Ο ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ ΩΣ ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ *
’Έργον τι είναι λαογραφικόν, δταν δεν υπηρέτη άλλον, πρακτικόν ή
βιοτικόν σκοπόν, άλλ’ άποβλέπη απλώς εις την γνώσιν τοΰ ψυχικού κα'ι κοι
νωνικού βίου τοΰ λαού.
°'Αν λοιπόν Όελήσωμεν νά ερευνήσωμεν ποιοι εκ των βυζαντινών συγ
γραφέων ήσκησαν πράγματι λαογραφίαν, πρέπει να κατέλ-θωμεν εις τον ΙΑ'
αιώνα. Έκεΐ θά συναντήσωμεν τον πρώτον λαογράφον τών μέσων χρόνων,
τον πολυΐστορα καί πολυγραφώτατον Μιχαήλ Ψελλόν, τον κύριον αντιπρόσω
πον μιας ολοκλήρου εκατονταετηρίδος τής ελληνικής ιστορίας καί φιλολογίας.
'Ως γνωστόν, 6 Ψελλός παρέχει μεγάλην πληΦύν λαογραφικών ειδήσεων,
εγκατεσπαρμένων εις τά πολυπλη-θή έργα του ή εγραψεν δμως καί τινα συνταγμάτια (Έρμηνεϊαι εις κοινολεξίας, έρμηνεΐαι εις δημώδεις δεισιδαι
μονίας), άτινα, ως τά εχαρακτήρισεν ήδη ό Ν. Γ. Πολίτης, είναι «έργα λαο-

γραφικής ερεύνης» 2. Έν αύτοίς δ Ψελλός άνερευνα «την τών πολλών γλώτταν» 3 καί σπουδάζει «τάς μεθόδους και τών φαύλων η άλλως αποτρό
παιων» 4, αντιδιαστέλλουν ούτω «τον δημώδη λόγον» καί τά «δόγματα και εϋ·η
και νόμους και έργα καί λόγους» τών πολλών s καί «όσα, ώς λέγει, ή γυναικωνϊτις νομοθετεί» 6 προς την γλώσσαν καί την γνώσιν τών «ολίγων καί
είόότων».* 1 2 3 4 5 6

* Άνεκοινώθη εις τό έν Θεσσαλονίκη Θ' διεθνές βυζαντινολογικόν συνέδρων
τήν 10 ’Απριλίου 1953.
1 Τάς ειδήσεις ταύτας

τοΰ Ψελλοϋ συνέλεξε καί έχρησιμοποίησεν άφθόνως ό

σεβαστός καθηγητής Φαίδων Κουκούλες εις τό μέγα περί τοΰ βίου καί τοΰ πολιτισμοΰ τών Βυζαντινών έργον του καί εις τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά.
2 Ν. Γ. Πολίτου, "Ερευναι περί τής ελληνικής λαογραφίας κατά
μέσους χρόνους. Λαογραφία Γ’ 605.

τούς

3 Κ. Σάθα, Μεσαίων, βιβλιοθήκη, τ. Ε' 541. Πρβλ. αύτ. Ε' 532 «τήν ίδιώ-

τιδα φωνήν».

4 Migne, PG, 122 , 491: «καί

ονχ ώσπερ oi πολλοί περί τοντο μεν εαπονδακα,

εκείνο δε άπωαάμην, άλλα καί τών φαύλων ή άλλως

αποτρόπαιων

επιγνώναι

τάς μεθό

δους εαπονδακα».
5 Migne, PG, 122, 821. Πρβλ. Michaelis Pselli Scripta minora ed. Ed.
Kurtz - Fr. Drexl 2, 239 : κατά τήν τών πολλών δόξαν, 2, 240 : τή τών πολλών δόξ-μ

Επόμενος.
6 Κ. Σάθα, Μεσαίων, βιβλιοθήκη, Ε' 28.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
20/05/2019 10:12:28 EEST - 54.91.41.87

Γ. Α. Μέγα

100

Πράγμα παράδοξον διά την εποχήν του, ό Ψελλός εις επιστολήν του
προς τον Χοιροσφάκτην 1 άποκαλει εαυτόν «εραστήν της άπλοϊκωτέρας και
άληύλονς» ήτοι τής δημώδους γλιόσσης, γραφών δέ τφ πατριάρχη

’Αντιό

χειας ομολογεί δτι καί ταΰτην μεταχειρίζεται εις τάς έπιστολάς του : «εγώ
δέ, λέγει, εί και σοφός ίσως τυγχάνω γενόμενος, άλλ’ ον πάντοτε ουδέ προς
πάντας αττικιζειν προήρημαι» 2. Προς τοΰτοις προλογίζων εις τα περί τής

γυναικείας πανηγΰρεως τής Άγάθης εξαιρεί τήν σημασίαν καί αξίαν, ήν έχουσι
καί αυταί αΐ παιδιαί τών ανθρώπων τοΰ λαοΰ, λέγων: «ου τα σπουδαία
μόνον αιρειται φιλοσοφία, άλλα και δσα τοϊς πολλοϊς δοκει παίγνια και
ασπούδαστα» a. Τήν ένασχόλησίν του δέ καί περί πράγματα «άρρητα»,

εις

τήν αλήθειαν τών οποίων ό ίδιος πολλάκις δεν πιστεύει καί τών οποίων τάς
αιτίας, ως λέγει, αδυνατεί νά εύρη, αποδίδει εις «την τής ψυχής πολνπραγμοσύνην» 4, εις «τον περί πάσαν γνώσιν τής ψυχής άκά&εκτον έρωτα» 5.
'Ότι δέ σπουδάζων περί ταΰτα δέν αποβλέπει ώς οί προ αΰτοϋ εις πρα
κτικόν τινα σκοπόν, άλλ’ απλώς εκτελεΐ έρευνητοΰ έ'ργον, ώς καί ημείς τό
εννοοϋμεν σήμερον, συνάγεται εξ όσων αυτός ό Ψελλός λέγει : «τάς μεν
μεθόδους άπάντων συνέλεξα, ονκ εχρησάμην δε ονδεμιά τών άρρητουργιών... τοσοϋτον εκ τούτων σνμπορισάμενος, ώστε ειδέναι έχειν, ώς εστϊ
τών γινομένων ένια, άναίτιον τοϊς πολλοϊς τήν δνναμιν έχοντα» β.

