό ζήτημα τούτο, δηλαδή ποίος ήτο ό έξ 'Ολύμπου έ'λλην, όστις άνεκοίνωσεν
εις τόν Kind τό άσμα τούτο τοΰ μαλώματος τών βουνών 'Ολύμπου καί Κισσάβου,
πλην δέ τούτου καί άλλα άσματα, ώς θά δειχτίή κατωτέρω, έ'τι δέ καί τό ζήτημα τοΰ
τόπου τής προελεύσεως άρκετών έκ τών δημωδών τούτων ασμάτων, διαφωτίζουν
δύο πρός τόν "Ελληνα τούτον έπιστολαί τοΰ Θεοδώρου Kind, αί όποΐαι είναι σχε-
τικαί πρός τήν συλλογήν του ταύτην.

Αί έπιστολαί αύται άπευθύνονται πρός τόν Σοφοκλή Οΐκονόμον (1809-
1877), υίόν τοΰ πολλού Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων.

Ό Σοφοκλής ούτος έγεννήθη εΐς Τσαρίτσανην παρά τήν 'Ελασσόνα τής Θεσ-
σαλίας, έσπούδασε τήν ΐατρικήν εΐς Βιέννην καί Βερολΐνον και έταξίδευσεν εΐς

Διά τά προσωπικά μόνον ποιήματα σημειώνεται εις τά σχόλια εκάστου ή πηγή καί
ενίοτε ό άνακοινώσας τό ποίημα, εξαιρέσει τοΰ ύπ' αριθμ. XII διά τό όποιον άναφέρει ό Kind
(σ. 54) δτι τό κατέγραψεν ό 'ίδιος έν 'Ελλάδι.

...das [ = Gedieht] ich iibrigens ganz unverândert, so wie ich es von einem
Griechen von Olympos selbst erhalten, mitgetheilt habe.

3) Ein Grieehe selbst hat mir, mit dem Gediehte, auch die nachstehende Erklà-
rung mitgetheilt.

"Εν σελ. 56 άναφέρει έπίσης δτι έλαβε καί τά ύπ' άριθ. XVII (Όδοιποροΰντος) καί
XVIII (Ξένου) (σ. 24-25), τά όποια θεωρεί, ορθώς, ώς μή δημοτικά.
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διάφορα επιστημονικά κέντρα τής Εύρώπης, μεταξύ τών οποίων καί εις Παρισίους,
όπου παρέμεινεν έπί χρονικόν διάστημα· τέλος δ'έπανήλθεν εις τήν Ελλάδα τώ 1834,
ένθα ήσκησε τήν ίατρικήν, συγχρόνως δ' άφιερώιΊη καί είς φιλολογικός γενικώς μελετάς.

Μετά τοΰ Σοφοκλέους Οικονόμου, πιΟαιώτατα άπό τοΰ χρόνου τών σπουδών
τοί', ό Kind είχε φιλικήν άλληλογραφίαν. Έκ ταύιης σώζονται δύο λίαν ένδιαφέ-
ρουσαι έπιστολαί έκ τοΰ έτους 1833, αί όποΐαι άπευθύνονται ύπό τοΰ Kind έκ
Λιψίας πρός τόν Σοφοκλή, διαμένοντα τότε εις Βερολίνον.

Αί έπιστολαί αΰται, τάς οποίας δημοσιεύομεν ένταύθα, άπόκεινται έν τή
'Ακαδημία 'Αθηνών εις τό άρχεΐον τής οικογενείας τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου
τοΰ έξ Οικονόμων1', τοΰ οποίου, ώς ελέχθη, υιός ήτο ό Σοφοκλής. Αΰται ευρίσκον-
ται εις τόν ύπ' άρ. XI φάκελον τής άλληλογραφίας τοΰ Σοφοκλέους καί ύπ' αύξ.
αριθμ. 18 καί 19 2).

Α'.

(Φάκελος XI, άρ. 18)

'Εκ Λιψίας την 16 Μαρτίου 1833

Φίλε,

"Ε/,αβα το γράμμα σον τής 23 τοΰ Φεβρουαρίου καί σοι ευχαριστώ διά τήν
καλοσν νην σου, δτι είσαι έτοιμος νά με βοηϋήσης κατά τήν συλλογήν ελληνικών τρα-
γουδιών, ήν μεν σκοπεύω. Μάλιστα σοι είμαι ύπόχρεως διά τά δύω τραγούδια, ά
μοί εκοινοποίησες, και σε παρακαλώ σφοδρότατα, άν εμπορής νά μοί κοινοποιήσν,ς
κ'άλλα εθνικά3' τραγούδια, νά τό κάμης δσον τάχιστα καί μέχρι τοΰ μέσου τοΰ
Απριλίου. — ΊΊροσϋετώ νΰν τά εξής.

α. Σέ παρακαλώ, νά μοί έξηγηϋής τάς λέξεις αϊ ευρίσκονται εν τοις δύω τρα-
γονδίοις σου, τουτέστιν' 'Αργαλειός, άπανδέχω, άπέκει, ραζακιός, πτωχολο-

') Βλ. περί τοϋ καταρτισμού τοϋ 'Αρχείου τούτου: Δ. Σ Μπαλάνου, Άρχεΐον Κωνσταν-
τίνου καί Σοφοκλέους Οικονόμου. Πρακτ. τής Άκαδ. 'Αθηνών, τόμ. 23 (1918) σ. 405 έξ.

