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Ή σημασία τών δημωδών φσμάτων, τά όποια έχουν καταγραφή είς κώδι-
κας, παράφυλλα αυτών ή καί εις λυτά φύλλα κατά τους παλαιοτέρους χρόνους, μέ-
χρι τοΰ α' τετάρτου τής ιθ' έκατονταετηρίδος, οπότε ήρχισαν πραγματοποιούμενοι
συστηματικώς συλλογαί και εκδόσεις αυτών, είναι σήμερον γενικώς ανεγνωρισμένη *).
Έκ τούτων τά έκ χειρογράφων γνωστά εις ημάς καί αριθμητικώς δεν είναι πολλά,
καί έξ αυτών ολίγα έχουν μέχρι τοΰδε δημοσιευθή 2).

Κατωτέρω δημοσιεύονται ανέκδοτα δημώδη σπχουργήματα έκ ζακυνθινών
χειρογράφων, τά όποια προέρχονται έκ τών συλλογών τοΰ αειμνήστου Ζακυνθίου
ιστοριογράφου Λ. Χ. Ζώη καί τοΰ ποιητοΰ Μαρίνου Σιγούρου. Κατά τήν έ'κδοσιν
τούτων παρέμεινα γενικώς πιστός εις τήν παράδοσιν τών κειμένων, αποκατέστησα
δέ σιωπηρώς μόνον τήν όρθογραφίαν και τήν στίξιν.

Α'

ί. ΙΓ τον Βενετζάνον τά νερά 'ς της Ζάκνϋ(ος) τά μέρη

né&av[e] το πριντζιπόπονλο όπου δεν είχε ταίρι.

1) "Ιδε Ν. Α. Βέη, Νεοελληνικά δημώδη άσματα εκ χειρογράφων κωδίκων. Έν 'Αθή-
ναις (έκδ. «Παναθηναίων») 1911, σ. 3. Α. Α. Πετροπονλον, Συμβολή είς τήν βιβλιογραφίαν τών
έλλην. δημοτικών τραγουδιών (1771 - 1850). Έπετηρίς τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. Η'
(1953-54). 'Αθήναι 1956, σ. 56-57.

2) Βιβλιογραφίαν αυτών ϊδ. είς Δ. Α. Πετροποΰλον, Ένθ' άν., σ. 57, σημ. 1. "Ας προσ-
τεθούν α') έκ τών έκδεδομένων: Hub. Pernot, Chansons populaires Grecques des XVe.et
XVIe siècles. Paris, 1931. Σπ. Αέ Βιάζη, Ρίμνες. Λαογραφία, τόμ. Α' (1909), σ. 688-89
Φ. Κ. Μπουμπονλίδον, Επτανησιακά στιχουργήματα έξ άνεκδότου κωδικός. «Έπετηρίς Με-
σαιωνικού 'Αρχείου, τόμ. ς' (1956), σ. 62-63, 69-71. β') Έκ τών άνεκδότων: Ν. Βέη, Κατά-
λογος τών ελληνικών χειρογράφων κωδίκων τής έν Ζακύνθφ Φωσκολιανής Βιβλιοθήκης
Δελτίον Ίστορ καί Έθνολ. Εταιρείας, τόμ. Θ'(1926), σ. 57-58.

Συστηματική ειδική έρευνα πολλά βεβαίως καί άλλα δύναται νά φέρη είς φως. "Ας ση-
μειωθη τέλος ότι ή μελέτη τοΰ S. G. Mercati, Testi volgari neoellenici tra le carte Allac-
ciane délia Bibl. Vallicelliana, «Studi Biz. e Neoellen.», vol. III (1931), σ. 282 κέξ.
άνεδημοσιεύθη έν μεταφράσει είς τό περ. Έπιθεώρησις (Ρώμης), τόμ. Γ' (1940) σ. 209-217,
καί εκείθεν είς τό περ. «Ελληνική Δημιουργία», τόμ. Θ' (1952), σ. 711 -714.
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Ή κάσσα που τον είχανε ητουνε βελουδένια
και το σπα-θάκι του χρυσό, τά ροΰχά τον ασπρισμέναΧ

5 "Οταν επήγε δ παπάς νά τόνε βγάλη

μικροί, μεγάλοι 'κλάψανε 'ς εκείνο τό καράβι.

— Ξύπνησε, πριντζιπόπουλο, και γράψε μας μία γραφή
νά στείλουμε τής κόντενας νά πικραΟή.

— Ξύπνησε, πριντζιπόπουλο, και γράψε μας δυο λόγια
10 νά στείλουμε τής μάννας σου νά "πή τά μοιρολόγια.

