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ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΙΕΛ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 

Ι. 
Τελειώνοντας τά λίγα λόγια μέ τα όποια προλόγισε τή συλλογή του 

Chants populaires de la Grèce moderne, ό Φοριέλ σημείωνε: «Από τότε πού 
ετούτη ή συλλογή ήταν έτοιμη για νά εκδοθεί, συγκέντρωσα υλικό για νά 
βγει καί μια δεύτερη· και θ' ασχοληθώ μέ τήν επεξεργασία πού απαιτεί, 
αν τό κοινό δεχτεί ευνοϊκά τήν πρώτη». Πραγματικά, στον δεύτερο τόμο 
τού βιβλίου, πού κυκλοφόρησε εξι μήνες αργότερα, περιλαμβάνεται ένα 
μικρό δείγμα άπό τό καινούριο υλικό· είκοσιέξι τραγούδια. Στον πρόλογο 
του παραρτήματος αυτού, ό Φοριέλ κάνει ευρύτερο λόγο για τήν καινούρια 
του συλλογή : «Τό περασμένο καλοκαίρι, πού ένα μέρος του [=Απρίλιο¬ 
Ιούνιο τού 1824] τό πέρασα στή Βενετία καί στην Τεργέστη [...] είχα τό 
πρόγραμμα καί τήν ελπίδα νά συλλέξω καινούρια στοιχεία για τή μελέτη 
της σημερινής λογοτεχνίας τής Ελλάδας, καί Ιδιαίτερα για τά δημοτικά 
τραγούδια, πού αποτελούν τό πιο εθνικό καί τό πιο αξιοπερίεργο μέρος της. 
Δέν απογοητεύθηκα. [...] Ετσ ι απόκτησα αρκετά για νά σχηματίσω μια 
καινούρια συλλογή [...] πιο αξιόλογη καί τό ίδιο ενδιαφέρουσα μέ τήν 
πρώτη. Τά κλέφτικα τραγούδια θά αποτελούσαν ένα άπό τά πιο πλούσια 
μέρη αυτής τής καινούριας συλλογής. Μάζεψα πενήντα τουλάχιστον [ . . . ] . 
Ό σ ο για τά τραγούδια πού τά ονομάζω διηγηματικά ή πλαστά, συγκέντρωσα 
όχι μονάχα όμορφα, άλλα καί πολύ περίεργα για τήν ιστορία τής δημοτικής 
ποίησης των Ελλήνων. Συνάντησα επίσης πολλά άπό ένα είδος πού δέν 
είχα ακόμα δείγματα- αφήνω τό πλήθος τών καινούριων αντιγράφων μέ 
τραγούδια πού έχω κιόλας έκδόσεν αντίγραφα πού οί παραλλαγές τους μοΰ 
επιτρέπουν σήμερα νά καλυτερέψω ή νά διορθώσω πολλά χωρία τής πρώτης 
συλλογής μου. [...] "Ωσπου νά μπορέσω νά καταπιαστώ μέ τήν επεξεργασία 
πού χρειάζονται για νά δημοσιευτούν [...] τά τραγούδια πού ανέφερα, ας 
χρησιμοποιήσω τώρα τήν ευκαιρία για νά παρουσιάσω τουλάχιστον με
ρικά . . . »Χ. 

Τελικά ό Φοριέλ, όπως ξέρουμε, δέν έδωσε στή δημοσιότητα τά ανέκ
δοτα τραγούδια πού είχε συγκεντρώσει. Ωστόσο τό υλικό δέν χάθηκε: 

1. Cl. F a u r i e l , Chants populaires de la Grèce moderne, 1, Παρίσι 1824, σ. VI; 
καί 2, 1825, 306 - 7. Πβ. καί τήν ελληνική μετάφραση, Κ. Φ ω ρ ι έ λ , Δημοτικά τραγούδια 
τής Ελλάδος, μτφρ. Α. Χατζηεμμανουήλ, 1956, 3 καί 296. 
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βρίσκεται σήμερα στα χαρτιά τοϋ Φοριέλ πού φυλάγονται στο Institut de 
France ακέραιο σχεδόν2. Γύρω στά διακόσια είκοσι τραγούδια, εφτά ρίμες, 
τριακόσια πενήντα περίπου δίστιχα, έντεκα σχολιασμοί καί εκατόν είκοσι 
μεταφράσεις, άπό τις οποίες τριάντα πάνω κάτω δέν αντιστοιχούν σε κά
ποιο ελληνικό κείμενο. Ολόκληρο δηλαδή τό υλικό, πού μαζί μ' εκείνο 
πού είχε κιόλας εκδοθεί, θά αποτελούσε τη βάση για μια δεύτερη, πιο επε
ξεργασμένη έκδοση. 

Μάλιστα τό υλικό αυτό είναι αρκετά δουλεμένο: ένα μέρος καθώς 
είδαμε έχει μεταφραστεί στά γαλλικά, άλλα καί τά ελληνικά κείμενα έχουν 
υποστεί μιαν επεξεργασία, πού περνάει άπό τρεις βαθμίδες. Πρώτα ή αρχική 
καταγραφή των τραγουδιών —άπό τους Ελληνες πληροφορητές του Φο
ριέλ— καί μιά μετάφραση άπό τον ίδιον. Κατόπιν καθαρογράψιμο —πού 
αποτελεί ταυτόχρονα καί επεξεργασία των κειμένων— άπό τον Φοριέλ 
τώρα, καί δεύτερο χτένισμα της μετάφρασης. Τέλος ή τρίτη βαθμίδα: και
νούριο καθαρογράψιμο σέ αυτοτελείς, δίφυλλες κόλλες. Στην πρώτη σελίδα 
αναγράφεται ό τίτλος, ή κατηγορία καί ή αρίθμηση πού θά έπαιρνε τό τρα
γούδι, στή δεύτερη τό κείμενο, άντικρυστά στην τρίτη ή μετάφραση, καί 
ή τέταρτη μένει λευκή. Ό Φοριέλ είχε έτσι μπροστά του ολοκληρωμένη τή 
«μονάδα» τού τραγουδιού. Μπροστά άπό κάθε τραγούδι —ή ομάδα ομοει
δών τραγουδιών— θά ερχόταν νά ταιριάξει ό σχολιασμός. 

Δέν έχει περάσει βέβαια όλο τό υλικό κι άπ' τά τρία αυτά στάδια. 
Μονάχα δώδεκα τραγούδια έχουν φτάσει στο τρίτο στάδιο καί εκατόν 
εφτά στο δεύτερο- ας σημειωθεί μάλιστα πώς αρκετά τραγούδια σώζονται 
μόνο στο δεύτερο ή στο τρίτο στάδιο- τά πρωτόγραφα έχουν χαθεί ή ίσως 
καί πεταχτεί. 

Ποια ακριβώς τραγούδια θά περιλάβαινε ή δεύτερη έκδοση, μέ ποια 
σειρά καί σέ ποιες κατηγορίες θά τά ταξινομούσε, μάς τό πληροφορούν ορι
σμένοι κατάλογοι τραγουδιών πού βρίσκονται κι αυτοί στο αρχείο. Εφτά 
είναι «μιλητοί», δηλαδή μέ αναγραφή τίτλων ή κατηγοριών καί δύο «βου
βοί», μέ σκέτα νούμερα. Πρόκειται για μιά αφηρημένη επεξεργασία επιλο
γής, προσχέδια της μορφής πού θά έπαιρνε τό βιβλίο. Μέ βάση αυτούς τους 
καταλόγους, τό υλικό σπονδυλώνεται σέ ομάδες, καί όταν θά είχαν φτάσει 

2. Ήδη άπό τό 1909 ό βιογράφος τού Φοριέλ J. Β. G a l l e y , Clαυde Fαυriel, Saint 
Etienne 1909, 288, έκανε λόγο για τά «πολυάριθμα αντίγραφα ελληνικών τραγουδιών πού 
άπόκεινται στά χαρτιά του, στο Institut de France». Πρώτος τά εκμεταλλεύτηκε ô Δ. Α. 
Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς , Ανέκδοτα κείμενα άπό τά κατάλοιπα τού C. Fauriel εκδιδόμενα, 
Λαογραφία 13 (1955) 193 -213, αργότερα ό Μ. I b r o v a c , Clαυde Fauriel et la fortune 
européenne des poésies populaires grecque et serbe, Παρίσι (Didier) 1966, 677-681, δημο¬ 
σίεψε ορισμένες γαλλικές μεταφράσεις κειμένων. Μιά πρώτη συνολική παρουσίαση τού 

νεοελληνικού υλικού πού περιέχουν τά χαρτιά τού Φοριέλ δημοσιεύω στον τιμητικό τόμο 
για τον Baud - Bovy πού θά κυκλοφορήσει σύντομα. 
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όλα τά τραγούδια στο τρίτο στάδιο, θα συγκροτιόταν προοδευτικά τό σώμα 
γιά τό τυπογραφείο. 

Οί δύο πρώτοι κατάλογοι είναι γραμμένοι πλάι πλάι. Ό πρώτος φέρει 
δεκαπέντε ανόμοιους τίτλους, ό δεύτερος αποτελεί προφανώς μια πρόχειρη 
απογραφή τού συνολικού υλικού πού κάποια στιγμή είχε στα χέρια του ό 
Φοριέλ. 

[Κατάλογος άρ. 1 Αρχείο Φοριέλ, φακ. 2335 άρ. 1387. Κατάλογος άρ. 2. ό.π.] 

La langue de Jean. 7. M. Voutier 
Le lit dans la cour. 25. domestiques 
La ressurection. 20. pièces rimées 
La Passion. 15. romanesques 
St. Basile. 34. diverses de rebut 
Kartzianis. 42. Klephtiques 
Andronicus. 5. Sur la guerre actuelle 
La princesse dans sa frégate. 15. historiques 
Le mariage en pays étranger. 5. diverses rédactions 
La dinde enlevée. 5. en grec ancien 
La dance de Paxos. 14. fragments ou pièces 
Vinterrogatoire maternel 15. 
La belle soeur. 202 
Marioletta. distiques 
Androutzos. 

(15) 

Τά δώδεκα άπό τά δεκαπέντε τραγούδια τού πρώτου καταλόγου είναι 
ακριβώς εκείνα πού βρίσκουμε νά έχουν φτάσει στο τρίτο στάδιο τής επε
ξεργασίας, ενώ γιά τά υπόλοιπα τρία, τόν Χαρζιανή, τόν Ανδρόνικο και τό 
L'interrogatoire maternel συναντάμε ολοκληρωμένους σχολιασμούς· μάλιστα 
είναι οί μόνοι σχολιασμοί πού δέν αντιστοιχούν σε κανένα κείμενο, ενώ 
οί άλλοι οκτώ αντιστοιχούν σε τραγούδια πού έχουν φτάσει στο τρίτο στάδιο. 
Για τόν Χαρζιανή καί τόν Ανδρόνικο άλλωστε έχουμε τά κείμενα, καί 
ξέρουμε πώς τά είχε κάποτε κι ό Φοριέλ3. Δέν χωρά αμφιβολία πώς οί δύο 
αυτοί κατάλογοι είναι γέννημα μιας στιγμής που ό Φοριέλ αποφάσισε νά 
δεί «πού ακριβώς βρισκόταν» καί λογάριασε άπό τή μια τά τραγούδια πού 
είχε έτοιμα κι άπό τήν άλλη τό υλικό πού είχε συγκεντρώσει. 

Υπολογισμοί των περιεχομένων τής δεύτερης έκδοσης πρέπει νά είναι 
καί οί δύο «βουβοί» κατάλογοι. Ό πρώτος (φακ. 2335 άρ. 1519) φέρει δύο 
στήλες μέ αριθμούς (ή πρώτη : 15, 42, 25, 34 καί ή δεύτερη : 23,14, 5, 4, 42, 
25,16, άπό κάτω τό άθροισμα τους 129). Στή σκέψη αυτή μας οδηγεί ό 

3. Ε. L e g r a n d , Trois chansons populaires grecques, Παρίσι 1870 καί Σ π. Ζ α μ 
π έ λ ι ο ς , Πόθεν ή κοινή λέξις τραγουδώ, 1859, 37. 
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άρ. 42, πού υπάρχει καί στις δύο στήλες : αντιπροσωπεύει προφανώς τά 
«κλέφτικα» όπως φαίνεται καί άπό τόν δεύτερο κατάλογο. Ό ίδιος αριθμός 
άλλωστε υπάρχει καί στον τίτλο ενός «πουκάμισου» κλέφτικων τραγουδιών 
(φακ. 2335 άρ. 1609). Οι υπόλοιποι αριθμοί δέν είναι εύκολο —ούτε καί απα
ραίτητο— να ταυτιστούν ωστόσο ό άρ. 34 πού συναντάμε στην α' στήλη 
αντιπροσωπεύει ίσως τά «34 de rebut» ( = για πέταμα) τού δεύτερου κατα
λόγου. 

