Μανόλης Γ. Ανδρουλιδάκης

Το στοιχείο της μεγέθυνσης
στην κρητική μαντινάδα
Ό,τι και να ’χει ο Κρητικός με λόγια δεν το λέει,
με μαντινάδες χαίρεται, με μαντινάδες κλαίει.1

Ο

Ι ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ, ως η πιο συνηθισμένη μορφή λαϊκού
τραγουδιού, ταυτόχρονα δε το πλέον διαδεδομένο ποιητικό είδος σε ολόκληρη την Κρήτη. Η κρητική μαντινάδα μορφολογικά είναι δίστιχο με δεκαπεντασύλλαβους και ομοιοκατάληκτους στίχους γραμμένο στη διάλεκτο της Κρήτης.
Κάθε μαντινάδα έχει αυτοτελές νόημα παρά την περιορισμένη έκτασή της. Υπάρχουν ωστόσο και οι μαντινάδες που λέγονται σε απάντηση άλλης μαντινάδας. Στην περίπτωση αυτή
η μια συμπληρώνει την άλλη χωρίς να ισχύει ο κανόνας του
αυτοτελούς νοήματος.
Η μαντινάδα είναι ο ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο οι νέοι,
οι γέροι και τα παιδιά της Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να
εκφράζουν κάθε στιγμή την πληθώρα και τη διαφορετικότητα
των συναισθημάτων τους, τον πόνο, τη χαρά, την προσμονή,
τη λαχτάρα, τον έρωτα, τον θυμό, την εκδίκηση, τη νοσταλγία.
1 Για τη μαντινάδα η βιβλιογραφία είναι πλούσια. Ενδεικτικά: Δήμος
Ακρωτηρίου, Πεπραγμένα συνεδρίου «Η κρητική μαντινάδα», επιμ. Κώστας Δ. Μουτζούρης, Ακρωτήρι Χανίων, 2002. Ν. Παπαδογιαννάκης
Ελπινίκη Νικολουδάκη-Σουρή, «Κρητική μαντινάδα: δυο προσεγγίσεις»,
Κρητολογικά Γράμματα 15/16, Ρέθυμνο 1999-2000, σ.362-380.
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Εξάλλου, όπως συμβαίνει σε άλλα είδη προφορικού λόγου, η
γλώσσα λαϊκής ποίησης λειτουργεί ως επικοινωνία αλλά και
ως αφήγηση. Στην κρητική μαντινάδα2 ο χρήστης, εκπρόσωπος της συλλογικής κοινότητας, αφού οικειωθεί με το χώρο και
το χρόνο, αν θεωρήσουμε ότι εκθέτει τα συμβάντα με τον τρόπο
του, προσεγγίζει με το δικό του τρόπο τη φύση, την ανθρώπινη ψυχή, τα συμβάντα της καθημερινής ζωής.
Στην παρούσα εργασία σχολιάζεται, με βάση παραδείγματα από συλλογές κρητικής μαντινάδας, το στοιχείο της μεγέθυνσης,3 της αυξητικής μορφολογικά απόδοσης της σχέσης
του ανθρώπου με τη φύση και τις πτυχές της καθημερινής
ζωής. Τα θέματα ωστόσο της κρητικής μαντινάδας εκφράζουν
σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία με τη φύση, μέσα από ποικίλους συμβολισμούς.
Στην περίπτωση της μεγέθυνσης συγχέεται ηθελημένα η
ενόραση του κόσμου, είτε εκφράζεται με σοβαρό είτε με σατιρικό τρόπο, με τα γεγονότα, βασική πηγή έμπνευσης του μαντιναδολόγου. Το βασικό μοτίβο της μαντινάδας έχει σχεδόν
μυθική σημασία, με την έννοια του έπους, του λόγου και
τέλος της ομιλίας, σε μορφή πλασματικής, μυθικής ή φανταστικής αφήγησης. Για παράδειγμα η απεικόνιση του φυσικού
κόσμου στη μαντινάδα γίνεται μέσα από μια μερική εξωτερίκευση μυθικών δοξασιών (ο συμβολισμός των φυσικών στοιχείων, οι γήινες μεταμορφώσεις, η ανθρώπινη ή υπεράνθρωπη σχέση με τα φυσικά πράγματα).
Στη συνέχεια ο αφηγητής, στην περίπτωσή μας ο συνθέτης
του κρητικού δίστιχου, λειτουργεί «ανταγωνιστικά», αναδεικνύοντας στις φυσικές ή φανταστικές περιστάσεις την υπερο2 Το κείμενο βασίζεται σε ομότιτλη εισήγηση στο επιστημονικό διήμερο
που οργάνωσε και πραγματοποίησε στη Μυρτιά Ηρακλείου (6 και 7/
11/09) το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, κατ’ ουσίαν ο φίλος Πρόεδρος
του Κέντρου, διακεκριμένος φιλόλογος καθηγητής Κώστας Μουτζούρης, τον οποίο ευχαριστώ και από τη θέση αυτή για τη φιλόξενη πρόσ
κληση.
3 Ο όρος «μεγέθυνση» χρησιμοποιείται στα χρόνια της ελληνιστικής κοινής. Τον όρο χρησιμοποίησαν αρκετοί μελετητές της γλώσσας, όπως οι
Φιλήντας, Τριανταφυλλίδης, και Γ. Χατζηδάκις.
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χή του. Στη μαντινάδα :