— Ξύπνησε, πριντζιπόπουλο, και στόμα ζαχαρένιο,

νά ίδής όπου σου φτειάνουνε τό μνήμα μαρμαρένιο.
'Εμπρός επήγαιν' ό παπάς κι οπίσω Μοσχοβϊτες
κι όμορφα τόν εψέλνανε (πα)πάδες Μοραΐτες.
15 Επήγαν και τόν εθαψαν κι έκαμαν πολυ θρήνο

ς τον "Αμμο τόν εβάλανε 'ς τόν "Αγιο Κωνσταντίνο.
'Εκεί που τόν εθάψαν<ε> 'ς ενα ώραΐο μνήμα
θά λέγη ή θάλαοσα «θεός σ'χωρέσ'», οταν χτυπάη τό κύμα.
8 TB II 12 μινμα

Τό στιχούργημα τοΰτο εΰρηται επί φύλλου χάρτου σχήμ. 14.7 Χ 19.8 έκατ
τοΰ μέτρου, τών αρχών τού ιθ' αιώνος (συλλογή Λ. Χ. Ζώη), άναφέρεται δέ εις
τόν έν Ζακύνθφ αποθανόντα τφ 1773 Ρώσσον άξιωματικόν τού ναυτικού Στέφα-
νον Βασίλοβιτς

Οΰτος ηγούμενος μικράς ναυτικής μοίρας άπέπλευσεν έκ Πάρου κατά τάς
αρχάς Σεπτεμβρίου 1773 καί άφίχθη τήν 18Τ1ν τού ιδίου μηνός είς Ζάκυνθον
έ'νθα καί απέθανε μετ' ολίγας ημέρας έξ άγνωστου αιτίας. Παλαιότερον εΐχεν ΰπο-
τεθή ότι ό θάνατος αυτού προήλτ^εν έκ λοιμώδους νόσου- ώς όμως διά πειστικών
έιτιχειρημάτων ΰπεστήριξεν ο Λ. Χ. Ζώης, στηριχθείς καί είς στοιχεία τού άρχειο-
φυλακείου Ζακύνθου, πρέπει τοιούτον ενδεχόμενον νά άποκλεισθή.

Ό νεκρός τοΰ έξ ευγενούς ρωσσικής οικογενείας καταγομένου άξιωματικοΰ
ετάφη εΐς τόν ναόν τοΰ "Αγίου Κωνσταντίνου, ούτινος ό τότε εφημέριος άνέγρα-

') "Ιδ. Π. Χιώτον, Σειράς 'Ιστορικών απομνημονευμάτων, τόμ. Γ'. Κερκύρα 1863, σ. 471.
Ή(λιακοπονλον), Περί τοΰ πριντζιπόπουλου τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου, έφημ. «Τό Δίκαιον»
(Ζακύνθου), φ. 6 (21 Ν/βρίου 1887), σ. 3. · Λ. Χ. Ζώη, Στέφανος Βασίλοβιτς, περ. «Αί Μοΰ-
σαι», τόμ. Ζ', φ. 155 (15 Σ/βρίου 1899), σ. 1062 - 63. - [Άνωννμως], Ό αρχιεπίσκοπος Ζα-
κύνθου [Διον. Πλαίσας] καί τό έν Ζακύνθιρ μνημεΐον τοΰ Ρώσσου Βασίλοβιτς, έφημ. «Έλπίς»
(Ζακ·), τόμ. ΚΕ' φ. 1252 (17 'Οκτ. 1899), σ. 1 - 2.
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ψεν έν τφ κώδικι τήν έπομένην ένθύμησιν: «1773 Όκτοβρίον 1. 'Έθαψα τον τε-
νενταί κολονέλο οπου απέθανε είς ' ενα καράβη μοοκοβίτικο κατά την προσταγην τοΰ
προβλεπτού της ζακννϋον, το όνομα τον στέφανος Βασιλόβικεις. Κωναταντιν. Ιερενς
ô Θεριανος Έφιμέριος της ϋείας μιρακονλόζας λοϋ αγίου Κωνσταντίνου καί Νι-
κοκίρις»

Ή ευγενής καταγωγή, ή επιβλητική έμφάνισις, ο απρόοπτος θάνατος καί ή
μεγαλοπρεπής κηδεία τοΰ Στ. Βασίλοβιτς, τόν οποίον οί Ζακύνθιοι, ίσως καθ' ερ-
μηνείαν τοΰ επωνύμου του, ώνόμασαν «πριντζιπόπουλο2), ένεποίησαν βαθεΐαν εν-
τύπιοσιν εις τόν λαόν τής νήσου, ώς τεκμαίρεται έκ τής συντεθείσης καί διαδοθεί-
σης σχετικής, ώς ανωτέρω, ρίμας, τής οποίας γνωρίζομεν ήδη τρεις έκδεδομένας
παραλλαγάς.