Προς τοΰτοις αναζητεί καί «τάς αιτίας τών γινομένων», άλλ’ ε'στιν ό'τε
επέχει γνώμην, συνειδώς, ώς λέγει, δτι «ον πάντων τάς αιτίας εϋρεϊν ήμεΐς
δεδυνήμείλα,

άλλα

διαφεύγει

τά πλείω τήν ήμετέραν διάνοιαν' ένϋεν ή

παραδοξοποιία έχει τήν γένεσιν» 1. Προ πάσης δ’ ερμηνευτικής προσπά
θειας εξετάζει «αυτό τό άπλονν σημαινόμενον τοΰ ονόματος και επί τίνων
μεν ό δημώδης λόγος τοΰτο τέταχε, τίνα δέ ειληχε τήν ϋπόστασιν» 8.
1 2Οΰτω
34*6*

ιδίας πραγματείας ήξίωσε τάς κοινολεξίας καί τά δημώδη ρητά καί τάς δει
σιδαιμονίας τών πολλών, τάς οποίας καί φιλοσόφως επιχειρεί νά ερμηνεΰση-

1 Scr. min. 2, 173.
2 Αΰτ. 2, 1Β9. Και κατωτέρω, σελ. 161 : «' Αρκέσει δέ μοι ή ιδιωτεία τής λέξεως

και το αφελές κάλλος και άτεχνον».

Πρβλ.

δσα περί τής «έμφυτον

καί άπανουργήτου

γλώττης» λέγει αΰτ. 2, 75.
3 Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. Ε' 527.
4 Κ. Σάίΐα,

αΰτ. Ε' 478 :

«'Εμοί δέ ουδέν των άρρητων διά τήν τής ψνχής

πολ.υπραγμοαννην ήγνόηται».

δ Κ. Σ ά ft α,

evft’ άν. Ε' 57 :

«... ό περί πάσαν γνώσιν τής ψνχής άκάϋεκτος

έρως, ή παρά τών δμιλούντων ανάγκη πεπείκασι καί τοΰτοις έμφιλοχωρεϊν».
6 Κ. Σ ά ft α,

evft’ άν. Ε' 478. Πρόσΰ'ες αΰτ. Ε' 57 «λί&οις δέ καί πόαις δυνά

μεις μέν άρρητους καταμεμά&ηκα, τήν δέ περίεργον τούτων χρήαιν μακράν άπωσάμην».
1 Κ. ΣάΦα, evft’ άν. Ε' 477 κέ.
8 Αΰτ. Ε' 532.
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«ή γε φιλοσοφία, λέγει,

και εξ άκάν&ης ρόδα πειράται

τρυγάν και από

Καί τά δημώδη ρητά υπολαμβάνει «φιλοσοφα»
«ούχ ώς τον δήμου φιλοσοφονντος, άλλ’ ώς τον πρώτως ειρηκότος υψη-

πέτρας άρνειν νδατα»
λότερόν τι

ίσως εν&νμηϋ'έντος» *2'

δέχεται δηλαδή δτι

αι

γνώμαι και

παροιμίαι εκ τοϋ ανώτερου στρώματος έξέπεσαν εις τό κατώτερον στρώμα
τοϋ λαοϋ καί ζητεί ν’ άνευρη την αρχικήν των έννοιαν, έστω καί αν εις τάς
αναζητήσεις αυτάς ακόλουθή καί αυτός τήν αναγωγικήν ή άλληγορικήν
μέθοδον.
Θά εξετάσω κατωτέρω τινάς έκ των ακραιφνώς λαογραφικών πραγμα
τειών τοϋ Μιχαήλ Ψελλοϋ.
Παραλείπω δσα οΰτος έγραψε περί τοϋ ονόματος τοϋ κέρατά, καθόσον
περί αυτών διέλαβε διεξοδικώς εις τά τελευταία έργα του ό Φ. Κουκουλές,
καταδείξας δτι οΰτε ό Dindorf ούτε ό Korte οΰτε ό Χαριτωνίδης έπέτυχον
νά εϋρουν τήν προέλευσιν τής λέξεως καί δτι ή ορθή περί αυτής ερμηνεία
εϋρίσκεται παρά τώ Ψελλώ 3.
Τό περί Βαβουτζικαρίου πονημάτων τοϋ Ψελλοϋ 4 * δεν
6 έτυχε μέχρι τοΰδε
τής δεοϋσης ερμηνείας.
Ότι πρόκειται περί τοϋ Καλλικαντζάρου οΰδεμία αμφιβολία \ "Οσα
δ’ δ Ψελλός λέγει εις εξήγησιν τοϋ φαινομένου είναι, ώς νομίζω, επαρκή ίνα
κρίνω μεν τον βυζαντινόν λόγιον καί ώς λαογράφον.
Μή πιστεϋων δ ίδιος εις τήν ϋπαρξιν τοϋ δαιμόνιου τουτου αποδίδει
τήν εις αυτό πίστιν εις τον δεισιδαίμονα φόβον τών ανθρώπων τοϋ λαοϋ,
παραθέτει δέ τάς παρατηρήσεις του επί ανθρώπου τοϋ αμέσου περιβάλλοντος
του, επί δοϋλου, τον δποΐον χαρακτηρίζει ώς ταπεινόν, αμαθή καί επιρρεπή
εις μυθοπλαστίας. «Ήν τις κάμοί, λέγει, άνέλρωπίσκος, άγεννής μεν τήν
ψυχήν, λογοποιός δε ονχ ήκιστα. Τούτω γοϋν ον νυκτδς μόνον, άλλα και
ημέρας τά τοιαϋτα παρυφίστατο φάσματα· έώρα γονν τό μή ον, ώσπερ ό
Όρέστης τάς Ευμενίδας· καί έπλαττε τό άννπαρκτον, ννκτός δε βραχύ τι

' Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Ε' 536.
2 Αΰτ. Ε' 541.
8 Φ. Κ ου κουλέ,

Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμ. Γ' σ. 303 κέ. Θεσ

σαλονίκης Ευσταθίου Τά λαογραφικά τ. Β' σ. 187 κέ.
4 Μιχαήλ Ψελλοϋ,
571 - 572.