μα η κορυφή ’ναι κορυφή, ας είν’ και χιονισμένη
δέρνουν οι πόνοι το κορμί μα η ψυχή απομένει,
είναι εμφανής ο συμβολισμός της κορυφής ως στοιχείου
δύναμης αλλά και παραμυθίας, όπως προβάλλεται μέσα από
την υπομένουσα ανθρώπινη ψυχή, την πλασματική κορυφή
για τον άνθρωπο. Η αντίληψη για την κορυφή, ενέχει μυθικά
στοιχεία, τα οποία φαίνεται να οικειοποιούνται τη γνώση
των δυσκολιών της ζωής, στον χώρο και τον χρόνο. Έχουν
ειπωθεί και συνεχίζουν να λέγονται χιλιάδες μαντινάδες για
κάθε εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής. Οι περισσότερες αφορούν την αγάπη και τον έρωτα αλλά δεν λείπουν οι σατιρικές,
της ξενιτιάς, διδακτικές, πειρακτικές, του αρραβώνα και του
γάμου, για θέματα της καθημερινότητας και φυσικά για τον
θάνατο και την απώλεια αγαπημένων προσώπων.
Στην παραπάνω σχέση με το μυθικό ή υπερβολικό στοιχείο στηρίζεται η μεγέθυνση, η ποίηση νέου λόγου4 από τον
άνθρωπο σε έμμετρη μορφή, παράλληλα όμως και η έννοια
της λαϊκής σοφίας. Στην κρητική μαντινάδα η επαύξηση
του λόγου δεν είναι άμοιρη από την τάση του παραδοσιακού καλλιτέχνη να μεταφέρει σ’ ένα σύνολο εννοιών εικόνες
από τα βιώματά του που μπορεί να είναι καθολικά. Άλλοτε
πάλι εκφράζει την κρίση του, τη θυμοσοφία του στη μαντινάδα αλλά και σε άλλα δημιουργήματα της πνευματικής του
ζωής (αινίγματα, παροιμίες, γνωμικά). Η διαπίστωση αυτή
μετέρχεται σε διαδικασία επικύρωσης από την παραδοσιακή κοινωνία. Τα θέματα της κρητικής μαντινάδας κινούνται
στο χώρο των συναισθημάτων. Τα πράγματα μένουν αμετακίνητα, τα συναισθήματα ωστόσο πάλλονται. Η συλλογική
μνήμη των γεγονότων πηγάζει και καθολικεύεται από την κοινότητα, λειτουργεί ωστόσο ως ‘‘ενθύμηση’’, συντηρώντας την
αλήθεια. Για παράδειγμα μια μεγάλη κατηγορία μαντινάδων
4 Γ. Ευθυβούλου Τσουδερού, Φραστικοί τρόποι κι αισθητική δομή της
Κρητικής μαντινάδας απ’ τον ‘Ερωτόκριτο’ ως σήμερα, Αθήνα 1989.
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έχει ως θέμα τα ουράνια, υπέργεια σώματα. Η αντίληψη για
την παρουσία τους στο ουράνιο στερέωμα έχει εγγραφεί σε
πλήθος πανάρχαιων δοξασιών, μύθων, παραμυθιών κ. τ. λ.
Στην κρητική μαντινάδα καταγράφεται με συμβολικό
τρόπο, αφού σε κάθε περίπτωση τονίζεται μια αλληγορική
πλευρά του φαινομένου. Στη μαντινάδα :

του φεγγαριού θε ν’ ακλουθώ, να ξοριστώ στα ξένα,
να πάψει ο κόσμος να ρωτά για μένα και για σένα,
ο ανώνυμος δημιουργός θεωρεί ως κέντρο έκφρασης την ερωτική του απογοήτευση, η οποία όμως θα μεταφερθεί μέσω του
φεγγαριού σ’ όλον τον κόσμο. Το διάχυτο φως του φεγγαριού
θα ‘‘διακοινώσει’’ παντού την ανθρώπινη μοίρα. Αυτή όμως
η κοινοποίηση ενέχει μεγεθυντικά στοιχεία, τα οποία αρμονικά ‘‘συνομιλούν’’ στην τρέχουσα φαντασία του ερωτευμένου
(κύκλος φεγγαριού, νύχτα, πορεία πάνω από τη γη, υπέργεια
εικόνα λυρισμού και πάθους). Εμφανής η τάση του ανθρώπου να ‘‘καλύψει’’ καθετί αρνητικό δηλώνοντας πρωταγωνιστής. Ο λόγος ωστόσο της κρητικής μαντινάδας έχει στη μεγεθυντική του διάσταση απροσδιόριστη λειτουργία. Στις κρητικές μαντινάδες, ακόμη και ο ήχος των λέξεων και φράσεων,
λειτουργεί, από την αρχική σύνθεσή της, με προαιώνια ισχύ.
Δηλαδή τα μηνύματα στη μαντινάδα συμπορεύονται με τα
φαινόμενα, όπως υποστηρίζουν οι λαογράφοι, της καθημερινότητας των ανθρώπων.
Η λανθάνουσα αυτή αίσθηση του χρόνου στη μαντινάδα,
ως αφετηρία έχει τα ακριτικά τραγούδια και τη σύνθεσή τους.
Πώς δηλαδή ο ακρίτας διγενής5 με τις υπερφυσικές δυνάμεις
κυριαρχεί ως θέμα στη φαντασία των ανθρώπων, εκφράζεται ωστόσο έντεχνα και προσωποποιημένα μαζί με τις φυσικές του διαστάσεις (φυσικός και φυτικός κόσμος, σύγκρουση
με τα φυσικά φαινόμενα, η πάλη με τις δυνάμεις του κακού).
Στη μαντινάδα :
5 Στοιχεία αντλημένα από την έκδοση Π. Π. Καλονάρου, τόμος Α΄-Β΄,
Αθήνα 1941, Νέα έκδοση: Παπαδήμας, 1970.
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με τα πετούμενα πουλιά επήγαινα πετώντας,
μα ’δά μου κόψαν τα φτερά και πάω περπατώντας,
είναι φανερή η σχέση ανάμεσα στον ισχυρό και αδύναμο
κόσμο του ανθρώπου. Ενδιαφέρον όμως προκαλεί η διερεύνηση των στοιχείων που απαρτίζουν τις διαφορετικές μορφές
ζωής, σε ποιο βαθμό επαυξάνεται αυτή η αντίρροπη σχέση, εν
τέλει η εμμονή του ανθρώπου στις παραδοσιακές αξίες, όπως
η τοπική γλώσσα εκφράζει.
Η άποψη για την καταλυτική έκφραση του προφορικού
λόγου, ο οποίος εκφέρει δράση και όχι σκέψη είναι μια σημαντική παράμετρος για την κατανόηση της μεγέθυνσης στην
κρητική μαντινάδα. Είναι δηλαδή σημαντικό να κατανοηθεί ότι η επαυξημένη ερμηνεία του κόσμου από τον συνθέτη
της μαντινάδας, ενέχει περισσότερο δραστική απεικόνιση των
γεγονότων και λιγότερο σκέψη. Κυρίως στην κρητική μαντινάδα συντίθενται, όχι πάντα φανερά, ανοδικά και καθοδικά
στοιχεία, σ’ ένα πολυσήμαντο, κατά βάθος πανανθρώπινο
ψυχικό πυρήνα. Στο παράδειγμα :