Ό δεύτερος βουβός κατάλογος (φακ.2335 άρ. 1740) είναι γραμμένος 
στο κάτω μέρος ενός πουκάμισου πού φέρει τόν τίτλο «Historiques diver
ses 24». "Εχει μία στήλη μέ αριθμούς (ως έξης: 24, 26, 29, 52, 55 και το 
άθροισμα τους 186) καί πλάι δύο ενδείξεις: «diverses» καί «Souliotes» 
πού δέν αντιστοιχούν ακριβώς σε κανέναν άπό τους αριθμούς. 

Ό επόμενος, τρίτος μιλητός, κατάλογος αναφέρεται στην εσωτερική 
οργάνωση τών κλέφτικων τραγουδιών. 

[Κατάλογος άρ. 3. φακ. 2335 άρ. 1362β. 
Persécutions — Sommations αυx Klephtes 
1 . persécutions — sommations — etc. 

2 . Combats — Victoires. 
3 . Défaits, revers — trahisons. 
4 . Enterprises-expéditions-usages des Klephtes-aventures singulières. 

Σημ. Στον άρ. 2, μετά τή λέξη combats ό Φοριέλ εϊχε γράψει αρχικά défa i ts καί υστέρα 
το διέγραψε. Στή β' όψη του φύλλου σημείωσε τά έξης : 

1. Sommations αυx klephtes . 
Les uns se soummettent . D ' αυtres se re t i ren t dans les montagnes, résolus de se défendre, 

ou de ne pas céder. 

Ό τέταρτος κατάλογος αναφέρεται στα «οικειακά» (domestiques) τρα
γούδια: 

[Κατάλογος αρ. 4. φακ. 2335 άρ. 1393 β.] 
St. Basile. 
La passion. 
St Lazare. 
Cinq Chansons d'étrenne. 

Chanson de l'hirondelle. 

Trois Ballades, 

huit chansons de noce, 

six chants de berceau, 

un chant de départ. 

2 fragments de myriologue. 

en tout 29 morceαυx 

Τά τρία πρώτα τραγούδια, καθώς καί τό προτελευταίο, περιλαμβάνονται 
σ' εκείνα πού είχαν φτάσει στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας- ξέρουμε 
λοιπόν ποια ακριβώς είναι (βλ. φακ. 2335 άρ. 1482 - 3, άρ. 1477 - 9, άρ. 
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1475 - 6, καί αρ. 1487 bis - 89). Αντίθετα, δέν μπορώ νά εντοπίσω ποιες 
ακριβώς «μπαλάντες» είχε στον νου του ό Φοριέλ γράφοντας τόν κατάλογο 
αυτό- τό ίδιο συμβαίνει —αν καί έδώ δέν έχει τόση σημασία— καί για τις 
υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή τά τραγούδια τού αγερμού, τά γαμήλια, τα νανα¬ 
ρίσματα. Για τό τραγούδι τής χελιδόνας εκτός άπό τήν παραλλαγή πού 
είχε δημοσιέψει, είχε στή διάθεση του καί μια δεύτερη (φακ. 2335 άρ. 
1571.8), πού τήν προτίμησε μάλιστα στα μαθήματα τής Σορβόνης4. Τά απο
σπάσματα των μοιρολογιών πρέπει νά είναι τά ίδια πού είχε καί ή πρώτη 
έκδοση. 

Ό πέμπτος κατάλογος διαφέρει άπό τους υπόλοιπους· τά τραγούδια 
υποδηλώνονται μέ τόν πρώτο στίχο, καί αναφέρονται σέ «σύγχρονα Ιστο
ρικά γεγονότα», τής επανάστασης ή λίγο προγενέστερα. Ωστόσο δύσκολα 
μπορούμε νά θεωρήσουμε πώς πρόκειται για —έστω καί πρόχειρο— λο
γαριασμό αυτής τής κατηγορίας· θά ήταν εξαιρετικά λειψή τότε. Σημειώνω 
πώς ή θέση του στο αρχείο είναι κάπως απομακρυσμένη άπό τους υπόλοι
πους καταλόγους, καί πώς τά στοιχεία πού τόν αποτελούν τόν διαφορο
ποιούν ίσως καί χρονολογικά, όπως θά δούμε παρακάτω, άπό τους υπό
λοιπους. 

[Κατάλογος άρ. 5. φακ. 2336 άρ. 634.] 

Ρουσσωτπασσας κ[αί] Μέρπασσάς κ' όλοι Αρβανίταις — 
Δύο τουρκοπούλαις πήρανε, ταις εύμορφαις του κόσμου — 
Τρεις περδικουλαις κάθουνταν ψηλά 'σ τα Λειβαδίτζια — 
πολλαίς μανούλαις θλίβονται κι όλαις παρηγοριούνται — 
πουλάκι αναστέναξε 'σ τον αγιον Νικόλα — 
διαβάτε απ' τήν Μονεμβασίαν απ' το παλιοκαστρίτζι — 
Ακούσατε τι γίνηκε τούτο το καλοκαίρι. 

Να ήμουν πουλί νά πέταγα, νά πήγενα τού 'ψήλου 
Να ήμουν πουλί να πέταγα, να πα 'σ το Μισολόγγι.— 
απόψε είδα 'σ τον ύπνο μου 'σ τον ύπνο που κοιμούμουν 
ήλθ' απ' τά μέρη τής Φράγγιας ένας άνδρειομένος 
Εις μιαν ραχούλα εστήκονταν περιλυπαις μαννάδαις — 
ο Ίμπραίμης κίνησε να πάγη 'σ το Μισολόγγι.5 

Οί τελευταίοι δύο κατάλογοι, ό έξι καί ό εφτά, είναι ομόλογοι μεταξύ 
τους. Ό έξι περιλαμβάνει τά κλέφτικα καί τά Ιστορικά- στή δεύτερη αυτή 

4. I b r ο ν a c , ό.π., 444. 
5. Οί δεκατρείς αυτοί στίχοι αντιστοιχούν είτε σέ τραγούδια πού δημοσίεψε ό 

V ο u t i e r , Lettres sur la Grèce, Παρίσι 1826, 194, 212, 198, 220 (αντίστοιχα τό τέταρτο, 
πέμπτο, έκτο καί όγδοο) καί ο E d g a r Q u i n e t , De la Grèce moderne, Παρίσι 1830, 
443 καί 138 (τό ένατο), είτε σέ τραγούδια πού βρίσκονται στο αρχείο Φοριέλ (φακ. 2335 
άρ. 1578.3, καί 2336 άρ. 250.4, 207.9, 247, 646, 646.3, 647.2, 645). Τά τέσσερα τελευταία 
μάλιστα δέν είναι δημοτικά, παρά του Γ. Τερτσέτη. 
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ομάδα σταματά χρονολογικά στα Σουλιώτικα —δέν περιέχει τραγούδια της 
επανάστασης— ό εφτά αναφέρεται στα «πλαστά» (romanesques). Καί οι 
δύο είναι εξαιρετικά αναλυτικοί καί πλήρεις, έχουμε μπροστά μας κάτι σαν 
τελειωτικά περιεχόμενα, όχι πια απλούς υπολογισμούς. Ωστόσο δέν κα
λύπτουν ολόκληρη τήν ύλη, λείπουν τά «οικογενειακά» τραγούδια, πού 
όμως αντιπροσωπεύονται από τόν τέταρτο κατάλογο. Ισως λοιπόν οι κατά
λογοι έξι καί εφτά να αποτελούν ένα βήμα πιο προωθημένο στην πορεία τού 
προγραμματισμού, νά αντικατέστησαν δηλαδή μερικότερους καί πιο πρό
χειρους καταλόγους, όπως λ.χ. είναι ό τέταρτος. 

Θεώρησα σκόπιμο νά συσχετίσω τους δύο αυτούς καταλόγους μέ το χειρόγραφο 
υλικό. Μέ πλάγια στοιχεία αποδίδεται ό καθαυτό κατάλογος τού Φοριέλ, μέ ό ρ θ ι α 
οι δικοί μου συσχετισμοί. Πρώτον αριθμώ τά τραγούδια κατά κατηγορίες, ακολουθεί ό 
τίτλος τού Φοριέλ, στον όποιο προσθέτω, μέσα σέ παρένθεση, τήν παραπομπή στην πλη
σιέστερη παραλλαγή τού τραγουδιού πού παρέχει ή συλλογή τού Passow (Λιψία 1860) 
της Ακαδημίας Αθηνών (Ελληνικά δημοτικά Τραγούδια, 1, Αθήνα 1962) τέλος τού 
Αραβαντινού (Συλλογή Δημωδών ασμάτων τής Ηπείρου, Αθήνα 1880). Αν τό τραγούδι 
έχει εκδοθεί άπό τόν Πετρ(όπουλο), Λαογραφία, ο.π., παραπέμπω εκεί. Στον P(assow) 
παραπέμπω στην αρίθμηση τών τραγουδιών, στην Ακ(αδημία) καί τόν Αραβ(αντινό) 
στις σελίδες. Ακολουθούν έξι διαφορετικές στήλες, όλες προσθεμένες άπό έμενα: στην 
πρώτη σημειώνεται ή παραπομπή στην έκδοση τού 1824 - 25, όταν τό τραγούδι προέρχεται 
άπό αυτήν κι όχι άπό τά ανέκδοτα χειρόγραφα. Ό πρώτος αριθμός δηλώνει τόν τόμο, 
ό δεύτερος τή σελίδα. Ένας αστερίσκος πριν άπό τή στήλη φανερώνει πώς μέ τόν ίδιο 
τίτλο υπάρχει καί διαφορετική παραλλαγή ανάμεσα στα επεξεργασμένα τραγούδια, ώστε 
δέν ξέρουμε ποια άπό τις δύο θά επέλεγε τελικά ό Φοριέλ. Στις επόμενες στήλες ή παρα
πομπή γίνεται στο χειρόγραφο υλικό. Όλοι οί τριψήφιοι αριθμοί προέρχονται άπό τόν 
φακ. 2336 καί όλοι οι τετραψήφιοι άπό τόν φακ. 2335. Οταν μετά ακολουθεί τελεία καί 
δεύτερος αριθμός, τότε ό πρώτος δηλώνει τό πρώτο φύλλο ενός τετραδίου καί ό δεύτερος 
τήν εσωτερική (δική μου) αρίθμηση τών κειμένων μέσα στό τετράδιο. Στή δεύτερη 
λοιπόν στήλη σημειώνεται ή πρώτη καταγραφή τού τραγουδιού πού έχει γίνει άπό τόν 
συλλέκτη κι όχι άπό τόν Φοριέλ — στις ελάχιστες περιπτώσεις πού δίνονται δύο νούμερα, 
σημαίνει πώς κάποιο άλλο χέρι έχει καθαρογράψει τό κείμενο. Στην τρίτη στήλη ση
μειώνονται τά κείμενα πού έχει καθαρογράψει ό Φοριέλ — όσα έχουν φτάσει στή δεύ
τερη επεξεργασία δηλαδή. Στην τέταρτη οί μεταφράσεις τών κειμένων — δύο αριθμοί 
σημαίνουν διπλή μετάφραση. Ορισμένα τραγούδια τής πρώτης έκδοσης έχουν ξαναμετα¬ 
φραστεί, όπως φαίνεται άπό αυτή τή στήλη. Στην πέμπτη σημειώνονται οί ελάχιστοι 
ολοκληρωμένοι σχολιασμοί, καί στην έκτη τά κείμενα πού έχουν φτάσει στην τρίτη, 
τελειωτική επεξεργασία. Οπου σέ μερικές περιπτώσεις αντί για νούμερο σημειώνε
ται Ibr., Legr. ή Presle, τότε ή παραπομπή είναι αντίστοιχα στα μαθήματα τού 
Φοριέλ πού εξέδωσε ό Ibrovac, στον Legrand, ö π., ή στα χαρτιά τού Brunet de 
Presle (βλ.π.κ.). 

