
Ο ΚΡΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΧΛΙΚΗΣ*

Γά ποιήματα τοϋ Σαχλίκη διεσώθησαν εις τρία χειρόγραφα: τό 
Παρισινόν (Ρ), τό τής Νεαπόλεως (Ν) και τό τοΰ Montpellier (Μ). 
Ό Ρ έζεδόθη υπό τοϋ Wagner, ό όποιος ελαβεν επίσης ύπ’ όψιν του 
κα'ι τάς γραφάς τοΰ Μ1' τό δεύτερον ποίημα τοϋ κώδικος Ν εξεδό- 
θη υπό τοΰ Σ. Δ. Παπαδημητρίου 2 * 4. Οί κώδικες διαφέρουν άλλήλων 
κατά την σειράν και την γραφήν τών στίχων- αναγκαία είναι επομέ

νως μία κριτική έκδοσις τής όλης κληρονομιάς τοϋ Σαχλίκη, βασιζό
μενη και επί τών τριών χειρογράφων. Τοιαΰτη εκδοσις προητοιμά 
ζετο υπό τοϋ R. Cantarella, καθ’ όσον όμως γνωρίζομεν δεν έδημο- 
σιεΰθη *.

Ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου, εις τήν μελέτην ή οποία συνοδεύει τήν 
έκδοσιν τοΰ κειμένου, παρέχει μίσν κατά προσέγγισιν χρονολόγησιν 
τοΰ έργου τοϋ Σαχλίκη. Διά τύν προσδιορισμόν τοΰ terminus a quo, 
ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου βασίζεται επι τών στίχων τοϋ Σαχλίκη I, 320 
-329*, εις τούς οποίους άναφέρεται ότι εραστής εμφανίζεται εις τήν

*) Ή παρούσα μελέτη τοΰ κ. Γ. Ν. Λιουμπάρσκυ έδημοσιεύθη ρω
σιστί ΰπό ιόν τίτλον «Kritskij poet Stefan Sachlikis» εις τό περιοδικόν Vi- 
zantijskij Vreruennik («Βυζαντινά Χρονικά» τής Μόσχας), τόμ. XVI (1959), 
σελ. 65-81. "Ενεκα ιού ενδιαφέροντος, τό όποιον παρουσιάζει αΰτη καί διά 
νά καταστή προσιτή εις τούς "Ελληνας ερευνητής, έκρίθη σκόπιμον όπως πα- 
ρατεθή ένταϋθα μυτάφρασις αυτής.

') G. Wagner, Carmina Graeca medii aevi, Leipzig, 1874, σελ. 
62 - 10ό.

2) Σ. Δ. Παπαδημητρίου, Ό Στέφανος Σαχλίκης καί τό ποίημά 
του «Άφήγησις παράξενο;», Letopis istorico - filologiceskogo obscestva pri 
Novorossijskom Universitete (=· Χρονικόν τής παρά τφ Πανεπιστημίφ τού 
Νοβοροσίσκ Ιστορική; καί Φιλολογικής Εταιρείας»), IV, τμ. βυζαντ. III 
(1896), σελ, 15 · 52.

S)R. Cantarella, Un poeta Cretese del secolo XV: Stefano Sa
chlikis, «Atene e Roma», τ. XXXVII, 1935. Εις τό άρθρον τού Cantarella 
άναφέρεται δλη ή μέχρι τοΰ 1935 περί τοΰ Σαχλίκη βιβλιογραφία, εις ήν 
προσθετέον καί τό άρθρον τοΰ G. Reichenkron, Stephanos Sachlikis, 
Autobiograph und Moralist, Festgabe fiir F. Neubert, Berlin, 1956, τό ό
ποιον παρέμεινεν απρόσιτον είς ήμάς.

4) Άκολουθοΰμεν τόν υπό τοΰ Σ. Δ. Παπαδημητρίου προταθέντα τρόπον 
παραπομπής : διά τοΰ αριθμού I άναφέρονται οί στίχοι τής έκδόσεως Wagner 
(G. Wagner, ενθ' άν. σελ. 62 - 78), διά τοΰ II — τό δεύτερον ποίημα τής
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Ό Κρής ποιητής Στέφανος Σαχλίχης 309