Ή πρώτη τών παραλλαγών τούτων εξ 28 δεκαπεντασυλλάβων στίχων μεθ'
ομοιοκαταληξίας έδημοσιεύθη υπό τοΰ Λ. Χ. Ζώη3), ή δευτέρα έκ 16 δεκαπεντασυλ-
λάβων όμοιοκαταλήκτων στίχονν υπό τοΰ Άγγ. Βερυκίου 4) καί ή τρίτη, έκ χειρογρά-
φου τοΰ ιη αιώνος, έκ 16 επίσης δεκαπεντασυλλάβων στίχων, ότέ όμοιοκαταλη-
χιοΰντων, ότέ δέ άνομοιοκαταλήκτων, υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου 5). Εις άπάσας κύριον
θέμα είναι ή περιγραφή τής κηδείας καί ό θρήνος τοΰ νεκρού.

Ή έκδιδομένη ανωτέρω τετάρτη παραλλαγή τής ρίμας έκ 18 ιαμβικών
δεκαπεντασυλλάβων στίχων εμφανίζει αρκετός ομοιότητας καί πρός τήν πρώτην,
μάλιστα εις ό,τι αφορά εις τήν περιγραφήν τής κηδείας καί τόν θρήνον, καί πρός
τήν τρίτην, κατά τό πρώτον καί τελευταΤον δίστιχον. Υπερέχει όμως αύτη πασών
τών άλλων κατά τήν άρχιτεκτονικήν διάρθρωσιν τοΰ περιεχομένου. 'Αναφέρεται εν
άρχη ό θάνατος τοΰ Ρώσσου πλοιάρχου, είτα περιγράφεται τό φέρετρον αυτού, έκ-
τίθενται αί θρηνφδίαι, διαγράφεται ή πομπή τής κηδείας καί άναφέρεται ή τοπο-
θεσία τής ταφής τοΰ Βασίλοβιτς. Παρά τά παρατηρούμενα δ' εις τήν παραλλαγήν
ταΰτην μετρικά σφάλματα (άμετροι στίχοι, σφάλματα ομοιοκαταληξίας), ή παράδο-

>) Λ. Χ. Ζώη, Ό σεισμός τής 5 'Απριλίου 1893. Ai Μοΰσαι, τόμ. Α' (1893), σ. 280.

') "Ιδ. Α. Μαρτζώχη - [Α. Χ. Ζώη] (Έπιστολαί) [περί τοΰ άποδοθέντος εις τόν Στ. Βα-
σίλοβιτς υπό τών Ζακυνθίων τοΰ ονόματος «πρινιζιπόπουλο»]. Αί Μοΰσαι, τόμ. ΙΗ', φ. 41
(1 Μαΐου 1910), σ. 3.

a) Λ. Χ· Ζώη, Στέφανος Βασίλοβιτς, ΈνίΚ άν·, σ. 1063.

*) Άγγ, Βερυκίον, Τό φθάσιμον τοΰ ναυάρχου Σκρυλλώφ. Πλάκα είς τόν τάφον τοΰ
Ρώσσου άξιωματικοΰ Στ. Βασίλοβιτς ..., Έφημ. «Πατριώτης» (Ζακ.), τόμ. Ζ, φ. 348 (30 Σ/βρίου
1899), α· 2.

Σπ. Αάμπρον, Ή κηδεία τοΰ Ρώσου Στεφ. Βασίλοβιτς έν Ζακΰνθφ· Νέος 'Ελληνο
μνήμων, ΙΑ' (1914), σ. 492 - 93.
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σίς της είναι αρκούντως ικανοποιητική. 'Αποδεικνύει δέ προς ταΐς οίλλαις τήν ευ-
ρειαν έκτασιν τής διαδόσεως ε'ις τόν λαόν τού ασματος τούτου1).

Β'

f. 7ν Θαμάζομαι κατά πολλά 'ς τήν κάκια οου τήν τόση

που δείχνεις είς του λόγου μου για νά μ αποτελειώσει,
είσε καιρόν που εβλεπα, άφοΰ εγνώρισά σε,
κάποιαν αγάπη ν εις εμε και ευχαρίστησά σε,
5 'φόντις γιά γλυκοποθητή σ' εϊχα καϊ για κυρά μου

και δια σε ό έρωτας έσφαζε τήν καρδιά μον
και πίστευα οτι ποτέ γνώμη νά μήν άλλαξες
oit5' άλλον νέον άπ' εμε νά Οέλης νά κοιτάξης,
και ουδέποτε νά μ' άρνηθής, αν ήθελε σου πταίσω
10 ώς άνθρωπος καμμιά φορά καί είς λάϋος νά ξεπέσω.

