
Η ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΣΣΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΥΜΕΝΙΑ ΒΕΡΓΙΤΣΗ 
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΚΑΙ ΣΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Για τή 'Ρεθεμνιώτισσα σουλτάνα Giilnu§ (ca 1648—1715), την 
πρώτη ευνοούμενη τοϋ σουλτάνου Μεχμέτ Δ' (1648—1687) και αργό
τερα Βαλιδέ σουλτάνα (βασιλομητορι), πού τόσο φημίστηκε για την 
ομορφιά κα'ι την επιτηδειότητά της, έγραψαν ίσαμε σήμερα πολλοί, 
Ευρωπαίοι, Τούρκοι καί “Ελληνες1. Τό θέμα, ελκυστικό βέβαια καθώς

‘) Τις πρώτες πληροφορίες πού είναι στηριγμένες στις αυθεντικές πηγές 
μας τίς έδωκε, σκόρπιες όμως σέ διάφορα κεφάλαια τοΰ μνημειώδους έργου 
του, ό Γερμανός ιστορικός Joseph von Hammer, Geschichte des 
Osmanischen Reiches, giossentheils aus bisher unbeniitzten Handschrif- 
ten und Archiven, 2.te verbesserte Ausgabe, Pesth, τόμ. 3, 1835, σ. 550, 
586—587 , 806, 875, 894 κ. ά. Τή νεώτερη βιβλιογραφία τή βρίσκει κανείς στό 
άρθρο τοΰ εξαίρετου Γάλλου τουρκολόγου J. Deny, «Walide Sultan», στήν 
Encyclopedie de Γ Islam, τόμ. 4 (1934), σ. 1172—1178, όπου, στή «Liste des 
Sultanes meres», άπαριθμεΐται (άριθ. 15, σ· 1176) καί ή Giilnu§. ’Από τήν 
ελληνική βιβλιογραφία, ποΰ είναι άγνωστη βέβαια στους ξένους ερευνητές, ση
μειώνομε : Β. Ψιλάκης, Αί τρεις θυγατέρες τοΰ παπά Βορειά, «Έβδομάς», 
έτος Θ', άριθ. 8 (22 Φεβρουάριου 1892), σ. 1—2—Τοΰ ϊ δ ι ο υ, Ιστορία τής 
Κρήτης άπό τής άπωτάτης άρχαιότητος μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, έν Χα- 
νίοις, τόμ. Β', 1909, σ. 293—296 (πρβλ. καί σ. 288, σημ. 3, σ. 317 καί 322· ό 
Ψιλάκης αντλεί άπό τό Hammer, άλλα προσάγει πρώτος καί τό σχετικό ελλη
νικό δημοτικό τραγούδι).—Ν. Κ. Β , Μία Έλληνίς σουλτάνα. Ή ωραία Χριστια- 
νή τής 'Ρέθυμνου. «’Εκείνη ποΰ έπιε τήν δρόσον τών ρόδων», έφημερ. «’Ελεύ
θερον Βήμα» 16 ’Απριλίου 1938, άριθ. 5671, σ. 5 καί 19 ’Απριλίου 1938, άριθ* 
5674, σ. 5 (μέ δημοσίευση μιάς χαλκογραφίας καί μιάς ελαιογραφίας).— 
Νικολ. Σταυρινίδη, Ρεμπιά Γκιουλνούς, ή Ρεθυμνία Χριστιανή Σουλ
τάνα (μέ Ιπίτιτλο :) 1645. Οί Τοΰρκοι σιά Χανιά.—1646. ΟΙ Τούρκοι στό Ρέ
θυμνο.—10 Ρεθεμνιωτοποΰλες στό χαρέμι τοΰ Σουλτάν Ίμπραχίμ.—Τά Σκλα
βοπάζαρα.—Κιοσέμ Βαλιδέ.—Χασσεκή Σουλτάνα, Ρεμπιά Γκιουλνούς (τό εαρι
νό ροδόσταμο), έφημ. «Πατρίς» Ηρακλείου Κρήτης 27 Ιουνίου — 28_Σεπτεμ- 
βρίου 1950 (σειρά άρθρων σέ 80 συνέχειες). Τά άρθρα αύτά τοΰ καλοΰ τουρ
κομαθούς λογίου κ. Σταυρινίδη, παρ’ όλο πού προορίζονται γιά τό πλατύτερο 
κοινό καί γι’ αύτό δέν έχουν τήν κατάλληλη επιστημονική παρουσίαση—πρβλ 
ατελείς παραπομπές, εκτενείς παρεκβάσεις κλπ. — έχουν όμως τό πλεονέκτημα 
πώς χρησιμοποιούν όλη σχεδόν τή γνωστή βιβλιογραφία καί μάλιστα τήν απρό
σιτη ατούς περισσότερους τουρκική- οί πληροφορίες πού μάς δίδουν είναι ακρι
βείς καί σέ πολύ λίγα σημεία χρειάζονται, καθώς θά δούμε, διόρθωση ή συμ
πλήρωση). ’Από τήν τουρκική βιβλιογραφία, εκτός άπό τό γνωστό έργο τοΰ 
Ahmed Refik, Kadinlar Saltanati(Κωνσταντινούπολη, 1914—1924), άνα"
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ήταν, έδωκε πολλές φορές αφορμή σέ αναπτύξεις πού δέ συμβιβάζον
ταν πάντα μέ τήν ιστορική ακρίβεια.

Στή μελέτη αυτή δέν πρόκειται νά επιχειρήσουμε τή συστηματική 
βιογράφηση τής Κρητικιας αυτής σουλτάνας, τής δεύτερης Έλληνίδας 
σουλτάνας μετά τήν περίφημη Χιώτισσα σουλτάνα Kosem (f 1651)* 2 *. 
'Η δράση της μέσα στο χαρέμι τοΰ σουλτάνου ή σιό σεράγι πολύ λίγο 
βέβαια ενδιαφέρει τήν ελληνική ιστορική έρευνα. Εκείνο πού μάς εν
διαφέρει περισσότερο είναι ή κρητική της καταγωγή και ακόμη πιο 
πολύ τα τραγούδια πού ό ελληνικός λαός έπλασε γι’ αυτήν. Σκοπός 
μας είναι λοιπόν από τή μια μεριά νά δημοσιεύσωμε άγνωστες ευρω
παϊκές χαλκογραφίες της, πού μ«ς διασώζουν και τό ελληνικό βαφτι- 
στικό της όνομα, και από τήν άλλη νά έξετάσωμε συστηματικά τά ελλη
νικά δημοτικά τραγούδια πού άναφέρονται σ’ αυτήν και πού είναι εν
τελώς άγνωστα στούς ξένους ερευνητές8. Μέ τον τρόπο αυτό θά διευ- 
κρινιστή, καθώς θά δούμε, οριστικά καί τό γνήσιο ελληνικό ονοματε
πώνυμό της.

Α.'

Συνοψίζομε πρώτα τά κυριώτερα βιογραφικά τής 'Ρεθεμνιώτισσας 
σουλτάνας.

Ή Giilnus πρέπει νά γεννήθηκε γύρω στά 1643, αφού μαρτυρεί- 
ται πώς τό 1715, τή’’χρονιά πού πέθανε, ήταν 72 περίπου χρονών4. 
Αυτό άλλως τε συμβιβάζεται καί μέ τή μαρτυρία πώς από τό Μεχμέτ 
Δ', πού είναι γνωστό πώς γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1641 5 * *, ήταν 
λίγο μικρότερη στήν ηλικία®. ’Έτσι, δταν τό Νοέμβριο τού 1646 κυ- 
ριεύθηκε τό 'Ρέθεμνος τής Κρήτης από τούς Τούρκους, αυτή πρέπει

φέρεται από τό Ν. Σταυρινίδη («Πατρίς» 1 Αύγουστου 1950) καί ένα πρόσφα
το άρθρο τού Τούρκου Adnan Giz δημοσιευμένο σέ περιοδικό τής Κωνσταντι
νούπολης, τό Tarih Diinyasi, άριθ. 1, (1950) σ. 16.

2) Βλ. γι’ αυτήν τό άρθρο τοΰ καθηγητή Κ. Άμάντου, Ή Χιώτισοα 
σουλτάνα Kosem, «Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος» 1931, σ. 51—55 
(=Τοΰ ίδιου, Μικρά μελετήματα, Άθήναι, 1940, σ. 77—80).

") "Εχω υποχρέωση νά ευχαριστήσω θερμά κι’ άπ’ εδώ τούς δυό κορυ
φαίους Ευρωπαίους τουρκολόγους καθηγητές κ. κ. Paul Wittek καί Franz 
Babinger, ποϋ είχαν τήν ευγενική καλωσύνη ν’ απαντήσουν σέ σχετικά έρωτή- 
ματά μου, δ πρώτος μέ έπιστολή του τής 8-12-1949 καί ό δεύτερος μέ δική 
του τής 29-4-1951, δίδοντάς μου χρήσιμες βιβλιογραφικές πληροφορίες.

4) Βλ. παρακάτω, σημ. 27.
‘) Βλ. πρόχειρα τό άρθρο τοΰ J. Η. Kramers, Mohammed IV, στήν

Encyclopedic de 1’ Islam, τόμ. 3 (1936), σ. 706—707.
·) Βλ. τήν περικοπή από τήν έκθεση τοΰ G. Β, Donado πού παραθέτομε

παρακάτω σημ. 63.
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νά ήταν νήπιο τριών ή τεσσάρων ιιόλις χρόνων- θά ήταν πάντως βα
φτισμένη, αφού διάσωσε, καθώς θά δούμε, τό χριστιανικό της δ'νομα 
καί μετά τον έξισλαμισμό της. Πώς είχε πατρίδα τό 'Ρέθεμνος και 
πώς σκλαβώθηκε τότε, στην άλωσή του, αυτό τό μαρτυρούν πολλοί 
Ευρωπαίοι σύγχρονοι μέ την κατοπινή ακμή της : ό Γάλλος La Guil- 
letiere (=Guillet de Saint - Georges) \ ό Βενετός ιστοριογράφος 
τού Κρητικού Πολέμου Andrea Valiero8, ό Βενετός βάϊλος G. Β. 
Donado στην έκθεσή του τού 1684 9 καί άλλοι. ’Από την άλλη μεριά, 
ό Τούρκος ιστορικός Naima αναφέρει πώς δ καταχτητής τού 'Ρεθέ- 
μνου Γαζή Χουσειν έστειλε από χήν πόλη αυτή, μαζί μέ τό άγγελμα 
τής άλωσής της, γιά δώρο στο σουλτάνο στήν Κωνσταντινούπολη (δη
λαδή στον Ημπραΐμ) εκατό αιχμάλωτους, από τους οποίους οί δέκα 
ήταν καπετανέοι καί οί είκοσι άξιωματούχοι, καθώς καί δέκα σκλάβες 
κοπέλλες10. ”Αν ανάμεσα στις δέκα αυτές 'Ρεθεμνιωτοπούλες που δια- 
λέχτηκαν γιά τό σουλτανικό χαρέμι βρισκόταν καί ή μέλλουσα σουλτάνα, 
δέ μπορούμε νά τό ξέρωμε μέ βεβαιότητα, φαίνεται όμως αρκετά πιθανό".

’) Athenes ancienne et nouvelle et P estat present de P empire des 
Turcs, contenant la vie du sultan Mahomet IV. Le Ministere de Copro- 
gli Achmet Pacha, Grand Vizir. Ce qui s’ est passe dans le Camp des 
Turcs au Siege de Candie. Et plusieurs autres particularitez des Afiaires 
de la Porte. Avec le Plan de la Ville d’ Athenes, Par le Sr. de L a Guil- 
letiere, a Paris, 1675, a. 245 καί 378. Ή είδηση τής σ. 245 περιέχεται στήν 
περίφημη Apologie des Grecs modernes τοΰ ’Αθηναίου ίερομονάχσυ Δαμα
σκηνού, πού τήν έχει μεταφράσει καί ό Ά. Μ η λ ι α ρ ά κ η ς, Σχολεϊον έν Ά- 
θήναις καί απολογία Έλληνος λογίου ύπέρ τών Ελλήνων κατά τό έτος 1669, 
«Εστία», τόμ. 3 (1877), σ. 323—328 (βλ. σ. 327).

s) Historia della guerra di Candia di Andrea Valiero, Sena- 
tore Veneto, in Venetia, 1679, σ. 596—597.

9) Βλ. παρακάτω, σημ. 63.
,0) Βλ. J. Hammer, δ. π., σ. 287· τό χωρίο τοΰ Naima τό παραθέτει 

μεταφρασμένο ελληνικά ό Ν. Σ τ α υ ρ ι ν ί δ η ς, δ. π., «Πατρίς» Ηρακλείου 
28 ’Ιουνίου 1950 (άριθ. 2). Γιά αιχμαλωσία γυναικών τοΰ 'Ρεθέμνου κατά τήν 
άλωσή του μιλεΐ, αόριστα όμως καί χωρίς νά μάς πληροφορή γιά τήν τύχη τους, 
κι’ ό αΰτόπτης 'Ρεθεμνιώτης στιχουργός Μαρίνος ΤζάνεςΜπουνια- 
λ ή ς (Ό Κρητικός Πόλεμος, έκδ. Ά γ α θ. Ξηρουχάκη, έν Τεργέστη, 1908, 
σ. 287, στ. 7—12), γράφοντας (διορθώνω τήν ορθογραφία) :

...Τες σκλάβες φέρνουν οιοΰ πασια ο μπρος νά τσί περάσου, 
γιανίτσαροι κι* άλλοι πολλοί Ίοϋρκοι νά τοί μοιράσου.
Καί ,κεϊ γυναίκες ϋπανδρες πάαι, παπαδοπούλες

10 και κορασίδες εύμορφες κι9 άξιες καλογροπονλες.
Κ* εβάλασί χζι στο φραριό δίχως κανένα πράμα, 
μά, νά σου πώ, δεν ηκουσα τι νά τές άποκάμα.

1!) Πρβλ. καί Β. Ψιλάκη, 'Ιστορία της Κρήτης, τόμ. Β', σ. 288, σημ. 3 
καί Ν. Σ ι α υ ρ ι ν ί 5 η, δ. π.
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Στο διάστημα των δεκαεφτά χρόνων πού πέρασε ή μικρή 'Ρεθε- 
μνιώτισσα σκλάβα κλεισμένη μέσα στο χαρέμι ίσαμε να φτάση στην 
ηλικία των είκοσι χρονών (1646—1663), δεν έχομε γι’ αυτήν καμμιά 
μαρτυρία, πράμα ά'λλως τε φυσικό. Θά άνατράφηκε πάντως — καθώς 
και όλες οι άλλες σκλάβες τοΰ σουλτανικοϋ χαρεμιού πού τις έπαιρναν 
από πολύ μικρά παιδιά — σύμφωνα μέ την καθιερωμένη εθιμοτυπία 
και τή μουσουλμανική θρησκείαΙ2. Θά ήταν κι’ αυτή κάτω από τήν 
επίβλεψη τής Βαλιδέ σουλτάνας, τής περιώνυμης 'Ρωσσίδας Tarchan 
(f 1683)13 * 1S 16, μητέρας τού νέου σουλτάνου Μεχμέτ Λ', πού είχε άνεβή έν 
τφ μεταξύ, τον Αύγουστο τού 1648, στο θρόνο, σε ηλικία εξήμισυ χρό
νων. Έκεΐ, μέσα στο χαρέμι, πήρε βέβαια και τό όνομα Rebia Gulnu§ 
πού σημαίνει «εκείνη πού πίνει τή δροσιά από τά ανοιξιάτικα ρόδα».

"Οταν ό Μεχμέτ Δ' ενηλικιώθηκε, ή Gulnu§ είχε τήν τύχη, ανά
μεσα σ’ ό'λες τις άλλες σκλάβες τού χαρεμιού, νά γίνη ή πρώτη ευνοού
μενη του (Hasseki) και τήν ακόμη μεγαλύτερη τύχη νά τού φέρη στον 
κόσμο τον πρωτότοκο γιό του, τό διάδοχο Μουσταφά, στις 2 ’Ιουνίου 
1664, γεγονός πού πανηγυρίστηκε στήν πρωτεύουσα τήν Άδριανού- 
πολη μέ επταήμερη φωταψία14. ’Από τότε τό άστρο τής Gulnu§ άρ
χισε νά μεσουρανή. Μέ τήν εξαιρετική ομορφιά της, γιά τήν οποία 
μάς μιλούν οί σύγχρονες πηγές 1δ, καί τή μεγάλη της έπιτηδειότητα κα- 
τάφερε νά διατηρήση τήν εύνοια και τήν αγάπη τοΰ Μεχμέτ Δ' σ’ όλο 
τό υπόλοιπο μακρύ διάστημα τής βασιλείας του (1664—1687), δηλαδή 
είκοσιτέσσερα ολόκληρα χρόνια. Τον συνώδευε παντού, κ’ έξω από τήν 
πρωτεύουσα, ακόμη και στις πολεμικές εκστρατείες. ‘Η επιρροή της 
αυξήθηκε σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά έκτοπίση σιγά - σιγά καί τήν ίδια 
τήν πανίσχυρη Βαλιδέ Tarchan 18. Μέ θαυμαστή έφευρετικότητα κα- 
τάφερνε κάθε φορά νά έξουδετερώνη κάθε επικίνδυνη αντίζηλό της, 
χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, αθώα17 ή και εγκληματικά ακό
μη 18. Τον Ιανουάριο τοΰ, 1673 γέννησε και τό δεύτερο γιό τού σουλ-

.λγγ ; · .' /<· ■ . ' „ " ;
13) Βλ. Ν. Σ τ α υ ρ ι ν ί δ η, δ. π., «Πατρίς» Ηρακλείου 9—17 Αύγουστου 

1950 (άριθ. 38—43).
'*·) Βλ. γι’ αυτήν J. D e n y στήν Encyclopedic de Γ Islam, τόμ. 4 (1934) 

σ. 1176 (άριθ. 13),: οπού καί βιβλιογραφία.
“) J. II a m m e r) δ. π., σ. 550.
15) Βλ παρακάτω σημ. 51 καί 63.
16) J. Hammer, δ. π·, σ. 550.
Π) "Οπως ή δήθεν από φιλάνθρωπο ελατήρια αποκατάσταση μιας Θεσσα- 

λής βοσκοπουλας, μέ τήν όποια συναντιόταν ό σουλτάνος στήν εξοχή τής Λά- 
ρισσας καί πού ή Gultm§, παντρεύοντας τήν μ’ εναν Τούρκον αξιωματικό, 
τήν έστειλε μαζί του τήν ίδια μέρα στό ’Ικόνιό. ■ - ■ 1 ■■ ■ >

1Β) Όπως ό στραγγαλισμός τό 1667 στήν Άδριανόύπολη, Από τούς κωφοή
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τόνου Δ', τον Άχμέτ 19 20. Στην πρώτη αυτή περίοδο τής ακμής της έθεσε 
τέρμα ό εκθρονισμός και ή έγκάθειρξη τοΰ Μεχμέτ Δ' τό Νοέμβριο 
τοϋ 1687, οπότε και ή Gulnu§ εκλείστηκε στο παλιό σεράγι2Ι>, ό'που έ- 
μεινε οχτώ χρόνια, δ'σα δηλαδή έκράτησε ή βασιλεία τών δυο αδερφών 
και διαδόχων τοΰ Μεχμέτ Δ', τοΰ Σουλεϊμάν (1687— 1691) κα'ι τον 
Άχμέτ Β' (1691—1695)' στο διάστημα αυτό πέθανε κα'ι 6 Μεχμέτ Δ' 
στή φυλακή (17 Δεκεμβρίου 1692) 21.