Τί έστι Βαβουτζικάριος.

Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Ε'

6 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις σ. 1262 κέ. 'Ο Ψελλός τόν Βαβουτζικάριον
σχετίζει πρός τήν βαυώ, ή δ’ έτυμολογία αΰτοϋ κατά τόν Φ. Κουκουλέν, Βυζ.

βίος κτλ. τόμ. A' 1,153, είναι ορθή. 'Ο Roscher τό όνομα Βαβουτζίας ή Βαβουτζι
κάριος συνάπτει πρός τήν λέξιν παπούτσι,

τήν ετυμολογίαν δ1 αΰτοϋ

δέχεται ό

Ν. Γ. Πολίτης ώς συναφή πρός τάς περί ΰποδέσεως τών Καλλικαντζάρων δοξασίας
(Παραδόσεις σ. 1253).
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προβαίνων, είτα δειλιάσας ανέστρεφε, και τοΐς πολλοίς άνετύπου τον μη
δντα Βαβοντζικάριον».
"Οτι πρόκειται περ'ι φόβου προκαλουμένου δήθεν «έκ τών συμβαινόν-

των κατά τάς νύκτας τοϋ Δωδεκαημέρου, ήτοι έκ τών τότε περιερχομένων
μετημφιεσμένων» 1 *ουδόλως εξάγεται έκ τών λόγων τούτων τοΰ Ψελλοϋ.
'Όσα δ’ ακολούθως οΰτος λέγει εις φιλοσοφικήν έξήγησιν τοΰ δεισιδαίμονος τοΰτου φόβου φανερώνουν βαθεΐαν -ψυχολογικήν παρατήρησιν. «Γίνε
ται δε τοϋτο, λέγει, έκ κοινού πάθους, σώματος φημι και ψυχής' ή μεν γάρ
τή έμφντφ νόσφ ταράττεται’ οι δέ γε οφθαλμοί

τηνικαντα τής δρατικής

δννάμεως έχοντες, και μη καθαρόν το φως άκοντίζοντες, δ π ά σ χ ο ν
α ι ν έσωθεν,

έξωθεν δοκονσιν δ ρ α ν και τδ πάϋ·ος τοϋτο

δαίμων έκείνοις ένομίσϋη και ώνομάσθη». Ή έξήγησις αυτή προφανώς δεν

διαφέρει κατ’ ουσίαν από την διδομένην καί σήμερον εις τήν μυθοπλαστικήν
τοΰ ανθρώπου ενέργειαν, καθ’ ήν σκέψεις καί συναισθήματα καί πλάσματα
τοΰ εσωτερικού του κόσμου 6 άνθρωπος τοΰ λαοΰ προβάλλει εις τον έξω
κόσμον, τον όποιον ουτω γεμίζει μέ φάσματα καί μορφάς μυθικάς, εις τάς
οποίας δίδει ψυχήν έκ τής ψυχής του5. Ουτω έδημιουργήθησαν καί τά νυκτε
ρινά δαιμόνια, οιος ό Βαβουτζικάριος. Διατί τώρα συμβαίνει ή μυθοπλα
στία αυτή νά περιορίζεται εις τάς νύκτας τοΰ Δωδεκαημέρου, τοϋτο ζητεί ό
Ψελλός νά έξηγήση λογικώς- διότι τότε, λέγει, «διά τάς αναγκαίας πανηγνρεις νυκτός παρ’ άλλήλονς οϊ άνθρωποι άφικνούμενοι τό τε πάθος νφίστανται και ή τοϋ δαίμονος χώραν έχει ϋπόληψις».

Κατά ταΰτα ό βυζαντινός σοφός οΰ μόνον άπηκριβωμένας έξ ιδίων παρα
τηρήσεων ειδήσεις μάς παρέχει, αλλά καί έμβαθΰνει εις ψυχολογικήν ερμη
νείαν τοϋ φαινομένου, ή οποία είναι σκοπός καί τής σημερινής λαογραφίας.
Τον Μιχαήλ Ψελλόν άπησχόλησε καί ή περί Γιλλοΰς πίστις. Άλλ’ έν ώ
έν αρχή τήν προσδιορίζει μέ τάς λέξεις «άρχαΐον και πολυθρύλλητον άνομα»,
κατωτέρω δηλοϊ δτι παρ’ ό'λας τάς αναζητήσεις του δεν άνεΰρε τήν δαίμονα
ταΰτην «οντε παρά τοΐς λογίοις οντε παρά ταΐς άγυρτικαΐς βίβλοις τον
Πορφνρίον» καί καταλήγει εις τό συμπέρασμα δτι ή περί Γιλλόϋς μυθοπλα
στία οφείλεται εις Εβραϊκόν άπόκρυφον βιβλίον, δπου είσάγεται ό Σολο
μών «ώσπερ έν δράματι άγγέλλων τά τών δαιμόνων ονόματα» 3. Άναφέρων

κατόπιν τήν κατά τούς χρόνους του κρατοΰσαν δοξασίαν, δτι γραΐαι μάγισσαι έχουν τήν δύναμιν πτερούμεναι ή μεταμορφούμεναι εις πτηνά νά είσέρχωνται άφανώς εις τάς οικίας καί ν’ άναρροφώσι τό αίμα τών βρεφών, άμφι-

1 Φ. Κουκουλβ, Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός τόμ. Α' 2, 251.

