
Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ

I. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ή αποκρυστάλλωση σωστών απόψεων για τό χαρακτήρα και τή 
σημασία τής κρητικής λογοτεχνίας είναι ένα από τά αιτήματα ό'χι 
μόνο τής φιλολογικής επιστήμης, παρά γενικώτερα τής πνευματικής 
ζωής στην Ελλάδα. ’Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ή σωστή ιστορι
κή τοποθέτηση τοΰ φαινομένου, αυτή όμως, όπως πολλοί παρατήρη
σαν, δεν κατορθώθηκε ακόμα. ‘Η παρακάτω εργασία μπορεί νά θεω· 
ρηθή σά μια συμβολή στήν προσπάθειαν αυτή.

Βασική σημασία για τήν κατανόηση τής κρητικής λογοτεχνίας έχει 
τό ζήτημα, αν ή λογοτεχνία αυτή στήν ώριμώτερη φάση της σχετίζε
ται μέ τή μεγάλη μεταβολή, πού είχε προηγηθή στή Δύση, τήν ’Ανα
γέννηση, ή αποτελεί μόνο μια επιβίωση μορφών τοΰ βυζαντινού Με
σαίωνα. Πιστεύω δτι στα τέλη τοΰ ΙΣΤ' καί στο ΙΖ' αιώνα ή Κρήτη 
καί ώς προς τις πνευματικές εκδηλώσεις καί ώς προς τις γενικώτερες 
ιστορικές προϋποθέσεις ακολουθεί μια πορεία παράλληλη, αν καί λίγο 
καθυστερημένη, μ’ εκείνη πού είχαν ακολουθήσει οι δυτικές χώρες.

Είναι αλήθεια οτι στήν κρητική λογοτεχνία τής εποχής αυτής δέ 
βρίσκομε μια ρητή αντίθεση προς τό Μεσαίωνα, δπως στή γαλλική 
λογοτεχνία, δμως μια τέτοια τομή δέν αποτελεί γενικό κανόνα για τΙς 
λογοτεχνίες τής ’Αναγέννησης. Στήν ’Ιταλία τό πέρασμα από τό Με
σαίωνα στήν ’Αναγέννηση γίνεται μέ μιαν ομαλή εξέλιξη. Ό ανθρω
πιστικός ενθουσιασμός για τήν ’Αρχαιότητα δέ μπόρεσε νά δημιουρ
γήσω μια βαθειά καί μόνιμη αντινομία προς τό Μεσαίωνα. Ή ιταλι
κή λυρική ποίηση τής ’Αναγέννησης είναι μια προέκταση τοΰ παλαιό- 
τερου dolce stile, πού κι αυτό ήταν δεμένο μέ τή Σχολή τής Σικε
λίας, πού μέ τή σειρά της άπηχοΰσε τήν παλιά παράδοση τών τροβα
δούρων τής Προβηγκίας. Οι Ιταλοί επικοί τής ’Αναγέννησης, ό Pulci, 
ό Bojardo, ό Ariosto, βρίσκουν τά θέματά τους στούς μεσαιωνικούς 
θρύλους τών κύκλων τοΰ Καρολομάγνου καί τοΰ Βασιλιά ’Αρθούρου, 
συνεχίζοντας έτσι τήν παλαιότερη ιταλική λαϊκή παράδοση τών Reali 
di Francia, τής Spagna καί άλλων δμοιων έργων, απ’ δπου—πλάι 
στις άλλες κλασικές καί γαλλικές τους πηγές—καί αντλούν. ’Άλλοτε 
παίρνουν τά θέματά τους από τις επίσης μεσαιωνικές παραδόσεις τών 
Νορμανδών ιπποτών τοΰ Νότου. Τό ίδιο γίνεται καί στις καλές τέ
χνες. 'Ο Vasari ένας αντιπροσωπευτικός τεχνίτης τής όψιμης Άνα-
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γέννησης μιλρι μέ βαθύ σεβασμό και θαυμασμό για τον άρχαϊκώτατο 
Cimabue

Δέ μπορούμε λοιπόν νά θεωρήσωμε την περιφρόνηση προς to 
Μεσαίωνα σαν ουσιαστικό γνιόρισμα τής Αναγέννησης. "Αν δε βρί
σκομε μια ρητή άντιμεσαιωνική διάθεση στην κρητική λογοτεχνία, 
υπάρχουν δμως σ’ αυτή στοιχεία νέα, πού τή διαφοροποιούν από τις 
βυζαντινές ρίζες της, καί πού είναι αδύνατο νά τά άρνηθούμε. ’Άν τά 
λίγα θέματά της, πού μ’ αρκετό κόπο ξαναβρίσκομε στα βυζαντινά μυ
θιστορήματα, μπορούσαν πραγματικά ν’ αποδείξουν τή λογοτεχνία 
αυτή βυζαντινή, τότε θάπρεπε νά θεωρήσωμε μεσαιωνικούς καί τούς 
Ιταλούς επικούς, πού άναφέραμε, επειδή τά θέματά τους είναι από τή 
μιαν ως τήν άλλην άκρη μεσαιωνικά.

Βέβαια στήν Κρήτη έχομε νά κάμωμε μέ μιάν όψιμη ’Αναγέννη
ση' ή κοινωνική καί πνευματική εξέλιξη, πού είχε πολύ πιο πριν συν
τελεστή στή Δύση, γίνεται εδώ μ’ έναν αργότερο ρυθμό. Ό ΙΣΊΓ 
αιώνας βρίσκει από τήν αρχή του τήν ιταλικήν ’Αναγέννηση σ’ όλη 
της τήν άνθηση. Σ’ όλο τό ΙΕ' καί ώς τά μέσα τού ΙΣΤ' αι. στήν Κρήτη 
έχομε ακόμη μιά προέκταση τής τελευταίας βυζαντινής παράδοσης’γραμ
ματολογικά είδη, εκφραστικοί τρόποι καί ύφος δεν παρουσιάζουν κάτι 
καινούργιο. Οί στιχουργοί δεν αντλούν εμπνεύσεις από τή σύγχρονή 
τους ιταλική λογοτεχνία, πού ίσως δεν τήν ξέρουν ακόμα, ή δέ σκέπτον
ται νά τή μιμηθοΰν. Ή γλώσσα τους δεν παρουσιάζει σημαντική δια
φορά από τή γλώσσα τών δημοτικών έργων τών τελευταίων βυζαντι
νών αίτόνων. Ή πνευματική στάση τους είναι περίπου ή ίδια τού βυ
ζαντινού ανθρώπου τής τελευταίας περιόδου. Στα έργα δεσπόζει ή 
ιδέα τού θανάτου καί τό πρόβλημα τής ηθικής σωτηρίας (Χοΰμνος, 
Σκλάβος, Μπεργαδής, Πικατόρος). Πλάϊ στά θρησκευτικά θέματα συ
ναντούμε τό γνωστό λαϊκό θέμα τής ξενιτειάς. ’Άλλα έργα (Σαχλίκης, 
Φυλλάδα Γαδάρου κ ά.) περιγράφουν μέ σατιρική παρατηρητικότητα 
καί τόλμη τή ζωή τής εποχής, δείχνοντας έτσι πάλι μιά διάθεση, πού 
δεν ήταν άγνωστη στά μεσαιωνικά χρόνια. Τό αφηγηματικό στι
χούργημα πάνω σέ δυτικά πρότυπα (’Απολλώνιος) αποτελεί ακόμη 
μιά συνέχεια τών τελευταίων «βυζαντινών» μυθιστορημάτων, πού με
ρικά τους είχαν ίσως γραφτή στήν Κρήτη. "Ομως καί σ’ αυτό τό πρώ
το στάδιο γίνεται χωρίς άλλο μιά αργή εξοικείωση μέ τούς νέους ποι
ητικούς τρόπους, πού είχαν παρουσιαστή στή Δύση' (μετάφραση τής 
Θησηΐδας).

"Υστερα από τό 1550 ή επίδραση τής ’Αναγέννησης γίνεται πια *)

*) Vile Heidelberg, 1926, σελ. 3,4,
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αισθητή. Τό Ιμπνευσμένο από την αρχαιότητα επικό καί λυρικό ύφος 
και ή όμοιας προέλευσης διεξοδική παρομοίωση πέρνα από τα ιταλικά 
στη λογοτεχνική παραγωγή τής Κρήτης, (Άχέλης, ωρισμένα τοΰ Φα· 
λιερου). ’Ακόμη πιο αργά, γύρω στα 1600, παρουσιάζονται τα νέα 
γραμματολογικά είδη, πού χαρακτηρίζουν τήν ’Αναγέννηση, και πού 
δεν έχουν προδρόμους στή βυζαντινή λογοτεχνία, ιιιά νέα νοοτροπία, 
και ένα διαφορετικό μεταχείρισμα τής γλώσσας. ΓΓαρατηρειται ακόμη 
ένα άνέβασμα τοΰ ως τότε λαϊκού επιπέδου τής δημοτικής λογοτεχνι 
κής παραγωγής. Καταπιάνονται τώρα μ’ αυτήν μορφωμένοι ποιητές. 
’Ανάλογο φαινόμενο είχε σημειωθή πιο παλιά στήν ’Ιταλία. 'Η τομή 
ανάμεσα στις δυο αυτές φάσεις τής κρητικής λογοτεχνίας, έχει, νομί
ζω, βασική σημασία για τή συνολική έποπτεία της.

Φυσικά κανείς δέ μπορεί νά υποστήριξή σοβαρά ότι στά τέλη τοΰ 
ΙΣΤ' καί στο ΙΖ' αιώνα ή Κρήτη βρίσκεται ακόμη στο Μεσαίωνα. 
Δέ μπορούμε ν’ άρνηθούμε τίς βυζαντινές Επιβιώσεις, πού εξακολου
θούν νά ενεργούν, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγώτερο στήν κρητι- 
κή λογοτεχνία ως τήν τελευταία της φάση, ούτε όμως καί τή σύνθεση 
τών στοιχείων αυτών μέ τό νέο στοιχείο τής ’Αναγέννησης. Ή ’Ανα
γέννηση προσαρμόζεται κ’ εδώ στις τοπικές συνθήκες καί παραδόσεις, 
όπως είχε γίνει καί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στή Γαλλία, τήν 
’Αγγλία, τήν 'Ισπανία, τήν Πορτογαλλία, όπου (όπως στήν Κρήτη) 
τό φαινόμενο έρχεται απ’ έξω. Χωρίς άλλο μπορούμε νά μιλήσωμε γιά 
«ιδιόρρυθμη άνθιση τοΰ πνεύματος τής ’Αναγέννησης, στήν ελληνική 
του μορφή« *.

"Οτι ή κρητική λογοτεχνία καί στήν ώριμη φάση της ακόμη είναι 
δημιουργία λαϊκή αποτελεί μιάν από τίς προκαταλήψεις, πού εμποδί
ζουν τήν κατανόηση τοΰ πραγματικού χαρακτήρα της καί τοΰ στενού 
δεσμού της μέ τίς ευρωπαϊκές λογοτεχνίες τής ’Αναγέννησης*. Ή πί- *)

*) Μ. Χατζιδάκης, «Κρητικά Χρονικά», σελ. 353. Ό καθηγ. Ε. 
Κριαράς είχε άλλοτε προτείνει (Ή Μεσαιωνική Ελληνική Γραμματεία, 
1951, οελ. 14) τό 1700 σάν πρός τά κάτω όριο τής μεσαιωνικής φάσης τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Στά «Κρητικά Χρονικά», Ζ' σελ. 309, μεταφέρει τό 
όριο αυτό στά 1600, κάνοντας έτσι περιττή τήν προηγούμενη προσπάθειά του 
ν’ άποδείξη τό μεσαιωνικό χαρακτήρα τής ώριμης κρητικής λογοτεχνίας, πού 
πέφτει κυρίως ύστερα άπό τή χρονολογία αυτή. Αυθαίρετη μένει πάντα καί ή 
απόδοση τοΰ δρου «Αναγέννηση» γιά τόν ελληνικό Διαφωτισμό τοΰ ΙΗ' αιώνα, 
μέ μόνο επιχείρημα τόν «άναγεννητικό» χαρακτήρα τής εποχής. Ή έλλειψη 
σταθερών ορίων δέ σημαίνει άρνηση τοΰ χαρακτήρα τών εποχών, δταν μάλι
στα πρόκειται γιά φαινόμενα, όπως ή ώριμη κρητική λογοτεχνία, πού δέν έχουν 
καθόλου μεταβατικό χαρακτήρα.

8) Τήν προκατάληψη αΰτή υποστήριξε τελευταία 6 καθηγ. Ε. Κριαράς»
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στη στη λαϊκή προέλευση καί τον αυθόρμητο χαρακτήρα τής κρητικής 
λογοτεχνίας έγινε αιτία νά χρησιμοποιηθούν τα κρητικά έργα σαν πη
γές γιά τη γνώση τοΰ λαϊκού βίου κα'ι τής «λαϊκής σοφίας» τής Απο
χής. Στην πραγματικότητα τα ώριμα κρητικα έργα (εκτός από τις κω- 
μψδίες, που συνδυάζουν συμβατικά κα'ι ρεαλιστικά στοιχεία), ελάχιστα 
δίνουν την εικόνα τής εποχής καί τοΰ περιβάλλοντος, όπου γεννήθη
καν, ναι χρειάζεται προσοχή γιά νά μην πάρωμε τά λογοτεχνικά μο- 
τίβα γιά στοιχεία τής πραγματικότητας.

Ή γνώμη γιά τό λαϊκό χαρακτήρα τής κρητικής λογοτεχνίας απο
τελεί μιά υποκειμενική έντύτωση, πού άλλοτε ήταν γενική στην Ελ
λάδα, καί πού ψυχολογικά δεν ήταν αδικαιολόγητη. Ή κύρια αιτία 
τής εντύπωσης αυτής είναι γλωσσική. Πριν καλλιεργηθή καί έπιβλη- 
θή ή δημοτική σάν λογοτεχνική γλώσσα άρκοΰσε ή δημοτική γλωσσι
κή μορφή των έργων αυτών γιά νά γίνη μιά σύγχυση τής κρητικής λο
γοτεχνίας μέ τό δημοτικό τραγούδι. Ή εντύπωση τοΰ σημερινού ανα
γνώστη γιά τό λαϊκό χαρακτήρα τής γλώσσας τών κρητικών έργων 
οφείλεται στούς παρακάτω λόγους. Ή γλώσσα αυτή είναι βασισμένη 
σ’ ένα ιδίωμα, πού σήμερα τό μιλούν μόνο οί πιο αγράμματοι χωρι
κοί στήν Κρήτη, καί, όταν τήν έξετάζωμε βιαστικά, φαίνεται νά είναι 
αυτούσιο τό ’ιδίωμα, όπως μιλιέται. Οϊ συνειρμοί, πού προκαλεΐ, ανή
κουν στο βίο τής υπαίθρου. Ή γλώσσα τής κρητικής λογοτεχνίας έχει 
από καιρό άχρηστευθή σάν όργανο πνευματικής έκφρασης. Ή επι
κράτηση μι τς διαφορετικής γλωσσικής κατάστασης στήν Ελλάδα από 
τό ΙΘ' αιώνα καί ύστερα, καί ή συνήθεια άλλων εκφραστικών τρό
πων, κάνει ώστε τό ιδίωμα τών κρητικών έργων νά ήχή σήμερα 
αλλιώτικα άπ’ ό,τι ηχούσε τον καιρό τής δημιουργίας τους στήν ακοή 
τού μεγαλιυερου μέρους τού αναγνωστικού καί θεατρικού κοινού. Ή 
σπάνια κρητική λέξη, πού συνειδητά τήν επιζητούν οί ποιητές αυτοί, 
φαίνεται σήμερα ακόμη πιό σπάνια, καί γιά τον αμύητο έχει ένα πα

«Κρητικά Χρονικά», Ζ', σελ. 301, γράφοντας δτι τό δφος τής κρητικής λογοτε
χνίας είναι «εκδηλα λαϊκό» καί δέν εχει «καμμιά σχέση μέ τό συμβατικό ϋφος 
τών έργων τής ιταλικής’Αναγέννησης». "Ομως ιό συμβατικό ϋφος καί ό αριστο
κρατικός χαρακτήρας δέν αποτελούν γενικό κανόνα οΰιε καί γιά τήν ιταλική 
’Αναγέννηση. "Ενας από τούς ίιαλούς κλασικούς ό Pulci γράφει σέ λαϊκό ύφος 
καί ή εκζήτηση χαρακτηρίζει ειδικά τό 1Ζ' ιταλικό αιώνα (secentismo) καί 
όχι ολη τήν ’Αναγέννηση. Ή μονόπλευρη σύγκριση τής κρητικής μέ τή γαλλι
κή λογοτεχνία δέν είναι διαφωτιστική. Οΰτε ή αγγλική, οΰιε ή ισπανική ποίη
ση τής ’Αναγέννησης έχουν αριστοκρατικό χαρακτήρα, καί σ’ αυτό μοιάζουν 
μέ τήν κρητική, πού δέν είναι οΰιε αριστοκρατική, ούτε λαϊκή, παρά βρίσκε
ται ανάμεσα στά δυό, συνδυάζοντας μιά χαρακτηριστική θερμότητα μ* έναν από’ 
λυτά έντεχνο τόνρ.
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ράξενο καί ασυνήθιστο τόνο. Είναι φανερό ότι ή λαϊκή απόχρωση 
τής γλώσσας τών κρηιικών έργων δεν ανήκει στην ίδια τη γλώσσα, 
παρά προέρχεται από τη σημερινή γλωσσική μας θέση.