Πρέπει νά προσθέσω πώς ή ταύτιση τών τίτλων μέ τά κείμενα τών χειρογράφων 
έγινε μέ βάση ορισμένους υπολογισμούς, επομένως είναι πιθανό νά υπάρχουν σφάλματα 
— άλλωστε σέ μερικές περιπτώσεις δέν κατάφερα νά ταυτίσω τόν τίτλο. Βασική αρχή 
προκειμένου νά θεωρήσω πώς ενα κείμενο αντιστοιχεί μέ κάποιον τίτλο, στάθηκε ό βα
θμός επεξεργασίας του άπό τόν Φοριέλ. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

215.6 1620 1371 
642.4 1621/1629 1370 

1369 
1576.2 

215.7 

207.3 
215.8 
189.3 
215.5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

[Κατάλογος άρ. 6. φακ. 2335 άρ. 1 7 4 0 - 4 1 . 
ΕΚΔ 

Chants Kleftiques 
1ère section Kleftes dans leurs limèris¬ 
leurs relations entre eux-leurs moeurs-leurs exercices. 
La leçon de Toskas. [P. 21] 
αυtre leçon des Toskas. [P. 22] 
La leçon de Nannos. [P. 30] 1,78 

Le Klephte bien protégé {Vlako-Sterghios.) [ - ] 
Adieux du Klephte à son compagnon [P.152] 1,50 
Souhaits de Jotis blessé. [P. 119] 1,62 
Apologie de Zacharias. [P. 78] 1,76 
Vengence Klephtique sur un papas. [ - ] 
Christos - Milionis. [P. 1] 1,4 
Les trois dames turks-prisonnières. [ - ] 
Skylodimos et son frère. [P. 107] * 1,150 
Conseil d'un capitaine à ses Pallikares. [P. 52] 
L'aigle refugié sur le mont οιympe. [P. 131] 
La mort de Nicolas. [P. 171] 2,330 
Les pallikares mal traités. [P. 172] 2,336 
Le mariage de Georges. [ - ] 
Imprécation contre un Klephte. [P. 451] 
Lettre des Klephtes du Valtos. [P. 139] 1,84 
L'oiseαυ de mer et l'oiseαυ de Montagne. [P. 496] 
Mort de Beve. [P. 184] 
L'Olympe et leKissavo en querelle.[P.131] 
La fille Klephte. [P. 176] 
La voix du tombeαυ. [P. 149] 
La noce du fils de Zidros. [P. 16 a] 
La mort du Zidros [P. 16 b] 
La tombeαυ du Klephte. [P. 105] 

(26 pièces) 

Klephtes en guerre ouverte avec les Pachas. 

Combats, victoires-revers. Aventures singulières. 
Sommation αυx klephtes. [P. 51] 
Les Klephtes soumis.[Πετρ. ό.π.194.1] 
Détresse de Klephtes. 
Résolution de Sterghios. [P. 54] 
Les deux cerfs du mont-Olympe. [P. 502] 
Intrigue de Ghiakos [P. 53] 
Victoire de Boukovallas. [P. 3] 
αυtre victoire du même. [P. 8] 
Victoire de Stathas. [P. 14] 
Kitzos et sa mère. [P. 26] 
Jotis trahi. [-] 
Androutzos. [P. 47] 
id. [P. 34] 

id. [-] 

α΄ΣΤΔ β' ΣΤΔ ΜΤΦ ΣΧΛ. γ' ΣΤΔ 

1636 

1618 

1633 

1,38 

2,402 
*1,68 
*1,70 

215.34 
207.1 

215.17 
214.1 

215.4 

207.7 
1578.1 

214.1/215.41 

1631 
1603 

1638 
1634 

1626 

1699 

1698 
1330 
1697 
1331 
1332 
1333 
1334 
1697 
1335 
1695 
1336 
1694 
1328 

1338 
1340 

1522 1693 
1341 / 1534a 

1342; 

1,124 1700/1362 
647a/1579 1370 

1,128 
207.2 1632 1367 

1,26 1703 
*1,12 1557.2 1358 

251.1 1623 1708 
1,14 1704 
*1,98 1570 1357 

215.26 1617 1343/1707 
1,114 1710 

215.12 1356 559 
250.2 1616 1708 

1472 
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15 Kaliakoudas. [Ρ. 57] 
16 Nikolas Tzouvaras trahi. [Ακ. 188] 
17 Songe de Dimos. [P. 73] 
18 mort de Dimos. [P. 105] 
19 Skaltzoulas et Vakopoulo, leur der

nière commission. [-] 
20 captives grecques délivrés par les Kle¬ 

phtes. [Ακ. 261] 
21 Ghiannis fait Armatole. [Ακ. 231] 
22 Colocotronis dénoncé. [-] 
23 Mort de Georges Colocotronis. [-] 
24 Klephtes rançonnés. [Πετρ. δ.π. 194.2] 
25 Le Klephte parrain. [P. 58] 
26 Tzelios en plaine. [Πετρ. δ .π . 195] 
27 Zoulkas en plaine. [P. 182] 
28 la soumission mal acceuilie. [Ακ. 198] 
29 Stamatakis justifiant son Protopallikare.[-] 
30 Résistance de Liakos. [P. 88] 
31 mort de Liakos. [P. 89] 
32 La femme de Liakos délivrée. [P. 85] 
33 Pliaskas. [P. 116b] 
34 Niko Tzaras à Pravi. [P. 78] 
35 αυtre. [P. 80] 
36 La mort de Niko Tzaras. [P. 79] 
37 Ghiphtakis et sa mère. [P. 61] 
38 Diplas. [P. 92] 
39 La mort de Veli Ghékas. [P. 74] 
40 La mort de Katzantonis. [P. 95] 
41 La mort de Lepeniotis. [P. 103] 
42 Les deux Klephtes decouragés (Nikolas 

et le Mαυre.) [P. 114] 
43 Résistance de Gouras et de Siaphakas. [-] 
44 Le triste message. [P. 66] 
45 George Thomos. [P. 113] 
46 Les frères Lazos. [Πετρ. δ.π. 195] 
47 Les femmes de Lazos. [P. 122] 
48 Rencontre facheure. [-] 
49 mort de Ghiakovakis [-] 
50 Surprise et resistance d'Alexandre. [P. 136] 
51 Issouf Arabe et Zacharakis. [P. 62] 
52 lotis mourant. [P. 119] 1,62 

54+26=80 

ΕΚΔ α΄ ΣΤΔ β΄ ΣΤΔ ΜΤΦ 
1,108 245.6 1630 1355 

Presle 1354 
1,44 1353 
1,56 

ΣΧΛ. γ' ΣΤΔ 

189.2 1715 

207.11 1624 1352 
251.5 186 1767 
Presle 1768 
Presle lbr. 
245.2 1622 1716 

1,144 [1717] 
245.7 1615 1351 
151.6 1637 1350 
215.43 191 1718 

243.7/215.15 1635 1349 
»1,134 1512/1610 
2,318 1348 
1,138 
1,32 
1,192 1723 

*1,194 250.1 1513 
1,196 
1,20 1725 
1,158 1727 
1,172 1730 

207.10 1612 
215.10 190 1729 

245.9 1610 1728 
251.3 1639 1731 

2,334 1732 
2,324 1733 

1628 1614/1627 1734 
245.1 1619 1735 

1736 
1611 1737 

1576.3/1569 1455 1738 
251.9 1556 1739 

Chants historiques divers 
1ère section. Sur les événements de la vie Privée. 
1° La fille juive convertie. [Ακ. 461 Β] 
2° La biche et le soleil. [P. 398] 2,84 

1755 
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ΕΚΔ α' ΣΤΔ β ΣΤΔ ΜΤΦ ΣΧΛ. γ΄ ΣΤΔ 

3° Les fils d'un archonte tué par son cheval Presle 1754 
4° La femme de Constant. [P. 454] 2,72 1753 
5° Le someil du pallikare. [P. 597] *2,162 1560 1752 
6° La mort de Phrosyne. [Πετρ. ό.π. '. 200] ! 215.22 1524 1751 
2e Evénements publics 

1 1° La prise de Constantinople. [P. 194] 2,340 1750 
2 2° Habib a Parga. [Πετρ. ό.π. 199] 1522.3 1749 593 
3 3° Lamort de Kyritzos Michalis.[Ρ.178] 1,212 1748 
4 4° La belle lavandière. [P. 447] 1,396 1747 
5 6° La mort de Sanbardounias. [Πετρ . ό.π. 202] 215.38 1525 1745 
6 5° Les Albanais à Anapli. [P. 200] 1,220 
7 9° La prise de Gardiki. [P. 219] *2,12 215.3 1559 1744 
8 8° La mort d'Ariph Aga. 2,358 1536 

9-17 Neufs chants Souliotes. 1 1578.3/1569 1365/1756 
2 243.5/215.19 1757 
3 1,288 1758 
4 1,284 1759 
5 1,296 1760 
6 1,298 1761 
7 1,300 1762 
8 1,302 1763 
9 245.10 192 1548b/1764 

10 2,346 1765 
en tout 23 pièces 

[Κατάλογος άρ. 7. φακ. 2335 αρ. 1668.] 

Romanesques 

A Lyriques. 
1 De départ ou d'absense. 

1 Je projette une fois. [P. 320] 2,196 
2 Les noisettiers et la liberté. 198/1669 
3 Le départ de l'hôte. [P. 325] 2,126 
4 Plaindre fìliade. 
5 La mαυvaise mère. [P. 343] *2,202 1583.4 187 1558 
6 La mère Moréate. [P. 350] 2,188 
7 La reconnaissance. [P. 443] 2,422 1769 

2 Myriologues. 
1 Le refus de charon. [P. 409] 2,228 
2 La mére de charon. [P. 408] 1563 639 1574 
3 La voix du tombeau. [P. 149] 2,402 

3 Erotiques 
1 La perdrix echappée. [P. 493] Ibr. 

2 Jeannette et langouret. [P. 577 a] 2,160 1672 

3 Conseils d'une belle à son ami. 
4 La fillette et le sous-diacre [P. 582] 2,416 1670 
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ΕΚΔ α' ΣΤΔ β' ΣΤΔ ΜΤΦ ΣΧΛ. γ'ΣΤΔ 

5 Le retour 2,422 1769 
6 Imprécations d' un amant [P. 556] 2,414 
7 L'oiseau de passage et la perdrix 
8 aubade [P. 562] 2,148 
9 autre aubade 1102.5β/215.38β 1516 

10 Les petits signes sur la joie à vendre. [P. 534] 1676 
11 La demoiselle et la Bergère [Αραβ. 170, άρ. 257] 1677 
12 La brodeuse mélancholique [Αραβ. 255 άρ. 230] 1678 
13 Les témoins de l'amour [P. 557] 2,416b 
14 La cruce cassée [P. 551] 2,412 1679 
15 Le petit oiseau prisonnier 1680 
16 Les deux jardiniers 1681 
17 Imprecations d'une jeune fille [P. 451] *2,176 1606 1529 
18 Idem [P. 452] 1607 1682 

en tout 28. 

Β Narratives 
1 Le Turk converti par amour [P. 587] 1102.12β 1690 
2 La belle Soeur [P. 466] 1689 183 1429 
3 La fille juive et la perdrix [P. 495] 2,392 
4 La religieuse sur le grand chemin [P. 580] 207.6 1688 
5 Le pont fendu [P. 508] 2,390 
6 Le lit dans la cour 
7 La langue [P. 463] 
8 Les deux jeunes grecs et la dame 

Turque [P. 289] 2,70 
9 Ghiannis et l'esprit [P. 508] 2,390 

10 La princesse dans sa frégate [Ακ. 471] 1102.2 
11 Khartzianis et Arété Legr. 
12 L'épouse infidèle [P. 461] 2,370 
13 Manuel et le janissaire [P. 460] 2,132 
14 Le marriage impromptu [P. 438] 2,376 
15 La reconciliation imprevue [P. 437] 2,380 
16 La fille d'Amourgos [P. 476] *2,98 1562 
17 Les deux frères [P. 488] 2,120 
18 Eugènie et charon [P. 415] 207.5 1604 
19 Charon et la jeune fille [P. 417] 2,112 
20 Le voyageur et la belle Boulgare [P. 480] 1608 1658 
21 Vevros et son cheval [P. 158] 2,134 1683 
22 Andronicus et ses deux fils Legr. [1784] 1359 1778 
23 Charon et le Berger [P. 431] 2,90 
24 L'enlevement [P. 439] 2,140 
25 Le voyage nocturne [P. 517] 2,406 
26 Le matelot [P. 391] 2,104 

28+26=54 

24+27+04= 105 

1687 183 1480 
183 1431 

1686 

1403 

1685 182 1484 
1650-3 561 
1654 

1684 

1655 

1656 

Ibr. 
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Από τό αρχείο τού Φοριέλ λοιπόν, όπως σώζεται σήμερα, μπορούμε 
νά αποκαταστήσουμε τό σχήμα πού θά έπαιρνε ή δεύτερη έκδοση, αν έφτανε 
στο τυπογραφείο : 

Μέρος Ι. Κλέφτικα τραγούδια [78 κείμενα] 
Α. Οι κλέφτες στά λημέρια τους — οί αναμεταξύ τους σχέσεις — τα ήθη 

τους — οί ασκήσεις τους [26 κείμενα] 
Β. Οί κλέφτες σέ ανοιχτό πόλεμο μέ τους πασάδες. Μάχες, νίκες, συμφορές, 

ξεχωριστές περιπέτειες [52 κείμενα. Ωστόσο ό Φοριέλ τά λογάριασε 
λάθος σέ 54] 

Μέρος II. Ιστορικά τραγούδια διάφορα [περισσότερα άπό 29 κείμενα] 
Α. Για περιστατικά τής ιδιωτικής ζωής [6 κείμενα] 
Β. Για περιστατικά τής δημόσιας ζωής [23 κείμενα] 
Γ. Τραγούδια τής επανάστασης [δέν βρέθηκε κατάλογος] 

Μέρος III. Πλαστά [54 κείμενα] 
Α. Λυρικά: α) τού μισεμού ή τής ξενιτιάς [7 κείμενα] 

β) του Χάρου [3 κείμενα] 
γ) ερωτικά [18 κείμενα] 

Β. Διηγηματικά [26 κείμενα] 
Μέρος IV. Οικογενειακά [29 κείμενα] 

Α. Λατρευτικά [3 κείμενα] 
Β. Τού αγερμού [5 κείμενα] 
Γ. Χελιδόνισμα [ένα κείμενο] 
Δ. Γαμήλια [5 κείμενα] 
Ε. Ναναρίσματα [6 κείμενα] 
Στ. Του μισεμού [ένα κείμενο] 
Ζ. Μοιρολόγια [2 κείμενα, αποσπάσματα] 
[Υπολόγισα μέ βάση τον κατάλογο άρ. 4. Ωστόσο, θά πρέπει νά προσθέσουμε 
τρία τουλάχιστον «περιγελαστικά» πού ένώ περιλαμβάνονται σ' εκείνα πού 
έχουν φτάσει στην τρίτη κατηγορία (κατάλογος άρ. 2. Ή όρνιθα (= dinde) 
αρπαγμένη, Ό παξινός Χορός, Μαριολέτα), καί ορισμένα «παιδικά» ενδεχο
μένως, πού μολονότι δέν περιλαμβάνονται σέ κανέναν κατάλογο, υπάρχουν 
στο υλικό καί μάλιστα επεξεργασμένα.] 