οικίαν άπληστου εταίρας, ή μήτηρ τής οποίας τοϋ άπαντά με θυμόν 
ωσάν μανδάτον θλιβερόν από τήν Ρωμανίαν. 'Ο Σ. Δ Παπαδημη 
τρίου εΰλόγως υποθέτει ότι υπό τό μανδάτον θλιβερόν υπονοείται ή 
εΐδησις περί τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεαις Διά τον προσδιο
ρισμόν τοΰ terminus ad quem ό Σ Δ. Παπαδημητρίου βασίζεται 
επί βάσεως μάλλον ασταθούς. 'Ο Σαχλίχης, αν και αφιερώνει εργον 
ολόκληρον εις τά τυχηρά παίγνια, οΰδέν αναφέρει περί τοΰ χαρτοπυι- 
γνίου. Τοΰτο, κατά τον Σ. Δ. Παπαδημητρίου, σημαίνει δτι τό χσρ 
τοπαίγνιον ήτο παντελώς άγνωστον εις τον Σαχλίκην καί τούς συγχρό
νους του. Ή πρώτη μνεία περί τοϋ χαρτοπαιγνίου εύρίσκεται εις τό 
ποίημα τοΰ Γεωργιλλά Θανατικόν της Ρόδον, τό όποιον έγράφη ολί
γον μετά τό έτος 1498. Ούτως, ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου θεωρεί τό 
έτος 1498 ως terminus ad quem. Ό Σαχλίχης δμως άφιεραίνει τό 
ποίημα είδικώς εις τό διά πεσσών παίγνιον : ήδύνατο, επομένως, νά 
τηρήση σιωπήν ως προς τό χαρτοπαίγνιον, τό οποίον μόλις ήρχιζε νά 
διαδίδεται εις την Ευρώπην. ’Άλλωστε ό Γεωργιλλάς ήτο κάτοικος 
τής Ρόδου, ό Σαχλίκης ήτο κρής καί ό χρόνος διαδόσεως τοΰ χαρτο
παιγνίου εις τάς δυο νήσους δυνατόν νά ήτο διάφορος. ’Ολίγον επίσης 
πειστικά! είνσι αί προσπάθειαι τοΰ Σ. Δ. Παπαδημητρίου, όπως 
χρονολόγηση άκριβέστερον τό εργον τοΰ Σαχλίκη. Άναφερόμενος εις 
τούς στίχους τοΰ ποιητοΰ :

όπου λυπάται πολιτικήν δ Θεό; νά τον κούραση
εις τήν Τουρκίαν νά εξόριστη, εις Τούρκους νά περάση
ονχί νά πά πραγματευτής πράγματα ν’ άγοράοη,
άμμε ’ς τες μαύρες φυλακλς άπέσω νά γηράση (II, 425 - 428),

ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου παρατηρεί δτι οί στίχοι οΰτοι δυνατόν νά 
ανήκουν εις εργον γραφέν εις εποχήν κατά την όποιαν οί Κρήτες 
ειχον την δυνατότητα νά ταξιδεύουν εις την Τουρκίαν ως έμποροι (νά 
πα πραγματευτης πράγματα ν’ άγοράοη). Κατά τον Σ. Δ. Παπαδημη
τρίου, τοιαύτη δυνατότης δεν υπήρχε κατά τό διάστημα τοΰ κατά τών 
Τούρκων πολέμου (1463 - 1479), τό ποίημα επομένως εις τό όποιον 
ανήκουν οί στίχοι ούτοι τοποθετείται εις την πρύ τοϋ 1463 εποχήν5. 
Παρά ταΰτα, κατά διασωθεΐσαν μέχρις ήμών πηγήν, οί. πτωχοί πολΐ- 
ται ακόμη καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου έταξίδευον επί ξένων 
πλοίων εις τήν κατακτηθεΐσαν υπό τών Τούρκων Κωνσταντινούπολή

αυτής έκδόσεως (σελ 79 - 105), διά τοΰ III — οί οτίχοι τής έκδόσεως Σ Δ. 
Παπαδημητρίου.

5) Ή χρονολόγησες τοϋ έργου μετά τό 1479 θά προσέκρουεν είς τόν ΰπό 
τοϋ Σ. Δ. Παπαδημητρίου καΟορισθεντα terminus ad quem.
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προς εμπορίαν°. Τοιαΰτα ταξίδια ήσαν πιθανώτατα λίαν διαδεδομέ
να, διότι, ως αναφέρει τό έγγραφον, «τοΰτο συνέφερεν εις δλην την 
νήσον» (que res erat utilis toti insule). Άκριβεστέραν τής εις τό 
δεύτερον ήμισυ τοϋ ΙΕ' και τάς άρχάς τοΰ ΙΣΤ' αϊώνος χρονολόγησιν 
τοϋ έργου τοΰ Σαχλίκη θεωροϋμεν αδύνατον !.