Μ' δλον ετούτο, αφέντρα μου, σου ε μπήκε 'ς το κεφάλι
νά μ' άρνηθής και 'ς τήν καρδιά νά 'χω πληγή μεγάλη·
που δντα περάσω και σε ιδώ χάνω τά λογικά μου
τρέμουν τά φυλλοκάρδια μου και δλα τά σωϋτκά του,
15 ϋυμώντας τότε είς τήν αρχήν τή γλυκογνωριμία

εκείνη π' έλαβα με σε με πάσα επιθυμία.
Μά τώρα στέκω και θωρώ, κάθε που άπεράσω
καϊ με ξανοίξης, κρύβεσαι, και κάνεις με νά σκάσω.
Και άλλο δεν εργάζεσαι παρά νά με πικραίνης,
20 καϊ με τά δεσπετέλια2) σου νά με κάρδιομαραίνης.

Είς τόσο σε παρακαλώ λυπήσου τή ζωή μου
πού κινδυνεύει νά σβησ'&ή γιά σένα, πο&ητή μον. I!
f. 8Γ Μήν αγαπάς νά μαραθή τής νιότης μου τό άνθι

άπο τά τόσα π' άπερνώ γιά σε μεγάλα πάΰη.
25 Τήν άσπλαγχνιά μετάβαλε είσε μαλακωσύνη

όπ εχεις είς του λόγου μου και δείξε καλωσύνη.

') Πρέπει νά σημειιοθή ένταΰθα οτι δ στίχος τής έν λόγφ ρίμας:
Ξύπνησε πριντζιπόπουλο καί στόμα ζαχαρένιο
εΰρηται καί είς τήν συλλογήν τοΰ Ν. Tommaseo, (Canti popolari Toscani, Corsi, Illirici,
Greci, vol. III, Venezia 1842, σ. 320, σημ. 4) :

Ξύπνησε πριντζιπόπουλο καϊ ζαχαρένιο αχείλι
μέ τήν παρατήρησιν: «In una dello Zante è detto ad un morto».

*) δεσπετέλια (έκ τοΰ βενετ. despeto = περιφρόνησις).
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Τό στιχούργημα τοΰτο, ανήκον εις τήν κατηγορίαν τών έρωτικών ασμάτων,
είναι έκφρασις παραπόνων περιφρονηί)έντος νέου καί ευρίσκεται καταγεγραμμένον
έν τετραδι'ω έξ 8 φύλλων, σχήμ. 14.4 Χ 19,3 εκατ. μ., ένθα περιλαμβάνονται καί τά
έιτόμενα κείμενα: α) φ. 1Γ - 6Γ, «Διάλογος Χάρωνος, νεκρών κ(αι) Έρμου» [έμμε-
τρος μετάφρασις είς Ιδσυλλάβους στίχους]· β) φ. 7ν - 8Γ, τό δημοσιευόμενον άνωτέρω
δημώδες στιχούργημα γ) φ. 8ν έκκλησιαστικά τροπάρια. Τά φ. 6ν - 7Γ είναι λευκά.
Έκαστον τών κειμένων τούτων έχει γραφή δι' ετέρας χειρός. (Συλλογή Λ. Χ. Ζώη).

Τό ύφος τοϋ στιχουργήματος, όπερ φέρει ήμερομηνίαν: «1805 Άπριλ. 23»,
προδίδει λογίαν τινά έπίδρασιν (ΐδ. κυρίως στίχ. 9). "Αξιον πάντως 'ιδιαιτέρας
παρατηρήσεως είναι ότι οί στίχ. δ - 6 αυτοΰ προέρχονται έκ παραλλαγής τοΰ γνω-
ocoü υπό τίτλον «Ριμάδα κόρης καί νέου» ποιήματος ') :

λοιπόν για γλυκοποθητήν σ' έχω καί για κυρά μου
γιατί για σέν' ό έρωτας έσφαξε τήν καρδιά μου 2).

Τους στίχους έτι 23 - 24 ευρίσκω έπίσης εις τρία δίστιχα γεγραμμένα υπό
βαναύσου χειρός έν τη όπισ&ίςι όψει αποσπάσματος νοταριακοΰ ίσως σημειώματος,
καί μετά άναγραφήν συντόμου καταλόγου ειδών ρουχισμού (6 πουκάμιοα γυναικεία,
2 κολλαρΤνες, 2 γιλέκα ...) :

Μην αγαπάς và μαρα&τί της νιότης μου το avfti
άπο τά τόσα που περνώ για σέ[να] μεγάζλα) πά&η.
Ώ πολυαγαπημένη μου, δάκρυσε και λυπήσου,
[δ]που δεν λαβαίνω ανάπαψη για 'πινομη δική σου.
δ Έκεΐ όπου άλλοι χαίρουνται, κάϋον μαι εγώ κ (ai) κλαίω,

και οντάς οι άλλοι τραγουδούν, τά πάϋη μου εγώ λέω 3).