Ή καινούρια συλλογή θά περιλάβαινε λοιπόν τουλάχιστον 190 τραγού
δια απέναντι στά 124 τής πρώτης. Στά τέσσερα μέρη της θά πρέπει βέβαια 
νά προσθέσουμε καί τά Δίστιχα, καθώς καί, στηριγμένοι στον κατάλογο 
άρ. 2, τίς ρίμες καί πέντε αρχαία δημοτικά τραγούδια. Μα πώς ακριβώς 
θά διευθετούσε ό Φοριέλ τίς δύο αυτές κατηγορίες, δέν είναι δυνατό νά 
τό άπεικάσουμε. Ωστε ή δεύτερη έκδοση δέν θά ξέφευγε άπό την κοίτη 
πού είχε κιόλας ανοίξει ή πρώτη· ή πραγματοποίηση της ούτε καινούριες 
τροπές θά έφερνε, ούτε, πιθανότατα, θά μας φανέρωνε λεπτομέρειες πού 
νά επιτρέπουν μια βαθύτερη γνωριμία μέ τίς ροπές πού έστρεψαν τον Φο
ριέλ προς τή μελέτη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Οι αλλαγές 
θά ήταν κυρίως ποσοτικές. Τά τραγούδια θά διπλασιάζονταν περίπου (ας 
σημειώσω έδώ πώς καί πάλι θά έμενε έξω γύρω στο ένα τρίτο τού υλικού 
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πού είχε συγκεντρωθεί), ωστόσο ή αναμεταξύ τους αναλογία δέν άλλαζε 
σχεδόν καθόλου. Τα καινούρια κείμενα τής συλλογής δέν τήν προσανατο
λίζουν διαφορετικά- όσα πάλι θυσιάζονται, άντικατασταίνονται άπό πλη
ρέστερες παραλλαγές. Ή προβληματική τού Φοριέλ δέν μετάλλαξε' απλώς 
βελτιώνεται αρκετά ή εσωτερική ταξινόμηση τού υλικού. 

Τα κείμενα ό Φοριέλ εξακολουθεί νά τα προσεγγίζει κάπως εμπειρι
κά. ή βελτίωση αποσκοπεί στην καλύτερη θεματική κατάταξη— μια δια
φορετική προσέγγιση βρισκόταν άλλωστε έξω άπό τίς δυνατότητες του. 
Τόν απασχολούσε ή γένεση καί ή εξέλιξη τών λογοτεχνικών φαινομέ
νων, ή Ιστορία δηλαδή (θεωρήθηκε ό αφανής δάσκαλος όλης τής γενιάς 
του6 πού διαμόρφωσε τήν Ιστορική σχολή τού γαλλικού ρομαντισμού), ή 
μορφή πού έδωσε όμως στην παρουσίαση τών ελληνικών δημοτικών τρα
γουδιών ήταν περισσότερο συγχρονική· οί τοπικές καί χρονικές διαφορο
ποιήσεις υποδηλώνονταν μονάχα στους σχολιασμούς. 

II. 

Ή έκδοση τών δημοτικών τραγουδιών απορρόφησε τόν Φοριέλ πολύ 
περισσότερο άπ' όσο τό λογάριαζε αρχικά. Τόν Μάρτη τού 1823 είχε κυ
κλοφορήσει ή «αγγελία» τού έργου- ό ίδιος υπολόγιζε πώς θα τελείωνε τήν 
επεξεργασία τών κειμένων στις αρχές εκείνου τού καλοκαιριού7. Ωστόσο, 
μόλις τόν επόμενο Οκτώβρη τα παρέδωσε στο τυπογραφείο, αφήνοντας τήν 
εισαγωγή νά τή γράψει στο Μιλάνο, όπου θα περνούσε τόν χειμώνα, καλε
σμένος άπό τόν φίλο του Alessandro Manzoni8. 

Τελικά ή «εισαγωγή» δέν ολοκληρώθηκε παρά τόν Απρίλη τού 1824. 
Στο μεταξύ ό Α . Μουστοξύδης τού είχε συγκεντρώσει καινούριο υλικό, 
καί τόν προσκαλούσε μάλιστα στή Βενετία καί τήν Τεργέστη, για νά 
γνωρίσει άπό κοντά τους Ελληνες. Πραγματικά ό Φοριέλ ταξίδεψε, όπως 
είδαμε, στίς δύο αυτές πόλεις, καί τόν Ιούνιο 1824 επέστρεφε στο Μιλάνο 
μαζί μέ όσο υλικό είχε συγκεντρώσει. 

Προτού καν τελειώσει τήν εισαγωγή του, ό Φοριέλ είχε αρχίσει νά 
νιώθει ανικανοποίητος άπό τό έργο του. Τα καινούρια τραγούδια τού Μου
στοξύδη, άλλα πού είχε συγκεντρώσει άπό ποικίλες πηγές, τού έδιναν τήν 
αίσθηση πώς δέν είχε εξαντλήσει τίς δυνατότητες. Ό V. Cousin, στον όποιο 
προφανώς είχε εμπιστευθεί τίς αμφιβολίες του τόν ενθάρρυνε: σέ μια δεύ-

6. «C'est notre maître à tous». Ό βαρύς αυτός λόγος αποδίδεται στον V. Cousin, 
βλ. Galley, ό.π., 242. Πβ. για συγκεντρωμένες ανάλογες κρίσεις, Galley, ο.π., 243 ¬ 
245 καί Ibrονac, ό.π., 64 - 68. 

7. G a l l e y , ό.π., 289. 
8. Ό.π., 288 - 303. 
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τερη έκδοση, πολλά θά μπορούσαν νά διορθωθούν9. 
Ή αλλαγή τού αρχικού σχεδίου μάλιστα, τού πρόσθετε καινούριες 

φροντίδες. Ό εκδοτης, ό Didot, χωρίς νά τον ρωτήσει, αποφάσισε νά τυ
πώσει δύο τόμους αντί για τον έναν πού είχε προγραμματισθεί. "Ετσι ό 
Φοριέλ αναγκάστηκε νά προετοιμάσει τή συμπληρωματική συλλογή πού 
τυπώθηκε στό τέλος τού δεύτερου τόμου. «Νά 'μαι λοιπόν» έγραφε στην 
φίλη του Mary Clarke τον Αύγουστο τού 1824, «και πάλι μπλεγμένος μέ τά 
ελληνικά τραγούδια, νά μεταφράζω, νά αντιγράφω, νά ετοιμάζω σχόλια, 
τήν ώρα πού έλεγα νά καταπιαστώ μέ άλλο πράγμα, και πού τό είχα μάλιστα 
αρκετά προχωρήσει. Αλλωστε μού γράφει [ό αυg. Thierry]10 πώς ό πρώτος 
τόμος πέτυχε και πουλιέται καλά, ώστε ή δυνατότητα νά γίνει μια δεύτερη 
έκδοση (πού πολύ θά τό ήθελα), είναι σήμερα πολύ πιθανή. Θά προσπαθήσω 
μέ τήν τωρινή δουλειά μου νά τήν κάνω ακόμα πιο πιθανή, οπότε σέ κάτι 
θά χρησιμέψουν τά βάσανα και οί αναποδιές. Ή δουλειά πού έχω νά κάνω 
άρχισε κιόλας, και θ ά έ χ ε ι τ ε λ ε ι ώ σ ε ι τό πολύ σέ ένα μήνα»11. 

Και πραγματικά, στις 20 Σεπτεμβρίου 1824 είχε γραφτεί και ό πρόλογος 
τής συμπληρωματικής συλλογής και τέλος τού Δεκέμβρη τού 1824 κυκλο
φόρησε πια κι ό δεύτερος τόμος (μέ χρονολογία 1825). 

Τό χειμώνα εκείνου τού χρόνου ό Φοριέλ τον πέρασε στή Φλορεντία12. 
Ή καινούρια έκδοση φαίνεται πώς τον απασχολούσε- βάλθηκε νά μεταφρά
ζει τό πλούσιο υλικό πού είχε συγκεντρώσει. Παρά τή γενική επιδοκιμασία, 
έμενε φαίνεται ό ίδιος αρκετά ανικανοποίητος. 

«Στεναχωριέμαι πραγματικά» έγραφε λίγο αργότερα, τον Ιούνιο τού 
1825, στην Μ. Clarke «νά βλέπω τόσο κακοκαμωμένο ένα πράγμα πού θά 
μπορούσα νά τό κάνω αρκετά καλύτερο τώρα, άκοπα σχεδόν, μέ πολύ λίγη 
δουλειά. Και ή ελπίδα, ή μακρινή έστω, πώς θά μπορούσα νά ξαναπιάσω 

9. B a r t h é l é m y S a i n t H i l a i r e , M. V. Cousin, sa vie et sa correspondance, 
3, Παρίσι 1895, 17-18. Τήν πληροφορία τήν εχω άπό τον κ. Φ. Ηλίου. 

10. Ό A u g u s t i n T h i e r r y , ό γνωστός ιστορικός καί φίλος τοϋ Φοριέλ, είχε 
αναλάβει τή διόρθωση των τυπογραφικών δοκιμίων τού βιβλίου. 

11. Βλ. Correspondance de Fαυriel et Mary Clarke, έπιμ. O t t m a r de M o h l , 
Παρίσι 1911, 136. 

12. Ό.Π., 220. Στή Φλορεντία ό Φοριέλ γνωρίστηκε καί μέ τόν Μ. Πιέρη, ό 
όποιος εντυπωσιάστηκε άπό τίς γνώσεις καί τά χαρίσματα τού Φοριέλ, καί ση
μείωσε μέ τά πιο κολακευτικά λόγια τις συναντήσεις τους (4 καί 14 Δεκεμβρίου 
1824, 3 Μαρτίου 1825) στό προσωπικό του ημερολόγιο. Βλ. τά χαρτιά του στην 
βιβλιοθήκη Riccordiana τής Φλορεντίας, άρ. χφ. 3558, Μ. P i e r i , Memorie della 
mia vita, τ. 4ος (1822 - 27) σσ. 219 καί 231. Τήν πληροφορία τήν χρωστώ στην 
κυρία Λ. Δρούλια. Πβ. ακόμα Della vita di Μ. Pieri στό Μ. P i e r i , Opere, 2, Φλο
ρεντία 1850, 33, όπου οί αναλυτικές πληροφορίες συγκεντρώνονται σ' ενα σχόλιο, 
πάλι πολύ κολακευτικό, για τή γνωριμία του. 
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αυτά τά πράγματα, θα μού έδινε χαρά»13. 
Εκείνον τον χρόνο, 1825, παρά τά ταξίδια καί τίς άλλες του ασχολίες, 

ό Φοριελ έβρισκε πάντα καιρό νά φροντίζει τήν καινούρια συλλογή του. 
Από μια λεπτομέρεια μαθαίνουμε πώς συνέχιζε νά συγκεντρώνει τραγούδια: 
ό συνταγματάρχης Voutier έφερε μερικά γυρίζοντας άπό τήν επαναστατη
μένη Ελλάδα, καί τού τά παραχώρησε- αργότερα όμως τά τύπωσε στίς 
αναμνήσεις του14. Ή άπρέπεια αυτή ενόχλησε τον Φοριελ, όμως δέν έδωσε 
συνέχεια. Ή δουλειά του προχωρούσε έτσι κι αλλιώς καλά. «Δέν είναι ευ
χάριστα τ' άπογέματά μου, είναι όμως ήρεμα καί όσο πιο αποδοτικά γίνεται. 
Κάνω έναν μοναχικό περίπατο» . . . «κι υστέρα στρώνομαι στή δουλειά 
για τήν καινούρια συλλογή μου των ελληνικών τραγουδιών. Δουλεύω μία, 
δύο ή καί τρεις ώρες, ανάλογα μέ τή διάθεση ή τίς δυνάμεις μου. Μ' αυτήν 
τήν άπογεματινή δουλειά θά πρέπει νά προφτάσω νά έχω έτοιμη τήν και
νούρια συλλογή μέσα στον ερχόμενο χειμώνα [1826-27]· καί θά τό ήθελα 
πολύ κάτι τέτοιο, γιατί μέ νοιάζει πάντα πολύ ή υπόθεση, κι ας μή μιλάω 
πια γι' αυτήν καθόλου. Εκανα κιόλας ένα πρόχειρο χτένισμα σ' εκείνες τίς 
μεταφράσεις πού έχω κάνει στην Φλορεντία, πλάι σας.. .»1 5 . 