Μά τό άστρο τής 'Ρεθεμνιώτισσας σουλτάνας άνάτειλε για δεύτερη 
φορά δ'ταν τό Φεβρουάριο τοϋ 1695 ανέβηκε στο θρόνο ό πρωτότοκος 
γιός της Μουσταφάς Β'22: τότε αυτή πήρε φυσικά τον τίτλο τής Βα- 
λιδέ σουλτάνας και ξαναγΰρισε στο παλάτι23. Πολύπειρη πια κα'ι σεβα
στή από δλους, διατήρησε τήν δύναμή της άλλα είκοσι χρόνια, ίσαμε τό 
τέλος τής ζωής της, γιατί κα'ι μετά τήν έκθρόνιση τοϋ Μουσταφά Β', 
τον Αύγουστο τοΰ 1703, τον διαδέχτηκε στο θρόνο ό δεύτερός της γιός, 
ό Άχμέτ Γ'(1703—1730) 24. Ή Gulnu§ έδειξε τότε εξαιρετικό ζήλο 
γιά τή μουσουλμανική θρησκεία, χτίζοντας πολυάριθμα ευαγή ιδρύ
ματα, από τά όποια σημαντικώτερα είναι τό Jeni Djami στο Γαλατά 
και ένα άλλο τζάμι στο Σκούταρι25. Πέθανε στις 5/6 Νοεμβρίου

λάλους ευνούχους, μιας Γεωργιανής σκλάβας πού τήν προσκάλεσε μέ δόλιο σκο
πό στα διαμερίσματά της (L, a Guilletiere, δ. π., σ. 379’ Anecdotes, 
ou Histoire Secrete de la maison Ottomane, a Amsterdam, par la Com- 
pagnie, 1722, τόμ. IV, σ. 123—127. Precis de P histoire de P Empire Ot
toman depuis son origine jusqu’ a nos jours, avec introduction, par M. 
A. L,. F. A1 i x, a Paris, τόμ. 2, 1822, σ. 154—157, σημ. 1) ή τό δήθεν αθέ
λητο σπρώξιμο μιας δμορφης Κιρκασίας χορεύτριας από τό μαύρο συγχορευ
τή της ώστε νά πέση στή θάλασσα, τήν ώρα πού χόρευε μπροστά στό σουλ
τάνο, καί νά πνιγή αβοήθητη (Viaggi a Constantinopoli di Gio : Battista 
Donado senator Veneto Spedito Bailo alia Porta Ottomaua P anno 1680..· 
Osservati colla raccolta delle piu curiose Notitie dal fu Dottor Anto
nio Benetti, ...in Venetia, 1688, parte II, a. 4-4—46= J. Hammer, 
6. π., σ. 806). Στις γνωστές μαρτυρίες γιά τις διάφορες εκδηλώσεις τής ζηλο
τυπίας τής Gulnu§ άς προστεθή καί ή μαρτυρία τοϋ Γάλλου Nointel πώς 
έβαζε τούς εύνούχους νά δέρνουν άγρια τις αντίζηλες της καί τέλος κατάφευγε 
στά μάγια καί στά ξόρκια (Albert Vandal, 1/ Odyssee d’un ambassa- 
deur. Les voyages du marquis De Nointel (1670—1080), Paris 1900, σ. 243)

I8) J. Ή a m m e r, 6. π., σ. 666—667.
20) Ibid., σ. 806.
!1) Ibid., σ. 857.
32) Ibid., σ. 873 κ. έξ.
9S) Ibid , σ. 875.
24) Ibid., τόμ. 4, 1836, σ. 66 κ.^έξ.
25) Βλ. J. Deny, δ. π., σ. 1176 (άριθ. 15), δπου καί παραπομπές. Χαρα

κτηριστικό τής αποξένωσής της άπό τή θρησκεία τών προγόνων της είναι τό

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 23
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1715 8β, σέ ηλικία 72 περίπου χρόνων * 86 87, στην Κωνσταντινούπολη, οπού 
και σώζεται ίσαμε σήμερα ό τάφος της.

Β.'

"Υστερα από την παραπάνω βιογραφική προεισαγωγή, ας προχω- 
ρήσοιμε τώρα στο κύριο θέμα τής μελέτης μας. Και πρώτα θα έξετά- 
σωμε τις ευρωπαϊκές χαλκογραφίες τής εποχής που απεικονίζουν τη 
'Ρεθεμνιώτισσα σουλτάνα.

Στο Departement des Estampes τής παρισινής Εθνικής Βιβλιο
θήκης βρήκα και μελέτησα, τό φθινόπωρο τοϋ 1949, έξη χαλκογρα
φίες τής Giilnus, πού καταγράφονται και στον ειδικό κατάλογο τοϋ 
G. Duplessis μέ αριθμό 14989 28. ’Αντιγράφω τή σχετική περικοπή 
τοϋ καταλόγου :

«14989.—Eumania 88 89, grecque de Candie, femme du sultan 
Mahomet IV.

1. En pied, de 3/4 a droite. Publ. par F. Jolla in [N. 2
2. En buste, de 3/4 a gauche, dans une bordure

ovale. Grav. par de Larmessin. 2 etats [N. 2
3. En buste, de 3/4 a gauche, dans une bordure

ovale. Grav. par de barmessin. 2 etats [N. 2
4. A cheval, dirige a gauche. Publ. par

Th. van Merle n [N. 2 »

"Οπως δείχνει και ή καταγραφή αυτή, πρόκειται στήν πραγματικό
τητα για τέσσερις εικόνες, από τις όποιες οί ύπ’ άριθ. 2 καϊ 3 έχουν 
καθεμιά από δυο εκδόσεις πού δέ διαφέρουν αναμεταξύ τους παρά μό
νο στις επιγραφές και στα ονόματα των έκδοτων. Τις τέσσερις αυτές 
εικόνες, από τ'ις όποιες—όσο ξέρω τουλάχιστο—μονάχα ή μια (ή ύπ’

γεγονός πώς τό τζαμί τοΰ Γαλατά τό έχτισε στο οικόπεδο μιας κομμένης χρι
στιανικής εκκλησίας πού είχε οίκειοποιηθή (J. Hammer, δ. π., τόμ. 3, σ. 894).

86) I. D eny, δ. π.
2’) Κατά τις πληροφορίες πού μοϋ έστειλε ό κ. Paul Wittek (επιστολή 

του τής 8-12- 1949), δ Τούρκος ιστορικός §iir eyya, στό Sidjilli 0§tnani, 
I, 61, γράφοντας πώς ή Giilnu§ πέθανε στις 6 Νοεμβρίου 1715, προσθέτει πώς 
τότε «είχε ηλικία 75 περίπου ετών» (δηλ. 75 τουρκικών ετών, πού ίσοδυναμοϋν 
μέ 72 ηλιακά έτη).

88) Catalogue de la Collection des portraits fran^ais et etrangers con- 
servee au Departement des Estampes de la Bibliotheque Nationale, re- 
dige par M. Georges Duplessis...., τόμ. 3, Paris, 1898, σ. 329 — 330 
άριθ. 14989).

89) Γράφε : Eumenia.
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άριθ. 1) έχει έκδοθή ίσαμε τώρα80, τις δημοσιεύω σήμερα εδώ μαζ'ι 
μέ σύντομη περιγραφή τους (βλ. πίν. ΙΕ'-—Ις·', άριθ. 1—4), ακολου
θώντας όμως δχι την παραπάνω σειρά τοΰ καταλόγου τοΰ Duplessis, 
πού δεν είναι χρονολογικά σωστή, αλλά την πραγματική σειρά τής κα
τάταξής τους81 στο σχετικό τόμο των προσωπογραφιών τής παρισινής 
βιβλιοθήκης (cote : Portraits Ν 2 : Eumania [γράφε : Eumenia]).

'Η πρώτη εικόνα, σύμφωνα μέ τή σειρά πού ακολουθούμε (πίν. 
ΙΕ', άριθ. 1—Duplessis άριθ. 14989, 2), διαστάσεων 0,245X0,185 
μ., παριστάνει τή σουλτάνα σέ προτομή, μέσα σέ ελλειπτικό πλαίσιο, 
πού είναι δεμένο στην κορυφή μέ μεγαλύτερη και στή βάση μέ μικρό
τερη κυματιστή ταινία. Ή σουλτάνα φορεΐ ένα φόρεμα μέ μανίκια, 
ανοιχτό μπροστά, ώστε νά άποκαλύπτη τήν έσθήτα της, πού είναι στο
λισμένη από μιά οριζόντια σειρά μαργαριταριών πού διασταυρώνεται 
μέ μιά κάθετη αλυσίδα από κόμβους μαργαριταριών καί άλλων πολύ
τιμων λίθων. “Ενα περιδέραιο από χοντρότερα μαργαριτάρια περιβάλ
λει τό λαιμό της. Στο κεφάλι φορεΐ μιά μυτερή σκούφια πού στολί
ζεται στήν περιφέρεια καί στις ακμές της από μαργαριτάρια καί πού 
έχει κρεμασμένο ένα πέπλο πού πέφτει προς τά πίσω. Ή σκούφια 
στολίζεται επίσης στο αριστερό πλάι (τό δεξί δεν είναι ορατό) από ένα 
κύκλο εννιά μαργαριταριών πού από τήν κορυφή του ξεπετιέται ένας 
θύσανος. “Ομοιος κύκλος μαργαριταριών υπάρχει καί πάνω από τό μέ
τωπό της ακριβώς, στά κατσαρωμένα μαλλιά της, μέ μικρότερο δμως 
θύσανο, πού στή ρίζα του έχει προστεθή ένα μισοφέγγαρο. Ό τύπος 
τής ομορφιάς τής είκονιζόμενης άνταποκρίνεται αρκετά στο ιδανικό τής 
γυναικείας ομορφιάς πού κυριαρχούσε στή Γαλλία τον αιώνα τού Λου
δοβίκου ΙΔ'.

Στο κάτω μέρος τού εσωτερικού πλαισίου είναι σημειωμένη ή υπο
γραφή τοΰ χαράκτη : De Earmessin, Sculp. “Εξω από τό πλαίσιο, 
στή βάση τής εικόνας, υπάρχει, χωρισμένη στά δύο από ένα κύκλο πού

80) Ν. Κ. Β., Μία Έλληνίς σουλτάνα, έφημ. «’Ελεύθερον Βήμα» 16 ’Απρι
λίου 1938, άριθ. 5671, σ. 5, από αντίτυπο τής χαλκογραφίας πού βρίσκεται στήν 
κατοχή τοΰ κ. Έμμαν. Τσουδεροΰ. Τή δημοσιεύω κ’ έγώ παρακάτω (πίν. ΙΕ', 
εΐκ. 1), δχι μόνο γιατί βρίσκεται σέ αλληλουχία μέ τις άλλες εικόνες, μά καί 
γιατί ή προηγούμενη έ'κδοσή της σέ εφημερίδα είναι πολύ λίγο προσιτή.

Β1) Ή αντιστοιχία τοΰ καταλόγου τοΰ Duplessis μέ τή σειρά πού ακολου
θώ πορακάτω, είναι ή εξής :

Duplessis άριθ. 14989, 1 = πίν. IT"', είκ. 3
» » » 2 (α—β) = » ΙΕ', » 1
» » » 3 (α—β) = » » » 2
» » » 4 = » IT", » 4
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εισδύει καί στο πλαίσιο καί πού περιέχει τον τουρκικό θυρεό μέ τρία 
μικρά καί ένα μεγάλο μισοφέγγαρο, ή παρακάτω επιγραφή :

Eumenia, GRANDE SVLTANE Reyne \ Femme du Grand 
Sultan Mehemed Quatriesme du \ Nom Empereur des Turcs & 
Ell’est Grecque et Gandiotte, ay ant \ pris Naissance dans la Ville 
de Retymo Ou File fut faite Esclaue dans un Adye | fort tendre, 
en L' annee 1M7; File est Extremement belle, Elle suit par tout 
le Grand Seigneur | qui L ’ ayme Extrdordinairement,

Κάτω από την επιγραφή, τέλος, διαβάζομε:
A Paris Gliez Ρ. Rertrand Rue S{ Jacques a la Pomme d’Or 

Proche S{ Seuerin; Auec Priuilege du Roy;
'Ο χαράκτης τής χαλκογραφίας αυτής, καθώς καί τής επόμενης 

(είκ. 2), υπογράφεται De Earmessin. Μ’αυτό τό όνομα είναι γνωστή 
στην ιστορία τής τέχνης μια οικογένεια χαρακτών καί εκδοτών χαλκο
γραφιών πού άκμασε στο Παρίσι τό δεύτερο ήμισυ τοϋ 17ου καί τό 
πρώτο τοϋ 18ου αιώνα32. Τέσσερα μέλη της έχουν τό ίδιο όνομα Ni
colas καί ή ομωνυμία αυτή δυσκολεύει συχνά τή διάκρισή τους. Κα
τά τις νεώτερες έρευνες82 * * 8 * * 88, δ Nicolas I παντρεύτηκε τό 1654 καί πέ- 
θανε στις 24 Ιουλίου 1694. 'Ο Nicolas II μαρτυρεΐται τό 1683 κουμ
πάρος τοϋ μικρότερου αδερφού του Nicolas III (1640—1725) καί τά 
έργα τους συγχέονταιSJ. Τέλος, ό Nicolas IV (1684—1755), ό σημαν- 
τικώτερος απ’ όλους, ήταν γιος τοϋ Nicolas III Άπό τούς τέσσερις 
αυτούς ομώνυμους θ’ άποκλειστή βέβαια, γιά χρονολογικούς λόγους, ό 
τελευταίος. ’Ασφαλώς ένας άπό τούς τρεις πρώτους ήταν ό εκτελεστής 
τής χαλκογραφίας τής σουλτάνας, ποιος όμως ακριβώς, είναι δύσκολο 
νά καίίοριστή.

’Εδώ πρέπει νά σημειώσωμε μιά ενδιαφέρουσα διαπίστωση πού 
κάμαμε σχετικά μέ τήν επιγραφή τής χαλκογραφίας : 'Η επιγραφή αυ
τή, πού μάς μιλεΐ για τήν καταγωγή τής σουλτάνας άπό τό 'Ρέθεμνος,

82) Βλ. Ulrich Τ hie me und Felix Becker, Allgemeines Lexikon
der bildenden Kunstler von der Antike bis zum Gegenwart, . . . heraus- 
gegeben von Hans Vollmer, Leipzig, τόμ. 22 (1928), a. 387, οπού καί ή
σχετική βιβλιογραφία

8S) Βλ. Thieme -Becker, δ. π.
"ή Στο Cabinet des Estampes Τής παρισινής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης σώ

ζονται σαράντα περίπου έργα στό φάκελο μέ τήν επιγραφή «Nicolas de Lar-
messin, pere. CEuvre» (cote: Ed. 70, in - folio), χωρίς κανένα διαχωρισμό' 
πολλά άπ’ αυτά είναι χρονολογημένα καί οί χρονολογίες τους κυμαίνονται, κα
θώς παρατηρήσαμε, μεταξύ 1657 καί 1686. Οί χαλκογραφίες τής σουλτάνας δέν 
περιέχονται στό φάκελο αύτό.
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την αρπαγή της τό 1647 καί χήν ομορφιά της, συμφωνεί σχεδόν κατά 
λέξη μέ την περικοπή πού περιέχεται στη σελίδα 378 τοϋ βιβλίου τοϋ 
La Guilletiere «Athenes ancienne et nouvelle»' την παραθέτω, για 
νά γίνη δυνατή ή σύγκριση 35:

«... La Mere de cejeune Prince estGrecque d'Candiotte, nee 
dans la Ville de Retymo, ow elle fat faite esclave dans un dge fort 
tendre, Vannee 1647, que les Turcs prirent & saccagerent Rety- 
mo. Elle est presentement encore grosse, d‘ suit par tout le 
Sultan, qui Vaime extraordinairement. Aussi dit-on quelle 
est ά” une grande beaute, quoy qu’ un peu marquee de 
petite verole. On croit qu’ elle partira bien-tost de Larissa pour 
aller faire ses couches a Constantinople ...36» κλπ.

Πιστεύω πώς ή σύμπτωση αυτή δεν είναι τυχαία, άλλα πώς ό 
Bertrand, δ εκδότης τής χαλκογραφίας τοΰ Larmessin, άντίγραψε τήν 
παραπάνω περικοπή από τό βιβλίο τοΰ La Guilletiere καί, παραλεί- 
ποντας τις φράσεις πού δεν χρειάζονταν ή δεν ταίριαζαν και τροπο
ποιώντας ελαφρά δυο - τρεις λέξεις μονάχα 37, έφτιαξε τήν επιγραφή τής 
χαλκογραφίας. Καί επειδή τό βιβλίο αυτό έκυκλοφόρησε σέ πρώτη έκ
δοση τό 1675, ή έκδοση αυτή τής χαλκογραφίας από τό Bertrand 
πρέπει νά είναι πάντως μεταγενέστερη τοΰ έτους αύτοΰ.

"Οπως είπαμε δμως καί παραπάνω, ή εικόνα 1 πού εξετάζομε έχει 
δυο εκδόσεις, από τις όποιες αυτή πού περιγράψαμε είναι ή δεύτερη. 
Ή πρώτη έκδοση, κι’ αυτή καμωμένη από τό Bertrand, πού παρα· 
λείπομε τή δημοσίευσή της, είναι απαράλλακτη μέ τή δεύτερη, μόνο 
πού δεν έχει κανένα όνομα χαράκτη στο πλαίσιο καί πού φέρει τήν 
εξής πολύ συντομώτερη επιγραφή :

LA GRANDE SVLTANE | Femme du Grand Sultan Mehe- 
med Quatriesme du \ Nom Empereur des Turcs d:.

Ή επιγραφή αυτή, πού δεν είναι παρά ή αρχή τής επιγραφής τής 
δεύτερης έκδοσης (μέ τήν παράλειψη ακόμη των λέξεων Eumenia καί 
Reyne) φανερώνει πώς ή πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε πριν από τό 85

85) Σημειώνονται μέ κυρτά στοιχεία οΐ φράσεις πού είναι απαράλλακτες 
καί στην επιγραφή τής εικόνας καί μέ αραιά αυτές πού είναι ελαφρά παραλ
λαγμένες.

8e) Athenes ancienne et nouvelle...par le Sr. de La Guilletiere! 
Paris, 1675, σ. 378.

B7) Τις λέξεις nee (πού τήν αλλάζει σέ: ayant pris naissance), Sultan 
(πού τήν κάνει: Grand Seigneur) καί τή φράση d’ une grande beaute (πού 
τήν τροποποιεί: extremement belle).
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1675, άφοΰ δεν περιέχει τ'ις φράσεις πού ή δεύτερη έκδοση δανείστη
κε, καδώς είδαμε, από τό (3ιβλίο τού Ea Guilletiere. Ή πρώτη αυτή 
έκδοση φαίνεται νά είναι ή παλιότερη απ’ δλες τΙς άλλες χαλκογραφίες 
πού μάς είναι γνωστές. "Οσο για τον καλλιτέχνη, παρ’ δλο πού δέ ση
μειώνεται τό όνομά του, δεν υπάρχει καμμι.ά αμφιβολία πώς είναι δ 
ίδιος, 6 Earmessin, άφοϋ ή προσωπογραφία είναι απαράλλακτη μέ 
την προσωπογραφία τής δεύτερης έκδοσης πού φέρει τό ό'νομά του.

