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Έξ όλων τών πνευματικών δημιουργημάτων τοΰ λαού τά τραγούδια είναι τό
κατ'εξοχήν αντιπροσωπευτικών είδος, τό άντικατοπτρίζον τόν χαρακτήρα, τούς πό-
θους καί τάς ελπίδας ενός έθνους. Έκ τούτου είς εποχάς εθνικής κρίσεως άνεγνωρί-
σθη ή ιδιάζουσα σημασία των διά τήν τόνωσιν τής εθνικής συνειδήσεαις.

Εις τούς λαούς τής χερσονήσου τοΰ Αίμου, τούς διατελέσαντος επί μακρόν
υπό τάς αυτάς συνθήκας πολιτικής καί κοινωνικής ζωής, τό ενδιαφέρον διά τήν συ-
στηματικήν γνώσιν καί μελέτην τών δημοτικών τραγουδιών έκδηλούται κυρίως περί
τάς αρχάς τοΰ 19ου αιώνος, εποχήν κινήσεων υπέρ εθνικής συγκροτήσεως καί ανεξ-
αρτησία:. Είδικώτερον τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια καί πρό τής εποχής ταύ-
της είχον ελκύσει τήν προσοχήν τών λογίων καί περιηγητών, οΐτινες έπεσκέπτοντο
κατά καιρούς τούς ελληνικούς τόπους. Τοΰτο οφείλεται προπαντός εις τό ενδιαφέ-
ρον διά τήν Ελλάδα καί τό ένδοξον παρελθόν της, τό όποιον, άναζωογονηθέν κατά
τούς χρόνους τής 'Αναγεννήσεως έν Ευρώπη, δέν έπαυσε νά εκδηλώνεται καί κατά
τούς χρόνους τής υπό τόν τουρκικόν ζυγόν δουλείας. Είς τούς μεμυημένους εις τά
διδάγματα καί τάς αρχάς τοΰ ελληνικού πολιτισμού εγεννάτο πάντοτε ζωηρά ή επι-
θυμία νά γνωρίσουν τάς τύχας καί τήν πολιτιστικήν κατάστασιν τών κατοικούντων
τόν τόπον μέ τό ένδοξον παρελθόν. Πολλοί εκ τούτων, έπισκεπτόμενοι τήν Ελλάδα
κατά τούς χρόνους εκείνους, δέν περιωρίζοντο μόνον εις τό νά βλέπουν καί νά θαυ-
μάζουν τά παλαιά μνημεία τής τέχνι^ς ή τά ερείπια τούτων, άλλα έπρόσεχον καί
έσημείωνον ώρισμένας έκδηλώσεις τής συγχρόνου ζωής, είς τάς οποίας πολλάκις
άνεκάλυπτον σημαντικός ομοιότητας προς άναλόγους εκδηλώσεις τών παλαιών
Ελλήνων.

Είς πολλά νεοελληνικά ήθη καί έθιμα καί παραδόσεις διέβλεπον οί φίλοι προ-
πάντων τής Ελλάδος τήν συνέχειαν τής άρχαίας ελληνικής ζανής. Εις τούς νεωτέρους
Έλληνας τραγουδιστός άνεγνώριζον τούς ομηρικούς ραψωδούς, πολλά δέ έκ τών
νεωτέρων φσμάτων εύρισ^ον εφάμιλλα τών αρχαίων. Χαρακτηριστική είναι εν προ-
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κειμένφ ή γνώμη τοΰ Γάλλου de La Guilletière, διατυπωθεϊα εις τόν πρόλογον
τοΰ έν ε'τει 1676 έκδοθέντος βιβλίου του «Lacédétnone ancienne et nouvelle»
Τά νεώτερα τραγούδια ευρίσκει ούτος άξια συγκρίσεως πρός τά έ'ξοχα ποιήματα τής
αρχαιότητος: «Lestragoudis ou chansonnettes du grec vulgaire, qui retentis-
sent aujourd'hui dans les bourgades du Parnasse et dans les grottes de l'Hé-
licon, ne seront peut-être pas indignes d'êtres comparées avec les poèmes
excellents de l'antiquité. Examinera qui voudra la différence de leurs carac-
tères sur les exemples qu'on en donnera»2'. Ούτε ό de La Guilletière όμως
ούτε άλλος τις εκ τών συγγραφέων καί περιηγητών, οΐτινες εΐχον κατανοήσει τήν ση-
μασίαν τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, έδημοσίευσαν συλλογήν, αν καί έξ
όσων γράφουν φαίνεται, ότι πολλά εΐχον άκούσει καί πολλά ίσως θά εΐχον κατα-
γράψει8'. Συλλογή έπίσης, περί τής οποίας έχομεν μαρτυρίαν, ότι έγένετο παρά τίνος
Ίησουίτου ιερέως, τοΰ Xaverius a Monte Acuto (Père Xavier de Montaigu),
έμεινεν ανέκδοτος. Περί ταύτης ομιλεί ό επίσκοπος Pierre - Daniel Huet (1630-
1721) εις μικράν έργασίαν του, άνέκδοτον έπίσης, κατεχομένην ύπό Ε. Legrand4'.
Ό 'Ιησουίτης συλλογεύς διέκρινε τά τραγούδια τών νεωτέρων 'Ελλήνων εις κλέφτικα
(latronum adversus Turcas pugnantium), μοιρολόγια, έρωτικά, είχε δέ άφθονα
έκ τούτων συγκεντρώσει, κατά τήν μαρτυρίαν τού Huet.

Ή έρευνα τών λαϊκών μνημείων τοΰ λόγου, ώς καί τών ηθών καί εθίμων, γί-
νεται έντονωτέρα κατά τά τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς τοΰ 19ου αιώνος μέ τήν
έπικράτησιν τών ρωμαντικών τάσεων εις τήν διανόησιν καί τήν τέχνην.Έν έκ τών
χαρακτηριστικών τού ρωμανησμοΰ είναι, ώς γνωστόν, ή τάσις πρός άνάλυσιν καί
γνώσιν τής λαϊκής ψυχής εις εκάστην εθνότητα.5' 'Αποτελεσματικόν μέσον διά τήν

') Ό πλήρης τίτλος: Lacédémone ancienne et nouvelle, où l'on voit les mœurs
et les coutumes des Grecs modernes, des Mahométans et des Juifs du pays et quelques
particularités du séjour que le Sultan Mahomet IV a fait dans la Thessalie. Avec le
plan de la ville de Lacédémone par le Sieur de L a Guilletière. A Paris, chez
Claude Barbin, MDCLXXVI.

2) Πρβλ. C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne τ. l°s σ. I. É. Le-
grand, Recueil de chansons populaires grecques, Paris 1873, a. VII.

Τά ύπό τοΰ É. Legrand, ένθ' άν. σ. 2-71, δημοσιευθέντα ποιήματα, τά προερχόμενα έκ
χειρογράφων περισυλλεγέντων τόν 1601> αιώνα ύπό τοΰ Augier Busbecq, πρεσβευτοΰ τοΰ αύ-
τοκράτορος τής Αυστρίας παρά τή 'Υψηλή Πύλη, δέν δύνανται νά καταλεχθώσι μεταξύ τών
γνησίων δημοτικών τραγουδιών, ώς έργα λ,ογίων ή ήμιλογίων λαϊκών στιχουργών.

') Δείγματα στίχων έκ τής συλλογής ταύτης βλ. É. Legrand, ένθ' άν. σ VIII.

5) Βλ. Γ. Α. Μέγα,'Ή. σπουδή τής λαογραφίας. Σκοπός και έργον αύτής. Περιοδ- Πλά-

των, ετος Γ', τεύχος Α' (1951) σ. 9 κέ.
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έπιτυχίαν τού σκοπού τούτου εθεωρείτο, συν τοις άλλοις, καί ή έξέτασις τών λαϊκών
μνημείων λόγου, προς τά όποια ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, γλωσσολόγοι μετά προ-
σοχής στρέφονται. Ούτως είς τά βιβλία τών συγγραφέων καί περιηγητών τής επο-
χής ταύτης άνευρίσκομεν συχνότερον δημοσιευμένα τραγούδια ή αποσπασματικούς
στίχους.

Ή δημιουργηθεια αύτη τάσις, συνδυασμένη καί μέ τό θερμόν τών φιλελλή-
νων αίσθημα υπέρ τής αγωνιζομένης δια τήν έλευθερίαν Ελλάδος, υπήρξε ση-
μαντικός παράγων δια τήν προπαρασκευήν τής πρώτης εκδόσεως ελληνικών δημο-
τικών τραγουδιών υπό τοΰ C. Fauriel, ήτις αποτελεί σταιθμόν εις τήν ιστορίαν
τής νεοελληνικής δημοτικής ποιήσεως.

Μέ βάσιν τήν πρώτην ταύτην έκδοσιν, ήτις συνετέλεσε τά μέγιστα εις τήν
γνώσιν τών δημοτικών μας τραγουδιών, τήν ευρυτάτην διάδοσιν και εκτίμησιν τής
αξίας των, διαρθρώνεται ή παρούσα βιβλιογραφία. Τό πρώτον μέρος αναφέρε-
ται εις τά προ τής εκδόσεως Fauriel δημοσιευθέντα άσματα, καί δη άπό τοΰ 1771
μέχρι τοΰ 1824. Εις τό δεύτερον μέρος περιλαμβάνονται τά δημοσιευθέντα άπό
τοΰ 1824 μέχρι τοΰ 1850, ότε εμφανίζεται ή πρώτη έν Ελλάδι συστηματική έκδο-
σις τραγουδιών, γενομένη υπό "Ελληνος εκδότου, τοΰ Κερκυραίου 'Αντωνίου Μα-
νούσου. 'Ας σημειωθή, ότι έκτοτε αρχίζει καί νέα περίοδος είς τήν δημοσίευσιν
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών άπό άπόψεως γνησιότητος τών κειμένων. Γε-
νομένης ήδη συνειδητής τής εθνικής σημασίας τών τραγουδιών, παρατηρείται
μεγαλυτέρα ορμή προς συλλογήν και συμπλήρωσιν τούτων. Ή ορμή αύτη, ωφέλιμος
είς τήν διάσωσιν τών τραγουδιών, έγένετο καί αφορμή νοθείας. Διάφοροι λόγιοι
καί διδάσκαλοι, ώς ό Σπ. Ζαμπέλιος, ό Π. Λάμπρος, ό Μ. Λελέκος, ό Φαλέζ (ψευδώ-
νυμον τοΰ Θεοδ. Γενναίου Κολοκοτρώνη) καί άλλοι, δέν διστάζουν νά συμπληρώνουν
ενίοτε κενά τών εις αύτούς περιερχομένων ασμάτων καί νά παρεμβάλλουν στίχους
ιδίας εμπνεύσεως καί κατασκευής εις δημώδες ύφος, μέ τήν πεποίθησιν ότι ούτως
υπηρετούν καλύτερον τό έθνος των. Μέ τόν τρόπον τούτον καταρτίζονται συλλογαί
καί δημοσιεύονται τραγούδια είς περιοδικά, αυξηθέντα σημαντικώς είς άριθμόν, κυ-
ρίως άπό τοΰ 1850 καί εντεύθεν.

Είς τήν παροΰσαν έρευναν δέν ήδυνήθημεν δυστυχώς νά περιλάβωμεν τήν
βιβλιογραφίαν τών πρό τού 1770 δημοσιευμένων ασμάτων, πολύτιμον εις τήν επι-
στημονικήν μελέτην τής δημοτικής μας ποιήσεως.'Αφήνοντες δι' ευθετώτερον χρό-
νον τήν βιβλιογραφίαν τών χρόνων εκείνων, περιοριζόμεθα ενταύθα εις τό νά
σημειώσωμεν, ότι κείμενα δημοτικών τραγουδιών ή μεμονωμένων στίχων, γνω-
στά ήδη έξ εντύπων ή χειρογράφων άπό τοΰ 15ου αιώνος καί εντεύθεν, έχουν
ενίοτε τήν μορφήν, υπό τήν οποίαν φέρονται καί σήμερον εις τό στόμα τοΰ λαού. Ή
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συστηματική έξέτασις τούτων θέλει διαφωτίσει προβλήματα σχετικά μέ τήν γένεσιν,
εξέλιξιν καί διάδοσίν των εις τόν λαόν. 'Ιδιαιτέρως μεγάλης σημασίας είναι ή έρευνα
τών έν χειρογράφοις περιεχομένων ςισμάτων, ανεκδότων εισέτι κατά μέγα μέρος1'.

Βιβλιογραφίαι τών έκδεδομένων ασμάτων, σχετικαί μέ τήν ενταύθα έξεταζο-
μένην περίοδον, έχουν δημοσιευθή καί άλλαι κατά τό πρόσφατον καί άπώτερον
παρελθόν2'. Ό αείμνηστος Ν. Γ. Πολίτης πρώτος έδημοσίευσε σύντομον βιβλιο-
γραφίαν τών κυριωτέρων συλλογών εις τό περιοδικόν Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα, πε-
ριοδικώς εκδιδόμενα υπό τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασαοϋ, επιστασία πεντα-
μελούς επιτροπής, τόμ. Α','Ιούνιος 1870, φυλλL Β' σ. 65-69.31 Σύντομοι επίσης βι-
βλιογραφικοί ειδήσεις περιλαμβάνονται εις τάς κάτωθι συλλογάς καί μελέτας: Σνλ-

') 'Ολίγα μόνον έχουν έκδοθή. Σημειώνομεν ένταΰθα τά άξιολογώτερα έκ τούτων: 1) Τό
άκριτικόν ασμα τού Άρμούρη, δημοσιευθέν δια πρώτην φοράν έκ χειρογράφου τής Μόσχας
τοΰ ΙΕ' αιώνος υπό Γαβριήλ Λεστοννη τό 1877 και άργότερον ύπό Στίλπωνος Κνριακίδον (Ό
Διγενής 'Ακρίτας, άκριτικά έπη-άκριτικά τραγούδια-άκριτική ζωή, σ. 45). 2) Δύο ασματα καί

21 δίστιχα έκ κωδίκων XVI-IX αι., τών μονών τών Μετεώρων καί τής έν Ζακύνθω Φωσκο-
λιανής βιβλιοθήκης, έκδοθέντα ύπό Ν. Βέη έν τφ περιοδικφ «Παναθήναια» 1Θ' σ. 211-216
καί 292-293. 3)Δεκατρία δημώδη ασματα μετά μουσικών σημείων έξ άγιορειτικοΰ κώδικος τοΰ
XVII αι., έκδοθέντα ύπό Σπ. Λάμπρου έν τφ περιοδ. «Νέος Έλληνομνήμων». 11 σ. 423-432.
Τών ασμάτων τούτων κριτικήν έ'κδοσιν παρασκευάζει ό 'Ελβετός φιλόλογος Β. Bouvier.
4) Τέσσαρα ασματα είς τάς σελίδας 62-68 καί 287-290 τοΰ περιοδικού Studi bizantini e neo-
ellenici. A cura del prof. Silvio Giuseppe Mercati. Volume terzo. «A.R.E. » Anonima Edi-
toriale. Roma 1931. 5) Τρία δημώδη ασματα μετά γαλλικής μεταφράσεως καί σχολίων τοΰ
Άδ. Κοραή έκ κώδικος τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίανν (Fonds français Ν. Α.
2θο8ο), έκδοθέντα ύπό Π. Ένεπεκίδου έν Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire
orientales et slaves XII(i9S2). Mélanges Henri Grégoire. IV Bruxelles 1953, σ. 137-145.

Ειδήσεις περί τής υπάρξεως πολλών άλλων εύρίσκομεν είς τούς παρά τοΰ αειμνήστου
Σπ. Λάμπρου δημοσιευθέντας καταλόγους κωδίκων έν τφ περιοδικφ «Νέος Έλληνομνήμων»,
τ. 1 (1904) σ. 367. 488 κέ. τ. 5 (1908) σ·316. τ. 6 (1909) σ. 481-82 τ 8 (1911) σ. 82.

'' Σχετικός ειδήσεις περί τών ελληνικών κυρίως συλλογών καί έκδόσεων ασμάτων εύρί-
σκομεν καί είς τάς γενικάς βιβλιογραφίας. Βλ. ιδία τήν πολύτιμον εις δύο τόμους έργασίαν
Δημ. Σ. Γκίνη και Βαλέριου Γ. Μέξα, Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863. Αναγραφή τών κατά
τήν χρονικήν ταύτην περίοδον οπουδήποτε ελληνιστί έκδοθέντων βιβλίων καί έντύπων έν γένει
μετά πίνακος τών εφημερίδων καί περιοδικών τής περιόδου ταύτης. Τόμος Α' 1800-1839·
Έν 'Αθήναις 1939. Τόμος Β', 1840-1855. Έν 'Αθήναις 1941. (Πραγματεΐαι τής 'Ακαδημίας
Αθηνών τόμ. 11ος). Είς τόν πρόλογον τοΰ Α' τόμου πλήρης βιβλιογραφία τών βιβλιογραφιών.
'Υπό έ'κδοσιν ό Γ' τόμος τής βιβλιογραφίας ταύτης.

') Σχετική βιβλιογραφία περιέχεται καί εις τά έν τφ Λαογραφικφ Άρχείφ κατατεθει-
μένα κατάλοιπα τοΰ Ν· Γ. Πολίτου, ατινα καί έχρησιμοποίησα είς τήν άνά χείρας έργασίαν·
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λογή δημωδών ασμάτων τής 'Ηπείρου υπό Π. Άραβαντινον, εκδιδομένη ύπό τών
υιών αΰτου, εν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου Πέτρου Περρή, 1880 σ. ια'-ιγ'.
Στίλπωνος Κυριακίδου, 'Ελληνική λαογραφία Α', έν 'Αθήναις 1922 α. 94-96.
— Gust αν Soy ter, Das Volkstiimliche Distichon bei den Neugriechen. Ein
Beitrag zur Kenntnis der neugriechischen Volksdichtung. Λ α ο γ ο α φ ί α 8 (1925)
σ. 379-383 (βιβλιογραφία διστίχων). — ^. Steinmetz, Untersuchungen zu den
Klephtenliedern. Λαογραφία 10 (1932) σ. 308-321 (μέ βραχείας σημειώσεις
δι' εκάστην συλλογήν τραγουδιών). — Ά π ο α τό λ ο υ Μελαχρινού, Αημοτικά
τραγούδια. Εισαγωγή. 'Ανέκδοτα, κλέφτικα, ιστορικά, ακριτικά, παραλογές, τής αγά-
πης, σημειώματα. 'Αθήνα 1946, σ. ιδ'-κ'.— Φ. Μπον μπον λίδ ο ν, Συμβολή είς
τήν βιβλιογραφίαν τών δημοτικών ασμάτων. Ελληνική Δημιουργία, 1η Μαρτίου
1950, σ. 369-374. ('Αναγραφή τίτλων τών κυριωτέρων συλλογών: Fauriel, Tom-
maseo, Μανούσου...) καί 15 'Ιουλίου 1950, σ. 139-143 (συμπληρωματικός βι-
βλιογραφικός πίναξ).

Πάσαι όμως αί άνωτέρω δημοσιεύσεις έχουν περιορισθή εις τήν άναγραφήν
τών κυριωτέρων εκδόσεων ή τών άναφερομένων εις ώρισμένον είδος τραγουδιών.
Μέ τήν παρούσαν έρευναν έπροσπαθήσαμεν νά δώσωμεν συστηματικήν καί όσον
τό δυνατόν πληρεστέραν βιβλιογραφίαν άπό τοΰ 1771 μέχρι τού 1850, μέ τήν ίδέαν
ότι ούτω βοηθοΰμεν είς τήν μελέτην τών δημοτικών τραγουδιών. 'Αντιθέτως πρός
τάς προηγουμένας βιβλιογραφίας, δέν περιοριζόμεθα απλώς εις τήν άναγραφήν τών
συλλογών δημ. τραγουδιών ή τών βιβλίων, εις τά όποια περιλαμβάνονται δημοτι-
κοί στίχοι, άλλ' έπεκτεινόμεθα καί εις παρατηρήσεις περί τοΰ είδους τών ασμάτων,
τής γνησιότητος καί προελεύσεώς των, όπου τούτο μας είναι δυνατόν, παρέχοντες
ενίοτε καί σχετικά παραδείγματα. Διά τήν μεγαλυτέραν πληρότητα τής έρεύνης άνε-
τρέξαμεν είς πολλά βιβλία τών χρόνων έκείνων, ιστορικά, φιλολογικά, άρχαιολογικά.
Θα ήιο έν τούτοις άφελές νά πιστεύσωμεν καί νά βεβαιώσωμεν, ότι ουδέν δημο-
σίευμα περιέχον δημοτικούς στίχους διέφυγε τήν προσοχήν μας. Πιστεύομεν μόνον,
ότι ε'ις τήν έρευνάν μας ταύτην έχομεν περιλάβει τά περισσότερα καί κυριώτερα, τά
δέ τυχόν παραλειφθέντα είναι έλάχιστα καί δευτερευούσης σημασίας.

Α'. ΑΙ προ τής συλλογής Fauriel δημοσιεύσεις δημοτικών τραγουδιών.

1771 Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et moder-

nes, avec un parallèle de leurs mœurs par M. Guys, négociant de l'Acadé-
mie de Marseilles, t. 1er, Paris, chez la veuve Duchesne. Librairie, rue S.
Jacques, au Temple du Goût, /γγι. Avec approbation et privilège du Roi.
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(σχ. 80ν σ. XVI + 420)1'. Είς τό βιβλίον τούτο μεταξύ τών άλλων εντυπώσεων τοϋ
συγγραφέως έκ τής νεωτέρας Ελλάδος, ιήν οποίαν συγκρίνει πάντοτε μέ τήν άρ-
χαίαν, δημοσιεύονται καί διάφορα δίστιχα καθαρώς δημοτικά ή έργα ήμιλογίων
λαϊκών στιχουργών τής εποχής. Ούτως εις τήν σελίδα 1352' ευρίσκομεν έξ έρωτικά
δίστιχα μέ τόν τίτλον Άκρόστιχον είς τραγούδι· τά άρχικά γράμματα τών στίχων
δίδουν τό όνομα Φραντζεσκέσα :

Φως τον ηλίου έκλαμπρον, λάμψις ώραιοτάτη,

ρίξε καί είς τον λόγου μου απ τήν 3' καάαρωτάτη^ ...

'Ακολουθεί μετάφρασις εις γαλλικήν γλώσσαν.

Εις τάς σελίδας 205-208, ένθα γίνεται ένδιαφέρουσα περιγραφή τού εθίμου
τοϋ κλήδονα, καταχωρίζονται καί σχετικά δίστιχα, γνωστά ακόμη καί σήμερον, ώς
τά εξής:

"Ανοιξε τόν κλ^ήδονα νά βγή ό χαριτα)μένος,
όπον τά κάστρα πολεμά καί βγαίνει κερδεμένος.

καί άλλο, γνωστόν έκ τής Έρωφίλης (άρχή 3ης πράξεως) :

Τα γέλια μέ τά κλάηματα, μέ τήν χαράν ή πρίκα,
μιαν ώραν εσπαρ&ήκασι κι δμάδι έγεννη&ήκα.

Ό συγγραφεύς σημειώνει, ότι οί νέοι καί αϊ νέαι γνωρίζουν πολλά δίστιχα
τοΰ είδους τούτου καί ότι υπάρχουν ακόμη καί «τραγφδίαι» ει,ς λαϊκήν γλώσσαν, εις
τάς οποίας διακρίνει κανείς τήν διαφοράν τών νέων μουσών άπό τάς άρχαίας. Δέν
παραλείπει επίσης νά δώση καί άλλας πληροφορίας σχετικός μέ τά ποιητικά μέτρα
καί τά μουσικά όργανα, έχων πάντοτε ώς βάσιν κρίσεως τά άρχαΐα ελληνικά, είς τά
όποια αφιερώνει τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ έργου του.

Όμοιαι συγκρίσεις καί παρατηρήσεις δημοσιεύονται εις τόν δεύτερον τόμον>

') Β' εκδοσις βελτιωμένη καί έπηυξημένη τό 1776 καί γ' τό 1783.

2) Σελ. 134 τής β' έκδ Σελ. 129 τής γ' έκδ.

3) Κακή γραφή' πιθανώς άντί ακτίνα. Πρέπει νά σημειωθή, ότι τά ελληνικά κείμενα
έχουν πολλούς παρατονισμούς καί ορθογραφικά σφάλματα, οφειλόμενα προφανώς εις τυπογρα-
φικός δυσκολίας καί πλημμελή γνώσιν τής ελληνικής γλώσσης. Είς τά παρατιθέμενα ένταϋθαι
ώς και κατωτέρω είς τήν παροΰσαν μελέιην, κείμενα τραγουδιών δέν διατηροΰμεν τήν γραφήν
των, ποικίλλουσαν είς τούς διαφόρους συγγραφείς, άλλ' άκολουθούμεν τούς ορθογραφικούς
κανόνας, τούς έφαρμοζομένους σήμερον είς τήν νεοελληνικήν γλώσσαν.

4) Όλόκληρον τό άκρόστιχον περιέλαβε τελευταίως ό Λ. I. Βρανούσης είς τόν τόμον
«Οί Πρόδρομοι» Βασική Βιβλιοθήκη «Αετού» άρ. 11, 'Αθήναι 1955, σ. 66,
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έκδοθέντα τό 1773. 'Αναφερόμενος ό συγγραφεύς εις τήν γνώμην τού La Guil-
letière περί όμοιότητος νέων και παλαιών τραγουδιών1', παρατηρεί, ότι οί σύγχρο-
νοι Έλληνες ποιηταί γνωρίζουν νά ψάλλουν τό ρόδον και τήν άνοιξιν ώς ό 'Ανα-
κρέων καί ότι εις τά ςίσματά των ευρίσκει κανείς ποιητικούς σπινθήρας ό'χι έσβε-
σμένους Πρός διαπίστωσιν τούτων δίδει ώς παραδείγματα στίχους λογίων στιχουρ-
γών είς σελ. 34 καί 39.

1781 Δημοτικοί στίχοι περιέχονται καί εις τό έν έτει 1781 εις στίχους συνταχθέν

βιβλίον τού Καισαρίου Δαπόντε (1714-1784) «Γεωγραφική 'Ιστορία», τοΰ
οποίου αποσπάσματα έδημοσίευσεν ό Κ. Σάθας (Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 3, Βενετία
1872, σ. μη'-ν') καί ό Ε. Legrand (Bibliothèque grecque vulgaire 3, Paris
1888, σ. 259-279). Τοιούτους στίχους ευρίσκομεν εις τά ύπό Λ, I. Βρανούση 2'
δημοσιευθέντα αποσπάσματα τού βιβλίου τοΰ Δαπόντε, ώς:

"Ασπρο τριαντάφυλλο βαστώ και θέλω να το βάψω,
κι αν το πετύχω ατή βαφή, πολλές καρδιές ϋά κάψω...

Επιμελής έρευνα τοΰ βιβλίου τοΰ Δαπόντε θά φέρη εις φώς καί άλλους
ομοίους στίχους.

1800 Voyage de Dimo et Nicolo S t e p han ο p ο li en Grèce pendant les

années V et VI (1797 et iJq8 v.St.J. D'après deux missions dont l'une du
gouvernement français et l'autre du général en chej Bonaparte. Rédigé par
un des professeurs du Prytanée, avec figures, plans et vues levés sur les
lieux, t. second. A Paris de l'imprimerie Guilleminet. An VIIP' [1800]
(σχ. 8ov XVI + 319 + 1 λευκή).

Εις τήν σελίδα 34 άναγράφεται στίχος λαϊκού μοιρολογίου:
Κλάψετε φίλοι καϊ δικοί τον Αποχωρισμό μου.

Εις τήν σελ. 73 γίνεται λόγος περί απεσταλμένων, οΐτινες έκ διαφόρων μερών
έλθόντες εις Γύθειον (Μαραθονήσι), ίνα συναντήσουν τόν Dimo Stephanopoli,
διεξετραγφδουν εις αύτόν τά δεινά τών ΰποδούλων. Ό φιλοξενών τόν Stephano-
poli μπέης τοΰ Γυθείου ένόμισεν, ότι θά προσέδιδεν ίδιαίτερον ενδιαφέρον εις τήν
άφήγησιν τών απεσταλμένων, εάν τήν συνώδευε μέ θρηνώδεις στίχους δημοτικού
άσματος. Τρεις γυναίκες τραγουδούν εναλλάξ καί έ'νας Μανιάτης συνοδεύει τό άσμα

') Βλ. άνωτέρω σ. 55.

2) Οί Πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη «'Αετός» άρ. 11 "Αθήναι 1955, σ. 24 κέ.

