
ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜ Ο Τ Η Σ  ΤΡΩΑΔΟΣ

Συμβολή Ε'

Συνεχίζω καί στόν τόμο αύτό τής Δωδώνης τή δημοσίευση των διορ- 
θώσεών μου στο άνέκδοτο κείμενο του Πολέμου τής Τρωάδος1. 'Υπευνθυμί- 
ζω την άποψη πού έχω έκφράσει στις τέσσερεις προηγούμενες συμβολές καί 
πάνω στήν οποία στηρίζονται αύτές οί διορθώσεις, οτι δηλαδή το άρχέτυ- 
πο των έπτά χειρογράφων πού διασώζουν τύ κείμενο ήταν έφθαρμένο καί 
οί διορθώσεις μου έχουν σκοπό νά ξαναβρούν το σωστό κείμενο πού είχε 
γράψει ό μεταφραστής στά έλληνικά του Roman de Troie. 'Υπενθυμίζω 
έπίσης οτι τα έπτά χειρόγραφα χωρίζονται σέ δύο ομάδες: στήν πρώτη ά- 
νήκουν τά Α καί X καί στήν δεύτερη τά Β, C, V, Ε καί R2, ένώ συχνά δεν 
σώζονται παρά μερικά άπό τά έπτά χειρόγραφα, άκόμα καί μόνο ένα άπό 
αυτά.

2642 Τόσα νά μή έχης δυνατήν ξυλοδεσιάν ή τράφους, 
όλα νά μή τά ρίψωσιν, έσωθεν νά σεβοΰσι.

2642 έχης δυνατήν Pap., J a  si forz lices n*i avreiz F  6393: έχης δύναμιν BVX 
δυνηθοΰν A.

*H σύγκριση μέ το γαλλικό πρότυπο επιβάλλει την άντικατάσταση
τής γραφής δύναμιν μέ τό επίθετο δυνατήν.

*
Λέγει τους: «Διορίζω σας, μή ποιήσετε τό πράγμα· 
έάν ό τρελλός τήν πελελίαν είπε καί τήν ζαβίαν,

1. Βλέπε Συμβολή Α ', Δωδώνη 5, 1976, σ. 349-368’ Συμβολή Β ', Δωδώνη 8# 
1979, σ. 355-415’ Συμβολή Γ ', Δωδώνη (Φιλολογία), 15, 1986, σ. 87-108* Συμβολή 
Δ ', Χαριστήριος Τόμος στόν Roger Milliex (τυπώνεται). Βλ. καί τήν άνακοίνωσή μου 
«L’6dition critique du Πόλεμος της Τρωάδος. Probl^m es mdthodologiques», στό 
Neograeca Medii Aevi. Text und Ausgabe, Akten zum Symposion Koln 1986 (Kttln 
1987), σ. 279-284.

2. Τά έπτά χειρόγραφα είναι τά έξης: 1. Paris. Gr. Coislin. 344 (= A ) ;  2. Paris. 
Gr. 2 8 7 8 (= B ); 3. P aris. Gr. 1732 A (= C ) ;  4. Paris. Gr. Coislin. 344 (φφ lr -6 v )  
(= E ) ;  5. Βρόντη 2 (= R ) ;  6. V ind. Theol. Gr. 244 (= V ); 7. Bonon. U niv . Gr. 3567
( IIX).
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2660 ούδέν τυχαίνει πάλε ήμεΐς τήν φρόνησίν μας ούτως 
μετ’ αύτουνού τήν πελελίαν να σμίξωμεν τήν τόσην· 
φαίνεται άπό τούς λόγους του οτι δέν έχει γνώσιν.

2661 τόσην Pap.: γνώσιν ABVX || 2662 φαίνεται άπό τούς λόγους του ΑΧ, 
Conoistre puet om a ses diz | Qu’il n ’est mie de sen guarniz F 6415-6: Θεωρείτε 
( =  -ται) άπό (άπέ Β) τόν λόγον του BV II βτι δέν έχει γνώσιν Pap.: φαίνεται (om. Β) 
άν £χϊ) γνώσιν BV βτι λωλός τυχαίνει (τυχάνει Α) ΑΧ.

Θεωρώ 6τι έχει έπέλθει σύγχυση στο κείμενο των στίχων 2661-2 στά 
διάφορα χειρόγραφα πού όμως τό καθένα τους έχει διατηρήσει διαφορετικά 
στοιχεία τού άρχικού κειμένου, πού έπιχείρησα νά άνασυγκροτήσω.

διά ολίγον πράγμα <νά> ήρχετο πολλά μεγάλη αισχύνη».
" Ό  Αίνεάς έκάθητον σιμά τού βασιλέως·

- λέγει τον: «’Άκουε, βασιλεύ, δέσποτα, αύτοκράτορ·
2670 λέγει εις τήν βίβλον των σοφών οπού έκαμαν τάς κρίσεις, 

6τι οπού λαλεΐ τρελλά, τρελλά καί άς άπολαύη*

Τόσα ήμπορώ νά είπώ εδώ οτι νά με έκρεμνήσες.
' 2675 Καλά τυχαίνει παίδευσιν νά ειχασι μεγάλην,

όταν εδώ εις τήν μέσην μας στέκουν καί φοβερίζουν

Ό  Διομήδης λέγει τον: «Κύρης μου, εις πολλά έτη· 
νά διηγησαι έπίστασαι καί κάλλιον^νά κρίνης·

2680 χρείαν <νά> σε ειχαμεν έδώ. Τό άκούει τήν δήγησίν σου, 
τίποτε ού μή μάς βάρυνεν, άν ειχαμεν αισχύνην.
Ά πό τού νύν άγνώριστός ού μή <νά> είσαι άπό εμένα».

2667 νά suppl. Pap. II ήρχετο Pap ., Por assez poi se honist om F 6420: έρχε
ται ABVX || 2671 άπολαύη Pap.: άπολάβη ABVX || 2674 έκρεμνήσες Pap., Jo  por- 
reie ja  ci ta n t dire | Que vos me feriez ocire | O pendre F 6431-3: έκρεμνήσαν 
V κρεμνήσαν Β II 2675 εΐχασι Pap., m alem ent lor avendreit F 6435: έχουσι AVX 
έχωσι Β || 2679 καί κάλλιον νά κρίνης Pap., Conter savez e mieuz jugier F  6443: νά 
λέγης καί νά κρίνης ΑΒ νά κρίνης (κραίνης V) καί νά λέγης RVX II 2680 νά σέ εϊχαμεν 
P ap ., Ci nos (vos app .) porreiz (puet bien app.) aveir m estier F  6444: σέ (ούκ A) 
έχομεν ABRVX II Τό άκούει Pap ., Bien entendons a vostre conte F  6445: v* (νά B) 
άκούωμεν BRVX νά άκούσωμεν A II 2681 μάς βάρυνε P ap ., De neient nos (app. vos) 
en pesereit F  6447: σέ (σ* X) έβάρυνεν (βάραινεν R  βαρει BV) ABRVX II 2682 νά 
suppl. P ap ., Ne vos mesconostrai mais mie F  6449.

*
2700 ύβρεως πράγμα, μοΰ φαίνεται, βασιλεύ, ένι τούτο 

ΰβρεως Pap .: ύβρις ABRVX.
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ήλθε εις βοήθειαν έμοΰ, ένίκησεν εκείνον*
τον βασιλέα έσκότωσε* τήν χώρα οπού είχα χάσει,

2770 όλην μου τήν έχάρισεν, έλεύθερην τήν είχα.

2769 τήν χώρα όπου είχα χάσει Pap., Sa terre, qu’il aveit perdue F 6582: τήν 
χώραν όπού έχάσεν (-σα A) ABVX.

*

Ό  Θέλεφος τιμητικά, μετά μεγάλην θλίψιν 
2780 θάπτει τύν πανεξαίρετον, ώς πρέπει βασιλέως

2780 βασιλέως Pap.: βασιλέα ABVX.
*

2872 Ποτέ μελάνι ή κάρβουνον μαυρότερον εκείνου 
ούκ ήτον ωσάν ήσασιν έκείνοι μαυρισμένοι.

2872 μελάνι Pap., Mais onques peiz ne arrement | Ne fu si tres neir come il 
erent F 6864-5: μέλας AX.

*

Θέσιος ό θαυμάσιος ήλθεν άπο τήν Θράκην 
2877 μέ τον υιόν του Άρχίλογον, συγγενείς τού Πριάμου.

2877 συγγενείς Pap., A1 rei de Troie erent parent F 6877: συγγενής BV συγ
γενή v AX.

*H παράθεση δεν άναφέρεται μόνο στον Θέσιο (συγγενής) ή μόνο στύν 
Άρχίλογο (σνγγενήν) άλλά καί στά δύο αυτά πρόσωπα. Πρέπει συνεπώς 
τύ συγγενής ή το συγγενήν νά διορθωθούν σε συγγενείς.

*

’Απ’ αύτους είχεν ό καθείς <μέ> ορισμόν του Έκτόρου 
κεφαλή<ν> των άπέξωθεν* όσους είχεν εις μοίραν,

2905 τινάς νά μή έσάλευε χωρίς τού ορισμού του

.2903 μέ suppl. Pap. || 2904 κεφαλήν των άπέξωθεν (debuisset άπέσωθεν)* όσους 
Pap., Chascuns aveit une partie | De ceus defors en sa baillie F 6933-4: κεφαλή 
(ή κεφ- BV) των άπέξωθεν τόσους (-σος V) ABVX.