Τό Άρχεΐον τοΰτο τών Οικονόμων, δωρηθέν είς τήν Άκαδημίαν ύπό τού Άλ. Πάλη (Βλ.
Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, τόμ. 23 (1948) σ. 417 καί 470, τόμ. 24 (1949), Γ' (Λόγοι) σ. 91, τόμ.
25 (1950) σ. 566), κατέταξα κατ' έντολήν τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας κατά τό άπό τοΰ Σε-
πτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1950 διάστημα, συνέταξα δέ καί γενικόν κατάλογον τών περιεχομένων
του. Είς τό έργον τοΰτο μέ έβοήθησαν προθύμως, διατεθέντες πρός τούτο ύπό τής 'Ακαδη-
μίας, οί υπάλληλοι: α) ή 'Ελένη Βουραζέλη - Μαρινάκου, καθηγήτρια, άπεσπασμένη είς τήν
ύπηρεσίαν τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου καί β) ό Πέτρος Πετρής, γραφεύς τοΰ 'Αρχείου τούτου.

Τών έπιστολών τούτων πρώτος κάμνει μνείαν ό Δημ. Μιταλάνος, ενθ' άν., τόμ.
23, σ. 416.

8) Μέ ήραιωμένα στοιχεία δημοσιεύονται αί υπογραμμισμένοι ύπό τοΰ Kind λέξεις.

8
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για, δαγκωματίτσα, Κονίαρος, γυαλιά, άμε, γάντσος, εΐα· — και να μοι είπής
αν γράφεται Έλία ή ' Ελη α, — έπειτα, ποια είναι ή παραγωγή τον Βαγία, και πώς
γράφεται εν τω δευτέρω τών δύω τραγουδιών σου ή τελευταία λέξις- γ ν αλί ν, ή πώς
άλλως.

β. Σε παρακαλώ, νά μοι ειπής, αν γνωρίσης το παρακείμενον τραγούδιον με
τάς πρώτας λέξεις· Πνρπηροϋνα περπατεί, και αν ήναι πιστώς γραμμένον, 'έπειτα
δέ, νά μοι έξηγηθής τάς έν αντφ σημειωθείσας λέξεις.

γ. Το αντο σέ παρακαλάω κατά το χελιδόνισμα και κατά το τον Δήμου,
δ. "Ολ·.α τά παρακείμενα παρακαλΜ) νά μοι άναπέμψης με τάς σημειώσεις σου.
ε. Δεν επλασεν ό πατήρ σου Ποίημα πρός'Αλέξανδρον, Ρωσσίας βασιλέα, κατά
το 1812, με τήν αρχήν

Νέος"Αρης ήδη τρέχει — ; —

Και αυτά μεν ηθέλησα νά σέ παρακαλέσω και νά σ ερωτήσω· συ δέ, φίλτατε,
άκόμι τοντο σέ παρακαλώ νά μοι συγχώρησης ολος αν τάς και παρακαλέσεις και
ερωτήσεις. Και τοΰτο μεν ελπίζω, διότι γνωρίζεις τόν περί τής νέας γλώσσης και
7ιοιήσεως, μάλαστα δέ τής εθνικής, ζήλόν μον.

Πρός τούτοις φιλακώς ασπάζομαι σε και τόν Βλαστόν, πάντα καλά κ' αγαθά
ευχόμενος σας, και προ άλλων σταθεράν νγιείαν ασπάζομαι διά σου και τόν Stieg-
litz και τόν Iken, καθά)ς και δ Χαΐνσιος ασπάζεται σας δύω
Τοΰ δε πατρός άκόμι όέν ελ·.αβα άπόκρισιν.—
' Υγίαινε κ ενδαιμόνει

Ό σ αγαπών
θεόδ. Κίνδ.

Β'.

(Φάκελος XI, άρ. 19)

Χαίρε

'Ελπίζω, δτι άγαθή τύχη ελ,αβες τό γράμμα μον τής 16 Μαρτίου, και προσ-
μένω τήν άπόκρισιν σου εις αυτό μετ ολίγον. Προαμένων ταύτην άπόκρισιν,
άναγκαίαν μεν διά τήν μέλλονααν νά προετοιμασθή υπό μον τραγουδιών (μήν τρα-
γουδιών, καθώς έγραψα εν τ φ τ ελενταίφ πρός σε γράμματί μου) συλλογή ν, σέ πα-
ρακαλώ δι' αντήν και τά εξής-

α'. νά μοι είπής, τίνα νουν 'έχει και τίνα έν γένει σημασίαν τό μοι κοινοποιη-
θέν νπό σον τραγούδιον μέ τήν αρχήν. "Οσα κ α α τ ρ ι à κ αν ΐδα κ.τ.λ. επειδή
τοιούτο, οίον είναι, δεν τό καταλαμβάνω.

β', αν γνωρίζης τά τοΰ Κάλβου καί τοΰ Σακελλαρίον ποιήματα, εΐπέ μοι, ποία
αυτών νομίζης προ άλλων άξια νά τά εκλέξω εις τήν συλλογήν μου.—
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Ταϋτα μεν περί τούτον. Μετά ταΰτα δε σοι γνωστοποιώ, δτι ετελείωσα ίστορίαν
τής 'Επαναστάσεως τών 'Ελλήνων, κ" δτι θέλω νά σοι στείλ,ω σώμα αν τ ης διά μέσον
τοΰ Stieglitz μετ ολίγας ημέρας.

Το προκείμενον γράμμα δός, παρακαλώ, είς τδ ταχνδρομεΐον, νά ελ.δη τοιου-
τοτρόπως προς την διεύβυνσίν του.