τα όρη τα ψηλά βουνά τον έχουν τον αέρα,
η νιότη κι η παλληκαριά δεν είναι κάθε μέρα,
συντίθενται σχεδόν σε μυθικό τοπίο, τα ισχυρά και πανανθρώπινα στοιχεία με τη θνητή διάσταση των όντων.
Στη μεγεθυντική απόδοση των θεμάτων της μαντινάδας
κύρια θέση έχει πολύ συχνά η παραλλαγή, η διάδοση όμοιων
μοτίβων στο υπερτοπικό περιβάλλον. Μαντινάδες με θέμα την
καρδιά έχουν παράλληλη παραγωγή και συνάφεια, σε όλα
τα μέρη της Κρήτης. Σε παρόμοια δίστιχα είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί ο τόπος ή η έκταση διάδοσης της μαντινάδας,
πέρα των διαλεκτικών ιδιωματισμών :

καρδιά μου αν είσαι από γιαλί, σέβου να μη ραγίσεις,
πάλι κι αν είσαι σίδερο, καλά να νταγιαντίσεις
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Η νύφη του ντενεκεντζή με θέλει με το ζόρι,
μα μένα με καρδιόκαψε του ντουκιαντζή η κόρη.6
Η μεγεθυντική απόδοση του φυσικού χώρου εκφράζει προφανώς το πάθος του ατόμου να διατυπώσει δημιουργικά το
λόγο του, λαμβάνοντας υπόψη κάποτε και τις ιδιαιτερότητες του στενού κοινωνικού χώρου. Στη μαντινάδα με σατιρικό περιεχόμενο :

κρίμας στο λέω κοπελιά, κρίμα στο λέω κρίμα,
να ’ναι το ατζάκι σου λιανό σαν της γραπροβατίνας,
η επίδραση του ποιμενικού χώρου είναι εμφανής, όπως και η
τάση του ανθρώπου να σατιρίσει ειδολογικά κάθε παρόμοιο
στιγμιότυπο (ξύλο, δένδρο, ανθρώπινο ανάστημα). Η επαύξηση της αλληγορίας γίνεται στο ίδιο θέμα ή αντικείμενο εμμένοντας στο ίδιο μοτίβο με άλλη λειτουργική διάσταση :

Σαν τζη προβάτας το μαλλί ζεσταίνει η γ αναπνιά σου
και σαν τον Νότο τσ’ Αφρικής με καίνε τα φιλιά σου.
Η αναφορά σε κοινούς τόπους, «ατζάκι λιανό», «Νότος Αφρικής», δεικνύουν αφενός την τάση του ανθρώπου να παρουσιάσει αντικειμενικά τη σατιρική περιγραφή αδύνατου ανθρώπου, με παράδειγμα που είναι συλλογικά αποδεκτό ως προφορική εικόνα. Η τάση αυτή εκφράζει τη συνειδητή διάθεση
του ανθρώπου να εκφέρει τα αποτελέσματα της συλλογικής μνήμης με καθολικό τρόπο.7 Η τάση αυτή εκφράζει τελικά
τη σχέση ανάμεσα στον θεσμικό χρόνο (όπου σημειώνεται το
γεγονός) και το περιβάλλον που περικλείει τη γένεση και εξέλιξή του. Η μαντινάδα είναι στην ουσία μια μικροϊστορία των
6 Μ. Ι. Ιδομενέως, Κρητικό Γλωσσάριο, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2006.
7 Περισσότερα και ειδικότερα στη μελέτη: Γ. Μ. Σηφάκης, Για μια ποιητική
του δημοτικού τραγουδιού, Ηράκλειο: Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 1988.
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ανθρώπων, μια βιογραφία των ατόμων, κατά τη θητεία τους
στο κοινωνικό σύνολο.
Στην κατηγορία των μαντινάδων με ιστορικό περιεχόμενο,
η δημιουργία του λόγου λαμβάνει υπόσταση που αναδεικνύει
το ήθος και την υπόσταση του ανώνυμου αφηγητή, μέσα από
εκδηλώσεις, δημόσιες και ιδιωτικές :