’Ιδιαίτερα προβληματική είναι ή γραφή defors, τήν στιγμή πού οί 
άρχηγοί των Τρώων είναι άρχηγοί των άπέσωθεν καί 6χι των άπέξωθεν* 
Τήν λανθασμένη, όπως ύποθέτω, γραφή defors μετέφρασε πιστά ό μετα
φραστής άλλά άποτελεί παραλογισμό καί στά γαλλικά καί στά ελληνικά.

*

Εις βλον τό φουσσάτον τους έκείνο των Ελλήνων 
2913 τρείς καλλιώτερους, θαρρώ, ούκ οΐδα άπ* έκείνον.

2913 οΐδα Pap.: είδα ABV.
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2923 Μεγάλως τύν εύχαριστεΐ, άφύν ήλθεν έκεΐσε.

τύν εύχαριστεΐ Pap., Mout ot grant joie e mout li plot J Quant guariz fu, que 
venir pot F  6973-4: τόν εύχαριστοΰν BV εύχαρίσθησαν A || άφύν ήλθεν έκεΐσε Pap.: 
άφύν ήλθεν έκεινος Α άφου ήκουσαν τούτο BV.

*

2945 <Τούς> φαίνεται έδειλιάσαμεν άπάνω τους νά ύπάμεν.

Τούς suppl. Pap., Avis lor est, si est semblant F 7015.
*

'Ημείς 6λοι άς είμεθεν καλά άρματωμένοι·
2957 εύθύς γοργύν άς δράμωμεν νά πιάσωμεν τύ πόρτον.

2957 νά πιάσωμεν τύ πόρτον Pap., Si corrons dreit a la cit6 F 7040, cf. F 7103 
Ne fu porz pris a tel meschief: τήν (τόν V) πόρταν (πόρτον V) νά πιάσουν ΑΥ.

*

Σήμερον γάρ έάν εοχαμεν πιασμένην τήν Τρωάδα, 
ούκ ήν νά μή είχεν άπ* έμάς κανείς χαράν μεγάλην 

2965 νά έστράφη εις τήν χώραν του, νά είδε τούς έδικούς του.

2964 sic corr. Pap. metri gratia: ούκ ήτον άπ* έμας κανείς νά μή είχε χαράν με
γάλην AV.

*

2968 'Η νύκτα έκείνη έδιέβηκεν, καί τύ πρωί τύ άλλον 
άρμάτωσαν τά κάτεργα, έστησαν κάστρα έπάνω

2968 Ή  νύκτα Pap., La nuit laissierent trespasser F 7061: Ή  μέρα AV.
*

2997 Άπ* αύτου πάλε ήλθασί τά έκατύν καράβια.

τά Pap., Done revindrent les cent d’un front F 7152: άλλα V πάλιν A.
*

3003 Τότε ot Τρώες έστράφησαν, έξέβαιναν εκείνοι.

Τότε ol Pap., A tant s’en eissi grant partie F 7167, cf. 3144 Τότε A BV X ^ A 
tan t F 7499: Οΰτως τούς AV.

*
Φιλεμενής ο φοβερύς πάντοτε τύν γυρεύει·

3044 τούτος έκαβαλλίκευεν, Όδυσσεύς πεζύς ήτον

3044 έκαβαλλίκευεν Pap.: έκαβαλλίκευσεν ABVX.
*

3060 Όδυσσεύς εις τής θάλασσας σώος ήτον τήν άμμον.

είς της θάλασσας σώος ήτον τήν άμμον P ap ., Ulix6s fu sor la  marine F  7335: είς 
τήν θάλασσαν ώς ήτον είς τήν άμμον ΑΧ aliter BV.
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3067 άποκλεισμένοι ήσασιν, ούκ είχαν που πεζεύσαι. 

πεζεύσαι Pap.: πεζεύσει ABV.
*

Τότε νά είδες πόλεμον τον έποικαν εκείνοι*
3073 πολλών σέλλες ευκαιρώ σαν, κοιμούνται εξαπλωμένοι.

3073 πολλών Pap., Ε chevalier guerpissent seles F 7364: πολλές BVX.

Ή  διόρθωσή μου έχει σκοπό νά άποδώσει τήν λέξη chevalier καί νά 
δώσει ένα ύποκείμενο στό κοιμούνται, πού δέν μπορεί φυσικά νά είναι οι 
σέλλες, αλλά οί πολλοί.

*

3143 σκουτάριν είχε όλόχρυσον, σημάδιν <δύο> λεοντάρια.

<δύο> λεοντάρια Pap., Escu ot (Tor a dous lions F 7509: λεοντάριν ABX.
*

Καλά τούς έκαμνεν ή χρεία όπως νά άναπαυθούσιν, 
άλλά οί Τρώες ού θέλουν το, τούτο ούδέν τούς άρέοει*

3209 καλά αόριον εις τον πόλεμον τούς θέλουσι γυρεύσει

3209 καλά Pap.: άλλά (άλλ’ V) ABVX ex 3208.
*

3216 Τον κόσμον ολον, λέγω σας, άν ήτον έδικός του, 
τόσα ήτον μέγας, φρόνιμος, ήξευρε νά διορθώση.

3216 Τόν κόσμον δλον vel (3217) ξεύρει νά τόν Pap.: ό κόσμος βλος ABVX || 
3217 νά BV: νά τόν (τό X) ΑΧ || διορθώση ABV: όρθώση X.

*

Όμπρός παρού νά είχε έβγεί ό "Εκτορας τήν πόλιν,
3225 διακόσιες έχώρισε χιλιάδες έδικούς του.

3224 τήν πόλιν Pap., Ainz qu’Ector eissist de la vile F 7687: τήν πόρταν ΑΧ.
*

3249 <είς χείρας του έκράτειε> σκουτάριν μέ λεοντάρια

λεοντάρια Pap., Armes aveit a leonceaus F 7756: λεοντάριν ABVX.
*

3256 νά ίδής πολέμους φοβερούς, καβαλλαρίους γερμένους. 
Δυώδεκα νοθάδελφοι έφύλαγαν τόν 'Έκτωρ.

3256 γερμένους Pap.: έγερμένους X διεγερμένους Α || 3257 Δυώδεκα Pap. metri
gratia, Dis de ses freres ot o sei | Qui fil erent Priant le rei F 7989-90: δώδεκα BV.

Νομίζω ότι τό γερμένους σημαίνει εδώ «πού έχουν γύρει, πέσει άπό 
τό άλογό τους, γκρεμισμένους, άρα σκοτωμένους ή λαβωμένους», βλ. Κρια- 
ρά Λεξ., λ. γέρνω.
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Ό  'Έκτωρ, τύ κεφάλιν του 6λον άρματωμένον, 
έδιέβη καί έσύντυχε πατρός του του Πριάμου.
«Δέσποτα,» λέγει, «βασιλεύ, έγώ πρώτος έβγαίνω*

3270 σύ δέ μέ τούς καβαλλαρίους, [καί] μέ ολον τύ πεζικόν σου 
ελάτε εις την ξυλοδεσιάν, πλέον έμπρος μή ύπάγης, 
δι* 6,τι καί άν μάς γένηται τίποτε έκ των Ελλήνων.

3267 δλον Pap., tote sa teste armee F 8036: ούτως BVX δλως olim ci. Pap. II 
3270 καί del. Pap. metri gratia || 3272 έκ Pap. metri gratia: άπύ A.

*  ’

3295 Δώδεκα εΐχεν 6 "Εκτορας, τούς δεκοκτώ να εί'πω, 
οπού τούς εΐχεν μετ* αύτύν ό Πρίαμος ό πατήρ τους,
<καί> οπού είναι εις θυμύν πολύν, διατί έμειναν μετ* αΰτον 
καί ούδέν τούς άφηκε καί αυτούς νά θέλουν πολεμήσει,/ 
Έναι άπ* αύτούς Μενέλιος, Ίδώρ, ό τρίτος Κύρος,

3300 ό Κελιδωνίας τέταρτος, πέμπτος Έρμαγορίας,
έκτος Μαυδοκλαβόητος, ό έβδομος πάλε Σάντος

3305 Μβρούν ντε Γκιμέας έλέγετο, τρισκαιδέκατος πάλιν 
···
Γκίλιο δ* Άνγγλούς έλέγετον, Γουδέλης πάλιν <ό> άλλος, 
Τουγγλάς πεντεκαιδέκατος, ήξευρε τύ ζατρίκιν 
δσον ούδένας άνθρωπος ήξευρεν εις τον κόσμον.

3310 Καδώρ έξικαιδέκατος· τόσα εύμορφα μέλια 
ούκ εΐχεν ό Άβεσαλώμ ωσάν εΐχεν έκεινος.
Εύμορφος <ήν καί> άνδρειος καί φρόνιμος καί νέος.
Νεσέ ντ* Άμούρς ό έτερος, Θάρας ήκουεν <ό> άλλος.