Καί άπό αυτό τό γράμμα, όπως καί άπό τίς προηγούμενες μαρτυρίες, 
φαίνεται αρκετά καθαρά πώς τά δημοτικά τραγούδια τά θεωρούσε πάρεργο 
ό Φοριελ- άλλα ήταν τά βασικά του ενδιαφέροντα: ή ιστορία της προβηγ
κιανής ποίησης καί της νότιας Γαλλίας γενικότερα. Αλλωστε, τά πράγματα 
δέν ήρθαν όπως τά λογάριαζε: ή δεύτερη έκδοση δέν πραγματοποιήθηκε, 
καί μέ τον καιρό μοιάζει νά τήν άπολησμόνησε κι ό ίδιος. Στην Ιδιωτική 
του αλληλογραφία —όση είναι γνωστή— δέν συναντάμε άπό τό 1826 κι 
υστέρα κανένα δείγμα ενός παρόμοιου ενδιαφέροντος. 

Τό 1831 ό Φοριελ διδάσκει στή Σορβόνη τήν ελληνική καί τή σέρβικη 
ποίηση. Στα μαθήματα του εκμεταλλεύεται καί τό ανέκδοτο υλικό- άπό τά 
τριάντα πέντε τραγούδια πού χρησιμοποιεί, τά δεκατέσσερα είναι ανέκδοτα 
καί άπό τίς έκδομένες μεταφράσεις πολλές έχουν ξαναδουλευτεί γλωσσικά, 
Ωστόσο πρόθεση για καινούρια έκδοση δέν αναφέρεται ούτε δημόσια ούτε 

Ιδιωτικά. Τά παλιά του σχέδια μοιάζουν νά έχουν ξεχαστεί. 

13. Correspondance, ό.π., 180. 
14. Ό.π., 220. 
15. Γράμμα της 28ης Ιουνίου 1826, στην Mary Clarke. Στο ίδιο γράμμα καί τά 

σχετικά μέ τον Voutier, βλ. Correspondance κλπ., ό.π.,220: «Τά Γράμματα για τήν Έλλά¬ 
δα τού Voutier κυκλοφόρησαν έδώ καί δύο ή τρεις μέρες. Μοϋ έστειλαν ενα αντίτυπο: τό 
πρώτο πράγμα πού πρόσεξα, ανοίγοντας το στην τύχη, είναι τά λαϊκά τραγούδια πού 
έλεγε πέρσι πώς ήθελε νά μοϋ στείλει άπό τήν Ελλάδα, καί πού μου τά είχε δώσει τον 
περασμένο χειμώνα για αντάλλαγμα της προθυμίας μου νά τού μεταφράσω μερικά κείμενα 
πού τού χρειάζονταν. Μέ πιάσαν τά γέλια μπροστά σ' αυτή τή φάρσα, κι αυτό ήταν τό 
μόνο πού κέρδισα άπό ετούτο τό βιβλίο». 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



78 'Λλές'ης Πολίτης 

Φαίνεται απλώς πώς βρίσκονταν σε λήθαργο. Τό 1841 ό Νικολό Τομα¬ 
ζέο ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια νά συγκεντρώσει τραγούδια άπό τήν 
Τοσκάνη, τήν Κορσική, τή Σερβία καί τήν Ελλάδα. Απευθύνθηκε στον 
φίλο του Α . Μουστοξύδη, κι αυτός τού απάντησε (5 Αυγούστου 1841): 
«Όλους μου τους θησαυρούς τους έχω δώσει στον Φοριέλ»16. Τον Φοριέλ 
ό Τομαζέο τον ήξερε καλά άπό τή διαμονή του στο Παρίσι στα 1834 - 1839, 
οπότε, κάποια στιγμή, τού είχε ζητήσει νά δανειστεί «τά ελληνικά σας 
τραγούδια» — άγνωστο αν εννοούσε τά έκδομένα ή τά ανέκδοτα. Σπεύδει 
λοιπόν τώρα νά τού ζητήσει τά ανέκδοτα τραγούδια- «ξέρω πώς έχετε τέ
τοια» τού γράφει17. Στην απάντηση του ό Φοριέλ εμφανίζεται πώς δέν είχε 
ποτέ του εγκαταλείψει τήν παλιά του πρόθεση: «Τά ελληνικά τραγούδια 
γιά τά όποια σας έχω μιλ,ήσει, δέν ήταν ούτε αρκετά, ούτε τόσο ενδιαφέροντα 
ώστε νά μέ βάλουν στον πειρασμό μιας δεύτερης έκδοσης: μα πάντοτε λο
γάριαζα πώς θα μοΰ έρχονταν κάποια μέρα τίποτε καινούρια, γιά νά πλουτίσω 
τή συλλογή μου καί νά τήν κάνω δημοσιεύσιμη. Και νά πού έγινε ό,τι έλ
πιζα. Ενας νεαρός Έλληνας μού έφερε τώρα τελευταία σημαντικό αριθμό 
ελληνικών τραγουδιών μέ αρκετό ενδιαφέρον, πού τά συνέλεξε τό περα
σμένο καλοκαίρι οργώνοντας ένα μεγάλο τμήμα της Ελλάδας. Καί μέ 
χαρά μου ανέλαβα τήν δέσμευση απέναντι σ' αυτόν καί σε άλλους Ελληνες 
νά δημοσιεύσω μια καινούρια συλλογή άπό τά τραγούδια αυτά, πού νά συμ
πληρώνει τήν πρώτη· μάλιστα, έχω προχωρήσει αρκετά. Α ν βρισκόσασταν 
έδώ, ή κάπου κοντά, θα σας τά εμπιστευόμουν μετά χαράς, καί θά μ' ωφε
λούσε αυτό σίγουρα πολύ. Ωστόσο είμαι υποχρεωμένος ν ' αποτελειώσω 
ό,τι άρχισα, καί όλα τά τραγούδια πού έχω μπροστά μου, είτε καλά, είτε 
μέτρια, είτε κακά, μού είναι απαραίτητα. Ισως νά βρίσκονταν στο τέλος 
μερικά πού νά μπορούσα νά τά διαθέσω. Μά δέν μπορώ νά υποσχεθώ κάτι 
που θά έφερνε καθυστέρηση στα σχέδια σας»18. 

16. M. L a s c a r i s , N. Tommaseo ed A. Mustoxidi, ανάτυπο άπό τό Atti e Me
morie della Società Dalmata di storia patria, 3, Ζάρα 1934, σ. 27 ανατύπου. 

17. Τό γράμμα είναι άχρονολόγητο- ωστόσο αν ό συσχετισμός του μέ τό γράμμα 
του Μουστοξύδη είναι ορθός, τότε τοποθετείται μέ ασφάλεια ανάμεσα στις 5 Αυγούστου 
καί στις 17 Σεπτεμβρίου [1841] πού είναι ή απάντηση τού Φοριέλ. Βλ. καί τήν επόμενη 
παραπομπή. 

18. Τό γράμμα τού Φοριέλ είναι μηνολογημένο στις 17 Σεπτεμβρίου, πιθανότατα 
τού 1841. Βλ. Γ. Θ. Ζ ω ρ α ς , Θωμαζαίος καί Φοριέλ, στο Επτανησιακά μελετήματα 2, 

1959, 295-298. Πβ. τήν πρόσφατη μελέτη (χωρίς τίποτε καινούρια στοιχεία) τού F. Μ. 
Ρ ο n t a n i , Tommaseo e i canti popolari greci, στο Ν. Tommaseo nel centenario della 
morte, έπιμ. V. Branca καί G. Petrocchi, Φλορεντία 1977, 461 - 484. Γιά τίς σχέσεις του 
Τομαζέο μέ τον Φοριέλ βλ. έκτος άπό τά παραπάνω καί: Ν. T o m m a s e o , Lettere inedite 
a Em. de Tipaldo (1834 -1835), εκδ. Raf. Ciampini, Brescia 1935, 39 καί 60, καθώς καί Ρ. 
C i u r e a n u , Un amicizia italiana, Sainte Beuve e Tommaseo; Revue de Littérature Com
parée 28 (1954) 444-457, ειδικότερα 446 - 7. Δέν εχω δει τον G ο f. Capone, N. 
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Πλησίαζε πια τά εβδομήντα ό Φοριέλ. και φαίνεται πώς επιχείρησε 
καί πάλι νά ολοκληρώσει την προσπάθεια πού τόσο καιρό είχε εγκαταλείψει. 
Χρειαζόταν όμως πια τώρα καί βοηθό: «Περί τά τέλη τής ζωής του» ό 
Φοριέλ «ένεχείρησεν αυτά τά ανέκδοτα ποιήματα είς φίλον του καί μαθητήν 
του, ίνα βάλη εις τάξιν καί τά μετάφραση». Τήν πληροφορία μας τήν δίνει 
στά 1863 ό Βλαδίμηρος Βρουνέτιος, ό Wladimir Brunei de Presle — δίχως 
άλλο ό ίδιος είναι καί ό «μαθητής καί φίλος»19. 

Αλλωστε τό 1842, μόλις ό παλιός του συνεργάτης Ν. Σ. Πίκκολος, πού 
βρισκόταν πάλι τότε στό Παρίσι, απόκτησε ορισμένα τραγούδια, φρόντισε 
αμέσως νά τού στείλει αντίγραφα. Καί ακόμα, όταν ό συλλέκτης τών τρα
γουδιών αυτών, ό Edouard Grasset, πρόξενος τής Γαλλίας στά Γιάννενα 
πού παρεπιδημούσε τότε στό Παρίσι κι αυτός, όταν λοιπόν έμαθε τό πράγμα 
— ό Πίκκολος δέν τον είχε ρωτήσει — έγραψε αμέσως στον Φοριέλ προ
κειμένου νά τονίσει πώς κράταγε για τον εαυτό του τήν εκδοτική προτε
ραιότητα20. "Ισως στον κύκλο τού Φοριέλ —ό Grasset είχε στενή φιλία 
μέ τον Prosper Mérimée καί σύχναζε κάποτε καί στό σαλόνι τής Mary 
Clarke21— νά γινόταν κάποιος λόγος για μια γρήγορη έκδοση τών δημο
τικών τραγουδιών. 

Τον Ιούλιο τού 1844 ό Φοριέλ πέθανε. Στή νεκρολογία μέ τήν οποία 
ό Ν.Σ. Πίκκολος τίμησε τον φίλο του, ανέφερε, μαζί μέ τίς άλλες δραστη
ριότητες τού νεκρού καί τήν προετοιμασία τής δεύτερης έκδοσης: « . . . δέν 
έπαυε νά ζητή καί νά συνάζη πανταχόθεν ανέκδοτα τραγούδια. Είχεν ήδη 
αυξήσει τήν συλλογήν του κ' έσκόπευε νά κάμη δευτέραν έκδοσιν, σχεδόν 
υπέρ τό ήμισυ πλουσιωτέραν τής πρώτης. Αλλ ' ό θάνατος διέκοψε καί 
τούτο τό έργον καί άλλα πολλά. . . »22. 

Υστερα από τό θάνατο του, ό Brunet de Presle ανέλαβε πια μόνος του 
τήν ευθύνη. Κράτησε για πολύν καιρό τά χειρόγραφα στά χέρια του, μά 
τελικά, ούτε κι αυτός κατόρθωσε νά πραγματοποιήσει τήν έκδοση. Ε τ σ ι 
τά χαρτιά τού Φοριέλ επιστράφηκαν στή Mary Clarke, ή οποία καί τά κλη
ροδότησε στό Institut de France. Τά χαρτιά τού Brunet de Presle —μαζί 
μέ μερικά τού Φοριέλ— πέρασαν στά χέρια τού Queux de Saint Hilaire 
κι άπό εκεί, μετά τον θάνατό του, στην Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος23. 