Ή δεύτερη εικόνα (πίν. ΙΕ', άριδ. 2 = Duplessis άριδ. 14989,
3) είναι τοϋ ίδιου χαράκτη, των ίδιων διαστάσεων, έχει κι’ αυτή δυο 
εκδόσεις και εμφανίζει μεγάλη ομοιότητα μέ τήν πρώτη. Οί μόνες 
διαφορές πού παρουσιάζει είναι οί άκόλουδες : Τό φόρεμα τής σουλ
τάνας έχει διαφορετικά ποικίλματα, ή έσδήτα αφήνει πιο ακάλυπτο τό 
λαιμό καί τά κοσμήματα τοϋ στήδους έχουν λιγώτερα, αλλά χοντρότε
ρα μαργαριτάρια. Στή σκούφια ή διάταξη των μαργαριταριών καί των 
δυσάνων είναι διαφορετική : δ δεύτερος δύσανος δέ βρίσκεται πάνω 
από τό μισοφέγγαρο, αλλά στο δεξί πλάγι καί είναι πολύ μεγαλύτερος 
από τον αριστερό. Ό πέπλος, τέλος, είναι στενότερος. "Οσο γιά τήν 
έκφραση τοϋ προσώπου, είναι ελαφρά παραλλαγμένη, πιο ζωντανή καί 
πιο γλυκεία.

Τό δ'νομα τοϋ χαράκτη σημειώνεται στο πλαίσιο, χωρίς τό De 
όμως: Earmessin, Sculp. Ή επιγραφή, αν καί μέ διαφορετικά 
στοιχεία καί άλλη διάταξη τών στίχων, είναι απαράλλακτη, έκτος 
από μιά μόνη λέξη : γράφει t r e s belle αντί extreme ment 
belle. "Οσο γιά τον εκδότη, στήν έκδοση πού δημοσιεύομε άναφέρεται 
δ ίδιος δ χαράκτης Earmessin, πού έχει πια δικό του εκδοτικό κατά
στημα: A Paris Chez Ν de L’ Armessin, Rue St Jacques, a la 
Pomme d’Or, Avec Priuil. du Royas. Στήν άλλη έκδοση, πού πα- 
ραλείπομε τή δημοσίευσή της, άναφέρεται ως εκδότης ή χήρα τοϋ Ber
trand, τοϋ εκδότη τής πρώτης εικόνας: A Paris, Chez la Veuve Ber
trand, Rue St Jacques, ά la Pomme d’ Or, Avec Priuil. du Roy. 
Αυτό δείχνει πώς καί οί δυο εκδόσεις αυτές τής δεύτερης εικόνας είναι 
μεταγενέστερες τής πρώτης εικόνας. Θά έγιναν γύρω στο 1682, δπότε 
ξανασυναντοϋμε τή χήρα Bertrand σ’ άλλες εκδόσεις χαλκογραφιών 
τοϋ Earmessin8β, αλλά πάντως πριν από τό 1687, δπότε καδαιρέδηκε * 9

88) Τήν ίδια αϋτή φίρμα τοΰ Earmessin ώς εκδότη τή βρίσκομε καί σέ 
μιά του προσωπογραφία μέ χρονολογία 1680 πού παριστάνει τήν Elisabeth 
Marie Louise infante de Portugal (Bibliotheque Nationale de Paris, Ca
binet des Estampes, cote: Ed. 70, in - folio: Nicolas de Earmessin, pere, 
CEuvre).

S9) "Οπως π. χ. σέ μιά προσωπογραφία πού παριστάνει τόν «Monseig. Ee
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ό ΜεχμέτΔ'καί συμπαράσυρε στη πτώση του και την ευνοούμενη του.
Ή τρίτη εικόνα (πίν. Ις-' άριθ. 3 = Duplessis άριθ. 14989, 1), 

διαστάσεων 0,290 X 0,180 μ., παριστάνει τή σουλτάνα ολόσωμη, μέ
σα σε ορθογώνιο πλαίσιο. Ή σουλτάνα στέκει μέ μεγαλοπρέπεια, κρα
τώντας στο δεξί της χέρι ένα μαντήλι μέ κρόσσια και στο αριστερό, πού 
είναι ελαφρά ακουμπισμένο στο στήθος, ένα ραβδί μέ θύσανο καί μέ 
μισοφέγγαρο. Ή κόμμωση, τα στολίδια, καθώς καί τά χαρακτηριστικά 
τοΰ προσώπου της μοιάζουν πολύ μέ εκείνα πού παρατηρήσαμε στις 
εικόνες 1 καί 2. Τά επάλληλα φορέματά της είναι κατάφορτα από ποι
κίλματα καί σφίγγονται μέ μιά ζώνη πού διαγράφει μιά πολύ λιγνή 
μέση. Μιά μικρή κοπέλλα πίσω δεξιά της κρατεί μέ τά δυό της χέρια 
τήν ουρά τοΰ μακροϋ της επενδυτή. Πίσω της διακρίνεται ό Βόσπο
ρος καί απέναντι ένα τμήμα τής Κωνσταντινούπολης μέ τούς τρούλ- 
λους των οικοδομών- από πάνω τους, στο δεξί μέρος τής εικόνας, μιά 
επιγραφή γράφει: Serail du Grand Seigneur. Ή εικόνα αυτή είναι 
ασφαλώς ή πιο περίτεχνη άπο τις τέσσερις.

Ή επιγραφή πού βρίσκεται στή βάση είναι ή ίδια ακριβώς μέ τήν 
επιγραφή τής εικόνας 2, πράμα πού σημαίνει πώς ή χαλκογραφία 
είναι τής ’ίδιας εποχής, δηλαδή μεταγενέστερη πάντως από τήν εικόνα
1. Κάτω από τήν επιγραφή διαβάζομε τό όνομα τοΰ εκδότη ; Se vend 
A Paris Chez F. Jollain I’aine rile St Jacques ά la Ville de Co
logne Avec Pr. du Roy. Φαίνεται πιθανό πώς ό εκδότης F. Jollain 
είναι καί ό καλλιτέχνης. Πρέπει νά τον ταυτίσωμε μέ τον Francois 
Jollain 1’ aine, γνωστό χαράκτη πού έζησε στο Παρίσι από τό 1641 
ως τό 1704* 40.

Ή τέταρτη εικόνα (πίν. IF', άριθ. 4 = Duplessis άριθ. 14989,
4), διαστάσεων 0,160X0,115 μ., παριστάνει τή σουλτάνα έφιππη, μέ
σα σέ ορθογώνιο πλαίσιο. Τό άλογο, πού βαδίζει, έχει τό κεφάλι του 
στολισμένο μέ ένα πεντάκλωνο λοφίο καί τή χαίτη καί τήν ουρά του 
πλεγμένες σέ κοτσίδες καί δεμένες μέ ταινίες. Ή σουλτάνα, καθισμένη 
επάνω μέ τό γυναικείο τρόπο, από τήν αριστερή μεριά, κρατεί τό χα
λινάρι μέ τό αριστερό της χέρι, ένφ μέ τό δεξί συγκρατεϊ τήν εσάρπα 
της. Φορεί ένα κοντογούνι καί από μέσα ένα εντελώς απλό φόρεμα πού
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Due de Bourgogne, fils du Mons. L,ouis Dauphin de France», δηλ. τον 
έγγονό τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ' καί αναφέρει πώς γεννήθηκε στις 6 Αύγουστου 1682 
καί βαφτίστηκε πρόσφατα (Β. Ν. de Paris, Cabinet des Estarupes, δ. π.).

40) Βλ. Thieme — Becker, δ. π., τόμ. 19(1926), σ. 102, δπου καί βι
βλιογραφία. Ό Francois Jollaiu (l’aine) είχε πατέρα τό χαράκτη Gerard I 
Jollain (f 1683) καί μικρότερο αδερφό τόν επίσης χαράκτη Francois Gerard, 
πού έχομε χρονολογημένα έργα του άπό τό 1684 ίσαμε τό 1719.
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360 Μ. Ί. Μανούσακα

τής σκεπάζει και τα πόδια. Ή μορφή της είναι αρρενωπή καί λίγο 
τραχεία. Στο κεφάλι έχει τους δυο θυσάνους, τον πέπλο και έ'να τρι
γωνικό κόσμημα στη μέση μέ ενα μεγάλο μισοφέγγαρο από πάνω του. 
Στο βάθος, σέ δεύτερο πλάνο τοϋ πίνακα και κάτω από την κοιλιά τοϋ 
αλόγου, διακρίνονται σ’ ένα κάμπο Τούρκοι κυνηγοί, δυο έφιπποι κα'ι 
δυο πεζοί, που έχουν περικυκλώσει, μαζί μέ τέσσερις σκΰλους, ένα θή
ραμα, ίσως αγριογούρουνο.

Ή επιγραφή γράφει: EVE ΜΕΝ ΙΑ SVLTANA praecipua 
Vxor MAHOMET I III. Imperatoris Turcarum etc.

Και από κάτω, στη δεξιά γωνία, έχομε τό ό'νομα τοϋ καλλιτέχνη :
Th’van Merten ex Antverp(ia).

Οί van Merlen υπήρξαν μεγάλη οικογένεια Φλαμανδών καλλιτε
χνών πού άκμασε στήν ’Αμβέρσα τό 17ο και 18ο αιώνα41. Μέ τό 
όνομα ό'μως Theodor van Merlen μάς είναι γνωστοί42 τρεις χαρά
κτες: ό Theodor I (ca 1600 — 1659), ό Theodor II (1609— 7 Αύ
γουστου 1672) καί ό γιός του Theodor III (γενν. 1661). ’Απ’ αυτούς 
αποκλείεται βέβαια ό πρώτος, για λόγους χρονολογικούς. ’Από τούς 
δυο άλλους φαίνεται πιθανώτερο πώς ό τελευταίος, ό Theodor III 
van Merlen, είναι ό εκτελεστής τής χαλκογραφίας. Εύκολα παρατηρεί 
κάνεις πώς ή τεχνοτροπία τοϋ Φλαμανδοΰ αυτού καλλιτέχνη είναι δια
φορετική από κείνην πού συναντούμε στις προηγούμενες γαλλικές χαλ
κογραφίες : πιο αδρή, πιο λιτή, μέ λιγώτερη επεξεργασία των λεπτομε
ρειών. Ή εικόνα του αυτή, άν κρίνωμε από τήν αφύσικη τοποθέτηση 
τής σκούφιας και τού πέπλου στο κεφάλι τής σουλτάνας, πού δείχνει 
πώς δέν κατάλαβε καλά ο,τι άντίγραφε, καθώς και από τη λανθασμένη 
απόδοση τού ονόματος της (Evemenia αντί Eumenia), δέ μπορεί νά 
χρησίμεψε γιά πρότυπο στίς γαλλικές" τό αντίθετο δέν αποκλείεται, 
μά καί δέ μπορούμε νά τό ύποστηρίξωμε μέ βεβαιότητα. 'Οπωσδήπο
τε διαπιστώνομε πώς ή εικόνα τής σουλτάνας κυκλοφορούσε στήν επο
χή της και είχε διάδοση και έξω από τή Γαλλία, σέ άλλες χώρες τής 
Ευρώπης. Είναι πολύ πιθανό νά υπάρχουν κΓ άλλες προσωπογραφίες 
της αλλού, εκτός άπ’ αυτές πού βρήκαμε στήν παρισινή Εθνική Βι
βλιοθήκη 43.

Κα'ι τώρα προβάλλει τό ερώτημα: Είναι πιστές οι παραπάνω εικό
νες ή έγιναν εντελώς κατά φαντασία ; Βέβαια δέ φαίνεται πιθανό— 
τουλάχιστο δέ βρήκαμε μαρτυρίες — πώς ό Eaxmessin, δ Jollain ή δ

41) Βλ. ibid., ιόμ. 24 (1930), σ. 417—418.
4a) Ibid.
4Β) Γιά τήν ελαιογραφία τής σουλτάνας βλ. παρακάτω στή σημ. ΒΟ.
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van Merlen έπισκέφτηκαν την Τουρκία καί τις εξετέλεσαν άπό αυτο
ψία. Μια άλλη όμως εκδοχή φαίνεται πιο πιθανή. Είναι γνωστό πώς 
Ευρωπαίοι ζωγράφοι, καί ιδίως Γάλλοι, είχαν αρχίσει από παλιότερα 
νά πηγαίνουν στην Ανατολή για ν’ απεικονίσουν τα διάφορα αξιοπε
ρίεργα πρόσωπα καί πράματα τής τουρκικής αυτοκρατορίας καί γύρι
ζαν πίσω μέ πλουσιώτατο υλικό πού κάποτε τό δημοσίευαν κιόλας. 
Έτσι π. χ. τό 1648 6 Georges de L,a Chappelle τυπώνει στο Πα
ρίσι ένα «Recuel [sic] de divers portraits des principals dames 
de la Porte du Grand Turc, tires au naturel sur les lieux»44. Μά 
καί στήν εποχή ακριβώς τοϋ Μεχμέτ Δ' είναι γνωστό — για ν’ άρκε- 
στοϋμε μονάχα σ’ ενα παράδειγμα — πώς ό πρεσβευτής τοϋ Λουδοβί
κου ΙΔ' στήν Κωνσταντινούπολη, ό πολύς μαρκήσιος de Nointel 
(1670—1680), χρησιμοποίησε ενα Φλαμανδό καί δυο Γάλλους ζωγρά
φους (τον Rombault Faidherbe πρώτα, πού πέθανε στή Νάξο τό Δε
κέμβριο τοϋ 1673, κ’ ύστερα τον Jacques Carrey) για νά εκτελέσουν 
μεγάλες ζωγραφικές συνθέσεις ή καί χωριστά πορτραΐτα45. Τήν άνοιξη 
μάλιστα τοϋ 1675, δταν ό Μεχμέτ Δ' πανηγύριζε μέ δημόσιες γιορτές 
τούς αρραβώνες τής πεντάχρονης κόρης του, 6 Nointel έστειλε επίτη
δες στήν Άδριανοΰπολη ένα Γάλλο ζωγράφο, πιθανώτατα τον Carrey, 
για νά βρή τήν ευκαιρία νά ζωγραφίση εκ τοϋ φυσικού τούς επίση
μους Τούρκους46, κΓ αυτός γύρισε φέρνοντας πολλά σχέδια καί προ
σωπογραφίες47. Έκτος ό'μως άπ’ αυτούς, κΓ άλλοι Γάλλοι ταξιδιώτες 
τής εποχής αυτής — εποχής κατά τήν οποία ή μελέτη τής ’Ανατολής * 4
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14) Βλ. Clarence Dana Ronillard, The Turk in french histo 
ry thought and literature (1520—1660), Paris, χ. έ. (= 1941) (= Iftudes de 
litterature etrangere et comparee, n° 13), σ. 283—284. Δυστυχώς τό ενδια
φέρον αυτό βιβλίο, πού αφιερώνει ιδιαίτερο κεφάλαιο (σ. 271 —286) για τις 
«Pictorial representations of the Turk» στή Γαλλία, σταματφ ακριβώς λίγο 
πιο μπροστά από τήν εποχή τής Giilnu§.

4δ) Βλ. Albert Vandal, Τ’ Odyssee d’un ambassadeur. L,es voyages 
du marquis De Nointel (1670—1680), Paris, 1900, σ. 191 — 195. Πρβλ. καί 
Henri Omont, Missions archeologiques fran^aises en Orient aux XVIIe 
et XVIII esiecles, lere partie, Paris, 1902, σ. 190—192 καί 195—196.

4“) A. Vandal, δ. π., σ, 195—196. Ό Nointel σέ σχετική επιστολή του 
τής 6 Ιουνίου 1675 πού δημοσιεύεται άπό τόν Η. Omont, δ. π., σ. 195— 
196, γράφει πώς έστειλε τούς δυο ζωγράφους του «a Andrinople pour obser
ver le visier et les autres grands de la Porte, mesme le Grand Seigneur 
et son fils...» καί προσθέτει πώς «la matiere...ne leur manquera pas, par. 
les sorties du Grand Seigneur, la cavalcade de son fils et le campement».

47) A. Vandal, δ. π., σ. 199‘ γιά τήν τύχη τών έργων αύτών, άπό τά 
όποια σώζονται άκόμη αρκετά, βλ. Vandal, σ. 266—273 καί Η. Omont, 
δ. π., σ. 198-199.
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και ή αγάπη τοΰ εξωτικού σημείωνε την πρώτη της ανάπτυξη 4 * * 48—εφεύ
ραν σχέδια από την Ανατολή η καί τα τύπωσαν στα βιβλία τους49. 
Φαίνεται λοιπόν πολύ πιθανό πώς οί παραπάνω χαράκτες, χωρίς νά 
έχουν πάει οί ίδιοι στην Τουρκία, βρήκαν καί άντίγραψαν σχέδια άλ
λων ζωγράφων πού είχαν έπισκεφθή την Τουρκία καί πού είδαν πρα. 
γματικά καί απεικόνισαν τη σουλτάνα50. “Ετσι άλλως τε μονάχα έξη. 
γεΐται όχι μόνο ή ομοιότητα πολλών χαρακτηριστικών της στις τέσσε
ρις εικόνες, άλλα καί τό δτι οί λεπτομέρειες τής ενδυμασίας της συμ
φωνούν μέ περιγραφές συγχρόνων αύτοπτών. Παραθέτομε π. χ. δσα 
γράφει τό 1684 ό La Croix 51 για την αμφίεση τής Giilnu§ : « . . . Sa 
coeffure la distingue, quant a Γ habillement d’ avec la Valide & 
les autres Dames favorites du Grand Seigneur, c’ est un bonnet 
de velours borde de martre rebeline au milieu duquel pardevant 
il y a une petite couronne de broderie d’ or enrichie de perles, 
& de pierreries qui marque sa qualite de Reine, comme mere de 
Γ heritier presomptif de T Empire». Καί προσθέτει, περιγράφον-

4S) Βλ. τό βιβλίο τοΰ Pierre Martino, 1/ Orient dans la Littera-
ture Franipaise au XVIIe et XVIIIe siecle, Paris, 1906, έργο αξιόλογο,
πού υστερεί μονάχα στό πληροφοριακό μέρος. Κατά τόν Martino, σ. 352—
355, ή αγάπη αύτή τοΰ έξωτικοΰ, πού κορυφώθηκε τόν επόμενο 18ο αιώνα 
ώδήγησε άργότερα τούς Γάλλους ζωγράφους στό ν’ απεικονίζουν σέ πορτραϊτα 
ακόμη καί κυρίες τής Γαλλίας ντυμένες μέ τουρκικές φορεσιές σά σουλτάνες 
ή όδαλίσκες.

49) Γιά τά γαλλικά περιηγητικά βιβλία τής έποχής βλ. Ν. Lo rga, Les 
voyageurs Franipais dans P Orient Europeen, Paris, (1928), σ. 49 — 90 
(Voyageurs du XVIIe siecle). *0 Jorga εκφράζει τήν ευχή (σ. 91 — 92) νά 
συγκεντρωθούν ολοι οί ζωγραφικοί πίνακες των Γάλλων ταξιδιωτών τοΰ 16ου 
—18ου αιώνα, πράμα πού δέν έχει γίνει άκόμη.