Χάρις εις τό διασωθέν εις τον κώδικα τής Νεαπόλεως ποίημα Ά- 
φήγησις παράξενος, έγένοντο γνωστά βιογραφικά τινα στοιχεία περί 
τοΰ ποιητοΰ. Την ιστορίαν τοΰ βίου του παρουσιάζει δ Σαχλίκης ως 
άλυσιν συνεχών αποτυχιών καί απογοητεύσεων. Υιός ευπορών γονέων, 
την κληρονομιάν τών οποίων άργότερον έπώλησεν6 7 8 *,δ Σαχλίκης φοι
τά εις σχολείου. Άλλα μόνον μέχρι τοΰ 14ου έτους τής ήλικίας του 
μελετά μετά ζήλου, καί, κατά ομολογίαν τοΰ ιδίου, δεν προώδευσεν πο
λύ εις την μάθησιν (ολίγα γράμματα εμα&α) °. Ό Σαχλίκης παρασυρε- 
ται είς κραιπάλας καί γίνεται θαμών τών οίκων ανοχής. ’Αλλά καί εις 
αυτήν την σταδιοδρομίαν του τον αναμένει ή ατυχία : 6 Σαχλίκης συ
ναντά χήραν τινά Κουταγιώταιναν, έξ αιτίας τής οποίας οδηγείται εις 
τάς φύλακας10 * *. Μετά την άπελευθέρωσίν του, ό Σαχλίκης μεταβαίνει 
είς χωρίον καί διέρχεται τον χρόνον του ασχολούμενος μέ τό κυνήγιονι 
φαίνεται δέ οτι ούδέν προέκυψεν έκ τής προσπάθειας του όπως άσχο- 
ληθή μέ την γεωργίαν Διά τοΰτο μετοικεί είς την πόλιν καί γίνεται 
δικηγόρος. Έδώ τελειώνουν αί πληροφορίαι μας περί τής ζωής τοΰ 
ποιητοΰ.

Ό Σαχλίκης γράφει είς καθαρώς δημώδη γλώσσαν, άνευ εμφα
νούς άναμίξεως στοιχείων τοΰ εντέχνου γραπτού λόγου. Χρησιμοποιεί 
πολλάς λέξεις καί εκφράσεις τής ιταλικής γλώσσης13, πράγμα τό όποιον 
είναι απολύτως φυσικόν, εφ’ οσον ή Κρήτη ήτο υπό την εξουσίαν καί 
την ϊσχυράν επιρροήν τής Βενετίας. Αί φράσεις τοΰ Σαχλίκη είναι 
συντακτικούς άπλαΐ. Ή κατά παράταξιν προέχει τής καθ’ ύπόταξιν, ως 
είναι ίδιον τοΰ δημώδους λόγου.

Ή χρήσις δημώδους γλώσσης ήτο νεωτερισμός διά τήν εποχήν αυ-

6) Η. Noiret, Documents inedits pour servir a Γ histoire de la do
mination venitienne en Crete de 1380 a 1485, Paris, 1892, σελ. 522 - 523.

7) Τά χειρόγραφα ιών έργων ιού Σαχλίκη χρονολογούνται κατά τάς πρώ
τος δεκαετίας τοϋ ΙΣΤ' αί.

°) III, 85 κεξ.
°) III, 59.
■°) III, 109.
“) III, 151 κέξ.
”) Έπί παραδείγματι Ινφίρνο (it. inferno', αααο (it. asso), βέργα (it. ver- 

ga), βιόλα (it. viola), γράσο (it, grosso) καί πολλά άλλα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:52:34 EEST - 54.161.213.156



Ό Κρής ποιητής Στέφανος Σαχλίκης 311

την, καθ’ ήν καί αυτή ή λεγομένη λαϊκή λογοτεχνία έγράφετο εις 
γλώσσαν, ή οποία ήτο πλαστόν μίγμα λαϊκών στοιχείων και έντεχνου 
γραπτού λόγου. 'Ο Σ. Π. Παπαδημητρίου και ό R. Cantarella θεω
ρούν τήν ιδιοτυπίαν ταΰτην τοϋ Σαχλίκη ως αποτέλεσμα τής άμαθίας 
τοϋ ποιητοΰ. Ό Σαχλίκης όμως, φοιτήσας είς σχολειον ή διδασκαλία 
τοϋ οποίου έγίνετο εις λόγιαν γλώσσαν, μελετών βιβλία καί ασχολού
μενος μέ τό επάγγελμα τοϋ δικηγόρου, ώφειλε νά έχη μίαν ποιαν τινα 
πνευματικήν σκευήν. Ή χρήσις τής δημώδους γλώσσης καθορίζεται 
μάλλον υπό τών θεμάτων τών έργων τοϋ Σαχλίκη καί υπό τοϋ δημο
κρατικού του προσανατολισμού ,s.