Κρήτη π’ αθρώπους ήβγαλες ωσάν τον Καζαντζάκη,
για όνομίς σου τση τιμής σηκώνω μπαϊράκι.
Η Κρήτη που καμαρώνει για τους ανθρώπους της, μικροϊστορική διερεύνηση για τους ομοίους του Καζαντζάκη, προσωποποιεί το ήθος των ανθρώπων της, πέρα του συμβατικού
χρόνου προσφοράς του Καζαντζάκη,8 στην αγωνιστική του
διάσταση. Η λογοτεχνική παράδοση βρίσκεται στο κέντρο ως
μνημείο λόγου, όπως εκφράζεται μέσα από τη λαϊκή και λόγια
παράδοση.
Οι μαντινάδες, όπως είναι γνωστό, απαγγέλλονται σε γλέντια με τη συνοδεία της λύρας, ή χωρίς όργανα σε παρέες,
στο καφενείο, σε καθημερινές συζητήσεις. Οι περισσότερες
σπάνια γράφονται σε κάποιο τετράδιο, και ακόμα λιγότερες
τυπώνονται σε κάποιο βιβλίο. Πολλές λέγονται και ξεχνιούνται, αλλά οι καλύτερες αποστηθίζονται και περνούν από
στόμα σε στόμα.
Είναι εμφανής η περιγραφή και λειτουργική παρουσίαση του φυσικού χώρου και τόπου αναφοράς της μαντινάδας,
γεγονός που συνέχει ουσιαστικά ένα σύνολο οπτικών αλλά
και ακουστικών εμπειριών του ανθρώπου. Στην πρώτη περίπτωση περικλείεται ο ποικιλώνυμος συναισθηματικός του
κόσμος, ενώ στη δεύτερη ανιχνεύονται στοιχεία εγγεγραμμένα εξ ακοής, τα οποία έχουν συλλεχθεί από εμπειρίες ή από
παραμύθια και άλλες δοξασίες.
8 Ο συγγραφέας και λαογράφος Στ. Αποστολάκης έχει ασχοληθεί ειδικότερα με τη λαϊκή ποίηση της Κρήτης. Βλ. «Λαϊκή ποίηση της Κρήτης και
Καζαντζάκης», ανάτυπο π. Ελλωτία, τ. 7 (1998). Του ιδίου, «Οι Μακεδονομάχοι μας στη δημοτική ποίηση της Κρήτης», αν. Συμποσίου «Μακεδονικός Αγώνας», Θεσσαλονίκη 1987.
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Στις μαντινάδες με θέματα ερωτικά, αγροτικά, ποιμενικά
και γενικά όσα πηγάζουν από τον φυσικό και φυτικό κόσμο,
οι αναφορές είναι σχεδόν πάντα γενικές και πλεονάζουσες ως
προς την περιγραφή και το μέγεθος των εμπειριών.9 Η στεριά
ως βασικό στοιχείο σύνθεσης εκφράζει ασφαλώς τη μακρά
δραστηριότητα του Κρητικού σ’ αντίθεση με τη θάλασσα που
ως μοτίβο υπάρχει σε μικρότερη και κατά κανόνα συνυποδηλωτική έκταση :

Τση θάλασσας τα κύματα πατώ μα δε βουλιούνε,
σαν είσαι εσύ εις το χωριό κιανένα δε φοβούμαι.
Ιντά ’ναι κι όντε κι α σε δω, πιάνει στα όρη αντάρα,
πιάνει και το κορμάκι μου ψιλή ψιλή τρομάρα.
Στσι τόπους απού σμίγαμε μέχρι κι οι πέτρες κλαίνε,
φαντάσου εγώ, αφού αυτές όλες σκληρές τις λένε.
Η διαφαινόμενη σχέση πάθους και ταύτισης με τον φυσικό
χώρο ενέχει στοιχεία υπερβολής. Το στοιχείο αυτό συχνά
αποδίδεται από τους μελετητές ως ιδιάζον των δημοτικών
τραγουδιών :