3297 καί suppl. Pap. || 3299 Μενέλιος Pap., Menelus F 8107 (cf. 4057 Μενέλιος 
B: Μενέλαος AVX): Μενέλαος BV II 3300 Κελιδωνίας Pap., Celidonias F 8109: Μελι- 
δωνίας BV II πέμπτος Pap., quinz F 8110: ένος BV || Έρμαγορίας Pap., Herma- 
goras F 8110: Άρμαγορίας BV II 3301 Μαυδακλαβόητος Pap., Maudan Clarueil
F 8111: Άνδακλαβόητος BV I! 3305 Μβρούν ντέ Pap., Bruns li (de app.) F 8118: 
Ροΰν το B Γουν τε V II 3307 Γκίλιο Pap., Gilor F 8121: Κίλιο B Λις V II ό suppl. 
Pap. || 3308 Τουγγλάς Pap., Doglas F 8123: Τουγλάς V Γουγκλάς B || 3310 τόσα 
εύμορφα μελία Pap., Mais Ausalon, li fiz Daviz, | N’ot plus bel chief (plus biau 
cors app.) que il aveit F 8126-7: ώς έμφυρος (όσέμφυρος B) μελίων BV II 3311 prius 
εΐχεν Pap.: ήν BV II 3312 ήν καί suppl. Pap., Proz e hardiz e forz esteit F 8128 II 
3313 Νεσέ ντ* Άμούρς Pap., Nez d’Amors F 8130: Ρεσενταμούρς B Μεσαντάμουρ V 
II ό suppl. Pap.

Ή  διόρθωση πού προτείνω στύν στίχο 3310 είναι μιά προσπάθεια νά 
άποκατασταθει τύ έφθαρμένο κείμενο.
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Έπίστριος δ βασιλεύς σύν Σχελιδίφ άμα 
3355 της Φωκίδος ώδήγευσαν σύνταξιν τήν έβδόμην.

3354 Σχελιδίφ Pap., reis Scelidis F 8203: Έλιδίω ABX Κλιδίφ V I! 3355 Φω
κίδος Pap., Phocidis F 8204: Φοβηθής BV φοβερήν ΑΧ.

*

Ό  Πάντρουκλος είχε άρματα εύμορφα καί ωραία*

3429 'Ως είδεν, έλι<μ>πίσθη τα δ 'Έκτορας μεγάλως.

3429 έλιμπίσθη Pap., Aamees les a d’amors F 8443: έλιπίσθη V έλιπίστη B έλε- 
μπίσθη X.

*

Γοργδν πάλιν τα έβγανεν, δ Μεριοΰν τον είδε* 
θλιμμένος ούτος, σοβαρός, άπάνω του έκατέβη 
μέ έκατδν ηρωικούς* πλέον δέκα τον έδώκαν. 

3470 Αύτου άν τδ μέλλον έλειπεν, έσκότωνάν τον τότε

3468 ούτος Pap.: ούτως ABV οΰτω X || 3470 Αύτου ccv’ Pap.: 
έάν ού X έάν Α.

*

αύτου Β άν τους V

3512 Ό  δούξ έκ τδ έμπροστότερον τού έλμου του τδν πιάνει

έμπροστότερον Pap., par la ventaille F 8551: γοργότερον Β γουργότέρον ΑΧ γορ
γδν V.

*
«Βασιλεύ ’Άλκαμε,» φησί, «στράφου, μηδέν αισχύνου.» . 

3529 Τούτο τδν έμεριασε τδν δούκα εις ένα τόπον.

3529 Τούτο Pap., Gil se guenchist a une part F 8577: Τούτος X έτούτος BV 
ούτος A.

.Διόρθωσα τδ τούτος ή ετούτος σέ τούτο (δηλ. τδ άκουσμα): τούτο τδν 
έκανε να μεριάσει =  να στραφεί.

*
3534 Φωνήν έλάλησε φρικτήν, <τρίς> τδ σημείον του λέγει.

τρίς suppl. Pap., S'enseigne a escri6 treis feiz F 8585.

Τδ άριθμητικδ επίρρημα εύκολα παραλείφθηκε άπδ άπλογραφία άνά- 
μεσα στδ φρικτήν καί τδ τό.

*
3640 Ό  βασιλεύς Μενέλαος όλους τούς άναδεύει*

..........  όσον δύνεται διώχνει τους, άνω καί κάτω ύπάγει.

3641 όσον δύνεται Pap., ef. 3657 όσον ήμπόρει, par estoveir F 8826: ώς φαίνεται 
AVX.



38 Μανόλης Παπαθωμόπουλος

Ή  γραφή ώζ φαίνεται δέν δίνει ικανοποιητικό νόημα, γι* αυτό τήν
άντικατέστησα μέ τό ομόηχο όσον δννεται.

*

3648 Των άρμάτων τό κάμο^μα τινάς ούκ αν ήξεύρε, 
τόσα ήσαν ξενοχάραγα, ξένης άλλης θεωρίας

3648 ούκ άν ήξεύρε Pap., N’en savreit la fagon retraire F 8840: ούδέν ήξεύρει 
(έξεύρει A) AVX.

Εΐναι προφανές ότι τό ρήμα ήξεύρω πρέπει να αποδοθεί μέ δυνητικό 
παρατατικό.

*
3670 πέντε άμιράδες, βασιλείς είχε διά συντροφιάν 

διά Pap.: δέ V μίαν ΑΧ.

*

'Ως είδε δέ τον "Εκτορα στην μέσην των Ελλήνων, 
έθάρρει οτι πρότερον παρού νά έ'βγη απ’ αότους,

3695 νά νικηθή ή νά σκοτο^θή ή νά πιασθή ωσαύτως.

3695 νά νικηθή Pap., Qu’il ne fust mort, vencuz o pris F 8923: έλεγεν ΑΧ έλέ- 
yctai V.

■ Οί γραφές έλεγεν / έλέγααι εΐναι άπαράδεκτες, γιατί α) επαναλαμβά
νουν ούσιαστικά τό έθάρρει (3694), β) άφήνουν άμετάφραστο τό vencuz, 
καί γ) οί δύο διαζευκτικές ειδικές προτάσεις ή νά σκοτωθ'η ή νά maadfj 
είσάγονται κάπως άπότομα.

*

Οί ήμισοι δέ άπ* αύτουνούς ούκ άν έμειναν τότε, ■
3725 εί μή οί δέκα νοθάδελφοι τήν σύνταξιν άφήκαν.

3724 Οί ήμισοι Pap.: οί ήμισυ AVX || 3725 του Έκτορος post νοθάδελφοι praeb. 
AVX: del. Pap. metri gratia.

*
Κοντάρια ούκ έβάσταζαν άλλ* όλοι τους δοξάρια*

3763 σαγίττας μέ τούς άγκινους σύρνουν, ζημίαν τούς κάμνουν.

3763 άγκινους Pap.: άγγεινας AVX.
*

3766 Ό  Τερεπλέξ ό βασιλεύς μετά τού Προτεμίσου 
πολλούς έθανατώσασιν, όλους μέ τάς σαγίττας.

3767 πολλούς Pap., Mout lor damage de lor gent; J Martire en fait Pretemesus: 
| Vint lor en a i a morz e plus F 9082-84: πάντας AVX. . .
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3780 Έγνώρισε τόν Θέσεον, στρέφει τήν χάριτάν του.
«Άφήτε», λέγει, «άδελφοί, τον φρόνιμον στρατιώτην 
κακόν ού θέλω σήμερον νά έχη ό βασιλέας, 
ένθα καί έάν εύρεθή καί άδυναμίαν νά έχη* 
κακόν ούδέν μου ήθέλησε τήν σήμερον ήμέραν*

3785 διά τούτο θέλω πάντοτε χάριταν νά του στρέφω:
Στό φαρίν τούτο έκάμετε διά νά καβαλλικεύση».
♦ · ·

3791 Μέ βίαν έκρατήθησαν εις φυγήν μή τραποΰσι* 
τόσα πολλούς έχάσασι, θαύμα πώς έβαστάξαν.

3782 σήμερον Pap., II n’avra mais hui destorbier F 9107: τίποτε ΑΧ τίποτες V II 
3783 εύρεθή καί άδυναμίαν (vel δυναστείαν) έχη Pap., La ou il puisse aveir mestier 
F  9108: εύρεθώ (AV: ήμπορώ εύρεθή X) καί δύναμιν νά έχω AVX || 3786 έκάμετε Pap., 
Le remontez F  9113: έκαμε AVX || 3791 μή Pap., qu’il ne fo'irent F 9123: νά AVX 
II 3792 Τόσα πολλούς Pap.: τόσους πολλά (γοργόν V) AVX.

*
Σκοτώνει, ρίπτει, κόπτει τους, μέγαν θάνατον κάμνει*

3815 τίποτε ούδέν* άπάντησε νά μή τον θανατώση.

3818 άλήθεια, καν πολλά έχασαν, ζημίαν μεγάλην κάμνουν.

3815 ούδέν* (vel ούδένα) Pap., ceus qu’il trove F 9168: ούδέν ABVX II 3818 κάν 
Pap.: καί AX om. BV.

*

3825 Έδάρτε ήσαν έτοιμοι νά σμίξουσι μετ* αύτους, 
όταν έτερη σύνταξις ήλθε, συναπαντά τους.
Οι βασιλείς της Γρέστιας, Έσδνάς, Φιούνς, Σι Τούγγλας, 
μέ τόν κοντόσταυλον αυτών, Ίεκονίαν τόν νόθον, 
καλά έσυναπαντήθησαν, έδώκαν μετ’ εκείνους.