Τά ποιήματα τού Σαχλίκη διαιρούνται εις ολους τούς κώδικας είς 
δύο κύκλους13 14. 'Ο πρώτος, φέρων είς τό Ρ καί Ν τον γενικόν τίτλον 
Γραφαί καί στίχοι και έρμηνειαι Κυροϋ Στεφάνου τον Σαχλίκη, πε
ριέχει καί εις τά τρία χειρόγραφα κείμενον σχεδόν δμοι.ον. Γ0 δεύτε
ρος κύκλος, φέρων είς τον Ρ καί Μ τον τίτλον ΓραφαΙ και σιίχοι και 
ερμηνεΐαι, ετι καί αφηγήσεις κυροϋ Στεφάνου τοϋ Σαχλίκη καί είς τον 
Ν τήν ονομασίαν Άφήγησις παράξενος τοϋ ταπεινού Σαχλίκη τοϋ εν 
Κρήτη, περιέχει αριθμόν xui σειράν ποιημάτων διάφορον εις τά διά
φορα χειρόγραφα. 'Ο Σ. Δ. Παπαδημητρίου καί ό Cantarella (φή- 
νουν άλυτον τό ζήτημα, εάν ή είς κύκλους ένταξις ανεξαρτήτων ποιη- 
μίτων είναι έργον τού Σαχλίκη ή τών άντιγραφέων. Διά τήν λύσιν 
τοϋ ζητήματος τούτου πρέπει νά έξετάσωμεν τήν σειράν καί τήν σύν- 
θεσιν τών έργων τού ποιητού. Παρέχομεν σχήμα τής διατάξεως τών 
ποιημάτων τού Σαχλίκη είς τά τρία χειρόγραφα.

Πρώτος κύκλος Ρ, Μ, Ν : Περί τής νύκτας τά γυρίσματα (1,1- 
117), Περί τά ζάρια τοϋ παιγνιδιού (I, 118 · 239), Περί τής πολιτι
κής τά καμώματα (I, 240-367). Δεύτερος κύκλος, Ρ: Διά τους φίλους 
(II, 1 - 201), Διά τήν φυλακήν (Π, 202 - 266). Διά τούς φυλακατό- 
ρους (II, 267 - 340), Διά τον φυλακάιοράν μου (II, 341 - 377), Ή

13) "Οτι είς τήν βυζαντινήν λογοτεχνίαν τό περιεχόμενον τοΰ έργου καθό
ριζε τήν εκλογήν τής γλώσσης, άποδεικνύει ακριβώς τό έργον τοΰ Προδρόμου, 
ό όποιος, αν καί έγραφεν είς λόγιαν γλώσσαν, έχρησιμοποίηοε τήν δημώδη είς 
τά Πτωχοπροδρομικά του.

14) "Ηδη ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου παρατηρεί ότι τά κείμενα τοϋ Σαχλίκη 
αποτελούνται έ| ανεξαρτήτων ποιημάτων, τά όποια έγράφησαν είς χρόνον διά
φορον. Περί τούτου μαρτυρεί ή ϋπαρξις μεταβατικών στίχων (II, 202 - 203, 
267 - 269, 341 - 341, 378 - 381, III, 413 - 417, 484 - 486, Ε65 - 569, 603 - 607), 
ή συνύπαρξις |ν τφ αϋτφ έργφ στίχων ομοιοκατάληκτων καί μη, καί άλλα 
(βλ. Σ. Δ. Παπαδημητρίου, ένθ’ άν., σελ. 82 κέξ ). Τηροΰμεν τούς συμ
βατικούς τίτλους, οί όποιοι έδόθησαν ύπό τοΰ Σ. Δ. Παπαδημητρίου είς τά 
ανεξάρτητα στιχουργήματα.
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βουλή τών πολιτικών (II, 378 - 712). Ν : Άφήγηοις παράξενος (III, 
1 -412), 4ια την φυλακήν (III, 413 - 483), Διά τους φνλακατόρους 
(III, 484 - 564), Διά τον φυλακάτοράν μου (III, 565 - 602), Ή Βου
λή τών πολιτικών (III, 602-812), 01 Άρχεμανλίοτρες (111,812-908).

Εις το Μ ή σειρά τών έργων τοϋ δευτέρου κύκλου είναι όμοια μέ 
την τοϋ Ρ. ’Από τον Μ δμως απουσιάζει τελείως το Διά τους φίλους 
ποίημα.