Tommaseo e i canti popolari toscani . . . e greci, Σαλέρνο (Dottrinari) 1970. 
19. Βλαδίμηρος Βρουνέτιος, Δημοτικά Ασματα, στό Μ. Παπαδό¬ 

πουλου-Βρετού, Εθνικόν Ημερολόγιον 3, Παρίσι 1863, 176. 
20. I b r o v a c , ό.π., 126. Πβ. καί αρχείο Φοριέλ, φακ. 2327 άρ. 196. 
21. Ρ r . M é r i m é e , Lettres αυx Grasset, έκδ. M. Parturier, Παρίσι 1929. 
22. Στην Εφημερίδα «Ελπίς», 28 Αυγούστου 1844. Ή νεκρολογία είναι ανυπό

γραφη - ωστόσο ό Πίκκολος υπόγραψε μέ τό χέρι του τό αντίγραφο πού έστειλε στον 
Jules Mohl, τό οποίο φυλάγεται στό αρχείο Φοριέλ. Πβ. άλλωστε I b r o v a c , ο.π., 127. 

23. Πρόκειται για τά χειρόγραφα 1363, 1365, 1367, βλ. Ι. Σ α κ κ ε λ ί ω ν , Κατάλογος 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



76 'Αλέξης Πολίτης 

Σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες πού αντλούμε άπό τήν αλληλογραφία τού 
Φοριέλ λοιπόν, οί εποχές πού τόν απασχόλησε ή επεξεργασία τής δεύτερης 
έκδοσης είναι κυρίως δύο: ή μια τόν χειμώνα τοϋ 1825 - 26 καί ή δεύτερη 
«περί τά τέλη τής ζωής του». γύρω στα 1840-44 δηλαδή. 

Από τή σύγκριση τών καταλόγων μέ τό ανέκδοτο υλικό, προκύπτει 
ένα σημαντικό στοιχείο για τήν εσωτερική χρονολόγηση: ή αντιστοιχία 
τους. Τά περισσότερα τραγούδια πού σημειώνονται, βρίσκονται στο υλικό, 
καί αρκετά επεξεργασμένα — αντίθετα λιγοστά είναι τά επεξεργασμένα 
τραγούδια πού δεν τά απαντάμε στους καταλόγους. Ταυτόχρονα λοιπόν ό 
Φοριέλ δούλευε τά κείμενα καί τή σύνθεση τού βιβλίου. Συγκρίνοντας πάλι 
τους καταλόγους μεταξύ τους, παρατηρούμε πώς κινούνται όλοι —έκτος 
ίσως άπό τόν αρ. 5— στον ίδιο προβληματισμό: μικρές οί αριθμητικές 
διαφορές στους υπολογισμούς (πβ. τό άθροισμα τού πρώτου, 202 κείμενα, 
μέ τό άθροισμα τών άρ. 4, 6, 7: 189 κείμενα), μικρές οί διαφορές ανάμεσα 
στις ταξινομήσεις (πβ. τόν άρ. 3 καί τόν άρ. 6). Ή θέση πού βρέθηκαν 
άλλωστε οί κατάλογοι μέσα στο αρχείο, αποτελεί μια πρόσθετη, αν καί 
ισχνή, επιβεβαίωση: οί τέσσερις πρώτοι βρέθηκαν ανάμεσα σε μια ομάδα 
μεταφράσεων (φακ. 2335 άρ. 1327 έως 1399), οί δύο τελευταίοι ανάμεσα σέ 
μιά παρόμοια ομάδα (φακ. 2335 άρ. 1650 έως 1772), πού όπως εύκολα δια
πιστώνεται, περιείχε μεταφράσεις κάπως μεταγενέστερες άπό τήν πρώτη. 
Ό πέμπτος πάλι κατάλογος βρέθηκε σέ τελείως διαφορετική θέση. 

Νομίζω πώς δέν θα πρέπει νά είμαστε πολύ μακριά άπό τήν πραγματι
κότητα, αν θεωρήσουμε πώς οί κατάλογοι (έκτος άπό τόν άρ. 5) καί ή επε
ξεργασία τού τόμου αντιστοιχεί στα χρόνια 1825 - 26. Τό υλικό τό είχε άπό 
τότε ό Φοριέλ' αυτό τό πιστοποιούμε άπό τά τραγούδια πού έδωσε στο 
«συμπλήρωμα» τής πρώτης έκδοσης, καί πού χρονολογούν έτσι ολόκληρη 
τήν πηγή τους, καθώς καί άπό εκείνα πού χρησιμοποίησε στα μαθήματα 

τού 1831 - 32. Έπειτα ξέρουμε πώς κάποιες μεταφράσεις τίς είχε κιόλας 
έτοιμες άπό τόν χειμώνα τού 1824 - 25, καί πώς δούλευε αρκετά τόν επόμενο 
χρόνο24: τόν Ιούλιο τού 1826 λογάριαζε πώς δέν ήθελε περισσότερο άπό 
έξι μήνες για νά τελειώσει. Θά είχε λοιπόν αρκετά προχωρήσει- ίσως εκεί 
γύρω στον Ιούλιο θά πρέπει νά τοποθετήσουμε τους δύο τελευταίους κατα
λόγους καί κάπως νωρίτερα τους τέσσερις πρώτους. 

Ό σ ο για τόν άρ. 5, είδαμε πώς διαφοροποιείται αρκετά άπό τους υπό
λοιπους, καί πώς δέν αντιστοιχεί μέ κάποιο σύνολο επεξεργασμένο. Μάλι
στα όλα τά τραγούδια πού υποδηλώνει, βρίσκονται ανάμεσα σ' εκείνα πού 

τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, 1892, 246 - 7. 
24. Για νά ολοκληρώσει τήν προετοιμασία τής πρώτης έκδοσης ό Φοριέλ χρειά

στηκε περίπου ένάμισυ χρόνο. φυσικά δέν δούλευε σ' αυτό τό διάστημα μονάχα τά δη
μοτικά τραγούδια. 
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είχε αντιγράψει ό Brunei de Presle, και κάποιο άπ' αυτά — τό ένατο — 
ταυτίζεται με ένα τραγούδι που δημοσιεύτηκε τό 1830 άπό τον Edgar Quinet. 
Ωστε αυτός ακριβώς ό κατάλογος ενδέχεται να προέρχεται άπό τή συνερ

γασία τού Φοριέλ με τον Brunei de Presle. 
Φαίνεται πώς ξαφνικά, για κάποιο λόγο, τό καλοκαίρι ή τό φθινόπωρο 

τού 1826 ό Φοριέλ σταμάτησε τήν προετοιμασία τής δεύτερης έκδοσης. 
Αφησε τό υλικό άτακτοποίητο, δίχως νά προχωρήσει στην ομαδοποίηση 
πού αποτύπωσε θεωρητικά στους καταλόγους. Αργότερα, ίσως επειδή αι
σθανόταν πώς ό ίδιος δέν θά προλάβαινε ν' αποτελειώσει όλες τις εργασίες 
πού είχε οραματισθεί, ζήτησε τή βοήθεια τού Brunei de Presle. τού παρέδωσε 
τό υλικό, καί υποθέτω πώς δέν τό ξαναέπιασε άπό τότε στά χέρια του. Ή 
τύχη τού υλικού συνδέθηκε πια μέ τον Brunet de Presle. 

III. 

Ή φιλολογική Ευρώπη δέχτηκε μέ εξαιρετική εύμένεια τή συλλογή 
των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών τήν περίμενε άλλωστε. Δέκα χρόνια 
τώρα γινόντουσαν νύξεις καί συζητήσεις σχετικές, καί ή ελληνική επανά
σταση είχε φέρει στο προσκήνιο καί πολιτικά τους νεοέλληνες. Μάλιστα, 
ή εξαιρετικά προσεγμένη καί πλούσια παρουσίαση άπό τον Φοριέλ, βάρυνε 
σχεδόν όσο καί τά τραγούδια. 

Ή ελληνική δημοτική ποίηση βρήκε Ικανό εισηγητή στην ευρωπαϊκή 
παιδεία: μπορεί νά μήν ήταν ευρύτερα διάσημος ό Φοριέλ, άλλα στους κύ
κλους τών διανοουμένων ή αίγλη του ήταν ζηλευτή. «Είναι ό μόνος μή σχο
λαστικός σοφός» έλεγε γι' αυτόν ό Σταντάλ, τόσο φιλάργυρος στο νά μοι
ράζει επαίνους. 

Ετσ ι τά «Λαϊκά τραγούδια τής Νέας Ελλάδας» συνάντησαν τή γενική 
παραδοχή. Οί κριτικές στον ευρωπαϊκό τύπο επισήμαναν αμέσως τήν προσ
φορά τους· καί μέσα σ' ένα χρόνο τό βιβλίο είχε μεταφραστεί στά γερμανικά, 
τά αγγλικά, τά ρώσικα, καί είχε κυκλοφορήσει καί σέ δεύτερη, έμμετρη 
καί «ποιητική» μετάφραση στά γαλλικά. Παράλληλα, μιά σειρά άπό Ιδιω
τικές μαρτυρίες φανερώνουν πώς ένα ευρύ λόγιο κοινό τά διάβασε, τά συ
ζήτησε, τά αγάπησε. Τά ελληνικά τραγούδια έγιναν τής μόδας στην Ευ
ρώπη25. 

25. Ό I b r o v a c , ό.π., 158-234 συγκεντρώνει τις κρίσεις τού τύπου άλλα καί 
αρκετές ιδιωτικές μαρτυρίες. Δίχως ή συναγωγή νά είναι βέβαια πλήρης, είναι ενδεικτική. 
Προσθέτω δύο κριτικές στον τύπο: Περ. La Semaine l, 1824, 337-348,394-402, 3, 
1825, 91 - 3, 115 - 126 (πληροφορία κ. Φίλ. Ηλιου), Revue Encyclopédique 22, 1824, 699. 
Καί μιά ιδιωτική μαρτυρία: Η.-F.-Κ. S t e i n , Briefe und amtliche Schriften, 7 Στουτ
γάρδη 1957-69, 18: «Δανείστηκα άπό τήν κυρία von Clαυsewitz τά Nouveαυx chants 
grecs τού Φοριέλ για νά τά διαβάσει ό κόμης Bernstorff». (Ό Stein, ό άντρας τής κ. Clαυ
sewitz καί ό Bernstorff ήταν πολιτικοί καί διπλωμάτες στην υπηρεσία τού Τσάρου ή 
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Ωστόσο δεύτερη έκδοση τελικά δέν πραγματοποιήθηκε. Φυσικά ό ίδιος 
ό Φοριέλ, με τά ποικίλα ενδιαφέροντα του καί την εξαιρετικά αυστηρή φι
λολογική του συνείδηση πού τον οδηγούσε συνεχώς σέ δυστοκία καί ανα
βολές, μπορεί νά βρέθηκε σέ προσωπικό αδιέξοδο καί νά εγκατέλειψε τά 
σχέδια του, παρασυρμένος άπό διαφορετικές φροντίδες. Τόνισα προηγου
μένως, σωστά ελπίζω, πόσο πάρεργο ήταν γι' αυτόν τά ελληνικά τραγούδια. 
Τό ζήτημα όμως ξεπερνά τά ατομικά πλαίσια. 

Γιατί δέν είναι μονάχα ή δεύτερη έκδοση τού Φοριέλ πού δέν πραγμα
τοποιήθηκε. Ολο αυτό τό ευνοϊκό κλίμα, όλο αυτό τό φούντωμα τού ενδια
φέροντος τό πανευρωπαϊκό, δέν έδωσε άλλον παρόμοιο καρπό' αντίθετα 
αποθάρρυνε όσους παράλληλα μέ τον Φοριέλ προετοίμαζαν κι αυτοί συλ
λογές. 

Ό Γερμανός Werner von Haxthαυsen, πού από τό 1814 όπως ξέρουμε, 
είχε αρχίσει νά συγκεντρώνει καί νά μεταφράζει δημοτικά τραγούδια, καί 
πού περιέφερε αδιάκοπα τή συλλογή του στους λόγιους γερμανικούς κύκλους, 
εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια 26. Ανάλογα, ό Ν.Σ. Πίκκολος, όταν ό Χρι
στόφορος Φιλητάς τον ρώταγε για τις δυνατότητες πού θά είχε ή έκδοση 
μιας συλλογής, τον απέτρεπε, γράφοντας του τον Ιούλιο του 1826: « . . . ο 
Φοριέλ έσύναξεν πάμπολλα τραγούδια εις τάς περί τήν Ίταλίαν διατριβάς 
του»27. Ό Πίκκολος θά ήξερε βέβαια τά σχέδια τού Φοριέλ, καί δέν θεωρούσε 
ότι περίσσευε χώρος ακάλυπτος καί για τον Φιλητά, πού άλλωστε δέν επέ
μεινε περισσότερο στην αρχική πρόθεση του. 