3) Τό έτος ορίζεται κατά τό ήμερολόγιον το κα€ ιερωθέν ύπό τής πρώτης Γαλλικής Δη-
μοκρατίας τοΰ 1792.
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μέ μουσικόν τι ό'ργανον, είδος κιθάρας (espèce de guitare). Έν συνεχεία παρατί-
θενται οί στίχοι δημώδους θρήνου έν διαλόγφ είς όκτασυλλάβους —επτασυλλάβους
στίχους, αντί δεκαπεντασυλλάβων:

«Ό Ξένος μέ τήν Ρούμελην »
"Ο ξένος τής Ρούμελης:

"Ολος δ κόσμος χαίρεται, ολοι βαρούν παιγνίδια,
ή 'Ρούμελη καί τά νησιά στέκοννε πικραμένα■
— Ρούμελη, γιά δέν χαίρεσαι γιά δέ βαρείς παιχνίδια ;1'
Ή Ρούμελη τοΰ ξένου :

Είς τήν σκλαβιάν πού μέ Οιαρεΐς στα σίδιρα τοϋ Τούρκου
μπρέ νά μοΰ πής νά χαρε&ώ πώς τδ βαστά ή καρδιά σου;..2'
Μετά τους στίχους τούτους, γνησίους δημοτικούς, άκολουθούν άλλοι (αποτε-
λούντες 174 έν συνόλφ) εις πλαστόν δημώδες ύφος, άναφερόμενοι εις τήν ίστορίαν
τής Ελλάδος, τήν παλαιάν αΐγλην, τήν έλευθερίαν, τους νόμους, τήν σύγχρονον
άξιοίΐρήνητον κατάστασιν, τάς ανωφελείς έπεμβάσεις τής Ρωσίας κλπ. ΆκολουτθεΙ
μετάφρασις τοΰ άσματος εΐς γαλλικήν γλώσσαν.

Εις τήν σελ. 90 δημοσιεύονται δύο ερωτικά δίστιχα μετά μεταφράσεως είς
τήν γαλλικήν, ώς καί έ'τερον δίστιχον μετά γαλλικής μεταφράσεως έπίσης, εις τήν
σελ. 91:

Στήν Μπαμπαριάν καί Τούνεζι, Τρίπολη κι Άλιζέρι
'Εκεί βρίσκεται τ άδέλφι μου χειμών καϊ καλοκαίρι.

'Αποσπασματικοί στίχοι ή ολόκληρα δημώδη άσματα περιλαμβάνονται συμ- 1805
πτωματικώς εις βιβλία ιστοριογράφων καί περιηγητών τών άρχών τοΰ παρελ-
θόντος αιώνος. Ούτως εις τό βιβλίον: Voyage en Morée, à Constantinople, en
Albanie et dans plusieurs autres parties de Γ empire Othoman, pendant les
années 1798, 1799, 1800 et 1801, par F. C. H. L. Pouqueville. A Paris
1805, t. Ier (80V VII+ 536), είς τήν σ. 280-1, δημοσιεύεται μανιάτικο μοιρολόγι έν
μεταφράσει είς τήν γαλλικήν γλώσσαν. Έν σελ. 282-286 περιλαμβάνονται 22 έρω-
τικά δίστιχα μετά μεταφράσεως εΐς τήν γαλλικήν, καί έν σελ. 287 άλλα 6 δίστιχα,

1 OÎ στίχοι ούτοι είναι συνήθεις είς ασμα άναφερόμενον είς τήν αλωσιν τοϋ Ναυπλίου
ύπό τών Τούρκων τό 1715. Βλ. Δημ. Α. Π ε τ ρ ο π ο ν λ ου, 'Ιστορικά δημοτικά τραγούδια τής
Πελοποννήσου. Πελοποννησιακά, τ. l°s, Αθήναι 1955, σ. 176 κε.

' Πρβλ. Ê. Legrand, Collection de monuments pour servir à l'étude de la langue
néo - hellénique. N°8, Paris 1870. Τού ιδίου, Recueil de chansons populaires grecques,
Paris 1873, a. 108 άρ. 62.
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cotsakias, (δηλ. κοτσάκια), ώς τα ονομάζει με τόν γνωστόν καί σήμερον εις τινας
ελληνικούς τόπους όρον, μεταφρασμένα επίσης εις τήν γαλλικήν γλώσσαν. Έν σελ
320 δημοσιεύεται έτερον μοιρολόγιον μόνον έν μεταφράσει είς τήν γαλλικήν
γλώσσαν.

Ό αυτός συγγραφεύς περιέλαβε δημοτικούς στίχους και εις τό βιβλίον του
Voyage dans la Grèce, εκδοθέν τό 1820. Περί τούτου γίνεται κατωτέρω λόγος)
κατά τήν τηρουμένην χρονολογικήν σειράν.

Εις τό βιβλίον: Bruchstùcke zur nahern Kenntniss des heutigen Grïe-
chenlands, gesammelt auf einer Reise von. J.L.S. Bartholdy im Jahre 1803-
1804. Erster Theil. Berlin 1805 (80v σ. XII+ 518), έν σελ. 434 δημοσιεύεται έν
γερμανική μεταφράσει ή γνωστή παραλογή «Ό Μαυριανός καί ή αδελφή του11» καί
εις τό τέλος τού βιβλίου, έν παραρτήματι, μουσική καταγραφή τού ρυθμού τριών
ελληνικών χορών.

1814 Πρώτη συστηματική σΐ'λλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, προηγη-

θείσα τής τού Fauriel, αλλά παραμείνασα ανέκδοτος περί τά 120 έτη, είναι
ή τού Γερμανού βαρόνου Werner von Haxthausen. Τά περί τής άφορμής τής
συλλογής αυτής έκ τής έκδόσεως τών σερβικών δημοτικών ασμάτων έν Βιέννη τό
1814 ύπό τού σλαβολόγου έφόρου τής αυτοκρατορικής βιβλιοθήκης Kopitar2',
καθώς καί τά περί τής συνδρομής τών εκεί εγκατεστημένων Ελλήνων λογίων
καί έμπορων, ώς τοΰ έκ Θεσσαλίας Θεοκλήτου Φαρμακίδου, τοϋ Θεοδώρου Μα-
νούση έκ Σιατίστης, βραδύτερον καθηγητού τής Ιστορίας είς τό Πανεπιστήμιον
'Αθηνών, τού 'Ιωάννου 'Ολυμπίου, τοΰ Ν. Χορτάκη έκ Σμύρνης, τού Φ. Ήλιάδου
κ. ά., είναι γνωστά καί δέν είναι ανάγκη νά τά έπαναλάβωμεν εδώ.3' Άξιοσημείωτον

] > Τό αύτό ασμα γαλλιστί έν τή γαλλική μεταφράσει τοϋ έργου : Voyage en Grèce fait
dans /es années 1803 et 1804 par J.LS. Bartholdy, traduit de l'Allemand far A du C***, Deu-
xième partie. Paris 1807, c. 139-144.

2) Περί Kopitar ώς λογοκριτοϋ ελληνικών βιβλίων καί τών σχέσεών του πρός Έλληνας
λογίους βλ. Ρ. Κ. Enepekides, Kopitar und die Grieclien. Nach ungedruckten Akten und
Briefen aus den Archiven in Wien, Miinchen und Paris. Έν Wiener Slavistisches Jarh-
buch, τ. Ill, σ. 53-70.

®) Βλ. σχετικός πληροφορίας καί κρίσεις: Χρνοαλλίς, Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμε-
νον δις τοΰ μηνός ύπό Θ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως καί Ντέκα Δ. Πασχαλίδου, τ. 3°s έν 'Αθή-
ναις 1865, σ. 302. 'Ηλ. Π. Βοντιερίδον, "Αγνωστος συλλογή δημοτικών μας τραγουδιών, Νέα
Εστία τ. 11 (1932) τεΰχος 133, σ. 687-689. Σ. Β. Κονγέα, Neugriechische Volkslieder,
gesammelt von Werner v. Haxthausen... 'Ελληνικά, 8 ('Αθήναι 1935), σ. 376-382. Πρβλ. Τον
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όμως είναι, ότι, παρά τάς προτροπάς τών φίλων του, καί προπαντός τού μεγάλου
Gœthe1', τών αδελφών Grimm, v. Stein, Thiersch κ. ά., ό Haxthausen δέν κατώρ-
θωσε νά έκδώση τήν συλλογήν του καί οί δισταγμοί καί ή βραδύτης του συνετέ-
λεσαν σύν τοις άλλοις νά λάβη γνώσιν τής περί τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια
κινήσεως ό Γάλλος C. Fauriel παρά τών έν Παρισίοις Ελλήνων 'Αδαμαντίου Κο-
ραή, Ν. Πίκκολου κ. ά.,2) καί νά καταρτίση καί δημοσίευση τήν ίδικήν του συλλογήν.

Ή συλλογή Haxthausen εξεδόθη μόλις τό 19353) εις τό Munster i. W. μέ
τόν τίτλον : Neugriechische Volkslieder, gesammelt von Werner von Haxthau-
sen. Urtext und Ûbersetzung herausgegeben von Karl Schulte Kemming-
hausen und Gustav Soy ter. (σχ. 8ov σ. IX + 195)4. Περιέχει άσματα

ιδίου,Ή. παλαιότατη συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών τοϋ Γερμανοΰ βαρώνου Wer-
ner von Haxthausen, 'Ελληνική Δημιουργία τ. Ε' τεϋχος 5° (1 Μαρτίου 1950) σ. 329-334.
Γιάννη Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ Μοριά, 'Αθήναι 1935 σ. 198. Γ. Α. Μέγα, Μία παλαιά συλ-
λογή τραγουδιών τοΰ λαοΰ μας, Νέα Εστία τ. 19 (1936) τεΰχος 223 σ. 460-462. Ν. Α. Βέη,
Τά μαλώματα τών βουνών στα νεοελληνικά γράμματα κι ό βερολιναϊος πάπυρος 284, Νέα
'Εστία 35 (1944) τεΰχος 398, σ. 50 κέ. Γεωργ■ Χρ. Σούλη, Γΰρω άπό τή συλλογή τών δημοτι-
κών τραγουδιών τοΰ Haxthausen, Νέα 'Εστία, τ. 50, τεΰχος 581 (15 Σεπτεμβρίου 1951) σ.
1218-1220. Σ. Β. Κονγέα, Ή πρός τούς "Ελληνας καί τά δημοτικά τραγούδια τών 'Ελλήνων
άγάπη τοΰ Niebuhr, 'Ελληνικά, 12 (1952) σ. 294 κέ.

') Ό Goethe άπό τόν Haxthausen έγνώρισε τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια και έξε-
τίμησε τήν άξίαν των. Ό ίδιος μετέφρασε καί έδημοσίευσε δημοτικά τραγούδια εις τό περιοδ.
Uber Kunst und Altertum Δ',1 (1823). Περί τούτου βλ. τάςέν τή ανωτέρω υποσημειώσει παρα-
πομπάς, ώς καί Κ. Dieterich, Gœthe und die neugriechische Volksdichtung έν Hellas
Jahrbuch 1929, σ. 61-81. Σ.Κονγέα,Ό Γκαίτε και ή νεωτέρα 'Ελλάς, Νέα 'Εστία τ. 11 (1932)
τεΰχος 132, σ. 621-631. G. Soyter, Neugriechische Lieder, Disticha und Sprichwôrter aus
der v. Haxthausen'schen Sammlung, Λαογραφία 11, σ. 191. λτ. Βέην, έ'νθ' άν.

s) Ή συλλογή Haxthausen, καίτοι άνέκδοτος, ήτο γνωστή, ώς άποδεικνύουν καί σχε-
τικά δημοσιεύματα είς τά έν Βιέννη έκδιδόμενα έλληνικά περιοδικά: Φιλολογικός Τηλέγρα-
φος. ήτοι 'Ελληνικού Τηλεγράφου φιλολογικά, άρ. 5, 28 Φεβρουαρίου 1818, σ· 19 (άρθρον
Κ. Σκούφου μέ τόν τίτλον σύμμεικτα), 'Ερμής ό Λόγιος, 1 Νοεμβρίου 1818, σ. 639 (άρθρον Κ=
Κ. Κοκκινάκη). Πρβλ. καί Ήλ Βουτιερίδην, ένθ' άν. Σ. Κονγέαν,'Έλλτ\νικά, 8 σ. 378.

3> Τό προηγυύμενον έτος 1934 ειχε δημοσιευθή είς τήν Λαογραφίαν τόμ. 11, σ. 191-215
ύπό Gustav Soyter έκ τής συλλογής Haxthausen, άνευρεθείσης ύπό τοΰ καίΐηγητοΰ Schulte-
Kemminghausen τό 1933, μέρος τών κειμένων, άτινα δέν είχον μεταφρασθή είς τήν γερμα-
νικήν γλώσσαν ύπό τοΰ συλλογέως. Τά κείμενα ταΰτα είναι 19 δημοτικά τραγούδια, 69 δίστιχα,
82 παροιμίαι, ώς καί σημειώσεις είς στίχους 10 τραγουδιών περιληφθέντων καί είς τήν συλ-
λογήν Passow (Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae, i860).

4 Βλ. βιβλιοκρισίαν Γ. Α. Μέγα, έν 'Επετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 11
(1935) σ. 525-529.
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διάφορα, ακριτικά, κλέφτικα, παραλογές, αγάπης, μοιρολόγια, ναυτικά, δίστιχα, άνευ
κατατάξεως κατά ε'ίδη, περιλαμβανόμενα εΐς δύο μέρη. Τό πρώτον (Lieder mit der
Ubersetzung Haxthausens) περιέχει 45 δημώδη άσματα, έξ ων τά 42 έκ τών
χειρογράφων Θ. Μανούση, 16 δίστιχα καί 3 ποιήματα λόγια. Τό δεύτερον (Lieder
und Distichen mit Prosaiibertragung von G. Soyter) περιέχει 25 δημώδη
άσματα, 71 δίστιχα καί 4 λαϊκά τραγούδια τών πόλεων. Έν παραρτήματι τού βι-
βλίου, εΐς τό τέλος, δημοσιεύεται ή μουσική καταγραφή 17 ασμάτων καί χάρτης
τών τόπων τών άναφερομένων εις τά άσματα. Ή συλλογή είναι πολυτιμοτάτη,
διότι περιέχει τά παλαιότερα έκ τών σωζομένων κειμένων νεοελλ,ηνικών δημοτικών
τραγουδιών, καταγεγραμμένα μέ πιστότητα και έπιμέλειαν, άνευ επεμβάσεως τού
συλλογέως, ώς έγένετο ένίοτε εΐς νεωτέρας συλλογάς. 'Ολίγα μόνον λάθη έχομεν νά
παρατηρήσωμεν, κυρίως εΐς ονόματα, ώς Agos άντί Agas, Νικοζιάρας άντί Νικο-
τσάρας, Βαρτζόγης άντί Μπαρτζώκας κ.ά. 'Ασμάτων τινών δημοσιεύονται δύο πα-
ραλλαγαί, προερχόμεναι προφανώς έκ διαφόρων προσώπων.

1818 Διάφορα ηθικά και άοτέϊα στιχονργήματα, εκδοθέντα ύπδ Ζήοη Α αού τη,

τον έκ Τνρνάβον τής Θεσσαλίας, και τυπωθέντα διά δαπάνης τών είλικρινεστάτα>ν
και φιλογενεστάτων φίλων τον κνρίων Παρίση Δημητρίου Παμφύλου, τοΰ έκ Τνρνά-
βον τής Θετταλίας, καί Δημητρίου Χ. Σωτήρ Μαλκότζογλου, τοΰ έκ Ροδοστοϋ τής
Θράκης. Έν Βιέννη τής Άουστρίας. Έκ τής τυπογραφίας τοΰ Ιωάννου Βαρθ. Ζβε-
κίον. 1818 (σχ. 80ν σ. 128).

Είς τόν πρόλογόν του ό συγγραφεύς έξηγεί τόν τρόπον τής έργασίας του.
Ευρισκόμενος είς Ίάσιον καί Βουκουρέστιον προ πολλών έτών, συνέλεξεν άπό
διάφορα καταστιχάκια (κοινώς μισμαγιάλεγόμενα) τών φίλων του στιχουργήματα,
έκ τών οποίων άπεφάσισε νά τυπώση τά έν τω βιβλίφ του περιεχόμενα. Δέν γνω-
ρίζει τούς ποιητάς τών στιχουργημάτων καί δέν άναγράφει τά όνόματά των παρα-
καλεί δέ όλους νά τοΰ στείλουν ποιήματα, διά νά τά δημοσίευση, καί δηλώνει ότι
θ' άναγράψη τά ονόματα τών άποστολέων2).

Τά μέχρι τής σελίδος 122 δημοσιευόμενα είναι ποιητικαί συνθέσεις λογία>ν
τής έποχής εκείνης. Άπό τής σελ. 122-126 δημοσιεύονται 49 δίστιχα γνησίως δη-
μοτικά, ώς καί 6 τοιαύτα έν σελ. 128. Ταύτα άποτελοΰν τήν πρώτην πολυαριθμο-
τέραν συλλογήν εις τό είδος των, όσον γνωρίζομεν. Εΐς τάς σελ. 126-128 περιέ-
χονται έπίσης άλλα 33 δίστιχα λόγια.

') Τό τουρκικόν mecmua = συλλογή, απάνθισμα.

2) Τόν πρόλογον καί μέγα μέρος τής συλλογής Δαοΰτη περιέλαβε ό A. I. Βρανούσης είς
τόν τόμον «Οί Πρόδρομοι» Βασική Βιβλιοθήκη «Άετοϋ» άρ. 11, 'Αθήναι 1955, σ. 69 κέ.
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Έξ έπισκέψεως καί γνωριμίας τής Ελλάδος κατά τά πρώτα έτη τοϋ παρελ- 1819
θόντος αιώνος προέρχονται οι στίχοι, οι περιεχόμενοι έν τφ βιβλίφ τού Edward
D ο dw β 11, Esq. F.S.A., δημοσιευθέντι έν Λονδίνο) τό 1819 μέ τόν τίτλον:
A classical and topographical tour through Greece during the years 1801,
1805 and 1806. Vol. II. London, printed for Rodwell and Martin. New Bond-
Street. 1819 (σχ. 4ov σ. 537).

Έν σελ. 18, ύποσημ. 1, αναγράφεται μέ ορθογραφικά σφάλματα τό δίστιχον :
Νά ήτανε 6 ουρανός χαρτί καί ή θάλασσα μελαινι,
διά νά γράφειν τους πόνους μου ακόμη δεν εφθαινε.

Έτερον δίστιχον άναγράφεται έν σελ· 19, σημ. 1:

Νά χαμήλωναν τά βουνά, νά 'βλεπα τήν Αθήνα,
νά 'βλεπα τήν αγάπη μου, που περπατεΐ σάν χήνα,
καί σχολιάζεται ή περίεργος ελληνική παρομοίωσις τοΰ βαδίσματος γυναικός μέ τό
βάδισμα χήνας.

Voyage dans la Grèce, comprenant la description ancienne et moderne 1820
d'Épire, de l'Illyrie grecqiie, de la Macédoine Cisaxienne, d'une partie de
Triballie, de la Thessalie, de l'Acarnanie, de l'Étolie ancienne et épictète, de
la Locride Hespérienne, de la Doride et du Péloponnèse ; avec des considéra-
tions sur l'archéologie, la numismatique, les mœurs, les arts, l'industrie et le
commerce des habitants de ces provinces par F.C.H.L.P ο u qu ev ill e t. Ier,
Paris, chez Firmin Didot, père et fils, 1820. Εις σελ. 384 δημοσιεύεται γαμήλιον
<|σμα έξ 'Ηπείρου, έν μεταφράσει εις τήν γαλλικήν γλώσσαν2'. Εΐς τόν 2ον τόμον
τοΰ ιδίου έργου, σ. 164, δίδονται πληροφορίαι περί άσματος αναφερομένου είς
'Ιωάννινα : Heureux qui a vu Janina des hauteurs du Driscos...3). Εις τόν
3°v τόμον, σ. 16, ομιλών περί τής περιφερείας Χασίων ό συγγραφεύς, αναφέρει
καί περί τοΰ άσματος τοΰ Μπουκουβάλα, τό όποιον συγκρίνει μέ τά άρχαΐα ελλη-
νικά άσματα τού Αρμοδίου καί τοΰ Άριστογείτονος4'. Έν υποσημειώσει δίδει πλη-
ροφορίας περί τής γεωγραφικής έξαπλώσεως τοΰ άσματος, τής έντυπώσεως τήν
οποίαν προκαλεί τοΰτο εις τους χριστιανούς Αλβανούς, περί τής χρονολογίας του,
ως καί βιογραφικός ειδήσεις περί τοΰ Μπουκουβάλα. Έν συνεχείς: παραθέτει 7 στί-

1 Βλ. καί άνωτ. σ. 61, Τοΰ έργου τούτου έγένετο δευτέρα έκδοσις τό 1826.

2) Σελ. 54 τοΰ 2ου τόμου τής β' έκδόσεως.

*> Σελ. 342 τοΰ αύτοΰ τόμου τής β' έκδόσεως.

') Περί τούτων βλ. C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, τ. l°so. CIV.

5
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χους τού κειμένου τοΰ τραγουδιού είς τήν ελληνικήν γλώσσαν μετά μεταφράσεως εις
τήν γαλλικήν. Έξ όσων γνωρίζομεν μέχρι σήμερον ή καταγραφή αύτη τοΰ άσμα-
τος είναι ή παλαιοτέρα, άλλ° ή κακή γραφή καί ή παρανόησις τών λέξεων καθι-
στούν μερικούς έκ τών στίχων κακοτέχνους καί άνευ νοήματος1'. "Αλλην παραλλα-
γήν τού άσματος άρτιωτέραν παρεχώρησεν ό Pouqueville εις τόν C. Fauriel, ό
όποιος έκ ταύτης καί δύο ή τριών άλλων συνέθεσε τήν εις τόν πρώτον τόμον τής
έκδόσεώς του περιληφθεΐσαν παραλλαγήν2'.

Εις τόν 4ον τόμον, σελ. 238, τοΰ αύτού βιβλίου (είς τήν β' έκδοσιν τοΰ 1826)
δημοσιεύεται καλή σχετικώς παραλλαγή έκ 13 στίχων τοΰ κλέφτικου τραγουδιοΰ
«Ό άρρωστος κλέφτης»3' καί μετάφρασις είς γαλλικήν γλώσσαν. Ή παρεχομένη
παρά τοϋ συγγραφέως πληροφορία, ότι τό ασμα έψάλλετο κατά τήν έορτήν τών 40
Μαρτύρων (quarante Saints, ώς λέγει) σχετικήν μόνον άξίαν δύναται νά έχη' ύπέ-
θεσε τοΰτο πιθανώτατα ό Pouqueville έκ τοΰ ότι ό πρώτος στίχος άναφέρει σα-
ράντα Κλέφτες: Σαράντα Κλέφτες ήμασταν, σαράντα χαραμήδες ...

Τό ασμα θά έψάλλετο 'ίσως και κατά τήν έορτήν τών 40 Μαρτύρων, εύκαι-
ρίας διδομένης, αλλά καί εις άλλας περιστάσεις.

Δημοτικά ασματα περιέχονται καί εις τό έν έτει 1820 έπίσης εκδοθέν βιβλίον :
Travels in Sicily, Greece and Albania by the Rev. Thos - Smart Hughes,
late felloiû of Saint John's and now fellow of Emmanuel College Cambridge.
Illustrated with engravings of maps scenery plans etc. in two volumes. II. Ion-
don 1820 (σχ. 4ov σ. VIII+ 393).

Εις τήν σ. 75, ομιλών ό συγγραφεύς περί τών γλωσσικών απόψεων τοϋ
Ί. Βηλαρά, παραθέτει ελληνιστί τό κείμενον τοΰ γνωστού ποιήματος του:

πουλάκι ξένο
ξενιτεμένο...

Εις τήν σελ. 170, εν υποσημειώσει, δημοσιεύεται σουλιώτικο τραγούδι άρχόμενον μέ
τούς στίχους:

Μήν προσκυνάτε, πρέ παιδιά, ραϊάδες μήν γενήτε,
είναι δ Φώτος ζωντανός, πασιά δέν προσκυνάει...

') Στίχ. 4 π. χ. : να καταπάψη δ κονρνιαχ&ος και νά μη 'ντοέπη τ ασκέρι. Περί τής φθοράς
τών στίχων τούτων βλ. καί C- Fauriel, ενθ" άν. σ. 10.

2) "Ενθ' άν. σ. 12. Ό Pouqueville είς τήν β' εκδοσιν τοΰ έργου του, σ. 328 σημ. 1, πα-
ρατηρεί, ότι δέν ήκουσε ποτέ τούς παρά τοΰ Fauriel προστεθέντας στίχους.

') Παραλλαγάς τοΰ ασματος βλ. έν Λαογραφία 5, 69.
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καί συνεχιζόμενον μέ στίχους άλλου σουλιώτικου τραγουδιού, έν τφ όποίφ από
τό πουλί άγγέλλεται ή πτώσις τού Σουλίου, τής Κιάφας, τοΰ Άβαρίκου:
"Ενα πουλάκι ξέβγαινε ανάμεσα εις τήν Πάργαν...

Εις τήν συλλογήν Fauriel (τ. l°s σ. 298 καί σ. 300), έκδοθεϊσαν μετά τέσ-
σαρα έτη, χωρίζεται τό τραγούδι ε'ις δύο.

Έν παραρτήματι (Appendix), σ. 385- 387, δημοσιεύεται μακρόν ποίημα (ρίμα
εις δεκαπεντασυλλάβους ομοιοκατάληκτους στίχους) λαϊκού στιχουργού εξ 64 στίχων
μέ τίτλον: «Verses on the Han of Valliaré —Στίχοι περί τών ιδίων' τό χάνι Βαλ-
λιαρέ ομιλεί πρός τους εξακόσιους σκοτωμένους Γαρδικιώτας». Μετά τόν στ. 12 ση-
μειοΰται: «'Αποκρίνονται οι σκοτωμένοι εις τό Βαλλιαρέ τό χάνι». Μετά τόν στ. 52

ν

σημειοΰται: «Έκ μέρους τοΰ ΰπερτάτου βεζίρη 'Αλή πασά πρός τους γειτόνους του»
καί συνεχίζεται τό ποίημα. Εΐς τάς σελ. 388-393 δημοσιεύεται κείμενον έκ κερ-
κυραϊκής εφημερίδος ώς δείγμα τής νέας ελληνικής γλώσσης.

'Αξιοσημείωτος εΐναι καί ή έν τφ πρώτω τόμω, σ. 191, τοΰ αυτού βιβλίου,
έκδοθέντι τό ίδιον έτος, παρεχομένη εΐδησις, ότι οί χωρικοί τής Πελοποννήσου τι-
μούν τα κατορθώματα τού Άλή Φαρμάκη μέ μεγάλο χαρακτηριστικών ποίημα προ
τεσσάρων έτών συντεθέν.

Εις τήν αύτήν χρονικήν περίοδον ανήκουν άσματα καί δίστιχα περι- 1822
ληφθέντα εΐς χειρόγραφον έξ 87 φύλλων τοΰ Γερμανού ιστορικού καί πολιτικού
Βαρθόλδου Γεωργίου Niebuhr, έν τή κρατική βιβλιοθήκη τοΰ Βερολίνου (Bero-
linensis graecus άριθ. 24)." Τά άσματα ταύτα παρεδόθησαν είς τόν Niebuhr, εύ-
ρισκόμενον έν Ρώμη κατά τό 1822, παρά τοΰ περιηγηθέντος τήν Ελλάδα πρό τοΰ
έτους 1822 βαρόνου von Sack, έμειναν δέ άνέκδοτα καί άγνωστα έπί μακρότατον
χρόνον. Έδημοσιεύθησαν μόλις τό 1952 παρά τοΰ καθηγητού Σ. Β. Κουγέα εις
είδικήν μελέτην μέ τόν τίτλον: Ή προς τους "Ελληνας και τά δημοτικά τραγού-
δια τών cΕλλήνων άγάπη τοϋ Niebuhr. Περιοδ. cΕλληνικά, τόμ. 12, Θεσσαλοί'ίκη
1952, σ. 273-300. Έκ τής δημοσιεύσεως ταύτης φαίνεται, ότι τό έν λόγω χειρόγρα-
φον τοΰ Niebuhr περιέχει μαζί μέ άλλα άσματα λογίων τής έποχής εκείνης καί δί-
στιχα δημοτικά ή δημώδους μορφής, ώς τά έν φύλλφ 9α (7 δίστιχα), τά έν φ. 10β
καί II13 (14 δίστιχα μέ έπιγραψήν τραγούδια τής Κύπρου), τά έν φ. 12^ πέντε δί-
στιχα έπιγραφόμενα «έτερα μέ ύφος πολίτικον», τά έν φ. 15β επτά ομοιοκατάληκτα

') Δέν είναι γνωστόν, αν τό χειρόγραφον τοΰ Niebuhr έσώθη άπό τήν κατά τόν τελευ-
ταΐον πόλεμον καταστροφήν της Berliner Staatsbibliothek. Άντίγραφόν του έχει κατατεθή
ύπό τοΰ καθηγητού Σ. Κουγέα είς τό τμήμα χειρογράφων τής έν 'Αθήναις Εθνικής Βιβλιο-
θήκης.
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δίστιχα, έπιγραφόμενα «έ'τερα κατά τό ύφος τών Πολιτών», ώς καί τινα καθαρώς δη-
μιοδους συνθέσεως περιλαμβανόμενα μεταξύ άλλων λογίων ε'ις τά φύλλα 35-85Κ·
(ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα δια τό δημώδες ύφος των τά έν φύλλα) 4913 δεκατρία άνε-
πίγραφα τετράστιχα δι'άλλης χειρός και μελάνης).