Ή σύνθεσις τοΰ πρώτου κύκλου δεν παρουσιάζει δυσκολίας. ’Αλλά 
και εις τον δεύτερον δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν μία συγκεκρι μένην 
τάσιν προς λογικήν διαδοχήν τών ανεξαρτήτων ποιημάτων. Τοιουτο
τρόπως εις τον Μ ό κύκλος αρχίζει διά τής διηγήσεως περί φυλακής, 
συνεχίζεται δέ διά τής περιγραφής τών φυλάκων. Έν συνεχείφ ό συγγρα
φείς περιγράφει τόν ίδικόν του φύλακα, ακολουθεί δέ σάτιρα γενικώς 
περί πολιτικών καί συχνότατα περί τής Κουταγιώταινας, πολιτικής έξ 
αιτίας τής οποίας εΰρίσκετο εις τάς φυλακάς. Είς τόν Ν προηγείται 
τών διηγήσεων τούτων ή Άφήγηοις παράξενος, ό'που ό Σαχλίκης πα 
ρέχει αυτοβιογραφίαν του, εις τό τέλος δέ, μετά την Βουλήν τών πο
λιτικών, έχουν προστεθή 01 Άρχεμανλίοτρες, έργον τό όποιον απου
σιάζει από τά λοιπά χειρόγραφα. Είς τόν Ρ ή παρεμβολή τοΰ Διά 
τους φίλους ποιήματος εις τό πρώτον μέρος φαίνεται ελάχιστα δικαιο
λογημένη, άλλ’, ώς θά άποδειχθή κατωτέρω, ή τοιαύτη διάταξις δεν 
ήτο ή αρχική.

’Άξιον προσοχής είναι τό γεγονός δ'τι δ όμάς τών ποιημάτων Διά 
τήν φυλακήν, Διά τους φνλακατόρους, Διά τόν φυλακάτοράν μου, Ή 
Βουλή τών πολιτικών, υπάρχει καί είς τά τρία χειρόγραφα καί έχει την 
αυτήν διάταξιν- επί πλέον δέ οί συνδέοντες τά ανεξάρτητα ποιήματα 
στίχοι είναι ύποδειγματικώς δμοιοι (II, 267 - 269 = 111, 484 - 486t 
II, 341 - 345 = 111, 565 - 599, II, 378 = 111, 603).

Οι αντιγράφεις τών κοοδίκων Ρ, Μ καί Ν ειχον δπωσδήποτε πρύ 
αυτών χειρόγραφα ή καί χειρόγραφόν τι - αρχέτυπον, οπού τά ποιή
ματα αυτά ήσαν ήδη συνδεδεμένα καθ’ ωρισμένην τάξιν. Πιθανοότα- 
τα, είς σύνταξιν τοϋ κειμένου μή διασωθεΐσαν μέχρις ημών, τό Διά 
τους φίλους ποίημα ήκολούθει αμέσως μετά την περιγραφήν τής φυλά 
κής. Είς τήν αρχήν τοϋ Διά τήν φυλακήν ποιήματος ό Σαχλίκης γράφει: 

ίγώ απεδά αφήνω το τούτο τό καταλόγι, 
νά γράψω και τής φυλακής τους πόνους και τάς θλίψεις, 
καί (διά) τους φίλους τοτ<ς καλούς καί τους κακούς τό τί 'νε

(III, 415 · 417).
Πράγματι, είς τό τέλος τοϋ ποιήματος τούτου περιέχεται φυσική μετά- 
βασις είς τήν περί φίλων διήγησιν :
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' Αμμϊ τότες ενα καλόν τής φυλακής ευρίσκω,
ότι τούς φίλους τούς καλούς ή φυλωκή τούς δείχνει
καί τούς κα&άριονς συγγενείς, εκείνη τούς γνωρίζει

(III, 479 - 481).
Παρά ταΰτα τό Διά τούς φίλους ποίημα απουσιάζει από τον Μ καί Ν, 
εις δέ τον Ρ εύρίσκεται εις την αρχήν τοΰ κΰκλου. Είναι πιθανόν διι 
ή θέσις τοΰ περί φίλων έργου έφάνη εις τον ίδιον τον Σαχλίκην ή τον 
άντιγραφέα του θεματικώς όχι ή πρέπουσα, έφ5 δ'σον διέκοπτε τήν 
συνεχή διήγησιν περί τών δεινών τής φυλακής.