50) Άπό τό Ν. Κ. Β. δημοσιεύτηκε στην έφημ. «’Ελεύθερον Βήμα» τής 19 
’Απριλίου 1938, άριθ. 5674, σ. 5, άπό φωτογραφία πού είχε σταλή στόν κ. 
Έμμαν. Τσουδερό, μιά ελαιογραφία τής σουλτάνας πού βρίσκεται στό παλιό 
Σεράγι στην Κωνσταντινούπολη. (Ή ίδια έλαιογραφία παρατίθεται καί άπό τό 
Ν. Σταυρινίδη, έφημ. «Πατρίς» 'Ηρακλείου 8 Αύγούστου 1950). Ή έλαιο
γραφία αποδίδει τό πρόσωπό της πολύ ωραιότερο. Στην αμφίεση παρουσιάζει 
σχεδόν απόλυτη ομοιότητα μέ τήν πρώτη χαλκογραφία τοΰ Larmessin (είκ. 1). 
Γιά νά κρίνωμε δμως αν ή τελευταία αυτή είναι πραγματικά αντίγραφο—έμ
μεσο ή άμεσο—τής έλαιογραφίας ή άν τυχόν συμβαίνη τό αντίθετο, είναι ανάγ
κη νά έχωμε καθαρώτερη φωτογραφία τής έλαιογραφίας. ΓΓ αυτό καί παρα- 
λείπομε πρός τό παρόν τή δημοσίευση καί τήν έξέτασή της.

δ1) Memoires du Sieur de La Croix, 'ey - devant secretaire de l’Am- 
bassade de Constantinople Contenans Divetses Relations trescurieuses 
de F Empire Othoman, A Paris, premiere partie, 1684, σ. 363 (Επιστολή 
VI, γραμμένη άπό τήν Κωνσταντινούπολη στις 14 Ίανουαρίου 1673).
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τας και τά ατομικά της χαρακτηριστικά : «... elle est. . . de petite 
taille, mais fort belle, le visage blanc un peu long, les yeux bleus 
& le poll ehastain, extremement enjouee, & de beaucoup d’ es
prit ...» κλπ. Είναι πολύ πιθανό πώς τά ατομικά της αυτά χαρακτη
ριστικά μάς τά διάσωσαν ως ένα βαθμό οΕ χαλκογραφίες πού δημο
σιεύομε εδώ, παρ’ δλο πού τά έχουν κάπως προσαρμόσει στο ιδανικό 
της γαλλικής ομορφιάς τής εποχής τους.

Γ.'

Έκτος όμως από τά χαρακτηριστικά της, οί ευρωπαϊκές χαλκογραφίες 
μάς διάσωσαν κα'ι έ'να άλλο ενδιαφέρον στοιχείο τής Έεθεμνιώτισσας 
σουλτάνας, τό ελληνικό βαφτιστικό της όνομα. Τό αναφέρουν όλες: 
Eumenia (ή 4 μόνο τό έχει ελαφρά παραλλάξει σε Evemenia), δηλα
δή Ευμενία. Άπό ποϋ τό παράλαβαν τό όνομα αυτό, δε μπορέσαμε 
νά έξακριβώσωμε. 'Ο Ea Guilletiere πάντως, άπό τον όποιο είναι δα
νεισμένη, όπως είδαμε, ή πληρέστερη επιγραφή τών εικόνων, δεν τό 
έχει. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι, όπως τήν επιγραφή αυτή τήν 
πήραν άπό αυθεντική πηγή, έτσι και τό όνομα θά τό έχουν πάρει άπό 
άλλο σύγχρονο άξιόπιστο κείμενο ή άπό αυθεντική μαρτυρία ταξιδιω
τών. 'Υπάρχει άλλως τε και άλλη μαρτυρία πώς ή σουλτάνα ήταν γνω
στή στήν εποχή της μέ τό όνομα Ευμενία. Μάς τήν προσφέρει 6 Εν. 
G. Happelius, πού στο βιβλίο του «Thesaurus exoticorum», τυπω
μένο τό 1688, βιβλίο πού γράφτηκε, άπό δεύτερο πάντως χέρι, γύρω 
στά 1685, τήν ονομάζει ρητά Ευμενίαδ2. Νά τί γράφει άκριβώς στο 
τμήμα «Kurtze Beschreibung der ganzen Tiirkey» 53: «Nachdem 
dieser Kayser [=ό Μεχμέτ Δ'] zu seinem mannbahren Jahren 
kommen, hat er gleich seinen Vorfahren sich des Frauenzim- 
mers bedienet, unter alien aber liebet er Eumeniam eine 
Griechin, als welche ihm den ersten Printzen gebohren, und son- 
sten gar ammuhtig in Ihrem Wesen ist. Dieser alteste Printz 
halt sich anitzo beym Vater im Felde auf, hat das 20ste Jahr 
schon erreichet, und die Sultanin Eumenia hat laut jiingsten 
Briefen Ordre bekommen, zusambt dem andern Printzen von 12 
Jahren nach Adrianopel zu erheben». Και πιο κάτω, στο τμήμα 
πού επιγράφεται «Fiirstellung des Venetianischen Turkenkriegs 
in Morea und Dalmatien, von A0 1680 bis A0 1688» και στο είδι- * 5
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52) Τήν πολύτιμη αυτή πληροφορία τή χρωστώ στον καθηγητή κ. Ρ. Wittek.
5S) Thesaurus exoticorum Oder eine mit eine Russlandischer Raritaten 

und Geschichten JWohlbersehene Schatzkammer. . . von Everhardo, 
Gvernero Happelio, [Hamburg, 1688], σ. 19α.
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xoiκεφάλαιο για την Κρήτη54: «Die Einwohner sind heut gar fau- 
le Leute, ausser die so genandte Sfakioten, welche grossiniithig 
und tapffer sind. Aus denen ihm der itzige Tiirkische Kayser 
seine oberste Sultanin, Eumenia genanndt, erkieset hat».

Φαίνεται όμως πώς τό ασυνήθιστο αυτό όνομα Εύμενία γρήγορα 
παραμορφώθηκε από τούς συγγραφείς στο κοινότερο Ευγενία. Για 
πρώτη φορά συναντήσαμε τό Ευγενία στο βιβλίο Anecdotes ou Histoi- 
re Secrete de la Maison Ottomane, A Amsterdam, Par la Com- 
pagnie, 1722, βιβλίο από δεύτερο χέρι κι’ αυτό, πού στον τόμο IV, 
σ. 110—111, γράφει: « . . . K’odalisque Zachi [γράφε: Hasseki] 
etoit celle qui plaisait le plus au Sultan; elle avoit ete enlevee 
en mille six cens quarant-sept au sac de Retimo en Candie. Ea 
Valide en avoit fait present elle-meme a son fils, qui lui avoit 
temoigne beaucoup de bontez, & lui avoit donue le nom qu’elle 
portoit, qui veut dire c h e re, au lieu de celui d’ Eugenie, 
qu’ elle avoit regu de ses parens.» Και οί νεώτεροι Έλληνες μελετη
τές ξέρουν μονάχα ή προτιμούν τό όνομα Ευγενία. Έτσι ό Β. Ψιλάκης 
την ονομάζει Ευγενία55 * * παραπέμποντας στα γραφόμενα τού Hammer 
για τήν άλωση τού 'Ρεθέμνου και την αιχμαλωσία της, ό'που μολα
ταύτα δεν άναφέρεται τό όνομα αυτό5®. Ό Ν. Κ. Β., δημοσιεύοντας 
τη χαλκογραφία τού Larmessin, γράφει 51 πώς σ’ αυτήν ή σουλτάνα 
«άποκαλεΐται Εύμενία προφανώς κατά διαστροφήν τού πραγματικού 
ονόματος της» πού δέχεται πώς είναι τό Ευγενία. Τό ίδιο κΡ ό Ν. 
Σταυρινίδης, πού έχει ύπόψει του και τήν επιγραφή τής χαλκογραφίας 
και τά γραφόμενα τού Ψιλάκη, διστάζει τελικά μεταξύ των δυο ονο
μάτων Εύμενία και Ευγενία, επηρεασμένος από τήν αντίληψη πώς 
«Εύμενία δεν υπάρχει σιό χριστιανικό ονοματολόγιο» 58. Πιστεύω όμως

“) Ibid., σ. 16δβ.
δδ) Β. Ψιλάκη, 'Ιστορία τής Κρήτης, τόμ. Β', σ. 296.
5β) "Οπως σωστά παρατηρεί κι’ ό Ν. Σταυρινίδης, «Πατρίς» Ηρα

κλείου, 4 Αύγουστου 1950 (άριθ. 34). Πιθανώς ό Ψιλάκης είχε ύπόψει του κά
ποια μετάφραση τής ιστορίας τοϋ Hammer μέ προσθήκες καί σημειώσεις. 
Πραγματικά, στή γαλλική μετάφραση τοΰ J. Hellert (Histoire de l’Empire 
Ottoman depuis son origine jusqu’ a nos jours par J. de Hammer... 
trad, de Γ allemand par J. J. Hellert, Paris, τόμ. 11, 1838, σ. 164—165, 
σημ. 1) υπάρχει ή προσθήκη πώς ή σουλτάνα λεγόταν Ευγενία, μέ παραπομπή 
στά Anecdoti segretti, 1. VIII, δηλαδή στά Anecdotes ou Histoire secrete 
de la Maison Ottomane πού άναφέραμε παραπάνω. ’Επειδή ό Ψιλάκης παρα
πέμπει στό Hammer μέ τόν αριθμό XI, υποθέτω πώς εννοεί ακριβώς τόν 11ο 
αυτό τόμο τής μετάφρασης τοϋ Hellert.

δ7) ’Εφημ. «’Ελεύθερον Βήμα» 16 ’Απριλίου 1938, σ. 5.
δ8) Ν. Σταυρινίδης, δ. π.
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πώς δισταγμός δέ χωρει κανείς : οί σύγχρονες πήγες μονάχα τό όνομα 
Εύμενία μάς μαρτυρούν, πού ακριβώς επειδή ήταν ασυνήθιστο, πα
ραλλάχτηκε έπειτα στο κοινότερο Ευγενία, ενώ, αν τό Ευγενία ήταν τό 
γνήσιο, θά ήταν πολύ δύσκολο νά παραφθαρή, και μάλιστα από Ευ
ρωπαίους (πού τούς ήταν οικείο τό Eugenie, άγνωστο δμως τό Eu- 
menie), στο σπάνιο Εύμενία. Μα εκείνο πού επιβεβαιώνει απόλυτα τή 
γνησιότητα τού ονόματος Εύμενία είναι τό γεγονός πώς καί σήμερα 
ακόμη τό όνομα αυτό—πού δεν είναι ανύπαρκτο ώς βαφτιστικό, όπως 
νομίστηκε59 — ακούεται στην περιφέρεια τοΰ 'Ρεθέμνου 60. Εύμενία 
λοιπόν και όχι Ευγενία λεγόταν ή 'Ρεθεμνιώτισσα σουλτάνα.

’Όχι δμως μονάχα τό βαφτιστικό δνομα τής Εύμενίας, μά καί τό 
οικογενειακό της επίθετο μάς διασώθηκε, πράμα εξαιρετικά σπάνιο για 
τις γυναίκες τοΰ σουλτανικοϋ χαρεμιού : Μάς τό παραδίδει μια μονα
δική, μά απόλυτα αξιόπιστη πηγή, ό Giovanni Battista Donado 
(1624—1700), πού υπηρέτησε βάϊλος (πρεσβευτής) τής Βενετίας στην 
Κωνσταντινούπολη από τό 1682 ίσαμε τό 1684 καί είχε έτσι την ευ
καιρία νά γνωρίση από κοντά τή σουλτάνα καί νά συγκεντρώση εξα
κριβωμένες πληροφορίες γι’ αυτήν. 'Ο Donado, μετά την ανάκληση 
κτί τό γυρισμό του στή Βενετία, παρουσίασε, τον Αύγουστο τοΰ 1684, 
στή βενετική Γερουσία τήν επίσημη έκθεση τής αποστολής του, πού 
δημοσιεύτηκε πολύ αργότερα, τό 1872, από τό αύτόγραφό του61 καί 
πού αντίγραφό της σώζεται στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη τής Βενετίας62.

59) Τό Εύμενία ανήκει στά κύρια ονόματα πού πλάστηκαν άπό άφηρημένα 
ονόματα αρετών (όπως Εΰσεβία, 'Υπομονή κ.τ.ό.). Μά κι’ άπό τό αρσενικό Εύ- 
μένιος ήταν εύκολο νά σχηματιστή, όπως συμβαίνει μέ πολυάριθμα παρόμοια 
δνόματα. Τό Εύμένως, στήν αρχή εθνικό όνομα (βλ. Pape-Benseler, 
Worterbuch der giiechischen Eigennamen3, I, σ. 413 καί Pauly-Wis- 
sowa, R. Ε., τ. 6 (1907), στ. 1105—1114), έγινε ύστερα, χριστιανικό. Γνωστός 
μάλιστα στήν εκκλησιαστική ιστορία τής Κρήτης είναι δ μητροπολίτης Γόρτυ- 
νος Εύμένιος (7ος αί.), πού ή Εκκλησία τιμά τή μνήμη του στις 18 Σεπτεμ
βρίου (βλ. πρόχειρα: ’Εμμανουήλ Λ. Π ε τ ρ ά κ ι, Ιστορία τής’Εκκλησίας έν 
Κρήτη, μέρος Α', Ηράκλειον, 1925, σ. 86 — 89 καί γιά τις ακολουθίες του 
Louis Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, Bruxelles, 1926, σ· 
50 καί 296).

60) ’Αναφέρω συγκεκριμένα τά χωριά ’Αργυρούπολη, 'Ρούστικα, καί Κάτω 
Βαρσαμόνερο τής επαρχίας 'Ρεθύμνης.

6Ι) Ee relazioni degli stati europei lette al Senato dagli ambascia- 
tori Veneziani nel secolo decimosettimo raccolte ed annotate da Nicolo 
Barozzi e Guglielmo Berchet. [Serie V]. Turchia. Volume unico— 
Parte II, Venezia, 1872, σ. 287—355: «Relazione del nobil uomo Giam
battista Donado quondam Nicolo del suo bailaggio a Costantinopoli...» 
κλπ. (τό κείμενο άπό σ. 293 κ. έξ.).

Μ) Βλ. ibid., σ. 291. Βλ. καί τήν καταγραφή του άπό τό Σπυρ. Μ. Θ ε ο-
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Στην έκθεσή του λοιπόν αυτόν ό Βενετός βάϊλος, εκεί που δίδει, στο 
δεύτερο κεφάλαιο (σ. 300 κ. εξ.) πληροφορίες για τό σουλτάνο Μεχ- 
μέτ Δ' και την οίκογένειά του, άσχολεΐται και μέ την «Kasachi re- 
gnante» (σ. 305—307), δηλαδή τη Giilnu§ -Ευμενία, καί μάς λέει, 
ανάμεσα σέ πολλά άλλα, πώς προερχόταν από την οικογένεια Verzizzi 
(δηλαδή Βεργίτση) ιοΰ 'Ρεθέμνου. Παραθέτω τη σχετική περικοπή :

«...Questa e donna che nata in Retimo dalla casa Verzizzi, la 
sorte con scherzo di suo potere la trasse dalle rovine del patrio 
suolo in condizione di schiava infelice per transportarla sul Tur- 
co soglio Regina; V eta sua poco c inferiore a quella del Sultano 
marilo, di taglia poco piu che mezzana, piuttosto bella che for- 
mosa, d’ animo risoluto, feroce e super tore a quello del mari- 
to...»e3 κλπ.

Πραγματικά, μια πηγή σύγχρονη ακριβώς μέ τή γέννηση τής Ευ- 
μενίας, ή επίσημη άπογραφή των οικογενειών καί τοΰ πληθυσμού τής 
Κρήτης στα 1644 που περιέχεται στο Χρονικό τού Trivan καί πού 
έχει δημοσιευτή σέ προηγούμενο τόμο τών «Κρητικών Χρονικών»"4, 
αναφέρει ανάμεσα στις οικογένειες τοΰ 'Ρεθέμνου καί δυο οικογένειες 
Βεργίτση : μιαν πού συγκαταλεγόταν στις εύγενεΐς κρητικές οικογέ
νειες (nobili Cretensi)85 καί μιαν άλλη πού ανήκε στις αστικές (cit- 
tadini)ββ. Μά κι’ ό Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής συγκαταριθμεί τούς 
Βεργίτσηδες στις αρχοντικές οικογένειες τοΰ 'Ρεθέμνου : * 64

τ ό κ η, Κατάλογος χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τοΰ Αγίου Μάρκου 
έν Βενετίφ, κατ’ επιλογήν έκ τής VI καί VII ιταλικής σειράς, «Ελληνικά», 
τόμ. 4 (1931), σ. 183, άριθ. 79 (=Χφ άριθ. σειράς 631, κατατάξ. 8580). Ό Θεο- 
τόκης, πού πρόσεξε καί σημειώνει την είδηση γιά τό οικογενειακό όνομα τής 
σουλτάνας καί τήν καταγωγή της άπό τό 'Ρέθεμνος, δέν ήξερε πώς ή εκθεση 
τοΰ Donado είχε έκδοθή πρωτύτερα άπό τούς Barozzi—Berchet (βλ. τήν προη
γούμενη σημείωση). Τό ίδιο καί 6 Ν. Σταυρινίδης, έφημ. «Πατρίς» Ηρα
κλείου 5 Αύγουστου 1950 (άριθ. 35), πού νομίζει γι’ αυτό πώς πρώτος 6 Θεο- 
τόκης ανακάλυψε τήν εκθεση και τήν πληροφορία.

88) Ν. Β a r ο zζ i - G. Β e r c h e t, 6. π., σ. 305. Καί ό Ν. Jorga, 
Geschichte des Osmanischen Reiches nach den Quellen dargestellt, Gotha> 
τόμ. IV, 1911, σ. 227, χαρακτηρίζοντας τή σουλτάνα ώς «Tochter des Edelmanns 
Verzizi von eincr Frau aus dem Volke», έχει πηγή τήν εκθεση τοΰ Donado, 
πού τή μνημονεύει φυσικά κι’ ό J. D e n y στό άρθρο του τής Encyclopedic 
de 1’ Islam πού άναφέραμε στή σημ. 1.

64) Μ. Ί. Μανούσακα, Ή παρά Trivan άπογραφή τής Κρήτης (1644) 
καί ό δήθεν κατάλογος τών κρητικών οίκων Κέρκυρας, «Κρητικά Χρονικά», 
τόμ. 3 (1949), σ. 35—59.