Υγιαίνετε, αν μεν καί δ Βλαστός, δν ασπάζομαι φιλικώς, κ' ενδαιμονεΖτε !

Έκ Λειψίας Ό σος

τήν 2 'Απριλλίον Θεόδ. Κίνδ

1833

Έκ τών επιστολών τούτων γίνεται γνωστόν ότι ό Kind παρεσκεύαζε τήν συλ-
λογήν ταύτην κατ' αυτό τό έτος τής έκδ όσε (ό ς αύτής, ήτοι τφ 1833, καί ότι δύο ασματα
τής συλλογής τοίι εΐχον άποσταλή εΐς αυτόν ύπό τοϋ πρός ον άπεχιθύνονται αί έπι-
στολαί αύται, δηλαδή ύπό τοΰ ιατρού Σοφοκλέους Οικονόμου, διαμένοντος τότε,
ώς θ à λεχθή κατωτέρω, εΐς Βερολΐνον.

'Αποδέκτης τών έπιστολών τούτων τοΰ Kind εΐπομεν ότι είναι ό ιατρός Σο-
φοκλής Οικονόμος, αν καί δέν αναγράφεται έπί τούτων τό όνομα τοϋ φίλου του
(= τοΰ Σοφ. Οικονόμου), πρός τόν όποιον έπιστέλλει ό Kind, καί ό τόπος ένθα
ούτος διέμενεν.

Ή ταύτισις τοΰ άνα)νύμου τούτου αποδεκτού πρός τόν Σοφ. Οΐκονόμον πι-
στοποιείται έκ τής ε' παραγράφου τής πρώτης έκ τών δημοσιευομένων ενταύθα
επιστολών, ένθα ό Kind έρωτα τόν φίλον του, εάν «έπλασεν» ό πατήρ τοτ», δηλαδή
ό Κωνσταντίνος Οικονόμος, ώς φαίνεται εις τάς σελίδας 32-33 καί 58 τοΰ ώς άνω
βιβλίου τοϋ Kind, ποίημα τφ 1812 πρός τόν βασιλέα τής Ρωσίας μέ τήν άρχήν
«Νέος "Αρης ήδη τρέχει»1'.

Ποία τώρα είναι τά «δύο τραγούδια», τά όποια ειχε στείλει είς τόν Kind
ό φίλος του (=Σοφ. Οικονόμος) άπό τής 23 Φεβρουαρίου 1833, ώς άναφέρεται
εις τήν άνωτέρω πρώτην έπιστολήν τοΰ Kind, δέν εΐναι δύσκολον νά άντιληφθώμεν,
τόσον άπό τήν είς τήν δευτέραν έπιστο?νήν παρατιθεμένην άρχήν τοΰ ενός άσμα-
τος «Όσα καστριά καν ΐδα», όσον καί άπό τάς εις τήν πρώτην άναφερομένας πρός
ερμηνείαν λέξεις: άργαλειός, άπανδέχω, άπέκει, ραζακιός, πτωχολογία, δαγκωμα-
τίτσα, Κονίαρος, γυαλιά, άμε, γάντσος, εΐα, έλία ή έλη α, Βαγία, γναλίν.

') Πιστεύω δτι καί ό ακαδημαϊκός Δημ. Σ. Μπαλάνος θά έστηρίχθη εις τόν καθορισμόν
τοΰ Σοφοκλέους Οικονόμου ώς άποδέκτου τών έπιστολών τούτων τοΰ Kind (ένθ' άν., σ.
416), πλην τής εξωτερικής ενδείξεως, δηλαδή τής υπάρξεως τών έπιστολών τούτων είς τό Άρ-
χεΐον τοΰ Σοφ. Οικονόμου, καί είς τό σημεΐον τοΰτο κυρίως τής επιστολής ταύτης τοϋ Kind.
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Αί λέξεις αΰται απαντούν είς τό άσμα III (σ. 4-5) «Ό άναγνωρισμός» [ = Ό
γυρισμός τοΰ ξενιτεμένου] εις τους στίχους 1, 11, 23, 25, 27, 31 καί 32 καί εις τό
IV (σ. 6 7) «Ή ωραία τον κάστρου» [ = Τό κάστρο τής Ώριας] εΐς τους στίχους
7, 14, 21, 24, 27, 31, 33, 37 και 38. Τοΰ δευτέρου άλλωστε εκ τούτων άρχικός στίχος
είναι ό παρατιιΊέμενος εΐ; τήν δευτέραν έπιστολήν « 'Οσα καστριά καν ΐδα.». Εΐς
τήν άπάντησίν του ό Σοφ. Οικονόμος θα διώρθωσε καί διεσάφησε δι* ερμηνείας
τάς λέξεις ταύτας, διότι έχουν αύται ορθώς εΐς τό βιβλίον τού Kind, ώς π. χ. ή λ.
Κονίαρος ώς Κόνιαρος (σ. 6, στ. 7, 21, 24), ή λ. ε'ία ώς ειά ( = γιά) (σ. 7, στ. 27, 31
33). γυαλΐν ώς γιαλόν (σ. 7, στ. 38), πτωχολογία ώς πτωχολογιά (σ. 5, στ. 27), έλία
ή έλήα ώς εληά (σ. 5, στ. 30), Βαγία ώς Βάγιαις (σ. 5, στ. 32).