'Υπέρ τής ύποθέσεως, ότι 6 όλος κύκλος τών ποιημάτων τούτων 
είχε συνενωθή ύπ’ αύτοΰ τοΰ συγγραφέως, συνηγοροΰν δυο γεγονότα: 
1) Τοΰ περί τής φυλακής ποιήματος προηγείται πρόλογος περιέχων 
σκέψεις περί τής άσταθείας τής ανθρώπινης τύχης καί χρησιμεύων ως 
εισαγωγή τοΰ όλου κύκλου (II, 903-215). Εις δύο όίλλας περιπτώσεις, 
δπου ή σύνθεσις τοΰ κειμένου δεν παρέχει αμφιβολίας, παρατηρεΐ- 
ται άνάλογον μέσον συνδέσεως τών ποιημάτων. Ούτω, τής πρώτης 
συμβουλής προς τον Φρατζεσκήν προτάσσεται γενική εισαγωγή (I, 1 - 
51). Εισαγωγή υπάρχει επίσης εις τήν Άφήγησιν παράξενου, τό κεί
μενον τής οποίας εμπεριέχει δύο παλαιότερον γραφέντα έργα ‘5. 2) Ό 
δεύτερος κύκλος, εξαιρέσει τών ποιημάτων ’ Αφήγησις παράξενος καί 
Άρχεμαυλίστρες, ευρισκομένων μόνον εις τον Ν, προϋποθέτει τήν 
υπό τοΰ αναγνώστου γνώσιν τοΰ συνόλου : τά ανεξάρτητα, μεμονω
μένα ποιήματα δεν δύνανται προ τοΰ τέλους νά γίνουν κατανοητά. 
Ούτω, τό Διά τούς φίλους ποίημα αρχίζει με τήν δήλωσιν τοΰ ποιη- 
τοΰ : ’Από τήν ώραν τήν κακήν όπου με φυλάκισαν, ό λογισμός μου
έβιάζε με...13. ’Ήδη αί λέξεις αύταί προϋποθέτουν οτι ό αναγνώστης 
γνωρίζει οτι ό Σαχλίκης ήτο έγκλειστος εις τάς φύλακας. Εις τό τέλος 
τοΰ ποιήματος τούτου ό Σαχλίκης αναζητεί μέσον τι, διά τοΰ οποίου 
θά ήδύνατο νά διακρίνη τούς πιστούς φίλους από τούς μή, καί ως 
τοιοΰτον ό ποιητής θεωρεί τήν φυλακήν ". Ή αυτή σκέψις υπάρχει 
είς τό τέλος τής Διά τήν φυλακήν διηγήσεως, εις τούς στίχους οί όποιοι 
αποτελούν μετάβασιν είς τήν περί φίλων διήγησιν 15 * * 18. Είς τό τέλος τής 
Βουλής τών πολιτικών δ Σαχλίκης περιγράφει, πώς ή πρόξενος τής α
τυχίας του Κουταγιώταινα τον επισκέπτεται είς τάς φυλακάς, πράγμα 
τό όποιον δύναται νά γίνη κατανοητόν μόνον υπό αναγνώστου γνωρί-

15) Βλ. Σ. Δ. Πιιπαδημητρίου, ένθ·’ άν., σελ. 112.
,e) II, 1 - 2.
") II, 183 - 185.
ls) III, 479 - 483.
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ζοντος tot προηγούμενα έργα τοΰ ποιητοΰ. Δεν άναφέρομεν την στενήν 
σχέσιν μεταξύ ποιημάτων τοΰ Σαχλίκη ως τό Διά τήν φυλακήν, Διά 
τούς φνλακατόρους, Διά τον φνλακάτοράν μου. Δεν είναι άβάσιμος ή 
σκέψις, δτι ό ίδιος δ συγγραφέας συνέδεσεν έργα του διάφορα, ως ε- 
πραξεν εις την «Διαθήκην» του ό μεγαλοφυής σύγχρονός του Fran· 
gois Villon 19.