Δημοτικά τινα ασματα συνέλεξε κατά τούς χρόνους εκείνους 1822- 1823 καί
περιέλαβεν εις βιβλίον του ό μετασχών εις τήν Έλληνικήν Έπανάστασιν Γάλλος
αξιωματικός Voutier. Περί τούτων όμως, έκδοί)έντων τό 1826, θα γίνη λόγος κα-
τωτέρω, κατά τήν άκολουθουμένην χρονολογικήν σειράν.

Β'. Ή συλλογή Fauriel «ai al μετ' αυτήν δημοσιεύσεις.

1824-1825 Ή συλλογή ελληνικών τραγουδιών τοΰ C. Fauriel (L772- 1844)1'έξεδόθη εις

δύο τόμους μέ τόν τίτλον: Chants populaires de la Grèce moderne, recueillis et
publiés avec une traduction française, des éclaircissements et des notes, par
C. Fauriel, to7ne 1er, Chants historiques. A Paris, chez Fir min Didot, père et
fils, 1824 (8ov o. CXLIV + 306). Tome 2emc Chants historiques, romanesqties et
domestiques. A Paris 1825 (8OY σ. 391).

Εις τόν πρώτον τόμον περιλαμβάνονται πρόλογος καί μακρά εισαγωγή (dis-
cours préliminaire) έξ 137 σελίδων, έν τή οποία αναπτύσσονται, κατά τρόπον ελέγ-
χοντα βαθεΐαν γνώσιν τής ελληνικής γραμματείας καί τής ελληνικής ζωής, τά περί
τής άξίας τών νεοελληνικών δημωδών ασμάτων, τών διαφόρων ειδών τούτα>ν, τής
σχέσεώς των πρός τά αρχαιότερα, ώς καί τά περί τής ζωής τών νεωτέρων Ελλήνων
καί δή τών υπέρ τής ελευθερίας άγωνιζομένων αρματολών καί κλεφτών2'· ακολου-
θούν μετά ταύτα 45 άσματα μετά μεταφράσεως εις τήν γαλλικήν γλώσσαν. Είς τόν
δεύτερον τόμον περιλαμβάνονται 90 άσματα καί 71 δίστιχα μετά μεταφράσεων εις
τήν γαλλικήν γλώσσαν. Εις τό τέλος τοΰ τόμου, σ. 435 κέ., δημοσιεύεται ό έθνικός
ύμνος τοΰ Διον. Σολωμού μετά γαλλικής μιεταφράσεως ύπό Stanislas Julien. Έκά-

1) Περί τής ζωής καί του έργου τοϋ C. Fauriel βλ. ιδία: Ozanam, M. Fauriel et son
enseignement à la Faculté des lettres, êv τω περιοδ. Correspondant, Reciieil périodique,
religion, philosophie, politique, sciences, littérature, beaux arts, t. ioème, Paris 1845,
σ. 3M-377. Notices historiques sur la vie et les travaux de M. C. Fauriel par M. Gui-
gniaut, Paris 1862. I. B. Galley, Claude Fauriel, Membre de l'Institut, 1772-1844.
Saint - Etienne 1909. Σίμον Μενάρδον, Περί τής πρώτης εκδόσεως τών δημοτικών μας τρα-
γουδιών. 'Εν 'Αθήναις 1925.

2) Άξιοσημείωτον είναι τό περί τής εισαγωγής ταύτης γραφέν παρά τοϋ Marcellus
(Chants du peuple en Grèce, Paris 1851, τ. 1°? σ. VII), ότι μέ όσα ειπεν ό F. δέν άφησε
τίποτε πλέον νά είπή κανείς (ns a laissé rien à dire après lui).
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στου άσματος προηγούνται είσαγωγικαί σημειώσεις (argument), σχετικαί πρός τήν
προέλευσιν τής παραλλαγής, τήν χρονολογίαν, τήν ζωήν τοΰ ήρωος, ώς καί τάς
προγενεστέρας τυχόν δημοσιεύσεις. Τάς πληροφορίας ταύτας, ώς λέγει ό Fauriel
(τ. 10ς σ. V), δέν συνεκέντρωσε από βιβλία, άλλ' άπό φωτισμένους Έλληνας αγα-
πώντας τήν πατρίδα των.

Ή συλλογή Fauriel είναι τό θετικώτερον άποτέλεσμα τής περί τά ελληνικά
δημοτικά τραγούδια κινήσεως κατά τάς δύο πρώτος δεκαετηρίδας τοΰ παρελθόντος
αιώνος. Τά πρώτα ελληνικά δημοτικά τραγούδια έγνώρισεν οΰτος έκ τής συζητή-
σεως περί βαλκανικών δημωδών ασμάτων, τής γενομένης μετά τήν έν έτει 1814
έκδοσιν σερβικών τραγουδιών έν Βιέννη ύπό τοΰ Kopitar καί έκ συλλογής ελληνι-
κών τραγουδιών, άποσταλέντων ύπό τοΰ έκ Σιατίστης έν Βιέννη σπουδάζοντος Θεο-
δώρου Μανούση είς τόν διαμένοντα έν Παρισίοις Άδ. Κοραήν Ό Fauriel έξετί-
μησε τήν άξίαν των καί μετά ιδιαιτέρου ζήλου καί ενθουσιασμού έπεδόθη έκτοτε εις
τήν συλλογήν των. "Αν καί ούδέποτε έπεσκέφθη τήν Ελλάδα'2', κατώρθωσε, μέ τήν
διακρίνουσαν αύτόν όξύνοιαν καί πειραν, ώς καί τήν έμφυτον αΐσθησιν τού ωραίου
καί τήν άγάπην πρός πάσαν λαϊκήν δημιουργίαν, νά συγκεντρώση σημαντικόν άρι-
θμόν τραγουδιών.3' Βοηθούς εΐς τούτο ειχε φίλους του Έλληνας, τόν Κοραήν, Πίκ-
κολον, Κλωνάρην, Μακρήν, Μουστοξύδην, Μαυρομάτην, Τριανταφύλλου κ. ά.4'

') Χονσαλλίς, Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δις τοϋ μηνός, τ. 3°s , έν'Αθήναις 1865,
σ. 302. Πρβλ. Γιάννη Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ Μοριά, Άϋήνα 1935, σ. 198.

-ί Πολλούς "Ελληνας έγνώρισεν ό Fauriel κατά τά ταξείδια του είς Μιλάνον, Ένετίαν
και Τρργέστην τά έ'τη 182ο 1821. 'Εκεί ήσαν έγκατεστημένοι έμποροι, καί άλλοι, πρόσφυγες
έξ 'Ελλάδος, έκ τών οποίων τινές εΐχον λάβει μέρος, ώς Κλέφτες, είς τούς ύπέρ τής έλενΘερίας
αγώνας. Παρά τούτων πάντων ήκουσε καί κατέγραψε τραγούδια. Βλ. σ. 311 τού 20ν τόμου
τής συλλογής του, ώς καί Correspondance de Fauriel et Mary Clarke, publiée par Ot-
tmar de Mohl avec trois portraits. Paris, Pion, 1911, ci. 98-99. 110 κά. Πρβλ. καί περιοδι-
κόν «Le Globe» 19 Φεβρουαρίου 1825. (Περί τού περιοδικοί' τούτου βλ. Έλ Σ. Καρατζά, Τό
παρισινό περιοδικό «Globe» καί ή'Ελληνική 'Επανάσταση. P^xtraits des Mélanges offerts à
Octave· et Melpo Merlier. 'Αθήνα 1951). Κ. Καιροφνλα, Πώς ό Φωριέλ μάζεψε τά δημοτικά
τραγούδια. Περιοδ. «Έλλην. Δημιουργία 5(1950), σ. 117-122.

8) Εκτός τών περιληφθέντων είς τούς δύο έκδοθέντας τόμους ασμάτων ό F. είχε καί
άλλα προοριζόμενα διά δευτέραν έκδοσιν. Μνεία περί τούτου γίνεται έν τή νεκρολογία
δημοσιευθείση άνωνύμως είς τήν έφημ. «Έλπίς» τών 'Αθηνών, 28 Αύγουστου 1844. Με-
ρικά έκ τών ανεκδότων ασμάτων ευρίσκονται είς τά χειρόγραφα του κατατεθειμένα εις τήν
βιβλιούήκην τοΰ Institut de France τών Παρισίων. Βλ. καί É. Legyand, Recueil de chan-
sons populaires grecques. Paris 1873, a. 182. Πρβλ. Περιοδικόν «Le Globe», Paris 19-2-1825.
7'. Ζώρα, Θωμαζαιος καί Φωριέλ. 'Ανέκδοτη άλληλογραφία γιά τά δημοτικά μας τραγούδια.
Νέα 'Εστία, τ. 24, (1938) τεΰχος 281, σ. 1150.
<) Βλ. τ. l°s σ. II
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Τοιουτρόπως ή έκδοσις τής συλλογής του προηγήθη άλλων συλλογών, αΐτινες πα-
ρεσκευάζοντο κατά τήν έποχήν έκείνην1'.

Δέν ήτο ειδικός ελληνιστής ό Fauriel- ασχολούμενος όμως μέ τάς νεαηέρας
ευρωπαϊκός φιλολογίας, καί δή τήν προβηγκιανήν, καί γνωρίζων πολλάς γλώσσας,
κατενόει τήν εκφραστικήν δύναμιν τών διαλέκτων και είχε βαθεΐαν εκτίμησιν πρός
τάς αυθορμήτους λαϊκάς εκδηλώσεις. Αι γνώσεις καί αί άσχολίαι του αύται υπήρ-
ξαν ίσχυρόν έφόδιον καί προπαρασκευή δια τήν κατανόησιν τής αξίας τών ελλη-
νικών δημοτικών τραγουδιών, τα οποία καί ήρμήνευσε με πολλήν πρωτοτυπίαν.
Εις ταύτα εύρίσκει όχι μόνον τάς χαρακτηριστικός εκδηλώσεις τής νεοελληνικής
ζωής, άλλα καί μεγάλης άξιας τεκμήρια διά τήν μελέτην τής ζωής τών άρχαιοτέ-
ρων "Ελλήνων. Κατά διάφορον τρόπον οι προ αύτού ερευνηταί έβλεπον τήν Ελ-
λάδα καί τά προβλήματά της. 'Επί τέσσαρας καί πλέον αιώνας, λέγει, οί σοφοί τής
Εύρώπης δεν ώμίλουν περί'Ελλάδος, ειμή μόνον διά νά ί)ρηνήσουν τήν άπώλειαν
τού άρχαίου πολιτισμού. Διέτρεχον τήν χώραν, δια νά θαυμάσουν τά ερείπια, τήν
κόνιν τών πόλεων καί τών ναών, αποφασισμένοι εκ τών προτέρων νά μείνουν
εκστατικοί προ τών υπολειμμάτων, και τών πλέον αμφιβόλων, τοϋ τί ύπήρξε προ
3.000 ετών καί αδιαφορούντες διά τά 7-8 εκατομμύρια τών νεωτέρων Ελλήνων.
Καί δέν είναι μόνον ότι ούτω περιεφρόνουν τούς νέους "Ελληνας, άλλα παρέβλεπον
καί σημαντικά ζωντανά τεκμήρια, άτινα θά ήδύναντο νά τούς βοηθήσουν εις τήν
γνώσιν τής αρχαίας ελληνικής ζωής.

Εξετάζων τά ελληνικά δημώδη ασματα, όχι μόνον ώς ιστορικά κατάλοιπα τοϋ
παρελθόντος, αλλά και ώς ζωντανά μνημεία, ό Fauriel καταλήγει εις αξιόλογα συμπε-
ράσματα σχετικά μέ τήν τεχνοτροπίαν των. "Εν εκ τούτων είναι π. χ., ότι τά τραγού-
δια τά έχοντα θέμα εντελώς φανταστικόν (idéal), άνευ θετικού προσδιορισμού
τόπου καί προσώπων, πρέπει νά θεωρώνται ύποπτα άπό απόψεως γνησιότητος2'.

Ή μέθοδος του εις τήν έκλογήν μιάς έκ περισσοτέρων παραλλαγών τού
αύτού τραγουδιού ελέγχει βαθεΐαν αΐσθησιν τοΰ καλού καί τού ύφους τής ελληνι-
κής γλώσσης. "Εχει τήν ικανότητα νά διακρήη εις έ'καστον ασμα τούς συμφυρμούς
καί τάς νοθείας, δηλαδή τούς στίχους τούς προερχομένους εκ συγχύσεως πρός άλλα

') Ό ίδιος λέγει (τ. 1ος σ. II), ότι κατά τούς χρόνους εκείνους έγίνετο συλλογή ύπό Γερ-
μανών μέ σκοπόν τήν έ'κδοσιν, έννοών προφανώς τόν Haxthausen. Συλλογήν έπίσης παρε-
σκεύαζε, φαίνεται, καί ό Μουστοξύδης. Βλ. Fauriel, τ. I0? σ. I.

') Βλ. τ. l°s σ. 47 (argunent τού τραγουδιού : Τελευταίος αποχαιρετισμός τοΰ κλέφτη).
Όμοιας παρατηρήσεις καί συμπεράσματα βλ. Γιάννη Αποστολάκη, Ή συλλογή τοΰ Άραβαν-
τινοΰ (τό κλέφτικο τραγούδι). 'Αθήναι 1941, σ. 11. Πρβλ. τοΰ ίδιου, Τό κλέφτικο τραγούδι, τό
πνεΰμα καί ή τέχνη του. Έν 'Αθήναις 1950, σ· 56 κέ., 89·
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οίσματα ή εκ τής επεμβάσεως λογίων στιχουργών. Έκ τών στίχων δύο ή περισσοτέ-
ρων παραλλαγών συγκροτεί πολλάκις μίαν, ώς ό 'ίδιος ομολογεί1', χωρίς έν τούτοις
νά προέρχωνται διά τού τρόπου τούτου ποιητικά! συνθέσεις άντιαισθητικαί ή άνευ
σαφήνειας και άπλότητος καί ξένα ι πρός τό πνεύμα τής δημοτικής γλώσσης. Τήν μέθο-
δον ταύτην όμως δέν έφαρμόζει κατά γενικόν κανόνα, αλλά μόνον οσάκις κατέχει
παρεφθαρμένας παραλλαγάς (copies fautives), καί έξ αύτών πρέπει νά δοθή έν
σύνολον, άνταποκρινόμενον εΐς τό ύφος τής δημοτικής γλώσσης (dans le goût et
dans l'idiome du peuple). Σέβεται κατ'άρχήν τά κείμενα, οία παραδίδονται άπό
τό στόμα τοΰ λαού2'. Άπό τής άπόψεως ταύτης ή συλλογή του δέν έχει τό μειονέ-
κτημα τής «'Εκλογής άπό τά τραγούδια τον ελληνικού λαού1» τοΰ αειμνήστου Ν. Γ.
Πολίτου, εΐς τήν οποίαν έφηρμόσθη κατά κανόνα ή φιλολογική μέθοδος τής άπο-
καταστάσεως (recensio) κειμένων έπί τή βάσει τών διαφόρων παραλλαγών καί ούτως
ένοΟεύθη έν τινι μέτρφ ή γνησία παράδοσις τών εκ τοΰ στόματος τού ελληνικού
λαού προερχομένων δημοτικών τραγουδιών8'·

"Εχων σαφή α'ίσθησιν τής εκφραστικής δυνάμεαις τής δημώδους ελληνικής
γλώσσης ό Fauriel4', εκδηλώνει τήν πρός ταύτην προτίμησίν του, καί τάσσεται υπέρ
τοΰ σεβασμού τών κειμένων καί τής διατηρήσεως τούτων, ώς παραδίδονται ύπό
τοΰ λαού. Ύπείκων έν τούτοις εΐς συστάσεις τών έν Παρισίοις Ελλήνων φίλων του,
οπαδών ώς έπί τό πλείστον τής καθαρευούσης γλωσσικής τάσεως τού Κοραή, προ-
βαίνει εις μικράς υποχωρήσεις. Ούτω διατηρεί τό τελικόν ν εις τήν αΐτιατικήν τοΰ
ενικού τών ονομάτων, εΐς τήν όνομαστικήν ενικοΰ τών ούδετέρων, εις τό α' πληθ.
πρόσωπον τών ρημάτων, άν και γνωρίζει ότι δέν προφέρεται ύπό τών Ελλήνων·
γράφει έπίσης τούς τύπους κλανσω άντί κλΑψω, Ίαννής άντί Γιάννης κ. ά. ό.

Ώς πρός τήν μετάφρασιν τών ποιητικών κειμένων εΐς τήν γαλλικήν γλώσσαν
πρέπει νά σημειώσωμεν, ότι διά ταύτης άποβλέπει ό F. κατά πρώτον λόγον εΐς
τήν πιστήν άπόδοσιν τοΰ νοήματος· σπανίως εις τάς μεταφράσεις του συναντώμεν

') Τόμ. 1ος σ. II (πρόλογος) 10. 39. 95. τ. 2°ς σ. 173-74. 200 κλπ.

2) Βλ. τόμ. 2ος σ. 307.

3) Βλ. Γιάννη Μ. 'Αποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια. Μέρος Α". Οί συλλογές.'Αθήναι
1929, σ. 134 κέ.

4> Βλ. όσα περί αΰτής γράφει τόμ. 1°ς σ. CXXIV:... le grec moderne est une lan-
gue remarquable... ayant un fond aussi homogène et plus riche que l'allemand, étant

aussi clair que le français, plus souple qne l'italien et plus harmonieux que l'espagnol,

il ne lui manque rien pour être regardé dès à présent comme la plus belle langue de

1' Europe. Βλ. καί J. Psichari, Chants populaires de la Grèce moderne, είς τόν τόμον

Quelques travaux de linguistique, de philosophie, de philologie et de littérature hellé-
niques 1884-1928, τ. 1ος. Paris 1930, σ. 639-640.
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παρανοήσεις τινάς τοΰ ελληνικού κειμένου. Ώς παράδειγμα άναφέρομεν στίχον τού
τραγουδιού τοΰ Μπουκουβάλα (τ. I, σ. 12): ό τρίτος ό καλύτερος στέκεται στο
ντουφέκι, άποδοθέντα εσφαλμένως: le troisième le plus brave est étendu (mort)
sur le fusil.

Ή έκδοσις τής συλλογής Fauriel απετέλεσε φιλολογικόν γεγονός, διά τούς
"Ελληνας δ "ιδιαιτέρως καί έθνικόν1'. Γνιυσθεΐσα ταχύτατα είς τάς άλλας ευρωπαϊκός
χώρας, έπροκάλεσε τήν προσοχήν τών λογίων καί ενίσχυσε τήν συμπάθειαν πρός
τό άγωνιζόμενον υπέρ τής ελευθερίας του έθνος.

Ευθύς μετά τήν έκδοσιν τού πρώτου τόμοι», τό 1824, ό ποιητής Népomu-
cène Lemercier παρέλαβεν εξ αυτού δημοτικά τραγούδια καί μεταφράσας ταύτα,
έξέδωκεν ε'ις ίδιαίτερον τόμον μέ τόν τίτλον: Chants héroïques des montagnards
et matelots grecs, traduits en vers français par Νép ο mu cène L. Lemer-
cier, de l'Institut royal de France (Académie Française) Paris. Urbain Ca-
nel, Librairie, rue Saint-A.ndré-des Arts N° jo. Audin, Quai des Augu-
stins N° 1824 (80V 180 +III). Εις τήν είσαγωγήν ομιλεί καί ούτος μετά θαυ-
μασμού διά τήν άξίαν τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών καί μετά πολλής
συμπαθείας εκφράζεται διά τό άγωνιζόμενον υπέρ τής ανεξαρτησίας του έθνος.
'Εξαίρει ιδιαιτέρως τήν απλότητα τής γλώσσης τών ασμάτων, τήν ζωηρότητα τών
διαλόγων, τήν βραχυλογίαν, τήν γοητείαν τών παρομοιώσεων, τάς άποστροφάς
προς τά στοιχεία τής φύσεως (όρη, ποταμούς) καί τά πουλιά, τάς ζωηράς προσα>πο-
ποιήσεις. Ή μετάφρασις είναι ελευθέρα, αλλά πρέπει νά σημειωθή, ότι δέν ύπάρχει
πάντοτε σαφής κατανόησις τής εννοίας τού ελληνικού κειμένου. Τά μεταφρασμένα
είναι εν συνόλω 39 ηρωικά τραγούδια μετά συντομιών ιστορικών καί αισθητικών
σημειώσεων, έξ ών τίνες πρωτότυποι, άντιτιθέμεναι πρός τάς τοΰ Fauriel. Εις τό
τέλος τοΰ τόμου, σ. 161 κέ., προστίθενται εν μεταφράσει τρία άκόμη ςίσματα: 1)
Dialogue de l'aigle et du ramier. 2) Mavrogène. Ancienne ballade grecque,
άνέκδοτον εν Γαλλία, ώς λέγει. Πρόκειται περί τής γνωστής παραλογής «Ό Μ αυ-
ριανός καί ή άδερφή του», δημοσιευθείσης έν Βερολίνα) τό 1805 ύπό Bartholdy
(βλ. άν. σ. 62)· 3) ποίημα τοΰ Πέρσου ποιητοϋ Hafez μέτόν τίτλον Chazel ou chan-
son orientale du poète Hafez, μέ σκοπόν vù δείξη, ώς λέγει, τήν αντίθεσιν με-
ταξύ ελληνικής ήρωικής ποιήσεως καί τής άνατολικής (les plus fiers sentiments

') Βλ. καί περιοδ. <Le Globe» Paris 30- 10-1824. καί 19-2-1825. Πρβλ. D. Petropou-
los, La contribution française au développement delà science du folklore en Grèce: είς
τό Bulletin de l'Association Guillaume Budé. Paris, Juin 1951, σ. 93 κέ.
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ont dicté les vers des klephtes; de-là leur énergie. Les plus délicieuses sen-
sations s'expriment avec suavité sur la lyre efféminée du Persan Hafez;
de-là ses grâces).

Σημειωτέον ότι τό επόμενον έτος 1825 έκδίδεται τό βιβλίον έν Βελγίω μέ τό
αυτό ακριβώς περιεχόμενον, άλλ'ε'ις μικρότερον σχήμα: Chants héroïques des mon-
tagnards et matelots grecs. Traduits en vers français par Népomucène Le-
vier ci er (membre de l'Académie). Bruxelles. Librairie de H. Tarlier, rue de
l'empereur, N" 815. 1825 (8ov μικρόν 79+III).

Τό έτος 1825 έπίσης ό Lemercier έκδίδει 2ον τόμον: Suite des chants hé-
roïques et populaires des soldats et matelots grecs ; traduits en vers français
par M. Népomucène L. Lemercier de l'Institut toy al de France (Académie
française). Paris, Urbain Canel, Librairie, rue Saint-André des Arts N" 30.
Audin, Quai des Angus tins N° 25.1825 (80v 140). Περιέχει μεταφράσεις 20 δημο-
τικών ελληνικών τραγουδιών μετά σχετικών σημειώσεων καί κριτικών παρατηρήσεων,
αντιτιθεμένων ένίοτε πρός τάς τού Fauriel. Τά κείμενα τών ασμάτων παρέλαβεν
ό Lemercier έκ τής συλλογής Fauriel, έλάχιστα δέ μόνον ειχον δημοσιευθή ύπό
Buchon,1' Bartholdy καί Guys, ώς δηλώνει ό ίδιος.Έκτος τών μεταφράσεων τών
δημοτικών τραγουδιών εις τόν τόμον περιλαμβάνονται καί μεταφράσεις λογίων τι-
νών, ώς τό : L'Hymne guerrier de Rhigas, Chant de Colokotronis (τού Κανέλ-
λου) κλπ. Εΐς τό τέλος δημοσιεύεται μετάφρασις ελληνικού παραμυθιού μέ τόν τί-
τλον Rodia, παραλλαγή τής Σταχτοπούτας.

Τό 1825, έτος δημοσιεύσεως τού δευτέρου τόμου τής συλλογής Fauriel, λό-
γιοι και έπιστήμονες άλλων χωρών, Γερμανίας, 'Αγγλίας, Ρωσίας2', γνωρίζουν ήδη
τήν έκδοσιν τών ελληνικών τραγουδιών, ένθουσιάζονται άπό τό περιεχόμενον των
καί ασχολούνται μέ τήν μετάφρασίν των. Εν Γερμανία ό γνωστός φιλέλλην ποιη-
τής Wilhelm Millier3' έκδίδει εΐς δύο τόμους τραγούδια έκ τής συλλογής Fauriel

Ό J. Α. Buchon έδημοσίευε μεταφράσεις ελληνικών ασμάτων είς τήν νπ' αύτοΰ έκ-
διδομένην εφημερίδα Constitutional. Βλ. Ν. Α Βέη, Τά μαλώματα βουνών σία νεοελληνικά
γράμματα κι ό βερολιναΐος πάπυρος 284. Νέα 'Εστία 35 (1944), τεΰχος 398, σ. 53.

'Ιταλική μετάφρασις τών αιμάτων τής συλλογής Fauriel εξεδόθη άργότερον, τό
1881: Canti popolari délia Grecia moderna, scelti nella collezione di C. Claudio Fau-
riel, voltati in rime italiane da Pirro Aporti. Milano I881. Torino. (8°v μικρόν σ. 250).

3) Περί τοϋ έργου καί τοΰ φιλελληνισμού τοΰ W. Millier βλ. R F- Arnold, Der deu-
tsche Pkilhellenismus. Περιοδ. Fuphorion. Bamberg 1896, τεΰχ. 2, σ. 118 καί 139. Gaston
Caminade, Les chants des Grecs et le philhellénisme de Wilhelm Millier. Paris 1914.
'Αρ. Κουρτίδον, Γουλιέλμος Μύλλερ, ό ποιητής τών τραγουδιών τών 'Ελλήνων. Περιοδ. Νέα
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μετά μεταφράσεως είς τήν γερμανικήν γλώσσαν. Ό πρώτος τόμος, περιλαμβάνων
τήν είσαγωγήν τού Fauriel καί ιστορικά τραγούδια, επιγράφεται: Τραγούδια ρω-
μαϊκά, συλλεχΟέντα. και εκδοθέντα υπό τοϋ κ. Φωριέλον, μεταφρασθέντα είς τά Γερ-
μανικά καί εξηγηθέντα διά τών τοϋ εκδότου Φραντζέζου καί τών εδικών του ση-
μειωμάτων υπό τοϋ Β ι λ έ λ μ ου Μ υ λ λ έ ρ ο υ. Τόμος πρώτος. 'Ιστορικά τραγού-
δια. Έν Λειψία 1825 παρά τόν Λ. Βόσσιον. Είς τό β ' εξώφυλλον επιγραφή γερμα-
νιστί: Neugriechische Volkslieder. Gesammelt und herausgegcben von C. Fau-
riel. Ûbersetzt und mit des franzôsischen Herausgebers und eigenen Erldute-
rungen versehen von Willi elm Mill 1er. Erster Theil. Geschichtliche Lie-
der. Leipzig 1825, bei Leopold Voss. (8ov σ. LXXII + i2o). Ό δεύτερος τόμος,
εκδοθείς τό αύιό έτος, μέ τούς αυτούς τίτλους ελληνιστί και γερμανιστί, περιλαμβά-
νει τραγούδια πλαστά καί οικιακά μέ προσϋήκην (romantische und hàuslische
Lieder, nebst Anhang) (σ. 11+222). Ό Millier δέν ακολουθεί πιστώς τήν έκδο-
σιν Fauriel, άλλα μεταβάλλει τήν σειράν τών ασμάτων, παραλείπει τινά έξ αυτών,
συντομεύει ή τροποποιεί ενίοτε τά έκ τοΰ Fauriel λαμβανόμενα σχόλια, προσθέτων
ιδίας παρατηρήσεις. Έκ τής γνώσεως τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών κα-
ταλαμβάνεται ύπό μεγάλου ενθουσιασμού και χαρακτηρίζει ταύτα εφάμιλλα τών
ωραιότερων τραγουδιών τής παγκοσμίου λογοτεχνικής καί δημοτικής ποιήσεως,
άπομιμούμενος δέ τό ύφος των, συνθέτει καί ιδικά του τραγούδια μέ ελληνικά
θέματα".

Έκ τής συλλογής Mûller παρέλαβε τά κείμενα επτά κλέφτικων τραγουδιών
(Gyphtakis, Tsavellina, Stergios, Das Grab des Dimos, Die Klage der Mut-
ter, Despo's Tod) καί κατέγραψε τήν μουσικήν των επί τοΰ συνήθους μουσικού
χάρτου τοΰ πενταγράμμου ό Β. Klein, έκδώσας φυλλάδιον έκ 13 σελίδων μέ τόν
τίτλον: Neugriechische Volkslieder nach C. Fauriel's Herausgabe, ûbersetzt
von Wilhelm Millier fur eine Singstimme mit Klavier— Begleitung in Musik,
gesetzt von Bernhard Klein zum Besten der Kreise Wittwen und Waisen
der nothleidenden Griechen herausgegeben. Berlin, bei Georg Reimer.