Γύρω στα 1828 μια άλλη σχετική δοκιμή έμεινε ανολοκλήρωτη. Ό 
Γάλλος ελληνιστής J.P. Rossignol (1803 - 1893) προγραμμάτισε μιαν έκδοση, 
πού καί αυτή ματαιώθηκε. Τό γεγονός τό μαρτυρεί —όσο ξέρω— μονάχα 
ό Sainte Beuve- αν καί μοΰ είναι άγνωστες οι λεπτομέρειες τού εγχειρήμα
τος, αρκεί θαρρώ νά σημειώσουμε πώς ή αφάνεια κάλυψε γρήγορα τήν 
προσπάθεια 28. 

τής Πρωσσίας καί έλαβαν μέρος στο συνέδριο της Βιέννης. Τήν παραπομπή τήν παίρνω 
άπό τον Γρ. Δ α φ ν ή , Ι. Καποδίστριας, Αθ. 1976, 451 καί 651). Αξίζει νά παρατηρήσουμε 
τήν ελαφρά παραλλαγή του τίτλου" συχνά τό βιβλίο τοϋ Φοριέλ αναφέρεται μέ κάπως 
αλλαγμένο τίτλο, τεκμήριο κι αυτό μιας ζωντανής παράδοσης. 

26. Ή συλλογή του εκδόθηκε πολύ αργότερα- Κ. Schulte - Kemminghau¬ 
sen - G. Soyter, Neugriechische Volkslieder, gesammelt von W. Von Haxthαυsen, 
Münster i. W. 1935. 

27. Ε. Γ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς , Ό Ν. Πίκκολος, Αθηνά 68 (1965) 86 ύποσ. 2. 
28. Τήν πληροφορία τήν εχω άπό τον R. C a n a t , L' hellénisme des Romantiques, 

1, Παρίσι 1951, 238 ύποσ. 12: Sainte Beuve s'interessa de bonne heure αυx chants populaires 
de la Grèce (à la fin de son Tableau de la poésie franc, au xvi s., il traduit le chant 
de l'hirondelle et annonce un travail de Rossignol sur les chansons grecques). Δέν μπό
ρεσα νά συμβουλευθώ τήν πρώτη έκδοση (1828) τού έργου αυτού τού Sainte Beuve. 
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Τέλος, επισκοπώντας κάπως γενικότερα τό θέμα, μπορούμε να επιση
μάνουμε πώς ένώ ή συλλογή τού 1824 - 1825 έδωσε τό έναυσμα για ποικίλες 
μικροδημοσιεύσεις και πολύ περισσότερες αναδημοσιεύσεις, ωστόσο, έκτος 
άπό τή Γερμανία, όπου τό ενδιαφέρον για τή δημοτική ποίηση ήταν βαθύ
τερα ριζωμένο, κι όπου έχουμε τις συλλογές τού Th. Kind, ολότελα περι
θωριακές άλλωστε, ή επόμενη άξια λόγου συλλογή πραγματοποιήθηκε μόλις 
τό 1842 άπό τόν Ν. Tommaseo. Α ς θυμήσουμε όμως εδώ, ότι τά Ιταλικά 
ήταν ή μόνη σημαντική ευρωπαϊκή γλώσσα στην οποία δέν είχε μεταφρα
στεί ή πρώτη έκδοση τών ελληνικών τραγουδιών. 

Ωστε ενώ πριν άπό τόν Φοριελ είχαν ενδιαφερθεί νά συνδέσουν τό 
όνομα τους μέ τά ελληνικά τραγούδια πρόσωπα όπως ό Γκαίτε (πού θα 
έγραφε τόν πρόλογο στή συλλογή τού Χάξτχάουζεν) 29, ή, αν δεχτούμε 
σέ μια κάπως απομονωμένη μαρτυρία, ό Βύρων 30, αμέσως υστέρα άπό τή 
δημοσίευση, και παρά τήν επιτυχία της, τό θέμα τράβηξε τό ενδιαφέρον 
μικρών μονάχα φιλολογικών αναστημάτων. Χρειάστηκε νά περάσουμε στην 
επόμενη γενιά για νά βρεθεί πάλι ένα γερό όνομα πού θά θεωρούσε μια 
τέτοια δουλειά άξια νά τήν καταπιαστεί. Και βέβαια ή συλλογή τού Τομα¬ 
ζέο δέν συγκεντρώνει μονάχα ελληνικά τραγούδια, παρά πραγματοποιεί 
ένα ευρύτερο σχέδιο: παραθέτει τραγούδια τής Τοσκάνης, της Κορσικής, 
τής 'Ιλλυρίας και τής Ελλάδας σέ τέσσερις τόμους· μονάχα ό τρίτος αφιε
ρώνεται στα ελληνικά. 

Για νά ξαναπεριοριστούμε στή γαλλική γλώσσα, έδώ, μια δεύτερη 
συλλογή κυκλοφόρησε μόλις τό 1851. Μάλιστα ό έκδοτης της, ό κόμης 
Marcellus, διπλωματικός και λόγιος μικρής εμβέλειας, εκείνα ακριβώς τά 
χρόνια προσπαθεί νά αποκτήσει, κάπως όψιμα, φιλολογική επιφάνεια: δη
μοσιεύει αδιάκοπα μεταφράσεις, ενθυμήματα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, με
λέτες. Μέσα σ' αυτή τήν προσωπική προσπάθεια προσθέτει καί τά δημοτικά 
τραγούδια, ζηλωτής περισσότερο τής δόξας τού Φοριελ —πίστευε πώς θά 
μπορούσε νά είχε προλάβει εκείνος πρώτος— παρά εκφραστής τής εποχής 

29. Βλ. Κ. D i e t e r i e h , Goethe und die Neugriechische Volksdichtung, Hellas 
Jahrbuch 1929, 61 - 81. Πβ. καί I b r ο ν a c , ό.π., 87 -109 καί 191 -196. 

30. Ή πληροφορία αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τού Böttiger Litteratur¬ 
blatt zum Morgenblatt, φ. 1ης Απριλίου 1825 (ή παραπομπή άπό G. Caminade, Les 
chants des grecs de W. Müller, Παρίσι 1913, 152 υποσ. 2). Για τό ενδιαφέρον τού Βύρωνα, 
βλ. The Poetical Works of Lord Byron, Oxford University Press, 1945, 878 - 9 καί 882, 
όπου τό ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα αρβανίτικα τραγούδια καί τή λόγια ελληνική 
ποίηση. Πβ. καί, C. M. D a w s o n καί Α. Ε. R a u b i t s c h e k , A Greek Folksong 
copied for Lord Byron, Hesperia 14 (1945) 33-57· S. B. L i 1 j e g r e n , Lord Byron and 
the Romaic Language, ανάτυπο άπό τόν τιμητικό τόμο γιά τόν Franz Dornseiff, Λιψία 
1953, 228-30. Δέν εχω δεί τή μελέτη τοϋ D. C. Η e s s e 1 i n g , Byron en een nieuwgrieks 
Volkslied, Neophilologus 23 (Gronigen 1937-8). 
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του. Ή επόμενη γαλλική έκδοση άλλωστε —παρεμβάλλεται μια ανατύπωση 
τών μεταφράσεων (μόνο) τού Marcellus καί μερικές περιθωριακές ανθο
λογίες— θά πραγματοποιηθεί τό 1874 πιά, καί μέ τελείως διαφορετικούς 
στόχους. Ό Legrand πού τήν εκδίδει ενδιαφέρεται μονάχα για τον κλάδο 
του καί όχι για τό λογοτεχνικό κοινό της Γαλλίας. 

Μπορούμε νά προσθέσουμε καί μια λεπτομέρεια χαρακτηριστική. Τα 
αντίτυπα τής πρώτης έκδοσης δεν φαίνεται νά εξαντλήθηκαν γρήγορα. 
Ό ίδιος ό Φοριέλ διέθεσε τό τελευταίο δικό του λίγο πριν πεθάνει 31 ένώ 
στο 1860, όταν κυκλοφόρησε τό πολύτομο γαλλικό «Εγχειρίδιο τών Βιβλιό
φιλων» τού J. Ch. Brunei, ή συλλογή τού Φοριέλ ταξινομείται στο επίμετρο, 
όπου σημειώνονται όσα σημαντικά βιβλία δεν έχουν βιβλιογραφική αξία, 
μια καί είναι εύκολόβρετα στην αγορά 32. 

Στο λογοτεχνικό χώρο τα δημοτικά τραγούδια ταυτίστηκαν καί από 
τους σύγχρονους καί άπό τους νεώτερους μέ τό ρομαντικό κίνημα: σύμ
μαχοι φυσικοί του. Εφερναν τήν αφέλεια, τήν τόλμη στή σύλληψη, τήν 
ειλικρίνεια, τή ζωή33, τή γραφικότητα ενός Ιδιαίτερου κόσμου. «Είναι έξαλ
λου πολύ ενδιαφέροντα σάν ζωγραφιές τής πόλης, τών πολέμων καί τών 
αισθημάτων τού Νεοέλληνα» παρατηρούσε λίγες βδομάδες μετά τήν κυ
κλοφορία τού πρώτου τόμου ό Σταντάλ, παρουσιάζοντας τό έργο στο εγ
γλέζικο κοινό 34. Όμως, κάτω άπό τό ρομαντικό προσωπείο, τό αυστηρό 
καί περιορισμένο λεκτικό τους, οι κάπως μονότονες επαναλήψεις, ή αντι
κειμενική αφήγηση στο τρίτο πρόσωπο, αποτελούσαν αντίρροπα στοιχεία 
στο πληθωρικό είναι τού ατομικού λυρισμού, στην εσωτερική ανάπτυξη 

τού υποκειμένου πού καλλιεργούσε ή καινούρια ποιητική αντίληψη. 
Ούτε κι ό Φοριέλ στάθηκε ποτέ του ανεπιφύλακτα ρομαντικός. Ακόμη 

κι όταν παρουσίαζε τά θεατρικά έργα τού Α. Manzoni, πού τά είχε ό ίδιος 
μεταφράσει, δεν παρέλειψε νά τονίσει τις «κλασικές» αρετές τους35. Καί τά 

31. Στις 23 Νοεμβρίου 1843. Βλ. G a l l e y , ο.π., 453. 
32. J. Ch. B r u n e t , Manuel du Libraire et de l'Amateur de livres, 1 - 6, Παρίσι 

1860 κ.έ., φωτομηχανική επανέκδοση τής 5ης εκδ., Παρίσι 1966, τ. 6 σ. 738. Τό 1874 
συναντώ μια μαρτυρία πώς τό βιβλίο είχε γίνει πιά σπάνιο. Εντοπίζοντας ενα αντίτυπο, 
ό υπεύθυνος τής βιβλιοθήκης τής Association pour l'encouragement des Etudes grecques 
en France προτείνει τήν αγορά του (κόστιζε 30 φρ.). Κλείνει τό σύντομο σημείωμα ώς 
έξης: «Ces recueils précieux sont presque introuvables αυjourd'hui. L'occasion d'en enri
chir notre bibliothèque se présentera bien rarement». (Τό σημείωμα αυτό βρίσκεται μέσα 
στο αντίτυπο τής βιβλιοθήκης, τό όποιο έχει περάσει σήμερα στο νεοελληνικό Ινστιτούτο 

τού Στρασβούργου). 
33. Αυτού τού είδους τις αρετές ανακάλυψαν οί ρομαντικοί καί στον Όμηρο- βλ. 

C a n a t , ό.π., τ. 2, 1953, 127. 
34. Αρθρο του στο New Monthly Magazine 1 Αυγούστου 1824, βλ. S t a n d a h l , 

Courrier anglais, έπιμ. Martineau 2, 184. 
35. D. C h r i s t e s c o , La fortune de A. Manzoni en France, Παρίσι 1943, 17. 
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ελληνικά τραγούδια τά παρουσίασε «χωρίς τον υπερβολικό ρομαντισμό 
των Γερμανών»36. Σίγουρα ή περίφημη εισαγωγή του διαπνέεται άπό μια 
διάθεση ρομαντική· όμως οι δεσμοί με τήν ορθολογική σκοπιά των Ιδεο
λόγων δεν έχουν καθόλου αποκοπεί. Στη δίτομη έκδοση, πού το ελληνικό 
πρωτότυπο —βουβό καί γιά τον κλασικοθρεμμένο αναγνώστη— αύξαινε 
τό είδικό της βάρος, ή μετάφραση γίνεται σέ πεζή γλώσσα: απευθύνεται 
περισσότερο στον επίμονο αίσθητή παρά στον ευαίσθητο αναγνώστη. 