6δ) Ibid., σ. 56, άριθ. 45: Vergici. 
ee) Ibid., σ. 56, άριθ. 40: Vergici,
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Βαροϋχοι και Βεργί τζηδες, Λομπάρδοι, Πατελλάροι*1, 
αναφέρει μάλιστα ρητά σαν ξακουστό γέννημα τής πόλης αυτής των 
γραμμάτων καί τό «δοττόρο» Γεώργιο Βεργίτση68. Μπορεί νά θεωρηθή 
βέβαιο πώς στην ’ίδιαν αυτή ρεθεμνιώτικη οικογένεια ανήκουν και οί 
Κρητικοί Βεργίτσηδες τοΰ 15ου καί 16ου αιώνα, πού διάπρεψαν στη 
Γαλλία καί την ’Ιταλία σαν έξοχοι καλλιγράφοι, αντιγράφεις χειρογρά
φων ή λόγιοι, δ'πως ό Γεώργιος Βεργίτσης, ό ’Άγγελος Βεργίτσης 
(Ange Vergece, f 1569), ό γιός του Νικόλαος (f 1573), ό ανιψιός του 
Πέτρος καί ό ’Ιωάννης, γιός τοΰ Πέτρου69. Ή οικογένεια λοιπόν τής 
σουλτάνας Εύμενίας ήταν σημαντική. Καί τό γεγονός αυτό πιθανώ- 
τατα εξηγεί τη διάσωση τοΰ ονοματεπωνύμου της : φαίνεται πώς ή 
αρπαγή της από τούς Τούρκους είχε κάμει εντύπωση καί είχε στοιχίσει 
πολύ στους δικούς της, πού θά ενδιαφέρθηκαν καί θά βρήκαν τρόπο 
νά παρακολουθήσουν την τύχη της. ”Αν ήταν από άσημη οικογένεια, 
θά ήταν πολύ δύσκολο νά διασωθή τό ό'νομά της.

Δ.'

"Υστερα από όλες τις παραπάνω ξένες πηγές καί μαρτυρίες γιά τό 
ελληνικό ονοματεπώνυμο καί τήν κρητική καταγα)γή τής σουλτάνας 
Giilnu§— Εύμενίας Βεργίτση, είναι καιρός νά δούμε τώρα καί τις ελ
ληνικές. Καί ή μόνη ελληνική πηγή πού έχει ύποδειχτή ίσαμε σήμερα 
είναι ένα ελληνικό δημοτικό τραγούδι πού μας σώζει ίσαμε σήμερα ή 
προφορική παράδοση. Πρώτος, δσο ξέρω, δ Βασίλειος Ψιλάκης, σ’ένα 6

6’) Ό Κρητικός Πόλεμος (έκδ. Άγαθ. Ξ η ρ ο υ χ ά κ η), σ. 586, στ. 6.
6i) Ibid., σ. 587, στ. 11.
β9) Τις ειδήσεις γιά τούς Κρητικούς λογίους Βεργίτσηδες τις εχει συγκεν. 

τρώσει δ Σπ. Π. Λάμπρος, Συμβόλαιον περί ίδρύσειος ελληνικού τυπογρα. 
φείου έν Φλωρεντία τφ 1551, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. 2 (1905), σ. 199— 
208 (βλ. σ. 203-205, δπου καί ή παλιότερη βιβλιογραφία). ’Από τή μεταγενέ
στερη βιβλιογραφία σημειώνομε: P)mile Ε e g r a n d, Bibliographie Helle- 
nique.,.aux XVe et XVIe siecles, Paris, τόμ. 4, 1906, σ. 60—66 (άριθ· 
582)—M. Vogel—V, Gardthausen, Die griechische Schreiber des 
Mittelalters und der Renaissance, Leipzig, 1909, σ. 2—6, 71, 346 καί 
382—383.—Hubert Per not, Etudes de litterature grecque moderne, 
Paris, 1916, a. 176—193 (γιά τόν "Αγγελο καί Νικόλαο Βεργίτση).—Γ. Σ.Βερ- 
β ε ν ι ώ τ η ς, Δύο ελληνισταί τής ’Αναγεννήσεως, «Νέα Εστία», τόμ. 1 (1927)ι 
σ. 269—271 (Α\ "Αγγελος Βεργίτσης) καί 347—349 (Β'. Νικόλαος Βεργίτσης). 
—A. Da in, Commerce et copie de manuscrits grecs, «Humanisme et 
Renaissance», τόμ. IV (1937), σ. 395—410 (= επιστολές τοΰ ’Αγγέλου Βεργί
τση).Τό επώνυμο Βεργίτσης διατηρείται ακόμη καί σήμερα στό νομό 'Ρεθύμνης 
καί συγκεκριμένα στά χωριά ’Ασυρώτους Μυλοποτάμου, Βισταγή Άμαρίου καί 
Βρύσες Άγ. Βασιλείου.
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του άρθρο δημοσιευμένο τδ 1892 70, και επειτα στο βιβλίο ίου «'Ιστο
ρία τής Κρήτης»71 υπόδειξε τό τραγούδι αυτό, τό συσχέτισε μέ τή 
'Ρεθεμνιώτισσα σουλτάνα και παράθεσε μιά του παραλλαγή πού την 
πήρε, καθώς μας λέει, από την ανέκδοτη συλλογή τοΰ Παύλου Γ. Βλα
στού. Παραθέτω εδώ τήν παραλλαγή αυτή ορθογραφικά αποκαταστη
μένη :

Μιάν Κυριακήν και μιαν αυγή, μιαν εορτή μεγάλη 
έπήραν τον παπά- Βοριά τες τρεις τον θυγατέρες.
Στην Κρήτη σκλαβωθήκανε, με τά καράβια φεύγουν 
κ’ ή μάνα, κύρης κ’ έδικο'ι κλαινε και δεν αρνεύγουν.

5 Τήν πρώτη, τήν καλύτερη, τήν άσπρη περιστέρα 
με το’ αδερφή δες της τσι δυο στήν Πάλιν τες έφερα.
Δέκα πασάδες τες λαλούν και δέκα βεζιράδες 
και δεκοχτώ ρεΐζηδες τού βασιλιά τές πήγαν.
Ίή μιάν έπήρεν <5 πασάς, τήν άλλην δ βεζίρης

10 και τήν όλοκαλύτερη 6 βασιλιάς τήν πήρε.
ΚΤ δντες τήν ανεβάζανε στον βασιλιά ιές σκάλες, 
έτρέχανε τά μάτια της ώσάν τσι κονταοννάρες.
Στρέφετ’ όμπρός κι’ δπίσω της να ”δfj ’πό τους δικούς της, 
κιανένα δέν έγνώρισε, μόνον τον αδερφό της !

15 «—”Αμαδερφέ μου, στο καλό και στη καλή τήν ώρα, 
όπου νά ραίν’ ή στράτα σου τραντάφυλλα και ρόδα !
Χαιρέτα μου τή μάνα μου, προσκύνα μου τον κύρη 
και 'πέ τον πώς ό βασιλιάς γυναίκα του με πήρε.
Θέλει γενιά χριστιανική και φλέγ’ από τήν Κρήτη.

20 Μ’ αφήνω και παραγγελία των έδικολογιώ μου 
νά πολεμούνε τήν Τουρκιά και νά τήνε ζυγώνουν, 
γιατ’ ήρθενε μ’ έπιβονλιά, σκλαβώνει και τουρκεύγει 
και οάν τό Χάρ’ αλύπητα σκοτώνει, μακελλεύγει.
Τήν αδερφή μου τή Ζάμπιά μή μου τή χαιρετήξης,

70) Β. Ψιλάκης, Αί τρεις θυγατέρες τοΰ παπα - Βόρεια (ιστορικόν), 
περιοδ. «Έβδομός», έτ. Θ' (1892), άριθ. 8 (22 Φεβρουάριου), ο. 1—2 Ένα 
χρόνο αργότερα, ατό βιβλίο : Ζαμπελίου καί Κριτοβουλίδου, ’Ιστορία τών επα
ναστάσεων τής Κρήτης συμπληρωθεϊσα ύπό Ίωάννου Δ. Κονδυλάκη, έν 
Αθήναις, 1893, διαβάζομε στό σχετικό μέρος γιά τήν άλωση τοΰ 'Ρεθέμνου τό 
1646 (σ. 263): «... Φοβερά σφαγή και αιχμαλωσία έπηκολούθηαε, τότε δ’ήχμαλω- 
τίσθησαν και αί περικαλλείς θυγατέρες τοΰ παπα - Βορρά, τών όποιων τήν τύχην 
θρηνεί περισωθ'εν δημώδες ασμα». Είναι πιθανό πώς δ Κονδυλάκης είχε ύπ’ό" 
ψει του τό άρθρο τοΰ Ψιλάκη.

71) Β. Ψιλάκη, 'Ιστορία τής Κρήτης, τόμ. Β', έν Χανίοις, 1909, σ· 
293-296.
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25 γιατί μου καταριοντονε Τούρκος νά με φιλήση, 
νά κάμω Τούρκους εδικους και τον πασά κουνιάδο 
και το μεγάλο βασιλιά άντρα νά τόνε πάρω.
Κ’ επιάστηκεν ό λόγος της σάν τον μητροπολίτη,
σάν τοϋ παπά δντες λειτουργά, του διάκ’ δντες διαβάζη».

Είναι όμως γνήσιο τό τραγούδι αυτό που παράθεσε ό Ψιλάκης ; 
Και άναφέρεται άραγε, όπως υποστήριξε, στην αρπαγή τής Εύμενίας 
Βεργίτση ; Αυτό τό δέχτηκαν οί νεώτεροι μελετητές,2, χωρίς νά τό 
συζητήσουν καθόλου καί χωρίς νά φέρουν κανένα στοιχείο πού νά 
επιβεβαιώνη τό συσχετισμό. Γιά ν’ άπαντήσωμε δμως μέ βεβαιότητα 
στά δυο αυτά ερωτήματα, δεν έχομε παρά νά μελετήσωμε συστηματικά 
τις πανελλήνιες παραλλαγές τοϋ τραγουδιού. Αυτό θά κάμωμε παρα
κάτω, άφοϋ μάλιστα δεν έχει γίνει ίσαμε τώρα.

Στο Λαογραφικό ’Αρχείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών είναι συγκεν
τρωμένες (Έπύλλια 3,7 : Ή θυγατέρα τοϋ πρωτοπαπά) 17 
παραλλαγές τοϋ παραπάνω τραγουδιοϋ, από τις όποιες οί 11 είναι 
δημοσιευμένες καί οί 6 ανέκδοτες. Παραθέτω κατάλογό τους μέ τις 
συντομογραφίες πού θά χρησιμοποιώ παρακάτω γιά την καθεμιά.
Βάρν. = Ό Μοριάς. "Ανέκδοτη στο Λαογραφικό ’Αρχείο (Ύλη 503). [’Από τή 

Βάρνα, μέ 19 στίχους],
Κάρπ. = 'Η αιχμάλωτος (Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Καρπαθιακά 

Μνημεία. Α'. Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, Άθήναι, 1928, σ. 2ό8ι 
άριθ. 62). [Στίχοι 12).

Κέρκ.1 = Μ α λ β ί ν α ς Ί. Σαλβάνου, Τραγούδια, μοιρολόγια καί λαζαρι- 
κά Άργυράδων Κερκύρας, «Λαογραφία», τόμ. 9 (1926), σ. 176—177, 
άριθ. 47. [’Από τό χοιριό Μαραθιά, στίχοι 31].

Αέρκ.2 = Τ ή ς ί δ ι α ς, δ. π., σ. 177—178, άριθ. 48. [Στίχοι 28].
Αερκ.8=Τής ίδιας, δ. π., σ. 178—179, άριθ. 49. [Στίχοι 30].
Κέρκ,4 = Ή θυγατέρα τοϋ πρωτοπαπά (Δημοτικά ανέκδοτα Κερκύρας συλλεγέν- 

τα υπό Γεωργίου Άρ. Κοντού, τόμος πρώτος, φυλλάδιον 
πρώτον, έν Κερκύρα, 1877, σ. 14—16, άριθ. 11). [Στίχοι 42],

Κέρκ.5 = ’Ανέκδοτη στο Λαογραφικό ’Αρχείο (“Υλη 2678, συλλογή Παύλου Λάμ· 
πρου, άπό τήν Κέρκυρα). [Στίχοι 22],

Αρ.1 = Ή αιχμάλωτος (Νεοελληνικά Άνάλεκια), «Παρνασσός», τόμ. 7(1883).
σ. 771—772. [’Από τή συλλογή Ίω. Ν. Ζωγραφάκη, άπό τό ’Ηράκλειο 72

72) Ί. Κ ο ν δ υ λ ά κ η ς, δ. π., σ. 263, Μ. Γ. Δ. στή ΜΕΕ, τόμ. 7 (1929),
σ. 552α, άρθρ. Βοριάς, παπάς, Παναγ. Κ. Κ ρ ι ά ρ η ς, ’Ιστορία τής Κρήτης
(νέα) άπό τών άρχαιοτάτων μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, έν Άθήναις, τόμ. 2, 
1931, σ. 23 (πού παραλαμβάνει άπό τόν Κονδυλάκη), Ί. Δ. Μ ο υ ρ έ λ λ ο ς’ 
Ιστορία τής Κρήτης, 'Ηράκλειον Κρήτης, τόμ. 1, 1931, σ. 31—33 (πού πιιρα- 
λαμβάνει άπό τόν Ψιλάκη καί άναδημοσιεύει τό τραγούδι), Ε. Γ[ενεράλις] 
στή ΜΕΕ, τόμ. 19 (1932), σ. 562α, άρθρ. Παπά - Βορεάς καί Ν, Σ τ α υ ρ ι ν ί- 
δης, έφημ. «Πατρίς» Ηρακλείου 3 Αύγούστου 1950 (άριθ. 33).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 24
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Κρήτης, στίχοι 23]. Αναδημοσιεύεται : Ί ω ά ν ν ο u Ν. Ζ ω γ ρ α φ ά- 
κ η, Γλωσσική Βλη έκ Κρήτης, «Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος», τόμ. 31 (1907—1908), σ. 151, άριθ. 13. [Στί
χοι 22, παραλείπειαι ό 23ος τής προηγούμενης έκδοσης].

Κρ.7 = Ή θυγάιηρ τοϋ Παπά - Βεργή (1 ο ϋ ϊ δ ι ο υ, ο. π., σ. 125, άριθ. 6). 
[’Από τή 'Ρογδιά, στίχοι 11].

Κρ.’ — Β. Ψ ι λ ά κ η ς, Αί τρεις θυγατέρες τοϋ παπά Βόρεια, «Έβδομός»!
έτος Θ', όρ. 8 (22 Φεβρουάριου 1892), σ. 1 — 2. [’Από τή συλλογή 
Παύλου Γ. Βλαστού, στίχοι 29]. ’Αναδημοσιεύεται: Βασιλείου 
Ψ ι λ ά κ η, 'Ιστορία τής Κρήτης, έν Χανίοις, τόμ. Β', 1909, σ. 294, 
Ί. Δ. Μ ο υ ρ έ λ λ ο υ, Ιστορία τής Κρήτης, Ηράκλειον Κρήτης, 
τόμ. 1, 1931, σ. 31—32 κ· ά.

Κρ,4 = ’Ανέκδοτη στό Λαογραφικό ’Αρχείο (1381 Α, σ. 180—181, άπό τό χω
ριό Έξω Ποταμοί Λασιθίου, συλλογή Μαρίας Λιουδάκη, 1939). [Στί
χοι 24].

Κρ.4 =*Η κόρη τοϋ παπα - Βοριά, «Προμηθεΰς ό Πυρφόρος», (έκδ. Γ. Δα- 
φέρμος, ‘Ρέθυμνο Κρήτης), έτ. ΣΤ' (1930), άριθ. 132 (15 ’Ιουνίου)1 
σ. Ζ'. [’Από τό χωριό Καμαριώτης Μυλοποτάμου, στίχοι 18].

Κρ.β = Μ. Ά λ ε φ α ν τ ι ν ό ς, Ή αρπαγή χρισιιανοπούλας υπό των Τούρ
κων (στό ίδιο περιοδικό, έτ. Ζ' (1931), άριθ. 147 (1 Φεβρουάριου), 
σ. Ζ'). [Άπό τό χωριό Άγιος ’Ιωάννης Μυλοποτάμου, στίχοι 14].

Κρ. 7 = Ή παντρειά (οτό ίδιο περιοδικό, έτ. Θ' (1933), άριθ. 209 (1 Σεπτεμ
βρίου), σ. Ζ'). [Άπό τό χωριό Αργυρούπολη ‘Ρεθύμνου, στίχοι 10]. 

Κρ.β = Ανέκδοτη στό Λαογραφικό Αρχείο (1381 Β, σ. 44, άπό τό χωριό 
Βραχάσι Μεραμπέλλου, συλλογή Μαρίας Λιουδάκη, 1939). [Στίχοι 9], 

Κρ.9 = ’Ανέκδοτη στό Λαογραφικό Αρχείο (Άριθ. 132—89—88, συλλέκτης 
Δεινάκης). [Στίχοι 6].

Νάξ. — Ανέκδοτη στό Λαογραφικό Αρχείο (Άριθ 380—21—18, άπό τό χω
ριό Άπεράθου Νάξου). [Στίχοι 12].

Καθώς προκύπτει από τον παραπάνω κατάλογο, εννιά παραλλαγές 
άπό τις δεκαεφτά προέρχονται άπό την Κρήτη, πέντε άπό την Κέρκυ
ρα, μιά άπό την Κάρπαθο, μιά άπό τή Νάξο καί μιά, τέλος, άπό τή 
Βάρνα. Ή εκτενέστερη άπ’ δλες είναι ή Κέρκ.1, μέ 42 στίχους, καί ή 
συντομώτερη ή Κρ.9, μέ 6 μόνο στίχους. Οί ρίμες σ’ δλες τις παραλ
λαγές είναι σπάνιες καί σποραδικές, πράμα που δείχνει πώς ή άρχική 
μορφή τοΰ τραγουδιού ήταν άνομοιοκατάληχτη. ’Όχι μόνο άπό άποψη 
γεωγραφικής κατανομής, μά, δπως θά δοΰμε, καί άπό άποψη περιεχο
μένου, οί παραλλαγές πρέπει νά διακριθοΰν σέ δυο ομάδες: τις κρη- 
τικές καί τΙς κερκυραϊκές,s. ΓΓ αυτό παραθέτομε άπό τις κρητικές, 
μετά τήν παραπάνω παραλλαγή τοΰ Ψιλάκη (Κρ.’), άλλη μιά άκόμη 
παραλλαγή, τήν Κρ.1, καί άπό τις κερκυραϊκές δυο παραλλαγές, τήν 
Κέρκ.7 καί τήν Κέρκ,6, διορθωμένες ορθογραφικά.

'*) Ή Βάρν. καί ή Κάρπ. συμφωνούν μέ τήν πρώτη ομάδα, ένφ ή Νάξ., 
πολύ αλλοιωμένη, δέ μπορεί νά καχαχαχτή ούτε σχή μιά ομάδα, οΰχε σχήν άλλη·
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Kg.1
Μιάν Κυριακή ξημέρωμα μην είχε ξημερώσει 
κι’ ο ήλιος ό παντοτεινός μην είχε βγει να δώση.
Γροικώ τον κόρφο κ’ έμπαζε κάτεργα και καράβια.
Δεν εΐν’ αϋτάνα Σφακιανά μήτε και τον Ρεθέμνου, 
μά ’ναι τον καπετάν πασά ’πδ μέσα ’που την Πόλη. 
Παίρνουν μανάδες και παιδιά, αδέρφια κι’ άξαδέρφια, 
παίρνουν και τον παπά-Βαρδή τή μιάν του θυγατέρα, 
την πρώτη και την ύστερη την μεσακήν κοπέλλα.
Χίλιοι κρατούν την κούδα τζη, τρακόσοι τα’ άκλουθοϋσι, 
έκλούθα κι’ ό παπά-Βαρδής κ’έδερνε τσί μέρους του.
—Ιΐοϋ πας, ασήμι, νά χαθής, που πας, σταυρέ, νά λειώσης, 
που πας, άγιοκωστάντινο, ν’ αλλάξης τ’ όνομά σου;
—Στη Σαΰρνη πάω νά χαθώ, στοϋ Γαλατά νά λειώσω 
κ’ εις την Κωνσταντινούπολη ν’ αλλάξω τ’ όνομά μου!
Κι’ όντέ την άνεβάζασι εις του πασά τή σκάλα, 
ετρέχααιν τά μάτια της ώσάν την κυνταοννάρα.
«—’Άμ’, άφεντάκη, στο καλό και στην καλήν την ώρα 
καί νά γεμίσ’ ή στράτα σου ντραντάφνλλα καί ρόδα.
Κι’ άμε χαιρέτιξέ μου τσι όλες μου τα’ αδερφάδες, 
την αδερφή μου το Λενιό μή μου τό χαιρετήσης, 
γιατί μου καταρίατηκε Τούρκος νά με φιλήαη,
Τούρκο νά κάμω πεθερό καί τον καδή κουνιάδο 
καί τον βεζίρη τον ύγιό άντρα νά τόνε πάρω».