5 ante χεραντε primutn κα&αντε scripsit, deinde delevit.

') Τό κείμενον σφζεται είς δύο παραλλαγάς τών βιβλιοθηκών Βιέννης καί Μιλάνου,
έδημοσιεύθη δέ κατ' άμφοτέρας υπό Em. Legrand, Recueil de chansons populaires
grecques. Paris 1874, a. 21 - 35 καί «Bibliothèque Grecque Vulgaire, torn. II, Paris 1881,
σ. 51-57. Κριτικήν έκδοσιν τοϋ ποιήματος ΐδε είς Hub. Pernot, "Ενθ' άν., σ. 72-87 [Εις τά
προλεγόμενά καί τάς σημειώσεις εξετάζονται τά διάφορα προβλήματα τοΰ κειμένου αναγραφο-
μένης καί τής σχετικής βιβλιογραφίας].

') É. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, "Ενθ' άν., σ. 53 (στίχ. 69-70).

') Καί έν τη όπισθία όψει άποσπασματικώς διασωθέντος 'Ερωτικού 'Αλφαβήτου — κα-
τωτέρω (σελ. 34) έκδιδομένου — εΰρηνται οί στίχοι :

Ώ πολυαγαπημένη μου, δάκρυσε κ(αΐ) λυπήσου
πού δεν λαβαίνω ανάπαψη για 'πινομη δική σου.
Μέρα δεν ε'χω ανάπαψη, νύκτα δεν εχω άνεση
κι όπου την εδοκίμασε τζή αγάπης và πιστέψω,

3
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Οί στίχοι ούτοι επιτρέπουν να είκάσα>μεν ότι το ανωτέρω έκδιδόμενον στι-
χούργημα έσώθη άποσπασματικώς, ή μάλλον ότι προήλθε τοΰτο έξ ετέρου, έκτενε-
στέρου, ερωτικού ποιήματος, αγνώστου μέχρι σήμερον.

10
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ποΰ ηύρες τήν ομορφιά ;
Ό ήλιος σκοτιδιάζει
γιά οέ, γλυκεία κυρά.

Μα 'σαι μαύρο μματοϋοα,
ψηλή εϊσαι και λιγνή' ^q

νεκρόν άπο τον αδη
βγαίνεις με το φιλί.

Βιολέττα μον ανθισμένη
πό 'χεις τήν ομορφιά,
τά κάλλη σον, κυρά μον,
δεν τά εχει άλλη καμμιά.

Γελάς καϊ ανθούν τά δένδρα
φουντώνουν τά κλαδιά
και οί κάμΛοι λουλουδίζου
γιά σε, γλυκειά κυρά.

Δυο ήλιοι ανατέλλουν

γιά σε κάβε πουρνό,

ενας 'ς το πρόσωπο σον

κι άλλος 'ς τόν ουρανό.

Ζουρλαίνεις πάσα γερο, ^5

μαραίνεις κάβε νιό]

και εμε τον πικραμμένου

βάνεις μον λο'ίσμό.

40

Κυρά, παρακαλώ σε
κάνε τό ψυχικό,
δός μον τον πικραμμένου
ενα φιλί γλυκό.
Λίγο τό ζήτημα μον
καϊ τό 'φχαριστηϋής,
■θέλει ευρης ' λεη μοσύνη
εκεί όπον ι'ίά κριθής.

Χάρε, παρακαλώ σε,
κάμε τό ψνχικό,
'ς τόν αδη φέρε μου τη
νά τή στεφανωΰώ.

ΤΩ κόσμε, χάρε ψεύτη,
τό πώς μέ πλάνεσες,
καί ό Έρωτας εχθρός μου
που με θανάτωσε.

Ωμέγα τελειώνω
καϊ σας παρακαλώ
φέρτε τη ς τό πλενρό μον
λίγο νά κοιμηϋ'ώ.

Τή ρούγα όπου διαβαίνεις
και όπον ουχνυπερνάς
μπαμπάκι ϋάν τή στρώσω
γιά σε γλυκειά κυρά.