Τό πρώτον ή εν πάση περιπτώσει εν των πρώτων έργων τοΰ Σα
χλίκη είναι Οι ’Αρχεμαυλίστρες (III, 812 - 908)"°. Εις τόν κώδικα Ν 
τό εργον τοΰτο έχει ενωθή μέ την Βουλήν των πολιτικών και μάλιστα 
χωρίς τούς συνήθεις συνδετικούς στίχους. Τό εργον επιτίθεται κατά 
των μαυλιστρών καί κατά κύριον λόγον κατά τίνος Ποθοτσουτσουνιάς, 
υπό την οποίαν, ως υποθέτει ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου, πρέπει νά έν- 
νοήσωμεν αύιήν ταύτην την Κουταγιώταιναν. Εις τό εργον άναφέρε- 
ται ή συγκέντρωσις πέντε μαυλιστρών, αί όποΐαι καυχώνται διά τά 
κατορθώματά των. Κυρίαν θέσιν κατέχει ό αύτοέπαινος τής Ποθο. 
τσουτσουνιάς. Ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου παραβάλλει τό ποίημα τοΰτο 
μέ τάς σάτιράς τής ελληνικής λαϊκής παραδόσεως, διά τών οποίων 6 
λαός παραδίδει εις την χλεύην ταϋτα ή εκείνα τά πρόσωπα. Ό αριθ
μός όμως τών συγκεκριμένων σατίρων είναι ασήμαντος καί είναι 
εν τφ συνόλφ των πολύ δλίγαι, ώστε νά κρίνη τις περί τής συγγένειας 
τών ’Αρχεμαυλιστρών μέ αύτάς. Παρά ταϋτα ή σχέσις τοΰ ποιήματος 
τούτου μέ δημώδες εργον φαίνεται αναμφίβολος. ΟΙ ’Αρχεμαυλίστρες 
αρχίζουν μέ τάς ακολούθους λέξεις : Μικροί, μεγάλοι, ακούσετε τοΰτο 
το καταλόγι (III, 812). ’Αποστροφή προς τόν ακροατήν εις τήν αρχήν 
ποιήματος άπαντά παρά τφ Σαχλίκη επίσης εις τήν Βουλήν τών πολι
τικών : Άκοϋτε εϊντα συμβολήν άνόρ&ωσεν ή φίνα (III, 676). Τοΰτο 
δέν είναι καθόλου σπάνιον είς έργα τής δημώδους γλώσσης αυτής τής 
εποχής31. Ή αποστροφή προς τούς άκροατάς αποτελεί συνηθεστάτην 
αρχήν πολλών λαϊκών τραγουδιών, έν οίς καί τών κρητικών * 3

19) Δέν αποκλείεται φυσικά ανεξάρτητα ποιήματα (έπί παραδείγματι ΟΙ 
Αρχεμαυλίστρες) νά προσετέθησαν είς τήν συλλογήν υπό τών άντιγραφέων, οί 
όποιοι ήδΰναντο νά μεταβάλλουν αυθαίρετος καί αυτήν τήν σειράν τών ποιη
μάτων.

“») ......καί τά έγραψα είς τήν φυλακήν διά τές άρχαΐς μαυλίστρες (III, 111).
al) Βλ. Περί γέροντος νά μην πάρη κορίτσι, 1 - 4 (G. Wagner, ενθ' άν., 

σελ. 106-111)" Γαδάρου, λύκου καί άλ.οποϋς διήγηαις ωραία, στ. 1 (αυτόθι, σελ. 
124- 140)· Γεωργιλλά, Θανατικόν της Ρόδου, στ. 18ος (αυτόθι, σελ. 32-52).

3’) Διά τών λέξεων άφρουκαστήτε νά σας π&... αρχίζουν έπί παραδείγματι 
τά πλεΐστα τών κρητικών Ιστορικών τραγουδιών τής συλλογής Γιανναράκη (Α. 
Jeannaraki, Kretas Volkslieder, Leipzig, 1876, άριθ. £13, 14, 21, 28,
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Εις τό ποίημα παρουσιάζεται εν εΐδει έπιοδοΰ ερώτησις απευθυνό
μενη εις την Ποθοτσουτσουνιά, εχουσα σταθεράν μορφήν και επανα
λαμβανόμενη μέ μικράς παραλλαγάς : είπε με, Πυύλοτσουτσουνιά, μαυ
λίζεις ή γαμιέσαιη, εξ άλλου, εις δυο περιπτώσεις, ή άπάνιησις τής 
Ποθοτσουτσουνιας αρχίζει διά τών αυτών λέξεων : Νά σε κερδέσω α
φέντη μου..... *4. Οί συχνάκις επαναλαμβανόμενοι τύποι, ιδία εις τάς
ερωτήσεις, είναι επίσης χαρακτηριστικόν τών κρητικών λαϊκών τρα- 
γουδιών

Ή σάτιρα κατά τής Ποθοτσουτσουνιας καταλήγει εις κατάρας κα
τά τής μαυλίστρας:

"Ολοι τήν Πο&οτζοντσαυνιά, δλοι πομπεύετε την 
παντού την διαλαλήσετε και κουμουδέψετέ την 
εις τήν αφεντιάν την βάλετε και μαντατέψετέ την 
και είς τών 'Εβραίων τα μνήματα ύπατε, ύλάψετέ την * 25 26 *

Κατάραι κατά τοΰ σατιριζομένου προσώπου απαντούν συχνά εις λαϊκά 
σατιρικά τραγούδια πολλών λαών. Είς ιστορικά κρητικά τραγούδια τοΰ 
ΙΔ' αίώνος, στρεφόμενα κατά τών εχθρών τοΰ ελληνικού λαού, είναι 
δυνατόν νά εΰρωμεν επίσης άνάλογον τέλος21.