Ώς τόπον προελεύσεως τών ασμάτων τούτων νομίζω δ'τι πρέπει νά δεχθώ-
μεν τήν Τσαρίτσανην εΐς τήν περιοχήν'Ελάσσονος, γενέτειραν τού άποστολέως τού-
των Σοφοκλέους Οικονόμοι", ή πλησιόχωρον τής Τσαριτσάνης τόπον. Περί τούτου
συνηγορεί καί τό εΐς τό άσμα τοΰ κάστρου τής Ώριας θέμα τής μεταμφιέσεως εις
μοναχόν τοΰ έξαπατήσαντος τήν ώραίαν τού Κάστρου, τήν Ώριάν, τό όποιον άπαντα
κυρίως εις τάς παραλλαγάς έκ τής Θεσσαλίας καί Ηπείρου καί μάλιστα ή εις τό
ασμα τούτο λέξις Κόνιαρος, δηλωτική τών εξ 'Ικονίου εΐς τήν Θεσσαλίαν καί τήν
νότιον Μακεδονίαν έποικισθέντων Τούρκων.

Ο Kind εΐς τήν πρώτην, ώς άνω, έπιστολήν του ζητεί παρά τοΰ Σοφοκλέους
Οικονόμου τήν άποστολήν καί άλλων δημωδών ασμάτων : «αν εμπορης νά μοι κοι-
νοποίησης αλλα εθνικά τραγούδια». Εΐναι πιθανόν μετά τήν νέαν αυτήν αΐτησιν
τοΰ Kind νά τοΰ άπέστειλεν ό Σοφ. Οικονόμος και τό εις τήν συλλογήν έν σ. 1-2
δημοσιευόμενον ςίσμα τοΰ μαλώματος τοΰ 'Ολύμπου καί τοΰ Κισσάβου. Ούτως δέ
ό άναφερόμενος υπό τοΰ Kind άνωνύμως Έλλην έξ 'Ολύμπου1' θα είναι άσφαλώς
ό Σοφοκλής Οικονόμος.

Εΐς τήν πρώτην έπιστολήν ζητεί έτι ό Kind πληροφορίας προς λύσιν ερμη-
νευτικών είς λέξεις καί πραγματικών άποριών του διά τά άσματα τής συλλογής του
«Πυρπηροΰνα», «Χελιδόνισμα» καί «τον Δημον». Έν τούτοις εις τάς σημειώσεις
του περί τών ασμάτων τούτων μόνον εΐς τό έθιμον τής Περπερούνας (σ. 51)
αναφέρει ό Kind άορίστως περί Έλληνός τίνος, δστις άνεκοίνωσεν εΐς αύτόν περί τοΰ
έθίμου τούτου. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι καί ενταύθα ό Έλλην ούτος εΐναι
ό Σοφοκλής Οικονόμος.

Παρά τήν συμβολήν αί'τήν τού Σοφ. Οικονόμου εις τόν καταρτισμόν τής έκ
10 δημωδών ασμάτων συλλογής αυτής τοΰ Kind, ώς καί εΐς ερμηνευτικός καί πρα-

') Βλ. άν. σ. 112.
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γματικάς διευκρινήσεις έπί τούτων, ούτος, ώς έμφαίνεται εις τήν δευτέραν έπιστο-
λήν, παραγρ. β', θά ύπέδειξεν έτι εις τόν Kind και τά περιληφθέντα εις το βιβλίον
του τοΰτο ποιήματα τοΰ Γεωργίου Σακελλαρίου καί τοΰ 'Ανδρέου Κάλβου.

Υπολείπεται έτι νά .έξετασθή τό ζήτημα, εις ποίον τόπον εύρίσκετο ό Σοφο-
κλής Οικονόμος κατά τούς μήνας τούτους, Φεβρουάριον έ'ως'Απρίλιον τοΰ 1833, τής
άλληλογραφίας του μετά τοϋ εις Λιψίαν διαμένοντος Θεοδώρου Kind.

Ειπον ανωτέρω ότι ό Σοφ. Οικονόμος διέμενε τότε εις Βερολΐνον- ήχθην δέ
εις τό συμπέρασμα τοΰτο άφ' ενός έξ έπιστολών του έν αντιγράφω, είς γερμανικήν
γλώσσαν συντεταγμένων, αι όποΐαι αποστέλλονται έκ Βερολίνου καί χρονολογοΰνται
κατά τούς μήνας Φεβρουάριον έ'ως 'Απρΐλιον τοΰ 1833 και άφ'ετέρου έκ τοΰ
αναφερομένου είς τάς δύο αύτάς έπιστολάς τοΰ Kind προσώπου τοΰ Stieglitz,
τόν όποιον ό Kind εις τήν πράηην έπιστολήν του ασπάζεται διά τοΰ Σοφοκλέους
Οικονόμου.

ΓΙερί τοΰ Stieglitz τούτου γνωρίζομεν ότι ούτος είργάζετο τότε εις Βερολΐνον
ώς βιβλιοφΰλαξ2). Πλήν τοΰ Stieglitz, ώς προκύπτει εκ τών έπιστολών τοΰ Kind,
διέμενον εις Βερολΐνον, φιλικώς συνδεόμενοι μέ τόν Kind, ό Βλαστός καί ό Iken·
είς δέ τήν Λιψίαν ό Χαΐνσιος, όστις εις τήν πρώτην έπιστολήν πέμπει τούς φιλι-
κούς άσπασμούς του πρός τόν Σοφοκλή Οίκονόμον καί τόν Βλαστόν.