3825 Έδάρτε Pap. metri gratia: τώρα ABVX || 3827 Σ ι (Συει X) Τούγγλας 
(Τουγγλάς X) ΑΧ, Li fiz Doglas F 9206, debuisset 6 υίός Τούγγλας: μέ τόν Ούγκλάν 
(Ούκλάν V) BV II 3828 αύτών Pap., Sire esteit d’eus e conestables F 9216: αύτού 
ΑΧ αύτούς BV.

Φαίνεται ότι ό παραφραστής έδιάβασε τό fiz ώς siz συγχέοντας τά 
όμοια στήν παλαιά γραφή γράμματα f καί s καί μή ξέροντας τί σημαίνει
θεώρησε ότι άνήκει στό όνομα αύτού τού πολεμιστή τών Τρώων.

*

3835 Μενέλαος έστάθηκε μέσα εις τόν λαόν του,
Αίας ό Τελαμώνιος πάλε είς τούς έδικούς του, 
οπού πολλά έζημίωσαν τούς Τρώας τήν ήμέραν.

3837 έζημίωσαν Pap., Ε tan t i ont Troiens morz F 9300: έζημίωσεν ABVX.
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3840 Έως τούς άλλους ήφεραν τά πέντε ταΰτα άλλάγια.
Ευθύς δέ έκατέλαβεν ό Αίνεάς ό δούκας 
μέ της Λακόνιας τον λαόν· έδιέβησαν νά δώσουν 
τές σύνταξες ό<πού ό> Έκτορας έστρεψεν έξοπίσω·

3840 ήφεραν Pap., Desconfiz les ont malement: | ... | Par mi lor genz les em- 
batirent F 9313-15: ήφερεν ABV έφερεν X || 3843 όπου ό Pap., Puis vont toz les 
conreiz ferir | Qu’Ector ot fait le champ guerpir F 9329-30: ό ABVX.

*

3874 Τότε νά είδες ούρ<λ>ιάσματα καί συμπλοκάς καί κρότους.

ούρλιάσματα Pap.: ούριάσματα BV ούγιάσματα X συμπλοκάς Α.
*

τά άρματα έκατάκοψαν, τυχαίνει νά άποθάνουν 
3883 οίος καί άν έναι άπο τούς δύο ή καί οί δύο άμα.

3883 οίος καί άν Ιναι Pap., Li queus que seit F 9421: ένας Ινας ABVX.

'Η γραφή των χειρογράφων είναι άκατανόητη καί φαίνεται καθαρά 
ότι έχουμε άρχετυπικο λάθος πού εύκολα άποκαθίσταται μέ την βοήθεια τού 
γαλλικού προτύπου.

*
3925 Εύρίσκει τον καί έδώκε τον χαμηλά κονταρέαν

άνάμεσα την σκάλαν του καί το έμπροστοκούρβι, 
τύ κοντάριν έχώσθηκε καί όλον το πανιτσέλιν.

3926 καί Pap., par mi Pardon | E par les pans del hauberjon F 9561-2: είς 
ABVX || έμπροστοκούρβι Pap.: έμπρός τό (τε V) κούρβι ABVX.

*
Εύθύς έκαβαλλίκευσαν, ύπάγουσιν είς αύτους.
Ό  Έκτωρ τούς ώδήγευεν άπό κρεμαστόν τόπον.

3970 Τές σύνταξες έμέρισαν καί πονηρίαν σκοπίζουν: 
έκ τύ πλευρον έδιέβηκαν, τούς 'Έλληνας έδώκαν.

3970 έμέρισαν Pap., eschiverent F 9691: έμέρισε ΑΧ έμερίασε Β έμοίρασεν V II 
σκοπίζουν Pap., De grant engin se porpenserent F 9692: σκοπίζει BVX .σκοπεύει A.

'Η παραβολή μέ το γαλλικό πρότυπο άλλά καί τά συμφραζόμενα επι
βάλλει, νομίζω, τήν διόρθωση πού προτείνω.

*
3979 ’Ανάσμιγα οί παραταγές ήσαν <έκ> τά δύο μέρη 

έκ suppl. Pap.
*

«Τούτος έ'ναι,» λέγουν, «ό έχθρός, οπού τύν άδελφόν μας 
3984 Κασιμπιλάν έσκότωσεν, αύτάδελφον Έκτόρου.·
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3984 Κασιμπιλάν Pap.: Καντιλιανόν (ex 3986) X Καντιλιανδς BVII αύτάδελφον 
Pap.: άπό VX τον Β II Έκτόρου Pap.: Έκτορα V τώρα ΒΧ.

Εφόσον ό Καντιλιανδς έπηλαλεϊ στον στίχο 3986, δεν μπορεί δύο 
στίχους πρωτύτερα νά άναφέρεται ότι είναι νεκρός. Πρόκειται άπλώς γιά 
τον Κασιμπιλάν πού άναφέρεται πιο πάνω στο γαλλικό πρότυπο (F 9663- 
5) ότι τον σκότωσαν οί 'Έλληνες.

*
Έγλήγορα ελεύθερος νά έγίνετον άπ* αύτους,

3999 αν είχε λείπει το σπαθίν ότι έκόπη <στήν> μέσην.

3999 στήν suppl. Pap. II μέσην Pap., Se s’espee ne peceiast F 9768: μέσα AVX 
πέσα B.

*
4098 *Αλλ* όταν ήλθεν 'Έκτορας, τότε τό τέλος <νά> ήτον, 

άλλ* εύθύς Τελαμώνιος ήλθε μετά χιλίους.

4098 νά suppl. Pap., Ja fust as premiers cous finee F 9992, cf. 4170 Πολλά γορ
γόν νά έγίνετον τό τέλος του πολέμου, Le jor fust fin de la bataille F 10121.

*
Καί τότε πάλιν εί'χασι τό κάλλιον οί Τρώες*

4120 <οί> μέσα τούς έβγάλασι, διώχνουν τους έως τάς τέντας.

4120 ol suppl. Pap., Done rechacierent cil dedenz F 10045.
*

4130 Είς τό έλμον τον έδωκεν επάνω μίαν σπαθέαν· 
έκ τό άλογον τον έρριψεν, έστάθη, άσάλιζέ τον. 
Τούτος έδιαφεντεύετον όσον ήμπόρει άπ’ αύτον.
• · · ♦

4135 τό κεφάλιν τού έκοψεν έξω των πλαταρίων

4131 άσάλιζέ Pap., Cil se defent, Hector l’asaut F 10059: έσκέπαζέ BVX έσκέ- 
πασέ AII 4135 του Pap.: του ABVX.

*H γραφή έσκέπαζεν είναι άχρωμη καί φαίνεται σάν άπλό παραγέμι- 
σμα άντί γιά την γραφή πού πρέπει νά άπέδιδε τό γαλλικό asaut καί πού 
υποθέτω πώς ήταν τό άσάλιζέ.

*

Κοντάριν έμαλάκιζεν εις τήν δεξιάν του χεΐραν 
4150 καί κονταρέαν τόν έδωκεν άπάνω εις τό σκουτάρι.

Τό σκουτάριν έπέρασεν άλλά καί τό λουρίκιν* 
είς τήν σάρκαν άπέσωθεν έκατσε τό κοντάριν.

4151 Τό σκουτάριν Pap.: έκάθισεν ABVX ex έκατσε (4152) II 4152 άπέσωθεν 
Pap.: άπέσωσεν VX άπέσω Β τόν έπίασεν Α.



42 Μανόλης Παπαθωμόπουλος

Νομίζω 6τι ή γραφή έκάθισεν δέν ταιριάζει μέ τά συμφραζόμενα* επι
πλέον άπαιτεϊται εδώ ένα πρώτο ούσιαστικο άντικείμενο του έπέρασεν και 
πού νά αποτελεί ένα πρώτο άμυντικύ στοιχείο πριν άπύ τύ λονρίκι, καί τέ
τοιο είναι ή λέξη σκοντάριν.

*

4191 άλήθεια, βαρύνει με, έπεί ήμπορώ νά κάμω 
τέτοιον πράγμα σήμερον κλπ.

4191 βαρύνει με Pap., Mais trop par nos est laiz cist plaiz F 10150: βαρύνεις 
(βαραίνεις BV) με BVX βαρύν με φαίνεται A.

*
4196 Τούτο άγαπώ, νά μή στραφούν, άλλά νά τούς έβλέπω 

πώς άποθνήσκουν ένομού μέ κόλπον κονταριού.

4196 στραφούν Pap., Jo ne vueil pas que il s’en fuient F 10159: στραφώ ABVX || 
4197 ένομού Pap., E toz a glaive revertir F 10162: σύντομα ABVX (fortasse ex tost?).

*
άλλ* εύθύς δύο μεσάζιοι έφθασαν έκ τούς έξω

4245 τρέβας ζητώντα μετ’ αύτούς* ό Πρίαμος τούς δίδει.
Δύο μήνας τάς έπώμωσαν άμφότερα τά μέρη.

4246 τάς Pap.: τούς V om. BVX [| έπώμωσαν Pap., Les ont plevies a dous meis 
F 10316: έποίησαν ABVX.

*
4295 τύ σκέπασμα έποικε καλόν, ομοιάζει ώς έν νά έναι.