7 Βλ. Στ. Κυριακίδου, Έλλην. Λαογραφία. ’Εν Άθήναις 1922, σελ. 152.
3 Κ. ΣάΦα, Μεσ. Βιβλ. Ε' 572.
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σβητεΐ τό δυνατόν τής μεταβολής ανθρώπου εις ζφον ή ζφου είς άνθρωπον
καί είς επίρρωσιν φέρει επιχείρημα έκ τής φυσικής επιστήμης : «άπείρηται
γάρ πάσι φιλοσόφοις τής φύοεως ή μετάβαοις καί οϋτε θηρίον ποτέ αν
εξανθρωπισθείη οϋτε μην άνθρωπος είς Θήρα μετενεχθείη, άλλ’ οϋτε είς
δαίμονα οϋτε είς άγγελον».

Όθεν καί τοΰ δαιμόνιου τοΰτου την υπαρξιν αμφισβητεί 6 Ψελλός, την
δε γένεσιν αύτοΰ πρέπει ν’ άπέδιδεν είς τον αυτόν δεισιδαίμονα φόβον, εί5
δν καί την περί Βαβουτζικαρίου δόξαν.
Τήν ερμηνευτικήν του προσπάθειαν ό Ψελλός επεκτείνει καί εις τ’ αφο
ρώ ντα τους τρόπους καί τάς μεθόδους τής μαγείας καί δεισιδαιμονίας. Είναι
γνωστή καί ή περί ταΰτα σοφία τοΰ άνδρός. Ή ερμηνεία, τήν οποίαν δίδει
είς πράξεις τής συμπαθητικής ή αναλογικής μαγείας είναι ορθή : «είκών δε
καί τύπος διαβιβάζει τήν ενέργειαν τής μαγείας προς τό αρχέτυπον καί
συντελεί προς τό δρώμενον καί σίδηρος σίζων καί άψυχος ήχος μελετηθείς'
καί προς μεν άγώγιμον πράξιν αίλουρος δύναται, προς δε άγρυπνον ή
ννκτερίς καί ό νυκτικόραξ»... καί επεξηγεΐ : ««λ/’ ήμϊν αφανής ή αιτία'
πάντα χάρ άγεται φυσικαίς δλκαίς καί τά μεν τοΐς σνγγενέσι προσκλίνεται,
τα δε τοΐς άλλοτρίοις βιάζεται

διά

τήν εν τφ παντί συμπάθειαν

καί τό τοΰ τόπον διάστημα ονκ εμποδίζει ταΐς διηρημέναις πολλάκις νλαις
προς τήν ενέργειαν»

Πεπλανημένην υπολαμβάνει τήν πίστιν είς τάς περί τοΰ μέλλοντος μαν
τείας, ώς καί είς τάς αρρήτους δυνάμεις, τάς άποδιδομένας υπό των πολλών
«καί ζφοις καί λίθοις καί πόαις», έν τοΰτοις αναφέρει καταλεπτώς καί τους
μαντικούς τών Ελλήνων τρόπους καί δσα ή κοινή πίστις εκλαμβάνει συλληπτικά καί ασύλληπτα, άτόκια καί ωκυτόκια, αίματαγωγά καί ίσχαιμα, λέγων :
«εΐ γε ζητοίην (καί περί τούτων) φιλόσοφον οϊμαι δε'ιν πράγμα ποιεΐν» 1
2.
Έν φ δ’ εκφράζει τήν αποδοκιμασίαν του κατά τών χρησιμοποιούντων
περίαπτα καί επφδάς είς αποτροπήν ασθενειών ή κακοποιών ζωυφίων καί
θηρίων 3, δεν διστάζει νά συστήση είς τον καίσαρα Ίωάννην άλλο δραστικώτερον μέσον «τάς γε αντιπαθείς δυνάμεις είδώς κατά τών λνμαινομένων
ίσχυν έχονσας»' «ώσπερ αναιρετικόν λοιπόν φάρμακον καί καμπών καί
ακριδών καί ερυσίβης καί τών άλλων τών τάς αμπέλους διαφθειρόντων ή
διαβοσκομένων τό λήιον» υποδεικνύει τήν δημιουργίαν «αφανούς» περί τήν

ά'μπελον «περιτειχίσματος» διά τής περιφοράς τοΰ σώματος εχίδνης, ήτις
δμως πρέπει νά συλληφθή κατά τήν επιτολήν τοΰ ΰδρου, νά τμηθή από τής

1 Κ.

Σάθα, Μ.Β. τ. Ε' 478. 477.

2 Κ.

ΣάΦα, Μ.Β. τ. Ε' 57. Πρβλ. Μ

3 Κ.

Σάθα, Μ·Β· τ. Ε' 57. Pselli Ser. min. 2,130,

i g n e, PG, 122, 887 κέ.
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γένυος μέχρι τοΰ ουραίου και να εξάρτησή μίτφ λεπτώ *. Ή έννοια δε τής
δημιουργίας μαγικού κύκλου προς αποτροπήν δαιμόνιων ύπόκειται παρά
Ψελλφ και εις δσα λέγει περί των κατά τό θερινόν ήλιοτρόπιον άναπτομένων
πυρών 1
2.
Περισπούδαστα διά την έμφαινομένην εν αύτοΐς ερμηνευτικήν προσπά
θειαν είναι καί τά παραδιδόμενα υπό τού Ψελλοϋ περί τής έν Βυζαντίφ
γυναικείας πανηγύρεως τής Άγάθης 3. * Δυστυχώς, επειδή άναφέρεται εις έ'θιμον γνωστότατον εις τους συγχρόνους του, δεν εκτείνεται εις πλήρη καί
συστηματικήν αυτού περιγραφήν, αλλά φιλοσοφών επί τοΰ πράγματος άνερευνα «τις μεν ή της πανηγύρεως υπόδεσις, τί δε δηλοϊ τοϋνομα... πώς
γυναιξιν άνεΐται ή τελετή, τις τε ή κατά

των τοίχων γραφή και τά διά

φορα των Ιστονργουσών οχήματα, τά μεν δτι κατιοοϋώκασι, τά δε δτι διημαρτήκασιν» (έ'.ά. σελ. 528).