Γιά να αποκτήσουν πλατύτερη διάδοση, γιά νά διαβαστούν άπό τό 
λογοτεχνικό κοινό, ήταν ανάγκη οί ποιητικές Ιδέες πού έκρυβαν τά πεζά 

τού Φοριέλ νά αποκτήσουν καί ποιητική μορφή. Πραγματικά, λίγους μή
νες μετά τήν έκδοση τού Φοριέλ, ό Nep. Lemercier, άπό τά γνωστά ονόματα 

τού γαλλικού Παρνασσού, παρέδωσε στο ευρύ κοινό μια πλούσια ανθο
λόγηση σέ μετάφραση έμμετρη καί ποιητική, χωρίς τον φόρτο τών πρωτο
τύπων καί τής εισαγωγής. Μέ τό καινούριο τους ντύμα τά τραγούδια απέ
κτησαν καί πιο ρομαντική εμφάνιση· ό μεταφραστής τά πλούτισε μέ επί
θετα —χρωματίζοντας τό αντικείμενο τό συνέδεε μέ τον κόσμο τού υπο
κειμένου— καί τους έδωσε κάποια ανάσα αναπτύσσοντας τήν ελλειπτική 
δραματική δομή. Κατέστρεψε όμως έτσι τό πιο πολύτιμο γιά τον ίδιο τον 
ρομαντισμό, τήν αυθεντικότητα 37. 

Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε βέβαια νά γίνει εύκολα παραδεκτό. Τό 
σοβαρότερο όργανο τού ρομαντισμού, τό περιοδικό Globe στάθηκε επι
κριτικό καί απόρριψε τήν παραμόρφωση38. Ωστόσο ό Lemercier είχε πιάσει 
έναν ευρύτερο σφυγμό- τό βιβλίο του γνώρισε κάποια εφήμερη επιτυχία39 

καί οί ποιητικές απομιμήσεις τών δημοτικών τραγουδιών πού στέλνονταν 
στο Globe γιά δημοσίευση ήταν τόσες, πού τό περιοδικό χρειάστηκε νά 
τις καταδικάσει καί πάλι 40, χωρίς όμως νά αναστείλει καί τό ρεύμα. Ορισμέ
νοι ελάσσονες ποιητές εξακολουθούσαν νά μεταφέρουν σέ στίχους τά 
πεζά τού Φοριέλ, προσθέτοντας ολοένα καί περισσότερα ρομαντικά σημάδια. 
Ενδεικτικά, μια τέτοια παράφραση κρίνεται άπό τον νεαρό τότε Sainte 
Beuve επιτυχημένη, αν καί «μέ τό νά είναι ακριβώς πολύ πιστή, παρουσιάζει 

36. F. Β a 1 d e n s b e r g e r , La critique et l'histoire en France αυ XIX siècle, παίρνω 
τήν παραπομπή άπό τον Έ μ μ . Κ ρ ι α ρ ά , Δ. Σολωμός, Θεσσαλονίκη 1957, 55. 

37. N e p o m y c è n e L e m e r c i e r , Chants héroïques des montagnards et ma
telots Grecs, 1 -2, Παρίσι 1824-25. 

38. Στα φύλλο τής 2ας Νοεμβρίου 1824. Γιά τό φιλελληνικό ρόλο τοϋ Globe βλ. 
Ελ. Κ α ρ α τ ζ ά , Τό παρισινό περιοδικό Globe, Mélanges Merlier 1, Αθήνα 1956, 78 
(άπό όπου ή παραπομπή). Βλ. επίσης R. C a n a t , ό.π., 301 - 313 ειδικά, άλλα καί ολό
κληρος ό πρώτος τόμος τού ενδιαφέροντος βιβλίου στηρίζεται πολύ στον Globe. 

39. Ό πρώτος τόμος τού βιβλίου ανατυπώθηκε στις Βρυξέλλες τό 1825. Πβ. καί 
ευνοϊκά σχόλια τού P. L e b r u n , Le voyage de Grèce, Παρίσι 1828, 192. 

40. Στο φύλλο τής 13ης Αυγούστου 1825, βλ. Ελ. Κ α ρ α τ ζ ά , ό.π., 80. 
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ορισμένα κενά κάπως περίεργα, καί μερικά της σημεία είναι αναπόφευκτα 
σκοτεινά». Ή μετάφραση αυτή ωστόσο είχε επαυξήσει κατά τό ένα τέταρτο 
τό ελληνικό πρωτότυπο 41. 

Έτσι τα ελληνικά τραγούδια δέν πέρασαν ποτέ στο κέντρο τής λογο
τεχνικής ζωής. Ή «φυσική» καί «απολίτιστη» ποίηση, μέ τή φρεσκάδα της 
καί τόν καινούριο κόσμο πού αποκάλυπτε, γοήτεψε τους αισθητές καί τους 
κριτικούς 42, άνοιξε ορίζοντες, έδωσε ποιητικές εικόνες, πρόσφερε ύλη καί 
σύμβολα στους ποιητές, όπως στον V. Hugo ή στον Pierre Lebrun43, άλλα 
έμεινε πάντα ποιητικό ερέθισμα περισσότερο, παρά καθαυτό ποίηση. Α ρ 
κετά χρόνια αργότερα, αρμόδιος κριτής, ό Λαμαρτίνος θα τό επισημάνει: 
«Τό ενδιαφέρον και ή γοητεία αυτών των τραγουδιών βρίσκεται λιγότερο 
στο ίδιο τό τραγούδι καί περισσότερο στο πλαίσιο πού τό περιβάλλει»44. 

Στή δεκαετία πού εκδόθηκαν τα τραγούδια —για τή Γαλλία, δεκαετία 
τής νίκης τού ρομαντισμού— καί στή δεκαετία πού προηγήθηκε, οί λογο
τεχνικοί ορίζοντες διευρύνονται στο μέγιστο. Ό ρομαντισμός, μέ τήν πολ
λαπλότητα πού ήθελε νά τόν χαρακτηρίζει, ανοίγεται πρόσφορος σ' όλα 
τά ρεύματα. Στή Γαλλία, ανάμεσα στά 1810 καί στα 1830 ακριβώς, ανακα
λύπτουν τό γερμανικό καί τό Ισπανικό θέατρο, ανακαλύπτουν τις λογοτεχνίες 

τού «βορρά», τή λαϊκή ποίηση των ισπανών, των βαλκανικών λαών. Ανακα
λύπτουν τόν Walter Scott παράλληλα μέ τόν δικό τους μεσαίωνα καί τήν 
εξωτική «ανατολή». «Ποτέ τόσα μυαλά δέν αναδίφησαν ταυτόχρονα τήν 
αχανή Ασία» θα πει τό 1829 στον πρόλογο των Orientales ό V. Hugo. 
Τέλος ανακαλύπτουν ξανά —αυτή τή φορά άπό τά πρωτότυπα— τήν αρ
χαία Ελλάδα 45. 

Μέσα σ' αυτήν τήν πλούσια σύνθεση, όπου ή εισροή ξένων στοιχείων 

41. Πρόκειται για μία άπό τίς μεταφράσεις τής L. S w a n t o n - B e l l o c στο έργο 
της Bonaparte et les Grecs, Παρίσι 1826. Ή κριτική του S a i n t e B e u v e πέρασε στά 
Premiers Lundis 1, Παρίσι 1874, 135. Ό I b r o v a c , ο.π., 164-174 εξετάζει τίς μετα
φράσεις τού Lemercier, τής Belloc, καθώς καί τού J. J. Ampère, τού L. Halévy καί τού 

J. Polonius, πού όλες τους είχαν γίνει εως τό 1830. 
42. Μολονότι δέν είμαστε σέ θέση νά καταστρώσουμε τόν πλήρη κατάλογο των 

όσων εκφράστηκαν ευμενώς για τά ελληνικά τραγούδια, ωστόσο εύκολα παρατηρούμε 
πώς οί περισσότεροι ανήκουν στα χώρο τού στοχασμού κι ελάχιστοι είναι οί αντιπρό
σωποι τού λυρισμού. 

43. P. L e b r u n , ό.π., 61 - 66, 109 -113, 125 -128, καί στις σημειώσεις, 191 -195, 
πβ. καί τήν βιβλιοκρισία τού Η. P a t i n στή Revue Encyclopédique 37 (Μάρτιος 1828) 
670-71. 

44. Στά Cours familiers de littérature, 14 (1862) 36-42. Παίρνω τήν παραπομπή 
άπό τόν I b r o v a c , ό.π., 186. 

45. Τήν θέση αυτή τή στηρίζει μέ εξαιρετικά πλούσια επιχειρηματολογία ô R. 
C a n a i στο βιβλίο του πού ανέφερα κιόλας καθώς καί στο La Renaissance de la Grecs 
antique (1820-1850) Παρίσι 1911. 
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αποτελεί φέρουσα κατασκευή τού πνευματικού οικοδομήματος, ή αλλη
λοδιαδοχή των λογοτεχνικών εκπλήξεων και ανακαλύψεων αποτελεί οργα
νική ανάγκη. Ή δυναμική των ελληνικών τραγουδιών δεν ξεπερνούσε τήν 
έκδοση τού 1824 - 25- ό χώρος πού τους αναλογούσε καταλήφθηκε μια καί 
καλή. 

Τό 1830 ό φιλελληνισμός, αμάλγαμα μέ ποικίλες τάσεις, φιλελευθέρων, 
χριστιανών, ρομαντικών, κλασικιστών, αμάλγαμα όμως πού οι φιλελεύθεροι 
ρομαντικοί κράτησαν πάντα τό επάνω χέρι, είχε ολοκληρώσει τήν τροχιά 
του. Ό ρομαντισμός είχε πια οριστικά επιβληθεί, τό ελληνικό κράτος είχε 
κι αυτό αναγνωριστεί σαν πραγματικότητα. Ό φιλελληνισμός, μαζί του 
καί τά δημοτικά τραγούδια έπαψαν να είναι στή μόδα, μπήκαν όμως, στο 
μικρό βαθμό πού τους αναλογούσε στή γαλλική —καί τήν ευρωπαϊκή— 
παιδεία. Ή αναφορά στο έργο τού Φοριέλ ήταν επιβεβλημένη για όσους 
άνοιγαν θεωρητικές συζητήσεις γύρω από τά προβλήματα τής προφορικής 
λαϊκής ποίησης. Οι ταξιδιώτες στον ελληνικό χώρο, πού πριν τό 1824 
άκουγαν τίς «ένρινες θρηνωδίες» των άξεστων Νεοελλήνων, θαυμάζουν 
τώρα τήν ποιητικότητα τών απλοϊκών τραγουδιών. Τέλος για όσα βιβλία 
αναδιφούσαν τή νεοελληνική Ιστορία, άπό τό πανεπιστημιακό καί πολυ
διαβασμένο εγχειρίδιο τού Villemain έως τήν τελευταία «Επισκόπηση τής 
ελληνικής παλιγγενεσίας» ή εισαγωγή τών δημοτικών τραγουδιών θησαύ
ριζε απαραίτητο υλικό 48. 

Λίγο μετά άπό τό θάνατο τού Φοριέλ, ô Προσπέρ Μεριμέ, διάσημος 
πια συγγραφέας, μά καί στοχαστικός μελετητής τών μεσαιωνικών μνημείων, 
όριοθετοΰσε μέ ακρίβεια τή συμβολή τών Chants populaires de la Grèce 
moderne: «Δέν νομίζω να κάνω λάθος, λέγοντας πώς ένα μέρος τού ενδια
φέροντος πού γέννησε στή Γαλλία ή ελληνική επανάσταση, οφείλεται σ' 
αυτή τή μετάφραση καί στον εξαιρετικό πρόλογο πού είχε προσθέσει. 
Πολλοί, πού θεωρούσαν τους Έλληνες ένα λαό διεφθαρμένων μπαγαπόντη¬ 
δων, τους είδαν, σύμφωνα μέ τον κ. Φοριέλ, σαν ήρωες, συνεχιστές τών 
προγόνων τους» 47. 

Στα χρόνια εκείνα, ή έμφαση στην εθνική καταγωγή ήταν Ιδιαίτερα 
πολύτιμη για τους Έλληνες. 

46. Μπορεί κανείς νά συμβουλευθεί τή μελέτη τού Μ. Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ , Νεο
ελληνικές Ιστορικές Σπουδές, Νέα Εστία 33 (1943) 29 κ.έ. Για τά τραγούδια πού ανατυ
πώνουν τά εγχειρίδια για τον νέο ελληνισμό βλ. Δ. Α. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο υ , Συμβολή είς 
τήν βιβλιογραφίαν τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Επετηρίδα τον Λαογραφικού 
'Αρχείου 8 (1953-54) 75 κ.έ. και Κ υ ρ ι α κ ή ς Μ α μ ώ ν η , Ξενόγλωσσοι εκδόσεις 
1821 -1829 περί τον Αγώνα, Μνημοσύνη 3 (1970-71). 

47. Σέ άρθρο στην εφ. Le Constitutionnel τής 16ηςΦεβρουαρίου 1846, βλ. Q u e r a r d , 
La littérature française contemporaine, ανατύπωση, Παρίσι 1965, λίημμα Fauriel, τ. 3 
σ. 471. Πβ. καί Galley, ό.π., 489. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