Ιν νά έναι Pap., Ε si soudee la plataine | Que rien n*i conoisseit jointure F 
10388-9: ένα (έναν B) έναι BX δλον ένα A ένα V.

CH ταφόπετρα έμοιαζε νά είναι ένα μέ τό κιβούριν.
*

Οί τρέβες έφυλάχθησαν ώς έπρεπεν, ώς έχει·
4332 ούδέν τάς έσκανδάλισε κανείς έκ τά <δύο> μέρη

4332 έκ τά δύο Pap.: άπύ (άπέ Β) τά ABVX.
♦

Παραπονάται το συχνά, ποσώς ούδέν του άρέσει 
νά έχη Άγαμέμνονας πάνω τους αύθεντίαν.

4345 Άκούοντα πάντες βασιλείς, δουκάδες καί κοντάδες 
καί μεγιστάνοι ευγενικοί, πλέον δέκα χιλιάδες, 
χονδρά, μεγάλα έσύντυχεν, κλπ.

4344 πάνω τους Pap., cf. 4362 et 4364, desor eus toz seignorie F 10486: άπάνω 
(-νου Β) του BVX τήν πασαν A II 4345 Άκούοντα Pap., Oiayant les reis ... | ... | En 
a parl4 mout grossement F 10487-89: άκούουν (άκουν V) τον (το BX) ABVX.
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*Η σύνταξη απαιτεί να διορθώσουμε την οριστική ακούουν τον στήν 
ονομαστική άπόλυτη άκονοντα.

*

4360 αν έχη δούκας, άρχοντας, κοντούς, καβαλλαριους, 
έχω τόσους καί πλεώτερους πόλεμον να υπομένουν.
Κάλλιον τές βουλές στους λαούς ήξεύρω νά ορθώσω, 
κάλλιον νά ορθώσω σύνταξες καί συμπλοκήν πολέμου.

4361 καί πλεώτερους Pap., Si ai a u tan t contes e dus J E chevaliers c au tre  
gent j E  plus qu’il n*a, mien escient F  10512-4: καλύτερους BV κάλλιον X καί πό
λεμον A II 4362 hue trp . Pap., cf. F  10515-6 Mieuz sai les hauz conseiz doner | 
E les batailles ordener: post 4363 praeb. ABVX || τές βουλές στούς λαούς P ap .: τές 
(τάς X) βίγλες (-λας X) του λαού ABVX.

*

4450 Άλλ* ό Έκτωρ πάλιν έδωκε τέτοιες τρεις Άχιλλέα, 
οτι καλά τάς ένοιωσεν, ούκ ήτον κοπελιού.

4450 τέτοιες τρεις Pap ., Teus treis Pen ra  sor Peaume asis F  10715: τέτοιες 
(τοιουτες X) τον BVX || 4451 ένοιωσεν Pap .: ήνο^σεν BV έννόησεν ΑΧ.

*
Ό  Διομήδης έφθασεν έχοντας δισχιλίους,

4457 ωσαύτως καί ό Τρώϊλος μέ τόσους ή καί πλείους..

4457 τόσους ή καί πλείους P ap ., N’en ot pas meins, ainz en o t plus F  10728: 
πλείους (ΑΧ: πλειον B πλέον V) ή καί (καί μέ V) τόσους ABVX.

*

'Όταν πάλιν ’Αρχέλαος έγνώρισε τον Έ κτωρ,
4537 όπου άνεψιόν του έσκότωσε, τδν Προθενώρ εκείνον, 

όλίγο άτός του νά σφαγή άπό μ.εγάλην θλϊψιν.

4537 άνεψιόν του P ap ., Gil esteit oncles a cestui F  10939: τδν θειον του BV.
*

Βουλήν όλοι άς πάρωμεν, άς βάλωμεν σκοπόν μας 
4570 τό πώς νά τον έπιάσωμεν, νά τδν άποκτενώμεν.

4570 άποκτενώμεν P ap . m etri g ratia : άποκτείνωμεν (-νουν Β) BVX.
*

τόσες τού έδωκε σήμερον άσκοντές πρδς προσώπου,
4585 ότι άν ή βοήθεια του ούκ έφθανε συντόμως, κλπ.

4584 του έδωκε Pap . m etri g ratia : τδν έδο>κε BV έδώκαν X φορές A II πρδς P ap .: 
πρδ BVX.

*

Μέ πονηριάν, μέ φρόνησιν, μετ’ έπιδεξιοσύνην 
4599 βαλθή τδ θέλω καί νεκρδν νά σάς τδν παραδώσω.
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4599 νεκρόν Pap ., I m etrai ta n t que m ort le rende F  11081: θαρρώ ΑΧ έγώ 
θαρρώ BV. *

'Όλοι ευθύς χωρίζοντας υπάγουν νά δειπνήσουν 
4607 καί τήν νυκτόβιγλαν αύτών έποΐκαν την πλουσίαν

4607 την Pap ., mais l’escharguaite | Fu cele nuit richem ent faite F  11087- 
8: τήν ABVX.

*
’Αλλά γοργόν ό Αίνεάς καί Τρώϊλος ωσαύτως 

4647 μέ τεσσαράκοντα καλούς τριγύρου τύν έβάλαν.

4647 τεσσαράκοντα P ap ., seisante F  11218 (xl app .): τετρακοσίους A τριακο- 
σίους (-κόσιους Υ) BV.

*

εκ τον Εππον άπλώθηκε κάτω ως άποθαμένος·
4664 έπίασέ τον Έκτορας νά τύν έβγάλη έξω.

4664 έπίασέ... έβγάλη Pap., Qu’E ctor l’aveit pris e saisi | E de la place departi 
F  12245-6: έπίασαν (έπιάσαν V πιάσειν A) τον, ήθέλασι νά τύν έβγάλουν (έξηβάλουν 
BV) ABV.

4764 ρίπτει νεκρόν εκ τό άλογον, άπήρε του τόν Ιππον.

νεκρόν Pap ,, M ort le trebuche de la sele F  11475: τον ABV.
*

4778 πολλούς στρατιώτας έ'ρριξαν, πολλά άλογα έκερδίσαν

άλογα P ap ., Guaaignte i on t m ain t cheval F  11518: άρματα BV άρμα A.
*

4811 *Ως τά κοντάρια έτριψαν, βάνονται είς τά σπαθία.

Ώ ς  τά κοντάρια έτριψαν Pap .: ώσάν (όσον ABV) έκονταρότριψαν (-ροτρίβησαν 
X) ABVX.

♦
Ό  Μενέλαος πάντοτε είς αυτόν συσκοπίζει*

4817 βιγλίζει πάντα είς αύτόν, καλά έχει τόν νουν του* 
τής γυναικός του τήν χολήν θέλει νά του πουλήση.

4817 βιγλίζει πάντα P ap ., S’entente a mise Menelaus, | O cent de ses meillors 
vassaus, | En lui guaitier, en lui sorprendre F  11591-3: ό Πάρις πάλε BV έγρήγορα X.

Στόν στίχο 4817 είναι φανερό οτι ό λόγος συνεχίζει νά είναι γιά τόν 
Μενέλαο. Γι’ αύτό χρειάστηκε νά διορθώσω τήν παρέμβλητη γραφή ό Πά
ρις πάλε έτσι ώστε νά άποδίδεται σωστά τό γαλλικό πρότυπο.

*
’Εκείνη άπεκρίθηκεν: «*Άδικον ούδέν έχει<ς>,
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4885 άν σέ κακίζγ) τίποτε, μίσος μεγάλον <νά> εχης».

4884 έχεις Pap., n’avez pas tort, | Se il vos het, que lui haeiz F  11728-9: έχει 
ABVX || 4885 μίσος μεγάλον νά έχης Pap.: δίκαιον μεγάλον (μέγαν V μεγάλον δίκαιον 
Α) έχει ΑΥΧ δίκαιον έχει μέγα Β.

Τό κείμενο των χειρογράφων είναι προφανώς έφθαρμένο άλλά άπο-
καθίσταται εύκολα χάρη στό γαλλικό πρότυπο.

*
Ό  Πρίαμος έμήνυσεν, ήλθαν οί καβαλλάροι 

4904 ών είχε πάντα την βουλήν* ήτον πρώτος ό 'Έκτωρ

4904 ών Pap .: όπού ABVX.
*

«’Άρχοντες,» λέγει, «φαίνεται άπό την δύναμίν σας 
οτι διά τήν ύψότητα του στέμματός μας τούτου 

4963 ποτέ ούδέν έγυρίσετε όπίσω εκ του πολέμου».

4963 όπίσω έκ του πολέμου Pap., Ne traisistes onques ariere F 11863: σήμερον 
(έδώ A) είς (om. BV) τό παλάτιν ABVX.

Εκείνο πού θέλει νά τονίσει ή Εκάβη στους άρχηγούς τών Τρώων 
είναι, όχι ότι δεν γύρισαν «σήμερον» στό παλάτι, άλλά οτι δέν έγκατέλει- 
ψαν τό πεδίο της μάχης.

*
5217 Είς ενα κόλπον έσυρεν, έτόξευσέ τους δύο*

εκατόν τους έσκότωσε πολλά είς όλίγην ώραν.

5217 τους Pap., en ocit dous F 12422: τούς AVX || 5218 τους Pap., en ocit cent 
F 12424: τούς AVX.