Ώς πρός τόν Βλαστόν, ύποπτεύω ότι πρόκειται ενταύθα διά τόν φίλον καί
σπουδαστήν τοΰ Σοφ. Οικονόμου, τόν 'Α. ή Σοφ. Βλαστόν, όστις φαίνεται ότι θά
έσπούδαζε τότε, Φεβρουάριον —'Απρΐλιον 1833, είς Βερολΐνον τήν ίατρικήν, είτα
δ' άργότερον, τώ 1834, είς Παρισίους. Τοΰτο συμπεραίνω εξ επιστολής τοΰ Σοφο-
κλέους Βλαστοΰ (Άρχεΐον Σοφ. Οικονόμου, φάκ. XI, άρ. 25) έκ Παρισίων τή 18
Απριλίου 1834 πρός τόν Σοφοκλή Οίκονόμον, διατρίβοντα πιθανώτατα εις Βιέν-
νην. Είς τήν έπιστολήν ταύτην προσφωνεί ούτος τόν Σοφ. Οίκονόμον ώς εξής:
« Φίλτατέ μου συσπουδαστά καί συγκάτοικε καί ομότεχνε καί σύντροφε, χαίρε».

Ό Iken είναι ό γνωστός γερμανός φιλέλλην Κάρολος Iken (1789- 1841),
όστις, γνώστης τής ελληνικής, έξέδωκε κατά τήν περίοδον τής 'Επαναστάσεως ποι-
κίλας φιλολογικός πραγματείας του δι' έλληνικά πράγματα, μέ τόν σκοπόν νά κι-

') Αί έπιστολαί αύται ευρίσκονται είς τό Άρχεΐον του Σοφοκλέους Οικονόμου έν τή
Ακαδημία (φάκελος XI, αριθμ. 11, 13, 14, 15).

Ό Stieglitz έξ οικογενειακού άτυχήματος υπέστη άργότερον ψυχικόν νόσημα. Περί
της έκ τής ασθενείας καταστάσεώς του πληροφορεί τόν Σοφοκλή Οίκονόμον, εύρισκόμενον
άπό τοϋ τέλους τοϋ 1834 έν Ελλάδι, ό φίλος του φιλόλογος Mullach (Φρ. Γ. Αύγ. Μουλ-
λάχιος) είς έπιστολήν του έκ Βερολίνου ύπό ήμερομηνίαν 24 Δεκεμβρίου 1834- (Ή έπιστολή
αύτη ύπάοχει είς τό Άρχεΐον τού Σοφοκλέους, εν&' άν., είς τόν φάκελον ύπ' άριθμ XI, άρ. 29)·
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νήση το διαφέρον τών ομοεθνών του υπέρ τών αγωνιζομένων υπέρ τής ελευθερίας
των Ελλήνων.

Ο Χαΐνσιος τέλος νομίζω ότι είναι ό Karl August von Hase (1800- 1890),
όστις ή σχολή ί) η περί τήν εκκλησιαστική ν ίστορίαν καί κατεϊχεν από τοΰ έτους 1830-
1836 έκτακτον έ'δραν καθηγητού εις τό ΓΙανεπιστήμιον τής Λιψίας.

2. Ή συλλογή τοΰ Γ. Χασιώτου (1866) και ή σχεσις αύτής
πρός τήν συλλογήν τοΰ Παύλου Λάμπρου.

Ή νόθευσις τών φιλολογικών γενικώς κειμένο^ν, τά όποια ή κριτική επιζητεί
ν' άποκαθάρη καί άποδώση εις α υ υ à τήν γνησίαν αυτών μορφήν, δεν παρατη-
ρείται μόνον εις τήν φιλολογικήν παράδοσιν διά τά παλαιότερα έργα, τά παρ' άλ-
λων είτα άντιγραφόμενα καί εκδιδόμενα, αλλά καί εις τά σύγχρονα καί έκ τούτων
καί εις τά δημώδη κείμενα, τά έκ στόματος τοΰ λαού καταγραφόμενα.

Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν οί συλλογείς τών δημωδών κειμένων (ασμάτων,
παραδόσεων, παραμυθιών κλπ.) είναι δυνατόν νά παραποιούν καί ούτω νοθεύουν
ταύτα, τό μεν άνεπιγνώστως ένεκα εσφαλμένης αντιλήψεως τοΰ ύπαγορευομένου
εις αυτούς θέματος, π.χ. άλματος, παραμυίΚου κ. ά. ή κακής εκλογής τού τόπου
τής συλλογής, άλλά καί τοΰ προσώπου τό όποιον ύπηγόρευσεν εις τόν συλλογέα,
το δέ καί ένσυνειδήτως διά τής παρεμβολής παρ' αυτών διορίίώσεων εις τό μέτρον
καί δή τήν φράσιν, ώστε ούτω νά τείΐή, κατά τήν κρίσιν των, καλύτερον νόημα
εις τήν ίδιωματικήν γλώσσαν τοΰ κειμένου, ακόμη δέ καί μέ τήν ύποβολήν προσω-
πικών τού συλλογέως ή άλλων συνθέσεων, π.χ. ασμάτων, ώς δημωδών. Έκ τούτου
επιβάλλεται, ώς άναγκαία προεργασία διά τήν χρησιμοποίησιν καί τών λαογραφι-
κών συλλογών, ο έ'λεγχος τής άςιοπιστίας αυτών.