Έκ τών λεγομένων υπό τοΰ Ψελλοϋ (σ. 529) συνάγομεν, δτι ή εορτή αύτη
ήγετο τήν επομένην τής πανηγύρεως τών Εγκαινίων, δηλ. τού Γενεθλίου τής
Πόλεως, ήτοι τήν 12 Μαΐου, έλάμβανον δ’ εις αυτήν μέρος γυναίκες πάσης
ηλικίας. Προσέτι εκ τής φράσεως «γνναιξι μεν ή τής Άγά·&ης παιζέσϋω...
ήμϊν δε φιλοσοφείσϋω τό πράγμα» (σελ. 527) έννοοϋμεν δτι πρόκειται περί
εορτής δχι θρησκευτικής, αλλά κοσμικής, ή οποία ενείχε πολύ παιδιάς καί
τρυφής ήτοι διασκεδάσεις συνισταμένας εις χορούς καί άσματα, αλλά τής
οποίας τον ίδιάζοντα χαρακτήρα κατανοοΰμεν έκ τούτου, δτι τής πανηγύρεως
μετέχουσι μόνον αί, ίστουργοΰσαι ή ΰφαίνουσαι ή ξαίνουσαι τά έρια' διό καί
εις τά έ'ργα τούτων, τά περί τήν ά'τρακτον καί ηλακάτην καί τήν ίστουργικήν
κερκίδα, άναφέρονται καί αί κατά τών τοίχων γραφαί καί αναπλάσεις ήτοι
αί απεικονίσεις, αί καλύπτουσαι τούς τοίχους εις τον χώρον τοΰ εορτασμού.
Ό Ψελλός, «ει&ισμένος, ως λέγει, νοερωτέρας έπιβολάς έπιβάλλειν τοϊς
πράγμασιν» (σελ. 528), ζητεί νά έρμηνεύση «τής πανηγύρεως τήν ύπόίίεσιν»
φέρων αυτήν εις συσχέτισιν προς τό δνομα τής Άγάθης, τό όποιον όρθώς
καταλέγει εις τά εξ ηθικών προτερημάτων ονόματα- ύπολαμβάνων δ5 αυτό ως
προσωποποιίαν τινά τού αγαθού εις δ,τι αφορά τήν γυναίκα, δηλονότι τά
γυναικεία επιτηδεύματα, λέγει : «τό άγαύλόν και έν σώμαοι και επιτηδεν-

1 Pselli Scr. min. 2, 130 -131.
2 Μi

g n e, PG, 122, 880. Γνωστή είς τον Ψελλόν είναι καί ή αποτρεπτική

τών δαιμόνων δυναμις τοΰ σιδήρου (PG, 122, 873), ως καί οί τρόποι, δΡ ών ή
μαντική δόναμις μεταδίδεται (αΰτ. 856, διά βοτάνης ή δΡ έμπτΰσεως τφ στόματι)
ή δΡ ών τά δαιμόνια «ηαατα χειρονται τοϊς περιττώμαοι, λέγω δή οιέλοις και δνυξι και
&ριξι παρά τοϋ μιαρού τών γοήτων γένουςιι (αΰτ. 869, βλ. καί 829).
3 Μ. Ψελλοϋ, [Περί τής έν Βυζαντίφ γυναικείας πανηγύρεως τής Άγάθης],
Κ. ΣάΟ·α, Μεσ. Βιβλ. Ε' 527 -531.
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μασι φαίνεται... όϋεν καί την βανανσίαν νποτάξαις αντφ· καί 6 χαλκοτύ
πος γάρ καί 6 έριοβάφος προς το άγαμον τάς τέχνας εργάζονται. Τί οϋν το
αρρεν τον γένους μόνον πρεοβεύσομεν, τό δέ ιίηλν του τέλους άποστερήσομεν ; ον μεν οϋν, ον μεν οϋν άλλα καί αΰται ον την άτρακτον μάτην έλίττουοιν, ουδέ την ηλακάτην άνατυλίττουοιν, ουδέ τη κερκίδι την ίστονργικήν πράξιν ρυϋμίζουσιν, αλλά καί πρός τι
& ο ν χάριν, δ δη καί ϋμνονσι

καί εινεκά τον, καί

τ’ ά γ α-

καί πομπαϊς έτησίαις γεραίρονσι, πλάτ-

τονοί τε καί γράφονσι καί μονονον σεβάζονται ταϊς τιμαις» (σελ. 529 κέξ.).

Αυτό λοιπόν είναι, κατά τον Ψελλόν, τό νόημα τής πανηγΰρεως : δ
ύμνος καί ό έπαινος τής περί τά γυναικεία έργα αρετής1.
Ποιος ό χώρος τοΰ εορτασμού δεν λέγει ρητώς δ συγγραφεΰς, άλλα μάς
πληροφορεί δτι «τό ιερατικόν γένος ούκ αμύητοι τον πράγματος καίλεστήκασι», δηλ· ή Εκκλησία δεν άντεστρατεΰετο πρός την τελετήν, καί προστθέ-

τει : «ουδέ άπαξιονσι των ιερών, άλλ’ ώσπερ έν προτεμενίαμασι, τ.ε. εν τοΐς
προθΰροις τοΰ ναοϋ, τάς εικόνας ΐστώσι, καί τάς πάλας τη τελετή άνεφγασι, καί εϊσεισι

τό γένος έν κόσμψ καί τάξει καί ϋεραπεύονσι την γρα

φήν καί κόσμους τινάς ταϊς είκοσι άνατι&έααι, καί ώς έμχρνχω
ρήτω τέλει προαίασι, καί χορούς

τω άπορ-

ίστώσι καί Άσματα αδονσι, τά μέν πόρ-

ρω&εν πεποιημένα, τά δέ αύτόϋεν μουσουργούμενα καί άδόμενα» (σελ. 530).