*
Ποτέ σαγίττοςν μοναχήν ούκ έρριπτεν είς αύτους,

5220 έάν ούδέν την άκόνιζεν εμπρός νά τήν άφήκη,
καί ως τήν άπόλυε, έφλέγετον, έλαμπεν ώς άστέρας.
Έάν όλίγον έδοίκησε τούτος ό Δοξαράτος, κλπ.

5221 έφλέγετον Pap., Apr£s, si tost come il enteise, | Flambe li fers F 12430 
-1: έφαίνετον X om. V II 5222 έδοίκησε Pap., Se longes durast cist contenz F 12432: 
έδίκησε X νά έζησε V.

*
τέτοιες χιλιάδες είκοσι τόν διώχνουν έξοπίσω,

5243 όπού άγαπουν στόν θάνατον τού νά τόν παραδώσουν.

5243 στόν θάνατον τού νά τόν παραδώσουν P ap .: τόν θάνατον νά του τόν παραδώ
σουν VX.
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’Ίδετε σήμερον οί θεοί τοίνυν πώς μας βοήθησαν 
άπό έναν διάβολον, όπου μάς έπολέμα*

5310 εάν είχε ζή έως εδώ, ήμεθεν νικημένοι.

5308 βοήθησαν Pap .: βοηθοΰσιν AVX.

Τά συμφραζόμενα έπιβάλλουν την διόρθωση του βοηθοΰσιν σε βοήθη
σαν.

Ά λλα ο,τι καί άν έσύντυχαν, τίποτε ούδέν έγίνη 
5548 άλλον άπό την άλλαξιν του Άνθενώρ καί Θόα.

5548 άλλον (vel έξόν) Pap.: μόνον AGVX.
*

Καλκάς ό φρονιμώτατος είχε μίαν θυγατέρα 
πολλά εύμορφην, έξαίρετην, ευγενικήν, ώραίαν,

5553 οπού φήμην έκάμαοι μεγάλην άπ* έκείνης
την φρόνησιν, τά κάλλη της· ήκουε Βρισηίδα.

5553 έκείνης Pap.: έκείνην GVX.
*

Πράγμαν ούκ ένι τίποτε <πού> όσον αυτόν κακεύω* 
5580 τίποτε οπού έγγίζει του, τού έξομυαλισμένου,

τού έχθιστου, τού κάκιστου καί τού άχρείου εκείνου, 
<ού θέλω πλέον στήν πόλιν μου νά είναι, νά ένεμείνη>.

5579 πού suppl. Pap. || αύτύν Pap.: εγώ CV II 5582 suppl. Pap., En sa cit6seit 
ne remaigne F 13120.

*

Ποίσω καλήν άφροντισίαν, όψιδες νά σέ δώσω· 
τόσα με κάμε πάλε έσύ· τόσα καλά σέ ήξεύρω 

5620 άνδρειωμένον καί καλόν, άπ* έσέν ούδέν μένει.
<Άπό> τήν θλίψιν τήν πολλήν τήν λέγεις έκαμά σου 
τόσα κακά, άν ήμπορής, έκδίκησιν νά έπάρης 
τήν θλίψιν τού συντρόφου σου, εκείνου τού Παντρόκλου, 
οπού πολλές τον έγνωθες φορές εις τό κλινάρι 

5625 γυμνόν εις τούς βραχίονας σου μέσα καί τον έκράτεις. 
Είν’ της αισχύνης άσχημα παιγνίδια, έντροπιασμένα, 
οπού τά πλέον κακεύουσιν οί θεοί καί έπαίρνουν 
έκδίκησιν πολλά γοργόν άπό τήν δύναμίν τους.

5618 Ποίσω Pap., $ο vos ferai aseurer F 13173: τόσα (ex 5619) GVX II 5621 
Ά π ό  τήν θλίψιν τήν πολλήν Pap., L’ire grant que vostre cuers a | Porreiz vengier 
F 13178-9: τήν θλίψιν σου καί τήν χολήν CVX II 6τι ante έκαμά σου praeb. CVX: del.
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Pap. metri gratia II 5622 κακά Pap., e les mesfaiz | Que tant dites que vos ai faiz 
F 13179-80: καλά CVX || 5626 Elv’ της αισχύνης άσχημα παιγνίδια, έντροπιασμένα 
Pap., Icist jues est vis e hontos F 13185: εις τήν αισχύνην άσχημον πολλά (πολλά καί 
X) έντροπιασμένον (-νην VX) CVX II 5627 τά πλέον Pap., Dont Η plusor sont haK- 
nos | As deus, quin prenent la venjance | Par la lor devine poissance F 13186- 
8: πολλά CV || καί έπαίρνουν Pap.: νά έπάρουν (πάρουν V) GV.

*
5656 Πολλάς φοράς <νά> έζώστηκεν δ ‘Έκτωρ τδ σπαθίν του, 

άλλ* ούδέν τον άφήνασι νά βάλη τά άρματά του

5656 νά suppl. Pap., Sempres ceinsist Hector s’espee F 13252.

Ό  στίχος 5657 δείχνει καθαρά ότι ό 'Έκτορας δεν έζώστηκε άλλά νά 
εζώστηκε ( =  έπρόκειτο, είχε τήν πρόθεση νά ζωσθή) τό σπαθίν του μα
ζί μέ τά άλλα άρματά του.

♦
Είπαν την πώς τήν θέλουσι στρέψει εις τδν πατήρ της,

5677 <έκ> τής Τροίας νά τήν βγάλουσιν, δ Καλκάς νά τήν πάρη.
5677 έκ suppl. Pap.

*

5680 Ά ιλί, κρίμα τδ έγίνετον καί ριζικό εις έμενα
νά άφήσω τήν γενεάν μου δπού ένομοΰ άνεθράφην,
την πόλιν μας τήν θαυμαστήν* νά ύπάγη εις τδ φουσσάτον
εις μίαν κοπέλλαν μοναχήν εντροπή ήθελεν είσται

5682 νά ύπάγη εις τδ φουσσάτον Pap., A une assez vil chamberiere | Serait il 
d’estre en ost grant honte F 13280: νά υπάγω είς τδ φουσσάτο CV δπού ήτον παινε
μένη ΑΧ.

*

Τρώϊλε, φως, όμμάτια μου, που νά ευρης άλλην τέτοιαν 
5687 είς άγάπην άληθινήν ως είχα εγώ είς έσένα.

είχα Pap.: είχες V είχεν C ήμουν X.
*

5707 * Απέξω έφόρει ευγενικόν ξενοχάραγον ρουχον*
άπέσω άπδ τήν "Ινδίαν τδ ήφεραν του πατρός της.

5707 ’Απέξω Pap.: άπέσω (ex 5708) CX μέσα Α.
*

Πέφτει είς τήν σκιάν, κοιμίζεται* έκεΐνοι τδ σκοτώνουν, 
5740 άλλά μέ βίαν, έγνώριζε: είς θάνατον τδν φέρνει 

εκείνον δπού νά βαλθή τάχα νά τδ σκοτώση.

5739 είς τήν σκιάν Pap. metri gratia: είς τδν ϊσχιον (ίσκιον V) CVX || 5741 έ- 
κεΐνον Pap,: έκεΐνος CVX.
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5798 Ούτως έσυμφωνήσασιν οί δύο πρίν χωρισθοΰσιν.

πρίν χωρισθοΰσιν Pap ., Ainz qu>il se seient departi F  13512: όπού άγαπουσαν 
(ήγ- X) ACX.

*

5810 Κυρία μου, έγνώριζε, χαράν τυχαίνει νά έχη 
εκείνος όπού σέ ήγαπα ή ποτέ ήγάπησέ σε.

5811 ήγαπ$ Pap.: ήγάπα X ήγάπησεν C.
*

5826 όταν θεωρώ τά κάλλη σου, την καρδίαν μου άνασπάζουν

τήν καρδίαν μου άνασπάζουν Pap. metri gratia: άνασπάζουν τήν καρδίαν μου X τήν 
καρδίαν μου άνασαίνω C.

*

Στόν Έ ρωτα δουλώνομαι, δούλος του νά υπογράψω, 
νύκταν ήμέραν πάντοτε πιστά νά τον δουλεύω,

5885 μόνον διά τήν άγάπην σου νά κάμη νά τήν εχω.
ΛΑν ήμπόρουν τά χείλη σου νά έφίλησα, κυρά μου, 
καλλιώτερόν του χάρισμα άπό ολον τό φουσσάτον 
ού μή νά είχεν άνθρωπος τόσα υψηλόν καί μέγαν.

5883 Στόν Pap .: τόν BCVX || 5885 κάμη Pap .: De vos me rendra (sc. Amors) 
guerredon F  13695: κάμης XII 5886 *Άν ήμπόρουν Pap.: νά ήμπόρουνα X.

*

Ό  πατέρας της ό Καλκάς έσυναπάντησέ την*
5898 χαράν της κάμνει φοβερήν καί εκείνη πάλε έκείνου.

5898 της P ap .: της BCVX.
*

5905 ’βάλθης των άντιδίκων μας νά κρατης συντροφίαν

'βάλθης P ap .: βαλθής GX νά *λθής Β.
*

Ψυχή άπ* αύτους, ήξευρε, ού θέλει έγλυτώσει 
5929 έδώθεν διά όλιγόν καιρόν, ούδέν άργεΐ καθόλου.