Τό αύτό έτος (1825) εκδίδονται άνωνύμως2' έν Γερμανία δύο τόμοι μέ

'Εστία 2 (1925)τενχ. 1-2, σ. 14-21 καί 55-63. '/. Καλιτοοννάκη, Ό Γουλιέλμος Μύλλερ καί ό
φιλελληνισμός έν τή Δυτική Ευρώπη. Λόγος πανεπιστημιακός 25 Μαρτίου 1923.
*) Βλ. καί Σ. Μενάρδον, ενθ'άν. σ. 6.

Ί Είς τόν 1°ν τόμον άντιτύπουτοϋ βιβλίου έντή βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης σημειοϋνται χειρογράφως ύπό τίνος ώς συγγραφείς : Pauls u. Nees v. Esenbeck. Τά
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τόν τίτλον: Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der Neu- Grie-
chen. Coblenz, beiJacob Hôlscher, 1825.Ό πρώτος τόμος (8ov σ. 218) περιλαμβά-
νει μετάφρασιν εις γερμανικήν γλώσσαν τής εισαγωγής (discours préliminaire) τοϋ
Fauriel. Ό δεύτερος τόμος (80ν σ. 318) περιλαμβάνει τά κείμενα τών ασμάτων καί
μετάφρασιν τούτων, ώς καί τών εισαγωγών (arguments) τοϋ πρώτου τόμου τοϋ
Fauriel. Είς τήν σελ. 3: Τμήμα πρώτον. Τραγούδια κλέφτικα. Είς σ. 196: Τμήμα
δεύτερον. 'Ιστορικά τραγούδια διάφορα. Εις τάς τελευταίας 5 σελίδας (Nach-
schrift des Ubersetzers) δίδονται έξηγήσεις περί τών μέτρων τών ποιημάτων καί
τής άποδόσεως εις τήν γερμανικήν γλώσσαν.

'Οκτώ σουλιώτικα τραγούδια έκ τής συλλογής Fauriel (τ. 1ος σ. 282-302
καί τ. 2°s σ. 65) περιλαμβάνονται εις τό κατά τό 1825 έκδοθέν βιβλίον: Der

Suliotenkrieg nebst den darauf bezùglichen Volksgesângen. Ein Beitrag zur
Geschichte des griechischen Freiheitskampfes von W. v. Ludemann. Leip-
zig 1825. (80v μικρόν σ. 91) εΐς τάς σ. 65-90.

Επτά τραγούδια έκ τής συλλογής Fauriel (Τοΰ 'Ολύμπου, Τοϋ Ίαννή τοΰ
Σταθά, Τελευταίος άποχαιρετισμός τοΰ Κλέφτη, 'Επιγραφή τοΰ σπαθιού Κοντο-
γιάννη, Τοΰ Στέργιου, Τής Τσαβέλαινας, Ό τάφος τοΰ Δήμου) μετά μεταφράσεα)ς
είς γερμανικήν γλώσσαν καί άποδόσεως εΐς άρχαίαν ελληνικήν, περιελήφθησαν διά
διδακτικούς λόγους εις γραμματικήν φέρουσαν τόν τίτλον : Kurze vergleichende
Grammatik der neu-und altgriechischen Sprache. Zunàchst fur Gymnasien
und Akademieen und Kenner des Altgriechischen, nebst einer geschicht-
lichen Einleitung iiber den Ursprung des Neugriechischen tmd verschiedenen
gegeniiberstehenden Sprachproben beider Mundarten aus Aesop, Xenophon,
Demosthenes, Koraï u. A. Mit einem Anhange der vorzuglichsten neugriechi-
schen Volkslieder. Braunschweig 1825. Bei Ludwig Lucius. (8ov IV+72). Τά
έν τή γραμματική κείμενα έκ τών μύθων τοΰ Αισώπου, έκ τοΰ Ξενοφώντος, Δημο-
σθένους, τής Καινής Διαθήκης, είναι μεταφρασμένα είς τήν νέαν ελληνικήν γλώσσαν.

αύτά ονόματα συγγραφέων σημειοΰνται καί είς τό σχετικόν δελτίον τής Γενναδείου Βιβλιοθή-
κης έν 'Αθήναις.

') Τό δνομα τοΰ συγγραφέως δέν αναγράφεται είς τόν τίτλον τοΰ βιβλίου. Κατά τον
Ν. Βέην (Τά μαλώματα τών βουνών στα νεοελληνικά γράμματα κι' ό βερολιναϊος πάπυρος
284. Νέα 'Εστία 35, σ. 339) συγγραφεύς τοΰ βιβλίου είναι ό Friedrich Traugott Friedemann.
Είς τό έντυπον τής έν 'Αθήναις Γενναδείου Βιβλιοθήκης έπίσης σημειοΰται χειρογράφως
ώς συγγραφεύς ό Friedemann. Τό αύτό δνομα σημειοΰται καί είς τό σχετικόν δελτίον τής
αύτής Βιβλιοθήκης.
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Τό έτος 1825 εκδίδεται επίσης τό περιλαμβάνον άξιολόγους ιστορικός καί φι-
λολογικός ειδήσεις βιβλίον: Leukothea. Eine Sammlung von Brief en eines ge-
borenen Griechen '' iiber Staatswesen, Literatur und Dichtkunst des neueren
Griechenlands, herausgegeben von D. Carl Ik en aits der griechischen
Handschrift verdeutscht, nebst Beilagen des Herausgebers, Auszugen aus dem
Logios Hermes, Gedichten, Sprachbemerkungen, und beigefugten Verzeich-
nissen neugriechischer Werke als Anhang. Erster Band. Mit einer Abbildung
der griechischen Flaggen u.s.w. in Farben. Leipzig bei C.H.F. Hartmann. 1825
(80V XIII+ 254).

Είς τήν σελ. 171 δημοσιεύονται δύο λαϊκά δίστιχα μετά μεταφράσεο^ς είς τήν
γερμανικήν, αναφερόμενα είς τά πάθη τοΰ Έρωτοκρίτου :2)

Τοΰ Ρωτόκριτον τά πάθη
τά 'παθα για μιαν αγάπη.
Ξένος γιά σένα κι έρημος στον κόσμο έγυρνοΰσα,
καθώς και ό Ρωτόκριτος διά τήν 'Αρετούσα.

Εις άλλας σελίδας τοΰ βιβλίου δημοσιεύονται αποσπάσματα εκ τοΰ Έρωτο-
κρίτου, ώς καί ποιήματα λογίων ποιητών.

Ή ιδία κίνησις παρατηρείται εις Άγγλίαν τό έτος 1825. Ό Charles Brins-
ley Sheridan δημοσιεύει βιβλίον μέ τόν τίτλον: The songs of Greece, from the
romaic text, edited by M. C. Fauriel, with additions. Translated into english
verse by Charles Β r ins ley Sheridan. The profits of this volume are
given to the Society for the Promotion of Education in Greece. Loudon : prin-

') Πρόκειται περί τοϋ έκ Κωνσταντινουπόλεως Έλληνος ίατροΰ καί λογίου Στεφάνου
Κανέλλου, γεννηθέντος τό 1792 έκ πατρός Χίου. Ούτος, σπουδάσας ίατρικήν έν Αυστρία,
Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία, επέδειξε σημαντικήν πατριωτικήν δράσιν, διακριθείς καί
διά τό ποιητικόν του τάλαντον. Έλθών είς Κρήτη ν, άπέθανεν έκ τής πανώλους τό έ'τος 1823.
Ό 'ίδιος εδωσε καί τά ποιήματα, τά δημοσιευθέντα έν Eutiomia ύπό Carl Iken (βλ. κατω-
τέρω). Δέν δηλώνει τό ονομά του, έπειδή δέν ήθελε νά γίνη γνωστός, φοβούμενος έκδίκησιν έκ
μέρους τών Τούρκων έν Κωνσταντινουπόλει κατά τών έκεΐ αδελφών του καί τής μητρός του.
Βλ. Th. Kind, Neugriechische Chrestomathie mit grammatischen Erlàuterungen und
einem Wôrterbuch. Leipzig 1835, σ 41. Άνδρον. Δημητρακοπούλου, Έπανορθοίσεις σφαλ-
μάτων παρατηρηθέντων έν τή νεοελληνική φιλολογία Κ. Σάθα, μετά καί τίνων προσθηκών.
Τεργέστη 1872, σ. 45. Κ. 'Αμάντου, Τά γράμματα εις τήν Χίον κατά τήν Τουρκοκρατίαν, 1566-
1822 (Σχολεία καί Λόγιο1.). 'Αθήναι 1946, σ. 173- 176. Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιστορία τής νεοελληνι-
κής λογοτεχνίας, Α', σ. 237.

3> Πρβλ. καί Λαογραφίαν 1 (1909) σ. 23.
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ted for Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown and Green; Paternoster-Row
1825 (8Όν σ. LXIX-[-313). Διαιρείται εις τρία μέρη. Ε'ις τό πρώτον και δεύτερον
δημοσεύονται έλεύί^εραι μεταφράσεις εις τετράστιχους στροφάς 104 ποιημάτων, καί
35 διστίχων είλημμένων καί έκ τών δύο τόμων τής συλλογής Fauriel, εις δέ τόν
τρίτον μεταφράσεις νεωτέρων ελληνικών ποιημάτων1 Ό ύμνος εις τήν 'Ελευθε-
ρίαν τού Δ. Σολα)μοΰ, Ό τθρίαμβος τής Ελλάδος τοΰ Ρίζου Νεροτ'λοΰ", Έπιτύμ-
βιον εις τόν άείμνηστον Μάρκον Μπότσαρην τού Γρηγορίου Παπαδοπούλου καί
τό ασμα εις είρήνην, έκ 54 στίχων, τ ό όποιον είχε δημοσιεύσει τήν 19-8-1822 εις
τό περιοδικόν Literary Magazine. Τοΰ ποιήματος εΐς Μάρκον Μπότσαρην δημο-
σιεύεται καί τό έλληνικόν κείμενον μέ έπιγραφήν: Έπιτύμβιον εΐς τόν άείμνηστον
Μάρκον Μπότσαρην, ήρωικώς υπέρ τής έλετιιίερίας πεσόντα εις τήν έν Λάσπη μά-
χην. Ελληνιστί έπίσης δημοσιεύονται καί τά κείμενα πέντε ακόμη ασμάτων: Τό
έλάφι καί ό ήλιος (σ. 127) Πατηνάδα (σ. 159), Ό μαγευμένος (σ. 171), Νανούρισμα
(σ. 219), Νανούρισμα (σ. 223).

Ένδιαφέρουσαι εΐναι αί έν τφ προλόγω (σ. XVII —LIX) περιεχόμενοι ειδή-
σεις περί τοΰ τρόπου τής μεταφράσεως τών τραγουδιών καί περί τής αξίας των, ώς
καί περί τής πολιτικής καί στρατιωτικής καταστάσεως έν Ελλάδι κατά τούς χρό-
νους τής δουλείας, περί τής ζωής καί οργανώσεως τών άρματολών καί κλεφτών.
Άξια προσοχής έπίσης είναι τα σχόλια τών διαφόριον ασμάτων. Εκτός τών παρά
Fauriel λαμβανομένων ειδήσεων, ό συγγραφεύς προβαίνει ενίοτε καί εΐς συγκρίσεις
τών ελληνικών μέ άσματα τής Σκωτίας καί παρέχει πληροφορίας περί δημοσιεύ-
σεως μεταφράσεων ελληνικών ασμάτων εΐς άγγλικά περιοδικά.

Ή έκδοσις τοΰ Fauriel ταχύτατα διά τήν έποχήν έκείνην γίνεται γνωστή
καί εΐς τήν Ρωσίαν. Ό Ν. Γκνέντιτς έκδίδει κείμενα καί μεταφράσεις τραγουδιών
εΐς βιβλίον μέ τον εΐς ρωσικήν γλώσσαν τίτλον: npocTonapoflHtia necra ηβιηιιηηζχί>
rpeKOBt CL· nOflJIHHHZKOMÎ. H3flaHHMH H ΠβρθΒΘββΗΗ'ΒίΗ BB CTHXaXB, cb ΠρΗόϋΙΒπβΗΪβΜΊ)
3BefleHia, cpaBHema, hxb cb npoeTOHapoflHBiMH necHHMH pycKHMH n npHMenaHiii h.
hiflhiemb. eaHKT-neTepôyppB bb Traorpasifi HHKOJia.a rpe^a 1825. "ΙΙτοι δημοτικά τρα-
γούδια τών σημερινών 'Ελλήνων, εκδιδόμενα εις τδ πρωτότυπον και εν μεταφράσει
εις στίχους, με προσιΊήκην εισαγωγής, σνγκρίσεώς των με ρουσικά δημοτικά τράγου-

') Μεταφράζει tô ποίημα έκ χειρογράφου. Νομίζει cm τό πρόιυπον έδημοσιεΰθη εις
γερμανικήν έφημερίδα τής Λιψίας ύπό Stieglitz. Σημειωτέον δτι πολλά ποιήματα φιλελληνι-
κού περιεχομένου, ώς καί τό έλληνικόν κείμενον μετά μεταφράσεως είς τήν γερμανικήν της
ωδής είς τούς "Ελληνας τού Ίακωβάκη Ρίζου Νερουλού, έδημοσιεύΰησαν είς Λιψίαν τό
1823 ύπό Η. Stieglitz καί Emst Grosse ε!ς βιβλίον μέ τόν τίτλον: Gedichte von Heinricli
Stieglitz und Ernst Grosse.
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δια και παρατηρήσεις υπό Ν. Γκνέντιτς. ΎυπογραφεΤον Νικολάου Γκρέτσια, Πετρού-
■πολις 1825. (80ν XL-)-47 άνευ αριθμών σελίδων). Περιλαμβάνει είσαγωγήν περί
τής αξίας τών ελληνικών τραγουδιών, τής ιστορίας των, σύγκρισιν μέ ρωσικά κλπ.,
έλ,έγχουσαν γνώσιν τής ελληνικής φιλολογίας, ώς καί τά ελληνικά κείμενα καί με-
τάφρασιν εις ρωσικήν γλώσσαν 12 κλέφτικων τραγουδιών εκ τοΰ 1ου τόμου τής
συλλογής Fauriel: Τού 'Ολύμπου, Τό όνειρον τοΰ Δήμου, Τοΰ Μπουκοιιβάλα, Τοΰ
'Ιάννη Σταθά, Τελευταίος άποχαιρετισμός τοΰ Κλέφτη, Ό τάφος τοϋ Δήμου, Ό
θάνατος τοΰ Ίώτη, Τοΰ Πλιάσκα, τοΰ Άνδρίκου, Τού Καλιακούδα, Τοΰ Γυφτάκη,
Τοΰ Σκυλοδήμου. Τά έλληνικά κείμενα τών τραγουδιών ό εκδότης αντιγράφει πι-
στώς έκ τής συλλογής Fauriel, τά σχόλια όμως τούτων τροποποιεί ενίοτε ή παρεμ
βάλλει είς ταύτα ιδίας παρατηρήσεις".

1826 Δημοτικά τινα ασματα συνέλεξεν ό λαβών μέρος εις τήν Έλληνικήν Έπανά

στασιν 2) Γάλλος άξιωματικός Voutier, πριν ακόμη έμφανισθή ή έκδοσις Fauriel, αλλ'
έδημοσίευσε άργότερον, έν έτει 1826, εις τό βιβλίον του: Lettres sur la Grèce.
Notes et chants populaires. Extraits du portefeuille du Colonel Votitier. Au
profit des Grecs. Paris 1826 (8ov XXXI+224). Τά ασματα ταύτα είναι τά εξής:
1) Τραγούδι τοΰ ανδρείου Γεωργάκη. (Πρόκειται περί τοΰ Γιώργη Γιαννιά, γνω-
στού Κλεφτού τοΰ τέλους τοϋ 18ου αιώνος καί τών αρχών τοΰ 19ου)3). 2) Τραγούδι
τής Μονεμβασιάς. 3) Τραγούδι τοΰ Βραχωρίου. 4) Τραγούδι τοϋ 'Ανατολικού (δηλ.

Πρέπει νά σημειωθή, δτι μετάφρασις τοΰ έ'ργου του Fauriel είς έλληνικήν γλώσσαν
έγένετο πολύ άργότερον. Κατ' άνακοίνιοσιν του συναδέλφου κ. Δ. Οίκονομίδου, είς τήν έφημε-
δα τής Κερκύρας «Φιλόπατρις» 1883, άρ. 3 - 5, έδημοσιεύθησαν: «Προλεγόμενα είς τά τής
Νέας 'Ελλάδος δημοτικά ασματα, συλλεγέντα καί έκδοθέντα ύπό C. Fauriel, νυν τό πρώτον
μετενεχθέντα είς τήν έλληνικήν». Μετάφρασις μικρού μέρους τών προλεγομένων (discours
préliminaire) έδημοσιεύθη παρά τής Δήμητρας Μπεζαντέ είς τόν 580ν τόμ. τοΰ περιοδικού
Νέα Εστία, τεΰχος 673 τής 15"ns 'Ιουλίου 1955, σ. 951-955. Μετάφρασις τών προλεγομένων'
τών υπομνηματισμών (arguments) τών τραγουδιών καί τά έλληνικά κείμενα, άνευ τών μετα-
φράσεων, έδημοσιεύθησαν είς ένα τόμον μέ τόν τίτ?ιθν : Claude Fauriel, Δημοτικά τραγούδια
τής συγχρόνου 'Ελλάδος. Εισαγωγή Ν. Α. Βέη (Bees) τής "Ακαδημίας 'Αθηνών. Μεταφραστής
Άπ· Δ. Χαιζηεμμανουήλ φιλόλογος. 'Αθήνα 1956 (8ον σ. ιδ'+360. Ή μετάφρασις όχι κατά
πάντα έπιτυχής.

2) 'Εντυπώσεις έκ τών γεγονότων τών πρώτων ετών τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως
(1821-1823), είς τήν οποίαν έ'λαβε μέρος ώς άξιωματικός, ώς καί τά περί τής στρατιωτικής καί
κοινωνικής έν 'Ελλάδι καταστάσεως, εκθέτει ό Voutier είς βιβλίον του έκδοθέν τό 1823: Me'

moires du Colonel Voutier sur la guerre actuelle des Grecs, Paris, De'cembre 1823.

3) Βλ Φωτίου Χρυοανϋοπονλου ή Φωτάκον, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, έν 'Αθήναις
1888, σ. 8.
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τοΰ Αιτωλικού). 5) Τραγούδι τοΰ Μεσολογγίου εΐς ήχον ήρωικόν. Εΐς τά περί τοΰ
τελευταίου τραγουδιού σχόλια, έν σελ. 50, αναγράφεται ή ε'ίδησις, ότι τοΰτο εδόθη
εΐς τόν Voutier παρά τοΰ ποιητοΰ Στασινοΰ Μικρούλη, αδελφού γενναίου στρα-
τιώτου, φονευθέντος κατά τήν έπίθεσιν 1).

'Εκτός τών άνωτέρω γνησίιον δημοτικών τραγουδιών ό Voutier δημοσιεύει
καί δύο λόγια ποιήματα άναφερόμενα εις τόν έλληνικόν άγώνα, μέ μετάφρασιν εις
τήν γαλλικήν γλώσσαν: 1) Τραγούδι ήρωικόν τοΰ Μεσολογγίου 2) Τραγούδι τής
Κρήτης.

Bonaparte et les Grecs par Madame Louise Sw.-Βelloc, suivi d'un
tableau de la Grèce en 1825, pour le comte Pecchio, Paris 1826 (8ov μικρόν σ.
420). Περιλαμβάνει έλευθέραν μετάφρασιν εις γαλλικήν γλώσσαν μετά σχολίων 12
ασμάτων εΐλημμένων έκ τής συλλογής Fauriel. 'Εκτός όμως τούτων δημοσιεύονται
καί μεταφράσεις ασμάτων εξ Ιδίας τής συγγραφέως συλλογής προερχομένων: Εις
τήν σελ. 250 σουλιώτικο τραγούδι, άνακοινωθέν ύπό τοΰ Δημητρίου Μουρούζη,
υιού τοΰ πρίγκηπος Κωνσταντίνου Μουρούζη, άποκεφαλισίΐέντος έν Κωνσταντινου-
πόλει κατά τήν έκρηξιν τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως. Εις τήν σ. 252 μετάφρα-
σις στίχων ασματος φέροντος τόν τίτλον « Lambros : »
De sa liberté radieux
le Grec pose la lance
et danse...

Τό άσμα τούτο φαίνεται λόγιον μάλλον κατασκεύασμα, χαρακτηρίζεται όμως
ύπό τής συγγραφέως ώς χορευτικόν, άδόμενον ύπό τών Έλλήνα>ν Κλεφτών μετά
νίκην, ότε καταθέτοντες τά όπλα, έχόρευον.

Détails sur Corfou. A Corfoii 1826 (8ov σ. VII + 147). Συγγραφεύς τού βι-
βλίου είναι ό Β. Theotoky, ώς δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τής υπογραφής τοΰ
ονόματος τούτου εΐς τήν τελευταίαν σελίδα. Περιέχει στίχους ερωτικού άσματος (σελ.
81, ύποσημ. 105):

Θωρείς με πώς εγίνηκα
μαύρος σάν τόν "Αράπη,
δεν εΐμαι άπό τήν 'Αραπιά
μον εΐμαι όκ τήν άγάπη.

'Ακολουθεί μετάφρασις εΐς τήν γαλλικήν γλώσσαν.

Παραδείγματα ρωμαϊκής ποιητικής. Specimens of rornaic lyric poetry : with

*) Βλ. καί Legrand, Recueil, σ. 127.
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a translation into english, to which is perfixed a concise treatise on music by
Paul Maria Leopold Joss. London 1826 (8ov ct.XVI-)-144). Περιλαμβάνει
παραλλαγάς τριών ελληνικών τραγουδιών : Τοΰ Κώστα, Ό "Ολυμπος, Πραματευ-
τής. Εύρίσκομεν είς ταύτας άσημάντους διαφοράς στίχων έν συγκρίσει πρός τούς
στίχους τών παρά Fauriel δημοσιευομένων παραλλαγών (τ. 2ος σ. 112: Ό Χάρος
καί ή Κόρη, τ. 10ς σ. 38: Τοΰ 'Ολύμπου, τ. 2ος σ. 120: Οί δύο άδελφοί). Έκτος τού-
των, εις τό βιβλίον περιλαμβάνονται καί 14 λόγια στιχουργήματα έρωτικά καί έθνικά
(Amatory-patriotic songs), εν λόγιον ποίημα, μίμησις τοΰ Τυρταίου (imitation
from Tyrtaeus) καί έτερον τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη, μέ τόν τίτλον ό Δήμος
(Demos).

Der Apollotempel zu Bassae in Arcadien und die daselbst ausgegrabenen
Bildwerke, dargestellt und erlautert durch Ο. M. Baron von S tac k elb er g.
Rom 1826. Frankfurt am Main, gedruckt mit andreàischen Schriften (σχ. 4ov
σ. 147-(-παραρτ. εικόνων). Εις τάς σ. 113-120 περιέχονται δημοτικά τραγούδια
καί χοροί (Volksgesânge und Tânze), ήτοι: σ. 113: Arcadisches Hiertenlied
(γνωστόν τραγούδι τής ξενιτειάς έκ στίχων 28 μέ άρχικούς στίχους: Βολονμαι μιά,
βολονμαι δύο, βολονίΛαι τρεις και πέντε I βολονμαι νά ξενιτευθώ... καταγεγραμμένον
εΐς δεκαπεντασυλλάβους · όκτασυλλάβους καί μέ μουσικήν τών δύο πρώτων στρο-
φών). Σελ. 114 Râuberlied, κλεπτικό zu derselben Melodie. Πρόκειται περί τοΰ
τραγουδιού «Φωνή έκ τοΰ μνήματος» άρχομένου μέ τούς στίχους: Σαββάτο μέρα πί-
ναμεν, τήν Κυριακή όλη μέρα και τήν Δευτέρα τδ ταχυ ... έν συνόλω 54 στίχοι, δεκα-
πεντασύλλαβοι - οκτασύλλαβοι. Σελ. 115 Liebeslied athenisch. Μουσική καταγραφή
μέ τάς λέξεις τών στίχων εντός τοΰ πενταγράμμου: 'Απ' άλΛργα έίσ' ενας κρίνος, άπό
κοντά εΐσ ενας κονζές... Εΐς τήν αυτήν σελίδα μουσική καταγραφή άλλου ερωτικού
οίσματος: Ζιώνι, ζιώνι σέ σκοτώνω I και τό φονικό πληρώνω... Έν ύποσημειά)σει
εξηγεί τήν λ. ζιώνι = γλαύξ, προσωνυμία άτυχούς ερωτευμένου... Σελ. 116 μουσική
καταγραφή εΐς δύο παραλλαγάς έρωτικοΰ άσματος έκ Σμύρνης (Liebesklage,
smyrniseh) μέ τούς στίχους: 'Αγάπη δέν εστάθη ποτέ χωρίς καημούς I μέ βάσανα
μέ πόνους και μ' άναστεναγμούς... Σελ. 117 τό ήπειρωτικόν άσμα τής Κυρά Φροσύ-
νης (Euphrosyne, Romanze epirotisch) μέ μουσικήν καταγραφήν. Τό κείμενον
δημοσιεύεται εΐς 9 τετράστιχους στροφάς. Σελ. 118 μουσική καταγραφί) τουρκικοΰ
άσματος (Sultan Selims Gesang). Σελ. 119 μουσική καί στίχοι άσματος χορού
συρτού (der Syrto mit Gesang):

Ποιος είδε πράσινο δενδρί,
μανροματονσα και ξανϋή...

Είς τήν αύτήν σελίδα μουσική καταγραφή άλλου άσματος καί εΐς τήν σ. 120
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μουσική καταγραφή δύο ακόμη χορών, ενός συρτού καί άλλου τής Κωνσταντινου-
πόλεως (πολιτικού). Πάντων τών ασμάτων δημοσιεύεται καί μετάφρασις είς τήν
γερμανικήν γλώσσαν, φαίνονται δέ ταύτα προερχόμενα εξ ιδίας τού συγγραφέως
συλλογής.

Ε'ις τήν σ. 20-21 γίνεται περιγραφή τών χορών μετά παρατηρήσεων καί συγ-
κρίσεων πρός τούς άρχαίους ελληνικούς χορούς.

Lehrbuch der neugriechischen Sprache von W. v. Liidemann, Leipzig
1826 (80v XX+200).

Τό βιβλίον τούτο είναι άξιόλογον άπό γραμματικής και συντακτικής άπό-
ψεως, ώς καί διά τάς σχετικάς μέ τήν φιλολογικήν κίνησιν τών χρόνων εκείνων
παρεχομένας ειδήσεις. Διά γλωσσικούς διδακτικούς σκοπούς αναδημοσιεύονται εις
αυτό τραγούδια έκ τής στ^λλογής Fauriel (32 τραγ. διαφόρων κατηγοριών, 10 δί-
στιχα, άπόσπασμα έκ τοΰ Έρωτοκρίτου, στροφαί έκ τοΰ θουρίου τοΰ Ρήγου καί
έκ τοΰ "Υμνου εις 'Ελευθερίαν τοΰ Δ. Σολωμού), ώς καί τό ποίημα Άθ. Χριστο-
πούλου «Μακαριότητα».

Eunomia. Darstellungen und Fragmente neugriechischer Poesie und 1827
Prosa in originalen Uebersetzungen aus englischen und franzosischen Wer-
ken und aus dem Munde geborenen Griechenentlehnt. Mit Beitrâgen von
verschiedenen Verfassern fur Gelehrte und Nichtgelehrte gesammelt von Cari
Iken. Grimma 182J. Μεταξύ άλλων πολλών ειδήσεων περί νεοελληνικής ποιήσεως
καί πεζού λόγου περιλαμβάνονται εις τόν τόμον τούτον καί στίχοι άπό τό τραγούδι
τής Άγιάς Σόφιας (σ. 114), καί τοΰ Φώτου Τζαβέλλα (σ. 117).

Εις τόν τρίτον τόμον τοΰ αύτού περιοδικού Eunomia δημοσιεύεται εργασία
τοΰ Kind μέ τόν τίτλον: Neugriechische Volkslieder im Originale und mit
deutscher Uebersetzung, nebst Sach — τιηά Worterklârungen, herausgegeben
von Karl The odor Kind in Leipzig. Grimma 182J. Εις τό δεύτερον φύλ-
λον ό τίτλος: Τραγούδια τών νεωτέρων 'Ελλήνων, συλλεχ&έντα και μεταφρασθέντα
είς τά Γερμανικά καί έξηγη&έντα διά οημειώσεων ύπδ Καρόλου Θεοδώρου
Κίν δ. Neugriechische Volkslieder, gesammelt und mit deutscher Uebersetzung
nebst Sach — und Worterklârungen herausgegeben von Karl Théo dor
Kin d in Leipzig. Grimma, bei Cari Friedrich Goschen Beyer, 182J. (l2ov
a. XXXII+ 148+2 a. ά.).