1 Νεραηδαμ ςολησμενη Σ. ||'3 ςκοτηνηαζη Σ. || 4 έοέ Σ. || 12 τοχη Ζ. [| 16 εσέ Σ. || 18 πορνύ
Ζ. II 19 ενα ςο Ζ.Σ. |j 20 κιαλο co ναρανο Ζ : κ(αΐ) άλλο ςόν βρανώ Σ. || 22 μωρενης παοανιο supra
lineatn Ζ. II 24 βάνις ςτό λογισμό Ζ. II 29 Λήγον το Σ. II 30 vàv το Σ. || 31 ΰελης εβρης ελεημοσύνη
Σ. II 32 π α Σ. II 37 Ό κόσμος Ζ. || 38 πός με πλάνεσες Ζ. || 39 οχρος μ* Σ· || 41 Οήμενα εγώ Σ. || 47
μοςκές ϋ'έ vàv Σ. jj

που στρώνω να άνακοιμη&ώ και νπνος δε μον πάει
ϋνμώντας την άγάπην μον πον με πεζογελάει.
Έκεϊ όπον ίίλλοι χαίροννται κά&ονμαι 'γώ και κλαίω
καί οντάς οί άλλοι τραγονγονν τά πάϋη μου εγώ λέω.
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Τό στιχούργημα τούτο, λογίας πιθανώς συνθέσεως, δημοσιεύεται ένταΰθα μέ
κριτικάς διορθώσεις έπί τή βάσει δύο άνευρεθέντων χειρογράφων. Τό πρώτον (Συλ-
λογή Λ. Χ. Ζώη), ώς προκύπτει ου μόνον έκ παλαιογραφικών δεδομένων αλλά καί
έξ αυτού τοΰ περιεχομένου τοΰ ποιήματος, είναι παλαιότερον. Τό χειρόγραφον τοΰτο
δηλοΰται έν τφ κριτικφ ΰπομνήματι διάτοΰ Ζ, αποτελείται δέ έξ ενός φύλλου χάρ-
του σχήμ. 19.5X27.4 εκ. μ. (Έν φ. ιν εύρηνται οΐ ανωτέρω έν σελ. 33 ύποσημ. 3
εκδιδόμενοι στίχοι). Τό δεύτερον χειρόγραφον (Συλλογή Μαρίνου Σιγούρου) έδη-
λώθη δια τοΰ Σ καί αποτελείται έκ 2 φύλλων σχήμ. 18.7 Χ 26 εκ. μ. (Τό κείμενον
επί τοΰ φ. ιΓ. Τά υπόλοιπα φύλλα είναι λευκά). Έν τφ χειρογράφω Ζ τό κείμενον
έχει γραφή καταλογάδην, έν δέ τφ χειρογράφω Σ εις ιαμβικούς 13συλλάβους στί-
χους. Πράγματι όμως τό στιχούργημα έχει συντεθή εις τετράστιχους στροφάς έξ
'ιαμβικών 7συλλάβων καί 6συλλάβων στίχων μεθ° ομοιοκαταληξίας τοΰ τύπου: αβγβ-
δεζε...

Ή μορφή τοΰ κειμένου, μάλιστα μέ τό διασωθέν τμήμα άκροστιχίδος, επι-
τρέπει να θεωρήσωμεν τοΰτο ώς απόσπασμα άλφαβητικοΰ ερωτικού ποιήματος έκ
τών πολλών, άτινα άπό τοΰ ιε' αιώνος έκυκλοφοροΰντο εϊς όλον τόν Έλληνι-
σμόν1). Ή εΰρεσις τοΰ νεωτέρου τούτου άσματος παρέχει τήν δυνατότητα νά
παρακολουθήσω μεν πώς ενδεχομένως έξ αρχικού έρωτικού μετ' αλφαβητικής άκρο-
σπχίδος ποιήματος προήλθον μικρότερα στιχουργήματα ή καί δίστιχα, μή διατη-
ροϋντα πλέον ίχνη τής προελεύσεώς των. ("Ιδ. κυρίως στίχ. 21 : 'Ωμέγα τελειώνω —
Όϊμένα εγώ τελειώνω). „· , "ν

y ' ' m Λ.

/.·>- :

Δ'

{. xr 1 Δεν εχω νου μήτε καιρό αν&ι τής ομορφιάς

và βάλω λόγια và σου ειπώ εκ βά&ο(ν} τής καρδία?\&

2 "Εχασα νου και λογικά, εχω πολλές λακτάρες

ή εν&ύμησή σον, μάτια μου, φέρνει μου λιγωμάρες.

3 "Ας τάξω ό κακορρίζικος πώς δεν σ' είδα ποτές μου
κι' εν α κερί εκράτησα κ εκείνο τό σβησές μου.

4 'Αγάπη μου προσερινή, παντοτινή μου ελπίδα,
σώνει σου σε οτι με ήφερες τουραγνισμένη μοΐρα.