Τέσσερα φύλλα ’χει η καρδιά, τέσσερεις στύλους έχει,
τόσο καιρό την αγαπώ, Θε μου δεν το κατέχει.
Η απόδοση ωστόσο ενός θεματικού μοτίβου,10 φαίνεται
να έχει στοιχεία μεγέθυνσης, όχι μορφολογικά αλλά κυρίως
παραθετικά με άμεσο δηλαδή προσδιορισμό του ουσιαστικού.
9 Βλ. Μιχ. Μερακλή, Έντεχνος λαϊκός λόγος, Αθήνα: Καρδαμίτσα 1993,
σ.191 κ.ε.
10 Οι αναφορές στον τόπο και το χρόνο φανερώνουν την προσπάθεια του
ανθρώπου να οικειωθεί ως πρωτοαφηγητής τον χρόνο και το χώρο,
να κάνει πιο συγκεκριμένα τα αφηρημένα, ώστε οι εικονικές αντιλήψεις
να ενταχθούν στο βιωματικό του περιβάλλον. Βλ. σχετικά : A. LeroiGourhan, Το έργο και η ομιλία του ανθρώπου, τ. Β΄, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
2000, σ.159-236, όπου και ειδική βιβλιογραφία.
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Στο παραπάνω δίστιχο η λέξη «τα όρη» δηλώνει προφανώς το μέγεθος της αντάρας που δεν απλώνεται μόνο σε μια
βουνοκορφή. Είναι σπανιότερη η αναφορά στη λέξη «βουνό»,
αφού η εικόνα του όρους γενικά εκφράζεται ως προς τα μέρη
της ή δηλωτική ενός τοπωνυμίου (Γιούχτας, Μαδάρες, σαν
της Μαδάρας το βουνό, στου Ψηλορείτη την κορφή, Αστερουσιανή μου πέρδικα).
Ωστόσο παρατηρούμε αρχικά πώς η μονολεκτική απόδοση στοιχείων στην κρητική μαντινάδα είναι αναλυτική ή
συνθετική. Π.χ. «κυριακοστολισμένη», «σκισαμυγδαλάτη»,
«κόρη ξανθή» αλλά και «ξανθομαλλούσα», «αετομαδαρίτισσα», κ.ά.). Τα μεγεθυντικά στοιχεία στη μαντινάδα εντοπίζονται περισσότερο όσο πλησιάζουμε τα χρόνια της Κρητικής
ή Επτανησιώτικης Λογοτεχνίας. Υπερισχύουν και πάλι ονόματα που εκφράζουν ζωηρότητα στο λόγο, κάποιο ιδιαίτερο
αισθητικό αποτέλεσμα. Εξάλλου στη λογοτεχνία, σε κείμενα
όπως ο Πατούχας του Κονδυλάκη ή ο Καπετάν Μιχάλης του
Καζαντζάκη : οι μεγεθύνσεις των προσώπων, «αντρούκλακας», «χερούκλες», «χωριάτανας», «ποδαρούκλας», «σαρίκα»
// «μουστάκες», «ποδάρες», «φρυδάρες», εκφράζεται μορφολογικά σε καταληκτικό κυρίως επίπεδο.
Στην κρητική μαντινάδα η μεγέθυνση είναι άμεσα σχετιζόμενη με την ολιστική αντίληψη του χώρου από τον Κρητικό. (Ο
Καζαντζάκης έγραφε : «βαριά και άχαρη η μοίρα του ανθρώπου που γράφει, γιατί είναι φυσικά αναγκασμένος να χρησιμοποιεί λέξεις, να μετατρέπει τη μέσα του ορμή σε ακινησία. Η
κάθε λέξη είναι σκληρότατο τσόφλι που κλείνει μέσα του εκρηχτική δύναμη. Για να βρεις τι θέλει πρέπει να την αφήνεις να
σκάζει σαν οβίδα μέσα σου και να λευτερώνει έτσι την ψυχή
που φυλακίζει».)
Φράσεις όπως : «σφάμα σού βγαίνει απ’ τον καφά», «κόντρα
στην μπόρα του καιρού», «και μετά ’σένα πορπατώ», «τα νεφαλάκια τ’ ουρανού», «κρουσταλλοβραχιονάτη μου», «τα δυο
σου χέρια να κρατώ», «παίξε μου πέντε μαχαιριές», «ζηλεύγω σου φεγγάρι μου», «καρδιά μου αν είσαι από γυαλί» και
πολλές άλλες, επαυξάνουν ως έμμετρες συνθέσεις, όχι σε
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σημείο υπερβολής, τις περιστάσεις εκείνες του βίου μας, στις
οποίες σημειώνονται εμφανείς ή αφανείς πράξεις. Παρατηρούμε όμως ότι η μορφολογική μεγέθυνση, δεν είναι πια καταληκτική αλλά συμφραστική στο βαθμό που απομνημειώνει ακέραιες μορφές της λαϊκής μας παράδοσης. Το άσπρο πρόσωπο
της κοπέλας αναζητείται από τον αγαπημένο της στην αετοφωλιά, στο χώρο των αστεριών. Αλλού όμως το άστρο της δεν
έχει ακόμη προβάλει, καθώς παρέμεινε σε άλλη γειτονιά («τ’
άστρο τσ’ αυγής το λαμπερό δεν το ’δα να προβάλλει,…//ας
ήξερα που μένει αητός…»). Η μεγαλόσημη λοιπόν αναφορά
στο φυσικό στοιχείο συντελείται με τη συνεχή διάταξη μεγεθυντικών στοιχείων που εξέχουν αλλά και συνέχουν ένα εξόχως
λυρικό περιβάλλον :

Η ανθρωπιά, η ομορφιά, η λεβεντιά κι η χάρη
πουλιούνται και ζυγίζουνται με το μαργαριτάρι.
Η μεγέθυνση λοιπόν ως μια συνθετική ποιητική λειτουργία
λειτούργησε καταρχάς στον προφορικό λόγο, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις υποκοριστικών, και γενικά των λέξεων οι οποίες
με την προσθήκη προθήματος ή επιθήματος δηλώνουν κάτι
μεγάλο ή πολύ. Εξάλλου ο όρος αυτός έχει αυξητική σημασία. Πολλές λέξεις ωστόσο με καταλήξεις –ας, –ουκλα, –αινα,
–ουρι, είναι στην ουσία παράγωγα αρχικών ουσιαστικών :
«κοιλαράς», «γλωσσάς», «μουστάκας», κ. ά.
Στην περίπτωση της μαντινάδας αναφορικά με τις βασικές
κατηγορίες του κοινωνικού βίου, οι λέξεις με πυρηνική σημασία λειτουργούν άλλοτε μονοσήμαντα και άλλοτε συμφραστικά. Π.χ. :