Κέρκ.2
Ό βασιλιάς δ Μαυριανός, τ’ άξιο τό παλληκάρι, 
την Κρήτην έξαγνάντενε, νά πάη νά τήνε πάρη 
καί τσου πασάδες του έκραξε καί τούσε κουβεντιάζει' 
«Πασάδες, κι’ αν την πάρετε την ξαηκουσμένη Κρήτη, 
θέ νά σάς ντύσω στά χρυσά καί στά μαλ.αματένια, 
θ’ αλείφω τό σπαθάκι σας όλ’ άδολο χρυσάφι».
Τρεις χρόνους τσού αυμμάζωνε, ώστο νά τσού μπαρκάρη. 
Μιά Κυριακή καί μιά βραδιά κ’ ένα Σαββάτο βράδυ 
έπήρανε μιανσν παπά τήν πρώτη του κοπέλλα, 
πού ήτανε δώδεκα χρονώ κι’ ό ήλιος δεν τήν είδε.
Κι’ εννιά πασάδες τή βαστούν καί εννιά γιανιτσαρέοι 
καί δεκοχτώ βεζίρηδες, σ’ ένοϋ πασά τήν πάνε.
Κι’ όντας τήν συνεβγάνανε τσή Πόλης τό μπουγάζι, 
τά δέντρα έσντζακίζονταν καί τά βουνά εδακρύζαν
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15 καί τα σενιάλα τ' ονρανοϋ άντίαταυρα έγυρίζα.
Νάστονε κι ό καλός παπάς στη σκάλα κι’ ανεβαίνει.
Χίλια δίνει νά τήνε idfj, χίλια νά τσή μιλήση 
κι’ άν είναι για τη ξαγορά, χιλιάδες και μυριάδες.
Κ’ εκείνη άποκρίθηκε με την καρδιά καημένη:

20 «Σύρε, πατέρα, στο καλό και στην καλή την ώρα, 
κα'ι μένα μη με καρτερής και μη μ’ άπαντυχαίνης.
Χαιρέτα μου τη μάνα μου, τα γκαρδιακά μου άδρέφια, 
την άδρεφή μου τη μικρή μη μου τη χαιρετήαης, 
πού νά τη φάη η άμοιριά, μοίρα νά μη γνωρίση.

25 Τί αυτή με καταράστηκε τσι τρεις γιορτές του χρόνον, 
ή μιά ήταν τον Βαγγελισμον, κ’ ή άλλη τοϋ Βαγιώνε 
κ' ή τρίτη ή καλύτερη, πού ήτανε αρχή τοϋ χρόνου,
Τούρκος νά με στεφάνωση, βεζίρης νά με πάρη».

Κέρκ.δ

Ό βασιλιάς έκάθετο σ’ ενα ψηλό παλάτι, 
την Κρήτη ε<φοβέριζε γιά νά την πολεμήση, 
κα'ι τούς πασάδες εκραξε νά τούς ψαχνορωτήση :
«Πασάδες, κι’ άν την πάρετε την παινεμένη Κρήτη,

5 νά σας ενδύσω ολόχρυσους κι’ δλο μαργαριτάρια, 
νά δέσω τα σπανάκια σας, στ° ασήμια, στα λογάρια».
— ’Αφέντη, δώα’ μας τον λαόν καί θέλομεν την πάρει».
Τρεις χρόνους τούς εμάζωνε καί μαζωμούς δέν είχαν, 
τρεις χρόνους τούς μπαρκάριζε, μπαρκαρισμούς δέν είχαν.

10 Έπήγανε κι’ αράξανε στην παινεμένη Κρήτη.
Στον πρώτο μπονρδο πδδωκαν έπήρανε τη χώρα, 
επήραν τοϋ παπά - Βοριά την πρώτη θυγατέρα.
ΚΤ ό αφέντης της την άρωτα, κι’ ό αφέντης της τής λέγει : 
«Μοϋ φεύγεις, θυγατέρα μου, καί δέν μου παραγγέλλεις;

15 —Τί νά οοϋ πώ, αφέντη μου, τί νά σου παραγγείλω ;
Χαιρέτα μου τη μάνα μου, τα δυο γλυκά μ’ αδέλφια, 
την άδελφή μου τη μικρή μη μοϋ τη χαιρετήαης. 
διατί μ’ εκαταριόντανε τές τρεις γιορτές τοϋ χρόνου 
—ή μιά ήτον τοϋ Βαγγελιαμοϋ, ή άλλη των Βαγιώνε,

20 την τρίτη την καλύτερη μέ τό «Χριστός Άνέστη»—- 
σέ Τούρκον χέρια νά βρεθώ, σέ τούρκικα ν' άντέσω,
Τούρκος νά μέ ατεφανωθή απάνω στο κρεββάτι.

Βασισμένοι τώρα σ’ δλες τις παραλλαγές τοϋ τραγουδιοϋ, δίδομε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:49:46 EEST - 54.161.213.156



την παρακάτω ανάλυση τοϋ περιεχομένου του, ξεχωρίζοντας τά επεισ
όδια καί τα μοτίβα πού το αποτελούν.

Α. ’Επιδρομή ιών Τ ο ύ ρκ ιο ν.

1. Προετοιμασία τής επιδρομής: Κέρκ.', Κέρκ.3, Κέρκ.3, Κέρκ.5 (οί άλλες 
παραλλαγές παραλείπουν).

*0 βασιλιάς, δηλ. 6 σουλτάνος (ό βασιλιάς ό Μαυριανός Κέρκ.2, ένας πα
σάς Κέρκ.3) τάζει θησαυρούς στους πασάδες του, άν κατορθώσουν νά πάρουν 
τήν Κρήτη' υστέρα άπό τριών χρόνων προετοιμασίες, ή επιδρομή αρχίζει.

"Η: Οί Ψαριανοί μαθαίνουν άπό ένα πουλάκι πού έρχεται άπό τήν Πόλη 
πώς δ βασιλιάς διάταξε τό βεζίρη νά κάψη τά νησιά: Κέρκ.1.

2. ’Επιδρομή : Βάρν., Κάρπ., Κέρκ.*, Κρ.', Κρ.3, Νάξ. (οί υπόλοιπες πα
ραλείπουν).

Ό στόλος τοϋ καπετάν πασά κάνει ξαφνική επιδρομή στή Σούδα (στόν 
κόρφο Κρ.') μέ σκοπό τήν αιχμαλωσία : Κρ.', Νάξ.

”Η : Οί Τούρκοι κάνουν επιδρομή, βομβαρδίζουν καί κυριεύουν τήν Κρή
τη : Κέρκ.*

’Ή: Οί Τούρκοι πρωτοαποβιβάζονται στο Σέλινο (τής Κρήτης) : Κρ.3
"Η : *0 Άλή - Πασάς κάνει επιδρομή άπό τό Σώκαστρο (στήν Κάρπαθο) : 

Κάρπ.
Ή : Οί Τούρκοι παίρνουν τό Μόριά καί τό Καϊσέρι : Βάρν.

Β. Αιχμαλωσία74 τής παπαδοπούλας.

1. Οί Τούρκοι στήν επιδρομή τους αύτή αιχμαλωτίζουν (Βάρν., Κάρπ., 
Κέρκ.', Κέρκ.3, Κέρκ.3, Κέρκ.*, Κέρκ,5, Κρ.', Κρ.3, Νάξ.].

”Η : 2. Οί Τούρκοι (χωρίς μνεία επιδρομής), στις 17 τού Γενάρη, τό βρά
δυ τής γιορτής τού Άγ. ’Αντωνίου (μιάν Κυριακή Κρ.3) κλέβουν (Κρ.3, Κρ.3, 
Κρ.*, Κρ.5, Κρ.3, Κρ.3] ;

τή μιά θυγατέρα (Βάρν., Κάρπ., Κρ.', Κρ.3, Κρ.*, Κρ.5, Κρ.3, Κρ.', Κρ.3] 
(ή τήν πρώτη θυγατέρα (Κέρκ.', Κέρκ.3, Κέρκ.3, Κέρκ.*, Κέρκ.5, Νάξ.] ή τις 
τρεις θυγατέρες Κρ.3, Κρ.3,) τού παπά - Βοριά (Κέρκ.5, Κρ.3, Κρ.5, Κρ.3,) ή 
τού παπά - Βεργή (Κρ.3) ή τού παπά - Βαρδή (Κρ.') ή τού παπά - Βιολή 
(Κάρπ.) ή τού παπά - Μπαλή (Νάξ.) ή τού παπά - Φλουρή (Κρ.*, Κρ.8/ ή τού 
παπά - Χατζή (Κρ.') ή τού πρωτοπαπά /Κέρκ,3, Κέρκ.*) ή ενός παπά (Κέρκ.', 
Κέρκ.3) ή τοϋ Παπάζογλου (Βάρν.] ή τοϋ Χαιρέτη (Κρ.3).

I’. Συνοδεία καί παράδοση τής αιχμάλωτης.

1. Ή μεταγωγή τής αιχμάλωτης γίνεται άπό πολυάριθμη συνοδεία (παρα
λείπουν : Κάρπ., Κέρκ.', Κέρκ.5, Κρ.3, Κρ.5, Κρ.3, Κρ.', Κρ.8, Κρ.3, Νάξ.) 
πού τήν άποτελοΰν: πέντε πασάδες καί δέκα γιανίτσαροι (Βάρν.) ή πέντε πα
σάδες, δέκα γιανίτσαροι καί δεκοχτώ πασόπουλα (Κέρκ.3) ή εννιά πασάδες, εν
νιά γιανίτσαροι καί δεκοχτώ βεζίρηδες (Κέρκ.3) ή δέκα πασάδες, δέκα βεζι- 
ράδες καί δεκοχτώ ρείζηδες (Κρ.3) ή πέντε πασάδες, άλλοι έξη πασάδες καί 
δεκοχτώ γιανίτσαροι (Κέρκ.*) ή χίλιοι πού κρατούν τό φόρεμά της καί τρακό- 
σοι πού άκλουθοΰν (Κρ.').

2. Ή κόρη παραδίδεται στό βασιλιά (σουλτάνο): Κέρκ.3 (σάν «κανίσκι άπό
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74 Ή Κρ.7 μόνη άντί γιά αιχμαλωσία αναφέρει παντρειά.
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τήν Κρήτη»), Κέρκ.* (to ίδιο), Κρ.2, Κρ.3,Κρ.6 η στό ρήγα (Κέρκ.1) η σ’ ένα 
πασά (Κέρκ.'1, Κρ.β, Κρ.7) 16 ή οτόν Άλή (Κρ.*).

3. “Οταν άνεβαίνη τις σκάλες, τά δάκρυα της τρέχουν κρουνοί : Κρ.1, Κρ.*, 
Κρ.*, Κρ.6, Κρ,1 (παραλείπουν οί υπόλοιπες).

4. Παρακαλεΐ να πηγαίνουν σιγά, γιά νά περιποίηση τό παιδί της καί νά 
τό παραδώση σέ μιαν πέτρα ριζιμιά γιά νά τό φροντίζη (Νάξ.) η λέει στήν 
αδερφή της πώς θά σκοτωθή γιά ν’ αποφυγή τήν ατίμωση (Κρ.6).

5. Ό πατέρας της άκλουθά από πίσω βαριοθλιμμένος : Κάρπ., Κέρκ.*, 
Κρ.1 (οί άλλες παραλείπουν).

Δ. Μάταιη απόπειρα τοϋ πατέρα της γιά εξαγορά της.

(Παραλείπουν: Κάρπ., Κέρκ.6, Κρ.', Κρ.2, Κρ.*, Κρ.6, Κρ.6, Κρ.1, Κρ.6, 
Νάξ.).

1. Ό πατέρας της προσφέρει, μάταια όμως, άφθονα χρήματα γιά νά τήν 
έξαγοράση : Βάρν., Κέρκ.1, Κέρκ.2, Κέρκ.1.

Ή : 2. Προσφέρεται νά πουλήση ό,τι έχει, ακόμη καί τήν παπαδιά του, 
γιά νά τήν έξαγοράση: Κρ.*, Κρ.6

Ε. 'Αποχαιρετισμός της καί παραγγελιά γιά τήν αδερ
φή της. (Παραλείπουν: Κρ.8, Κρ.3, Νάξ.)

1. Ή κόρη τότε αποχαιρετά τόν πατέρα της (Βάρν., Κάρπ., Κέρκ.', Κέρκ.2, 
Κέρκ.3, Κέρκ.*, Κέρκ.6, Κρ.1, Κρ·*) ή τόν αδερφό της—τό μόνο δικό της πού 
άναγνωρίζει νά στέκη κοντά της—(Κρ.3, Κρ.6, Κρ·6) ή τόν ξάδερφό της (Κρ.1) 
ή τήν Άρετοϋσα (Κρ.2).

2. Τοΰ παραγγέλνει νά τής χαιρετά τή μάνα καί τά αδέρφια της όλα (νά 
τά στολίση μέ τά δικά της προικιά Κρ.*), εκτός όμως άπό τήν αδερφή της τή 
Ζάμπιά (Κρ.2, Κρ.3, Κρ.6, Κρ.’1, Κρ.1) ή τό Ζαμπιό (Κρ.*) ή τό Λενιό (Κρ.1) 
ή τήν αδερφή της τή μικρή (Κέρκ.1, Κέρκ 2, Ιϋρκ.6) ή τή μικρότερη (Κέρκ.3, 
Κέρκ.*) ή τή δεύτερη (Κάρπ.).

3. Κι’ αυτό γιατί ή άδερφή της αυτή τής είχε καταραστή (στις τρεις γιορ
τές τοΰ χρόνου, δηλ. τοϋ Ευαγγελισμού, τών Βαγιών και τή Λαμπρή (καί τήν 
αρχιχρονιά Κέρκ.1, Κέρκ.2) : Κέρκ.1, Κέρκ.2, Κέρκ.*, Κέρκ.6—οί υπόλοιπες πα
ραλείπουν τό πότε) νά τή φιλήση Τούρκος (Κέρκ.3, Κέρκ.', Κρ.1, Κρ.2, Κρ.3, 
Κρ.*, Κρ.6, Κρ.3), νά τή στεφανωθή Τούρκος (Βάρν., Κέρκ.1, Κέρκ.2, Κέρκ.*, 
Κέρκ.6), νά κάμη πεθερό καί συγγενείς Τούρκους (Κρ.1, Κρ.2, Κρ.3, Κρ.*, Κρ.6, 
Κρ.3) καί νά πάρη άντρα τό μεγάλο βασιλιά (Κρ.2, Κρ.3, Κρ.*, Κρ.6, Κρ.3) 
ή τόν πασά (Κέρκ.1) ή τό βεζίρη (Κέρκ.2) ή τό γιό τοϋ βεζίρη (Κρ.1) ή νά τήν 
πάρουν Τούρκοι (Κάρπ.)—κατάρα πού εκπληρώθηκε (Κρ.3, Κέρκ.*).

Μέ βάση τήν παραπάνω ανάλυση, μπορούμε νά καταρτίσωμε τόν 
ακόλουθο πίνακα που μάς δείχνει πόσα καί ποια επεισόδια καί μοτίβα 
περιέχει καθεμιά παραλλαγή, καθώς καί μέ ποιά σειρά:

Βάρν. : Α2 Β* Δ1 Ε8 Ε1 Ε2 
Κάρπ. : A2 Β1 Γ5 Ε2 Ε8 75

75) Ή Κέρκ.1 λέει πώς παραδίδεται στό ρήγα, αλλά στό τέλος μιλεϊ γιά 
πασά. Ή Κρ.3 πάλι λέει πώς παραδίδεται στόν πασά, αλλά στό τέλος άναφέ. 
ρει τό μεγάλο βασιλιά.
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Κέρκ.': Α1 Β1 Δ' Ε1 Ε2 Ε8
Κέρκ.2: Α1 Β1 Δ1 Ε1 Ε2 Ε8
ΚέρκΛ' Α1 Β1 Γ1 Γ2 Γ5 Ε2 Ε8
Κέρκ Α2 Β* Γ> Γ2 Δ1 Ε1 Ε2 Ε8
ΚέρκΛ' Α1 Α2 Β1 Ε1 Ε2 Ε8
Κρ.' : Α2 Β1 Γ1 Γ5 Γ8 Ε* Ε2 Ε8
Κρ.2 : Β2 Ε1 Ε2 Ε8
Κρ.2 : Β2 Γ1 Γ2 Γ3 Ε1 Ε2 Ε8
Κρ.' : Β2 Γ* Γ4 Δ2 Ε2 Ε8
Κρ.2 : Β2 Γ9 Ε' Ε2 Ε8
Κρ.» : Β2 Ε* Ε2 Ε8
Κρ.' : Β1 Γ8 Ε' Ε2
Κρ.* ; Β2 Δ2
Κρ.» : Α2 Β* Γ4
Νάξ. : Α2 Β1 Γ4

‘Ο παραστατικός αυτός πίνακας μας βοηθεΐ στην αξιολόγηση των 
παραλλαγών τοϋ τραγουδιού. "Οπως φαίνεται καθαρά απ’ αυτόν, οί 
πληρέστερες παραλλαγές είναι οί κερκυραϊκές καί οί πρώτες πέντε κρη- 
τικές. ’Αντίθετα, οί τελευταίες κρητικές (Κρ.*, Κρ.', Κρ.*, Κρ.»), κα
θώς καί ή Νάξ. καί Κάρπ., είναι ελλιπείς, λιγώτερο η περισσότερο. 
Παραλείπουν βασικά επεισόδια τοϋ τραγουδιού καί μάλιστα ή Νάξ. 
καί ή Κρ* είναι καί σημαντικά αλλοιωμένες (πρβλ. τό επεισόδιο Γ4 
πού είναι ασφαλώς ξένο προς τό τραγούδι). Γιά την αποκατάσταση 
λοιπόν τοϋ αρχικού τραγουδιού πρέπει νά στηριχτούμε στις πρώτες, 
τις καλές παραλλαγές. Είναι αξιοπαρατήρητο πώς ανάμεσα στις δυο 
κύριες ομάδες τών παραλλαγών, δηλαδή τις κερκυραϊκές καί τις κρη
τικές παραλλαγές, υπάρχουν ωρισμένες χαρακτηριστικές διαφορές. Δυο 
απ’ αυτές είναι οί σημαντικότερες : Ή πρώτη είναι πώς οί κερκυραϊ- 
κές περιέχουν τό εισαγωγικό επεισόδιο Α (της προετοιμασίας καί τής 
επιδρομής τών Τούρκων στην Κρήτη) πού οί κρητικές—εκτός από μιά, 
την Κρ.1—τό παραλείπουν, αρχίζοντας αμέσως μέ τό επεισόδιο Β (τής 
αιχμαλωσίας τής κόρης). Ή δεύτερη διαφορά είναι πώς οί κρητικές 
μας δίδουν τό οικογενειακό δ'νομα τοϋ πατέρα τής κόρης (πού οί κερ- 
κυραϊκές—εκτός από μιά, την Κέρκ.2—-τον λένε απλώς πρωτοπαπά) καί 
τό ό'νομα τής αδερφής της, τής Ζάμπιάς, πού οί κερκυραϊκές τό πα
ραλείπουν. Γενικά οί κερκυραϊκές είναι πιο αναπτυγμένες, μά οί κρη
τικές έχουν περισσότερη ομοιογένεια αναμεταξύ τους.