’Ακόμη' τά κρητικά έργα, άλλα περισσότερο, άλλσ λιγώτερο, έχουν 
πάρει αρκετά στοιχεία από τή δημοτική προφορική παράδοση. ’Από 
τους ποιητές δεν ξέρομε παρά θαμπά ονόματα κι όχι πάντα μέ βε
βαιότητα, κι αυτό πλησιάζει τά έργα στήν ανωνυμία τού λαϊκού έρ
γου. Πολλά δεν έχουν πιά τά ονόματα τών δημιουργών τους. Μέ τή 
διαμόρφωση καί τήν έξάπλωση στο ΙΗ' αιώνα τής φαναριοοτικής 
πνευματικής τάξης, που τά περιφρονοΰσε, τά κρητικά έργα έπαψαν νά 
διαβάζωνται από τούς μορφωμένους (έκτος απ’ τά Επτάνησα), καί ή 
κυκλοφορία τους περιορίστηκε στά κατώτερα λαϊκά στρώματα σέ άθλια 
λαϊκά βιβλία, πού έφθειραν καί τις αρχικές ευσυνείδητες εκδόσεις ώ- 
ρισμένων από αυτά. Μερικά πέρασαν στο στόμα τοΰ λαού, στήν προ
φορική παράδοση, καί ραψωδήθηκαν. Αυτή ή μεταμόρφωση τοΰ αστι
κού πολιτισμού τής Κρήτης τού 1600 σέ πολιτισμό λαϊκό στά χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας*, κάνει βέβαια αρκετά δύσκολη τήν αναγνώριση.

Στήν πραγματικότητα τό ύφος τών κρητικών έργων, μ’ όλες τις 
βέβαιες καί μεγάλες αναλογίες, πού έχει μέ τό ύφος τού δημοτικού 
τραγουδιού, έχει καί πολύ σημαντικές διαφορές. Είναι περίπου τόσο 
«συμβατικό», όσο τό ύφος τών ιταλικών καί δυτικοευρωπαϊκών έργων 
τής ’Αναγέννησης" έ'να ύφος πλούσιο, φανταχτερό, ρητορικό, υπερβο
λικό κάποτε, σύνθετο, πού στο σύνολό του είναι αρκετά μακριά από 
τό λιτό καί άπήό ύφος τού κρητικοΰ καί γενικώτερα τοΰ ελληνικού δη
μοτικού τραγουδιού-

Συγκρίνοντας από τήν άποψη τών γραμματολογικών ειδών τήν 
ώριμη κρητική λογοτεχνία μέ τήν υστεροβυζαντινή λογοτεχνική παρα
γωγή από τή μιά μεριά καί μέ τήν λογοτεχνία τής ιταλικής ’Αναγέν
νησης από τήν άλλη είμαστε υποχρεωμένοι νά παρατηρήσωμε τούτο’ 
τό πολύστιχο αφήγημα χωρίς στροφές (Έρωτόκριτος) συνδέεται χωρίς 
άλλο μέ τή μορφή τού βυζαντινού μυθιστορήματος, όπως είχε δια- 
μορφωθή πριν από τον Κορνάρο, μέ τήν προσθήκη τής ρίμας, σέ δί
στιχα. ’Αντίθετα ή τραγωδία (Έρωφίλη, Ροδολΐνος, Ζήνων), ή κω
μωδία (Κατζοϋρμπος, Στάθης, Φορτουνάτος), ή ποιμενική κωμωδία 
(Γύπαρης) καί τό ειδύλλιο (Βοσκοπούλα), μέ τή μορφή πού τά συναν
τούμε στήν Κρήτη, είναι άγνωστα στή βυζαντινή λογοτεχνία, ενώ 4 *

4) Λαϊκά έγιναν δχι μόνο τά έργα τής κρητικής λογοτεχνίας, παρά καί οί 
τρόποι της, δπως ή ρίμα καί ό ένδεκασύλλαβος, στον όποιο γράφτηκαν μερικά
δημοτικά τραγούδια,ίστήν Κρήτη, ώς τό ΙΘ' αιώνα.
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είναι πολύ γνωστά στις δυτικές λογοτεχνίες τής ’Αναγέννησης. Για τη 
«Θυσία τοΰ ’Αβραάμ», πού μερικοί την είχαν θεωρήσει ένα οψιμο 
μεσαιωνικό ελληνικό μυστήριο, αποδείχθηκε τό αντίθετο μέ την εξα
κρίβωση τοΰ προτύπου του καί τη διαπίστωση τής έλλειψης θρησκευ
τικού θεάτρου στο Βυζάντιο6.

Καθένα από τά γραμματολογικά αυτά είδη περνώντας στην κρη- 
τική λογοτεχνία επέβαλε καί τό συμβατικό ύφος του, όπως είχε καλ- 
λιεργηθή σιή Δύση. Τό επικό καί λυρικό ύφος τοΰ αναγεννησιακού ίτα- 
λικοΰ έπους προσαρμόστηκε στην πολύστιχη μορφή τοΰ «βυζαντινού» 
μυθιστορήματος στον Έρωτόκριτο' αν to ύφος τού έργου αυτού μάς 
φαίνεται λιγώτερο συμβατικό, αυτό οφείλεται στην πιο σοφή αφο
μοίωση ιού έντεχνου στοιχείου, καί όχι στήν έλλειψή του. Τό ίδιο 
συμβατικά είναι τό τραγικό ύφος των τραγωδιών, ή βαναυσότητα καί 
άθυροστομία των κωμωδιών, τό παθητικό καί ειδυλλιακό ύφος τού 
Γύπαρη, ή «αρκαδική» αφέλεια καί απλότητα τής Βοσκοπούλας".

Σημαντικό γιά τό σωστό καθορισμό τοΰ χαρακτήρα τής κρητικής 
λογοτεχνίας είναι καί τό πνευματικό περιεχόμενο τών έργων, δ τρό
πος, πού οι ποιητές βλέπουν τον κόσμο καί τον άνθρωπο. Ή διάθεση 
γιά τήν απομάκρυνση τού υπερφυσικού, πού παρατηρούμε σ’ ένα έρ
γο μέ θρησκευτική υπόθεση, δπως ή «Θυσία»7, ή αμφιβολία, πού 
εκφράζει δ Χορτάτζης γιά τήν αθανασία8, είναι χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα τοΰ ανθρώπου τής ’Αναγέννησης. Ή ίδια διάθεση διαπνέει 
λίγο πολύ καί τά ά'λλα κρητικά έργα, κι αυτή είναι ή πιο χτυπητή 
διαφορά τους από τά μεσαιωνικά. ’Αναγεννησιακός είναι καί δ τρό
πος, μέ τον δποΐο παρουσιάζεται δ άνθρωπος στήν κρητική λογοτε
χνία. Ή προοδευτική εξέλιξη τοΰ συναισθηματικού κόσμου τών προ
σώπων, κυρίως στον Κορνάρο, ή επίμονη ψυχολογική ανάλυση, μέ τήν 
όποιαν δ ποιητής δικαιολογεί τις πράξεις τους, καί δ εκφραστικός,

<) S. Baud-Bovy Byzantion, XIII (1938), σελ. 333.
") Τό συμβατικό χαρακτήρα της πρόσεξεν ό Τρυπάνης, Medieval and 

Modern Greek Poetry, An Anthology, 1951, σελ. XLIV. Ό Κριαράς, ένθ’ 
άνωτ., σελ. 309, υποστηρίζει δτι τό μοτίβο τής ερωτικής λιποθυμίας στή Βο
σκόπουλα έρχεται άπό τά σοφιστικά μυθιστορήματα, δέν αναφέρει δμως δλους 
τούς αναγκαίους κρίκους, πού θά μάς έπέτρεπαν νά φθάσωμε ώς έκεϊ. Τό μο
τίβο αυτό τό βρίσκομε καί στόν Έρωτόκριτο καί στό Γύπαρη, καί δέν είναι 
καθόλου άγνωστο στήν ιταλική λογοτεχνία, πού χωρίς άλλο αποτελεί τό πιό 
σημαντικό σέ έκταση καί κύρος στοιχείο στή μόρφωση τών κρητικών ποιητών 
τοΰ ΙΖ' αιώνα.

7) Βλ. τη σχετική παρατήρηση τοΰ Ψυχάρη, στήν έκδοση τοΰ έργου άπό τό 
Γ. Μ έ γ α, σελ. 67-8.

8) Έρωφίλη, Πρόλογος τοΰ Χάρου, στ. 67 - 68,

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 6
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προσωπικός λόγος, πού βάζει στο στόμα τους, είναι πράγματα άγνω
στα και στη βυζαντινή και στή δυτική μεσαιωνική λογοτεχνία, πού 
χαρακτηρίζονται από τή σχηματική άρθρωση, τήν τυπική κα'ι ακίνητη 
ψυχολογία και τό συνθηματικό λόγο.

Βαθύτατη είναι ή διαφορά καί στο γλωσσικό περίβλημα ανάμεσα 
στα μεσαιωνικά ελληνικά καί τά ώριμα κρητικά έργα. Ύπυστηρίχθηκε 
τελευταία δτι ή τάση τής κρητικής λογοτεχνίας προς τό κρητικό λαϊκό 
ίδίωιια, είναι «ασυναίσθητη» καί οφείλεται «κατά κύριο λόγο στο 
πρωτόγονο στοιχείο ιοϋ ακαλλιέργητου» 9. Στο σημείο αυτό φοβούμαι 
δτι υπάρχει μιά σοβαρή παρεξήγηση. “Όπως μέ τήν άποψη τού μεσαι
ωνικού χαρακτήρα τής κρητικής λογοτεχνίας ξαναγυρίζομε σε παλιές 
απόψεις, πού θά πίστευε κανείς δτι έχουν οριστικά ύπερνικηθή, (ό 
Σάθας άρχιζε τήν έκδοση των κρητικών δραμάτων μέ μιά μακρότατη 
εισαγωγή γιά τό θέατρο τών Βυζαντινών, ό Hesseling έβλεπε στον 
Έρωτόκριτο επιβίωση τού πνεύματος τών σοφιστικών μυθιστορημά
των * 10 *, κι ό ίδιος ό Krumbacher έβαζε στήν Ιστορία τής Βυζ. Λογο 
τεχνίσς τά κρητικά έργα ν’ ακολουθούν σάν όψίγονα τά βυζαντινά μυ
θιστορήματα), έτσι καί μέ τήν άποψη τού «πρωτόγονου καί ακαλλιέρ
γητου» ξαναγυρίζομε στή γνώιιη τού Γιάνναρη, πού θεωρούσε άωρία 
καί άμάθεια τήν απαλλαγή τού Κορνάρου από τον αρχαϊσμό, δηλαδή 
ακριβώς τήν ανώτατη ωριμότητά του.

“Ομως από τήν ίδια τήν ιστορία τής μεσαιωνικής μας λογοτεχνίας 
βγαίνει τό συμπέρασμα δτι ή εξελικτική πορεία γίνεται από τό μιξο- 
βάρβαρο καί άρχαϊστικό ύφος προς τό δημοτικό. Ό πρωτογονισμός 
στή λογοτεχνίαν αυτή εκφράζεται μέ τή γλωσσική ανάμιξη, καί τά πιο 
πρωτόγονα στάδια είναι καί τά περισσότερο φορτωμένα μέ αρχαϊ
σμούς. Ό 3«νθουδίδη; είχε προσέξει δτι στή μεσαιωνική—μέ τήν 
ευρύτερη έννοια τού δρου—λογοτεχνία γίνεται μία «βαθμιαία κάθαρ- 
σις» καί δτι σ’ αυτήν ή καλλιέργεια πηγαίνει μαζί μέ μιά ολοένα με
γαλύτερη υπεροχή τού δημοτικού ύφους.

Στή μελέτη μου γιά τον Έρωτόκριτο 11 μαζί μέ τήν ανάλυση τού 
συστηματικού χαρακτήρα τού κρητικού δημοτικού ύφους, πού 
διαμορφώνεται μεθοδικά μέ ταυτόχρονο καθαρμό καί αφομοίωση λο
γιών στοιχείων, έδειξα καί κάτι ακόμη πιο χαρακτηριστικό : δτι οί 
πρώτοι πού γράφουν συνειδητά καί συστηματικά τό κρητικό Ιδίωμα 
είναι οί ποιηιές γύρω στά 1600, (Χορτάτζης, ανώνυμος ποιητής

·) Ε. Κριαράς, ένΟ' άνωτ., σελ. 304.
10) Μεγ. εκδ. Έρωτοκρίτου, σελ. CXXVIII.
“) «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ', σελ 400 εξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:57 EEST - 54.161.213.156



Ή κρητική λογοτεχνία καί ή εποχή της 83

Βοσκοπούλας), Ινώ οί παλαιότεροι δέ γράφουν τό Ιδίωμα, παρά κοινή 
ελληνική δημοτική μέ μερικά κρητικά στοιχεία. Κι αυτό όχι γιατ'ι τό 
ιδίωμα ήταν αδιαμόρφωτο πρ'ιν από τό 1600, (θά ήταν κωμικό καί 
αντίθετο με δσα ξέρομε γιά τις περιόδους τής γλώσσας μας, νά πι- 
στέψωμε οτι τό Ιδίωμα διαμορφώθηκε μέσα στά είκοσιπέντε μέ τριάν
τα χρόνια, που χονρίζουν τον Άχέλη από τό Χορτάτζη!), παρά γιατί 
ήταν διαφορετικός δ γλωσσικός προσανατολισμός εκείνων που έγρα
φαν. 'Ο συνειδητός καί συστηματικός χαρακτήρας τής μεταβολής αυ
τής καί ή μοναδική γιά τήν ιστορία τής νέας ελληνικής γλωσσική τε" 
λειότητα τής ώριμης κρητικής λογοτεχνίας, ή μεγάλη γλωσσοπλαστική 
εργασία, ή προσπάθεια γιά τήν απόλυτη κυριολεξία, καί γιά τήν εξάν
τληση τοΰ λεξικού θησαυρού μέ τή χρήση τής σπάνιας καί ηχηρής λέ
ξης, πού παρατηρούμε στά κρητικά έργα, είναι πράγματα διαμετρικά 
αντίθετα μέ τήν παράξενη άποψη τού «σάν ασυναίσθητου», «τού πρω
τόγονου καί τού ακαλλιέργητου» 12.

Δέν πρέπει νά ξεχνούμε οτι στον προσανατολισμό προς τό ιδίωμα 
είχαν προηγηθή ο! Κύπριοι. Τί χρωστούσαν σ’ αυτό τό παράδειγμα οί 
Κρητικοί δέ μπορούμε ακόμη νά πούμε. "Οτι τά δυο φαινόμενα δέν 
είναι άσχετα μπορεί κανείς νά τό ύποθέση. 'Η νέα έκδοση ιών Κυ
πριακών Ποιημάτων από τήν Θ. Σιαπκαρά - Πιτσιλλίδη κάνει δυνα
τή σήμερα τή σύγκριση. Γιά τήν ώρα άς εϊπωθή τούτο : ό προσανατο
λισμός προς τά λαλούμενα ιδιώματα καί προς μιά γνήσια δημοτική, 
πού σημειώνεται αυτή τήν εποχή, είναι φαινόμενο αναγεννησιακό. 'Η 
’Αναγέννηση, μέ μιά αντινομία συνηθισμένη στά ιστορικά φαινόμενα, 
φέρνει μαζί μέ τή λατρεία καί τή μίμηση τών αρχαίων καί τήν επιθυ
μία γιά μιά πιο συνειδητή καί μεθοδική καλλιέργεια τών ζωντανών 
εθνικών γλωσσών. Στήν ίδια τήν ’Ιταλία ή συγχώνευση τών δυο τά
σεων γίνεται αρκετά νωρίς από τό Λαυρέντιο τών Μεδίκων καί τον 
Πολιτσιάνο καί επικρατεί στο ΙΣΤ’ αιώνα βρίσκοντας καί τό θεοιρη- 
τικό κήρυκά της στο πρόσωπο τού Πέτρου Μπέμπο. Τό φαινόμενο 
παρατηρεΐται καί στις δυτικές χώρες καί είναι γνωστός ό διπλός αυ
τός ρόλος τής Γαλλικής Πλειάδας καί τοΰ Μίλτωνα. Νομίζω οτι στο 
γενικώτατο αυτό πλαίσιο πρέπει νά τοποθετηθή μ’ δλη του τήν ιδιο
τυπία καί ό δημοτικισμός τού δικού μας ΙΣΤ' καί ΙΖ' αιώνα, πού 
έχει καί τούς λογίους αντιπροσώπους του.