Απ’ αγαπά γνωρίζεται, πρασινοκιτρινίζει,
χέρια και πόδια τ’ ορφανό τίποτα δεν ορίζει.11 , 12

Η έννοια της αγάπης επαυξάνεται με τα ιδιότυπα στοιχεία
της, στην ψυχική και σωματική έκφραση του ανθρώπου.
11 Μ. Λιουδάκη, Μαντινάδες, Αθήνα 1939, 21971.
12 Γιάννη Μαυρακάκη, Λαογραφικά Κρήτης, Αθήνα 1983, σ.312.
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Σε μια συνολική αλλά όχι εξαντλητική εξέταση των μεγεθυντικών σημείων και φράσεων στην κρητική μαντινάδα, καταλήξαμε στις εξής ενδεικτικά μορφολογικές παρατηρήσεις, ως
προς τα ουσιαστικά κυρίως με τις αντίστοιχες μεγεθυντικές
καταλήξεις :
1. Λέξεις όπως «βιόλα», «πέτρα», «ρώγα», «φούσκα» (περίπτωση παροξύτονων θηλυκών σε –α), «βιολί» (βενετ.),
«πέτρα–πετρί–ές» (μαντινάδες για αντίστοιχης κατάληξης τοπωνύμια).
2. Τρισύλλαβα παροξύτονα σε –α και παροξύτονα ουδέτερα σε –ι : «καντήλα», «κανάτα», «πιστόλα –ι», «γλώσσα
–σσης».
3. Ουδέτερα υποκοριστικά σε ῑ : «αρνί–άρνα», «κλουβί–
κλούβα», «παιδί», «κρασί», «λουρί–λούρα», «σφυρί–
σφύρα», «λουλούδι» («ένα πουλί ’χα στο κλουβί», «τον
κάσο μου τον ήβαλες, τα λούρα θέλω ακόμη, / βάλτα
κι εκείνα κι ύστερα ζήτα μου και συγγνώμη», // «σαν
το λουλούδι με πατείς και σκάφτεις και κλαδεύγεις / κι
ύστερα ’τσά με τσι πληγές με παραιτάς και φεύγεις»13).
4. Η κατηγορία υποκοριστικών γυναικείων ονομάτων :
«ανυφαντού» («αρρώστησε η γ’ ανυφαντού»), συνηθέστατα σε δημοτικά τραγούδια.
5. Θηλυκά σε –ανα κυρίως παροξύτονα : «σαγάνι», «ρουκάνι», «στιβάνι», «ρουμάνι», «πλατάνι–άρι», «ντουκιάνι», «ιχιάνι», «φουστάνι» («και παίζει δέκα καμπανούς
όντε θα δει φουστάνι…»). Τα παραπάνω προήλθαν από
τα αρχαιόκλιτα σε –ανη : «ρουκάνα», «στιβάνα–ανάς»,
«καμπάνα–νάς», κ.ά. («Η σκέψη σου βλαστόσυρε, παιδεύτρα του κορμιού μου, / και σκέπασε τσι τέσσερεις
ρουκούνους του μυαλού μου»14).
6. Οι παραπάνω κατηγορίες είναι ενδεικτικές του μεγεθυντικού μεταπλασμού της κρητικής διαλέκτου στις περιπτώσεις συνήθως που το θέμα της μαντινάδας έχει εξε-

>>>

13 Ιδομενέως 2006 (ό.π., σημ. 6), σ.268-269.
14 Σταυρακάκης, ΠΟΥ?, σ.91

〈 247 〉

< Στη “Δίνη
των ανέμω” ή
αλλού;

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

λικτική ή διανεμητική σημασία : «μα γω ’χω μέσα στην
καρδιά, πόρτες και παραθύρια / και μεγερειό στα
από
σωθικά κι ανάβει δίχως ξύλα» // «πες ποιος άλλος σαν
πού;
κι εμέ στον κόσμο θα σου δώσει, / μάτια, κορμί, ψυχή
και φως κι αγάπη άλλη τόση»).
7. Σε μερικές μαντινάδες βρίσκουμε, όπως και σε σχηματισμένα ονόματα την κατάληξη –άρης, από το βυζαντινό
–άριος («περβολάρης», «κουραδάρης», «ξαγοράρης»,
από πού;
«καζανάρης», «κοιλιάρης», «Γενάρης» : «να κάμω θέλει
Ιδομενέως;
ταραχή σαν τον βαρύ Γενάρη»…. «μα ’γώ ’μαι ο περβολάρης σου ρόδο μου μυρισμένο»…. // «εγώ ’μουνε καλά
στεγνός μα μ’ έκαμες κοιλιάρη κι εδά δε βρίσκω κοπελιά
να θέλει να με πάρει»).
Οι κρητικές μαντινάδες φαίνεται να εστιάζουν τη σύνθεσή τους στον βαθύ συναισθηματικό κόσμο του Κρητικού, στις
μικρές και μεγάλες χαρές αλλά και λύπες της ζωής του. Το
χαρακτηριστικό του εγκωμίου αλλά και της σάτιρας σε μικρότερη έκταση διαχέεται συνυποδηλωτικά κυρίως στην κρητική μαντινάδα. Ο φυσικός κόσμος, με τις αμέτρητες πτυχές και
εναλλαγές του, συνθέτει ένα πολύ–κοσμο περιβάλλον ποιητικής σύνθεσης. Η μεγέθυνση λοιπόν είναι μια διαδικασία εν
τέλει ρεαλιστική, καθώς εκφράζει τη συνέχεια μιας νοητικής
λειτουργίας που αφορμάται με τη σειρά της σε πραγματικά
γεγονότα. Στη μαντινάδα :