"Ας έξετάσωμε τώρα ένα-ένα κατά σειρά τά επεισόδια τοϋ τραγου
διού. Ή διάκριση τών γνήσιων επεισοδίων, εκείνων δηλαδή πού ανή
κουν στην αρχική σύλληψη τοϋ τραγουδιού, από τά μεταγενέστερα,
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πού δεν είναι παρά αποτέλεσμα συμφυρμού η παραφθοράς, είναι βέ
βαια—όπως συμβαίνει και μέ δλα τά δημοτικά τραγούδια—πράμα πο
λύ δύσκολο καί λεπτό. 'Ωστόσο νομίζω πώς μπορούμε νά κάμωμε τις 
ακόλουθες διαπιστώσεις.

Τό εισαγωγικό επεισόδιο Α, πού δεν είναι απαραίτητο, δέ φαίνε
ται γνήσιο, αλλά μάλλον δανεισμένο από άλλα τραγούδια. Έτσι εξη
γείται καί τό γιατί παρουσιάζεται μέ τόσο ποικίλες μορφές στις πα
ραλλαγές πού τό περιέχουν. Οί μορφές αυτές είναι παρμένες από διά
φορα άλλα τραγούδια πού μιλούν γιά επιδρομές Τούρκων σ' ελληνικές 
χώρες καί αιχμαλωσίες γυναικών 76. Τό αρχικό τραγούδι πρέπει νά άρ
χιζε μέ τό επεισόδιο Β, την αρπαγή. Στο επεισόδιο αυτό όλες οί άλλες 
παραλλαγές αναφέρουν πώς οί Τούρκοι έκλεψαν την πρώτη (ή τή μιά) 
θυγατέρα τού παπά" καί μονάχα ή Κρ.Β (δηλ- ή παραλλαγή τού Παύ
λου Βλαστού ή δημοσιευμένη από τον Ψιλάκη) καί ή ΚρΒ (πού είναι 
πολύ αλλοιωμένη, ό'πως είπαμε) μιλούνε γιά «τρεις θυγατέρες», πράμα 
πού δέ φαίνεται νά υπήρχε στο αρχικό τραγούδι 7S. Τό επεισόδιο I'1 
γιά τη μεταγωγή τής κόρης μέ πολυάριθμη συνοδεία κλπ. δέν άπαντα 
αποκλειστικά στο τραγούδι αυτό, αλλά καί σέ πολλά άλλα πού έχουν 
θέμα την αιχμαλωσία- τό ίδιο ισχύει καί γιά τό Γ8. ’Αντίθετα, τό Γ8 
είναι ασφαλώς γνήσιο καί έχει ενδιαφέρον, γιατί μάς λέει ρητά γιά 
τήν ανέλπιστη τύχη πού περίμενε την αιχμάλωτη. "Οσο γιά τό επεισό
διο Δ, δηλαδή τήν απόπειρα εξαγοράς τής κόρης από τον πατέρα της, 
παρ’ ό'λο πού οί παραλλαγές πού τό έχουν δέν είναι οί περισσότερες, 
είναι δύσκολο ν’ άποκλείσωμε τή γνησιότητά του, γιατί ταιριάζει καί 
είναι δεμένο τόσο καλά μέ τήν υπόθεση τού τραγουδιού. Τά επεισόδια, 
τέλοσ, Ε1—Ε\ από τά πιο χαρακτηριστικά τού τραγουδιού, είναι αναμ
φισβήτητα γνήσια. Τό Ει μάς λέει, στις περισσότερες παραλλαγές, 
πώς αυτός πού αποχαιρετά ή κόρη είναι δ πατέρας της καί στίς άλλες 
πώς είναι ό αδερφός ή 6 ξάδερφός της- ή πρώτη εκδοχή, πού μοιάζει 
καί γιά πιθανώτερη, συνηγορεί καί γιά τή γνησιότητα τού προηγού
μενου επεισοδίου Δ, δπου δ πατέρας επίσης παίζει τον κύριο ρόλο. Τό * 78

,β) Βλ. Ιδίως τό τραγούδι γιά τήν Αιχμάλωτη Νιόνυφη ατό Λαογραφικό 
’Αρχείο τής ’Ακαδημίας (Κλέφτικα 3,5), καθώς καί τό Κλέφτ. 3,18α (Αιχμα
λωσία γυναικών άπό Τούρκους). Επίσης τό δεύτερο τραγούδι πού έξετάζομε 
παρακάτω (πρβλ. σημ. 93).

”) Γιά τό γνήσιο τύπο τοϋ οικογενειακού του ονόματος θά μιλήσωμε πα 
ρακάτω.

78) "Ετσι όσα σχετικά έγραψε ό Ψιλάκης καί όσοι τον ακολούθησαν (βλ. 
παραπάνω, σημ. 70—72) γιά τις «τρεις θυγατέρες τού παπά - Βοριά» δέν έχουν 
βάση.
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Ε3 σέ δυο μόνες παραλλαγές (την Κρ.3 και την Κέρκ.*) παρουσιάζει 
στο τέλος μια προσθήκη για την εκπλήρωση τής κατάρας τής αδερ
φής, προσθήκη πού φαίνεται αρκετά ύποπτη.

Άλλα ή συγκριτική εξέταση των παραλλαγών τοϋ τραγουδιού μάς 
οδηγεί και σέ μιαν άλλη απροσδόκητη διαπίστωση : τη διαπίστωση 
πώς ή Κρ.3, ή παραλλαγή δηλαδή ακριβώς πού είχε προσκομίσει ό Ψι- 
λάκης για ν’ απόδειξη τήν ιστορικότητα τοϋ τραγουδιού καί τό σύν
δεσμό του μέ ιήν ιστορία τής 'Ρεθεμνιώτισσας σουλτάνας, είναι νο
θευμένη μέ παρέμβλητους πλαστούς στίχους πού δεν απαντούν, μά ού
τε και έχουν τά παράλληλά τους, σέ καμμιάν από τις άλλες, τις γνή
σιες δημοτικές παραλλαγές τού τραγουδιού. Τέτοιοι στίχοι, πού κι’άπό 
τό ύφος τους κι’ από τή διατύπωσή τους γενικά δείχνουν πώς είναι 
κατασκεύασμα καί προσθήκη κάποιου διασκευαστή (τού Παύλου Βλα
στού άραγε;) καί ό'χι γνήσιοι δημοτικοί, φαίνονται οί στίχοι 3—6 79. 
9—ΙΟ 80, 18—23 81 82 καί ίσως καί οί δυο τελευταίοι 28—29 92. Πρόσ
θετη άλλως τε απόδειξη τής νοθείας αποτελεί τό γεγονός πώς οί στί
χοι αυτοί μπορούν κάλλιστα ν’ άφαιρεθοϋν από τό τραγούδι χωρίς νά 
πειραχτή καθόλου τό νόημα καί ή συνέχεια.

79) Στην Κρήτη σκλαβωθήκανε, με τά καράβια φεύγουν 
κ’ ή μάνα, κύρης κ’ έδικοί κλαΐνε και δεν άρνεύγουν.

5 Τήν πρώτη, τήν καλύτερη, τήν άσπρη περιστέρα 
μέ τα’ άδερφήδες της τα'ι δυο στην Πάλιν τες έφερα.

Ή μνεία τής Κρήτης σέ κρητική παραλλαγή δέν είναι φυσική. Ό στ. 6 
μπήκε γιά νά έξοικονομήση τά πράματα, ύστερα άπό τό λάθος τοΰ στίχου 2 
γιά «τρεις θυγατέρες». Μά κ’ ή ρίμα έρχεται σέ αντίφαση μέ τό άριμάριστο 
σύνολο τοΰ τραγουδιού.

80) Ίή μιαν έπήρεν δ πασάς, τήν άλλην ό βεζίρης
10 καί τήν δλοκαλύτερη δ βασιλιάς τήν πήρε.

Συνεχίζεται κ’ έδώ ή επανάληψη τοϋ αρχικού λάθους γιά τρεις αδερφές 
πού σκλαβώθηκαν.

81) Καί ’πέ του πώς δ βασιλιάς γυναίκα του μέ πήρε.
Θέλει γενιά χριστιανική καί φλέγ’ άπδ τήν Κρήτη.

αΟ Μ’ άφίνω καί παραγγελιά των έδικολογιώ μου
νά πολεμούνε τήν Ίουρκιά καί νά τήνε ζυγώνουν, 
γιατ’ ήρ&ενε μ’ έπιβουλιά, σκλαβώνει καί τουρκεύγει 
και σαν τό Χάρ’ αλύπητα σκοτώνει, μακελλεύγει.

Έδώ πιά ή νόθευση, μέ τήν αδέξια καί άκαιρη παρεμβολή πατριωτικών 
προτροπών κλπ., είναι ολοφάνερη.

82) Κ’ έπιάστηκεν δ λόγος της αάν τοϋ μητροπολίτη,
αάν τοϋ παπά δντες λειτουργά, τοΰ διάκ’ οντες διαβάζη.

Ή προσθήκη αυτή γιά τήν εκπλήρωση τής κατάρας, πού ανάλογή της, εν
τελώς όμως διαφορετικά διατυπωμένη, βρίσκομε μονάχα στήν Κέρκ.*, φαίνεται 
αρκετά ύποπτη, όπως είπαμε καί παραπάνω.
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Έρωτάται δμως τώρα: Αφού λοιπόν ή παραλλαγή Βλαστού—Ψι· 
λάκη είναι νοθευμένη, τότε μήπως και ή συσχέτιση πού έκαμε ό Ψι- 
λάκης, στηριγμένος στην παραλλαγή αυτή, τού δημοτικού αυτού τρα
γουδιού μέ την αρπαγή τής σουλτάνας Εύμενίας Βεργίτση αποδείχνε
ται έτσι άβάσι μη ; Η εύσταθεΐ καί παρ’ δλα αυτά; Πιστεύομε πώς 
εύσταθεΐ, δπως μπορούν νά τό δείξουν τά δεδομένα τών άλλων, των 
εντελώς γνήσιων παραλλαγών τού τραγουδιού. Καί πραγματικά, είναι 
αναμφισβήτητο πώς βασικό στοιχείο τού τραγουδιού, στοιχείο πού 
άπαντα στίς περισσότερες παραλλαγές, είτε στή μέση (βλ· επεισόδιο 
Γ2) είτε καί στο τέλος (βλ. επεισόδιο Ε3) είναι πώς ή αιχμάλωτη κόρη 
τουρκεύει καί μάλιστα πώς γίνεται γυναίκα τού «μεγάλου βασιλιά», 
δηλαδή τού σουλτάνου. 'Όλες σχεδόν οί παραλλαγές επίσης αναφέρουν 
ή αφήνουν νά έννοηθή πώς ή κόρη σκλαβώθηκε στήν Κρήτη 83. "Αλλη 
λοιπόν από τήν Ευμενία Βεργίτση—τή μόνη Κρητικιά πού μαρτυρεΐ- 
ται πώς από σκλάβα έγινε σουλτάνα—δέ μπορεί νά υπαινίσσεται τό 
τραγούδι. Είδαμε πιο μπροστά πώς ή κρητική καταγωγή τής Εύμενίας 
ήταν πολύ γνωστή στήν εποχή της. Ή μοναδική λοιπόν καί τόσο ανέλ
πιστη τύχη τής ελληνοπούλας αυτής σκλάβας ήταν πολύ εύ'κολο νά δώ- 
ση αφορμή στή δημιουργία ενός ελληνικού δημοτικού τραγουδιού μέ 
θέμα τήν αιχμαλωσία της καί τήν ανάδειξή της σέ σουλτάνα.

Υπάρχει δμως καί ένα ά'λλο στοιχείο πού έρχεται νά έπιβεβαιώση 
απόλυτα τον ταυτισμό τής Εύμενίας Βεργίτση μέ τήν ήρωίδα τού 
τραγουδιού, στοιχείο πολύ σημαντικό καί ενδιαφέρον, πού κανείς 
μολαταύτα δεν τό πρόσεξε ίσαμε σήμερα: είναι τό οικογενειακό όνομα 
καί ή ιδιότητα τού πατέρα τής κόρης δπως απαντούν στίς διάφορες 
παραλλαγές τού τραγουδιού 84. Άπό τούς πολλούς καί ποικίλους τύπους 
του (βλ. στήν ανάλυση τό επεισόδιο Β2) τρεις φαίνονται οΐ πιθανώτε- 
ροι αρχικοί: οί παπά ■ Βοριάς, παπά - Βεργης καί παπά - Βαρδής' οί 
υπόλοιποι (παπά - Βιολής, παπά - Μπαλής, παπά - Φλονρης κλπ.) 
είναι φανερές παραφθορές πού απομακρύνονται λιγώτερο ή περισσό
τερο από τό γνήσιο αρχικό. Ποιος από τούς τρεις παραπάνω νά ήταν 
δ αρχικός αύτός τύπος ; Πιστεύω πώς θά ήταν δ πιο σπάνιος στο λαό, 
ξεκινώντας από τή μεθοδολογική αρχή πώς από τό σπάνιο τύπο είναι * 8

Μ. Ί. Μανούσακα

8“) Μονάχα ή Κάρτι. τοποθετεί τό περιστατικό στήν Κάρπαθο καί ή Βάρν. 
στό Μόριά καί τό Καϊσέρι, άπό προφανή σύγχυση βέβαια.

8‘) Τό βαφτιστικό όνομα τής κόρης παραλείπεται στό τραγούδι. Μονάχα 
στήν παραλλαγή Κέρκ.* ή κόρη ονομάζεται Λένη—Λενίτοα (στ. 19,24) καί στήν 
Κέρκ.* Μαρία (στ. 17). Στά ονόματα δμως αυτά, πού είναι κοινότατα σέ πο
λυάριθμα τραγούδια καί πού άσφαλώς δέν περιλαμβάνονταν στό άρχικό τρα
γούδι, δέν πρέπει ν’ άποδώσωμε καμμιά σημασία.
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εύκολο νά προκόψουν κα'ι νά εξηγηθούν οί κοινότεροι, ένφ τό αντί
στροφο δεν είναι φυσικό. Ό τύπος Βοριάς, κοινότατος σαν προσηγο
ρικό, άπαντφ και σαν επώνυμο85 86 και τό όνομα Βαρδής είναι πολύ 
συνηθισμένο στην Κρήτη83. Ό τύπος όμως Βεργης είναι βέβαια πολύ 
σπανιώτερος. Είναι επίσης και ό φωνητικά ενδιάμεσος ανάμεσα στους 
δυο άλλους τύπους, δ μόνος από τούς τρεις από τον όποιο μπορούσαν 
νά παραχθοΰν μέ ίση φωνητική ευκολία οί δυο άλλοι. ’Άρα αυτός πρέ
πει νά είναι ό αρχικός καί γνήσιος, έστω καί άν δέ μάς τον διάσωσε 
παρά μιά μονάχα από τις γνωστές μας παραλλαγές (ή Κρ.2). Μά τότε 
τό Βεργης τί άλλο μπορεί νά είναι από τι! Βεργίτσης, τό ιστορικά δη
λαδή μαρτυρημένο επώνυμο τής Εύμενίας, πού δεν είναι άλλως τε πα
ρά υποκοριστικό του 87; "Οσο για τήν ιδιότητα τού πατέρα τής κόρης 
ως κληρικού (παπά κατά τις κρητικές παραλλαγές, πρωτοπαπά κατά 
τις κερκυρα'ίκές), κι’ αυτήν ακόμη έρχεται νά τήν επιβεβαιώση ή αυθεν
τική μαρτυρία τού ’Άγγλου Paul Rycaut, πού γράφοντας γιά τήν 
επιρροή τής Βαλιδέ σουλτάνας (δηλαδή τής Εύμενίας) στο γιό της τό 
σουλτάνο Μουσταφά (1695 κ. έξ.) προσθέτει γι’ αυτήν : «She was a 
Native of Canea (tho’ some say was a Circassian horn] and ta
ken from thence when the Place was first posessed by the Turks; 
her Father was a Protopapa, or Bishop of that 
p lace»88. Ή συμφωνία λοιπόν είναι απόλυτη : Έτσι τό όνομα καί ή

8δ) Ό άσυνίζητος τύπος Βορέας βρίσκεται ήδη σέ έγγραφο τοΰ 1401 (Μ ΐ- 
klosi c h—Μ ii 11 e r, Acta et diplomata graeca medii aevi, Vindobonae, 
τόμ. 2,1862. σ. 508). Εάν επώνυμο ή παρωνύμιο τό Βορέας—Βοριάς φανερώνει τό 
βίαιο καί ορμητικό καί είναι καί σήμερα συχνό' βλ. Φ. Κου κουλέ, Περί 
των καταλήξεων—έας,— βρόχι,— αΐος, «Λεξικογραφικόν Δελτίον», τόμ. 6 (1923), 
σ. 253 καί 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής Γλώσσης, τόμ. 4 (1951), σ. 39.

86) Βλ. πρόχειρα τή μνεία του σέ κρητικά έγγραφα των αρχών τοΰ 18ου 
αιώνα δημοσιευμένα στή «Χριστιανική Κρήτη», τόμ. 1 (1912), σ. 478, 479,486, 
492, 495. Στό τραγούδι τοΰ Άληδάκη μάλιστα άναφέρεται (1775) καί κάποιος 
παπα - Βαρδής (Έμμαν. Β α ρ δ ί δ η, Κρητικαί 'Ρίμαι, έν Άθήναις, 1888, σ. 
53, στ. 460).

87) Τό επώνυμο Βεργης είναι ήδη βυζαντινό καί τό βρίσκομε σέ έγγραφα 
τοΰ 13ου αιώνα (πρβλ. Miklosich-Miiller, δ. π., τόμ. 4, 1871, σ. 64 
καί «'Ελληνικά», τόμ. 3 (1930), σ. 328). Στην Κρήτη τό βρίσκομε στον τρίτο 
κατάλογο τόν προσαρτημένο στή συνθήκη τοΰ 'Αλεξίου Καλλέργη μέ τούς Βέ
νετους (1299) καί δημοσιευμένο από τόν Κ. Δ. Μέρτζιο στά «Κρητικά Χρο
νικά», τόμ. 3 (1949), σ. 278—287 (σ. 280 : Vergi). Πρώτη μνεία τοΰ Βεργίτσης 
στην Κρήτη άπαντφ, δσο ξέρω, στον ποιητή τοΰ τέλους τοΰ 15ου αιώνα Στέ
φανο Σαχλίκη (W. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Eipsiae, 1874, 
a. 97, στίχ. 524 : ή κανχα τοΰ Βεργίτζη).