Περιλαμβάνει 13 κλέφτικα και ιστορικά τραγούδια, σ· 2-28, τά εξής: εν άνευ

') Πρόκειται περί τοΰ "Ελληνος Ιατροί Στεφάνου Κανέλλου (βλ. άνωτ. σ. 76).
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τίτλου, άρχόμενον με τον στίχον 'Ανέβηκα στδν'Όλνμπο και κοίταξα τριγύρω, Ό θά-
νατος τοΰ Ζήδρου, Του Φώτου υιού τού Ζήδρου, τού Λάζου, Τού Νικοτσάρα, Τού
Παπα (πάντα ταύτα κατ' άνακοίνωσιν Έλληνος εξ Όλΰμπου, ως λέγει), Τού Τσέ-
λιου (άνευ σημειώσεως δια τήν προέλευσιν), Τού ανδρείου Γεωργάκη, Τραγορδιον
τής Μονεμβασίας, Τραγώδιον τού Βλαχοορίου, Τραγώδιον τού 'Ανατολικού —γράφε
Αιτωλικού — (τα τέσσαρα τελευταία εκ τού Voutier, Lettres sur la Grèce, a. 194),
Ό θάνατος τοΰ Μάρκου Βώσαρη (γρ. Μπότσαρη' κατ' άνακοίνωσιν "Ελληνός τίνος),
Τραγοίδιον δια τον λοιμόν, τον συμβάντα εις τό 1814 έτος εις Ραψάνην και Τύρ-
ναβον (κατ' άνακοίνωσιν "Ελληνος εξ Όλΰμπου). Εις τάς σ. 48-58 αναδημοσιεύον-
ται τα παρά Stackelberg (βλ. άν. σ. 80) 5 τραγούδια: Τής ξενιτειάς, Βούλομαι μίαν,
βονλομαι όνο... Φωνή εκ τού μνήματος, Σάββατον μέραν πίναμεν..., Έρωτικόν, 'Αγάπη
δεν εστάλη ποτε χωρίς καημούς..., Έρωτικόν: ποιος είδε πράσινο δενδρί..., Ευφρο-
σύνη. Σελ. 62-82 άξιόλογοι σημειώσεις περί των ασμάτων. Σελ. 83-142 γλωσσά-
ριον. Σελ. 143-146 προσθήκη περί ελληνικής μουσικής, άντιγραφή τής παρά
Stackelberg μουσικής καταγραφής <?σμάτων.

'Εκτός των ανωτέρω, εις τό βιβλίον περιλαμβάνονται και διάφορα λόγια,
ερωτικά προπάντων τραγούδια, ώς και ποίημα εκ 53 στίχων λογίας προελεύσεα>ς μέ
τήν έπιγραφήν «Τραγώδιον τού Κολοκοτρώνη».

Δημοτικά τραγούδια εκ τής συλλογής Fauriel, μεταφρασμένα εις γερμανικήν
γλώσσαν περιέχονται εις τό βιβλίον : Auswahl neugriechischer Volkspoesieen in
Deutsche Dichtungen umgebildet von E. F. von Schmidt - Fhiseldeck

y

konigl. Danischen Staatsrathe, Ritter... Braunschweig, bei Friedrich Vie-
weg, i82j1).

1828 Βιογραφία των ηρώων Μάρκου Μπότσαρη και Καραϊσκάκη, συνοπτικώς σνγ-

γραφεϊσα και τύποις εκδοθείσα νπο Γεωργίου Γα ζ η2' τον εκ Αελβινακίον της
'Ηπείρου, πρώην γραμματέως, μυστικόν συμβούλου καϊ χιλιάρχου τοϋ στρατηγού
Καραϊσκάκη, άφιερω&εΐσα δε παρά τον ιδίου τω σεβαστφ Κυβερνήτη της 'Ελλάδος.
Έν Αίγίνη, εν τη ε&ηκη τυπογραφία, διευΰυνομένη παρά Γ. Αποστολίδον Κοσμητη,
1828 (8°ν σ. 35+1).

') Δεν δύναμαι ν à δώσω λεπτομερή άνάλυσιν τοΰ περιεχομένου, διότι δεν είδον τό βι-
βλίον εις τάς ενταύθα βιβλιοθήκας. Σημειώνω μόνον τοϋτο, ώς αναφέρεται εις τήν μελέτην
Ν. Βέη, Τα μαλώματα βουνών στά νεοελληνικά γράμματα κι ό Βερολιναιος πάπυρος 284. Πε-
ριοδ. Νέα 'Εστία 35 (1944) σ. 339. Πρβλ. Passow, Τραγ. ρωμαίικα, σ. VII.

') Περί τοΰτου βλ. Σ. Σονρλα, Ό έκ Δελβινακίου τής Ηπείρου Γραμματεύς τοϋ στρα-
τάρχου Καραϊσκάκη Γεώργιος Γαζής.,Περιοδ. ΆναγέννηοιςΝέα 'Υόρκη 1936.
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Εις την σ· 32 δημοσιεύονται στίχοι μοιρολογίου μιας Ήπειρώτιδος πρός τον
άνδρα της φονευθέντα εις τον ύπερ τής Ελλάδος πόλεμον και μη ταφέντα :
"Αχ !... εΐ&ε νά γένονμουν πουλί, ψηλά νά άπετονσα,
νά εύρισκα τον στανραϊτό, γιά νά τον ερωτούσα
εκεϊ που εσκοτώϋηκες, γραμμένο μου ξιφτέρι !

Έν υποσημειώσει δίδεται ή πληροφορία, ότι ή μοιρολογούσα ήτο γυνή Ευ-
στρατίου Γκοΰια, δατις, αποθανών εις τό έν Σαλώνοις στρατόπεδον κατά τό 1824
έτος, Σεπτεμβρίου 5, ετάφη , αλλ'ή σύζυγος του τον ύπέθετεν άταφον...

L'interprète du Français en Grèce. Ό ερμηνενς του Γάλλου εν 'Ελλάδι 1829
ή μέθοδος του νά μάϋη τις νά δμιλή την νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν χωρίς διδα-
σκάλου., υπό Δοριέντου Δε- Βελλεγάρδου, μέλους της εν Παρισίοις 'Ελληνικής
'Εταιρείας κτλ. και υπό 'Ιωάννου Δ ελγαΰου. Διά τής επιστασίας τοϋ ιερωτάτον
Ίωαννικίου, εξάρχου τής Κύπρου. Και εις τό εσώφυλλον: L'interprète du Fran-
çais en Grèce ou méthode pour parler la langue grecque moderne sans l'avoir
apprise par D'Orient de Β elle g ar de, membre de la société hellénique etc.
et J.-B.Delgay; sous la direction de MgT Joannikios exarque de l'île de
Chypre. Paris 1829 (8ov a. XXIV-f-151). Μετά τό προοίμιον είςγαλλικήν και ελλη-
νικην γλώσσαν, τό ελληνικόν άλφάβητον, παρατηρήσεις επί τής προφοράς, συλλογήν
λέξεων, φράσεις, διάλογους, υποδείγματα εμπορικών και ιδιωτικών επιστολών κλπ.,
δημοσιεύεται εν σ· 146 7 ασμα ξενιτειάς με τόν τίτλον: «Chant pastoral en dia-
lecte arcadien. *4σμα ποιμενικόν εις άρκαδικήν διάλεκτον». Οί 15 πρώτοι στίχοι
είναι γνήσιοι δημοτικοί: Ο απερχόμενος εις την ξενιτειάν παρακαλεί τα βουνά
νά μη χιονίσουν, τους κάμπους μην παχνιστούν και τις κρυόβρυσες να μη κρουσταλ-
λιάσουν, μέχρις ότου επιστρέψη. Έν τούτοις όμως, επανερχόμενος ευρίσκει τα αντί-
θετα και αναγκάζεται νά ξαναγυρίοη εις τήν ξενιτειάν, όπου ξένοι τον περιποιούν-
ται, ξένες πλύνουν τα ρούχα του κλπ. Μετά τους 15 τούτους δημοτικούς στίχους
προστίθενται άλλοι 32, λογία στιχοπλοκία περί τής επανόδου τού ξένου εις τήν
πατρίδα του (δια δευτέραν φοράν), τής ήσιίχου ζωής του εν μέσω των οικείων,
σκέψεων περί γάμου κ.τ.ό. Πρόκειται περί στιχουργίας τού γνωστού λογίου Κ. Νικο-
λοποΰλου, γραμματέως τής βιβλιοθήκης τού Institut de France, ως τούτο δηλοϋται
εν υποσημειώσει: Ici (εις τόν 15ον στίχον) s'arrêtait cette pièce; elle vient d'être
terminée par M. Nicolopoulos, membre de plusieurs sociétés savantes, qui
s'est attaché à suivre le même style. Ό Κ. Νικολόπουλος είναι γνωστός και εξ
άλλων στίχων του μέ θέματα πατριωτικά, ερωτικά κ.ά. Εις αυτόν πιθανώτατα ανήκει
και ή επιγραφή τού ςίσματος: «Chant pastoral en dialecte arcadien-ασμα ποιμε-
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νικόν εις άρκαδικήν διάλεκτον», διότι ειχε ίδιαιτέραν άγάπην προς τήν Άρκαδίαν,
είς πολίχνην τής οποίας, τήν Άνδρίτσαιναν, ειχε γεννηθή ό πατήρ του1'.

Alexandre Soutzo, Histoire de la révolution grecque, Paris 182g
(80v σ.466). Εις τήν σ. 129 σημ. 1 δημοσιεύονται έν γαλλική μεταφράσει στίχοι άσμα-
τος περί τού θανάτου τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, όπως τούς ήκουσεν ό συγγραφεύς
άδομένους ύπό 'Αθηναίου αοιδού τή συνοδεία μουσικού οργάνου (είδους μαν-
τολίνου). Ό άοιδός έβεβαίωσε τόν Σούτσον, ότι οι στίχοι είναι ιδικής του έμπνεύσεως.
Εις τήν σ. 158, γινομένης περιγραφής βαρβάρου τουρκικού έθίμου νά επιβάλλουν
εις τάς νέας τών χωρίων νά χορεύουν καί νά τάς απάγουν μετά τόν χορόν, άναφέ-
ρεται τό δίστιχον:

Καημένο Μελοπόταμο, καημένο Μελιδόνι,
εχει κοπέλλες ενμορφες και δέν τις φανερώνει.

Έν συνεχεία δίδονται πληροφορίαι περί τού Μελιδόνη, όστις κατά τινα
άρπαγήν νεανίδων εις τό χωρίον Μυλοπόταμος ύπό τών Τούρκων επετέθη έναν-
τίον αύτών, τούς ήνάγκασε νά τραποϋν εΐς φυγήν καί έκτοτε οΰτοι δέν έπα-
νέλαβον τήν βάρβαρον συνήθειάν των. Πρόκειται προφανώς περί τοΰ χωρίου
Μελιδονίου τής έπαρχίας Μυλοποτάμου, τοΰ νομού Ρεθύμνης. Έκ τού χωρίου
τούτου κατήγοντο οί γνωστοί διά τήν δράσίν των κατά τήν Ελληνικήν Έπα-
νάστασιν τοΰ 1821 Κρήτες άγωνισταί 'Αντώνιος2' καί Γεώργιος Μελιδόνης.
Τά άναφερόμενα παρά τοΰ 'Αλ. Σούτσου περί επιθέσεως τοΰ Μελιδόνη κατά
τών Τούρκων, οϊτινες ήρπασαν νεάνιδας, φαίνονται μάλλον υποθέσεις. Τό Με-
λιδόνι είναι γνωστόν κυρίως διά τήν τραγικήν συντριβήν (3 'Οκτωβρίου 1823)
τών πεντακοσίων περίπου άγωνιστών, γυναικών καί παίδων τών περισσοτέρων,
έγκεκλεισμένων ε'ίς τι παρά τό χωρίον σπήλαιον, καί εκείθεν άμυνομένων διά
ν' άποκρούσουν τάς όρδάς τοΰ Χουσεΐ'ν βέη, γαμβρού τού Μωχάμετ 'Αλή τής
Αιγύπτου.

Εις τήν σελ. 217, σημ. 1, δημοσιεύεται έν γαλλική μεταφράσει τό γνωστόν
τραγούδι τής αλώσεως τής Τριπόλεως. Εις δέ τήν σελ. 262 σημ. 1 ομοίως έν γαλ-
λική μεταφράσει τό τραγούδι τοΰ Μεσολογγίου. Εΐς τήν σ. 337 παρατίθεται δί-
στιχον άδόμενον έν "Υδρα:

') Ειδήσεις καί βιβλιογραφίαν περί Νικολοπούλου βλ. είς Σταμάτη Καρατζά, Κοραής
καί Νικολόπουλος. 'Αθήνα 1949 (Collection de l'Institut Français d'Athènes).

2) Περί τούτου εχει συντεθή ποίημα είς δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στί-
χους (ρίμα). Βλ. A Jeannaraki, "Ασματα Κρητικά, Leipzig 1876, σ· 49 άρ. 37. Α. Κριάρη, Κρη-
τικά ασματα, έν 'Αθήναις 1909, σ. 82.
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Ό καπετάν 'Αντώνης μας, το νιό μας παλληκάρι,
στης 'Ικαρίας τόν πόλεμο εφάνηκε λιοντάρι,
μέ τήν διασάφησιν, ότι πρόκειται περί τού ΆντωνίουίΚριεζή, άνδραγαθήσαντος έν
Ικαρία. 'Ακολουθεί μετάφρασις τού διστίχου εις γαλλικήν γλώσσαν.

De la Grèce moderne et de ses rapports avec l'antiquité par Edgar 1830
Quinet, m.embre de la commission envoyée par le Gouvernement en Morée. Λ
Paris 1830 (8OY σ.ΧΙΙ-f-445). Εις τήν σελ. 138-139 δημοσιεύεται ασμα περί Με-
σολογγίου έν γαλλική μεταφράσει, τού οποίου τό έλληνικόν κείμενον δημοσιεύεται εις
τήν σ. 4431'. Ό πεσών έν Ναβαρίνφ τόν Άπρίλιον τού 1825 'Αναστάσιος Τσαμα-
δός ύπό μορφήν πτηνού ομιλεί εις τόν Γεωργάκην (τόν τραγουδιστήν) καί τόν προ-
τρέπει νά εχη θάρρος, διότι πάλιν θά πολεμήση ό Μοριάς καί κόκκαλα εχθρών θά
σπαρούν... Ό συγγραφεύς μας πληροφορεί, ότι τό ασμα ήκουσεν έν Σπάρτη αδό-
μενον παρά τυφλού παίζοντος guzla2). 'Εξερχόμενος τής πόλεως, λέγει, είδεν όμι-
λον ιππέων, οιτινες ειχον περικυκλώσει τόν τυφλόν άοιδόν.

'Αποσπάσματα έκ μακρού ποιήματος (314 στίχων) λαϊκού στιχουργού περιέ-
χονται εις τό κατά τό 'ίδιον έτος δημοσιευθέν βιβλίον: Travels in the Morea with
a Mape a?id Plans by William Martin Leake. Vol. I London 1830 (80v
σ. XVII-j-513), σ. 334-339. To ποίημα τούτο, έργον διδασκάλου τινός, ευρέθη
ύπό τού Leake εις χειρόγραφον' αποτελείται έκ δεκαπεντασυλλάβων ομοιοκατάλη-
κτων στίχων (ρίμα) καί παρέχει ένδιαφερούσας ειδήσεις περί τών μπέηδων τής Μά-
νης, περί γενναιότητος τών Μανιατών, περί τής ζωής καί τών εθίμων των.

Έκ τών χειρογράφων τού Μ. Leake προέρχονται καί τά κατωτέρω 4 δημο-
τικά τραγούδια δημοσιευθέντα εις τόν τόμον: Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, εν
'Αθήναις 1935 ('Επιτροπή εκδόσεως τών καταλοίπων Σπυρίδωνος Λάμπρου) σ.
42-49, ύπό F. Η. Marshall μέ τόν τίτλον: Four Klephtic Songs. Τό πρώτον,
άναφερόμενον εις τόν γνωστόν κλέφτην Κατσαντώνην, αρχίζει μέ τούς στίχους:
Άκούσεταν τί γίνηκε τοϋτο τδ καλοκαίρι
στις δεκαεφτά τοϋ άλωναριοϋ.,.

') Βλ. καί Ά. Μανοναον, Τραγούδια εθνικά, μέρος Α'. Τραγούδια κλέφτικα, σ. 206 Pas-
sow, Τραγούδια ρωμαίικα, άρ. 256. Τό αύτό ασμα δημοσιεύεται καί έν CEuvres complètes
de Edgar Quinet. Marnix de Sainte-Aldegonde. La Grèce moderne et ses rapports
avec l'antiquité, Paris t. 5e 1857, σ. 254 (γαλλική μετάφρασις), εις σ. 387 τό έλληνικόν κεί-
μενον.

Οΰτως ονομάζει προφανώς έλληνικόν έγχορδον δργανον (λαούτο, μαντολίνο) όμοιάζον
πρός τό γιουγκοσλαβικόν μουσικόν δργανον guzla.
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Τό δεύτερον, άναφερόμενον εις τήν σΰλληψιν τού Κατσαντώνη, αρχίζει μέ
τους στίχους:

Τρία πουλάκια κάθονταν, καημένε Κίτζιο 'Αντώνη μου,
ιψηλά στο Καρπενήσι...

Τό τρίτον, άναφερόμενον εις τόν κλέφτην Λιάκον, αρχίζει:

Δεν στο είπα, Αιάκο, μιά φορά, δεν σον εΐπα τρεις και πέντε...

Και τό τέταρτον, επιγραφόμενον υπό τού εκδότου Ali Pasha and Souli,
αρχίζει :

Βεζίρης ό πολύχρονος μου γίνηκε σεμπέτιι\
νά στείλη τόν Βεληπασιά του Σούλιου νά χαλάση...

Τα κείμενα έχουν λάθη και εσφαλμένην καταγραφήν των στίχων από μετρι-
κής απόψεως· είναι όμως αξιόλογα ώς τα παλαιότερα εις τό είδός των, γνωστά εκ
γραπτής παραδόσεως.

1831 Λίαν ενδιαφέροντα είναι τα κατά τους τέσσσαρας πρώτους μήνας τού έτους

1831 δημοσιευθέντα εν Ναυπλία) τεύχη τού περιοδικού: Ά&ηνά, ήτοι ανάλεκτα
γεωγραφικά, φιλολογικά, ιστορικά, οικονομικά και περί εφευρέσεων. Έν Νανπλίφ
(Ίανουαριος-Άπρίλιος) 1831. 'Εν τή έ&νική τυπογραφία διευρυνόμενη υπό Παύλου
Πατρικίου2\ Τό περιοδικόν, εκδιδόμενον δις τού μηνός εις Ιβσέλιδα τεύχη (σχ. 8ου),
περιέχει παντοειδείς ειδήσεις και θέματα, ως φαίνεται καί εκ τού τίτλου. "Αξια
ιδιαιτέρας προσοχής είναι τα περιεχόμενα εις τάς σελίδας του πέντε δημοτικά τραγού-
δια: σ. 80 «Δημώδες τραγούδιον. Ή πιστή σύζυγος» εκ στ. 29 (παραλλαγή τού γνω-
στού άσματος ή άναγνώρισις τού ξενιτεμένου). Σελ. 112 «Δημώδες τραγούδιον ξε-
νιτειάς» εκ στ. 31, αρχόμενον:

Διώξε με, μάνα μδιώξε με, με ξύλα με λιθάρια,
νά πάω κι εγώ στες ερημιές, πού πάν τά χελιδόνια . ■.
Σελ. 127 δύο τραγούδια ηρωικά, τό πρώτον εκ στ. 17, αρχόμενον: 'Αντώνης μας
άρρώστησε, τόν έ'πιασεν ή ΰέρμη... καί άναφερόμενον εις τήν άσθένειαν τού Κα-
τσαντώνη, καί τό δεύτερον εκ 14 στίχων καί άναφερόμενον εις τόν Λεπενιώτην. Έν
σελ. 128 παραλλαγή εκ 12 στίχων τού α<τματος «Ή Λυγερή εις τόν "^.δη».

Τρεις ανδρειωμένοι βούλονται νά λϋονν τόν πάνω κόσμον...

1833 Τραγωδία τής Νέας 'Ελλάδος εθνικά και άλλα, τά μεν τυπωμένα πρότερον τά

Ί 'Από τό άραβ sebep = αιτία, αφορμή.

2) Τό άξιόλογον τοϋτο περιοδικόν διέκοψε τήν εκδοσίν του τό 1831 μέ τήν δήλωσιν τοΰ
εκδότου Γ. Χρυσίδη, διι διακόπτει ενεκα τής ακαταπαύστου ενασχολήσεως τοΰ έκεΤ ευρισκο-
μένου μικροΰ μέρους τής εθνικής τυπογραφίας εϊς τά τής κυβερνήσεως.
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(3° ατύπωτα. Με προλεγόμενακαΐ σημειώσεις εκδοθέντα ϋπο Θ εοδώρου Κίν δ. Neu-
griechische Poesien, ungedruckte und gedruckte mit Einleitung und sowohl
Sach-als Worterklarungen, herausgegeben von Dr The ο dor Kind. Leipzig in
der Dyk'schen Buchhandhmg, 1833 (80v μικρόν σ. XXVI - j- 1 α.ά-j- 94 2 α.ά)'
Ό φιλέλλην συγγραφεύς είναι γνωστός καί εκ προηγουμένων του δημοσιευμά-
των, ως ή ανωτέρω μνημονευθείσα έκδοσις ασμάτων (βλ. σ. 81) καί τό: Bei-
trâge zur besseren Kenntniss des neuen Griechenlands in historischer, geo-
grciphischer und literarischer Beziehung, Neustadt 1831, ένθα αναιρεί τήν
γνωστήν θεωρίαν τοΰ Fallmerayer περί καταγωγής των νεωτέρων Ελλήνων, άν-
τλών επιχειρήματα εκ των νεοελληνικών ηθών καί εθίμων, τής γλώσσης, τής σωμα-
τικής διαπλάσεως τών ανθρώπων κλπ. Εις τό νέον τούτο δημοσίευμά του, άφιερω-
μένον εις τήν ποίησιν, μεταξύ άλλων δημοσιεύει δέκα ασματα εξ ιδίας συλλογής·
δημοσιεύει επίσης, εν σ. 10, ασμα λογίου στιχουργού περί Πάργας, ώς καί άλλα
ασματα λογίων εν σ. 17 κ ε

Gemàlde von Griechenland entworfen von F. A. Ukert. Neue ver-
■mehrte Ausgabe. Darmstadt 1833 (160V a. 379). Εις τάς σελ. 165, 180, 181, 182,
184, τέσσαρα ερωτικά δίστιχα μετά μεταφράσεως εις τήν γερμανικήν. Εις σ. 184
δημοσιεύεται λόγιον έρωτικόν δίστιχον, μεταφρασμένον υπό Ελλήνων εκ τοΰ 'Ιτα-
λικού, καθώς λέγει ό Ukert. Εις σ. 190 τό γνωστόν δημώδες εξάστιχον περί τοΰ
'Επισκόπου τοΰ Δαμαλά. Εις σ. 193 μετάφρασις άσματος τοΰ Μαυριανοΰ εκ τοΰ
Bartholdy (βλ. αν σ. 62).

Λόγοι εκκλησιαστικοί, έκφωνηϋ·έντες εν τη γραικικη εκκλησία της ' Οδησσού
κατά το , ΑΩΚΑ'-, ΑΩKB ε'τος νπο Οικονόμου Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου
τον εξ Οικονόμων γενεαλόγουμένου. Έτυπώύησαν ψιλοτίμφ δαπάνη 'Ιωάννου 77. Βά-
ζου. "Εν Βερολίνου, εκ της τυπογραφίας της 'Ακαδημίας τών επιστημών, ,ΑΩΛΓ
[1833] (8ον σ. 316). Εις τήν σελ. 273 τό δίστιχον:

Αιψοϋν οι κάμποι διά νερόν, και τα βουνά δια χιόνι,
διιμά και δ μαύρος Ζαχαρίας διά τούρκικα κεφάλια.
καί δύο ακόμη τραγούδια: Πόλεμος Πετμεζαίων κατά τοΰ Μουσάγα, Ό "Ολυμπάς
καί ό Κίσσαβος.

cΙστορία 'Αθηνών κατά τον ύπερ ελευθερίας αγώνα, αρχομένη άπο της επανα- 1834

') Δημοσιεύσεις άλλων δημοτικών ασμάτων παρά Kind, γενομένας βραδΰτερον, βλ. κα-
τωτέρω, ο. 88, 100, 102.
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στάσεως μέχρι τής αποκαταστάσεως τών πραγμάτων. Διηρημένη μεν εις βιβλία τρία,
ανγγραφεΐσα δέ υπό Διονυσίου Σου ρ μελή. Έν Αίγίνη, εκ τής τυπογραφίας 'Αν-
δρέου Κορομηλά, 1834■ (80ν σ. 349).

Έν σ. 8, ομιλών ό συγγραφεύς περί τής πολιορκίας τής 'Ακροπόλεως ύπό τών
έπαναστατησάντων Ελλήνων (Δεκέμβριος 1821), λέγει ότι αί γυναίκες καί τά κορά-
σια (Τούρκισσαι), άσυνήθιστοι εΐς κοπιώδεις χειρωνακτικός έργασίας, ευρέθησαν εΐς
τήν άνάγκην νά στρέφουν τόν χειρόμυλον' εργαζόμενοι έψαλλον ασμα ιδίας έμπνεύ-
σεως, όπερ έχει ύφος δημοτικόν:

Κακόμοιρες οι Άθηνιές, οί καλομαθημένες
τραβοΰσι τόν χερόμυλον καϊ κλ.αίουν οί καημένες.
Άφήκαν βρύσες μέ νερά, δένδρα μέ πορτοκάλια
κ' έμβήκαν στο ρημόκαστρον καϊ τρώγουν τά λιθάρια.
Τάχα νά ζήσω νά τά ιδώ τά πράσινα μπαϊράκια,
νά'λθουν νά πολεμήσουνε, νά βγάλουν τά φαρμάκια;
Βρε Ίσαλα.11 ελπίζουμε νά έλθουν οί πασάδες
και νά κτυπήσουν τά σπαθιά, νά κόψουν τούς ραγιάδες2Κ

Τό oUtÔ έτος (1834) έξεδόιΊη έν Κερκύρςι περιοδικόν μέ τόν εις τρεις γλώσ-
σας τίτλον: Ιόνιος 'Ανθολογία. Ionian Anthology. Antologia Ionia. Μετ ελπίδων
άγαθών. Τοϋ περιοδικού τούτου έξεδόθησαν πέντε τεύχη (φάκελλοι, ώς σημειώνεται
έπί τοϋ εξωφύλλου), ήτοι τόν Ίανουάριον, Άπρίλιον, Ίούλιον, Όκτώβριον τοϋ
1834 καί Ίανουάριον 1835. Εΐς τόν ύπ'άρ. 1 φάκελλον, σ. 147 148, δημοσιεύεται
τό τραγούδι «Σωφροσύνη»: Ν-άγουρος πετροπελεκά μέ τό 'να του τό χέρι.. ,3\ πα-
ραλλαγή γνωστού έρωτικού τραγουδιού «Νέος μέ κομμένο χέρι ζητεί νά φιλήση
κόρην κι έκείνη αρνείται». Εις τόν φάκελλον 2, σ. 400-401, δημοσιεύεται παραλ-
λαγή τοΰ τραγουδιού «Κακιά πεθερά», μέ τόν τίτλον «Ό φθ^όνος τής πεθεράς»4'
καί εΐς τήν σ. 591 παραλλαγή τοΰ τραγουδιού «Τής "Αρτας τό γεφύρι» μέ τόν
τίτλον «Τό στοιχεΐον τής γεφύρας»0'.

1835 Neugriechische Chrestomathie mit grammatischen Erlâuterungen und

einem Wôrterbuche, herausgegeben von Théo dor Kind. Prosa und Poesie.

l) = εχει ό Θεός (άπό τό τουρκ. insaallah).

') Τούς στίχους αναδημοσιεύει ό Ά. Μανοϋοος (Τραγούδια έϋνικά, σ. 164-165) χωρίς
ν" άναφέρη πόθεν τούς άντιγράφει. Είς τήν ύπόθεσιν όμιλεΐ γενικώς περί εύγενείας καί καρτε-
ρίας τών 'Ελληνίδων, ούδεμίαν παρέχων θετικήν ίστορικήν πληροφορίαν.

3) Tommaseo, Canti popolari, σ. 17. *) Tommaseo, ένθ' άν. σ. 135-136.