Αναστενάζω και πονώ και κλαίω και λυπούμαι,
του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πού ’ναι15
το στοιχείο «το δικό μου» είναι στο τέλος του δίστιχου, εκείνο
που προκαλεί βάσανα και καημούς, εξαιτίας της υπερβολικής αγάπης.
Ακούστε κάτι παράλληλο : «τα μάτια την καρδιά ρωτούν,
καρδιά γιατί ’χες λύπη / στραβά ’στε και δεν βλέπετε το ταίρι
15 Μαυρακάκης 1983, σ.316.
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σας πως λείπει;». Στην αναζήτηση των μεγεθυντικών στοιχείων εξέχουσα θέση έχουν τα μάτια ως φως, λάμψη, ζωή,
κομμάτι ωστόσο του λάμποντος προσώπου, της ικμάδας του
ανθρώπου («όποιος τα ιδεί τα μάτια σου και τα ιδεί και μένα, /
λέει πως μας εγέννησε μια μάνα, τα καημένα»). Στις παραπάνω μαντινάδες το στοιχείο «μάτια» επαυξάνεται σ’ ένα σύνολο
αισθήσεων και συναισθηματικών εξάρσεων. Η μεγέθυνση
αυτή δεν είναι ως φαίνεται υπερβολική αλλά συνάδει με τη
διαγραφή ενός κύκλου ζωής και θανάτου,16 όλα συνεκδοχικά
δοσμένα και εύληπτα των αισθήσεων. Ας προσθέσουμε εδώ
ότι οι μαντινάδες με σύνθετες ή παρασύνθετες λέξεις αποδίδουν χρωματικά πλέον και σε αυξημένη αίσθηση εικόνες από
τη ζωή των ανθρώπων, ομοιωματική ανάλογων εμπειριών :

Χαρίνω τη τη γλώσσα σου τη σκισαμυγδαλάτη,
απού ’ναι μέσα κουφωτή και ζάχαρη γεμάτη.
Ζαχαροζυμωμένη μου, παιγνίδι των αγγέλω,
εσύ ’σαι η γι ομορφότερη των αλλονών κοπέλω.17
Η μεγέθυνση, πάντως, αποδεικνύεται ρεαλιστικότερη ποιητική λειτουργία στις μαντινάδες που περιέχουν μοτίβα κατηγορούμενα (ουσιαστικά αλλά και μετοχές) : «ψιλός», «λιγνός»,
«κουζουλός», «μαριόλος», αλλά και πλήθος μετωνυμιών
από φυτά και ζώα : «κυπαρισσένιος» (βίτσα κυπαρισσένια)
(«έρωτας είναι δαίμονας, τσ’ ανθρώπους δαιμονίζει, τσι φρόνιμους κάνει λωλούς και τσι λωλούς κοιμίζει»).
Οι διαστάσεις υπέρβασης του εμπειρικού κόσμου του
ανθρώπου είναι κάποτε υπερβατές. Το άπλετο φως διαστέλλεται με το μαύρο χρώμα της μοναξιάς και της δυστυχίας.
Πολλές μαντινάδες παρουσιάζουν σε μεγενθυμένο ζευγάρι
δυο αντίθετους κόσμους : τον καλό και τον κακό. Ο πρώτος
συγκροτεί την άφατη ομορφιά και χάρη της ζωής, ο δεύτερος
16 Βλ. W. J. Ong, Προφορικότητα και εγγραματοσύνη, μετ. Κ. Χατζηκυριάκου, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997, σ.39-107.
17 Α. Γιάνναρης (Anton Jeannaraki), Άσματα Κρητικά, Λιψία 1876, σ.271.
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το σκοτάδι και την καταστροφή. Κεντρικό θέμα η ζωή αλλά
και μύριες αντιλήψεις γι αυτή (βλ. αρχαίο δράμα) («Μέρα δεν
είδα με χαρά και νύχτα δίχως πόνο, / γιαυτό κι εγώ όπως
μπορώ τσ’ ώρες μου θα σκοτώνω»).
Η επισήμανση ωστόσο των μελετητών ότι υπάρχει ένα
χνάρι (Γ. Σηφάκης), δομικό σχήμα δηλαδή πάνω στο οποίο
συνθέτουν οι μαντιναδολόγοι, ενέχει μεγεθυντικά στοιχεία,
καθώς οι ποικίλες συνθέσεις ουσιαστικά αυξάνουν τον αισθητικό μας ορίζοντα (πανάρχαιη αλλά και σημερινή η περίσταση όπου ένας ξεκινούσε τη μαντινάδα και άλλοι προοδευτικά
την τέλειωναν {καρδιά μου αν είσαι….ήθελα νάχα….εσύ ’σαι…
δεν θέλω να…τον…δεν ημπορώ…..άχι και να’χα…αχί ’καμα και
ράισε το τζάμι της καρδιάς μου / και γουργουθάκια κάνουνε
τα δάκρυα στην ποδιά μου….αγάπα με….απ’….όντε δεν εσμίξαμε, ψιλέ, λιγνέ μου κρίνε, / δεν αναντράνισα να ιδώ είναι
ντουνιάς, δεν είναι;} : Γιάνναρης).
Μια κατηγορία μαντινάδων έχουν ιαματικό κατά τους μελετητές περιεχόμενο.18 Το δίστιχο του Ερωτοκρίτου «σιμώνω
βρίσκω το νερό στου χαρακιού την τρύπα…», μαρτυρεί πώς
η θεραπευτική αξία κάποιων στοιχείων ανήκει τελικά σε μια
μεγάλη σφαίρα, ένα ιαματικό σύνολο με μύριες σημασιακές
αποχρώσεις. Δηλαδή άλλοτε γίνεται λόγος για την ειδική θεραπεία για τον άνθρωπο ως σώμα και ψυχή και άλλοτε διατυπώνεται ως προσδοκία. Στο δίστιχο : «γιατρούς δε θέλει ο πόνος
μου, βοτάνια δε χωρούνε, / μόνο δυο μάτια π’ αγαπώ κείνα
με κυβερνούνε», η ίαση επέρχεται ως λύτρωση και λειτουργεί
υποδηλωτικά σε απρόσμενη και απρόβλεπτη χρονική διάρκεια.
Εξάλλου η αυξητική λειτουργία των ιαματικών στοιχείων19 συγκοινωνεί με την πρακτική αντίληψη για τη ζωή και
τις δυνατότητες επιβίωσης του ανθρώπου :