'Ο έντεχνος χαρακτήρας τού λόγου τών κρητικών έργων παρουσιά

12) "Οτι «ή επιλογή τής γλώσσας καί τών λαϊκών στοιχείων τής δημιουρ
γίας των δέν εγινε τυχαία» από τούς ποιητές πρόσεξε καί ό Ν. Β. Τωμαδάκης, 
Έλλην. Δημιουργία, 131, σελ. 78·
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ζεται στην ανάλυση σαν ή συνισταμένη μιας σειράς συντακτικών και 
εκφραστικών τρόπων καί λεξικών στοιχείων, πού δεν ανήκουν στη 
γνήσια δημοτική παράδοση. Ή κοινή δημοτική τών προγενεστέρων 
υστεροβυζαντινών καί μεταβυζαντινών έργων, ή λόγια γλώσσα, καί τά 
ιταλικά, είναι οί πηγές πλουτισμού τού κρητικοϋ ιδιώματος, για τούς 
ποιητές τής ώριμης περιόδου. Νιώθει κανείς μεγάλη διαφορά, δταν 
ύστερα από μερικές σελίδες τού Έρωτόκριτου άνοιξη, άς πούμε, τό 
τραγούδι τού Δασκαλογιάννη. "Ακόμη μεγαλύτερη είναι ή απόσταση 
ανάμεσα στον Κορνάρο καί τά παλιά δημοτικά τραγούδια τής Κρή
της, πού έγιναν πριν από τή διάδοση τού έπους καί δέ γνώρισαν τήν 
επίδρασή του. “Ενα τόσο σύνθετο λόγο μέ τόσες εξαρτημένες προτά
σεις καί τέτοιο ανακάτεμα τών υποκειμένων, δπως αυτό πού συναν
τούμε π. χ. στον Έρωτόκριτο, Ε 371 - 378, δέ θά βρούμε βέβαια πο
τέ στο δημοτικό τραγούδι.

"Ακόμη μεγαλύτερη είναι ή διαφορά ανάμεσα στο λόγο τού Χορ- 
τάτζη καί τό λόγο τού δημοτικού τραγουδιού. Ό Χορτάτζης γράφει 
πιο σύνθετα καί πιο δύσκολα από τον Κορνάρο. Οί προτάσεις του 
είναι μεγαλύτερες, κάποτε μάλιστα υπερβολικά μεγάλες, ή φυσική σει
ρά τών λέξεων περισσότερο αλλαγμένη, τά επίθετα σκορπίζονται μα
κριά από τά ουσιαστικά τους, τά ασύνδετα τού "Ερωτόκριτου λείπουν, 
οί διασκελισμοί είναι απανωτοί19. Αυτό τό λογιώτερο χαρακτήρα καί 
τήν πιο έντεχνη πλοκή τού λόγου τού Χορτάτζη τόνισε καί 6 Ξανθου- 
δίδυς u. 'Υπάρχει κάτι σύνθετο στον έντεχνο κρητικό λόγο, πού δέν 
κάνει καθόλου εύκολη τήν κατανόησή του από τον απλοϊκόν αναγνώ
στη καί ακροατή—άς είναι καί κρητικός. Χρειάζεται κάποια ένταση 
τής προσοχής, γιά νά παρακολουθήσω κανείς αυτό τό λόγο χωρίς νά 
τού ξεφύγη τίποτε από τό νόημα, καί υπάρχουν κομμάτια, πού είναι 
αμφίβολο αν τά κατ ίλαβε ποτέ γλωσσικά πέρα γιά πέρα δ απλός άν
θρωπος τού λαού καί δ χωρικός.

Πολύ διαφορετική είναι καί ή στιχουργία τής κρητικής λογοτεχνίας 
από τή στιχουργία τή δημοτική. Στον έντεχνο κρητικό λόγο δ τονι
σμός τού στίχου είναι πολύ πιο ποικίλος καί λυγερός- καμμιά φορά 
μοιάζει ανώμαλος μπροστά στον τονισμό τού δημοτικού τραγουδιού. 
Μετρικοί τονισμοί, εγκλιτικές καταργήσεις τού τόνου “, συχνές καί * 14

■’) Πβ. Έρωφίλη, Β 383 - 390 κ.ά.
14) Έρωφίλη, Εισαγωγή, σβλ. μγ'.
,5) Έρωτόκριτος, μεγ. εκδ., Γ 335, Δ 1717, Δ 1882 κ.ά. Στούς στίχους αυ

τούς οί λεξεις τονια, δείχνει, πλιά, πρέπει νά διαβαστούν χωρίς τόνο. Ό άνα- 
παιστικός τονισμός τού λόγιου βυζαντινού δεκαπεντασύλλαβου είναι λάθος γιά 
τήν κρητική μετρική, μάλιστα τού Κορνάρου,
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τολμηρές συνιζήσεις ανάμεσα σέ τονισμένα φωνήεντα1*, κατάργηση 
τής τομής τοΰ δεκαπεντασύλλαβου στο μέτρο 11 ή στο νόημα ,s, στίξη 
μέσα στο στίχο *\ διαφοροποιούν σέ μεγάλο βαθμό το στίχο τής κρη- 
τικής λογοτεχνίας από τον ορθόδοξο δημοτικό δεκαπεντασύλλαβο.

II. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Στη μελέτη μου για τον Έρωτόκριτο * 20 έδειξα δτι ή συνηθισμένη 
στις λογοτεχνίες τής ’Αναγέννησης άμεση ή έμμεση εξάρτηση από τις 
ανθρωπιστικές σπουδές υπάρχει κα'ι στα κρητικά έργα, κα'ι δτι κινδυ
νεύει κανείς νά πέση σέ σοβαρές παρεξηγήσεις άν δέν τη δή. Σ’ δλα 
σχεδόν τα δημοτικά ελληνικά κείμενα από τό ΙΕ' αιώνα καί πέρα συ
ναντούμε αρκετά συχνά κλασικές μνείες. Στην ώριμη κρητική λογοτε
χνία ή τάση αυτή γίνεται πιο έντονη καί συνειδητή.

Στην αρχαιότητα μάς οδηγεί δχι μόνο τό άρχαιόπρεπο ονοματολό
γιο τοΰ Έρωτόκριτου, πού αντίθετα προς δ,τι ύποστηρίχθηκε γιά τη 
γενική παραμόρφωση τών κλασικών στοιχείων στά κρητικά έργα, άπο- 
τελεΐται σέ μεγάλο μέρος από αλώβητα καί σπάνια αρχαία ονόματα χω
ρίς ούτε ένα Ιταλικό τύπο21 παρά καί ή τοποθέτηση τοΰ έργου στήν 
’Αθήνα, μιά ’Αθήνα δοξασμένη καί δυνατή καί πού είναι «τό θρονί 
τής αρετής κι ό ποταμός τσή γνώσης», ή χρονική τοποθέτηση τής αφή
γησης στον καιρό τής ελληνικής πολυθείας, ή μνεία τής Μακεδονίας σάν 
ελεύθερου βασιλείου, ή βασιλική καταγωγή τού Κρητικού, πού βασι
λεύει μάλιστα στή χώρα, πού νόμιζαν έδρα τού Μίνωα, τή Γορτύνη 22.

,β) Δ 1798 - 1800 κ.ά. Σιή μεγάλη έκδοση τοΰ Έρωτοκρίιου ό Ξανθουδίδης 
λιγόστεψε τις συνιζήσεις, εφαρμόζοντας δσο μπορούσε την έκθλιψη, παλιά λόγια 
συνήθεια, πού βρίσκεται καί στις βενετικές εκδόσεις καί σέ χειρόγραφα, μά 
πού παραμορφώνει καί κάνει αδιάβαστους κάποτε τούς στίχους, πβ. Δ 1112. Τό 
λάθος αύιό διορθώθηκε σιή μικρή έκδοση.

1!) A 987 κ. ά. Πολύ συχνό αυτό καί στο «Φορτουνάτο».
•η Γ 248, Γ 1825 - 6 κ. ά Στό δημοτικό τραγούδι κάθε ημιστίχιο κλείνει 

μιά ολόκληρη έννοια
'*) Γ 1437 κ.ά.
20) «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ', σελ. 359 έξ.
21) Τό διπλό παράδειγμα τοΰ παρατονισμοϋ, Ήράχλης, Άριέμη, καί ή α

ριθμητική υπεροχή τών αρχαίων καί αρχαιοπρεπών ονομάτων στό έργο πείθει 
δτι τό 'Ηρακλής δέ βγήκε άπό τό 'Ηράκλειος, δπως είπαν, «Κρητικά Χρονι. 
κά», Ζ', σελ. 308. Κανένα τέτοιο φθαρμένο τύπο κυρίου ονόματος δέ βρίσκομε 
στον Έρωτόκριω, ώστε νά συγκαταλέζωμε ιό Ήράκλης (Ήράκλεις!) τού Κορ- 
νάρου μέ τά νεοελληνικά Βασιλείς, άημήτρις, Σωτήρις κ.λ Κλασικιστικό καί 
χωρίς ιταλικούς τύπους είναι καί τό ονοματολόγιο τής Έρωφίλης.

*2) Ή διάδοση τής γνώμης αυτής φαίνεται άπό τή μνεία της άπό ιόν 
Quirini, Relazione dell’ Isola di Candia, Firenze, 1897, σελ. 14.
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Χαρακτηριστικό τής ανθρωπιστικής ελληνικής σκέψης είναι κα'ι ή 
συνείδηση τοΰ δεσμοϋ τοϋ αρχαίου καί τοϋ νέου ελληνισμού, πού από 
τους κύκλους τών λογίων απλώνεται αυτή την εποχή στα μορφωμένα 
κοινωνικά στρώματα, καί υποδηλώνεται στον Έρωτόκριτο με τήν ταυ
τόχρονη έξαρση τής "Αθήνας καί τοΰ Βυζάντιου, καί μ’ ά'λλους τρό
πους στα έργα άλλων κρητικών ποιητών29.

"Αρχαίοι θεοί, ήρωες, ιστορικά πρόσωπα καί περίφημοι τόποι τής 
αρχαιότητας μνημονεύονται αρκετά συχνά στά περισσότερα κρητικά 
έργα, κ" έτσι ή τάση περιορισμού τού κλασικού στοιχείου, πού απο
δόθηκε στους κρητικούς ποιητές24 μένει αμφίβολη. Έμμεσους υπαι
νιγμούς ή χρήση αρχαίων μύθων βρίσκοαε καί στό πιο λιτό από τήν 
άποψη αυτή κρητικό έργο, τον "Ερωτόκριτο. "Έτσι ή εικόνα τών φτε
ρών πού καίγονται στό πέταμα, μάς φέρνει στό νού τον "Ίκαρο, ή 
ιστορία τού Κρητικού καί τής γυναίκας του μάς θυμίζει τον Κέφαλο, 
καί «τά πάθη τοΰ πρικαμένου αηδονιού» τή Φιλομήλα. Κλασικιστική 
είναι στον Έρωτόκριτο καί ή συχνή προσωποποίηση τού Έρωτα σάν 
παιδιού, καί ή ειδυλλιακή "Ίδα — γνωστή καί στό Γύπαρη — καί πού 
φαίνεται πλασμένη στό πρότυπο τής συχνής στήν "ιταλική ποίηση "Ί
δης τής Φρυγίας, δπου ή κρίση τού Πάρη.

Είναι κάπως υπερβολικό νά πούμε δτι τά κλασικά στοιχεία «άφθο- 
νούν» στον Έρωτόκριτο 2δ, αλλά θά ήταν μεγαλύτερο λάθος νά πούμε 
δτι λείπουν από αυτόν ή δτι δεν είναι σημαντικά. "Ίσα - ίσα τά στοι
χεία αυτά καθορίζουν ως ένα σημείο τό χρώμα, πού έχει ό κόσμος τοΰ 
Έρωτόκριτου, καί ακόμη περισσότερο τό χρώμα τών άλλων ώριμων 
κρητικών έργων.

Τό πέρασμα κλασικιστικών ιδεών καί κλασικών στοιχείων από τή 
λόγια γραμματεία στις δημοτικές λογοτεχνίες είναι χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τής "Αναγέννησης. Βέβαια ή εξάρτηση τής κρητικής λογοτε
χνίας από τις ανθρωπιστικές σπουδές είναι έμμεση. "Άν καί ώρισμέ- 
νοι από τούς κρητικούς ποιητές φαίνονται εξοικειωμένοι μέ τά λατινι
κά, οί γνώσεις τους γιά τήν αρχαιότητα έρχονται (δπως στό Σαιξπή- 
ρο) από δεύτερο χέρι, από τά "ιταλικά. Γιά τήν ελληνομάθειά τους δέν 
υπάρχουν ώς τώρα αποδείξεις. “Οπως καί νάναι, είναι φανερό δτι οί 
άνθρωποι αυτοί ζοΰν σ" ένα περιβάλλον, πού κατέχεται από τήν παρά
σταση τής αρχαιότητας. Ή παράσταση αυτή μάς φαίνεται σήμερα * *

86 Στυλιανού "Αλεξίου

**) «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ’, σελ. 399.
*4) «Κρητικά Χρονικά», Ζ', σελ. 127 εξ.
2δ) Τ ρ υ ττ ά ν η ς, Medieval and Modern Greek Poetry, An Antholo

gy, 1951, σελ. XUH.
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άβαθη και διακοσμητική, δμως θά ήταν άδικο νά ζητήσωμε από τον 
κρητικό τοϋ 1600 μια βαθύτερη, πιο προσωπική σχέση με την αρχαιό
τητα, μια σχέση, πού δεν την ήξερε ή εποχή. Κατηγορήθηκαν οί κρη- 
τικοί τοϋ 1600 δτι δεν ένιωθαν τ! ήταν οί "Ελληνες τοϋ 450 π. X. 
Αύτή ή κατηγορία όμως θά μπορούσε νά διατυπωθή γιά δλη την Ευ
ρώπη τοϋ 1600, πού βλέπει την ’Αρχαιότητα μέσα από τό ρωμαϊκό 
πρίσμα. Ή ’Αρχαιότητα, πού μάς παρουσιάζουν τά κρητικά έργα εί
ναι ή ’Αρχαιότητα τής όψιμης ’Αναγέννησης.

Μιλώντας γιά ανθρωπιστική κίνηση στήν Κρήτη τοϋ ΙΖ' αιώνα 
δεν πρέπει νά ξεχνοϋμε δτι ό ανθρωπισμός (humanismus) είναι ένα 
φαινόμενο πολύ πιο παλιό, πού χαρακτηρίζει τό ΙΕ' αιώνα, καί δτι 
από τό ΙΣ'Γ' είχε κιόλας χάσει τή δύναμή του2β. Αύτή τήν εποχή 
ούτε στις δυτικές χώρες δεν υπάρχουν πιά ανθρωπιστικές φυσιο
γνωμίες δπιος οί παλιές. Δέν πρέπει λοιπόν νά ζητούμε στήν κρητική 
’Αναγέννηση τοϋ ΙΖ' αιώνα τή θέρμη τών κλασικών σπουδών, πού 
είχαμε γνωρίσει στή Φλωρεντία τών Μεδίκων. Δέ μπορούμε δμως πά
λι νά πούμε δτι οί κρητικοί αρχαιομαθείς λόγιοι, πού ζοϋν σε κρητικό 
καί βενετικό περιβάλλον γύρω στά 1600 δέν έχουν καμμιά σχέση μ’ 
αυτό πού λέμε ανθρωπισμό. Ή ανθρωπιστική τους διάθεση είναι μιά 
προέκταση τοϋ ελληνικού ανθρωπισμού τοϋ ΙΕ' καί τής αρχής τοϋ 
ΙΣΤ' αιώνα. Τά κοινά πού έχει ό ανθρωπισμός αυτός μέ τό βυζαντι
νό αρχαϊσμό είναι πάρα πολλά, υπάρχουν δμως καί πολλές διαφορές. 
Οί Έλληνες ανθρωπιστές τοϋ 1500 είναι ά'νθρωποι τής ’Αναγέννησης. 
Οί λόγιοι, πού πενήντα καί εκατό χρόνια αργότερα πηγαίνουν κι αυτοί 
γιά νά σπουδάσουν ή νά διδάξουν στή Δύση, είναι μέ τή σειρά τους 
άνθρωποι τής ό'ψιμης ’Αναγέννησης, καί θά ήταν άρνηση τής ιστο
ρίας, αν προσπαθούσε κανείς νά τούς κήρυξή βυζαντινούς. Ή Κρήτη 
γύρω στά 1600 βρίσκεται σέ στενή σχέση μέ τον ελληνισμό τής δια- 
σποράς κι δ ελληνισμός αυτός ανήκει στήν ’Αναγέννηση.

Λόγιοι κληρικοί δπως δ Μαργούνιος, δ Πηγάς, δ Λούκαρης, πού 
μεγαλώνουν καί γιά ένα διάστημα ζοϋν στήν Κρήτη, μπορούν νά ονο
μαστούν ανθρωπιστές. Ό τρόπος πού νιώθουν καί καλλιεργούν τον 
αρχαίο λόγο έχει μιά ξεχωριστή απόχρωση, πού δέν είναι βυζαντινή, 
κι δλη τους ή νοοτροπία δείχνει, δπως είναι φυσικό, μιά ανασύν
θεση καί δχι μιά επανάληψη τού βυζαντινού παρελθόντος. Ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τοϋ τύπου αυτού τών ανθρωπιστών Έλλή 
νων τής ’Αναγέννησης καί τής ό'ψιμης ’Αναγέννησης εΐνσι δτι ή παι-

Ή κρητική λογοτεχνία καί ή έποχή της

,e) Burckhardt, The Civilisation of the Rennaissance in Italy, 
1950, (αγγλική μετάφραση τοΰ γνωστού έργου) σελ. 162.
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δ8 Στυλιανού ’Αλεξίου

δεία τους αντίθετα μέ τούς βυζαντινούς είναι κατά κανόνα διπλή, έλ- 
ληνική και λατινική. «’Αντιπρόσωποι τής ανθρωπιστικής κινήσεως» 
ονομάζονται οι λόγιοι αυτοί από τον Ξανθουδίδη Μια τυπική αν
θρωπιστική σχολή είναι ή Σχολή τής 'Αγίας Αικατερίνης στο Χάν
δακα.