') Φαίνεται οτι τό στιχουργικόν τοΰτο είδος—είτε ή θ ικοδιδακτ ικοΰ είτε έρωτικοΰ
περιεχομένου — ήτο άγαπητόν εν Ζακύνθφ. "Ιδ. Ν· Κατραμή, Φιλολογικά ανάλεκτα Ζακύνθου.
Έν Ζακύνθφ 1880, σ. 194 - 95. (Πρόσθες καί Φ. Μπουμπουλίδον, Παρατηρήσεις είς μεσαιωνι-

*όν κείμενον, 'Αθηνά, τόμ. ΝΘ' (1955) σ. 236 κέξ.). Φ. Κ. Μπουμπουλίδον, Επτανησιακά στι-
χουργήματα έξ άνεκδότου κωδικός. Ένθ' άν., σ. 62-63, 69 - 71.
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Φαίδωνος κ. μπουμπουλιδου

Ζαχαροκάντιο ζυμωτή, κουλούρα με τήν πάστα,
φεγγάρι μου λαμπρότατο, άπάνου άπου ουλα τ' αστρα.
Νά 'χαν τά στήθη μου <γυ>αλί, να κοιτάς τήν καρδιά μου
ν à είναι μαύρη, ολόμαυρη γιά λόγο<υ> σου, κυρά μου.
Αεν δύνεται χειρότερο οχ τήν άποχωρισία
δτι và εχγι αν(θρωπ)ος αγάπη είς τήν καρδία.
Πρέπει và εχη υπομονή σαν που πατούν το χώμα
κι εκειο πονει και δεν μιλεί γιατί δεν εχει στόμα.
Μεταστραφήκαν οί χάρες σε ·θλϊψες μιαν ημέρα
κι εχάθηκεν ή αγαπά) 'ς τ à νέφη, 'ς τον άγέρα. |[
Σε ευχαριστώ κατά πολλά ρητορικά κεφάλι
'ς τά λόγια τά αρχοντικά που ματαγράφεις πάλι.
Πάλε σου το ξαναμηνώ, πάλε 'ς το ξαναλέω,
που ή καλωσύνη σου ή πολλή σε φέρνει είς κάποιο χρέο[ς■]■
Δε φτάνον οι χρόνοι τοϋ νοδς διά và περιγράΐ)>α)
τες χάρες σου τες άμετρες, καλά và τζϊ λογιάσω.
"Εχεις δυο μάτια ολόμαυρα ζαχαροζυμωμένα
πού κάνον τά πικρά γλυκά και τ αγρία ημερωμένα.

Θωρείς τ αστέρια τ' ουρανού τήν λαμπηράδα πού εχον ;
Τά μάτια σου, πολυαγαπέ, πλέο παρά αυτά ξετρέχου.

"Εχεις μ là μύτη τορνευτή τοΰ έρωτος κοντύλι
όπου σκεπάζει αξιόπιστα το κοραλένιο αχείλι.
Λογιάζεις κ είναι κόκκινο, πορφύρι δεν το φτάνει
και πάσα ρόδο 'μπρος σ αυτό τήν ομορφιά τήν χάνει.
Εϋτδ τδ στόμα τδ γλυκό με νέκταρ τό ποτίζον
και άπαντες καλορρίζικοι όπου τδ άναντρανίζου.

"Οντας μιλής κι' δντας γελάς φαίνεται τδ λογάρι'
'πδ μέσα άπδ τδ στόμα σου πυκνδ μαργαριτάρι.

Μά 'σαι ψηλός, μά 'σαι λιγνός καί λιανοκοτζαλάτος,

και άπδ τά νύχια ώς τήν κορ[υ]φήν δλο αρχοντιές γεμάτος.

' Ομπρός σον ήλιος δ λαμπρός τδ φως τον ΰέλει χάσει
κι οΐ ουρανοί ϋ·ά μαυρισ·&οΰ κι ή γή ΰ·ε và χαλάση.
'ει'ρο [| 16j προς αντο [|
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Τά ανωτέρω δίστιχα έχουν γραφή καταλογάδην επί φύλλου χάρτου σχήμ.
9.5 Χ 21 εκ. μ., σητοβρώτου καί λίαν έφθαρμένου, ύπό διαφόρων δέ χειρών έν
έκατέρςί τών όψεων τού φύλλου (Συλλογή Μαρίνου Σίγουρου). Έν τέλει σημειοΰ-
ται: 11 Ν/βρ. 1801». Ό αριθμός αναφέρεται ασφαλώς είς τά καταγραφέντα
δίστιχα τής δευτέρας σελίδος1).

Θεωρώ πιθανόν ότι τά δίστιχα ταύτα άποτελούν δύο ενότητας: Ή πρώτη
αποτελεί έκφρασιν παραπόνων άποχωριζομένου έραστού, ένφ ή δευτέρα ανήκει
εις τήν γνωστήν ώς «'παινέματα άγαπητικοΰ» κατηγορίαν τών έρωτικών στιχουρ-
γημάτων. "Ισως δέ τά ανωτέρω δίστιχα άντεγράφησαν καί έξ έτερων χειρογράφων.