Ο τσόχος είναι γιατρικό, λαχανικό καλό ’ναι
καλοβρασμένος, σιρωτός, λεμόνι λάδι τρώνε.
18 Παπαδογιαννάκης – Νικολουδάκη, ό.π. (σημ. 1).
19 Ό.π. (σημ. 18).
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Συμπεράσματα :
Η μεγεθυντική λειτουργία της κρητικής μαντινάδας εντοπίζεται κυρίως στην υποδηλωτική λειτουργία ουσιαστικών που
λειτουργούν στον γραπτό λόγο με τις ανάλογες καταλήξεις.
Ο φυσικός κόσμος μαγεύει τον ανώνυμο δημιουργό, ώσπου
η υπερευαίσθητη σύνθεσή του ν’ αποκαλύψει τις ενδότερες
εμπειρίες του από την καθημερινή ζωή και αναστροφή του
με τον κόσμο. Η συντομία περιγραφής αισθητών ή όχι πραγμάτων διαγράφει έναν κύκλο, όπου το πραγματικό στοιχείο
(σώμα, μάτια, ζωή, μοίρα, έρωτας), αναδομείται συνεχώς
στην αρχή, στην άκρη, στη μέση του δίστιχου, επαυξάνοντας
σημαντικά τη λειτουργία του. («Άμε να πεις τση μάνας σου...»,
«τση μάνας σου το φταίξιμο…», «και τω μανάδω τα παιδιά…»).
Η σύνθεση ωστόσο των μεγεθύνσεων κινείται με τάσεις
καθολικότητας και γενίκευσης των βιοτικών φαινομένων,
όπως θα διαπιστώσουμε στην αναζήτηση παρόμοιων μοτίβων
της μαντινάδας στη λογοτεχνία. Η μεγεθυντική λειτουργία
στην κρητική μαντινάδα είναι προθηματική, επιθηματική και
συνεκδοχική. Δηλαδή η επαυξητική λέξη συντίθεται (κάπως
σπάνια) με άλλη λέξη {«θεοκούζουλος», «θεοτικός», «θεόψυχα»}, ή με την προσθήκη κατάληξης δηλωτικής του μεγέθους
της σημασίας {«θηλυκονούσης», «προβατίνα», «φεγγαρολαμπυρούσα», «κυπαρισσοβεργούλα», «καμαροπερπατούσα»}.
Στην περίπτωση της συνεκδοχής το μεγεθυντικό στοιχείο λειτουργεί διπολικά και τέλος ανασυντίθεται κατά την ολοκλήρωση του δίστιχου :

Μάτια μου μάτια, μάτια μου, των αματιώ μου μάτια,
τα μάτια μου δεν είδανε σαν τα δικά σου μάτια
Στρογγυλομηλοπρόσωπη, νερατζομαγουλάτη,
την πέτρα σκίζεις, κάνεις δυο, όντε καμνείς το μάτι.
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(Μ. Λιουδάκη)

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Τέλος, αξίζει να συνταχθεί μια ποιητική γραμματική με βάση
τις παραπάνω γλωσσικές παρατηρήσεις με έμφαση στους
κώδικες έκφρασης του κρήτα μαντιναδολόγου, όπου πάντα
κρατεί μέσα του μια δύναμη, κρυφή κι αγαπημένη, ώσπου να
την αφήσει να χυθεί σ’ όλο τον κόσμο, να ζει και να ζένεται
μαζί του :

Μέσα στα φύλλα τση καρδιάς, μέσα στο μαύρο σκώτι,
εκειά ’χω την αγάπη μου κρυμμένη και κρατώ τη.
Μπορεί ο μαντιναδο-λόγος να συνδράμει στη γραμματική/
συντακτική παιδεία20 της νεότερης γενιάς ;



20 Το θέμα της διαλεκτόφωνης ενίσχυσης των ελλήνων μαθητών έχει επισημανθεί από τον Καθηγητή και Δάσκαλό μου στη Γλωσσολογία Χρ.
Χαραλαμπάκη, ως στοιχείο πολυφωνίας έναντι των Ευρωπαίων. Βλ.
Χρ. Χαραλαμπάκη, «Η γλώσσα της επαρχίας Μυλοποτάμου: Γενική περιγραφή και ερευνητικά ζητούμενα», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο
Μυλοπόταμος, από την αρχαιότητα ως σήμερα», τόμος VIII, Ρέθυμνο:
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, 2006, σ.139-148.
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