Χαρακτηριστική για τον κρητικό κλασικισμό στα τέλη τοΰ ΙΣΤ' 
και τό ΙΖ' αιώνα είναι ή εισαγωγή και τελική επικράτηση των χαρα
κτήρων τής κλασικής γραφής, πού εκτοπίζουν τά πατροπαράδοτα βυ
ζαντινά στοιχεία τοΰ αλφαβήτου 29, κα'ι ή πυκνή καλλιέργεια τοΰ άρ- 
χαιόγλωσσου ελεγειακού επιγράμματος πού παίρνει τώρα στις επιγρα
φές στή θέση τοΰ βυζαντινού ιαμβικού τρίμετρου. Στά επιγράμματα 
αυτά δπως καί στά δημοτικά κείμενα καθρεφτίζεται ή γενική πνευματι
κή διάθεση τής εποχής, πού θαυμάζει τήν αρχαιότητα, ανακατεύει τήν 
είδωλολατρική παράδοση μέ τή χριστιανική, καί βάζει παντού τήν άρ 
χαία μυθολογία29. "Ενα μοναστήρι κρητικό ονομάζεται σ’ ένα τέτοιο 
επίγραμμα «δόμος ίρός Όλυμπου» 90.

Νομίζω ότι δέ μπορούμε ν’ άποκλείσωμε εκ των προτέρων κάθε 
εξάρτηση ανάμεσα στα δύο αυτά πνευματικά ρεύματα, τό λόγιο άνθρω 
πιστικό καί τό δημοτικό στήν Κρήτη τοΰ 1600. Ή παραλληλία των 
δύο ρευμάτων φαίνεται ό'χι μόνο από τά κοινά γνωρίσματα, παρά καί 
από τήν αμοιβαία προσέγγιση τών αντιπροσώπων τους. Φαίνεται δτι 
δέν υπήρξε στο βενετοκρητικό περιβάλλον κάτι ανάλογο μέ τό «λογιω- 
τατισμό» τοΰ ΙΗ' καί ΙΘ' αιώνα, πού συνειδητά άποστράφηκε τήν 
κρητική δημοτική παράδοση. Ό λογιωτατισμός τών αιώνων αυτών, 
στηρίζεται στό φαναριωτισμό, πού αναπτύχθηκε κυρίως ύστερα από 
τήν άλωση τοΰ Χάνδακα (1669) καί είχε προέλευση καί βάσεις αρκετά 
διαφορετικές από τή λογιότητα τής ελληνικής καί κρητικής ’Αναγέννη
σης, πού ουσιαστικό γνώρισμά της ήταν ό στενός δεσμός μέ τή Δύση. 
Ό φαναριωτικός λογιωτατισμός έχει τήν έδρα του στήν Κωνσταντι
νούπολη καί στά νέα αστικά κέντρα τής τουρκοκρατούμενης Βαλκανι

ίΤ) Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη, σελ. 173.
") Ξ α νΌο υ δ ί δ η ς, Χριστιανικοί Έπιγραφαί Κρήτης, Άθηνά, ΙΕ' 

σελ. 55.
Η) Γιά τις γενικές αυτές τάσεις τής Άναγγέννησης βλ. Burckhardt) 

ενίΐ’ άνωτ., κυρίως τά κεφάλαια Antiquity as the common source καί Neo- 
latin poetry, σελ. 148 - 162. Γιά τό ρόλο τοΰ λατινικού επιγράμματος στήν 
’Αναγέννηση, σελ. 160. Τό ελληνικό επίγραμμα είχε βέβαια καλλιεργητή άπό 
τούς βυζαντινούς λόγιους χωρίς διακοπή, ή μεγάλη δμως διάδοση τοΰ είδους 
μέ τά παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γνώρισμα τής ’Αναγέννησης.

«») Ξ α ν Ο ο υ δ ί δ η ς, ενβ·’ άνωτ., σελ. 89.
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κής καί Μικράς ’Ασίας, και ενεργεί με τά νέα σχολεία, που ιδρύονται 
τώρα, καί πού είναι διαφορετικά από τά σχολεία τής ’Αναγέννησης. 
Στις αρχές τοϋ ΙΗ' αιώνα ένας λόγιος αυτού τοϋ τύπου ό Θεσσαλός 
’Αλέξανδρος Έλλάδιος κατηγορεί την κρητική δημοτική ποίηση στο 
σύνολό της και τούς λόγωυς τοΰ βενετικού κύκλου

’Αρκετά διαφορετικά έκριναν την κρητική λογοτεχνία οί λόγιοι τοϋ 
δυτικού ή κρητικοϋ περιβάλλοντος, πού συνέχιζαν τήν παράδοση τής 
’Αναγέννησης. 'Ο Λέων Άλλάτιος, ένας τυπικός λόγιος τοΰ κύκλου αυ
τού, μέ διπλή κλασική παιδεία καί άρχαιόγλωσσος, αν καί βλέπει συγκα
ταβατικά τή δημοτική, βρίσκει τήν «Έρωφίλη» «satis pro ea lingua 
elegantem» 3a. Τον ποιητή τού Ροδολίνου Τρωΐλο παινα μέ επιγράμ
ματα ό διδάσκαλος τής ελληνικής Σχολής τής Βενετίας Φιορέτζας". 
Στις αρχές τοϋ επόμενου α’ιώνα ό επίσης λόγιος και λατινόγλωσσος 
Νικόλαος Παπαδόπουλος Κομνηνός χαρακτηρίζει τό Χορτάτζη «poe- 
tam celeberrimum»9* *. “Ενας άλλος λόγιος ό Γραδενΐγος έκαμε τήν 
πρώτη κριτική έκδοση δημοτικού νεοελληνικού κειμένου, τής Έρωφί- 
λης. ’Απ’ τό άλλο μέρος δημοτικοί κρητικοί ποιητές, ό Χορτάτζης, ό 
Φώσκολος, μιλούν μέ καμάρι γιά «τά ξακουστά κορμιά» τής σύγχρο
νης Κρήτης, πού είναι βέβαια πρώτ’ άπ’ δλα οί λόγιοι.

Τό πιο χτυπητό σημάδι αυτής τής αμοιβαίας προσέγγισης τών δύο 
ρευμάτων είναι ένα μεγάλο φαινόμενο, πού πρέπει νά μελετηθή συ
στηματικά’ ό δημοτικισμός τοΰ ΙΣΤ' καί ΙΖ' αιώνα. ‘Ο Σοφια
νός ήταν κι αυτός ένας αντιπροσωπευτικός λόγ ιος τής εποχής, πού 
παράλληλα μέ τήν άρχαιογλωσσία του ήταν καί δημοτικιστής. Δημοτι- 
κιστικές τάσεις παρουσιάζουν οί μεγάλοι κρητικοί Πατριάρχες Κύριλ
λος Λούκαρης καί Μελέτιος Πηγδς35. Στήν αλληλογραφία ενός άλλου 
λογίου κληρικού άπό τήν Κρήτη, τοϋ Μάξιμου Μαργούνιου μέ τό Συ- 
μεώνα Καβάσιλα βρίσκομε γνώμες σχετικές μέ τή διαμόρφωση ενός 
πεζού δημοτικού ύφους86. Ό Αλέξανδρος Παλλαδάς, λόγιος κρητικός 
Πατριάρχης, εκφράζει τον πόνο του γιά τήν άλωση τοϋ Χάνδακα μέ 
δημοτικούς στίχους, πού θά μπορούσε νά τούς έχη γράψει καθένας 
άπό τούς κρητικούς δημοτικούς ποιητές37. Τό ίδιο θά μπορούσαμε νά 
πούμε γιά τά άψογα ιταλικά σονέττα τοϋ Μελετίου Πηγδ. Τό χάσμα

Ή κρητική λογοτεχνία καί ή εποχή της 89

81) Σάθ-ας, Νεοελληνική Φιλολογία, Παράρτ. σελ. 118, 120.
3a) Έρωφίλη, εκδ. Στοχαστή, 1926, Πρόλογος Ν. Βέη, σελ. α'.
33) Είς μνήμην Σπ. Λάμπρου, σελ. 194, σημ. 1.
*4) Historia Gymnasii Patavini, Β' 1726, σελ. 306.
85) Ν. Τωμαδάκης, Νεοελληνικά, σελ. 14.
*“) ΕΕΒΣ, ΙΘ' 1949, σελ. 302 έξ.
") ΕΕΚΣ, Β’, σελ. 348 έξ. Πβ. «Κρητικά Χρονικά», Γ', σελ. 6.
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90 Στυλιανού ’Αλεξίου

λοιπόν ανάμεσα στη λόγια και τη δημοτική παράδοση δεν είναι δσο 
νομίζομε μεγάλο στην πνευματική ζωή τών Κρητικών τοϋ IΖ' αιώνα. 
”Αν υπάρχει κάποιο χάσμα, αυτό βρίσκεται προς τη μεριά τοΰ βυζαν
τινού παρελθόντος.

III. ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Τό συμπέρασμα για τον αναγεννησιακό χαρακτήρα τοΰ ΙΖ' αιώνα 
στήν Κρήτη βγαίνει όχι μόνο από τή λογοτεχνία, παρά και από τις κα
λές τέχνες τής εποχής. Χωρίς άλλο πρέπει νά άκούσωμε καί τή γλώσ
σα τών μνημείων, αν θέλωμε νά συλλάβωμε τό χαρακτήρα μιας ιστορι
κής περιόδου. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο ν’ στηρίζη κανείς τά συμ- 
περάσματά του μόνο σ’ ώρισμένο κλάδο πολιτισμού καί ό'χι στή συνο
λική έποπτεία του. Συνέχεια τής βυζαντινής ζωγραφικής, αλλά μέ ιτα
λικές Ιπιδράσεις έχομε στο Θεοφάνη8S, καί ακόμη περισσότερο στο 
Δαμασκηνό89, που, σέ μιά φάση τής τέχνης του, επιχειρεί μιά σύνθε
ση τών δυο τεχνοτροπιών πολύ ανάλογη μέ τή σύνθεση, πού τον ίδιο 
πάνω - κάτω καιρό πραγματοποιήθηκε στή λογοτεχνία. Τή βιιθμιαία 
εισαγωγή δυτικών στοιχείων στή ζωγραφική καί τις άλλες τέχνες πα
ραδέχεται γι’ αυτή τήν εποχή καί δ Ξανθουδίδης 40. “Οπως παλαιότε- 
ρα ή βυζαντινή αρχιτεκτονική τής Κρήτης είχε δεχτή στοιχεία γοτθι
κά, έτσι καί τώρα δέχεται τήν επίδραση τής ’Αναγέννησης. Ή επί
δραση αυτή στήν αρχιτεκτονική είναι καμμιά φορά πιο έντονη παρά 
στις άλλες τέχνες. Ό Ξανθουδίδης αναφέρει γιά παράδειγμα τις προ
σόψεις τών ναών στις ορθόδοξες μονές τοΰ Άρκαδίου καί τής 'Αγίας 
Τριάδας τών Τζαγκαρόλων στο Άκρωτήρι τών Χανιών, πού είναι κα
θαρά αναγεννησιακές. Μέ τήν ίδια επίδραση ανανεώνεται ή αρχιτε
κτονική καί στά άλλα βενετοκρατούμενα γιά λίγο ή γιά πολύ αστικά 
ελληνικά κέντρα, δπως τά Επτάνησα, ή Μονεμβασία.

Τό ίδιο ή γλυπτική καί ή διακοσμητική στο ξύλο, τήν πέτρα καί τό 
μέταλλο καλλιεργείται κατά τήν τεχνοτροπία τής ’Αναγέννησης. Πλαί
σια θυρών, παράθυρα, τόξα, καί άλλα αρχιτεκτονικά λείψανα, πού 
πέρασαν κάπως γερά τή σκοτεινή περίοδο τής τουρκοκρατίας, καί δη
μοσιεύονται στους τόμους τών Monumenti τού Gerola, ή φυλάσσον 
ται στο 'Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, δείχνουν τήν ίδια επίδραση “. *

88) Μ. Χατζιδάκης, ενθ·’ άνιοτ., σελ. 387 έξ.
*9) Αύτ., σελ. 391 έξ.
4°) Ενετοκρατία, σελ. 184.
4|) Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ ώρισμένα στοιχεία ιδιωτικού βίου καί καλλι·
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Δέ θά ήταν σωστό νά πούμε ότι πρόκειται για μια εισβολή μερι
κών χωριστών στοιχείων ξένου πολιτισμοί, χωρίς βαθύτερο νόημα. 
Είναι ή γλώσσα τής εποχής, πού άπλιονεται κ’ εδώ, είναι ό μόνος φυ
σικός καί δυνατός τρόπος έκφρασης όχι μόνον τών ξένων, άλλα καί 
τών ντόπιων τεχνιτών, πού ζοΰν στην Κρήτη, καί ολόκληρης τής κρη- 
τικής ελληνικής κοινωνίας. Τό πιο χαρακτηριστικό γλυπτικό έργο τής 
εποχής στην Κρήτη, ή Κρήνη Μοροζίνη στο Χάνδακα, είναι όπως θά 
δείξωμε άλλοτε, έργο ενός ρεθεμνιώτη καλλιτέχνη, τοϋ Φραμπενέττου, 
πού τον μνημονεύει μαζί μέ άλλους όνομαστούς συμπολίτες του δ 
Μπουνιαλής.

Τά ξένα στοιχεία μπαίνουν αργά καί μέ δυσκολία στο συμπαγές 
σώμα, πού αποτελεί ή εθνική βυζαντινή παράδοση, καί μπολιάζον
ται σ’ αυτό. Ή δύναμη αυτή τής παράδοσης είναι ένα χαρακτηρι
στικό γνώρισμα τοΰ κρητικοϋ πολιτισμού τοΰ ΙΣΤ' καί ΙΖ' αιώνα, 
πού τον ξεχωρίζει από τό σημερινό πολιτισμό μας, πού δέχεται τις 
δυτικοευρωπαϊκές μορφές αυτούσιες καί ωμές, χωρίς νά τις άφομοιώ- 
νη καί νά τις μπολιάζη πάνω σ’ ένα κορμό, όπως τότε. Παράδοση καί 
επιβίωση βυζαντινή υπάρχει καί στις καλές τέχνες καί στή λογοτεχνία 
τής Κρήτης στήν ’Αναγέννηση, υπάρχει όμως καί σύνθεση μέ τό 
νέο στοιχείο καί ανανέωση σέ σημαντικώτατο βαθμό. Ή αφομοίωση 
τών δυτικών στοιχείων προχωρεί ακόμη πιο πέρα στή συνέχεια τοΰ 
κρητικοϋ πολιτισμού στά Επτάνησα.

IV. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΨΙΜΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Ή κρητική κοινωνία γύρω στά 1600 βρίσκεται σέ κατάσταση αρ
κετά ανάλογη μέ τήν κατάσταση τών δυτικών κοινωνιών, πού είχαν 
δημιουργήσει τήν ’Αναγέννηση- έτσι ήταν και εσωτερικά ώριμη γιά 
νά δεχτή στοιχεία τής πνευματικής τους ζωής. Οί κοινωνίες εκείνες 
ήταν κατά πρώτιστο λόγο αστικές" στήν οικονομική τους ζωή τό κύριο 
στοιχείο ήταν τό εμπόριο. Μιά μικρή αστική κοινωνία, μ’δλα τά γνω
ρίσματα τής εποχής σ’ επαρχιακή κλίμακα, υπάρχει στήν όψιμη Βενε- 
τοκρατία καί στήν Κρήτη, κι αυτή είναι ό δημιουργός καί ό φορέας 
τοΰ πολιτισμού. 'Όπως στις δυτικές χώρες, έτσι κ’ εδώ, οϊ χωρικοί δέν 
είναι άμεσα παρόντες στή γένεση τής νέας λογοτεχνίας.

Ή κοινωνία αυτή στήν εποχή πού μάς ενδιαφέρει, είναι πολύ δια
φορετική από τήν παλαιότερη, καθαρά μεσαιωνική, πού χαρακτηριζό-

τεχνικά μοτίβα, πού άνιιφέρονται στον Έρωτόκριτο, όπως ή παραχρυσωμένη κά
μερα της Άρετούσας (Ε 51), ή παράσταση τών ’Ανέμων μέ φουσκωμένα μάγου
λα (Β 758), τά κιβούρια μέ τις νεκροκεφαλές (Δ 1954) κ.λ.
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ταν από ένα αυστηρά διαμορφωμένο τιμαριωτικό σύστημα. Ή κρητι·1 
κή κοινωνία ακολουθώντας την εξέλιξη, πού μέ γοργότερο ρυθμό είχε 
πραγματοποιηθεί στη Δύση, γνωρίζει στην ό'ψιμη βενετοκρατία την 
ανάμιξη εύγενών και αστών και την παρακμή τοΰ τιμαριωτικού συ
στήματος. Αύτό αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα, πού το συναντού
με σέ όλες τις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες τής Αναγέννησης Οί 
μεταβιβάσεις σέ τρίτους και δ κατατεμαχισμός των τιμαρίων, τά τε
ράστια χρέη τών φεουδαρχών προς τούς Εβραίους κατά τό ΙΕ' αίώ- 
να, ή φτώχεια πολλών φεουδαρχών, οί άποχερσώσεις τών κτημάτων, 
είναι τά συμπτώματα τής παρακμής τής φεουδαρχίας στην Κρήτη. 
"Οπως μάς πληροφορεί δ Foscarini, πολλοί άπό τούς «βένετους εύ· 
γενείς», δηλαδή τούς απογόνους τών παλιών οΐκοιν τής βενετικής αρι
στοκρατίας, πού είχε έγκαταστήσει ή Βενετία στήν Κρήτη ως τιμαρι
ούχους ύστερα άπό τήν κατάληψη, (colonia), «ζούν τώρα στα αγρο
κτήματα καλλιεργώντας τούς αγρούς καί διατηρώντας μόνο τό δνομα 
καί τό μικρό φέουδο, πού άπό τις διαιρέσεις καί υποδιαιρέσεις τούς 
έμεινε»49. Ή τάξη αυτή, πού παλαιότερα άποτελοΰσε τήν κυριώτερη 
άμυντική δύναμη τής Βενετίας στήν Κρήτη, τό ιππικό, έχει τώρα χά
σει τη στρατιωτική της οργάνωση, καί τού κάκου προσπαθεί δ Fosca
rini νά τήν άνασυντάξη4*.