Χαρακτηριστικόν πάντως καί άξιον σημειώσεως είναι ότι τά δίστιχα 3, 10
καί 20 απηχούν στίχους έργων τής κρητικής λογοτεχνίας καί μάλιστα έκ τών λίαν
διαδεδομένων έν Έπτανήσφ καί δή καί έν Ζακύνθφ κατά τόν ιη' αιώνα.

Ούτω τό ύπ' αριθ. 3 δίστιχον αντιστοιχεί πρός τούς επομένους στίχους τής
«Θυσίας τού Αβραάμ» (401 -402):

Κι ας τάξω, δεν το γέννησα μήδ' είδα το ποτέ μον,
μά 'ναν κερϊν αφτονμενο έκράτονν κ' ήσβησέ μον1).

Τό ύπ' άριθ. 10 δίστιχον άντιστοιχεΐ έννοιολογικώς πρός τούς στίχ. Ε, 59-60
τού «Ζήνωνος»8), Γ 1 - 2 τής «Έρωφίλης»''), καί Ε 755-6 τού «Έρωτοκρίτου»0).
Τό δίστιχον τέλος ύπ' άρ. 20 αντιστοιχεί σχεδόν άπολύτως πρός τούς στίχους
Γ' 527-528 τοΰ «Γύπαρι» :

' Ομπρός ό ήλιος ό λαμπρός τό φως τον ϋ·έλει χάσει
κ' οι ονρανοι ΰέλου χα&ή κ' ή γής ΰέλει χαλάσει).

'Αλλά καί ό β0? στίχος τοΰ ύπ' άριθ. 4 διστίχου μέ τήν έν αύτφ παρατηρου-
μενην έπίτασιν τής αυξήσεως (ήφερες) δεικνύει ϊσως κρητικήν έπίδρασιν.

') Τό σύστημα τής σημειώσεως τοΰ αριθμού τών στροφών είς ποιήματα τής παρούσης
περιόδου ήτο σύνηΰ-ες έν Έπτανήσφ.

') "Ιδ. Ή Θυσία τοΰ 'Αβραάμ. Κριτική έκδοσις Γ. Μέγα, άναθεωρηθεϊσα ['Αθήναι
1954], σ. 137, 172. ("Ιδ. καί Έρωτόκριτος Γ' 1395-1396). Πρβλ. καί Ν. Tommaseo, Canti po-
polari..., Ένθ' άν., σ. 462, σημ. 2.

8) "Ιδ. Φ. Κ. Μπονμπονλίδον, Τό πρότυπον τοΰ «Ζήνωνος». Ήράκλειον Κρήτης 1955,

σ. 66.

<) Γ. Χορτάτζη, Έρωφίλη. "Εκδ. Στ. Ξανθουδίδου. Athen 1928, σ 68.
') Βιτζέντζον Κορνάρου, Έρωτόκριτος. Έκδοσις κριτική Στ. Ξανθουδίδου. Έν Ήρα-
χλείφ Κρήτης 1915, σ. 336.

6) Γύπαρις. Κρητικόν δράμα. Πηγαί - κείμενον (έκδ· Έμμ. Κοιαρά). Athen 1940? σ, §11,
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ΦΑΙΑΩΝΟΣ Κ ΜΠΟΥΜΠΟΥΑΙΔΟΥ

Οι ανωτέρω στίχοι είναι έτι ενδεικτικοί τού τρόπου γενικώτερον προελεύσεως
δημωδών στιχουργημάτων έκ κειμένων τής εντέχνου λογοτεχνικής δημιουργίας.

Άλλα καί τά ύπ' άρ. 6 καί 8 δίστιχα εύρίσκω, καταγεγραμμένα, μέ μικράς
παραλλαγάς εις συλλογάς δημωδών ασμάτων. Τό πρώτον φέρεται παρά Fau-
riel, ώς:

Τό δεύτερον έδημοσιεύθη έκ ζακυνθινού έπίσης χειρογράφου ύπό τοΰ Ν. Βέη :

Νά 'χα τά οτήϋη μου ϋαλί, νά 'γλεπες τήν καρδιά μου,
πώς είναι μαύρη κι άλαλη γιά λόγον σον, κυρά μον1).

Πρέπει νά εχω υπομονή σάν πον πατούν το χώμα>
που το πατούν καϊ δεν μιλεί, γιατί δεν εχει στόμα2).

') C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne... Paris 1825, torn. II, σ. 274.

2) Ν. 4· Βέη, Νεοελληνικά δημώδη φσματα εκ χειρογράφων κωδίκων. "Ενθ'άν., σ. 9 (άρ.17).
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