'Από τής απόψεως ταύτης εις τόν κλάδον ειδικώς τών δηαοτικών άσμά-
των έχουν έ'ξετασθή μέχρι τούδε υπό τοΰ Γιάννη 'Αποστολάκη αί συλλογαί : α)
"Ασματα δημοτικά τής 'Ελλάδος εκδοθέντα μετά μελέτης περί τον μεσαιωνικού 'Ελ-
ληνισμού ντιο Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, Αιυκαδίου. Κέρκυρα 1852ν. β') Συλλογή
δημωδών ασμάτων τής 'Ηπείρου υπό ΓΙ. Άραβαντινοϋ, εκδιδομένη ύπο τών υιών
αύτοϋ. 'Εν 'Αθήναις 18802\

Βλ. Γιάννη 'Αποστολάκη, α) Τά δημοτικά μας τραγούδια. Μέρος Α'. Οί συλλογές.
'Αθήναι 1929. [Περί τής συλλογής τοΰ Ζαμπελίου, σελ. 12-133.] β'.) Τό τραγούδι τής Άγιά
Σοφιάς, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 15.

3) Γιάννη Αποστολάκη, Ή συλλογή τοΰ Άραβαντινοϋ (Τό κλέφτικο τραγούδι). Αθήναι
1941 ['Εξετάζονται μόνον τά κλέφτικα τραγούδια τής συλλογής].
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Πρός τόν σκοπόν τούτον, δηλαδή τής εξετάσεως τής γνησιότητος τών λαο-
γραφικών κειμένων, ασχολούμαι ένταύθα μέ τήν συλλογήν δημωδών ασμάτων εξ
'Ηπείρου υπό Γ. Χρ. Χασιώτου: «Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών
ασμάτων υπό Γ. Χρ. Χασιώτου, εκδίδοντος Κ. Τεφαρίκη. Έν Ά&ήναις, τύποις Ραδα-
μάνΰυος (οδός' Αχαρνών άρι&. 7) 1866)» σελ. κη'4~247, 8ον μικρ., καί τήν σχέσιν αυ-
τής πρός τήν άνέκδοτον έτι συλλογήν δημοτικών ασμάτων τού Παύλου Λάμπρου.1'
Ό Χασιώτης ε'ις τόν πρόλογον τής συλλογής του ταύτης (σελ. να' -κζ'), ανα-
φερών περί τού τρόπου τής καταρτίσεως αυτής, λέγει μεταξύ άλλων ότι ή συλλογή
του περιλαμβάνει ήπειρωτικά ασματα, τά όποια συνέλεξεν ό 'ίδιος από τού στόμα-
τος τού λαού. Ειτα δ'έν έπιμέτρω (σ. 187-223) δημοσιεύων ακόμη 45 άσματα
καί προλογίζων εις τούτο (σ. 187 - 190) προσθέτει έν σ. 190 τά έξης: «Μετά τά
ολίγα ταύτα έρχόμεθα νά προσθέσιομεν καί άλλα τινά τής 'Ηπείρου ςίσματα, άπερ
οί ένταύθα παρεπιδημούντες Ήπειρώται, έν οίς ουκ ολίγα καί ό αξιότιμος κύριος
Παύλος Λάμπρος, έφιλοτιμήθησαν άμα μαθόντες τήν συλλογήν ημών νά μας
δώσωσιν... »

Διά παραβολής τών δημοσιευομένων εις τό έπίμετρον τούτο 45 άσμάτων
πρός τά εις τό χειρόγραφον τού Πιιύλου Λάμπρου, διεπίστωσα δτι ό Χασιώτης
έχει δημοσιεύσει έκ τού χειρογράφου τούτου 14 μόνον άσματα, ώς έμφαίνεται είς
τόν κατωτέρω πίνακα.

Π. Λάμπρου άρ. 26162' = Σπ. Χασιώτης σ. 191, άρ. 1

» άρ. 2723 = » σ. 191, άρ. 2

» άρ. 2648 = » σ. 194, άρ. 12

άρ. 2566 = » σ. 199, άρ. 19

» άρ. 2592 = » σ. 200, άρ. 20

» άρ. 2577 = » σ. 201, άρ. 21

" Ή συλλογή αΰτη. περιλαμβάνουσα 164 ςίσματα, απόκειται νυν εν χειρογράφφ είς τό
Λαογραφικόν Άρχεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Ώς γνωστόν, εκ τής συλλογής ταύτης τοϋ
Π. Λάμπρου, ήτις κατηρτίσθη έν Κέρκυρα, παρέλαβεν αρχικώς ό Σπυρ Ζαμπέλιος εΐς τήν
συλλογήν του ("Ασματα δημοτικά τής 'Ελλάδος εκδοθέντα μετά μελέτης Ιστορικής περί τοϋ
μεσαιωνικού Ελληνισμού- Κέρκυρα 1852.), άργότερον δέ καί ό Νικ. Πολίτης είς τήν δημο-
σιευθεϊσαν παρ' αυτού συλλογήν «Δημοτικά ασματα» (Νεοελλ. 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870) σ.
70-128. Έν σ. 128 σημειοϋνται τά δημοσιευόμενα έκ τής συλλογής Π. Λάμπρου.) Βλ. καί
Γιάννη Άποπτολάκη, τά δημοτικά μας τραγούδια. Μέρος Α'. Οί συλλογές. 'Αθήναι 1929, σ. 17.