5929 έδώθεν (tem porale) διά P ap .: Έπόθεν (άπ- G) διά (δι* X) GX έδώ καί BV
*

Ό  Διομήδης, λέγω σας, ούτως τήν όδηγεύει 
οσο είς τήν τένταν έ'σωσεν* έκεΐσε αύτή πεζεύει.

5940 ΤΗτον ή τέντα του Φαραώ: τέτοιαν ούκ είχε ό κόσμος.
Του Φαραώ έ'νας γαμβρός, έκείνου όπού έπνίγη 
είς τήν Έρυθράν θάλασσαν, του Καλκά τήν έδώκε, 
διά νά τόν μάθη μέτρημα της γης καί της θαλάσσης,
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Ταΰτα Καλκάς γαμβρώ έμαθε του Φαραώ εκείνου* 
πολύν πλούτον τον έδωκε, χρυσάφιν καί λιθάριν, 
τήν τένταν τήν όλόχρυσην μετά λιθομαργάρων.

5950 Τίς νά τα έκατάλεξε τά κάλλη αύτής τής τέντας;
Ούτως ώς ήλθαν, οί ‘Έλληνες νά ίδουν τήν Βρισηίδα 
ύπάν, νά έρωτήσουσιν οί πρώτοι του φουσσάτου.

5939 δσο Pap., Diomedfcs tant la conduit | Qu’el descendi al paveillon 13818 
-9: έσω BV έως GX II έσωσεν* έκεισε αύτή Pap.: έσωθεν (om. BV) έκεΐνος τήν BGVX 
II 5940 του Φαραώ: τέτοιαν Pap., Qui fu al riche Pharaon F 13820: φοβερή, οΐαν (ol 
C) BGVX || 5941 Του Φαραώ ένας γαμβρός, έκείνου Pap., Danz Calcas Tot d’un 
suen serorge F 13822: ό Φαραώ ό φοβερός, έκεΐνος BGVX II 5947 γαμβρφ έμαθε Pap.: 
τύν έμαθε BCVX || του Φαραώ έκείνου Pap.: τύν Φαραώ έκεΐνον BCVX II 5950 αύτης 
Pap.: της BCVX || 5952 ύπάν Pap., cf. F 13846-7 Quant la danzele fu el tref | Ou 
sis conduiz Tot descendue F 13850-52 Mais li haut prince e li demeine | I sont 
venu li remirer | E ses noveles demander: πάντες X πάντα BCV.

*
5990 Ό  βασιλεύς ό Σάντιπος καί Φιλεής ωσαύτως, 

οί βασιλείς Καλκυδονίας μέ δέκα χιλιάδες.

5991 οί βασιλείς Pap .: ό βασιλεύς BCVX.

Διόρθωσα τύ ό βασιλεύς σε οί βασιλείς γιατί άναφέρεται καί στύν Σά- 
ντίπο καί στύν Φιλεή.

*

5998 άπύ τύν φόβον <σ’> όλες τους άλλάσσαν τους αί χρόες.

σ* suppl. Pap.
*

6012 τέτοιον κανίσχι έδώρισε οπού δέν θέλει λείψει 
νά μηδέν κάνει θαύμασμα εκείνην τήν ήμέραν.

6012 έδώρισε Pap., A tel en fist le jor present, | Qui mout en fist chevalerie, 
I Ains que la presse fust partie F 14014-6: έγνώριζε (γνώρ- BVX) BCVX.

’Αντικατέστησα τήν παρενθετική πρόταση έγνώριζε μέ τύ έδώρισε για
τί στύ παραδεδομένο κείμενο ή κύρια πρόταση δέν έχει ρήμα.

♦
6037 Μέγαν γομάριν πιάνεται καί θέλει παραλάβει 

οπού τύν έμύν θάνατον βάνεται φοβερίζει.

6037 πιάνεται Pap., Pesant fais prent cil e embrace, | Qui a ocire me manace 
F 14065-6: πιάνεσαι X βάνεται B || θέλει B: θέλεις X.
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Ά λλ’ εάν ή δύναμις ή έμή καί άνδρεία μου μέ βασταίνει, 
καί μόνο <άν> πάλιν οί θεοί θέλουν νά μέ φυλάσσουν, 
ούκ ήμποροΰν άπάνω μου τόσοι νά έλθουν νά δώσουν 
όσους εγώ εις τόν θάνατον τούς θέλω παραδίδει 

6045 μέ τούτο τό γυμνόν σπαθίν όπου κρατώ εις τό χέριν.

6042 μόνο άν Pap.: μόνον BVX.
*

6049 Έ κεΐ όλοι τους ήττήθησαν, μεγάλη άπώλειαν κάμνουν.

Έ κεΐ έστενέφθη ό "Εκτορας, ούδέν σάς λέγω πλέον* 
ποτέ φρικτότερον αύτοΰ πόλεμον ούδέν είδεν 
ό Δάριος νά άφηγηθή ή ό Διτής ωσαύτως.

6055 "Ηθελεν <κάν> ούκ ήθελεν, έστρέψαν τον όπίσω* 
έπάνω εις του Τρώϊλου τό άλλάγιν τον ήφέραν.
Δύο δουκάδες εύγενεις — άπέσω άπό την Τροίαν 
ήσαν <καί> οί δύο γεννητοί, πολλά καλοί στρατιώται.

6049 τους ήττήθησαν, μεγάλη άπώλεια κάμνουν Pap., Ci est tote lor gent ven- 
cue, | Ici ont Greu grant perfce eue F 14079-80: έσυνάχθησαν, πόλεμον μέγαν κάμ
νουν (κάμνουν μέγαν ΑΧ) ABGVX || 6055 ’Ήθελεν καν ούκ ήθελεν Pap.: ήθέλαν ούκ 
ήθέλασιν BCVX || τον Pap.: τους BCVX || 6056 τόν Pap.: τούς X τους (ad finem 
transp.) BCV II 6058 καί suppl. Pap. || γεννητοί Pap., De la vile de Troie nez F 
14103: γενητοί X άγένιοι G άγένεοι B.

*

Ό  "Εκτορας δύο σπάθές τόν εδωκε εις τό όλμον* 
τό σημάδι τους φαινόταν έπάνω εις τό κεφάλα.
Ό  Έκτορας τόν Άχιλλευ ταύτα τόν συντυχαίνει:

6100 «Κύρ Άχιλλευ, νά έσίμωσες ολίγον προς έμένα, 
σιμά σιμά νά σ’ έ'γγιξα, νά σ* έδειξα ολίγον 
τό σπαθίν μου τό φοβερόν έτοΰτο τό πώς κόπτει, 
σπαθίν οπού τήν σήμερον ήμέρα όλον έβράχη 
άπό τούς τρεις εύγενικούς βασιλείς τών Ελλήνων.

6098 τό σημάδιν τους φαινόταν έπάνω είς τό κεφάλα Pap., Si qu’enz el chief ont 
fait lor mere | Quinze des mailles del hauberc F 14161-2: τό σημάδιν του (om. 
BCV) έφαίνετον (-το B) έπάνωθεν του έλμου (ex 6097) BCVX || 6103 τήν σήμερον 
ήμέρα όλον έβράχη (vel έβάφη) Pap., Laiz est e teinz del sang des reis, | Qu'il s’en 
est hui moilliez en treis F 14169-70: όλον έφαγε τήν σήμερον ήμέραν CX τήν σήμε
ρον έφαγε τρεις βασιλείς Ελλήνων BV II 6104 praeb. CX: om. BV.

Στόν στίχο 6103 τό γαλλικό πρότυπο έπιτρέπει νά εικάσουμε ότι ό 
"Ελληνας παραφραστής είχε γράψει έβράχη (moilliez) ή έβάφη (teinz).
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6116 (πλέον) ματωμένον καί άσχημον τινός πρόσωπο ού βλέπω 
ωσάν έβλέπω, γνώριζε, τώρα τό έδικόν σου.

6116 πλέον ματωμένον P ap ., P lu s  la it ne plus ensanglent£  | Ne vei jo nul que 
jo  faz vos F  14190-91: αίματωμένον ACVX.

*H προσθήκη του πλέον είναι επιβεβλημένη άπό τήν σύνταξη άλλά καί 
άπό τήν παραβολή μέ τό F.

*
6140 Ό  Τρώϊλος τον έμέριασε καί κονταρέαν του έδώκε· 

μέσα καλά εις τό στήθος του <τοΰ> έτριψε τό κοντάριν.

6141 του suppl. P ap ., L i a  sa  lance peceiee F  14243.
*

Κορμίν προς κορμί έδώκασι, τίποτε ού περνούσι*
6148 πολλά κακά άνεσμίχθησαν, ποσώς ούκ είναι φίλοι.

6148 πολλά κακά P ap .: πολλά καλά BC άλλά πολλά X .
*

6159 Στό κρούσμα εκείνο έχασαν πολλούς οι Τρωανίτες.

Στό P ap .: τό BCX.
*

Εις εκείνην τήν συμπλοκήν κινδύνων θνησιμαίων,
6195 όπου οί τόσοι βασιλείς, άρχοντες, μεγιστάνοι 

έξεψυχούν καί χάνονται, υπάγουν εις τόν "Αδην, 
ό Πάρις έκατέλαβεν, ήλθε μέ τούς συντρόφους.