Tommaseo, ένθ' άν. σ. 178.
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Leipzig 1835 (12°ν σ· XXIV + 260). Είς τό νέον τούτο βιβλίον ο Kind αναδημο-
σιεύει 16 δημοτικά ασματα ιστορικά, κλέφτικα καί παραλογές. Έκ τούτων 11
προέρχονται έκ τής συλλογής Fauriel, (Τοΰ Κυρίτση Μιχάλη, "Αλωσις τής Κων-
σταντινουπόλεως, Θάνατος τοΰ Γεωργάκη καί Φαρμάκη, Τοΰ Χρήστου Μηλιόνη,
Τοΰ Μπουκουβάλα, Ό τάφος τοΰ Δήμου, Τού Σκυλοδήμου, Ό χάρος καί ή κόρη,
Ό χάρος και αί ψυχαι, Θρήνος μητρικός, Ή νυκτερινή περπατησιά), 3 έκ τής ιδίας
αύτοΰ συλλογής τοΰ 1827 (Ό θάνατος τοΰ Μάρκου Βότσαρη, Τοΰ Νικοτσάρα, Ή
βοή τοΰ μνήματος) καί δύο έκ τής συλλογής τοΰ ιδίου επίσης τού 1833 (Τοΰ 'Ολύ-
μπου, Ό άναγνωρισμός)1'. Είς τόν αύτόν τόμον δημοσιεύει επίσης καί λόγια ποιή-
ματα τοΰ Ρήγα, Χριστοπούλου, Κάλβου καί τόν έθνικόν ύμνον τοΰ Δ. Σολωμού.

'Ανθολογία ή συλλογή ασμάτων ήρα)ΐκών καί ερωτικών. Μέρος πρώτον. Έν
'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά 1835. (80ν μικρόν εις δύο
μέρη σ. 1-56 καί σ. 1-76, μέ ένιαΐον πίνακα περιεχομένων είς τήν αρχήν). Εις τό
πρώτον μέρος δημοσιεύονται επτά ιστορικά τραγούδια, έξ ών τά τρία, σ. 34-39, έκ
τοΰ 2ου τόμου τής συλλογής Fauriel μέ άλλαγήν μόνον τών επιγραφών: Ό τοΰ
Διάκου απότομος καί τραγικός θάνατος άπό τόν Όμέρ Βριόνην, "Αλωσις τής Τρι-
πολιτσάς, Θρήνος εις τήν ά'λωσιν τής Τριπολιτσάς καί τήν αίχμαλωσίαν τοΰ Κια-
μίλ μπεη, καί άλλα τέσσαρα ακόμη άλλοθεν παραληφθέντα, σ. 40-50, μέ επιγρα-
φάς: Παράπονα τριών νεανίδων Τούρκων κατά τοΰ Σουλτάν Μαχμούτ καί τού
φρουρίου Ναυπλίας, Άντίστασις τοΰ Μεσολογγίου κατά τών Τούρκων καί ύπερά-
σπισις αύτοΰ, Άλωσις τών Ψαρών καί ναυμαχία κατά τόν Γέροντα (ρίμα έκ 53
δεκαπεντασυλλάβων στίχων), Ναυμαχία κατά τήν Σάμον (ρίμα έκ 18 δεκαπεντα-
συλλάβων στίχων). Εις τό δεύτερον μέρος, σ. 2-17, μέ έπιγραφήν Κλέφτικα τρα-
γούδια δημοσιεύονται 17 κλέφτικα τραγούδια έκ τής συλλογής Fauriel: Τοΰ
'Ολύμπου, Τελευταίος αποχαιρετισμός τοΰ Κλέφτη, Τό μάθημα τοΰ Νάνου, Γραφή
τών Κλεφτών τού Βάλτου, Ό Κίτσος καί ή μητέρα του, Τοΰ 'Ανδρικού, Ο Ίώτης
πληγωμένος, Τοΰ 'Ιωάννη Σταθά, Τοΰ Στέργιοι», Τοΰ Λιάκου, Έλευθέρωσις τής
γυναικός τού Λιάκου, Τοΰ Δίπλα, Θάνατος τοΰ Βελή Γκέκα, Τοΰ Νικοτσάρα, Οί
'Αρβανίτες εις τ3 'Ανάπλι, δύο τραγούδια τοΰ πολέμου τών Σουλιωτών. Σελ. 20 34
μέ έπιγραφήν Διάφορα Τραγούδια δημοσιεύονται 13 τραγούδια διαφόρων κατη-
γοριών. Έκ τούτων τά 11 προέρχονται έκ τής συλλογής Fauriel: Ό ναύτης, Ό
ξενιτευμός, Ή αρπαγή τής Ίαννούλας, Ό ύπνος τοΰ ανδρείου, Ή νυκτερινή περ-
πατησιά, Ή κατάρα τού άγαπητικοΰ, Τής απίστου γυναικός, Τής καλής τραγουδί-

') Βλ. καί άνωτ. σ. 81 καί 87.
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στριας, Τό σταμνί τό τσακισμένον, "Αλωσις τού Μπερατίου, Τού Άλή Πασά. Έν
α. 31 ερωτικόν ασμα άνευ επιγραφής, αρχόμενον μέ τους στίχους:
"Ολες οι μελαχρινες κ οι μαυρομάτες

με τις ελιες γεμάτες.
"Ολες φιλί μου δώσανε και μια δεν μου το δίνει...

Έν σ. 35 κε. διάφορα λόγια, ερωτικά ως επί τό πολύ τραγούδια, εν οίς καί
ο άποχωρισμός τής Ξανθούλας καί ή Φαρμακωμένη τού Δ. Σολωμού. Έν τφ εξω-
φύλλου ό εκδότης σημειώνει ότι «εκδίδεται μετ'ολίγον καί τό δεύτερον μέρος τής
παρούσης 'Ανθολογίας, περιέχον ομοίως εκλογήν φιλοπονημάτοον των σημαντικω-
τέρων ποιητών τής Ελλάδος».

"Ασματα διαφόρων ποιητών, τοϋ τε Αειμνήστου Ρήγα και άλλων φιλελευθέ-
ρων 'Ελλήνων, οίς προσετέθησαν και ευτραπελία εξ αντιγράφων ώς οιόν τε εξηκρι-
βωμένων. Δαπάνη των τυπογράφων. Έν Ναυπλίω, εκ τής τυπογραφίας Κωνσταν-
τίνου Τόμπρα, Κυδωνιέως και Κωνσταντίνου Ίωαννίδου Σμυρναίου, 1835. (8ον μι-
κρόν σ. 128 + πίναξ τής αρχής τών περιεχομένων ασμάτων εκ 4 σελ ). Περιέχει 15
δημοτικά τραγούδια. Έκ τούτων τά δύο (Τραγφδιον τής Μονεμβασίας καί Τού άν-
δρείου Γεωργάκη) είχον δημοσιευθή καί παρά τού Voutier (Lettres sur la Grèce)
καί υπό Th. Kind εν Eunomia III, τρία ("Αλωσις τής Τριπολιτσάς, Αιχμαλω-
σία τοΰ Κιαμίλ μπεη. Ό θάνατος τού Διάκου) παρά Fauriel. Τά υπόλοιπα δέκα
(γνωστά δημοτικά άσματα) παρουσιάζουν, όσον δύναμαι νά γνωρίζω, διαφοράς άπό
άλλας παραλλαγάς, αΐτινες μέχρι τότε είχον δημοσιευθή. Εκτός τών δημοτικών τού-
των ασμάτων εις τόν 'ίδιον τόμον δημοσιεύονται καί ποιήματα τοΰ Ρήγα καί άλλων
λογίων ποιητών.

Μετάφρασις εις γαλλικήν γλώσσαν ποιήματος λαϊκού στιχουργού δημοσιεύε-
ται εν σ. 303 τοΰ βιβλίου Georg Ludw. von Maurer, Das griechische Volk
in offentlicher, kirchlicher und privatrechtlichcr Bcziehung vor und nach dem
Freiheitskampfe bis zum ji Juli 1834. Dritter Band (Anhangj. Heidelberg
1835. Περί τού ποιήματος παρέχεται ή πληροφορία, ότι εψάλλετο υπό τών Μανια-
τών κατά τά γεγονότα τής Σπάρτης τόν Μάιον τοΰ 1834 «Chantée par les Maï-
nots dans les événements de Sparte en Mai 1834». Έν αυτφ γίνεται λόγος
περί τής ελεύσεως τοΰ βασιλέως "Οθωνος εις τήν Ελλάδα, περί τών φορολογικών
τ'.τοχρεώσεων τών πολιτών καί τού αιτήματος των πρός άπαλλαγήν εκ τούτων καί
διατήρησιν τών όπλων καί τών πύργων.

Πρέπει νά μνημονεύσωμεν ενταύθα καί τήν κατά τά έτη 1832-1835 κυ-
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ρίως1' γενομένην συλλογήν ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, ύπό τού αξιωματι-
κού τοΰ βαβαρικοΰ στρατού F.X.M.A. von Predl (1794-1866) καί σωζομένην έν
χειρογράφω κώδικι τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής τών Ελλήνων ύπ' άρ. 28. Τά
οίσματα άπεθησαύρισεν ό συλλογεύς έκ καταγραφών χάριν αυτού γενομένων ύπό
διαφόρων Ελλήνων, πολλά δέ άντέγραψεν έξ εντύπων καί μάλιστα τής συλλογής
Fauriel2'. Τά κείμενα ταύτα μένουν εισέτι ανέκδοτα- γνωρίζομεν όμως τούς τίτλους
καί τήν αρχήν τούτων έκ τής δημοσιευθείσης σχετικής εργασίας τοΰ καθηγητού
Νίκου Α. Β έ η (Bees), Ό F.X.M.A. von Predl καϊ ή συλλογή αϋτοϋ ελλη-
νικών δημωδών ασμάτων. cΕκατονταετηρϊς 1837-1937. Επιστημονικοί συμβολαί.
(Έϋνικυν καί Καποδιστριακδν Παν επιστήμων 'Αθηνών. Πρυτανεία Γρηγορίου Πα-
παμιχαήλ) σ. 31-45. Τά άσματα ταΰτα είναι τά εξής8': 1) ιστορικά 11 (Ό θάνα-
τος τοϋ Κίτζου Μπότζαρη, "Αλωσις τοΰ Μπερατίου, Ή ύποδούλωσις τού Γαρδι-
κίου, Ή μάχη τών Σουλιωτών, Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, Ή σκλαβιά
τοΰ Κιαμίλ μπεη, Ό θάνατος τού Διάκου, Ό θάνατος τοΰ Βεληγκέκα, Ό κύριος
Μιχάλης, Άντίστασις τοΰ Μεσολογγίου κατά τών Τούρκων καί ύπεράσπισις αύτοΰ,
Ιστορία τοΰ Γεώργου Σκατόβεργα). 2) Κλέφτικα 15 (Επιγραφή τοΰ σπαθιού τοΰ
Κοντογιάννη, Γραφή τών Κλεφτών τοΰ Βάλτου, Τοϋ Στέργιου, Ό τάφος τοΰ Δήμου,
Τοΰ Μπουκουβάλα, Τοΰ Γιάννη Σταθά, Τοΰ Γυφτάκη, Τοΰ Ζαχαρία, Τό μάθημα τοΰ
Νάνου, Τοΰ Πλιάσκα, Τοΰ 'Ολύμπου, Τοΰ Γεωργοτθώμου, Ό καπετάνιος άγαπητι-
κός, Ό ύπνος τοΰ άνδρείου, Τελευταίος αποχαιρετισμός τοΰ Κλέφτη). 3) Διηγήσεις 5
(Ή αρπαγή, Οί άγαπητικοί, Ό Χάρος και αί Ψυχαί, Ό Χάρος καί ή κόρη, Ό
Μανόλης καί ό Γιανίτσαρος) 4) Οικιακά 5 (αναγράφονται αί άρχαί τών τραγου-
διών : Ξενιτευμένον μου πουλί καί παραπονεμένον, 'Εβγάτ άγόρια στδν χορόν, κο-
ράσια στά τραγούδια, Κυρά Χρυσή τήν Κυριακήν κι Άργύρω τήν Αευτέραν, Ό μι-
σευμος είναι κακό, τό έχε γειά φαρμάκι, Εσένα πρέπει, άφέντη μου, φρεγάδα, ν' άρ-
ματώσης) 5) Έπιθαλάμια 5 (αναγράφονται αί άρχαί τών τραγουδιών: Άπό τά
τρίκορφα βουνά, 'Αφήνω γειάν στον μαχαλάν καί γειάν στους ιδικούς μου, Ή Πε-

Παρά τήν δήλωσιν τοϋ συλλογέως, δτι τά άσματα συνελέγησαν κατά τά ειη 1832-
1835, ή συλλογή έσυνεχίσθη καί βραδύτερον τοΰ 1835, ώς φαίνεται εκ τοϋ περιεχομένου
άσματος ποιηθέντος πρός τιμήν τής βασιλίσσης 'Αμαλίας τό 1845. Σημειωτέον ότι ό von
Predl διέμεινεν έν Ελλάδι περί τους 28 μήνας (1833-1835) ώς άξιωματικός τοΰ βαβαρικοΰ
στρατιωτικού σώματος τοΰ βασιλέως "Οθωνος.

2) Σημειωτέον δτι έκτός τών δημοτικών τραγουδιών είς τό χειρόγραφον περιλαμβάνον-
ται καί ποιήματα λογίων, τοΰ Νικήτα Νηφάκη, Ρήγα, Στεφάνου Κανέλλου κλπ.

3) Οί τίτλοι καί αί άρχαί δημοσιεύονται ένταϋθα άνευ τών ορθογραφικών σφαλμάτων

καί παρατονισμών.
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ριστερούλα ή νύφη μας, "Ολες οι μελαχρινές κ' οί μαυρομάτες, Έβγάτ αγόρια
στον χορό ν, κοράσια ατά τραγούδια). 6) Δίστιχα τραγουδάκια 11. 7) Ααϊκόν ποίημα
« Αί κόραι τής 'Αράχοβας πρός τήν βασίλισσαν τής Ελλάδος», συντεθέν πρός τι-
μήν τής βασιλίσσης 'Αμαλίας τό 1845, ότε αύτη μετά τού βασιλέως συζύγου της
καί πολυμελούς άκολουθίας έπεσκέφθη τήν 'Αράχοβαν

Σημειώνομεν ακόμη ένταύθα άποσπάσματα έκ τού ποιήματος τού Χατζη-
σεκρέτη, τού άναφερομένου εΐς τόν 'Αλή πασάν, δημοσιευόμενα παρά William
Martin Leake, Travels in Northern Greece, vol. /, London 1835 (8ov σ· XIII
+ 527) σ. 4G3-497, εις τό εϊδικόν κεφάλαιον: Biography of Aly Pasha. Ό συγ-
γραφεύς λέγει ότι εΐχεν εις τήν διάθεσίν του χειρόγραφον μέ 4.500 περίπου πολιτι-
κούς στίχους.

1836 'Ελληνική πλάστιγξ ή ποιήσεις και λογογραφικαι διατριβαι επικρίνουσαι τά
κατά τήν 'Ελλάδα ύπό 'Αλεξάνδρου Σούτσου. 'Εν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας
Κ. Ράλλη, 1836 (8°ν σ. β'+275). Εΐς τό βιβλίον τούτο, σ. 54, γίνεται λόγος περί
τής αξίας τών ελληνικών δημωδών άσμάταιν, θαυμασθέντων παρά τών πεφωτισμέ-
να>ν Ευρωπαίων, και καταχωρίζονται δύο καλοί παραλλαγαί τών γνωστών ασμά-
των «Φωνή έκ τοΰ μνήματος» καί «'Αναγνωρισμός τού ξενιτεμένου».

1837 Travels in Crete by Robert Pashley, Esq. vol. I-II Cambridge —Lon-
don 183J. Δημοσιεύονται άσματα έκ Κρήτης, γνησίως δημοτικά ή συνθέσεις τών
λαϊκών στιχουργών τής νήσου. Εις τόν πρώτον τόμον περιέχονται τά εξής ποιήματα
λαϊκών στιχουργών (ρίμες): Πάτησαν τή Γραμποΰσα (σ. 78), Τοΰ Γλημίδη τό
τραγούδι (σ. 110-112), Ρίμα τοΰ Θεόδωρου (σ. 165), Στίχοι έκ τού άσματος τής
αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (σ. 316 σημ. 28), Ματινάδες (σ. 247. 248-257.
273. 286 σημ. 6), 'Ερωτικόν άσμα (σ. 247), Σατιρικά δίστιχα (σ. 299. 312). Εΐς τόν
δεύτερον τόμον περιέχονται ωσαύτως ποιήματα λαϊκών στιχουργών (ρίμες): Στό
θάνατο τοΰ Τζελεπή (σ. 131), Ρίμα τού Χατζή Μιχάλη (σ. 136-145), Στίχοι άπό
τό ποίημα τού Γεωργιλλά, «Τό θανατικόν τής Ρόδου» (σ. 208 σημ. 32). 'Ιστορικά
τραγούδια: τοΰ Μεσολογγίου (σ. 134 σημ. 6, έκ τής συλλογής Fauriel), τής Άδρια-
νουπόλεως (σ. 166), Τραγούδια σουλιώτικα (σ. 200 σημ. 10). Στίχοι άπό τό βιβλίον
τοΰ Leake (Travels in Northern Greece I σ. 492), δύο στίχοι, άπόσπασμα έκ ρί-
μας άναφερομένης εΐς τά πολεμικά γεγονότα τοΰ 1821, Στίχοι γαμήλιου άσματος (σ.

') Βλ. καί Ludwig Ross, Reisen des Kônigs Otto und der Kônigin Amalie in
Griechenland, 2, Halle 1848 σ. 189 κέ.
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234). "Αλλοι αποσπασματικοί στίχοι (σ. 100 σημ. 8, σ. 207 σημ. 30, σ. 232 σημ. 4,
σ. 244 σημ. 19 καί 20).

"Ασματα πολεμιστήρια τον υπέρ τής ανεξαρτησίας τής 'Ελλάδος αγώνος, στι- 1838
χονργηθέντα νπό τον Παναγιώτον Τσοπανάκου Δημητσανίτου, και εκδοθέντα
υπό τον τυπογράφου Ν. Παπαδοπούλου τοΰ εκ Τριπόλεως. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυ-
πογραφίας Ν. Παπαδοπούλου, οδός Εύχαρις αριθ. 15, 1838 (ΐ6ον σ. ε'+ 99). Περιέ-
χει Πρόλογον, Βίον τοΰ Τσοπανάκου (σ. ά-ε'), 30 ποιήματα τοΰ ιδίου, πατριωτικού
περιεχομένου, ως καί ίστορικήν σημείωσιν περί τοΰ αφανισμού τού στρατεύματος
τοΰ Δράμαλη (σ. 69-80). Εις τάς σελ. 81-91 μέ τήν επιγραφήν «Ώδαί ήρωικαί»
δημοσιεύονται 11 δημώδη άσματα: Τοΰ Κολοκοτρώνη1', Τοΰ 'Ηλία Μαυρομιχά-
λη2), Τοΰ Μάρκου Μπότσαρη8', Τοΰ Παπαφλέσσα4', Τοΰ Καραϊσκάκη0', Τοΰ Αρ-
χοντόπουλου6' (δηλ. τού Νοταρά), Οί 'Αρβανίτες εις τό Άνάπλι, 'Επιγραφή τοΰ
σπαθιού τοΰ Κοντογιάννη, Τοΰ Ζαχαρία, Πόλεμοι τοΰ Σουλίου, Αιχμαλωσία τοΰ
Κιαμίλ μπεη.Τά πέντε τελευταία είναι αντίγραφα εκ τοΰ 1ου καί 2ου τόμου τής συλ-
λογής Fauriel. 'Ακολουθεί λόγιον ποίημα «Θρήνος εις τόν Μάρκον Βότσαρην (σ.
91-92), στιχούργημα εκ 18 δεκαπεντασυλλάβων όμοιοκαταλήκτων στίχων (ρίμα),
άναφερόμενον εις τήνναυμαχίαν τής Σάμου τοΰ 1823 (σ. 93)7' καί τό λόγιον ποίημα
«Οι "Ελληνες κατά τής τυραννίας» (σ. 94-96).

Τοΰ βιβλίου τούτου εγένετο δευτέρα έκδοσις έν έτει 1878: "Ασματα II.
Τ σο παν άκου και ' Ωδαί 7]ρωικαί ανώνυμοι (εκδοσις δευτέρα). Εν 'Αθήναις,
τύποις καί δαπάναις Ν. Παπαδοπούλου Τριπολίτον, εκδότου τής « Φήμης» 1878
(120ν σ. κς'+112). .

Ή νεωτέρα έκδοσις είναι πλουσιωτέρα, περιέχουσα εκτός τών ποιημάτων τοΰ
Τσοπανάκου, τών δημωδών ασμάτων κλπ, ως ανωτέρω αναγράφεται, καί τά εξής
ποιήματα λογίων: Εις τήν έλευσιν τής Αυτής Μεγαλειότητος τής Βασιλίσσης τών
Ελλήνων "Ολγας (τό έτος 1867), Εις τόν φιλογενέστατον Εΰαγγέλην Ζάππαν
1859, Μνημόσυνον Κ. Κανάρη τοΰ Άχιλλέως Παράσχου, εις τόν Κωνσταντίνον
Κανάρην (1877, 3 Σεπτεμβρίου) υπό τοΰ 'Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, Ό Τυρταίος
τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη έκ Μεσολογγίου, Ό Τυρταίος τοΰ 'Αδαμαντίου Κοραή,

*) ='Ηλία Χριατοφίδου, 'Ωδαί ήρωικαί καί έρωτικαί, έν Πειραεΐ 1838, σ. 7-9. Legrand,

Recueil 1873, σ 136, 71. Γέρων Κολοκοτρώνης 2 (1889) α. 180 άρ. G0.

') Legrand, Recueil 156,77 (μέ μικράς παραλλαγάς). 3) Legrand, Recueil 136, 72

4> Legrand, Recueil 154, 76 s> Legrand, Recueil 150, 74

6) Legrand, Recueil 152, 75 (Ό άρχονιόπουλος).

') Πρβλ. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα, άρ. 254α (ασήμαντοι διαφοραί ε'ίς τινας λέξεις).
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Έκ των τού Ρήγα Φεραίου (Βελεστινλή) ασμα εις τήν Έλευθερίαν 1796-1814,
'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου επιγράμματα εϊς Μ Τομπάζην. Εις τάς σελ. 88-98
δημοσιεύονται εννέα τραγούδια Κολοκοτρωναίων, εξ εκείνων άτινα επλάσθησαν εις
δημοτικοφανές ΰφος υπό ύμνητών τών Κολοκοτρωναίων και περιελήφθησαν άργό-
τερον εις τήν γνωστήν έκδοσιν: Βιβλιοθήκη της Έατίας. 2. Ό Γέρων Κολοκοτρώ-
νης τόμ. Β', 'Εν 'Αθήναις, Γραφειον της'Εστίας, οδός ΙΙαρύεναγωγείου 14. 1889
(εκ της προσεχώς εκδοθησομένης συλλογής τών δημωδών ασμάτων τών 'Ελλήνων
νπο Ν. Γ. Πολίτου) σ. 132 κε. Είναι δέ ταύτα τα εξής: Εις Θ. Κ. Κολοκοτρώνην εν
έτει 1808 ( = Γέρων Κολοκοτρώνης 132, 19), Εις Γεωργακλήν Κολοκοτρώνην
( = Γέρων Κολοκοτρώνης 145, 32), Έτερον εις τόν ίδιον ( = Γέρων Κολοκοτρώνης
144, 31), Εις Κουντάνην Κολοκοτρώνην ( — Γέρων Κολοκοτρώνης 147, 34), Έτε
ρον εις τόν ίδιον ( = Γέρων Κολοκοτρώνης 146,33), Εις Γιάννην Κ. Κολοκοτρώ-
νην ( = Γέρων Κολοκοτρώνης 149, 35), Ε'ις Θ. Κ. Κολοκοτρώνην ( = Γέρων Κολο-
κοτρώνης 164, 47), Έτερον εις τόν ίδιον (=ζΓέρων Κολοκοτρώνης 197,50, μετάφρα-
σις 4 αλβανικών στίχων), Εις τόν ίΐάνατον τού Θ. Κ. Κολοκοτρώνη (1843) τού
επιλεγομένου Γέρου { = Γέρων Κολοκοτρώνης 195, 73).

Έν σ. 110-111 σημειώσεις σχετικαί μέ τήν προέλευσιν τής παροιμιώδους
φράσεως «Τί Ζαΐμης, τί Πραΐμης!».

Στίχοι ηρωικοί και ερωτικοί διά την ανθούσαν νεολαίαν της Ελλάδος, εις τύ-
πον σννερανισθέντες και εκδοθέντες υπό Ή. Χρίστο φίδο υ. Β εκδοσιςι\ Έν 'Αθή-
ναις παρά τφ βιβλιοπώλφ (sic) Β. Ρίτς, όδός 'Ερμού 1838. (ΐ6ον σ. 128). Τά εν
τω βιβλίω τούτω περιεχόμενα δημοτικά ασματα είναι: "Αλωσις τής Τριπολιτσδς,
τό γνωστόν δημώδες ασμα εν συμφυρμώ μετά λογίων στίχων (σ. 45), Αιχμαλωσία
τού Κιαμίλ μπεη (σ. 49), Εις τήν πολιορκίαν τού Ναυπλίου τοΰ 1822 (σ. 50), Τού
Μεσολογγίου (σ. 54), Ό θάνατος τοΰ Διάκου (σ. 55), Καταδρομή τοΰ Τοπάλη κατά
τά Ψαρά (σ. 60 ρίμα), Ναυμαχία εις τό στενόν τής Σάμου (σ. 66 ρίμα). Έν σελ.
80 δημοσιεύεται τό εν τώ βιβλίω τ°ΰ Γεωργίου Γαζή, Βιογραφία τών ηρώων
Μάρκου Μπότσαρη και Καραϊσκάκη (βλ. άνωτ. σ. 83) μοιρολόγιον μιας Ήπειρώτιδος.

Εκτός τών ανωτέρω δημοσιεύονται καί λόγια ποιήματα: Ό θούριος τοΰ
Ρήγα, Μαύρη είναι ή νύκτα στα βουνά, λογία παραλλαγή τοΰ ςίσματος τού Κια-
μίλη (Κιαμίλ μπεη), Θρήνος ε'ις τόν Μάρκον Μπότσαρη, Ερωτικά ασματα λογίας
προελεύσεως, Τό τραγούδι τής Φαρμακωμένης τού Δ. Σολωμού.

') Δέν έχω υπ όψει μου τήν πρώτην εκδοσιν τοϋ βιβλίου, τήν οποίαν άναζητήσας είς τάς
ενταύθα βιβλιοΟήκας δέν εΰρον. Υποθέτω δτι θά έγένετο τό ετος 1834, διότι είς τόν πρόλογον
(προσφώνησις πρός τήν νεολαίαν της Ελλάδος), ό όποιος φαίνεται πρόλογος τής πρώτης εκ-
δόσεως, υπάρχει ή χρονολογία : Έν Αίγίνη τή 27η Αύγουστου 1834.
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Romanze popolari dei Greci moderni. Tradotte dal Conte Coriolano 1839
di Bagnolo. Torino i8jç (8ov μικρόν σ. 132). 'Ιταλική μετάφρασις 50 δημοτικών
ασμάτων έκ τής συλλογής Fauriel.

Τραγούδια ρωμαίκα. Neugriechische Volksgesânge. Original und Ueber- 1840
setzung in Zusammenstellung mit den tins aufbewahrten altgriechischen
Volkslicdern von Dr J. M. Firmenich. Berlin 1840. Verlag von Cari Hey-
mann. (8ov μικρόν φ. 2 ά'.ά-|-σ. 164).

Είς τήν εισαγωγή ν παρέχονται ένδιαφέρουσαι είδήσεις περί τής έν Ελλάδι
καταστάσεα)ς καί τής ζωής τών Κλεφτών καί αρματολών. Είς τήν σ. 1-108 δημο-
σιεύονται 34 δημοτικά άσματα διαφόρων κατηγοριών καί 10 δίστιχα, άπαντα έκ
τής συλλογής Fauriel, ώς καί τινα ποιήματα λογίων. Τούτων πάντων γίνεται καί
μετάφρασις είς γερμανικήν γλώσσαν. Είς παράρτημα, σ. 109-155, δημοσιεύονται
ποιήματα λογίων (Ρήγα, Σούτσου, Ό ύμνος εις τήν έλευθερίαν τού Δ. Σολωμού),
ώς καί τινα δημώδη: Τού Γ. Σκατόβεργα (ρίμα), Οί άγαπητικοί, Ή άλωσις τής
Τριπολιτσάς, Ό θάνατος τοϋ Κίτσου Μπότσαρη, άνευ μεταφράσεως εΐς τήν γερ-
μανικήν γλώσσαν. Είς τήν σ. 156- 164 γίνεται λόγος περί Βλάχων καί Μολδαβών,
τών οποίων ή ιστορία συνδέεται μέ τήν ελληνικήν καί δημοσιεύονται δύο ποιή-
ματα ρουμανιστί (εν έρωτικόν καί έν τοϋ θανάτου) μετά μεταφράσεως εΐς τήν γερ-
μανικήν.

'Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα εΐναι τά σ\>νοδεύοντα ε'καστον άσμα σχόλια, ένθα
γίνονται συγκρίσεις μέ όμοια άσματα άρχαΐα ελληνικά, καθώς καί μέ ποιήματα λό-
για καί παρέχονται ειδήσεις περί ελληνικών έθίμων.