Σέ παρακμή βρίσκεται στήν εποχή αυτή καί ή παλιά τιμαριωτική 
ελληνική ευγένεια τής Κρήτης (άρχοντορρωμαΐοι, άρχοντόπουλοι), άπό 
τούς δποίους οί περισσότεροι είναι τώρα απλά ελεύθεροι χωρικοί, ά- 
παλλαγμένοι άπό τήν υπηρεσία στις γαλέρες καί τήν άγγαρεία45.

Παράλληλα έχει παρακμάσει τό παλιό καλλιεργητικό σύστημα τών 
μεγάλων κτημάτων μέ παροίκους. Ώρισμένοι προβλεπτές φτάνουν στό **)

92

**) Γιά τήν ανάμιξη εύγενών καί άσιών στήν Ιταλία βλ. Burckhardt, 
ένθ’ άνωτ., σελ. 217.

4ί) Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches, IV, σελ. 659 
Πβ. έκθεση τών τιμαριούχων τού 1583 εις G. G e r ο 1 a, L’ arte Veneta a 
Creta, (Atti del Congresso internazionale di scienze storiche, Roma, 1903, 
vol. VII, sez. IV, σελ. 118).

“(Έκθεση Garzoni, Ξηρουχάκης, ή Βενειοκρατουμένη ’Ανατολή 
σελ. 255· έκθεση Mocenigo, Σπανάκης, Μνημεία Κρητικής 'Ιστορίας, I, 
σελ. 91· έκθεση Venier, «Κρητικά Χρονικά», Δ', σελ. 337. Γενικά γιά τήν πα
ρακμή τής φεουδαρχίας στήν Κρήτη, Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς, Ή ’Ενετοκρατία, οελ· 
126 - 8, 136, «Κρητική Στοά», Β', (1909), σελ. 217 - 8.

“) Μ ν η μ ε I α, I σελ. 14. Ή διάκριση πού κάνει ό Mocenigo στήν προέλευ
ση άρχοντοπούλων καί άρχοντορρωμαίων δέ φαίνεται βάσιμη. Πβ. γιά τούς 
άρχοντορρωμαίους καί τήν έκθεση Pasqualigo, αύτ III, σελ. 140 έξ. επίσης 
τήν έκθεση Quirini (1595), ένθ’ άνωτ., σελ. 19.
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σημείο να προτείνουν μια σοβαρή αγροτική μεταρρύθμιση: τή μόνι
μη και κληρονομική παραχώρηση τής κυριότητας τής γης στον 
καλλιεργητή έναντι σταθερού μισθώματος, (livello perpetuo, «γονι
κόν παντοτινόν»). 'Ο τρόπος (χυτός, που είχε ήδη εφαρμοσθή μεμονω
μένα, είχε το πλεονέκτημα ότι δημιουργούσε μικρές ακμαίες αγροτικές 
περιουσίες από τά μεγάλα καί άποχερσωμένα τιμάρια, που οί πάροι- 
κοι τά παραμελούσαν, γιατί ήταν εξώσιμοι άπ’ αυτά. 'Ο Mocenigo 
προτείνει συγκεκριμένα τήν αντικατάσταση τής παλιλς φεουδαλικής 
σχέσης μέ τή μίσθωση αυτή στα κτήματσ τού βενετικού Δημοσίου, σαν 
υποδειγματική αρχή μιας γενικής μεταρρύθμισης, πού, όπως ελπίζει 
ό προβλεπτής, θά τήν εφαρμόσουν οί τιμαριούχοι μέ τή θέλησή τους 
Ή μεταρρύθμιση φυσικά δέ γενικεύθηκε ποτέ καί το παροικικό σύ
στημα εξακολούθησε νά επιβιώνη σέ μεγάλη κλίμακα ώς τό τέλος τής 
βενετοκρατίας, μέ αποτέλεσμα τήν εξαθλίωση των πληθυσμών τής υπαί
θρου.

’Από τή διάλυση τής παλιάς τιμαριωτικής κοινωνίας καί τήν ανά
πτυξη ενός νέου στοιχείου στ'ις πόλεις έχει διαμορφωθή τώρα μιά 
αστική κοινωνία, που συστατικά της στοιχεία είναι ένα μέρος τής βε
νετικής ευγένειας, πού διατηρεί τή θέση καί τά κτήματά του17, 
οί κρητικοί εύγενείς (nobili cretensi), δηλαδή μιά δευτερεύ- 
ουσα ευγένεια -ξ απονομής* 48, οί αστοί (cittadini), καί ό λαός 
(plebe, gente minuta). Ό πληθυσμός αυτός μοιρασμένος σέ τέσσερεις 
πόλεις, τό Χάνδακα, τά Χανιά, τό Ρέθυμνο καί τή Σητεία, πλησιάζει 
στήν τελευταία βενετοκρατία τις τριάντα χιλιάδες 49.

’Από τίς τάξεις αυτές οί τιμαριούχοι («βενετοί εύγενείς» οί περισσό

1β) Μνημεία, I, σελ. 46 - 50, 187' Πβ. II, σελ 90. Γιά τή διαφορά ιών 
δυό συστημάτων, αϋτ., III, σελ. 42, οπού ό όρος livelli perpetui πρέπει νά 
μεταφραστή «μισθώσεις διάρκειας». Τή διαφορά τών συστημάτων φαίνεται δτι 
δέν τήν πρόσεξε αρκετά δ Ξανθ-ουδίδης. Πβ. «ό γονικάρης ή πάροικος, 
villano», «Χριστιανική Κρήτη*, Α', σελ. 318, καί επίσης Ενετοκρατία, σελ· 
139. Τά συμβόλαια τοϋ Άρετίου δίνουν μιά ζωντανή εικόνα γιά τή διάδοση 
τοϋ νέου συστήματος οέ μεμονωμένες περιπτώσεις.

4Γ) Αποτελεί μιά ακμαία «ευγένεια τών πόλεων» (Stadtadel) σέ αντίθεση 
μέ τούς ευμενείς τής υπαίθρου, Zinkeisen, ενθ-’ άνωτ , σελ. 660.

48) "Οπως φαίνεται άπό τίς εκθέσεις καί τήν άπογραφή τοϋ χρον. Trivan ή 
ευγένεια αυτή είχε παραχωρηθ-ή γιά λόγους υπηρεσιών πρός τή Βενετία σέ άν- 
Ορώπους ποικίλης προέλευσης, πού ζυϋσαν στήν Κρήτη. Πολλοί άπό τούς εΰγε- 
νεΐς αυτούς προέρχονται άπό «αστούς» τής Βενετίας, άλλοι άπό “Ελληνες «άρ· 
χοντοπούλους» καί άλλοι άπό όσους είχαν ξεπέσει άπό τή «βενετική εόγένεια», 
Ή κρητική ευγένεια πολλές φορές είχε παραχωρητή καταχρηστικά.

l9) Ξ α ν Ο ο υ δ ί δ η ς, ένΙΚ άνωτ., σελ. 190.
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τεροι)50 είναι οί παραγωγό! τών γεωργικών προϊόντων, ενώ οι «αστοί» 
αποτελούν έ'να στοιχείο κυρίως εμπορικό και βιοτεχνικό61. Ό «λαός» 
είναι τό ναυτικό και εργατικό στοιχείο. Ή θέση τών «κρητικών εγγε
νών», πού αριθμητικά είναι υπερδιπλάσιοι από τούς «βενετούς», ποι
κίλλει κατά πόλεις. Στο Χάνδακα συγχέονται μέ τούς «αστούς και τό 
«λαό» και καταγίνονται μέ τό εμπόριο" στο [Ρέθυμνο έχουν κτήματα 
και είναι περισσότεροι και πλουσιώτεροι από τούς «Βένετους», ενώ 
στις άλλες δυο πόλεις είναι εξομοιωμένοι μ’ αυτούς62 *. ’Από τον αστι
κό πληθυσμό τό γνήσια ελληνικό στοιχείο (nativi greci) είναι οί 
«αστοί» κα! ό «λαός», ενώ, δπως θά δούμε, οί δυο τάξεις τών εύγε- 
νών παρουσιάζονται σέ μεγάλη κλίμακα εξελληνισμένες. Ή μαρίυρία 
τών εκθέσεων είναι στά δυο αυτά σημεία κατηγορηματική66.

Ό αστικός πληθυσμός δλων τών τάξεων, βενετικής καί ελληνικής 
καταγωγής, ζή στο σύνολό του μιά ζωή πολύ διαφορετική από τή ζωή 
τών χωρικών, πού ή θέση τους στήν τελευταία περίοδο τής βενετοκρα- 
τίας είναι αξιοθρήνητη. Οί χωρικοί, έκτος από τούς προνομιούχους 
(privilegiati) και τούς μισθωτές (gonicari), πιέζονται απ’ τή μιά με
ριά από τήν εξαντλητική φεουδαλική φορολογία, κι άπ’ τήν άλλη από 
τήν ευρύτατη στρατολογία, πού επιβάλλει ή Βενετική Διοίκηση γιά 
τήν ερετική υπηρεσία στις γαλέρες και γιά τις αγγαρείες τών οχυρών 64 6. 
Πιέζονται τέλος άπό τήν αυθαιρεσία τών τοπικών οργάνων τής βενε
τικής εξουσίας. Ή κατάσταση τών παροίκων δικαιολογεί τήν αδιαφο
ρία καί τήν ευνοϊκή κάποτε στάση τους μπροστά στήν τουρκική κατά
χτηση" οί προβλεπτές επιμένουν χαρακτηριστικά σ’ αυτό66.

ί0) 394 φέουδα ανήκουν σιούς «βενετούς εύγενεϊς» καί 35 στους «άρχοντο-
πούλους», αύτ. σελ. 128.

6Ι) Zinkeisen, σελ. 692 - 3: Die Biirger, Griechen, oder nach und
nach eingewanderte Italiener, trieben Handel und Gewerbe und hatten 
zum Teil Woblstand mitunter selbst Reichtum erlangt.

6S) "Εκθεση Garzoni, Ξηρουχάκης, ένθ’ άνωτ. σελ. 253 - 4.
6Β) Μνημεία, I, έκθεση Mocenigo, σελ. 13, Ξηρουχάκης, ένθ' ά- 

νωτ., έκθεση Garzoni, σελ. 251.
54) Βλ. τούς σχετικούς αριθμούς, πού δίνει ό Φοσκαρίνι, Ξανθουδί- 

δης, 'Ενετοκρατία, σελ. 189.
6δ) Μνημεία, I, σελ. 36,45, 85. Στον αστικό πληθυσμό δέ συναντούμε 

δείγματα τουρκοφιλίας, έκτος άπό τις μεμονωμένες περιπτώσεις προδοσίας, στά 
τελευταία χρόνια ιοϋ πολέμου, πού γενικά στιγματίζονται. Άπό άντιτουρκικά 
αισθήματα διαπνέεται στό σύνολό της καί ή λογοτεχνία. Τή διαφορά στά αίσ 
θήματα απέναντι τών Τούρκων ανάμεσα στόν άστινό καί αγροτικό πληθυσμό 
πρόσεξε ό Η. Strobl, Kreta, eine historishe Skizze, Programm der Ko- 
nigl. Wilhelms Gymnasium in Mtinchen, 1876, σελ. 39 - 40. Ό τιμαριωτι 
σμός,πού εφάρμοσαν οί Τούρκοι ήταν πραγματικά ήπιώτερος άπό τό Βενετικό.
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Ή αθλιότητα τού πληθυσμού τής υπαίθρου κάνει πολύ απίθανη 
την άποψη on ot χωρικοί έπαιξαν ή μπορούσαν να παίξουν ενεργό ρό
λο στη διαμόρφωση τού κρητικού πολιτισμού, στην εποχή, πού μάς 
ενδιαφέρει εδώ. 'Ο πολιτισμός αυτός, σ’ όλες τις εκδηλώσεις του έχει 
κυρίως αστικό χαρακτήρα και τούτο γιατί μόνο στις πόλεις υπήρχε τό 
κατάλληλο έδαφος για μια πολιτιστική ανάπτυξη. Οί πόλεις από την 
αρχή είχαν έξαιρεθή από τή φεουδαλική σχέση και γι’ αυτό ό αστι
κός πληιθυσμός, ελληνικός καί βενετικός, δεν είχε άλλη υποχρέωση 
έκτος από τή στρατιωτική υπηρεσία (ύστερα από τό Foscarini), τήν 
καταβολή ενός μικρού τέλους, καί τήν παροχή στέγης στους στρατιωτι
κούς- δέν υπηρετούσε ούτε στις γαλέρες, ούτε στις αγγαρείεςδβ. Χαρα
κτηριστικά λέει ό Mocenigo51, δτι σέ περίπτωση πολέμου οι χωρι
κοί, πού κτίζουν μέ τις αγγαρείες τα τείχη, θά μείνουν έξω από αυτά, 
ενώ θά προστστευθούν οί αστοί, πού κανένα κόπο καί καμμιά δαπάνη 
δέν πρόσφεραν γιά τό έργο. Ή μόνη αστική τά£η πού επιβαρύνεται 
είναι οί Εβραίοι* * * * * * 58. 'Ο ελληνικός αστικός πληθυσμός (δπως ό πληθυ
σμός τής υπαίθρου) βέβαια ύπέφερε, γιατί ήταν υπόδουλος στούς Φράγ- 
κους, δέν καταπιεζόταν δμως τόσο, ώστε νά είναι αδύνατη ή κοινωνι
κή καί πολιτιστική του ανάπτυξη, δπως ύποστηρίχθηκε. Στήν πνευ
ματική ζωή, θρησκευτική καί «θύραθεν», στις σπουδές καί στη μετά
βαση γι’ αυτές στή Δύση, υπήρχε σέ σημαντικό βαθμό ελευθερία καί 
ενθάρρυνση.

Δέ μπορεί κανείς νά άμφισβητήση δτι τότε μιά κοινωνία φθάνει 
τις ανώτατες πνευματικές δυνατότητές της, δταν άποκτήση καί απόλυ
τη πολιτική αυθυπαρξία, δμως αυτό δέ σημαίνει δτι δέ μπορεί νά 
ύπαρξη αξιόλογη κοινωνία χωρίς αυτόνομη πολιτική ζωή. Υπήρχε α
ξιόλογη ελληνική κοινωνία στή βενετοκρατούμενη Κρήτη τού 1600, 
δπως υπήρχε καί στήν όψιμη ρωμαιοκρατία, Οί μεγάλες πόλεις τής εποχής 
αυτής μέ τούς ναούς, τά θέατρα, τά ωδεία, τις θέρμες καί τις βασιλι
κές τους, ήταν βέβαια κέντρα μιας ακμαίας ελληνικής κοινωνίας. Κοι
νωνία ελληνική υπήρχε επίσης στα Επτάνησα καί πριν από τήν ένωσή 
τους μέ τήν Ελλάδα. Πολύ άνάλογη είναι ή περίπτωση τής Κρήτης.

Πολλοί πιστεύουν δτι δέ μπορούσε νά ύπαρξη αξιόλογη ελληνική

5β) Zinkeisen, ένθ’ άνωτ., IV, σελ. 692 καί σημ 1 Πβ. Μνημεία,
I, σελ. 45. Γιά τή ναυτική (6χι έρετική) υπηρεσία τής plebe, Ξηρουχάκης,
ένθ’ άνωτ , σελ. 251. Πβ. Ξανθουδίδης, ενθ' άνωτ., σελ. 132. Ή παροχή
στέγης δέν επαψε ούτε μέ τήν οικοδόμηση των στρατώνων τοΰ Αγίου Γεωρ'
γιου, δπως φαίνεται άπό νεώτερα στοιχεία.

δΙ) Μνημεία I, σελ. 13.
58) 'Υποχρεώσεις τους στήν «Κρητική Στοά», 1909, σελ. 214-
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κοινωνία στή βενετοκρατούμενη Κρήτη, επειδή ή οικονομική δραστη
ριότητα τοΰ ελληνικού στοιχείου ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. 'Ωστό
σο σ’ένα πιο συστηματικό κοίταγμα των πηγών βρίσκει κανείς αρκετές 
ενδείξεις για τό αντίθετο. Οί τρέχουσες αντιλήψεις για τήν περιορι
σμένη οικονομική ζωή τού ελληνικού στοιχείου στήν Κρήτη αληθεύουν 
μόνο για τήν παλαιότερη, μεσαιωνική καί φεουδαλική περίοδο τής 
βενετοκρατίας, στήν οποία ή Βενετία έχει καί προσπαθεί νά δια- 
τηρήση τό μονοπώλιο των μεταφορών στή Μεσόγειο, προστατεύει τούς 
βενετούς εμπόρους καί πλοιοκτήτες από τον ανταγωνισμό τών κρηιι- 
κών, καί επιβάλλει περιορισμούς στους δεύτερους* βάζοντας εμπόδια, 
ακόμη καί στήν εξαγωγή τού κρασιού από τήν Κρήτη59.