Έκ τούτων δΰναται νά συναχθή δτι τόπος τοΰ πανηγυρισμού ήσαν τά
πρόθυρα ή τό προαΰλιον ναοΰ τίνος, τοΰ δποίου ή πΰλη παρέμενεν ανοικτή
πρός προσκΰνησιν εις τάς εορταζοΰσας.
’Ακολούθως δ συγγραφεΰς τονίζει δτι τής τελετής δεν μετέχουσι μόνον
«μείρακες», άλλα «καί δσαι παρηβηκνΐαι καί έ’ξωροι καί πρεσβύτιδες Ακρι
βώς, αΐ δή καί προμνήστριαι τής τέχνης δοκονσιν αϋται τοιγαροΰν καί προΐστανται τον χορού καί κατάρχουσι τής ωδής, καί τής τελετής
δεικνύουσι τά εξαίρετα αί δέ (μείρακες) επονται, ώσπερ τάλλα καί ταντα
μαν&άνουσαι καί προστετήκασι ταϊς είκοσι». Αί γραΐαι δηλαδή επιδεικνύουν

εις τάς κορασίδας τάς έκτεθειμενας επί των τοίχων εικόνας επεξηγοϋσαι τάς
έν αΰταϊς εΐκονιζομένας μορφάς. Είναι δ’ αί εικόνες ποικίλαι' εδώ μέν είκονίζεται ιστός καί κρόκη καί ύφασμα, εκεί δέ λίνος ξαινό μένος μέ την εργάτιδα έπιτυχώς εκτελοϋσαν τό έ'ργον' ήμπορεΐς δμως νά ΐδης, λέγει, καί άλλην
πού έκαμε λάθος καί φαίνεται σάν κοκκαλωμένη είτε διότι δέν έκίνησε σωστά
την ηλακάτην είτε διότι δέν έταίριασε καλά τά μιτάρια μέ τό στημόνι είτε
διότι δέν έτήρησεν ΐσην την γραμμήν τοΰ ΰφαινομένου. Δι’ αυτό άλλη μέν

1 Περί των γυναικείων έργων παρά Βυζαντινοϊς βλ. Φ. Κου κουλέ, Βυζαντ.
βίος καί πολιτισμός. Τόμ. Β' 1, σελ. 232, Β' 2, σελ. 112 κέ. καί Θεσσαλονίκης
Ευσταθίου Τά λαογραφικά τ. Α', σελ. 427 κέ.
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παριστάνεται ως νά κρατήται μετέωρος υψηλά, άλλη δέ ώς έρριμμένη κατα
γής καί μόνον πού δεν βγάζει φωνήν διά τό πάθημά της' ή δέ τιμωρός
ρίπτουσα άγριον βλέμμα παρακινεί τάς μαστιζοΰσας' ή δέ μαστιζομένη άπολ,οφύρεται καί ό τρόμος της άποτυπώνεται εις την μορφήν της' αι δέ κορα
σίδες πού βλέπουν την εικόνα συναισθάνονται τον τρόμον της καί φοβούνται
μην πάθουν καί αύταί τά ίδια.
«Άλλ1
3 *2
ή* 6τελετή
*
ανέΗς επανάγει προς τά χαρμόσυνα και ξνμβεβλήκασιν αΧλήλαις τώ χεΐρε και εναλλάξ επι ιϊάτερον στρέφονται, ώσπερ αι αφαί
α αι

πλανώμεναί τε και ον πλανώμεναι, τό μέν,

προς

δτι προς ε'ω, τό δέ, δτι

την εσπέραν έλαννονσι, και ό ρυΰμ,ός εμμουσος και κατά λόγον δ

επωδός» (έ'.ά. σελ. 581).

Τί νά ύποθέσωμεν τώρα περί τής γυναικείας ταύτης πανηγύρεως; "Οτι
ήγετο εις τιμήν τής αγίας Άγάθης δέν συνάγεται εκ τού κειμένου. Καί είναι
μέν εν τή περί Ψελλών διατριβή τού Λέοντος Άλλατίου ό τίτλος τής πρα
γματείας : Εις την μεγάλην Κυριακήν, εορτήν τής άγιας Άγάΰης, καί εις
τάς μαϋητρίας αυτής ι, άλλ’ ούδέν τό σαφές προκύπτει εκ τής φράσεως ταύ

της τού Άλλατίου. Διότι ή εορτή τής αγίας Άγάθης, θεωρούμενης προστάτιδος κατά τού κεραυνού, ήγετο τήν 5 Φεβρουάριου, δτε καί λιτανεΐαι τού
λαού καί δεήσεις έγίνοντο έν τφ ναφ αυτής τφ εν τφ Τρικόγχο) τού Εβδό
μου 2. Όθεν δέν άνήκεν εις τάς κινητάς έορτάς καί ή προσωνυμία αυτής
«Μεγάλη Κυριακή» δέν αρμόζει, ούδ’ άναφέρονται μαθήτριαι τής αγίας
Άγάθης, συμμαρτυρήσασαι μετ’ αυτής8. Τουναντίον ό Ψελλός όμιλε! απλώς
περί Άγάθης λέγων : «Γυναιξί... ή τής Άγά&ης παιζέσϋω» *. «’Έγωγε...
τήν τής Άγά&ης κλήσιν κατανενόηκα» s.

1 Eeonis

Alatii,

De

Psellis

et

eorum

scriptis

Diatriba.