Πρέπει νά σημειωθή ένταύθα, ότι νέα πλουσιωτέρα έκδοσις τραγουδιών έγέ-
νετο ύπό τοϋ ιδίου έκδοτου μετά 27 έτη : Τραγούδια ρωμαίικα. Neugriechische
Volksgesânge. Zweiter Theil. Urtext und Ûbersetzung von Johannes Mat-
thias Firmenich-Richartz (Professor u.s.w.) Berlin, Verlag von Wilhelm
Hertz. 1867 (8ov VI-f-194). Εις τήν νέαν ταύτην έκδοσιν περιλαμβάνονται 46
κλέφτικα καί ιστορικά τραγούδια, 34 άλλα διαφόρων κατηγοριών, 31 δίστιχα καί
100 παροιμίαι, μετά σχολίων καί μεταφράσεων εΐς τήν γερμανικήν γλώσσαν. Τά
περισσότερα προέρχονται έκ τής συλλογής Fauriel καί άλλων συλλογέων. Είς τόν
πρόλογόν του ό εκδότης σημειώνει, ότι τινά έκ τών ασμάτων προέρχονται έξ ιδίας
συλλογής.

Reisen und Forschungen in Griechenland von H.N. Ulrichs1J. Erster

') Τά εις ανέκδοτα χειρόγραφα τοΰ Ulrichs περιεχόμενα άσματα περιήλθον, ώς γνω·
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Theil, Reise iiber Delphi durch Phocis und Bœotien bis Theben mit zwei
Planen. Bremen 1840 (80v a. VIII + 264). Εις τήν σελ. 132 μετάφρασις είς τήν
γερμανικήν τού άσματος Χάρος καί τζοπάνος (Der Hirt und Charon in Arachoba
aus dem Munde eines alten Hirten), τού οποίου τό έλληνικόν κείμενον έν σελ.
141. Έν σελ. 134 εις γερμανικήν γλώσσαν τό <|σμα : Ή κόρη εις τόν "^δην (Das
Mâdchen im Hades), τού οποίου τό έλληνικόν κείμενον έν σ. 141. Έν σελ· 135
εις γερμανικήν γλώσσαν τό ςίσμα Ό γεράλαφος καί τό ζαρκάδι (Der alte Hirsch
und das Reh), τού όποιου τό έλληνικόν κείμενον έν σελ. 142. Έν σ. 135 είς γερ-
μανικήν ομοίως γλώσσαν τό ασμα : βγήκαν Κλέφτες στά βουνά (Die geraubte
Herde), τού οποίου τό έλληνικόν κείμενον έν σελ. 142.

Reisen auf den griechischen Inseln des dgdischen Meeres von Dr L u-
dwig Ross. Erster Band. Stuttgart und Tubingen 1840 (8ov XVI+ 208). Πε-
ριγράφων ό συγγραφεύς έντυπώσεις του έκ τών νήσων Σύρου, Τήνου, Ρηνίας, Πά-
ρου, "Ιου, Θήρας, Θηρασίας, 'Ανάφης, Κύθνου, Κέω, Σερίφου, Σίφνου, Φολεγάν-
δρου, Σικύνου, 'Αμοργού, τάς οποίας έπεσκέφθη κατά τά έ'τη 1835- 1837, παρα-
θέτει καί στίχους τοΰ δημοτικού άσματος «Τό Κάστρο τής Ωριάς» (σ. 111).

Είς τήν σελ. 191 -194 παρατίθεται απόσπασμα έκ χειρογράφου ρίμας λαϊκού
στιχουργού, περιγράφοντος τόν σεισμόν τής Θήρας τοΰ έτους 1650.

Τού βιβλίου τούτου έξεδόθησαν μέ τόν αύτόν τίτλον καί δεύτερος καί τρίτος
τόμος περιέχοντες λαογραφικήν ύλην, τά έτη 1843 καί 1845. Επειδή πρόκειται
περί τοΰ αύτού βιβλίου, άναφέρομεν καί τούς τόμους τούτους ενταύθα καί ούχί κα-
τωτέρω εις τήν οίκείαν χρονολογικήν σειράν.

Εις τόν δεύτερον τόμον Stuttgart und Tubingen 1843 (8ον σ. XII-j-195),
εκτός τών εντυπώσεων έκ τών αύτών ώς άνω καί άλλων άκόμη νήσων τοΰ Αιγαίου,
ό συγγραφεύς δημοσιεύει 24 παροιμίας (σ. 174-178). Εις δέ τόν τρίτον, Stuttgart
und Tubingen 1845 (8ον σ. XVI+192) δημοσιεύει πέντε δημοτικά τραγούδια
μετά μεταφράσεως εις τήν γερμανικήν γλώσσαν: Γιάννης παίζων αύλόν-Νεράιδα
(σ. 45' τό έλληνικόν κείμενον σ. 180-181), Ό Ρωμιός καί ή Έβραιοπούλα (σ.49·
τό έλληνικόν κείμενον σ. 179), Τά δυό άδέρφια καί ή κακή νύφη (σ. 66· τό έλληνι-
κόν κείμενον σ. 182), 'Ο γυρισμός τοϋ ξενιτεμένου (σ. 67· τό έλληνικόν κείμενον
σ. 184), Τ^σμα ξενιτειάς άπό τήν νήσον Χάλκην (σ. 119· τό έλληνικόν κείμενον σ.
186), Ερωτικά δίστιχα δημοσιεύονται εις τήν σ. 48 (τό έλληνικόν κείμενον
σ. 176-77).

στόν, είς τόν γαμβρόν του Α. Passow, όστις καί έξέδωκε ταΰτα είς τήν συλλογήν του, Τρα
γούδια Ρωμαίικα,Lipsiae i860.
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Ό αυτός συγγραφεύς περιέλαβε δημοτικά άσματα καί εις άλλο περιηγητι-
κόν βιβλίον του άναφερόμενον εις εντυπώσεις εκ περιηγήσεων άνά τήν Ελλάδα
κατά τά έτη 1834 καί 1845. Τό βιβλίον τούτο εξεδόθη τό 1851 καί επομένως εί-
ναι πέραν τού έτους 1850, τό όποιον έθέσαμεν ως χρονικόν όριον τής παρούσης
έρεύνης. Θεωρούμεν σκόπιμον όμως νά σημειώσωμεν τά εν αυτφ δημοτικά άσματα,
εν τη συνεχεία τών εκδόσεων τού Ross, άφού μάλιστα έχουν περισυλλεγή καί έχουν
καταγραφή προ τοΰ έτους 1850. Τό βιβλίον φέρει τόν τίτλον: Wanderungen in
Griechenland im Gefolge des Kônigs Otto und der Konigin Amalie mit be-
sonderer Rûcksicht auf Topographie und Geschichte aufgezeichnet von Lud-
7vig Ross, Neue zuohlseilere Ausgabe der Griech. Konigs - Reisen. Erster
Band, Halle 1851 (8ov σ· XIX+ 256). Περιέχει τά δημοτικά άσματα: Τής Ζερ-
βοπούλας (τραγούδι χορού) σ. 50-51 καί τό γνωστόν επύλλιον «Κάτω στη Ρόδο
στη Ροδοπούλα» σ. 53. Έπ'ευκαιρία τής άναχωρήσεως τοΰ βασιλέως εξ 'Αραχόβης
τής Παρνασσίδος οί κάτοικοι τραγουδούσαν στίχους ιδίας εμπνεύσεως, τους οποίους
(10 εν συνόλφ) ό συγγρ. δημοσιεύει εις τήν σελ. 54:

"Ωρα καλή αον, βασιλιά, ώρα καλή σον, αυ&έντη,
αυτόν που βούλεσαι νά πάς, σιή Λιάκουρα ν άνέβης,
νά πάς νά ιδής τον Παρνασσόν, τόν ενμορφον τόν τόπον. . ■
"Ομοιον ασμα, άδόμενον επ' ευκαιρία τής επιστροφής τής βασιλίσσης εκ Παρ-
νασσού εις Άράχοβαν, δημοσιεύει έν σελ. 58-59 μετά μεταφράσεως εις τήν γερμα-
νικήν γλώσσαν.

Εις τήν σ. 87 σημ. 13 άναγράφεται ο στίχος:

Μη με μαλώνης, Κίσσαβε κουνιαροπατη μένε.
Εις τόν δεύτερον τόμον, εκδοθέντα μέ τόν αυτόν τίτλον έν Halle τό αυτό
έτος 1851 (8ον σ. VIII —j— 256) περιλαμβάνονται εντυπώσεις εξ Ελλάδος τοΰ έτους
1845. Εις τήν σελ. 190 δημοσιεύεται τραγούδι έξ οκτώ στίχων, άδόμενον έν Άρα-
χόβη πρός τιμήν τής βασιλίσσης:

Βασίλισσά 'σαι, μάτια μου, βαστεΐς και τήν κορώνα,

εχεις καί τόν ανγερινόν ατά χείλ.η καί στο στόμα____

Εις τήν σελ. 208 σημ. 9 γερμανική μετάφρασις στίχων τοΰ τραγουδιού «Κά-
στρο τής 'Ωριάς».

G. Bybilakis, Neugriechisches Leben verglichen mit dem Altgrie-
chischen, zur Erlâuterung beider. Berlin 1840 (120V σ.X1V+ 74). Τό βιβλίον
τούτο έγράφη κυρίως μέ τόν σκοπόν τής συγκρίσεως τής νεοελληνικής ζωής
πρός τήν άρχαίαν. Εις τήν περιγραφήν τών περί γεννήσεως, παιδικής άνατροφής,

7
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γάμου, ως καί τών λατρευτικών εθίμων, αναγράφονται εΐς υποσημειώσεις στίχοι
δημοτικών ασμάτων: Είς ύποσημ. τών σελ. 26, 27 δίστιχα τού κλήδονα. Εις ύποσημ.
τών σελ. 28, 31, 32, 33, 38, 40, 48 διάφορα δίστιχα. Εις ύποσημ. τής σελ. 65
στίχοι μοιρολογίου. Εις ύποσημ. τής σελ. 69 στίχοι εκ τού Έρωτοκρίτου.

1842 Canti popolari toscani, corsi, illirici, g r e ci, racolti e illustrati da N.

To m mas eo, Venezia 1842. Dallo stabilimento tipografico enciclopedico di
Girolamo Tasso. Ό τρίτος τόμος τής σειράς αυτής (80ν σ. 471) είναι αφιερωμένος
εΐς τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια1*. Είναι ή σημαντικωτέρα έκδοσις νεοελληνι-
κών δημοτικών τραγουδιών μετά τήν έκδοσιν Fauriel. Περιλαμβάνει 241 ασματα εν
συνόλω· Τών 129 εκ τούτων δημοσιεύεται τό ελληνικόν κείμενον καί μετάφρασις ε'ις
ίταλικήν γλώσσαν, τών δέ άλλων 112 δημοσιεύεται μόνον 'ιταλική μετάφρασις. Πε-
ριλαμβάνει επίσης 670 δίστιχα, εκ τών οποίων τά 22 εν ιταλική μόνον μεταφρά-
σει. Πολλά τούτων προέρχονται εκ τών συλλογών Fauriel καί Kind, καίϊώς δηλώ-
νει ό εκδότης εις τήν ε'ισαγωγήν του, άλλα δέ εξ ανακοινώσεων τοΰ Ά. Μουστο-
ξύδου και Δ. Σολωμού. Μεταξύ τών δημοτ. ασμάτων καί τινα λογίας προελεύσεως.

Μετά τοΰ Fauriel ιδιαιτέρως, τόν όποιον είχε γνωρίσει καί προσωπικώς εν
Παρισίοις, ό Tommaseo εύρίσκετο είς στενήν επαφήν δι' αλληλογραφίας

Τά άσματα είναι διηρημένα είς τάς κατηγορίας: αγάπης, οικογενειακά, νε-
κρικά, θρησκευτικά, λίαν δέ αξιόλογοι είναι αί παρά τοΰ Tommaseo παρεχόμενοι
ίστορικαί ειδήσεις, ώς καί αι παρατηρήσεις αυτού περί τής τέχνης καί τής αξίας
των. Σημειωτέον δτι ούτος εγνώριζε τήν νέαν ελληνικήν γλώσσαν, συστηματι-
κώς επιδοθείς εΐς τήν εκμάθησιν ταύτης από τοΰ έτους 1840, τή βοηθεία φίλων
του Ελλήνων, ώς τού Αίμ. Τυπάλδου, τοΰ Μάρκου Ρενιέρη καί ιδία. τού 'Ανδρέου
Μουστοξύδου 3), ό όποιος, ώς γνοοστόν, σημαντικώς είχε συμβάλει εΐς τήν έκδοσιν

') Δεύτερα έκδοσις : Canti popolari greci, tradotti ed illustrati da Niccolô Tom-
maseo, con copiose aggiunte ed una introduzione per cura di Paolo Emilio Pavo-
lini: Milano - Palermo - Napoli 1905. Βλ. κρίσεις είς Ν. Έλληνομνήμονα, 2 (1905) σ. 382.
Τέσσαρα τραγούδια έδημοσιεύθησαν καί είς τό βιβλιάριον : Canti popolari dell'isola di Milo
con la versione di N. Tommaseo Pisa. Per le nozze di Enea Piccolomini con Sofia
Giuggioli. Gennaio 1877 (8ov μικρόν, σ. 25). Δίδεται τό ελληνικόν κείμενον, μετάφρασις εις
'ίταλικήν καί τίνες παρατηρήσεις.

2) Βλ. Γ. Ζώρα, Θωμαζαΐος καί Φωριέλ. 'Ανέκδοτη αλληλογραφία γιά τά δημοτικά μας
τραγούδια. Νέα 'Εστία 24 (1938) τεύχος 281, σ. 1156 -1160.

") Περί τών φιλικών δεσμών Tommaseo καί Μουστοξύδου βλ. M. L a se a r is, Niccolô
Tommaseo ed Andrea Mustoxidi. Estratto dagli Atti e memorie délia Società Dalmata
di storia patria vol. Ill· Zara, Tipografia E. de Scliônfeld, 1934 - XII.
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τών δημοτικών τραγουδιών τής συλλογής Fauriel. Ώς είδικόν καθηγητήν τής ελλη-
νικής γλώσσης ό Tomm. είχε τόν ιερέα "Ανθιμον Μαζαράκην, τοΰ οποίου τό έργον
περί τών επιφανών ανδρών τής Κεφαλληνίας μετέφρασεν εις τήν ΐταλικήν γλώσσαν.
Διαμείνας βραδύτερον επί πενταετίαν εις Κέρκυραν ώς εξόριστος, μετά τήν άποτυ-
χίαν τής έπαναστάσεως έν Ένετίςι, εις τήν οποίαν είχε λάβει μέρος, συνεπλήρωσε
τάς γνώσεις του εις τήν έλληνικήν γλώσσαν. Γνώστης καί τής σερβικής γλώσσης,
μετέφρασεν εις τήν δημώδη έλληνικήν σερβικά δημοτικά τραγούδια, δημοσιευθέντα
εις τό περιοδικόν Χρυσαλλίς τών έτών 1864 καί 18651).

Ό ' Αμάραντος, ήτοι τά ρόδα τής άναγεννηΰείσης 'Ελλάδος. Δημοτικά ποιήματα 1843
τών νεωτέρων 'Ελλήνων, αυλλεχ&έντα, ρωσσιστί με&ερμηνευ&έντα και διά φιλολογι-
κών καί ιστορικών σημειώσεων έξηγη&έντα υπό Γεωργίου τοϋ Εύλαμπίου.
«Γιά ίδέσϋ·ε τόν άμάραντο σέ τί γκρεμό φυτρώνει, δίχως νερό ποτίζεται, δίχως άνϋό
καρπίζει». Δημ. τραγουδάκι τών νεωτ. 'Ελλήνων. Έν Πετρονπόλει, εν τή τυπογρα-
φία τής 'Ακαδημίας τών επιστημών. Α.ΩΜΓ' [1843] (8ον σ. 9 ά. ά+XXLX + 4
ά.ά + 136+ 10).

Είναι ή πρώτη ειδική έκδοσις ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, γενομένη ύπό
"Ελληνος ευρισκομένου εκτός τής Ελλάδος. Περιέχει 33 ασματα καί εν παραμύθιον
(τ' αθάνατο νερό, παραμύθι ήθικώτατο σ. 70 κε. Μέρος δεύτερον). 'Εκ τών ασμά-
των τινά έχουν ληφθή έκ τής συλλογής Fauriel, δύο δ' έκ τούτων είναι λογίας
προελεύσεως2'.

Reise durch einige Gegenden des nôrdlichen Grieehenlands von Dr L u-
d ο If S t ep h an i mit seeks Steindrucktafeln. Leipzig, Dmck und Ver lag von
Breitkopf und Hârtel, 1843 (8ov μικρόν, σ. 107).

Περιγράφων ό συγγραφεύς τάς έντυπώσεις του έκ περιηγήσεως είς τήν Εύ-
βοιαν, σημειώνει διαφόρους παρατηρήσεις περί τής μελωδίας τών δημοτικών τρα-
γουδιών, περί μουσικών οργάνων καί χορού. Εις τήν σελ. 31 παραθέτει ασμα τής
Άρβανιτοπούλας3), άρχόμενον μέ τούς στίχους:

') Βλ. Af. Lascaris, Tommaseo, traducteur de chants serbes en grec. Communica-
tion faite à Prague, au Congrès des philologues Slaves le 7 octobre 1929. Extrait des
Comptes rendus du premier Congrès des philologues Slaves. Prague, imprimerie de
l'état. 1930.

') Κρίσεις βλ. περιοδ. Ευτέρπη 6 (1853) σ. 388-9. Πρβλ. καί Α. Steinmetz, Untersu-
chungen zu den klephtenliedern. Λαογραφία 10 (1932) σ. 311.

®> Βλ. Passow Τραγ. ρωμαίικα, άρ. 509.
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"Ολοι μέ λεν άρνήθηκες τήν Άρβανιτοπούλα·
καί πώς νά τήν επαρνηθώ τήν 'Αρβανιτοπούλα,
πού'ν' το κορμί της μάλαγμα κ ή μέση της ασήμι...
Εΐς τήν σελ. 32 δημοσιεύει παραλλαγήν τού άσματος Ό Μαυριανός καί ή αδερφή
του, «Ή άπιστη γυναίκα καί στρατιώτης», όπως τό έπιγράφει. Οί 8 τελευταίοι πα-
ρεφθαρμένοι ερωτικοί στίχοι τού ασματος δέν ανήκουν εΐς αύτό, άλλα προέρχονται
έκ συμφυρμοΰ.

La Grèce continentale et la Morée. Voyage, séjour et études historiques
en 1840 et 1841 par J.—A. Bu chon. Paris 1843. 'Εν σελ· 82 τό δίστιχον:
Νά χαμηλών αν τά βουνά, νά γλέπα τήν 'Αθήνα
νά γλέπα τήν άγάπην πώς περπατεί αάν χήνα ' \

'Εν σελ. 239 έπ' εύκαιρία περιγραφής γάμου δημοσιεύονται 8 στίχοι γαμή-
λιου άσματος:

Έβγάτ έβγάτε πεθερές,

γιά j'à δεχϋήτε τήν καλή πέρδικα .. .

Γαλλική μετάφρασις τού τραγουδιού « Τό Κάστρο τής Ωριάς» δημοσιεύε-
ται έν σελ. 401 - 2.

1844 Neugriechische Anthologie. Original und Uebersetzung herausgegeben

von Dr The ο dor Kind. Erstes Bàndchen, Leipzig, Verlag von F.A.Leo, 1844
(80V μικρόν φ. 2 ά.ά-(-σ. XVI -f- 182). Περιλαμβάνει 38 τραγούδια κατατεταγμένα
εΐς κατηγορίας ήτοι: 1) 5 τραγούδια ιστορικά: "Αλωσις Κωνσταντινουπόλεως, Ό
θάνατος τού Διάκου, Ό θάνατος τού Γεωργάκη καί Φαρμάκη, Ό θάνατος τού Μάρ-
κου Μπότσαρη, Τού Τσαμαδού. 2) 6 κλέφτικα: Τού Κουτσοχρήστου, Τού Φώτη,
Τοΰ Νικοτσάρα, Ό κλέφτης πληγωμένος, Ή βοή τοΰ μνήματος, Τοΰ 'Ολύμπου.
3) 4 πλαστά τραγούδια: Ή ώραία τοΰ κάστρου, Ή νυκτερινή περπατησιά, Ό Χά-
ρος καί ό τζοπάνης, Ή κόρη εΐς τόν "Α^ην. 4) 23 διάφορα: Ό άναγνωρισμός, Ό
ξενιτευμός, (εΐς δύο παραλλαγάς), Ή κατάρα τοΰ άγαπητικού, Τό σταμνί τό τσακισμέ-
νον, Τής Άρβανιτοπούλας, Ή κόρη καμαρώνουσα, Ο έρωτας φανερωμένος, Ή βλα-
χοπούλα άποθνήσκουσα, Τής Έβραιοπούλας, Τού 'Αναγνώστη, Ό κολοχέρης (εΐς δύο
παραλλαγάς), Τραγούδι πρός τούς ξενιτευμένους, Τραγούδι χήρας πρός τόν ξενιτευ-
μένον υϊόν της, Ό γεράλαφος καί τό ζαρκάδι, Οί Κλέφται, Χελιδόνισμα, Περπερού-
νας ή περπερίας άσματα (εΐς τρεις παραλλαγάς), Ναναρίσματα (εΐς δυο παραλλαγάς).

'Ακολουθούν μετά ταύτα 13 ποιήματα λογίων (Π. Σούτσου, Ί. Καρασού-

') Βλ. καί άνωτ. α. 65.
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τσα, Ά. Κάλβου, Άλ. Υψηλάντη, Άλεξ. Ρίζου Ραγκαβή, 'Αλ. Σούτσου). Εις ίδιαί-
τερον τμήμα (σ. 152-180) καταχωρίζονται ένδιαφέρουσαι παρατηρήσεις ίστορικαί
καί γλωσσικαί επί των ασμάτων.

Πρέπει νά σημειωθή ενταύθα, ότι ό Kind εξέδωκεν εν έτει 1861 νέαν άνθο-
λογίαν πλουσιωτέραν, περιλαμβάνουσαν 85 άσματα: Anthologie neugriechischer
Volkslieder im Original mit deutscher Ûbertragung, herausgegeben von Dr
Tlieodor Kind, Leipzig 1861 (12ov σ. XXV+232). Τά άσματα τής άνθολογίας
ταύτης, έρανισθέντα, ως δηλάινει ό εκδότης (σ. XXVI-XXVII), κυρίως εκ τών
συλλογών Ζαμπελίου, Tommaseo, Ξανθοπούλου (έν Φιλολογικφ Συνεκδήμω 1849),
τοΰ περιοδ. «Νέα Πανδώρα» καί τής συλλογής Γ. Ευλαμπίου (βλ. άν. σ. 98), διαι-
ρούνται εις ιστορικά, τοΰ έθνισμοΰ καί κλέφτικα τραγούδια, πλαστά τραγούδια, οι-
κιακά καί τής οικογενείας τραγούδια, ερωτικά καί μοιρολόγια.

Daniel LI. Sanders, Das Volksleben der Neugriechen dargestellt
und erklârt aus Liedern, Sprichwortem, Kunstgedichten, nebst einem An-
hangevon Musikbeilagen und zwei kritischen Abhandlungen. Mannheim 1844
(8ov σ. XII+ 358). Περιέχονται 68 δημοτικά τραγούδια καί 264 δίστιχα μετά μετα-
φράσεων εις τήν γερμανικήν γλώσσαν. 'Εκ τούτων πολλά έχουν αντιγραφή εκ προη-
γουμένων συλλογών, Fauriel, Kind κλπ., άλλα δέ ήκουσεν ό εκδότης άπό τόν φίλον
του Ήρακλέα Μητσόπουλον εκ Πατρών, εις τόν οποίον (καθώς και εις τόν πατέρα
του) άφιερώνει τό βιβλίον. 'Ακολουθών τόν Fauriel, διαιρεί τά τραγούδια εις
'Ιστορικά (geschichtliche Lieder), Πλαστά (romantische Lieder), Οικιακά (hâus-
liche Lieder). Έκ τής πρώτης κατηγορίας δημοσιεύει 17 (σ. 2-38), εκ τής δευτέρας
35 (σ. 40-101) καί έκ τής τρίτης 16 (σ. 104-141). Ακολουθούν μετά ταύτα 264
δίστιχα (σ. 144-218) παροιμίαι καί αινίγματα (σ. 220-243), 15 άσματα λογίων
(Kunstpoesie σ. 246-297), κριτικόν παράρτημα (σ. 299-330), μετρικαί παρατηρή-
σεις (σ. 331-350) καί μουσικαί σημειώσεις (σ. 351-358).

Ένδιαφέρουσαι είναι αί σημειώσεις τοΰ Sanders, ώς καί αί συγκρίσεις τών
ελληνικών ασμάτων μέ σερβικά (τής συλλολής Volkslieder der Serben, metrisch
ùbersetzt und historisch eingeleitet von Talvj), γερμανικά, ιουδαϊκά, ισπανικά.

Adolf Elissen, Versuch einer Polyglotte der europdischen Poesie in 1846
drei Banden mit einer Vôlker- und Sprachenkarte Europa's. Erster Band:
Poesie der Kantabrer, Kelten, Kymren und Griechen. Leipzig 1846.

Εις τό βιβλίον τοΰτο περιέχονται άσματα μετά μεταφράσεων εις τήν γερμα-
νικήν γλώσσαν είλημμένα εκ προηγουμένων δημοσιεύσεων, Fauriel, Pashley,



102

Δ. Α. ΠΕΤΡ ΟΠΟΥΛΟΥ

Kind. Εις τήν σελ. 261 εξ στίχοι τού άσματος τής Άδριανουπόλεως (εκ τοΰ Pash-
ley). Είς τήν σελ. 277 εν ύποσημ. τό τραγούδι Ό χάρος καί αί ψυχαί μετά τής
γερμανικής μεταφράσεως τοΰ Gœthe. Εις τήν σελ. 278 τό δίστιχον:
"Ερωτας ητον ή αρχή, το τέλος πάλι εγίνη
άπο τον Χάρον που ποτε χαράν δεν μας αφήνει.
Σελ. 303 δίστιχον τοΰ κλήδονα. Ε'ις τάς σελ. 359-388 δεκαπέντε διάφορα άλλα
ςίσματα μετά γερμανικής μεταφράσεως εκ τής συλλογής Fauriel καί τής Νεοελλη-
νικής 'Ανθολογίας τού Kind: Ό Όλυμπος καί ό Κίσσαβος, Ό τάφος τοΰ Δήμου,
Χελιδόνα έρχεται, Ή βοή τού μνήματος, Ό ναύτης, Ό Βέβρος, Ό έρωτας φανε-
ρωμένος, Ή νυκτερινή περπατησιά, Ό άναγνωρισμός, Ό Στέργιος, Σουλιώτικα
(τέσσαρα διάφορα), "Αλωσις τής Τριπολιτσας.

Είς τό ίδιον βιβλίον Nachtrag zum ersten Theil des Versuchs einer
Poluglotte der europâischen Poesie δημοσιεύεται: Ό πρέσβυς ιππότης. Ein
griechisches Gedicht aus dem Sagenkreise der Tafelrunde. Εις τήν σελ. 13
τό επίγραμμα τοΰ σπαθιού τοΰ Κοντογιάννη.

1849 Εις τό περιοδικόν: Φιλολογικός Σννέκδημος, σύγγραμμα περιοδικδν νπο λο-
γίων ανδρών συντασσόμενον. Έτος Α φνλλάδιον ΙΕ', 20 Αυγούστου 1949, σ. 401-
404 δημοσιεύει ό Κ. Σ. Ξαν&όπονλος εξ άσματα «τών περί Τραπεζούντα χω-
ρίων■» μέ τήν σημείωσιν δτι «άδονται ή υπό άπλήν τινα τρίχορδον λύραν ή υπό
άσκόν πληρούμενον άέρος καί έχοντα προσκολλημένον αυλόν, άγγείον λεγόμενον
παρ'αυτοις». Τά εις ποντιακήν διάλεκτον $σματα ταύτα είναι παραλλαγαί τών
γνωστών : Οι υιοί τοΰ Άνδρονίκου, Πορφύρηΐ, Λατρευτικόν (Τό κυπαρέσσι τό λι-
γνόν πού στέκει στ'"Αγιον Όρος), Έρωτικόν, Ξενιτειάς, Τής Άγιας Σόφιας.