2) Οί αριθμοί είς τήν συλλογήν Π. Λάμπρου παραπέμπουν είς τήν γενικήν άρίθμησιν
τών φσμάτων τής έν τφ Λαογραφικφ 'Αρχείο) "Υλης Ν. Πολίτου, είς τήν οποίαν περιλαμβά-
νεται καί τό χειρόγραφον τοϋτο.
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Π. Λάμπρου άρ. 2609 = Σπ. Χασιώτης σ. 201, άρ. 22

» άρ. 2669 = » σ. 202, άρ. 23

» άρ. 2646 = » σ. 204, άρ. 26

άρ. 2673 = » σ. 215, άρ. 37

» άρ. 2693 = » ο. 217, άρ. 38

άρ. 2688 = » σ. 217, άρ. 39

» άρ. 2638 = » σ. 219, άρ. 42

άρ. 2704 = » ο. 220, άρ. 43

Συμφώνως πρός όσα λέγει ό Χασιώτης έν τώ έπιμέτρω τής συλλογής, ως
άνωτέρω, πρέπει νά άντιληφάώμεν ότι μόνον ενταύθα περιέλαβεν άσματα εκ τού
χειρογράφου τού Παύλου Λάμπρου καί επομένως τά εΐς τό κύριον μιέρος τής συλ-
λογής αυτοϋ μέχρι τής σελ. 185 άσματα ότι συνελέγησαν παρ' αύτοΰ τοΰ ιδίου.
Τούτο όμως δέν είναι άληίΐές, διότι έκ τής παρεξετάσεως καί τών ασμάτων τούτων
πρός τά τής συλλογής Π. Λάμπρου παρετηρήσαμεν ότι καί είς τό κύριον τούτο μέ-
ρος τής συλλογής του ό Χασιώτης παρέλαβεν έκ τοΰ Π· Λάμπρου τά εις τόν κατω-
τέρω πίνακα άλματα περί τών οποίων ούδέν σχετικώς άναφέρει, ούτω δέ θεωρούν-
ται ταΰτα άσματα τής ιδίας του συλλογής.

Λάμπρου άρ. 2708 = Σπ. Χασιώτης σ. 150, άρ. 26
» άρ. 2615 = σ. 151, άρ. 27
» άρ. 2617 — » σ. 151, άρ. 28
» άρ. 2622 = » σ. 152, άρ. 30
» άρ. 2628 = » σ. 153, άρ. 31
» άρ. 2630 = » σ. 154, άρ. 32
*> άρ. 2631 = » σ. 155, άρ. 33

άρ. 2632 = » σ. 155, άρ. 34
» άρ. 2633 = » σ. 156, άρ. 35
» άρ. 2636 = » σ. 156, άρ. 36
» άρ. 2639 = » σ. 157, άρ. 37
» άρ. 2651 = » σ. 158, άρ. 39
» άρ. 2656 = » σ. 159, άρ. 40
» άρ. 2658 = » σ. 160, άρ. 41
» άρ. 2663 = » σ. 160, άρ. 42
» άρ. 2668 = » σ. 160, άρ. 43
t άρ. 2696 = » σ. 163, άρ. 45
7> άρ. 2700 = » σ. 163, άρ. 46
» άρ. 2709 = » σ. 165, άρ. 48
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ΙΊλήν τούτου πρέπει νά παρατηρηθή έτι ότι ό Χασιώτης, παραλαμβάνων τά
ςίσματα ταύτα εις τήν συλλογήν του, προέβη συγχρόνως καί εις φθογγικός καί λέ-
ξεων μεταβολάς έπ' αυτών καί εις παραλείψεις στίχων ή συμπληρώσεις, ώστε τό
κείμενον των παρά τω Χασιώτη νά παρουσιάζη ούτω διαφοράς άπό τό εις τήν
συλλογήν τού Π. Λάμπρου.

Περί τών μεταβολών τούτων περιορίζομαι είς παρά&εσιν αύτών έκ τίνων
μόνον ασμάτων.

α') Συλλογή Π. Λάμπρου, ασμα άρ. 2709 = Χασιώτου, σ. 165-166, άρ. 48.

II. Λάμπρου

Γ. Χασιώτου

στ. 1 πάσχω = στ. 1 θέλω
» 2 νά τό φέρ' είς πόθο = » 2 νά τό καμαρώσω
» 3 άφόντις = » 3 άφ' όντας
» 4 κ' έρχόταν = » 4 έρχουνταν
» 5 έφθασ' ή φΰσις = » 5 ήρθ' η ώρα
» 6 στοΰ έρωτος = » 6 στοϋ έρωτα
» 7 τά δρη = » 7 τούς δρόμους
» 8 δένδρα = > 8 δεντρά
» 10 δένδρα — μήν έφαε τόν = » 10 δεντρά — μήν έφαε 'π' τόν
» 11 εδώ έρχονται .... πίνουν τό = » 11 έδώ 'ρχονται .... πίνουν 'π' το
» 12 τρώνε τόν = » 12 τρών' άπ' τόν
» 13 μή λάχει = » 13 αν λάχη
» 14 καί στό - » 14 νά στό

ό στίχος 15 της συλλογής τοϋ Λάμπρου παραλείπεται ύπό τοϋ Χασιώτου.

16 τό κορμί — κι' άργυρο τό κε- =

φάλι

17 χρυσοπράσινες είχε =

18 κι όθε... κιδθε μοσκοβολάν =

19 καί 'ςτό στήθι =

β') Συλλ. Π. Λάμπρου, άρ. 2630
Π. Λάμπρου
στ. 5 βλέπει
» 6 πατρός μου

15 'χει κορμί — καί άργυρο κεφάλι

» 16 χρυσοκέντητες εχει
» 17 κι όπου .... κι όπου μοσκοβολοΰν
> 18 καί στ' άστήθι

= Χασιώτου, σ. 154-155, άρ. 32.