Romae

MDCXXXIV, σελ. 82. M i g n e, PG, 122, 519.
2 Βλ. Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν έορτολόγιον. Μνήμαι τών από τοϋ
Δ' μέχρι των μέσων τοϋ ΙΕ' αίώνος εορταζόμενων αγίων έν Κωνσταντινουπόλει. (’Εν
Κωνσταντινουπόλει 1899), σελ. 69.
8
Καθ’ υπόνοιαν έκφρασθεϊσαν υπό τοϋ φίλου κ. Μ. Μανούσακα
πιθανώς περί δύο διαφόρων πονηματίων

τοϋ Ψελλοΰ, μιας

ομιλίας

πρόκειται

αΰτοϋ είς τήν

Μεγάλην Κυριακήν, ήτοι τήν Κυριακήν τού Πάσχα, καί έτέρας πραγματείας αΰτοϋ
άναφερομένης «Είς τήν εορτήν τής αγίας (;) Άγάθης καί τάς μαθήτριας αυτής», τά
όποια ίσως ό Άλλάτιος συνέφυρεν είς εν έργον.
1 Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Ε’ 527.
6 Αΰτ. Ε’ 528. — Δέν

νομίζω καί ότι

είναι δυνατόν νά ΰπάρχη

σχέσις τις

μεταξύ τής βυζαντινής πανηγύρεως τής Άγάθης καί τής παννυχίδος, τής τελούμε
νης υπό των Ρωμαίων γυναικών είς τιμήν τής Bona Dea, τής γυναικείας θεοΰ «ήν
‘Αγα&ήν δνομάζουσιν, ώσπερ "Ελληνες» (Πλουτάρχ. Καΐσ. 9. Ρωμαϊκά 20). Αυτή
έλατρεύετο μέν υπό τών γυναικών, καί δή κατ’ αυστηρόν

αποκλεισμόν τών άνδρών

άπό τής εορτής, ήτις ήγετο τάς πρώτας ημέρας τοϋ Δεκεμβρίου, άλλ’ αί δύο εορταί
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Δεν είναι λοιπόν απήγανον δτι to όνομα είναι απλώς δηλωτικόν τοΰ
γένους, δηλ. τής εργαζόμενης γυναικός, ώς έν τών κοινών γυναικείων ονομά
των κατά τούς μέσους χρόνους, ώς είναι σήμερον τό τής Μαρίας, όταν ειρω
νευόμενοι την ανέχειαν μας λέγωμεν : δεν είναι εδώ ή Μαρία, δηλαδή ή .ανύ
παρκτος υπηρέτρια μας.
'Όπως καί αν έχη τό πράγμα, δύναται νά θεωρηθή βέβαιον δτι πρό
κειται περί λαϊκής γυναικείας εορτής, ή οποία έχει τό άνάλογόν της εις την
γνωστήν εορτήν τών Γαλλίδων μοδιστρών, τών Caterinettes, μέ τήν διαφο
ράν, δτι ή βυζαντινή εορτή άφεώρα γενικώς εις τήν γυναικείαν χειροτεχνίαν
καί ήτο ώς έκ τούτου εορτή τοΰ συνόλου σχεδόν τών γυναικών τής λαϊκής
τάζεως. Πιθανόν καί δτι αύτη έτελεΐτο εις τό προαύλιον τοΰ ναοΰ τής αγίας
’ Αγαθής.
Πώς δ’ αράγε πρέπει νά έξηγήσωμεν «τήν κατά τών τοίχων γραφήν
και τά διάφορα τών ΐστονργουοών σχήματα, τα μέν, δτι κατωρίλώκααι, τα
δέ, δτι διημαρτήκασι», κατά τήν φράσιν τοΰ Ψελλοΰ ;

Ή έκπαίδευσις εις τήν ίστουργίαν καί τήν εν ύφάσμασι ποικι/πικήν
τέχνην εγίνετο πρωτίστως κατ’ οίκον παρά τής μητρός, ώς τούτο ρητώς δ
Ψελλός αναφέρει διά τήν τθυγατέρα Στυλιανήν, ήτις «άρτι παρά μητρος
εμβιβαζομένη προς τήν εν νφάσμασι ποικιλτικήν τέχνην και προς ταντην
μυσταγωγούμενη και χειραγωγούμενη ον πολλών έδεή&η τών ημερών,...
ον παι δεντριών πλειόνων, ονχ οδηγών εμπείρων οϋτω τάχει
φΰσεως τών

διδασκόμενων

άντελαμβάνετο...»'. Άλλ’ακριβώς εις

τούς

λόγους τούτους τοΰ Ψελλοϋ υπονοούνται «παιδεντριαι και δδηγο'ι έμπειροι»
διά τάς ήττον εύμαθήτους κορασίδας, καί πιθανώς ώς τοιαύται πρέπει νά
νοηθούν αι προμνήστριαι τής τέχνης, αί προϊστάμενοι τού χορού καί τής
τελετής κατά τήν πανήγυριν τής ’Αγαθής. "Ο,τι δμως παριστάνεται εις τάς
εκτεθειμένος κατά τών τοίχων γραφάς, μόνον ώς σκηναι συμβαίνουσαι εν
επαγγελματική) σχολείφ δύνανται νά νοηθούν. Θά ΰπήρχον δηλαδή σχολεία,
εις τά όποια προσερχόμεναι από μικράς ηλικίας αί κορασίδες εδιδάσκοντο
υπό τήν καθοδήγησιν διδασκαλισσών τήν χρήσιν τής ηλακάτης καί τής κερκίδος- ώς δ’ είναι πιθανώτατον, ή εν αυτοΐς διδασκαλία θά εφήρμοζε τάς

είναι προφανώς κατά βάσιν διάφοροι. Σχέσις χρονολογική θά ήδύνατο ’ίσως ν’ άναζητηθή εις τό γεγονός, δτι ή εορτή

τών ’Εγκαινίων τοΰ ναοΰ τής Bona Dea, τοΰ

κειμένου εις τήν κλιτύν τοΰ Άβεντίνου υπό τόν λεγ. saxum sacrum, εις δν επίσης
άπηγορεύετο ή είσοδος εις τούς όίνδρας, ήγετο τήν Ιην Μαΐου, άλλα διά τήν βυζαν
τινήν πανήγυριν εννοούνται σαφώς τά εγκαίνια τής Πόλεως (βλ. G.