88)Sir Paul Rycaut, The history of the Turks beginning with
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Ιδιότητα τοΰ πατέρα τής κόρης, τοϋ παπά - Βεργή, όπως άπαντα στο 
τραγούδι, είναι ό συνδετικός κρίκος πού πιστεύομε πώς μπορούμε ν’ 
άποκαταστήσωμε ανάμεσα στο ιστορικά μαρτυρημένο γεγονός και στο 
δημοτικό αυτό τραγούδι: ό συνδετικός αυτός κρίκος έρχεται να επικύ
ρωση από τη μια μεριά τις ιστορικές μαρτυρίες γιά τό επώνυμο τής 
Εύμενίας καί την ιδιότητα τοϋ πατέρα της καί από την άλλη τη γνη
σιότητα καί την ταυτότητα τοϋ ελληνικού δημοτικού τραγουδιού μέ τό 
γεγονός τής αρπαγής της.

Πού πλάστηκε τό τραγούδι αυτό; Βέβαια στην Κρήτη, τήν πατρίδα 
τής ήρωΐδας του. Αυτό μας τό δείχνει ό'χι μόνο ή διάσωση τοϋ επω
νύμου της στις κρητικές παραλλαγές μονάχα89, μά καί τό γεγονός πώς 
αυτές είναι καί οί πολυπληθέστερες. Είπαμε έξ άλλου πώς οί κερκυ- 
ραϊκές παραλλαγές φαίνονται πιο αναπτυγμένες καί επαυξημένες μέέ'να 
πρόσθετο εισαγωγικό επεισόδιο (τό Α). Στο επεισόδιο αυτό μάλιστα 
μνημονεύεται ή άλωση τής Κρήτης, πού παραλείπεται στις κρητικές 
παραλλαγές ακριβώς γιατί γιά τον κρητικό ποιητή ήταν αυτονόητο 
πώς τό περιστατικό έγινε στον ίδιο τον τόπο του, ένφ αυτοί πού τό 
παράλαβαν έξω από τήν Κρήτη έπρεπε νά ορίσουν μ’ αυτή τήν προσ
θήκη τον τόπο τοϋ περιστατικού.

"Οσο γιά τήν εποχή τής σύνθεσης τοΰ τραγουδιού, πρέπει νά πα- 
ρατηρήσωμε πώς δέ μπορεί νά είναι σύγχρονο μέ τήν αρπαγή τής Εύ- * 9

the year 1679· "antil the end of the years 1698 and 1699, London, 1700, 
a. 522. Είναι αξιοσημείωτο πώς κ’ ή άλλη Έλληνίδα σουλτάνα, ή Χιώτισσα 
Kosem (f 1651), μαρτυρεϊται κι’ αυτή από τόν ’Ιταλό Pietro della Valle πώς 
ήταν κόρη παπά (βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ. Μικρά Μελετήματα, σ. 77). Ό ’Αίαν, 
Κομνηνός Ύψηλάντης, Τά μετά τήν "Αλωσιν, έκδ. Γ ε ρ μ. Ά φ {1 ο
ν ί δ ο υ, έν Κωνσταντινουπόλει, 1870, σ. 151—152, γράφει επίσης πώς ή μη
τέρα τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ Δ' «έτυχε νά είναι θυγάτηρ ίερέως τινός» καί πώς 
πέθανε καί θάφτηκε χριστιανή (!) άπό τόν Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθένιο 
τό Νέο (1641—5 καί 1648—51), έννοοίντας πιθανώτατα τήν ίδια τήν Kosem 
πού ήταν δμως γιαγιά τοΰ Μεχμέτ Δ' (μητέρα του ήταν ή 'Ρωσίδα Tarchanj 
καί δχι πάντως τήν Εΰμενία, δπως νόμισε ό Β. Ψιλάκης, «Έβδομάς» Θ' 
(1892), άριθ. 8, σ. 2. Δέ φαίνεται πάντως πιθανό πώς ό Rycaut στο χωρίο 
πού παραθέσαμε έκαμε σύγχυση τής Kosem μέ τήν Εΰμενία, γιατί τις ξέρει 
καί τις δυό καλά καί τις ξεχωρίζει σέ πολλά μέρη τής ιστορίας του.

S9) "Αν καί τό δνομα τής αδερφής της (Ζάμπιά) πού άπαντφ επίσης μονά
χα στις κρητικές παραλλαγές, άνταποκρίνεται κι* αυτό στήν ιστορική πραγμα
τικότητα, δέ μπορούμε νά τό βεβαιώσωμε. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πώς, 
καθώς σημειώνει ό έκδοτης τής παραλλαγής Κρ.6, ή παράδοση έχει εντοπίσει 
καί τό μέρος ακριβώς άπ’ δπου αρπάχτηκε ή 'Ρεθεμνιώτισσα κοπέλλα : « Ή 
κόρη τοϋ παπα Βοριά, είναι ή γνωστή κοπέλλα που πήραν από το μετόχι τον Βαρ- 
ααμα, κοντά ατόν Καμαριώτη (έρημο οήμερο) και τήν πήγαν για τά κάλλη της πε- 
οκέοι τον Σουλτάνου στην Πόλη κ’ εγίνηκε ή Βαλιδ'ε Σουλτάνα*.
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μενίας (1646), γιατί αυτή ήταν τότε, όπως είδαμε, τριών ή τεσσάρων 
μόλις χρόνων και κανείς φυσικά δέ μπορούσε από τότε νά προβλέψχι 
πώς θά γινόταν μετά 18 χρόνια σουλτάνα. Τό τραγούδι θά έγινε λοι
πόν από τό 1664 κα'ι έπειτα, από τότε δηλαδή πού μαθεύτηκε πώς μιά 
σκλάβα τοϋ σουλτανικοΰ χαρεμιού από την Κρήτη, ή κόρη τού Βεργί- 
τση, εγινε πρώτη ευνοούμενη τοϋ σουλτάνου και μητέρα τοϋ διάδοχου 
τοϋ θρόνου. 'Ο λαϊκός ποιητής απόδωσε τότε μέ τό δικό του τρόπο τό 
ιστορικό αυτό περιστατικό: Ξανάπλασε μέ τή φαντασία του τό επει
σόδιο τής αρπαγής τής κόρης αυτής, καταργώντας τή χρονική απόστα
ση πού είχε μεσολαβήσει από τό επεισόδιο αυτό ίσαμε τήν ανάδειξή 
της σέ σουλτάνα. ’Έτσι, παραβλέποντας—ή καί αγνοώντας—πώς τον 
καιρό τής αιχμαλωσίας της ή κόρη ήταν τετράχρονο νήπιο, βάζει στο 
στόμα της τά παραπονετικά Ικεϊνα λόγια γιά τήν αδερφή της, πού εκ
φράζουν τήν πίκρα της—τήν πίκρα μιας Έλληνίδας κόρης γιά τήν τύχη 
της νά τουρκέψη, έστω κι’ αν έτσι ανέβηκε τόσο ψηλά—κα'ι πού απο
τελούν τήν κεντρική ιδέα τοϋ τραγουδιού : Ένας καθαρά δηλαδή ποιη
τικός μεταπλασμός πού δέ συμβιβάζεται βέβαια καί πολύ μέ τήν ιστο
ρική πραγματικότητα καί τά κάθε άλλο παρά ελληνικά αισθήματα πού 
θά έτρεφε ή φιλόδοξη καί επίβουλη αυτή γυναίκα ή γνωστή αργότερα 
καί γιά τό μουσουλμανικό θρησκευτικό φανατισμό της. Είναι δμως 
γνωστό πώς καί τά ιστορικά δημοτικά τραγούδια τροποποιούν πολλές 
φορές τά ιστορικά γεγονότα σύμφωνα μέ τις αντιλήψεις καί τά αισθή
ματα τοϋ λαϊκοϋ δημιουργοϋ της. Αυτό φαίνεται πώς έγινε καί μέ τό 
κρητικό αυτό τραγούδι.

Ε.'

Τό δημοτικό τραγούδι πού εξετάσαμε παραπάνω φαίνεται πώς δέν 
είναι τό μοναδικό πού πλάστηκε γιά τή 'Ρεθεμνιώτισσα σουλτάνα. Στο 
Λαογραφικό ’Αρχείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών υπάρχει, καταταγμένο 
στα Ιστορικά (άριθ. 1,19), ένα άλλο τραγούδι λιγόστιχο μέ τήν επι
γραφή «Κρήτης πάρσιμο από τούς Τούρκους» πού μάς 
σώζεται σέ λιγοστές κρητικές παραλλαγές. Παραθέτω τήν παλιότερη 
καί, πιστεύω, τήν καλύτερη απ’ αυτές, πού είναι δημοσιευμένη στή 
συλλογή τοϋ Γιανναράκη 90:

90) Ant. Jeannaraki, Kretas Volkslieder, Leipzig, 1876, σ. 111; 
αριθ. 108. "Αλλες παραλλαγές τοΰ τραγουδιού, δημοσιευμένες: Άριστ. Κ ρ ι ό
ρη, Πλήρης συλλογή κρητικών δημωδών ασμάτων, έν Άθήναις, 1921 (=έκδ 
β), σ. 266.—50 δημώδη άσματα Πελοπόννησου καί Κρήτης. Συλλογή Ωδείου 
’Αθηνών, Άθήναι, 1930, σ. 80.—Γ. Ί. Κουρμούλη, Ποικίλα Φιλολογικά. 
Β'. ’Επιτραπέζια δημοτικά ξσματα, «Κρητικοί Μελέται» Α' (1933), σ. 231ι
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Η ΒΑΣΙΛΙΟΠΟΥΛΑ

Βασιλιοπούλα κά&εντον slab χρηλό πελάτι,
Τσή Κρήτης έίέυμήϋ'ηκε πώς ήτον τον κυροΰν τση,
’Εννιά πασάδες έκραξε κ’ έκουσουλτάριζέν ται'
«Πασάδες κι’ αν την πάρετε την ξακουααένη Κρήτη,

5 Να σάςε ντνσ’ δλόχρουαα κι’ όλομαλαιτατένια,
Τσ'ι γούνες άπον βάνετε χρονσές νά σας τσι κάμω».

Τό τραγούδι φαίνεται πώς είχε καί συνέχεια πού ξεχάστηκε, δπως 
συμβαίνει καί μέ πολλά άλλα κρητικά τραγούδια.

Ποια νά ήταν άραγε ή βασιλοπούλα αυτή τοΰ τραγουδιού πού πα
ρακινούσε τούς πασάδες νά πάρουν τήν Κρήτη, γιατί «ήτον τού κυροΰ 
τση»; Ή μνεία των πασάδων μας δείχνει πώς πρόκειται γιά τουρκική 
εκστρατεία κατά τής Κρήτης. Κι’ αυτό μάς οδηγεί στή μοναδική εκ
στρατεία των Τούρκων κατά τής Κρήτης πού είχε τελικό αποτέλεσμα 
τήν κατάχτησή της σιά 1669, δηλαδή στήν εποχή ακριβώς τής Εύμε- 
νίσς Βεργίτση. Μήπως λοιπόν ή βασιλοπούλα πού καθόταν σε ψηλό 
παλάτι (πού πρέπει νά ήταν τό σουλτανικό σεράγι στήν Κωνσταντινού
πολη) καί πού θυμόταν πώς ή Κρήτη ήταν πατρογονική της ήταν ή 
Κρητικιά πραγματικά σουλτάνα Εύμενία; Τήν υπόθεση αυτή τήν κά
νουν πολύ πιθανή τά ιστορικά περιστατικά τής προετοιμασίας τής τε
λικής εκστρατείας των Τούρκων κατά τής Κρήτης, τό 1667, πού κατά- 
ληξε στήν ολοκληρωτική κατάχτηση τού νησιού (1669). Παραθέτω με
ταφρασμένη τήν αφήγηση τοΰ Γερμανού ιστορικού Hammer πού, 
αφού μάς λέει πώς μετά τό ναυάγιο των διαπραγματεύσεων μέ τούς 
Βενετούς, τήν άνοιξη τοΰ 1667, άποφασίστηκε από τούς Τούρκους νά 
συνεχιστή έντονώτερα ό πόλεμος γιά τήν κατάχτηση τής Κρήτης, προσ
θέτει τά παρακάτω :

«...'Ο τουρκικός στόλος, εξωπλισ μένος στήν εντέλεια, έτέ&η υπό τις 
διαταγές τοΰ Καπλάν - Πασά και οι αυτοκρατορικές σημαίες έστή&η- 
χαν μπροστά στις πύλες τοΰ σεραγιοϋ (2 ’Απριλίου 1667). 'Ο σουλ
τάνος έστρατοπέδευσε πρώτα στο Νταουτ - Πασά και σέ είκοσιδυό μέρες 
έφτασε στήν Άδριανούπολη. Στο Χάσκιοϊ παρέλασαν μπροστά του οί 
μπεϊλερμπέηδες των ’Αδάνων καί τής Καραμανίας, καθώς καί δ μπέης 
τής Ταρσού, μέ τά ατρατεύματά τους. Στήν Άδριανούπολη έφτασαν δ 
έκτακτος άποσταλμένος Μεχμέτ Πασάς, που γύριζε από τή Βιέννη, καί

άριθ. 9.—’Ανέκδοτες : Λαογραφ. ’Αρχείου 1125, σ. 35 (συλλογή Π. Βλαστοί, 
άντιγρ. από τήν Ε. Liideke, 1936).—Λαογρ. ’Αρχείου Π 61Γ, σ. 60 (συλλογή 
Μαρίας Λιουδάκη, 1938).
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δ τσαονς Άμπντουνεμπί, που είχε σταλή από τό μεγάλο βεζίρη ο την 
Περοία . . . Στο δεφτερδάρη τον μεγάλου βεζίρη [δηλ. τοΰ Άχμέτ Κιο- 
προυλή] έπλήρωσαν απδ τό ιδιαίτερο θησαυροφυλάκιο του σουλτάνου 
15.000 πουγγιά, για νά τελείωση 6 πόλεμος τής Κρήτης, κατά τό πα
ράδειγμα τοΰ σουλτάνου Μονράτ Γ', που είχε δώσει στο μεγάλο βεζίρη 
Σινάν από τό ιδιαίτερο θησαυροφυλάκιό του ένα εκατομμύριο άσπρα 
γιά την ουγγρική εκστρατεία. Ή ιερή πολεμική σημαία παραδόθηκε 
από τό σουλτάνο στα χέρια τοΰ μεγάλου βεζίρη, σε επίσημη τελετή, καί 
πέντε μέρες αργότερα δ μεγάλος βεζίρης μ’ δλο τον τό στόλο ξεκίνησε 
γιά τήν εκστρατεία τής Κρήτης. ΤΙς τέσσερις πρώτες μέρες μετά τήν 
αναχώρηση τοΰ μεγάλου βεζίρη δ σουλτάνος έβαλε τον ιστοριογράφο 
Άμπντ'ι νά τοΰ διαβάση τήν αφήγηση των μεγάλοτν νικών των προγόνων 
τον, καθώς ήταν ή άλωση τής Κωνσταντινούπολης από τό Μεχμέτ Β', 
ή μάχη τοΰ Τσαλντιράν από τό Σελίμ Α', ή άλωση τής Ρόδον και τοΰ 
Βελιγραδιού από τό Σουλεϊμάν, σάν προοιωνίσματα γιά τήν κατάχτηση 
τής Κρήτης. ’Αλλά ή έξιστόρηση των κατορθωμάτων αυτών δεν τον 
έκαμε ν’ άποφασίση νά έκστρατεύση δ ίδιος, μόνο που χρησίμεψε γιά 
νά έξάψη τό ζήλο του γιά τό κυνήγι, τό μόνο τομέα οπού ήταν πιο 
μεγάλος ήρωας παρά στήν εκστρατεία' γιατί καί στο χαρέμι ήταν υπο
ταγμένος στήν εύνοουμένη τον, τήν 'Ελληνίδα από τό ’Ρέθεμνος. Σ’ 
αυτό τό γεγονός ή λαϊκή πρόληψη βρήκε ένα καλό οιωνό γιά τήν άλωση 
τής Κρήτης, γιατί θεωρούσε αδύνατο μιά Ελληνίδα από τήν Κρήτη 
που ήταν σύνευνη τον σουλτάνου νά μή γίνη ολοκληρωτικά κυρίαρχη 
τής πατρίδας της . . . 91».

Εύκολα θά παρατηρήση κανείς πώς όλες οί παραπάνω ιστορικές 
λεπτομέρειες πού μαρτυρούν δχι μόνο πώς στην τελική εκστρατεία γιά 
την κατάχτηση τής Κρήτης αποδόθηκε εξαιρετική σημασία (συγκέντρω
ση πασάδων, δώρα καί τιμές τού σουλτάνου στο μεγάλο βεζίρη κλπ.), 
αλλά καί πώς ή Κρητικιά σουλτάνα είχε συνδεθή στην κοινή συνείδηση μέ 
τήν επιτυχία της, συμβιβάζονται πολύ καλά μέ τό περιεχόμενο τοΰ τραγου
διού. Άν λοιπόν ό νέος αυτός ταυτισμός πού προτείνομε είναι βάσιμος92,

91) J. Hammer, ο. π. σ. 585—587. Ό Hammer αναφέρει επίσης πιό 
κάτω (σ. 636—638) πώς κι' δταν πάρθηκε ή Κρήτη (1669), ή νίκη πανηγυρί- 
στηκε μέ τριήμερες γιορτές σ' δλη τήν αυτοκρατορία καί πώς ό σουλτάνος επι
φύλαξε στό μεγάλο βεζίρη Άχμέτ Κιοπρουλή, πού γύρισε θριαμβευτής τον ’Ιού
λιο τοΰ 1670 από τήν εκστρατεία αυτή, μεγαλόπρεπη υποδοχή.

92) Ή σοβαρώτερη δυσκολία είναι πώς ή κόρη ονομάζεται στό τραγούδι 
βασιλοπούλα, ένφ δέν ήταν. Ήταν όμως βέβαια βασίλισσα καί έτσι καί ή ονο
μασία βασιλοπούλα δέν θά τής ήταν εντελώς αταίριαστη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:49:46 EEST - 54.161.213.156



384 Μ. Ί. Μανούσακα

τότε εχομε και δεύτερο ιστορικό τραγούδι πού αναφερεται στη 'Ρεθε- 
μνιώτισσα σουλτάνα98.

Παρίσι, Φεβρουάριος 1950— ’Αθήνα, Δεκέμβριος 1951.

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 8

8S) ’Αξίζει νά σημειωθή πώς oi στίχοι τοϋ δεύτερου αύτοϋ τραγουδιού 
απαντούν καί ώς εισαγωγικοί στίχοι τού πρώτου τραγουδιού στις παραλλαγές 
Κέρκ.3, Κέρκ.3 καί Κέρκ.6 (βλ. επεισόδιο Α), μέ μόνη τή διαφορά πώς στή 
θέση τής βασιλοπούλας τού πρώτου στίχου αναφερεται ό βασιλιάς (Κέρκ.2, 
Κέρκ.*>) ή ένα? πασάς (Κέρκ.3) πού κάθεται σέ ψηλό παλάτι καί σχεδιάζει νά 
πολεμήση τήν Κρήτη κλπ. Φαίνεται πώς μπήκαν στις τρεις αυτές παραλλαγές 
τού πρώτου τραγουδιού άπό τό δεύτερο (πρβλ. καί παραπάνω, σημ· 76) Καί τό 
γεγονός αύτό ακόμη μαρτυρεί πώς κάποια σχέση υπάρχει άνάμεσα στά δυό 
τραγούδια.
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