Αυτή τήν εικόνα δέ μπορούμε νά τή μεταφέρωμε αυτούσια, μέ μιά 
αυθαίρετη γενίκευση, καί στο ΙΣΤ' καί ΙΖ' αιώνα, δπως έκαμε ό 
Ξανθουδίδης, πού μέ βάση τα παλιά ντοκουμέντα τού Noiret υποστή
ριξε για δλη τή περίοδο τής βενετοκρατίας δτι «ή εισαγωγή καί εξα
γωγή γίνεται υπό ένετικών πλοίων καί υπό ενετών ναυτικών καί εμπό
ρων»* δτι ή Ένετία «πολύ μικρόν περιθώριον ενεργείας κατέλειπε εις 
τούς μή Ενετούς υπηκόους της τούς θέλοντας νά επιδοθώσιν εις τήν 
ναυτιλίαν καί εμπόριον»- δτι «ελάχιστα έπεδόθησαν οί Κρήτες κατά 
τήν ενετοκρατίαν εις τήν θάλασσαν . . . καί ούτως κατέστησαν από νη 
σιωτών ήπειρώται, άποζώντες σχεδόν άποκλειστικώς έκ τής γεωργίας» 
-..καί «ούτως έπηλήθευσεν κατά γράμμα ή παλαιά ρήσις «δ Κρής 
αγνοεί τήν θάλασσαν»60. Ή άποψη αυτή τού Ξανθουδίδη, πού επη
ρέασε πολύ τις αντιλήψεις γιά τό βίο τής εποχής, δικαιολογείται από 
τό δτι στίς μέρες του δέν είχεν αρχίσει ή συστηματική έκδοση τών βε
νετικών εκθέσεων.

"Οπως δλες οί εποχές έτσι καί ή βενετοκρατία δέν είναι μονοκόμ
ματη, παρά παρουσιάζει μέσα στούς ίδιους τούς κόλπους της σημαν
τική εξέλιξη καί διαφοροποίηση. Στο ΙΣΤ' καί ΙΖ' αιώνα ή Βενετία 
δέν είναι πιά ή κυριαρχούσα ναυτική δύναμη στή Μεσόγειο, δπως άλ
λοτε. Δέν είναι καθόλου αληθινό δτι αυτή τήν εποχή οί εισαγωγές καί 
εξαγωγές γίνονται μόνο από Βενετούς ναυτικούς καί εμπόρους. ’Από 
ντοκουμέντα αυτής τής εποχής, σχετικά μέ τις εμπορικές σχέσεις τής 
’Αγγλίας μέ τήν Κρήτη, μαθένομε δτι ή εισαγωγή τών κρητικών κρα
σιών στήν ’Αγγλία γίνεται από πλοία αγγλικά, κρητικά, τής Ρα· 
γούσας, τής Σικελίας, τής Γένοβας, τής Βενετίας, τής 'Ισπανίας 5

5”) Noiret, Documents, εισαγωγή τοΰ Haddecoeur, σελ. XIII καί XV. 
•°) Ενετοκρατία, σελ. l(j>9.
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καί τής Πορτογαλλίας Το αγγλικό χωρίο βάζει τά κρητικά πρώτα 
από τα ξένα πλοία, κα'ι δεν υπάρχει καμμιά ένδειξη δτι τά πλοία αυτά 
ανήκουν μόνο σέ «βενετούς» τής Κρήτης62.

’Αρκετά νωρίς συναντούμε κρητικούς πλοιοκτήτες, εμπόρους κα'ι ναυ
τικούς μέ ελληνικά ονόματα. Ανάμεσα στά καράβια, πού πήγαν νά βοη
θήσουν στα 1453 την Πόλη είναι «καράβι ι τρία κρητικά», τού Σγου
ρού, τού Ύαλινά, καί τού Φιλομάτη, όπως είναι γνωστό. 
(Πβ. ένα ενθύμημα σέ χειρόγραφο τού Βρεττ. Μουσείου κ.ά.)·8.Ό Μο- 
resini στά 1629 αναφέρει ιόν πλοιοκτήτη Φλισκοΰνη64, πού τον 
ξαναβρίσκομε — πιάανώτατα τον ’ίδιο — στον κατάλογο των αστών 
τού Χάνδακα στό χρονικό τού Trivan (1644) 65' “Ελληνας είναι καί ό 
έμπορος (mercante) Δημήτρης Ζάχος66, ό πλοιοκτήτης Γ ι ώ ρ' 
γης II α κόπουλ ο ς από τό Χάνδακα (Candiotto), πού ένα πλοίο του 
έρχεται από την Πόλη στά 1592 67, ό πλοίαρχος καί μοναχός Μητρο- 
φάνης Φασιδόνης66. Ό Foscarini αλλάζει τούς ανίκανους «σο- 
πρακόμιτους» (κυβερνήτες) τών πολεμικών πλοίων (γαλερών), πού εξο
πλίζονται σιήν Κρήτη μέ είκοσιπέντε έμπειρους στη θάλασσα «αστούς 
τής Κρήτης»6". Δημοτικά τραγούδια κρητικά, τής εποχής τής Βενετο- 
κρατίας χωρίς αμφιβολία, μιλούν για κρητικά καράβια καί κρητικούς 
ναυτικούς’°. Τέλος στίς κρητικές κωμφδίες, τό Φορτουνάτο καί τό 
Στάθη, πού δίνουν μιά ζωντανή εικόνα τοΰ βίου τής βενετοκρατούμε- 
νης Κρήτης, συναντούμε κρητικούς «πραματευτές» (εμπόρους), πού ά-

6|) Lowder, Candie Wyne, «Ελληνικά», 12, 1952, σελ. 97 εξ.
*’) Δέν υπάρχει επίσης καμμιά ένδειξη γιά τήν ισχύ τής «αρχής τής do- 

minante» στίς κρητικές εξαγωγές, σύμφωνα μέ τήν οποία κάθε εμπόρευμα εί- 
σαγόμενο ή εξαγόμενο έπρεπε νά περάση άπό τή Βενετία καί νά φορολογηθή 
καί έκεΐ διπλά. Ή αρχή αυτή ίσχυε στά Επτάνησα κατά τόν Άνδρεάδη, 
L’ administration financiere et economique de Venise, L’ Acropole, i, 
Janvier - Mars 1926, σελ. 18 - 19.

6,1 Ms Add. 30460, folio 1 verso. Ή παραπομπή οφείλεται στό φίλο νεο" 
ελληνιστή κ. Gareth Morgan. Πρόκειται γιά πλοία εμπορικά («χοντρά κάτερ
γά» galee grosse), πού όπως λέει ό Molmenti (βλ. παραπομπή πιό κάτω) 
μπορούσαν σέ ώρα ανάγκης νά χρησιμοποιηθούν καί σάν πολεμικά.

6‘) Μνημεία, II, σελ. 101.
*5) «Κρητικά Χρονικά», Γ' σελ. 50.
6β) Μνημεία, II, σελ. 134 Γιά τούς Έλληνες έμπορους αδελφούς Κορ

νιαχτούς, I. Καλιτσουνάκης, ΕΕΚΣ, Α', σελ. 352.
·’) Μ ν η u ε ϊ α, III, σελ. 67.
·8) «Κρητικά Χρονικά», Ε', σελ. 271.
69) Zinkeisen, Ινθ* * άνωτ., IV, σελ. 718.
,0) Κριάρης, Πλήρης Συλλογή κ.λ., 1921, σελ. 333, 341.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 7
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γοράζουν πλοία”, και «κρητικα ξυλά» (=καράβια) Οί πληροφο
ρίες για "Ελληνες ναυτικούς και εμπόρους στη βενετοκρατούμενη Κρήτη 
μπορούν νά πολλαπλασιαστοΰν, αν έρευνήση κανείς συστηιιατικά τις 
πηγές.

Υπάρχουν πολλοί ξένοι έμποροι στην Κρήτη αυτή την εποχή καί 
ό Garzoni λέει ρητά ότι «οί περισσότεροι έμποροι είναι ξένοι18», 
όμως υπάρχει καί ντόπιο εμπορικό στοιχείο, πού τούς συναγωνίζεται; 
«Υπάρχουν πολλοί ’Ιταλοί, πού καταγίνονται μέ τό εμπόριο, όπως 
κάνουν καί πολλοί από τούς αστούς ("Ελληνες όπως είδαμε) από τούς 
οποίους μερικοί επιφανείς είναι πολύ εύποροι καί πλούσιοι», γράφει 
ό Foscarini

Μιαν εντελώς αλλιώτικη εικόνα από εκείνη, πού μάς έδωσε δ Ξαν- 
θουδίδης για τίς σχέσεις τών έλλήνων τής Κρήτης μέ τή θάλασσα, 
μάς δίνουν οί Βενετοί προβλεπτές, καί ή αξιοπιστία τους δέ μπορεί ν’ 
άμφισβητηθή, άφοΰ (ραίνονται τόσο αντικειμενικοί στήν περιγραφή 
τής δυστυχίας τών παροίκων. 'Ο Garzoni επιβεβαιώνει στα 1584 τον 
ανταγωνισμό ανάμεσα στο ελληνικό καί ιταλικό εμπορικό στοιχείο καί 
μιλεΐ για καθημερινή αύξηση τής ναυτιλίας καί άθρόα κατασκευή 
πλοίων στο νησί,δ.

Ό Mocenigo στα 1589 μιλεΐ για τή μεγάλη επίδοση τών (ελληνι
κών όπως είδαμε) λαϊκών τάξεων τών κρητικών πόλεων (κυρίως τού 
Χάνδακα καί τών Χανιών) στή ναυτιλία καί για τή δραστηριότητά 
τους, πού απλώνεται σ’ ολόκληρη τήν ανατολική Μεσόγειο. Στις μετα
φορές τών περιοχών αυτών φαίνεται ότι κυριαρχούν οί κρηακοί ναυ
τικοί εύκολυνόμενοι βέβαια από τήν κοινότητα τής γλώσσας. «Ταξι
δεύουν όταν είναι ειρήνη, στή Συρία, τήν ’Αλεξάνδρεια, τήν Κων
σταντινούπολη, τό Αιγαίο καί άλλους τόπους τής Τουρκίας μέ κάθε 
είδος πλοία καί καΐκια»' «"Εχει γίνει παροιμία», λέει ό Mocenigo,

”) Φορτουνάτος, Δ’, 559, πβ. είσαγ. σελ. 12.
Τ·) Στάθης, Α’, 255.
,8) Ξηρουχάκης, ενθ’ άνωτ., σελ. 251.
”) Zinkeisen, ένθ’ άνωτ., IV, σελ. 693, σημ. 1 : vi sono anco mol- 

ti Italiani, che fanno mercantie, come fanno anco molti delli Cittadini, de 
quail'alcuni principal! sono molto commodi et ricchi. Ότι οί mercanF 
ιοϋ καταλόγου τοΰ· Trivan δέν αντιπροσωπεύουν δλο τό εμπορικό στοιχείο ιοΰ 
νησιού φαίνεται καί από τό δτι δέν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς οί 'Εβραίος 
πού ήταν κυριώτατα έμποροι.

,δ) Ξηρουχάκης, ενθ’ άνωτ., σελ. 251 : le navigazioni ogni giorno 
si fanno maggiori per la quantita dei vascelli, che si fabricano in quell’ 
isola.
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«ότι δταν γεννιέται ένας άπό τις τάξεις αυτές στις πόλεις γεννιέται ένας 
ναυτικός 7β».

'Ο Moresini 77 αναφέρει στα 1629 δτι τό τεχνικό προσωπικό τοϋ 
ναυπηγείου τοΰ Χάνδακα κάνει την πρόταση νά ναυπηγή κάθε χρόνο 
μια γαλέρα (galea, galea suttil, «κάτεργο» = πολεμικό πλοίο), η ένα 
γαλιόνι (galeone, galea grossa, «χοντρό κάτεργο» = εμπορικό 
πλοίο)78. Ό προβλεπτής συνηγορεί για την αποδοχή τοΰ δευτέρου, λέ
γοντας δτι «ό τόπος έχει μεγάλη κλίση στη θάλασσα», (ΐΐ paese e incli- 
natissimo alia navigazione) και επιθυμεί τήν κατασκευή εμπο
ρικών πλοίων. Άπό τον ίδιο μαθαίνομε τον τρόπο, μέ τον όποιο 
περνούν τά ναυπηγούμενα πλοία στα χέρια τών ιδιωτών. Άφοΰ κατα
σκευαστούν (άπό μισθωτούς ντόπιους τεχνίτες καί μέ υλικά, πού έρ
χονται άπό τή Βενετία), προσφέρονται στούς αγοραστές μέ εγγύηση 
καί αυτοί τά εξοφλούν μέ δόσεις. 'Η δυνατότητα νά αποκτούν κρητι- 
κοί ιδιώτες κάθε χρόνο ένα πλοίο δείχνει βέβαια μιά ακμαία τάξη 
πλοιοκτητών. Δέν υπάρχει καμμιά ένδειξη δτι οί "Ελληνες αποκλείον
ται άπό τις αγορές. Αντίθετα paese στή γλώσσα τών εκθέσεων ση
μαίνει τό ντόπιο στοιχείο καί είδαμε πιο πάνω νά συνδέεται ρητά ή 
ναυτιλιακή δραστηριότητα τού στοιχείου αυτού μέ τή λειτουργία τών 
κρητικών ναυπηγείων.

Σωστότερα, νομίζω, άπό τον Ξανθουδίδη είδαν τήν εμπορική καί 
ναυτική ακμή τής κρητικής κοινωνίας σ’ αυτή τήν περίοδο ό W. Mil
ler79, ό Ν. Σταυράκης80, ό καθηγ. I. Καλιτσουνάκης 8‘, καί ακόμη ό 
Ψιλάκης 82 *.

"Ενα άλλο στάδιο ένεργείας ήταν γιά τό αστικό ελληνικό στοιχείο 
τής Κρήτης ό δανεισμός χρημάτων, στον όποιο, όπως καί στις εξαγω
γές, συναγωνίζεται τούς Εβραίους άπό τό ΙΕ' αιώνα8*, καί επίσης

7") Μ ν η μ ε ί α, I, σελ. 23 : Questi navigano in tempo di pace nella 
Soria, in Alessandria, in Const-li in Archipelago et in altri luogi della 
Turchia con ogni sorte di vasseli et di barche.

”) Μνημεία, II, σελ. 62 - 64.
is) Πβ. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata, I, σελ, 

209 · 10 καί 215, οπού εικόνα πολεμικής γαλέρας.
,J) Essays, σελ. 197 - 8.
80) Στατιστική τοΰ πληθυσμού τής Κρήτης, 1890, σελ. 139 : «ή ναυτική ω

σαύτως εμπορία μεγάλην λαβοΰσα έπίδοσιν συνειέλεσεν είς τό νά άποκτήσωσι 
πολλοί τών ιθαγενών περιουσίας άξιολόγους».

si) νΕνθ’ άνωτ.
821 'Ιστορία τής Κρήτης, Παράρτ. Β' μέρους, σελ. 81.
ss) Ή πληροφορία προέρχεται άπό τήν κριτική τής μελέτης τοϋ Starr, 

Jewish Life in Crete, στά «Κρητικά Χρονικά», Δ", σελ. 367.
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ωρισμένες ακμαίες βιοτεχνίες, όπως ή κατασκευή βαρελιών για τή με
γάλη εξαγωγή τοΰ κρασιού καί τοΰ λαδιού84 85 * 87, ή μεταξουργία, ή βυρσο
δεψία, οί βιοτεχνίες τών βαφικών υλών, τοΰ κεριού, και τής ξυλογλυ
πτικής, που τά προϊόντα τους εξάγονται σέ σημαντική κλίμακα8ί. Στις 
βιοτεχνίες αυτές εργάζεται ό κυρίως «λαός» (plebe), ενώ ένα άλλο 
τμήμα του αποτελεί, δπως είδαμε, τά πληρώματα τών πλοίων.

Ή μικρή αυτή αστική κοινωνία γνώρισε στήν τελευταία πιρίοδο 
τής βενετοκρατίας μια οικονομική ακμή, αρκετή για να ωφεληθούν δλα 
τά συνθετικά της στοιχεία. Ή Κρήτη είναι ή μόνη ελληνική χώρα, 
πού ανέπτυξε σ’ αυτή τήν εποχή ένα εμπόριο έξαγωγικό σέ μεγάλη κλί
μακα καί δχι απλά διαμετακομιστικό, δπως τδ εμπόριο τού μεσαιωνι
κού κόσμου. 'Ο Gerland είναι εκείνος, πού είδε τή μεταβολή, πού 
χωρίζει στα δυο τήν οικονομική ιστορία τής Κρήτης, καί μίλησε για 
μια «Anderung des ganzen Wirtschaftsystems», για τήν «Einfiih- 
rung eines neuen Productionszweiges, durch den es gelang die 
schlummernden Krafte der Insel zu wecken und die Bewohner 
einem ungeahnten Wohlstand entgegenzufiihren»88. Τήν αλλαγή 
αύτή τή συνδέει ό Gerland μέ τή γενική ύψωση τοΰ βιωτικού επιπέ
δου καί τήν ένταση τής εμπορικής δραστηριότητας στο ΙΕ’ αιώνα σ’ 
ολόκληρη τήν Ευρώπη, καί σ’ αυτήν αποδίδει τήν ειρήνευση, πού ακο
λουθεί τις αιματηρές κρητικές επαναστάσεις τού ΙΓ' καί ΙΔ' αιώνα. 
Ή αλλαγή, σύμφωνα μέ τον Gerland, συνίσταται στο ότι προϊόντα 
μικρής ως τότε σημασίας έγιναν ξαφνικά κυρία είδη εξαγωγής8'.