Wissowa,

Religion und Kultus der Romer, Miinchen 1912, σελ. 217 καί E u g e n
Fehrle, Die Kultische Keuschheit im Altertum. Giessen 1910, σελ. 126.
1 K. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. Ε’ 66.
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συνήθεις και εις τά σχολεία των ιερών γραμμάτων μεθόδους, ήτοι τάς μαστι
γώσεις διά πάσαν παράλειψιν ή άδεξίαν χρήσιν των οργάνων τής τέχνης.
Έκ πραγματείας τοϋ καθηγητοϋ Πάνου Κρητικού, δημοσιευθείσης εις
τον ΙΔ' τόμον τής Λαογραφίας μέ τον τίτλον «Τά σκολειά τής κάρτσας εις
την Πάτμον» μανθάνομεν, ότι ό'χι προ πολλών ετών εις την ελληνικήν αυτήν

νήσον τοϋ Αιγαίου ΰφίσταντο ειδικά σχολεία, εις τά όποια φοιτώσαι αί
κορασίδες απ’ αυτοΰ τοϋ 5ου έτους τής ηλικίας των έμάνθανον υπό τήν καθοδήγησιν καί έποπτείαν τής «δασκάλας» τό πλέξιμον, μέ τό όποιον συν τφ
χρόνω θά έσχημάτιζον τήν προίκα των. Κατά τήν περιγραφήν ή δασκάλα
αυστηρά καί αμείλικτος έρρΰθμιζε κάθε λόγον καί κάθε κίνησιν τών μαθητευομένων τιμωροΰσα μέ τήν ράβδον πάσαν τυχόν αστοχίαν ή παρεκτρο
πήν των.
Δέν είναι λοιπόν άπίθανον τοιαϋτα ειδικά διά κορασίδας σχολεία νά
ΰπήρχον κατά τους χρόνους τοϋ Μιχαήλ Ψελλοΰ έν Κωνσταντινουπόλει, αί
δέ εικόνες αί ύπ’ αϋτοϋ άναψερομεναι κατά τήν πανήγυριν τής Άγάθης
ν’ άποδίδωσι σκηνάς εκ τών εις τά σχολεία ταϋτα τελουμένων. Ότι δ’ οί
μαθητευόμενοι έπανηγΰριζον έν Κωνσταντινουπόλει είναι καί ά'λλοθεν γνω
στόν. Ούτως οί διδασκόμενοι τήν τέχνην τών νοταρίων μετημψιέζοντο κατά
τήν εορτήν τών αγίων Νοταρίων (τήν 25 ’Οκτωβρίου) καί περιήρχοντο τάς
οδούς θέαμα γιγνόμενοι ‘.
Γυναικεία πανήγυρις είναι γνωστή ως τελούμενη κατά μεταγενεστέρους
χρόνους έν Φαναρίφ τής Κωνσταντινουπόλεως τήν 11 ’Ιουλίου, εορτήν τής
αγίας Ευφημίας. Κατά τον Μανουήλ Γεδεών «ό ναός ήτο από πρωίας
μέχρις εσπέρας ανοικτός. Αί γυναίκες άγοράζουσαι βελόνας από τών εφημε
ρίων τοϋ ναοϋ διεπέρων αΰτάς από τοϋ περιβάλλοντος τό λείψανον υφάσμα
τος. ’Έλεγον δέ ότι «θά παμεν νά προσκυνήσω μεν τήν δα σκάλτσαν» 1
2. *
Τό έθιμον συνεχίζεται έν Άθήναις, εις τον συνοικισμόν Νέας Χαλκηδόνος, όπου έκτίσθη υπό τών έκ Κωνσταντινουπόλεως προσφυγών ναός τής
εορτήν της οί επίτροποι μοιράζουν στον κόσμο βελόνες» s.

'Ως γνωστόν, ή ερμηνευτική προσπάθεια τοϋ Μιχαήλ Ψελλοΰ έστράφη
καί περί άλλα τινά, ως εις τήν φωνήν τήν λέγουσαν «Σήμερον τά αγία κον
τούρα καί ανριον ή Άνάληψις», «Προς τό ΐδε καί τό εξέστηκεν», τό «ότι
ί'ιρϋασεν» 4, αί δ’ έξηγήσεις τών παρ’ ήμΐν αστείων λόγων 5 είναι ή παλαιο1 Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τ. A' 1, 95.
2 Μ. Γεδεών, Περί τών μεγαλοπρεπέστερον

έν Κωνσταντίνου Πόλει

μενων ίεροκοσμικών πανηγΰρεων. Λαογραφία ΙΓ' 237.
8 Κατ’ άνακοίνωσιν Ν. Ψάλλη, Κωνσταντινουπολίτου.

‘ Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Ε’ 532- 541.
5 Αύτ. 541-543.
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τάτη συλλογή δημωδών παροιμιών μετά ιδεολογικής ερμηνείας, εις ήν ήκολοΰθησε σειρά δλη τοιοϋτων συλλογών.
Προσέτι ό Μιχαήλ Ψελλός έγραψε περί ωμοπλατοσκοπίας και οίωνοσκοπίας, περί ένεργείας δαιμόνων, τίνα περί δαιμόνων δοξάζουσιν Έλληνες,
περί λίθων δυνάμεων κλ. έργα αξιόλογα διά τάς περιεχομένας εις αυτά λαογραφικάς ειδήσεις.
Έξ όσων εΐπομεν καταφαίνεται, δτι δικαίως ό σοφώτατος καί ΰπέρτιμος Ψελλός θεωρείται ως ό πρώτος λαογράφος τών μέσων χρόνων' διότι
δεν ήρκέσθη ν’ άσκηση παρατήρησιν επί τοΰ βίου τοϋ λαοϋ, άλλ’ έζήτησε
καί νά κατανόηση καί έρμηνευση τους λόγους, τάς δοξασίας καί τά έθιμα
τών ανθρώπων τοΰ λαοϋ καί ένεβάθυνεν εις τήν λαϊκήν ψυχήν, ως καί ημείς
προσπαθοϋμεν νά κάμωμεν σήμερον.
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ
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