Γ. Χασιώτου
= στ. 5 γλέπει
= » 6 άντρός μου
» 10 φθάσουν κι ουδέ κι αυτά = » 10 φτάσουν κι οΰδ' αύιά
Ό παρά Χασιώιη στίχ. 11 «πουλώ καί τά παπούισια μου, πουλώ καί τά σκουτιά μου»
είναι συμπλήρωσις περαιτέρω τοϋ στίχου τής συλλογής Λάμπρου : «πουλώ καί τό κορδέλαις
μ'(παπούτζια»

γ') Συλλ. Π. Λάμπρου, άρ. 2658 = Χασιώτου, σ. 160, άρ. 41.

Π. Λάμπρου Γ. Χασιώτου

στ. 3 εγώ —χαίρωμαι = στ 3 'γω—χαίρουμαι
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στ- 4 μάν — νά ήμαν = στ. 4 μοΰν — νά ήμουν

» 5 πίστομα = » 5 πίστουμα

> 6 γιαλό — > 6 γιαλός

» 7 νά ελθουναι ή εΰμορφαις = » 7 νάρχουνται ή ώμορφαις

Εις τήν συλλογήν τοΰ Π. Λάμπρου τό <|σμα τελειώνει εις τούς στίχους 8 - 9
ώς εξής.

νά πλένουν τη ποδάρια τους, τόν άσπρο τόν λαιμό τους
κ' εγώ σέ άγνάντιο νά ταΐς ιδώ.
Ό Χασιώτης παρενέβαλε μεταξύ τών δύο τούτων στίχων 'ίδιον αυτού στί-
χον, συνεπ?^ήρωσε δέ καί τό τέλος αυτοΰ ώς κάτωθι.

νά πλένουν τά 7ΐοδάρια τους, τόν άσπρο τό λαιμό τους,
ναρχεται κ ή άγάπη μου, ή άγαπητικ ιά μου
κ'εγώ π' αγνάντια νά τήν ιδώ, δυο λόγια ν à τής κρίνω,
«σαν τί τά ΰέλω τά φλωριά, σάν τί τά θέλω τ'ασπρα
σάν δέ φιλώ τά μάτια σον, τόν άσπρο τό λαιμό σου;»

δ') Συλλ. Π. Λάμπρου, άρ. 2663 =. Χασιώτου, σ. 160- 161, άρ. 42.

ΓΙ. Λάμπρου Γ. Χασιώτου

στ. 1 θλιβερή = στ. 1 φλιβερή

» 4 σοκάκι = » 4 σουκάκι

» 5 ώργιον = » 5 ώρηο

» 8 σκιάζομαι, Κόντω μ'... μπέη - αφέντη = > 8 σκιάζουμαι, Κόντω ... μπέη - έφέντη

>11 τζακώσου — » 11 σκαλώσου

Οί δύο τελευταίοι στίχοι (16-17) ελλιπείς εις τήν συλλογήν τοΰ Π. Λάμπρου:
Μηδά είσαι...

έσυ 'σαι κοτζιάμ Νταρβίσαγας ...
συμπληοοΰνται υπό τού Χασιώτου ώς εξής :

μηδά είσαι δεντρολίβανο στον κόρφο νά σέ βάλω,
είσαι κοτζιάμ ντερβίσαγας, δέμ πόροο ν à σέ κρύψω

ε') Συλλ. Π. Λάμπρου, άρ 2696 = Χασιώτου, σ. 163, άρ. 45.

II. Λάμπρου Γ.Χασιώτου

στ. 1 εΰμορφα κι' όμορφοτορνεμένα = στ. 1 ώμορφα κι' ώμορφοκαμοιμενα

» 2 πέτε — » 2 πεστε

» 6 χαρίσω = » 5 χωρίσω

Τόν 5ον στίχον «και τήν αγάπη πώχονμε τήν πέρνω συντροφιά μου» παρα-
λείπει ό Χασιώτης.

Πλην τής συλλογής ταύτης τού Παύλου Λάμπρου, τήν οποίαν ούτως έχρη-
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σιμοποίησεν ό Χασιώτης, φαίνεται ότι παρέλαβεν ούτος καί ένέταξεν εις τήν
συλλογήν του, περί ής ό λόγος, καί άλλα άσματα καί μάλιστα εξ έντύποη'. Σχετική
παραβολή από τής πλευράς αύτής θέλει δείξει ποια τραγούδια δημοσιευμένα ήδη
περιέλαβεν ούτος εις τήν συλλογήν του παρασιωπών τό πράγμα.

Ενταύθα περιορίζομαι άπό τής απόψεως ταύτης νά σημειώσω μόνον ότι τό
παρά Χασιώτη, σ. 206 άρ. 28, άσμα μέ τόν τίτλον «Ό Ζάχος, ό Μαρασλής και δ
Μάρκος Πονλιος» παρελήφθη έκ τοΰ περιοδικού «Χρυσαλλίς» έτ. Δ' (1866) σ. 117
μέ μεταβολάς μόνον είς τούς στίχους: α', όπου αντικατεστάθη ή λέξις τ αηδόνια
διά τής λ. οι κούκοι καί τόν ε . ένθα ή λ. οσο διά τής δσον. Τό ασμα τούτο, τό
χαρακτηριζόμενον ούτως υπό τού Χασιώτου ήπειρωτικόν, έχει δημοσιεύσει εις τήν
<> Χρυσαλλίδα», ώς ανωτέρω, ό Κωνστ. Σάθας, όστις σημειώνει, εΐς τήν σελ. 110 β
ότι τό κατέγραψεν έν Στερεά 'Ελλάδι παρ' άτομου έξ 'Ακαρνανίας.

25-11-1055
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