Στούς δύο πρώτους αιώνες τής βενετοκρατίας, ή Κρήτη είναι χώ
ρα κυρίως σιτοπαραγωγική" δμαις καί σ’ αυτό τό διάστημα κερδίζουν 
όλοένσ έδαφος τά μελλοντικά κύρια προϊόντα88. Στό ΙΕ' αιώνα γίνε-

*4) Ξανθουδίδης, Ενετοκρατία, σελ. 166.
85) Πβ τούς καταλόγους τοΰ Paxi, ΕΕΚΣ Γ', σελ. 391.
S8) Kreta als venetianische Kolonie, Historisches Jahrbuch, XX, 

1899, σελ. 19 έξ.
87) *0 Gerland επιμένει πολύ στήν εισαγωγή τοΰ ζαχαροκάλαμου στήν 

Κρήτη, πού όμως έμεινε πάντα δευτερεΰον είδος’ γι’ αυτό δέν είναι σωστή ή 
υπόθεσή του, αΰτ. σελ. 21, δτι στήν αρχή τοΰ ΙΣΤ' αίώνα ή Κρήτη ξεπέ
φτει οικονομικά, επειδή δέ μποροΰσε νά συναγωνισθή τή ζάχαρη τής Μαδέρας 
καί τής ’Αμερικής. Τό ίδιο καί ή προσπάθειά του νά μεταφέρη τήν είκόνα 
τής παρακμής τοΰ βενετικοΰ κράτους στό ΙΖ' αίώνα στήν κρητική οικονομική 
ζωή τής ίδιας εποχής δέ φαίνεται γερά βασισμένη.

S8) Οί παραγωγοί - τιμαριοΰχοι προσπαθούν νά εκτοπίσουν τά ξένο προϊόν 
τα άπό τήν ίδια τήν κρητική αγορά, μέ τήν απαγόρευση ή τή βαρειά φορολο
γία τοΰ είσαγόμενου κρασιού, Σ π. Θεοτόκης, Εισαγωγή εις τήν έρευναν 
τών μνημείων τής Ιστορίας τοΰ Έλληνισμοΰ, 1926, σελ. 40, 43.
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τ«ι ήδη μεγάλη εξαγωγή κρασιών, πού έρχονται και τά παίρνουν 
«πλοία άπ’ δλα τά μέρη τού κόσμου» όπως μάς πληροφορεί ό περιη
γητής Buondelmonti". Τό ΙΣΤ' αιώνα τά κρητικά κρασιά εξάγονται 
στή Γερμανία, Γαλλία, Βοημία, ’Αγγλία, Πορτογαλλία, Κωνσταντι
νούπολη, Μαύρη Θάλασσα, ’Αλεξάνδρεια" στήν τελευταία αύτή πόλη 
«δεν ξοδεύονται άλλα κρασιά παρά μόνο κρητικά» ".

'Ο Knolles στα 1603 γράφει δτι ή Κρήτη είναι «now most fa
mous through a great part of the world for the good raalme- 
s ey, which there growth, and is from thence in great abundance 
sent into many farre countries», Ή ρητή μαρτυρία αύτή όπως κα'ι 
ή ανάλογη μαρτυρία τοϋ Belon καί τό γεγονός δτι οι Πορτογάλλοι 
στα 1421 μεταφύτεψαν στή Μαδέρα κλήματα «μαλβαζίας» από τήν 
Κρήτη'* 1, πείθουν δτι μαλβαζία αύτή τήν εποχή ονομάζεται ένα κρασί 
κρητικύ, πού από μια σύγχυση συνδέθηκε μέ τή Μονεμβασία (Mal- 
vasia) ”.

Μιαν ιδέα για τό ρόλο, πού παίζει ή Κρήτη στήν εμπορική κίνηση 
τής Αύσης καί τής ’Ανατολής ήδη στις αρχές τοϋ ΙΣΤ' αιώνα μάς δί
νει τό Βενετικό εμπορικό βιβλίο τοϋ Paxi, σύμφωνα μέ τό όποιο οί 
δύο κύριες κρητικές πόλεις, ό Χάνδακας καί τά Χανιά ανταλλάσσουν 
προϊόντα μέ τό Lanzano, τή Δαμιέττα, τή Βενετία, τήν Καινσταντι 
νούπολη, τήν Τρίπολη, τήν Τύνιδα, τήν ’Αλεξάνδρεια, τήν Κέρκυρα, 
τό Βασίλειο τής Νεαπόλεως, τήν Πούλια93.

Άπό τήν πρώτη αύτή περίοδο τών μεγάλων κρητικών εξαγωγών 
τό λάδι απουσιάζει. Ό Buondelmonti (βλ. άνωτ.) λέει ρητά δτι δέν 
υπάρχουν ελαιώνες στήν Κρήτη, καί μ’ αύτό συμφωνούν οί κατάλογοι 
τών εξαγομένων κρητικών προϊόντων τοϋ Paxi, πού δε μιλούν γιά 
εξαγωγή, παρά για είσαγωγή λαδιών άπό τήν Τρίπολη, τήν Τύνιδα

*9) Cornelius, Creta Sacra, I, σελ. 9.
90) Pash ley, Travels in Crete, II, σελ. 53 - 56 Κατά to Foscarini 

εξάγονται εξήντα χιλιάδες βαρέλια (botte) τό χρόνο, αύτ., σημ. 34. Οί αριθ
μοί, πού δίνει ό Ξανθουδίδης, γιά τις εξαγόμενες ποσότητες τών είδών> 
'Ενετοκρατία, σελ. 165, 166, δέν είναι σωστοί.

Β1) Αύτ., σελ. 53 ή πληροφορία τού Belon, σελ. 54. σημ. 42' τό χωρίο 
τού Knolles, αύτ., σελ 56. Πβ καί τή γερμανική «Κοσμογραφία» τοϋ 1628,
I. Καλιτσουνάκης, ΕΕΚΣ, Α", σελ. 356.

**) Σωστή είναι ή σύνδεση τοΰ κρασιού malvasia, malvoisie, malmesey, 
μέ τό γνωστό καί σήμερα μαλεβιξίότικο κρασί τής Κρήτης άπό τόν 
Ξηρουχάκη, ΕΕΚΣ, Γ' σελ. 242.

9·) ΕΕΚΣ, Γ', σελ. 241 - 296 Τά κρητικά προϊόντα πού αναφέρει 6 Paxi 
είναι κρασί, κερί; μέλι, τυρί, μετάξι, όπωρικά, βαφικές ύλες, μπαμπάκι, σκα
λιστές κασέλες.
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και την Κέρκυρα**. Αργότερα γίνεται μεγάλη πρόοδος και σ’ αυτό 
τον τομέα. 'Ο Mocenigo καί ό Quirini μιλοϋν για τή μεγάλη αφθο
νία τοϋ είδους9* * καί Moresini στα 1629 ανεβάζει τό εξαγόμενο λάδι 
σε τεράστιες ποσότητες 9S“ καί περιγράφει μέ ζωηρότητα την εντατική 
εξαγωγή (vasselli intieri) των άλλων ειδών 96. ’Από τις πιο σημαντι
κές ενδείξεις για τήν ένταση τής εμπορικής κίνησης, καί τον προοδευ- 
μένο χαρακτήρα τής κρητικής οικονομίας σ’ αυτή τήν εποχή είναι ή 
ανησυχαστική για τούς προβλεπτές έξάπλωση τής καλλιέργειας ενός εί
δους είς βάρος άλλου9'.

Στή ζωηρή αυτή εμπορική κίνηση ήρθε νά προστεθή τις τελευ
ταίες δεκαετίες τοϋ ΙΣΤ' αιώνα ό βενετοτουρκικός πόλεμος τοϋ 1569- 
1573 (πού τελείωσε μέ τό οριστικό χάσιμο τής Κύπρου καί τήν άκαρ
πη ναυτική νίκη στή Ναύπακτο), καί ή από τότε διάθεση μεγάλων 
ποσών από τή Βενετία για οχυρωματικά έργα καί για κάθε άλλη πο
λεμική ετοιμασία στήν Κρήτη, όπως καί ή εγκατάσταση σημαντικών 
στρατιωτικών δυνάμεων σ’ αυτήν. 'Ο Mocenigo στα 1589, λέει δτι ή 
αύξηση τών στρατιωτικών δυνάμεων στήν Κρήτη κατά τον πόλεμο είχε 
ως αποτέλεσμα τήν ύψωση τών τιμών ό'λων τών ειδών καί τήν ολο
κληρωτική κατανάλωση προϊόντων πού πριν δέν εύρισκαν αγοραστές. 
Μ* αυτόν τον τρόπο «σχεδόν ό'λοι οί εΰγενείς καί μερικοί από τούς 
άλλους (τούς αστούς) έγιναν εύποροι καί πολλοί από αυτούς πλουσιώ- 
τατοι». Χαρακτηριστικά αναφέρει τή μεγάλη πολυτέλεια, πού περι
βάλλει τήν ιδιωτική ζωή τών πλουσίων σ’ αυτή τήν εποχή καί πού 
δέν είχε παρατηρηθή πριν από τον πόλεμο98. Τήν εύρωστία, πού γνώ
ρισε ή Κρήτη μετά τήν ναυμαχία τής Ναυπάκτου παρατήρησε καί ό 
Ν. Τωμαδάκης καί συνδύασε μ’ αυτήν τήν ακμή τοϋ πολιτισμού **.

·*) Αϋτ., σελ. 281, 289. Στα 1356 είχε άπαγορευθή ή εξαγωγή τού είδους 
αυτού επειδή δέν άρκοΰσε ή παραγόμενη ποσότητα, Σ π. Θεοτόκης, ένθ’ 
άνωτ., σελ. 46.

9S) Μνημεία, I, σελ. 148, Quirini, Relazione, σελ. 21.
“α) Nelle buone annate si puo estrazer cinquecento niille raistaccbi 

d’ oglio, Μνημεία, II, σελ. 103. Γιά τήν αντιστοιχία μέ τά σημερινά μέ
τρα, Ξανθουδίδης, ένθ’ άνωτ., σελ. 165.

*β) Μαλβάζια, μοσχάτα, τυρί, σταφίδα, μέλι, βαφικές ύλες, Μνημεία, 
II, σελ. 104. Περισσότερα άπό σαράντα πλοία φορτώνουν κάθε χρόνο στήν 
Κρήτη διάφορα προϊόντα μόνο γιά τή Βενετία, αύτ., σελ. 133 - 4.

9’) Τό φαινόμενο αυτό πού χαρακτηρίζει τήν οικονομία τής τελευταίας βε 
νετοκρατίας στήν Κρήτη δέν τό πρόσεξε ό Gerland, άντίθετα πράς τόν Ξάν
θο υ δ ί δ η, 'Ενετοκρατία, σελ. 165 - 6. Πβ. Mocenigo, Μνημεία, I, σελ. 185.

*■) Μνημεία, I, σελ. 207.
9·) «Έλλην. Δημιουργία», 131, σελ. 75 (’Ανατύπωση άπό τήν Άγγλο ελ

ληνική ’Επιθεώρηση, 1, 8ο, σελ. 19 έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:57 EEST - 54.161.213.156



*Η κρητική λογοτεχνία καί ή εποχή της 103

Μέ την τουρκική κατάκτηση ή ζωή στήν Κρήτη αλλάζει ριζικά. Ή 
εικόνα τής ακμαίας κρητικής κοινωνίας, πού περιγράψαμε πιο πάνω 
εξαφανίζεται. Ή εμπορική ζωή μαραίνεται, τό νησί ξαναγυρίζει σέ 
μια κλειστή αγροτική οικονομία, τά πλούσια αστικά κέντρα παρακμά
ζουν. ’Αργότερα γίνεται πάλι εξαγωγή λαδιών, σέ μικρότερη όμως κλί
μακα' τό κρητικό κρασί χάνει οριστικά τήν παλιά δόξα του. Στις αρχές 
τοΰ ΙΗ' αιώνα ό Tournefort γράφει · Candie est la carcasse d’une 
grande ville, bien peuplee du temps des venitiens, marchande, 
riche et tres forte ,0°. Γενικά υπάρχει κάποια αναλογία σ’ αυτή τήν 
ανάπτυξη ανθηρού αστικού βίου στήν τελευταία βενετοκρατία σιήν 
Κρήτη καί στήν ανάλογη ανάπτυξη, πού παρατηρήθηκε στήν όψιμη 
τουρκοκρατία σέ άλλες ελληνικές περιοχές.

Ή παρέκβαση γύρω από τις οικονομικές συνθήκες ήταν απαραίτη
τη, γιά νά όλοκληρωθή ή εικόνα τής εποχής και τής κοινωνίας, μέσα 
στήν οποία γεννήθηκε ή κρητική λογοτεχνία. Είναι εντελώς βέβαιο 
ότι στήν τελευταία περίοδο τής βενετοκρατίας τό ελληνικό στοιχείο τών 
κρητικών πόλεων, αποκλεισμένο απόλυτα από τήν πολιτική ζωή, είχε 
βρει μέ τήν έμφυτη ευστροφία και έπιχειρηματικότητά του πεδίο ένερ- 
γείας στήν οικονομική ζωή, μετέχοντας ισότιμα μέ τούς ξένους στο 
εμπόριο. Τό στοιχείο αυτό μέ τήν εύρωστία και τήν αριθμητική υπε
ροχή του έδωσε τον τόνο στήν κρητική κοινωνία τής εποχής, μεταβάλ- 
λοντάς την σέ κοινωνία ουσιαστικά ελληνική.

Ό έξελληνισμός τού βενετικού στοιχείου στήν Κρήτη αποτελεί μιά 
πραγματικότητα, πού δέ μπορούμε νά τήν άγνοήσωμε. Βενετία καί 
βενετική φεουδαρχία τής Κρήτης είναι δυο πράγματα χωριστά. Ή 
Βενετία ήταν μιά αριστοκρατία εμπόρων, πού έγκατέστησε τό φεουδα- 
λικό σύστημα στήν κτήση της,γιά νά τήν εξασφάλιση στρατιωτικά από 
τό ελληνικό στοιχείο, όμως οί σχέσεις άποίκων καί Βενετίας νωρίς πή
ραν τή μορφή τού ανταγωνισμού διαφορετικών συμφερόντων. Ιστο
ρικοί συνέκριναν τις άποχωριστικές τάσεις τών Βενετών τής Κρήτης 
μέ τήν αποσκίρτηση τών βρεττανικών αποικιών κατά τούςνέους χρόνους. 
Ή αποξένωση τών άποίκων από τή Μητρόπολη, πού συνδυαζόταν μέ 
τήν όλο καί πιο βαθειά αφομοίωσή τους από τό ελληνικό περιβάλλον, 
μέσα στο όποιο ζούσαν στήν Κρήτη, πήρε συνειδητά κρητικό καί άν- 
τιβενετικό χαρακτήρα στήν επανάσταση τοΰ 1363, πού κήρυξε τή Δη
μοκρατία τού 'Αγίου Τίτου, αλλάζοντας τον πατροπαράδοτο προστάτη 
τής Βενετίας μέ τον πολιούχο τού Χάνδακα. 'Ωρισμένοι Βενετοί είχαν 
τότε επίσημα δεχτή τό ορθόδοξο δόγμα,0*.

ιοο) Relation d’ un voyage du Levant, 1717, I, σελ. 39.
,01) ΞανΦουδίδης, Ενετοκρατία, σελ. 88 εξ., 93.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:57 EEST - 54.161.213.156



104 Στυλιανού ’Αλεξίου

ΟΙ εκθέσεις των προβλεπτών και συνδίκων τό ΙΣΤ' καί ΙΖ' αίω- 
να επιβεβαιώνουν τον εξελληνισμό τοΰ μεγαλύτερου μέρους τοϋ εγκα
τεστημένου οτήν Κρήτη βενετικού στοιχείου, μέ την έννοια τής αλλα
γής τής γλώσσας, τού δόγματος, και των ηθών. «L,a colonia in mag- 
gior parte e fatta greca», λέει ό Foscarini, «. . . hanno del tutto 
perso la cognitione et intelligentia della lingua italiana» 10S. Ό 
Garzoni γράφει δτι τόσο έχει παλιώσει ή ιταλική καταγωγή τών εΰ- 
γενών, βενετών και κρητικών, ώστε κι αυτοί (δπως οι αστοί καί δ 
λαός) «μπορούν νά ονομαστούν Έλληνες»10".