6194 κινδύνων θνησιμαίων P ap ., A riere to rn e  al ferei'z, | A1 m erveillos e al 
m orta l F  14354-55: τήν κίνδυνη σημαίαν BCX όπού πολλά έγίνην A.

καί
*Η γραφή των BCX τήν κίνδυνη σημαίαν είναι προφανώς έφθαρμένη 
πρέπει νά διορθωθεί.

♦
Μετά μεγάλης θλίψεως ό Πρίαμος τούς θάπτει, 

6274 έμπρός δέ ολίγου καιρού καλλιώτερους νά χάση.

6274 καλλιώτερους νά χάση P a p .: τούς καλλιωτέρους νά χάσουν X καί τούς κάλ· 
λιους θέλει χάσει Α πλεώτερον νά κάμη C.

*
Τήν τσάμπραν νά έχω άφηγηθή τήν εύμορφην έκείνην, 

6288 έναν μερίδιν απ αυτήν, τό δ* ολον τίς νά ε’ύπη:
Τήν τσάμπραν νά έχω άφηγηθή* χρυσάφι ήν άλειμμένη.

6288 τό 8* 6λον τ ί ς  P ap .: τόν δόλον της ABCX || 6289 χρυσάφι ήν άλειμμένη P a p .: 
χρυσάφιν (-φι X ) άλειμμένη (-νην X ) BCX όλη ήτον άλειμμένη Α.
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Τρεις φιλοσόφου ευγενικοί μετά μεγάλης τέχνης, 
οπού άνθρωπος ούκ ήξευρεν, έστήσασιν εκείνα.

6295 Παράξενα έχάραξαν είδωλα εις τύ καθένα.

6295 έχάραξαν (vel έσκάλισαν) Pap., tresget£ F 14671, cf. Πόλ. 6305 ήτον δέ 
ξενοχάραγον— F 14760 fu tresgetez: έστήσασιν (ex 6294) AG έστήστασιν ΒΧ.

*
Τύ έναν έρωτιδόπουλον, το θηλυκόν, έκράτει 

6300 καθρέπτην εις το χέριν του όλόχρυσον, μεγάλον.

6299 έρωτιδόπουλον Pap ., cf. 6304 et 6321: έρωτιδουλικύν X έρωτιδουλικώς A.
*

Τύ άλλο έρωτιδόπουλον, τύ θηλυκόν, τί κάμνει;
6305 Έπαιζεν εις τύν κίονα θαυμαστικά του κόσμου

πότε την τρέσκαν καί χορόν, πότε άπετάτον άνω.
Θαύμασμα πώς τύ έκαμνε καί ούκ έπιπτεν έκείθεν.
Πολλάκις πάλε έστρέφετον, έκάθιζε είς τύ κιόνι.
Μαχαίρια πάλιν έπαιρνε τέσσαρα καί έρριχνέ τα

6307 versum hue trp. Pap., cf. F 14714-5 Que e’est merveille qu’el ne chiet. 
| Par soventes feiz se rasiet: post 6308 praeb. ABCX II 6309 Μαχαίρια πάλιν Pap., 

Lance e requeut quatre couteaus F 14717: τά χέρια πάλιν ACX τά χέρια του Β II 
έρριχνέ τα Pap.: όρχεΐτον ABC όρχέτον X.

*
Τύ τρίτο έρωτιδόπουλον, πού άρσενικύ έφαινέτον,
—ήτο δέ ξενοχάραγον, μέ τέχνη έξωρθωμένον—, 
έπάνωθεν τού κίονος πολλά ύψηλά έκαθέτον 
είς θρονίον πανεύμορφον* ήτον δέ καμωμένον 

6325 άπύ λιθάριν φοβερόν, πολύτιμον, ώραΐον,

'Όσον τινάς τύ έβλεπεν, τοσοΰτον μεταβαίνει 
6329 είς κάλλος τρυφερώτατον, είς τρυφεράν τήν χρόαν.

6322 έξωρθωμένον Pap.: έξωρθωμένην {-νη X) AGX ώρθωμένην Β II 6324 θρο
νίον Pap. (cf. infra 7295), En un faudestuel de grant pris F 14762: κρίον Β κρίον 
δέ X κρίον πολλά C II 6329 κάλλος Pap.: κάλλη Β κάλλιστον AGX.

*
6353 "Οταν φυσφ ό άνεμος, φεύγει ό άετός, πετάει.

φεύγει ό Ραρ., fuit li aigles F 14838: φαίνεται BC φαίνετ* X.
*

Αύτά γίνονται δύο φοράς πάσαν ημέραν πάντα: 
ό άετύς τύ νά έλθει, καθίζει, καί τύ ήχάδιν
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6360 <τό> κρατεί τήν μπαλλότταν του, το είδώλιον σκορπά άνθη 
πολλά κάλλιον μυριστικά μέ πάσαν μυρωδιάν.

6359 τδ νά έλθει Pap., Si to s t com rest asis Taigleaus | E sa mace a li sa tireaus, 
| Si respant Pirnage ses flors | Mout mieuz olanz e m out meillors F  14849-52: 

τδ νά έλθη ABGX || 6360 τδ suppl. Pap. || τδ είδώλιον σκορπφ άνθη P ap .: καί τδ et- 
δωλον καί τά άνθη ABCX II 6361 πολλά Pap.: άλλα X καί άλλα Α άλλα BC II κάλλιον Pap .: 
καλά ABCX.

♦
Έάν πεντακόσιοι ήσασιν άπέσω εις τήν τσάμπραν,

6369 όλων τους πάντως έδειχνε τά έχρηζε νά κάμουν.

6369 τους Pap., cf. 6376: τούς BOX II πάντως Pap ., veirem ent F  14872 (app. 
certainem ent) πάντας BCX.

*

Εμπρός όλων τους τό έδειχνε καί ούκ έγνωθαν τί λέγει, 
μόνον εκείνος μοναχός όπου έκείνου ήτον.
Θαύμα ήτον ξενοχάραγον καί τέχνη του τεχνίτου.
Έτερον θαύμα έδειχνε, φρίκη των πάντων ήτον,

6380 ότι ούκ ήμπόρεσεν τινάς έκεΐθεν νά σκοπήση 
πράγμα κακόν ή άπρεπον διά νά μηδέν έφάνη: 
τό είδωλον τό έδειχνεν, έντρόπιαζε τούς πάντας.
Άργηταν ούδέν έκαμνεν εις τήν τσάμπραν άπέσω 
τινάς, νά άργήση πλεώτερον παρά τό πρέπον ήτον.

6385 'Όταν καιρός έτύγχανε, τό είδωλον του έδειχνε 
νά ύπάγη από τά εδώ, πλεώτερον μή άργήση.
Καλά ήξευρε τό είδωλον τό τέρμενον, τήν ώραν* 
του καθενός τό έδειχνεν, 6τε ήτον χρεία νά έξέβη.
Είς τάς χείρας του θυμιατόν όλόχρυσον έκράτει*

6390 άπό λιβάνιν φοβερόν, φρικτόν ήτον γεμάτον.

6377 έκείνου Pap .: έκεΐνος X έκεΐνον BC || 6378 Θαύμα ήτον P ap .: θαύμασμα 
(-αν C) BCX II 6382 έντρόπιαζε Pap ., Les guardot toz de vilanie F 14894: έτρό- 
μασσε BX έτρέμασιν A II 6385 έδειχνε Pap .: δείχνει ABCX II 6386 ύπάγη P ap .: υπάγουν 
ABCX || 6388 έξέβη P ap ., Q uant term es esteit de Taler F  14884: έξεύη C ήξεύρη 
X έξεύρη A || 6390 φρικτδν ήτον Pap.: ήτον φρικτδν BCX.

♦
6392 Λιθάριν ήτον έσωθεν τής τσάμπρας οπού έκαίτον 

νύκταν ήμέραν πάντοτε, ποτέ του ούκ έσβεννέτον.
• · ♦

6396 Μέ τέχνην ξενοχάραγην ήτον έξωρθωμένον:
όσον καί άν καίετον, πάντοτε ακέραιον πάλιν ήτον. 
’Άρρωστος πούπετε τινάς ή άσθενής ούκ ήτον
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διά νά του δώσουν μυρωδίαν καί νά μηδέν ύγιάνη.
6400 ‘Η τσάμπρα ούκ ήτον μέ πηλόν, χωρίγιν ή άστράκιν 

αύτόφια <ήν>, ξενοχάραγη, μέ μάρμαρα κτισμένη.
» · ·

Καλά καθάρια έ'φεγγεν. Έσωθεν ώς έξωθεν 
6405 έφαίνετόν σου μάρμαρον ένα γλυπτόν υπάρχει

ή τσάμπρα ή πανεξαίρετος: βλη <ήν> καλά κτισμένη.

6396 έξωρθωμένον Pap.: έξωρθωμένη BCX II 6397 άκέραιον πάλιν Pap.: άκέραια 
πάλιν BCX άκέριον A II 6399 δώσουν Pap.: δώση ABCXII 6401 ήν suppl. Pap. || 
6404 ώς έξωθεν Pap,, Gome est defors tote e dedenz F  14925: ώς Ισκιος X 6 (ή B) 
Ισχύος BG II 6406 ήν suppl. Pap.