Τρία έκ τών άνωτέρω ά^μάτων περιλαμβάνονται εΐς τό κατά τό aUrô έτος
δημοσιευθέν βιβλίον. Μνημόσυνον. Neugriechische Volkslieder in den Origina-
len und mit deutscher TJbersetzung herausgegeben von Theodor Kind. Leip-
zig 184g (8ov σ. VII -f- 29). Τά άλλα 15 έκ τών 18 έν συνόλω περιεχομένων εΐς
τό βιβλίον τούτο ασμάτων προέρχονται εκ τής συλλογής Γ. Ευλαμπίου «Ό 'Αμά-
ραντος. .» τοΰ 1843

1850 Εϊς τό μέσον άκριβώς τοΰ παρελθόντος αιώνος, τό έτος 1850, δημοσιεύεται
ή πρώτη πλουσία συστηματική συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών υπό Έλ-
ληνος εν Ελλάδι, τού 'Αντωνίου Μανούσου, εκδοθείσα εΐς τρία τεύχη (φυλλάδια):
Τραγούδια εθνικά, συνταγμένα και διασαφηνισμένα νπο 'Αντωνίου Μανού-

Βλ. άνωτ. σ. 99-
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σου. Φυλλάδων Α '. Έν Κέρκυρα. Τυπογραφείο ν Έρμης Χ. Νικολάιδου Φιλα-
δελφέως 1850. (8ον σ. 32). Εΐς τό τεύχος τούτο περιέχονται: «Πριν τού προοι-
μίου» (διάλογος μεταξύ άνθρωπου τού λαού, 'Εκδότου, Φίλου καί Πρησκολογά,
κατ' άπομίμησιν τού γνωστού διαλόγου τοΰ Δ. Σολωμού καί μέ τόν αυτόν σκοπόν,
δηλαδή τήν ύποστήριξιν τής δημοτικής γλώσσης) «Ή άπατημένη κόρη, τραγούδι
ανέκδοτο, υπαγορευμένο άπό μία κόρη τοΰ Σκριπεροΰ, χωριό τής Κερκύρας » καί
ή ύπόθεσις τού τραγουδιού «Τό στοιχειό τής Γέφυρας». Έν συνεχεία έξεδόθη δεύ-
τερον τεύχος έκ σελ. 208 είς Κέρκυραν 1850. Μέρος Α' τραγούδια Κλέφτικα. Εις τό
τεύχος τούτο περιέχονται 111 τραγούδια, όχι όμως πάντα κλέφτικα, ώς δηλοΰται,
αλλά καί τινα ιστορικά (σ. 176 κέ.), ώς καί παραλογαί (σ. 182-198) καί ξενιτειάς
(σ. 194). Είς τρίτον τεύχος έκ σελ. 120 είς Κέρκυρα.ν 1850. Μέρος Α' τραγούδια
ιστορικά, εραπικά καϊ οικιακά, περιέχονται έν συνόλω 78 τραγούδια. Μεταξύ τούτων
όμως, παρά τόν χαρακτηρισμόν τοΰ έκδοτου, περιλαμβάνονται και παραλογαί.

Ό εκδότης τών τραγουδιών, γεννηθείς έν Κέρκυρα τό 1828, έζησεν έπί μακρόν
έν "Ιταλία ώς άξιωματικός τού ιταλικού στρατού καί άπέθανεν έν Ένετία τό 1903 1'·
Γνώστης ευρωπαϊκών γλωσσών, είχε τήν δυνατότητα νά χρησιμοποιή τάς ύπό ξέ-
νων δημοσιεύσεις ελληνικών δημοτικών τραγουδιών καί νά έπιχειρήση άνάλογον
ιδίαν έκδοσιν έπηυξημένην. Ποιητής ό ίδιος2', άνήκων εΐς τήν επτανησιακήν σχο-
λήν και ένθερμος οπαδός τής δημοτικής γλώσσης, έτήρησε τήν γλωσσικήν μορφήν
τών κειμένων, άποφυγών τά καθαρογλωσσήματα τού Fauriel καί άλλα σφάλματα
ξένων εκδοτών.

Τά περισσότερα έκ τών ασμάτων εΐχον ήδη δημοσιευθή εΐς παλαιοτέρας συλ-
λογάς καί βιβλία καί κυρίως εΐς τήν συλλογήν Fauriel καί Tommaseo3', εις τάς
οποίας ένίοτε παραπέμπει. Παρά τά ύπό I. Πολυλά έν τώ προλόγω (σ· 2) τής έκ-
δόσεως λεγόμενα, ότι ό Μανούσος δέν δημοσιεύει μόνον τά εΐς τάς συλλογάς Fau-
riel καί Tommaseo μέ τροποποιήσεις καί παρατηρήσεις έπί τών πατρικών ηθών,
άλλά καί άλλα τόσα μετά κόπων καί θυσιών συλλεγέντα, αί προσθήκαι δέν είναι

') Βλ. Ποίησις καί πεζογραφία τής 'Επτανήσου. "Εκδ. Βασικής Βιβλιοθήκης «Αετός»,
'Αθήναι 1953, σ. 344. ('Επιμέλεια Γ. Ζώρα).

2) Συλλογαί έκδοθεΐσαι ύπ'αΰτο0:'Ο θάνατος τής τυφλής, Ένετία 1848-Στεναγμοί,'Αθή-
ναι 1858· Λυρικά ποιήματα — Αναμνήσεις,'Αθήναι 1876. Ποιήματά του έχουν δημοσιευθή έπί-
σης είς άνθολογίας : Βλ. 'Ελληνική 'Ανθολογία ήτοι συλλογή των έλληνικών ασμάτων ύπό
'Ανέστη Κωνσταντινίδον. Έκδοσις νεωτάτη έπηυξημένη καί βελτιωμένη. Έν 'Αθήναις 1891, σ.
317, 320. Ήρ. Ν. 'Αποστολίδη, 'Ανθολογία 1708- 1940. 'Αθήναι, έκδ. 4η , σ. 286 -288.

3) 'Εκ σημειώσεων του (τεύχ. Β', σ. 49, 182) φαίνεται δτι εΐχεν ύπ' όψει του καί τάς δη-
μοσιεύσεις τραγουδιών ύπό Kind καί Joss. (βλ. άνωτ. σ. 80, 81, 87, 88, 100, 102).
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τόσον σημαντικαί. Μόνον εις 16 παραλλαγάς ασμάτων έκ τών εις τό Β'τεύχος πε-
ριλαμβανομένων καί εις 41 τοΰ Γ' εύρίσκομεν διαφοράς τινας έν συγκρίσει μέ
προηγουμένως δημοσιευμένα όμοια ασματα.

Τάς υποθέσεις τών τραγουδιών μεταφράζει έκ τοΰ Fauriel ή Tommaseo αύ-
τολεξεί ή μέ έπουσιώδεις περικοπάς ή μεταβολάς. Χαρακτηριστικόν είναι, ότι είς τάς έξ
ιδίας συλλογής προερχομένας παραλλαγάς σημειώνει ενίοτε τόπον προελεύσεως, αλλ'
αφήνει ταύτας συνήθως άνευ εισαγωγικών σημειώσεων· όπου όμως έπιχειρει νά
γράψη σημείωμα σχετικόν μέ τό θέμα τοΰ τραγουδιού, περιορίζεται είς άπλήν άνά-
λυσιν καί επαναλαμβάνει είς πεζόν λόγον μέ ρωμαντικόν συχνά ύφος, όσα περίπου
λέγει τό τραγούδι· άλλοτε πάλιν δίδει άορίστους τινάς χαρακτηρισμούς άνευ μεγά-
λης αξίας. Άναφέρομεν μερικά παραδείγματα : Είς τό Γ' τεΰχος, σ. 37 - 42, δη-
μοσιεύει τό τραγούδι «Ή άσπλαχνη πεθερά. Υπαγορευμένο άπό μία νέα τοΰ
Σκριπεροΰ, χωριό τής Κέρκυρας». Λαμβάνων άφορμήν έκ τών πρώτων στίχων:
Ό Κωσταντΐνος δ μικρός, δ Μικροκωοταντΐνος
τδ Μάη φυτιάν εφντεψε, τό Μάη γυναίκα επήρε...,
γράφει ώς ύπόθεσιν: «Όταν τό λουλούδι ξεφυτρώνη γεμάτο χάρι καί ζωή, όταν ή
φύσις όλη, στολισμένη καί χαρούμενη, ως νά έβγαινε τότε άπό τά χέρια τοΰ Πλά-
στη μ' έ'να γλυκό χαμόγελο, έμπνέη στές καρδιές μας γλυκά καί τρυφερά αισθήματα,
τότε καί ή καρδία τοΰ μικροΰ Κωσταντίνου έπεθύμησε ν' άποκτήση γλυκειά καί
άχώριστη συντροφιά...» καί συνεχίζων εις τόν ίδιον τόνον, αναλύει τό τραγούδι.
Εις τήν ύπόθεσιν τοΰ τραγουδιού «Παράπονο τοΰ βοσκού» (τεϋχ. Β ' 93 - 94), άνα-
λύων όσα λέγουν οι στίχοι, γράφει ότι: «οί Κλέφτες έπήγαιναν γι' άλογα, καί όταν
δέν τά εύρισκαν, έκλεφταν ό,τι τούς έπαρουσιάζετο»... καί μέ ρωμαντικάς εκφράσεις
προσπαθεί νά έξάρη τήν άξίαν τοΰ τραγουδιού.

"Ομοίου είδους άνάλυσιν μέ πομπώδεις φράσεις, άνευ θετικής πληροφορίας,
εύρίσκομεν εις τό τραγούδι «Στές Αθηναίες» (τεΰχ. Β' σ. 164-165): «Στίχοι γε-
μάτοι αίσθημα χαριτωμένο, πάθος λύπης, οπού ξεχειλίζει άπό τές εύγενικές ψυχές τών
'Ελληνίδων!...» 'Αγνοεί τάς περί τοΰ άσματος παρεχομένας ειδήσεις παρά Δ.
Σουρμελή, όστις περιέλαβε τοΰτο εις τήν ίστορίαν του δημοσιευθεισαν προ 16
ετών (βλ. άν. σ. 88). Εις τό τραγούδι τοΰ Κατσαρού (τεύχ. Β' σ. 91 -92), συμπίλημα
στίχων, γράφει: «Τό πρόσωπον τούτου τοΰ τραγουδιού δέν είναι τόσο επίσημο,
όμως τό τραγούδι όπου εις αύτό άναφέρεται, είναι γεμάτο άπό ποιητική χάρι καί
όμορφάδα».

Ή επιθυμία νά έξάρη όσον τό δυνατόν περισσότερον τήν άξίαν τών ποιη-
μάτων, ώς και τάς πατριωτικός καί ήθικάς άρετάς τών δρώντων προσώπων, παρα-
σύρει τόν έκδότην εις άκριτους ένίοτε παρατηρήσεις: Εις τό τραγούδι τοΰ Μπου-
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κουβάλα (τεΰχ· Β' σ. 13 σημ. 2) μετ' άστοχους κρίσεις περί τοϋ στίχου: Μετριούνται
οί Τούρκοι τρεις φορές και λείπουν πεντακόσιοι, ότι δηλαδή « ό χαμός καί ό άφανι-
σμός τους είναι τέτοιος οπού δέν τούς καταπείθει τό πρώτο ουδέ τό δεύτερο μέ-
τρημα», συνεχίζει μέ ρητορικούς πατριωτικούς λόγους: «'Ακατανόητα, τεράστια
έπραξαν οί έλευθερωταί τής άγαπημένης μας Ελλάδος. Σώματα μικρά, διασκορπι-
σμένα καί άδύνατα, μέ τή μοναχή πίστι τής θρησκείας, μέ τήν αγάπη τής πατρίδος
των καί μέ τήν τόλμη και μεγαλοψυχία εκείνων όπου καλύτερα προτιμούν τό θά-
νατο, παρά τήν σκλαβιά, ν' άντιπαραταχθοΰν μέ άμέτρητες χιλιάδες, νά τις χτυπή-
πήσουν νικώντας, καί νά κατατρομάξουν δύναμι μυριοπλάσια τής εδικής των». Και
εις άλλων ασμάτων τάς υποθέσεις, και δη έκείνας, αΐτινες δέν προέρχονται έκ μετα-
φράσεως, εύρίσκομεν όμοιας ρητορικός έκφράσεις έθνικού περιεχομένου.

Πρέπει νά σημειωθή επίσης, ότι τά μεταφραζόμενα παρά τού Μανούσου σχό-
λια τών ξένων εκδοτών δέν άποδίδονται πάντοτε πιστώς, όπου δέ ό 'ίδιος παραθέ-
τει ίδικάς του παρατηρήσεις ύποπίπτει ενίοτε εις σφάλματα. Τήν πληροφορίαν π.χ.
τοΰ Fauriel (τ. 10ς σ. 9) περί τοϋ τραγουδιοϋ τοϋ Μπουκουβάλα, ότι $δεται dans
tout le continent de la Grèce, μεταφράζει: (τεΰχ. Β' 11) «τό τραγούδι... τραγου-
διέται άκόμη είς τήν Στερεάν Ελλάδα». Είς τά σχόλια τοΰ ερωτικού τραγουδιού «Δυο
μαύρα μάτια (τεΰχ. Β' σ. 147), παρασυρόμενος έκ τού στίχου νά 'μουν κλέφτης, νά
τά 'κλεφτά (τά μάτια), όμιλεΐ διά τούς Κλέφτες καί τό ήθός των... Διά τόν τελευ-
ταΐον στίχον τοΰ τραγουδιού "Αλωσις Μεσολογγίου (τεΰχ. Β' 131) μον κλαίνε γιά
τό σκλαβωμό, που ϋ·ε νά σκλαβωθούνε, παρατηρεί ότι ό στερνός ήμίστιχος είναι
λαμπρότατος γιά τόν δυνατώτατο ευφημισμό του!» Συντέμνων τήν ύπόθεσιν τοΰ
Fauriel (I, 95) εις τό τραγούδι « ό Κίτσος καί ή μητέρα του » γράφει άορίστως
(τεΰχ. Β' σ. 144): Ό ήρωας τούτου τοΰ συμβάντος μένει όλως διόλου άγνωστος.
Οί στίχοι όμως τοΰ τραγουδιού είναι γεμάτοι άπό ελληνική χάρι καί δύναμι ». Αβα-
σανίστως επίσης αποδέχεται τήν γνώμην τοΰ Fauriel (τ. 2ος σ. 349) ότι ό Σαλίλ
πασάς, υιός τοΰ 'Αλή, έγνώριζε καλώς τήν άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν καί διά
τοΰτο είς τόν διάλογον τοΰ σχετικού ςίσματος (τεύχ. Β' σ. 113. Συμβούλιο τού
Άλή Πασά) παρουσιάζονται λόγιαι λέξεις. Είς τήν ύπόθεσιν τοΰ τραγουδιού τοΰ
Κατσικογιάννη (τεΰχ. Β' 63), δν καί είναι προφανές, ότι τά εκεί άναφερόμεια
Τρίκαλα είναι τά θεσσαλικά, λέγει ότι « ήταν άπό τό Μοριά... εΐχεν απλώσει τές
δύναμές του είς όλα τά βιλαέτια άπό τήν "Αρτα επάνω καί Ψομιά έ'ως εις τά
Τρίκαλα τοΰ Μορέως».

"Αλλα τινά σφάλματα τής συλλογής Μανούσου προέρχονται πιθανώτατα έξ
άβλεψίας: Ό Tommaseo εις τό τραγούδι τοΰ'Ολύμπου (σ. 359) παραθέτει έν ύπο-
σημειώσει πίνακα τών άρματολών τοΰ 'Ολύμπου. Τόν αυτόν πίνακα ό Μανοΰσος
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αντιγράφει έν υποσημειώσει εΐς τό τραγούδι τοϋ Πλιάσκα (τεϋχ. Β' 37). Εΐς τό τρα-
γούδι τοΰ Ζαχαράκη (τεΰχ. Β' 70), ενώ σημειώνει «έχοντας καί άλλο άντίγραφο, μέ
άρκετάς άξιοπαρατηρήτους τροπολογήσεις, τό τυπώνομε», δημοσιεύει παραλλαγήν
έκ τού Tommaseo σ. 199.

Καί άλλας όμοιας φύσεως ελλείψεις ή εσφαλμένος κρίσεις καί παρατηρήσεις
θά εΰρη τις εΐς τήν έκδοσιν Μανούσου. 'Οφείλονται αΰται κατά κύριον λόγον εις
τάς ρωμαντικάς άντιλήψεις τής έποχής εκείνης, ύπό τών οποίων βαθύτατα ήτο έπη-
ρεασμένος ό εκδότης, ώς καί εις τάς κρατούσας τότε ιδέας περί έθνους καί περί τοΰ
τρόπου καί τών μέσων προαγωγής τών εθνικών ζητημάτων. Κύριος σκοπός καί
έπιθυμία τού Μανούσου ήτο νά συμβάλη εις τήν τόνωσιν τοΰ έθνικοΰ αισθήματος
καί τήν πρόοδον τής άναγεννωμένης πατρίδος· ή έπιστημονική έρευνα δι' oUtov,
ώς καί διά πολλούς άλλους έκ τών λογίων τής έποχής του, είναι προπάντων μέσον
έξυπηρετήσεως πατριωτικών έπιδιώξεων.

Πάσαι όμα>ς αί σημειωίίεΐσαι άνωτέρω έλλείψεις δέν άναιροΰν τήν σημασίαν
τής έκδόσεως τοΰ Κερκυραίου λογίου. Θά έχη αύτη πάντοτε τήν άξίαν της ώς ή
πρώιη πλουσία ποιητική συλλογή μέ σχόλια εΐς ελληνικήν γλώσσαν, περιέχουσα όχι
μόνον τ' άξιολογώτερα έκ τών μέχρι τής έποχής έκείνης δημοσιευμένων τραγου-
διών, άλλα καί άνέκδοτα, άτινα ό ϊδιος συνέλεξε μέ τόν διακρίνοντα αυτόν φλογε-
ρόν ένθοτισιασμόν καί τήν πρός τήν πατρίδα άγάπην

20.12.1955

1) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΛΙ

Είς τήν σελ. 68, σειρά 23 άντί : 90 ασματα καί 71 δίστιχα, νά γραφή: 78 ασματα, ό θού-
ριος τοϋ Ρήγα, άπόϊ.τχσμα έκ τοϋ Έρωιοκρίτου καί 71 δίστιχα.

Εις τήν σελ. 73 σημ. 2, σειρά 1, μετά τήν λέξιν εξεδόθη νά προστεθούν αί λέξεις: ύπό
Coriolano di Bagtiolo (βλ. κατωτέρω σ. 94) καί
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1. Συλλογεΐ

Bognolo Coriolano 95
Bartholdy J.L.S. 62
Βέης Ν.Α. 91
Belloc Luise Sw. 79
Buchon J.-A. 100
Bybilakis G. 97

Γαζής Γ. 82
Γκνέντιτς Ν. 77

Δαούτης Ζήσης 64
Δαπόντε Καισάριος 60
Δελγάυος Ί. 83
Delgay J.-B. 83
Dodwell Edward 65
D'Orient de Bellegarde 83
Δοριέντος Δε Βελλεγάρδος 83

Elissen Adolf 101
Εύλάμπιος Γ. 99

Fauriel C. 68 κέ.
Firmenicli J. M. 95
Friedemann Friedricli Trau-
gott 75, 1

Guys 58

Haxthausen, Werner von-
62 κέ.

καί έκδόται δημοτικών

Hughes Rev. Thos-Smart 66
Iken Carl 76

Joss Paul Maria Leopold 80

Kemminghausen βλ. Schulte
Kind Th. 81, 87, 88,100, 102
Klein B. 74
Κουγέας Σ. Β. 67

Leake William Martin 85, 92
Lemercier Népomucène 72,
73

Liidemann W. v. 75, 81

Μανοϋσος 'A. 102 κέ.
Marshall F. H. 85
Maurer Georg. Ludw. von-
90

Millier Wilhelm 73 κέ
Μύλλερος βλ. Mtiller

Niebuhr Βαρθόλδος Γεώρ-
γιος 67

Ξανθόπουλος 102

Οικονόμος Κ. 87

Pashley Robert 92
Pouqueville F.C.H.L. 61,65

τραγουδιών.

Predl F.X.M.A von- 91

Quinet Edgar 85

Ross Ludwig 96 κέ.

Sanders D.H. 101
Schmidt · Fhiseldeck 82
Schulte-Kemminghausen 63
Sheridan Charles Brinsley
76

Σουρμελής Δ. 88
Soutzo Al. 84
Σούτσος 'Αλέξ. 92
Soyter G. 63

Stackelberg Ο. M. Baron

von- 80
Stephani Ludolf 99
Stephanopoli Dimo et Ni-
colo 60

Theotoky B. 79
Tommaseo N. 98
Τσοπανάκος Παναγ. 93

Ukert F. A. 87
Ulrichs H. N. 95

Voutier 68, 78

Χριστοφίδης Ηλίας 94

2. Περιοδικά καί συλλογαί.

'Αθηνά, ήτοι ανάλεκτα γεω
γραφικά, φιλολογικά, ιστο-
ρικά, οικονομικά κα'ι περί
εφευρέσεων 86
'Ανθολογία Κορομηλά 89

"Ασματα διαφόρων ποιητών 89 Mittheilungen aus der Ge·

Eunomia 81 schichte und Dichtung

'Ιόνιος 'Ανθολογία 88 der Neugriechen 75

Leukothea 76 Φιλολογικός Συνέκδημος 102
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3. Τραγούδια.

('Αναγράφονται οί τίτλοι τραγουδιών ή τά ονόματα προσώπων καί τόπων
εις τους οποίους ταύτα αναφέρονται. Ε'ίς τινα τραγούδια μη έχοντα τίτλον
σημειούται ή κατηγορία, εις τήν οποίαν, ανήκουν η ή αρχή των)

Άγια Σοφιά 102
άγουρος πετροπελεκά 88
αδέρφια (τά δυό —) 80, 96
Άδριανούπολις 92, 102
'Αθηναίες (Άθηνιές) 87, 104
Αίτιολικόν 78, 82
Άλή πασάς 90
Άλή Φαρμάκης 67
όίλωσις Κωνσταντινουπόλεως

βλ. Κωνσταντινούπολις
άναγνωρισμός - άναγνα>ρισις

86, 89, 92,100,102
'Αναγνώστης 100
Άνατολικόν βλ. Αΐτωλικόν
άνδρείου ΰπνος 89, 91
'Ανδρικός 78, 89
'Ανδρονίκου υιοί 102
άνέβηκα στόν Όλυμπο 82
'Αντώνης (καπετάν — ) 85
άπιστη γυναίκα 89
άποχαιρετισμός Κλέφτη 78,
89, 91

'Αρβανίτες στ' 'Ανάπλι 89, 93
ΆρβανΊτοπούλα 100
αρπαγή 89, 91
"Αρτας γεφύρι 88
'Αρχοντόπουλο (Νοταράς) 93

ballade (Mavrogène) 72
Βέβρος 102
Βεληγκέκας 89. 91
Βελή πασάς 86
βλαχοπούλα άποθνήσκουσα
100

Βλαχώρι βλ. Βραχώρι

βοή έκ τοΰ μνήματος 89, 100,

102. Βλ. καί φωνή έκ τοΰ
μνήματος
Βότσαρης βλ. Μπότσαρης
Βραχώρι 78, 82

Colokotronis βλ. Κολοκο-
τρώνης

γαμήλιον άσμα 91, 92, 100
Γαρδικίου ΰ τοδούλωσις 91
Γαρδικιώται 67
γεράλαφος καί ζάρκαδος 96
100

Γέροντα ναυμαχία 81
Γεωργάκης 78, 82
Γεωργάκης καί Φαρμάκης 89,
100

Γιώργης Γιαννιός 78
Γεωργοθώμος 91
Γιάννης παίζων αΰλόν-νε-
ράιδα 96
Γιαννούλας αρπαγή 89
Γιώτης 89
Γλημίδης (ρίμα) 92
Γραμποΰσα 92
Γυφτάκης 78, 91
Gyphtakis 74

Despo's Tod 74
Δήμος 78, 89, 91, 102
Διάκος 90, 91, 94, 100
Dimos (Das Grab des-) 74
δίστιχα 59, 61, 64, 65, 67, 68,

81, 91, 92, 95, 98, 101
Δράμαλης 93

έβγάτ' αγόρια στό χορό 92
Έβραιοπούλα 96, 100

ελάφι καί ήλιος 77
έπιθαλάμια ασματα 91
έ'ρωτας φανερωμένος 100, 102
έρωτικόν £σμα 79, 82, 80, 91,

92, 102, 105
έσένα πρέπει, αφέντη μου 91
Έρωτοκρίτου πάθη 76

ζαρκάδι 96, 100. Βλ. καί γε-
ράλαφος
Ζαχαράκης 106
Ζαχαρίας 87, 91, 93
Ζερβοπούλα 97
Ζήδρος 82

Θεοδώρου ρίμα 92
θρήνος μητρικός 89

Ίώτης βλ. Γιώτης

Καλιακούδας 78
Καραϊσκάκης 93
Κάστρο Ώριας 96, 97- Βλ. καί

Ωραία τοΰ Κάστρου
κατάρα άγαπητικοΰ 89. 100
Κατσαντώνης 85 κέ.
Κατσαρός 104
Κατσικογιάννης 105
κάτο) στη Ρόδο στό Ροδο-

νήσι 97
Κιαμίλ μπέης 89, 90, 91, 93
94

Κίσσαβος 87, 97
Κίτσος 89

Κλέφτες 66, 89, 91, 100
Κλέφτη άποχαιρετισμός βλ.

άποχαιρετισμός
Κολοκοτρώνης 73, 82, 93, 94
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Κοντογιάννης 91, 9ο
κολοχέρης 100
κόρη εις ιόν "Α,δην 96, 100
κόρη καμαρώνουσα 100
Κουτσοχρήστος 100
Κρήτη 79

Κύπρου τραγούδια 67
κυρά Χρυσή τήν Κυριακήν 91
Κυρίτσης Μιχάλης 89, 91
Κωνσταντινούπολις 89, 91, 92
Κώστας 80

Λάζος 82

λατρευτικόν άσμα 102
Λεπενιώτης 86
Λιάκος 86, 89
Λιάκου γυναίκα 89
λυγερή στόν "Αδη 86

μαγευμένος 77
μανιάτικο τραγούδι 90
Μανόλης καί γιανίτσαρος 91
μάτια 105
ματινάδες 92
μαύρα μάτια βλ. μάτια
Μαυριανός 72
Μαυρομιχάλης 93
Μεσολόγγι 78, 79, 84, 85, 89,

91, 92, 94, 105
Μηλιόνης 89
μισεμός 91

μοιρολόγιον 83, 94, 98
Μονεμβασιά 78, 82
Μουσάγας 87
Μπερατίου άλωσις 91
Μπότσαρης 77, 82, 84, 89,

91, 93, 95, 100
Μπουκουβάλας 65, 72, 78, 89,
91, 105

Mutter (Die Klage der-) 74

νανάρισμα 77, 100
Νάνος 89, 91
Ναύπλιον 89, 93 94
ναύτης 102
Νεράιδα 96

Νικοτσάρας 82, 89, 100
Νοταράς βλ. 'Αρχοντόπουλο
νυκτερινή περπατησιά 89, 100,
102

ξενιτειά 80, 82, 91, 96, 100,
102

όλες οί μελαχρινές 90, 92

"Ολυμπος 78, 80, 87, 89, 91,

100, 102, 105
δνειρον Δήμου 78

Παπάς 82
Παπαφλέσσας 93
pastoral (chant) 83
πεθερά 88, 104
Περιστερούλα ή νύφη μας 91
περπερούνα 100
ΠετμεζαΤοι 87
πιστή σύζυγος 86
Πλιάσκας 78, 91, 106
ποιμενικόν ασμα 83
ποιος είδε πράσινο δεντρί 80
Πορφύρης 102
πραγματευτής 80

Ραψάνης καί Τυρνάβου σει-
σμός 82
ρουμανικά ποιήματα 95
Ρούμελης τραγούδι 61
Ρωμιός καί Έβραιοπούλα 96

Σάμος 89, 94
σεισμός 82, 96
Σκατό βέργας 91, 95
Σκυλοδήμος 78, 88

σουλιώτικο 66, 67, 89, 91, 92,

93, 102
Σταθάς 78, 89, 91
σταμνί τσακισμένο 90, 100
Stergios 74
Στέργιος 89, 91, 102
σωφροσύνη 88

τάφος Δήμου 78, 89, 91, 102

Βλ. καί Δήμος
Τζελεπής 92
τραγουδίστρια 89
τρίκορφο βουνό 91
Τρίπολη, Τριπολιτσά 61, 89,

90, 94, 95
Τσαμαδός 85, 100
Tsavellina 74
Τσέλιος 82

τσοπάνης καί χάρος 96, 100
Τυρνάβου σεισμός 82
ύπνος ανδρείου 89, 91

Φροσύνη 80

φωνή έκ τοΰ μνήματος 80, 82,
92. Βλ. καί βοή έκ τον μνή-
ματος

Φώτης υιός τοΰ Ζήδρου 82,
100

Χάρος καί κόρη, 80, 89, 91
Χάρος καί τσοπάνος 96, 100
Χάρος καί ψυχαί 89
Χατζή Μιχάλης 92
Χατζησεκρέτης 92
χελιδόνι - χελιδόνισμα 100, 102
χήνα (περπατεί σά·) 65, 100

Ψαρά 89, 94

"Ωρα καλή σου, βασιλιά 97
Ωραία τοΰ Κάστρου 100. Βλ.
καί Κάστρο Ώριας
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