Ό Mocenigo * 104 αποδίδει τον εξελληνισμό τού βενετικού στοιχείου 
στις έλληνίδες, πού επέβαλαν στους συζύγους τή γλώσσα καί τό δόγμα 
τους. Παλαιότκρα είχε γράψει ό Αποστολής, μιλώντας ώς παπικός, 
δτι είναι σχισματικοί (δηλ. ορθόδοξοι) «πάντες οι Ιν ifj Κρήιγ) σχε
δόν» 105. Στήν εποχή πού μάς ενδιαφέρει, ή κρητική κοινωνία παρου 
σιάζεται σχεδόν ενιαία ορθόδοξη, καί αντιδρά έντονα στα κηρύγματα 
τής παπικής προπαγάνδας108. Μια μικρή καθολική μειοψηφία μέσα σ’ 
αυτή τήν ορθόδοξη κοινωνία ιιποτελούν οί Βενετοί εΰγενεΐς, πού 
αναγκάζονται ν’ ακολουθούν τό λατινικό δόγμα μέ τήν απειλή τής 
έκπτωσης από τήν ευγένεια, κατά τήν κατηγορηματική μαρτυρία τού 
Mocenigo (βλ. άνωτ.). Είναι πιθανόν δτι ώρισμένοι βενετικοί οικοι 
πού διατηρήθηκαν ακμαίοι ώς τό τέλος, κράτησαν μαζί μέ τό λατινικό 
δόγμα καί τό συναίσθημα κάποιου δεσμού μέ τή Βενετία, ωστόσο ού
τε σ’ αυτή τήν περίπτωση δέ μπορούμε να μιλήσωμε για μιά βενε
τική συνείδηση τού βενετικού στοιχείου τής Κρήτης. "Υστερα από 
τή μακραίωνη εγκατάστασή τους στήν Κρήτη, ή συνείδησή τους είναι 
κυριώτατα κρητική. Βενετοκρητικοί δπως ό εκδότης τής Έρωφί- 
λης Γραδενίγος, πού συνοδεύουν επιδεικτικά τό δνομά τους μέ τό

,0*) Zinkeisen, ενθ’ άνωτ., IV, σελ. 658, σημ. 2.
ι°9) Ξηρουχάκης, "Η Βενετοκραιουμένη Ανατολή, σελ. 251. Ή λέξη 

greci έχει φανερά έδώ καί εθνική σημασία, καί δχι απλά θρησκευτική μέ τήν 
έννοια τοΰ δρθόδοξου. Πολύ πιό επιφανειακός υπήρξε ό έξελληνισμός τών 
Φράγκων τής Πελοποννήσου.

104) Μνημεία, I, σελ. 13.
,05) «Κρητικά Χρονικά», Ε', σελ. 259.
ι°β) Eva Tea, Saggio sulla storia religiosa di Candia, Atti del R. 

1st. Ven. di Scienze, 1912 - 13, LXXII, σελ. 1380 έξ.Ώς ποιο σημείο ή ορ
θοδοξία ταυτιζόταν μέ τό εθνικό φρόνημα φαίνεται άπό τά λεγάμενα τοΰ Fo
scarini δτι ευχαρίστως θά έβλεπαν οί "Ελληνες νά τούς διοική όρθόδοξος ήγε- 
μών, αντί τοϋ καθολικού Δόγη, βλ. "Εκθεση τού 1588 γιά τόν ελληνικό κλή
ρο δημοσιευμένη άπό τόν Ξηρουχάκη, «Κρητικοί Μελέιαι», Α', (1933), 
σελ. 292.
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«Κρητικός» είναι βέβαια πολύ περισσότερο “Ελληνες παρά Βενετοί.
’Ακόμη βαθύτερος υπήρξε ό εξελληνισμός των μή Ελλήνων «κρη· 

τικών ευγενίαν», πού καταγόμενοι κυρίως από παλιούς «αστούς» τής 
Βενετίας δεν συνδέονται με τούς αρχοντικούς οίκους της. 'Ο Venier 
στα 1610 φαίνεται να θεωρή την τάξη αυτή συνολικά σαν ξένη προς 
τή Βενετία καί μάλιστα επικίνδυνη για τη βενετική διοίκηση* 10'.

Λίγο πριν από τήν τουρκική επίθεση κατά τής Κρήτης ή άπογρα 
φή τοΰ πλΐ|θυσμοΰ μάς δίνει γιά τούς κατοίκους τών πόλεων τήν ακό
λουθη εικόνα. Όγδοήντα δυο οικογένειες είναι οι «βεν.-:τοί εύγενεΐς» 
(εξελληνισμένοι στή γλώσσα καί τά ήθη, αλλά λατϊνοι στο δόγμα καί 
μέ τήν ανάμνηση τής παλιά., τους καταγωγής), εκατόν ενενήντα οκτώ 
είναι οί «κρητικοΐ εύγενεΐς» (εντελώς εξελληνισμένοι και σέ μεγάλο πο
σοστό ελληνες), κα! τριακόσιες όγδοήντα επτά είναι οί «αστοί» (έ'λλη 
νες)los. Ελληνικός είναι καί ό πολύ περισσότερος «λαός». Οί ξένοι 
έμποροι (mercanti), μόνο εξήντα έξι, αποτελούν μειοψηφία, καί πι- 
θανώτατα δέ ζοϋν μέσα στον κύκλο τής κρητικής κοινωνίας. Το ίδιο 
πρέπει ασφαλώς νά πούμε γιά τούς 'Εβραίους καί γιά τοίις ξένους 
μισθοφόρους στρατιώτες πού τά τελευταία χρόνια γεμίζουν τήν πό
λη,10. “Υστερα άπ’ αυτά είναι φανερό δτι ή κρητική κοινωνία στήν 
τελευταία βενετοκρατία δεν ήταν «όχλος συμμιγής» ul, αλλά κοινωνία, 
στήν οποία υπερείχε απόλυτα τό ελληνικό στοιχείο.

Το ελληνικό στοιχείο στήν Κρήτη, μάλιστα τό συνειδητό καί πνευ
ματικό, δυνάμωσε σημαντικά καί από τό προσφυγικό ρεύμα, πού ση
μειώθηκε από τις ελληνικές χώρες, πού έπαιρναν οί Τούρκοι, προς τήν 
Κρήτη. “Ετσι ήρθαν εδώ ό'χι λίγοι ελληνες από τήν Πόλη, τήν Κύπρο 
καί τήν Πελοπόννησο. Είναι κι αυτό ιιιά από τις αιτίες τής ακμής 
τού ελληνικού στοιχείου στήν Κρήτη τό ΙΣΤ' καί ΙΖ' αιώνα.

·07) «Κρητικά Χρονικά», Δ', σελ. 317. ’Ανησυχεί γιά τήν αριθμητική τους 
υπεροχή. "Οπως δείχνει ό κατάλογος τοΰ χρονικού Trivan, στους «κρητικούς 
εύγενεΐς» είχαν ύπαχθή καί πολλοί "Ελληνες πρόσφυγες άπό τις τουρκοκρατού
μενες χώρες.

10·) «Κρητικά Χρονικά», Γ', σελ. 36 - 7.
10°) Είναι άξιοπρόσεχτο τό δτι παράλληλα μέ τό ελληνικό στοιχείο γνώρι

σαν καί οί 'Εβραίοι μιά σημαντική πνευματική ακμή στό Χάνδακα, απέκτησαν 
έκεΐ μιά ραββινική ακαδημία, καί μερικές άπό τις μεγαλύτερες πνευματικές 
εβραϊκές προσωπικότητες άπό τό ΙΔ' ως τό ΙΣΤ' αιώνα είναι 'Εβραίοι τής 
Κρήτης, «Κρητικά Χρονικά», Δ', σελ. 368.

1,°) Φυσικά δέν πρέπει ν’άποδοθή σ’αύτούς ή άθυροστομία τοΰ «Φορτόυ- 
νάτου», Ξανθουδίδης, εισαγωγή τοΰ έργου, σελ. 13. Είναι άλλωστε απί
θανο δτι μπορούσαν νά παρακολουθούν τό ελληνικό θέατρο.

“*) Ξανθουδίδης, Χάνδαξ - Ηράκλειον, σελ. 50.
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“Ενα μικρό τμήμα αυτής τής ακμαίας και έντονα ελληνικής κοινω
νίας αποτελούν στις κρητικές πόλεις οί διανοούμενοι. ’Ανήκουν στους 
«αστούς» καί κάποτε στην «κρητική ευγένεια». Είναι δικηγόροι («ρή
τορες»), γιατροί, διδάσκαλοι, άγιογράφοΓ ξέρουν ιταλικά (όπως ώς 
χθες ακόμη ή ανώτερη ελληνική τάξη στα Επτάνησα) 112 * * 115 * * καί κάποτε 
λατινικά' κάποτε καί αρχαία ελληνικά (γιατρός Πικρός). Σπουδάζουν 
στην ’Ιταλία. Συνδέονται στενά με τον ανώτερο ελληνικό κλήρο. Αυτό 
είναι τό περιβάλλον ποιητών, δπως ό Χορτάτζης, πού αφιερώνει τό 
έργο του στο δικηγόρο καί «εύγενή κρητικό» Μόρμορη 118 καί πού έχει 
ανεψιούς ένα όνομαστό γιατρό καί ένα δνομαστό Μητροπολίτη “4. 'Ο 
ίδιος είναι πιθανώτατα «κρητιεός εύγενής», αφού ή οικογένεια τών 
Χορτάτζηδων τού Ρέθυμνου ανήκει στους nobili cretensi τού Ρέθυ
μνου Είναι πιθανό ότι καί ό Κορνάρος ήταν «εύγενής κρητι- 
κός»“β. Μιά ζωντανή εικόνα τοϋ μέρους αυτού τής κρητικής κοινω
νίας τής όψιμης βενετοκρατίας δίνει ό Μπουειαλής στή «Φιλονεικία 
τού Χάνδακος καί τού Ρέθυμνου» όπου εκδηλώνεται δ ανταγωνι
σμός τών δύο πόλεων στο διανοητικό πεδίο.

Χαρακτηριστικό γιά τήν καθολικότητα τής πνευματικής ακμής στήν 
Κρήτη τού ΙΖ' αιώνα, γιά τήν καλλιέργεια τής ίδιας τής κρητικής κοι
νωνίας καί όχι ώρισμένων ατόμων, είναι, όπως παρατήρησε ό Ma- 
vrogordato119 τό ρίζωμα στήν Κρήτη ενός λογοτεχνικού είδους, όπως 
τό θέατρο, πού δέ μπορεί ν’ άνθιση χωρίς τή συμμετοχή καί τήν αν
ταπόκριση ενός μέρους τής κοινωνίας. Φυσικά κανείς δέ μπορεί νά 
υποστήριξή ότι τό θέατρο τό «δημιούργησε» ή κρητική κοινωνία. “Ο
μως μεταφυτεύτηκε σ’ αυτήν, όταν ήταν ώριμο νά τό δεχτή “9. Ή έ-

“,) Μπορούμε ακόμη νά καταλάβωμε καλύτερα τήν δυσκολία τών κρητι- 
κών στήν ελληνική ορθογραφία καί στήν ελληνική γραφή, άν θυμηθούμε τό 
Χολωμό.

1ι*) Ξανθουδίδης, "Ενετοκρατία, σελ. 148 καί σημ. 1.
1 “) Ξανθουδίδης, Έρωφίλη, σελ. γ*.
115) Άπογραφή χρονικού Trivan, «Κρητικά Χρονικά», Γ', σελ. 56.
ιι«) Ξανθουδίδης, μεγ. εκδ. Έρωτοκρίτου, σελ. L,XV.
,ι’) Κρητικός Πόλεμος, σελ. 583 έξ.
11β) J. Η. S-, XLVIII (1928), σελ. 77 - 8. Γιά τόν γενικό χαρακτήρα 

τού φαινομένου πβ. καί G e rl a n d, Noblesse cretoise, σελ. 75 - 6, όπου το
νίζεται κυρίως ό ρόλος τών αρχοντικών ελληνικών οικογενειών τής Κρήτης 
στήν καλλιέργεια τών γραμμάτων καί τών τεχνών, καί γνώμη τού Έ σ σ ε- 
λιγκ, Histoire de la litter. Grecque moderne, trad. N. Pernot, 1924, σελ. 
30. ‘Επίσης Μ. X α τ ζι δ ά κ η ς, «Κρητικά Χρονικά», Δ', σελ. 393.

*19) Οί συγκρίσεις άναμεσα στόν κρητικό θεατή τού κρητικού θεάτρου στό 
ΙΖ' αιώνα, καί τόν “Άγγλο θεατή τού Σαιξπήρου, πού επιχειρεί ό καθηγητής
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παφή μέ τή Δύση δεν αρκεί βέβαια για να εξήγηση τη λογοτεχνική 
αυτή άνθιση, γιατί ή επαφή αυτή υπήρξε και πριν και μετά τήν επο
χή τής κρητικής λογοτεχνίας (καί δχι μόνο στήν Κρήτη) χωρίς ανάλο
γο αποτέλεσμα.

Συνοψίζοντας καί συμπληρώνοντας τώρα τά συμπεράσματα τής ερ
γασίας μας μπορούμε νά υποστηρίξωμε τά εξής: φορέας τού πολιτι
σμού στήν τελευταία περίοδο τής βενετοκρατίας στήν Κρήτη είναι τά 
ανώτερα καί μεσαία στρώματα μιας ακμαίας αστικής κοινωνίας μέ έν
τονα ελληνικό χαρακτήρα120. ’Ανάλογη είναι ή προέλευση τής ώριμης 
κρητικής λογοτεχνίας, και ή εντύπωση, πού μπορεί νάχωμε σήμερα γιά 
το λαϊκό, αγροτικό ή ορεινό χαρακτήρα της είναι καθαρά υποκειμε
νική καί χωρίς βάση, ό'πως καί ή παράλληλη παλιά άποψη γιά τήν 
«αμάθεια» των ποιητών lsl, καί τήν «αφέλεια» και «ανακρίβεια» των 
έργαιν. (Φυσικά παράλληλα μέ τή λογοτεχνία αυτή εξακολούθησε ώς τό 
τέλος τής εποχής καί ή κατώτερη λαϊκή καί απλοϊκή παραγωγή, πού 
συνεχίζει τήν υστεροβυζαντινή παράδοση). "Οπως ή λογοτεχνία των ιε 
λευταίων βυζαντινών αιώνων καί τό «βυζαντινό μυθιστόρημα» άντι- * 12

Κ ρ ι α ρ α ς, «Κρητικά Χρονικά», Ζ' σβλ. 303 δέν έχουν νόημα, γιατί ούτε 
ποιοτικά μπορεί νά συγκριθή τό κρητικό θέατρο μέ τό Σαιξπήρο, (παρ’ όλες 
τις αναλογίες, πού οφείλονται ατά κοινά ιταλικά πρότυπα), ούτε ή κοινωνία ή 
κρηιική, μ’ όλη τήν ακμή της, μοιάζει μέ τήν αγγλική κοινωνία τοϋ καιρού 
τής ’Ελισάβετ, πού βάζει τά θεμέλια μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας.

12°) Ή συνείδησή της εκφράστηκε (ορισμένες φορές τόσο καθαρά, ώστε δέν 
έπρεπε νά θεωρηθή «άγιοπυίηση» τοϋ Κορνάρου ή άποψή μου ότι στον Έρω- 
τόκριτο έχομε ένα συνειδητά ελληνικό έργο. Χαρακτηριστικά γιά τό 
εθνικό φρόνημά τους είναι τά ποιήματα τού Πανδήμου καί έ'να ποίη
μα τοϋ Ιερώνυμου Κορνάρου, γραμμένο κι αυτό ιταλικά, όπου ό ποιητής προ
φητεύει τήν παλιγγενεσία τοϋ δούλου τότε στούς Τούρκους ”Εθνους, Σ ά θ α ς, 
Προλεγόμενα Κρητικού Θεάτρου, σελ. μβ' έξ. καί μη', σημ. 1. Είναι τό προ 
οίμιο των ιδεών, πού συναντούμε σ’ ολόκληρο τόν ’Ελληνισμό στό ΙΘ' αιώνα. 
“Ας σημειωθή ότι γιά τήν κατανόηση τοϋ χαρακτήρα τής κρητικής λογοτεχνίας 
χρήσιμη θά εΐνσι ή μελέτη καί έκδοση τών γραμμένων στα ιταλικά έργων τών 
κρητικών. Ή παραλληλία αύτή θυμίζει—τηρουμένων τών άναλογιώτ—καί πάλι 
τά ’Επτάνησα, (Σολωμός - Φώσκολος). Χρήσιμη θά είναι επίσης άπό τήν ίδια 
άποψη ή συστηματική έκδοση τών άρχαιογλώσσων έργων καί τών πεζών δημο
τικών έργων τών κρητικών.

|21) Αμόρφωτο θεωρούσαν άλλοτε καί τό Σολωμό, γιά τούς ίδιους περί, 
που λόγους, πού θεωρείται ακόμη αμόρφωτος ό Χορτάτζης καί ό Κορνάρος. 
Γιά τή μόρφωση τού Χορτάτζη ας προστεθή ή φανερή εξοικείωσή του μέ τή 
ρητορεία τής εποχής, πού τήν ακολουθεί συχνότατα μέ ποικίλα σχήματα λόγου 
ή μέ μιά αυστηρά σχηματική ανάπτυξη τών νοημάτων καί τών παραλλαγών 
τους, πβ. Έρωφίλη Β', 305 - 350. Γιά τή σκόπιμη «ανακρίβεια» καί τό πρό
βλημα τών «γνώσεων» τοΰ Κορνάρου, βλ. «Κρητικά Χρονικά», Σ'Γ', σελ. 354 έξ.
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στοίχε! σέ μιά ωρισμένη φάση τού μεσαιωνικού ελληνικού βίου κα'ι 
διαμορφώνεται μέ την επίδραση τής σύγχρονης της δυτικής λογοτε
χνίας (roman chevaleresque), έτσι καί ή κρητική λογοτεχνία τού τέ
λους τού ΙΣΤ' καί τού ΙΖ' αίώνα αντιστοιχεί σέ μιαν άλλη εξελιγμένη 
βαθμίδα ελληνικής ζαιής καί, κρατώντας πάντα τον ελληνικό χαρακτή· 
ρα της, διαμορφώνεται μέ την επίδραση των πνευματικών ρευμάτων 
τής Αναγέννησης καί τής όψιμης ’Αναγέννησης.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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