Ή άναδίπλωσις, ή οποία άπαντά είς τις Άρχεμαυλίστρες καί είς 
άλλα έργα τοΰ Σαχλίκη, είναι επίσης χαρακτηριστική τυπική μορφή 
τών ελληνικών λαϊκών τραγουδιών :

"Αλλη εΐπεν ούκ ηύρηκα μαυλίστριαν νά με διαβή
"Αλλη εΐπεν πίνω το κρασί παρ’ άνδρα ή γυναίκα
"Αλλη εΐπεν πίνω τό κρασίν, μαυλίζω καί μεύλύω (III, 821-823) ή
εγώμαι (ή) Πο&οτσουτσουνιά, εγώμαι (ή) ψωλοπό&α
εγώμαι απάνω εις δλες σας, εγώμαι έδα κερά σας

(III, 829 πρβλ. III, 852) 28·

31, 38, 47, 48, 49,52 κ.λπ.). "Υπάρχουν επίσης άλλοι τύποι αποστροφής: που 
■δέλει να γροικήξρ και νά μάδ{] (αυτόθι, άριθ. 44 κ.ά.). Πρβλ. επίσης A. Ρ a δ
ε ο w, Popularia carmina Graeciae recentioris, Leipzig, 1860, CIX, 
CCCXCIV κ. ά.

*3) III, 826, 835 - 836, 848, 865.
2‘) III, 827, 837.
25) Τό υλικόν, τό όποιον δυνάμεθα νά άναφέρωμεν είναι πολύ πλούσιον 

περιοριζόμεθα είς τήν ύπόδειξιν τριών τραγουδιών τής συλλογής Γιανναράκη 
(270, 272, 293).

26) III, 905 · 909.
2Ι) A. Jeannaraki, ενδ’ άν , σελ. 30, 54.
28) Παρομοία άναδίπλωσις άπαντά είς μνημεΐά τινα τής ελληνικής μεσαιωνι

κής δημώδους λογοτεχνίας. Βλ. π. χ. Τό Σνναξάριον τοΰ τιμημένου γαδάρου, 
57-59 (G. Wagner, ενθ’ άν., σελ. 112 - 123) κ. ά. Θά ύποδείξωμεν τινάς
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Πολύ συχνά εις τούς στίχους τοϋ Σαχλίκη καί τών συγχρόνων του 
άπαντςί ή λεγομένη άναδίπλωσις, δταν δηλαδή ό ποιητικός στί
χος διασπαται εις δυο μέρη καί τά δύο ημιστίχια περιέχουν την αυτήν 
έννοιαν* 29. 'Η αναδίπλωσες χρησιμεύει διάνα τονισθή τό νόημα τοϋ 
στίχου.

Τά δημοτικά τραγούδια, με τά όποια παρεβάλομεν τις Άρχεμαυ· 
λίστρες είναι σημαντικούς μεταγενέστερα, άλλ’ως γνωστόν η καλλιτε
χνική μορφή τής δημώδους ποιήσεως είναι πολύ συντηρητική καί ύ- 
φίσταται συνήθως μικράς μεταλλαγάς κατά την διάρκειαν τών αιώνων. 
'Ο ίδιος δέ ό Σαχλίκης αναφέρει εις τά έργα του, ότι έγνώριζε τά 
σύγχρονα του λαϊκά τραγούδια “°.

ΓΩς προς τό θέμα στενώς συνδεδεμένη μέ τό ποίημα ’Αρχεμανλί- 
στρες είναι 'Η Βουλή τών πολιτικών (II, 377 - 712, III, 603 - 811). 
Εις τά χειρόγραφα τοϋ ποιήματος τούτου, πολλάκις ή ακολουθία τών 
στίχων δεν συμπίπτει: υπάρχουν άρκεταί παραλλαγαί. Έν άντιθέσει 
προς τούς άνομοιοκαταλήκτους στίχους τών ’ Αρχεμανλιστρών ή Βουλή 
τών πολιτικών έχει γραφή εΐς στίχους όμοιοκαταλήκτους (τετράστιχα 
μέ την αυτήν ομοιοκαταληξίαν : αααα). Ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου βα
σιζόμενος εις τήν μαρτυρίαν τοϋ Σαχλίκη, ότι συνέβη νά άκούση ε’ις 
τάς φυλακάς νά τραγφδοΰν λατινικά 81, υποστηρίζει ότι ό ποιητής ή- 
κουεν τά λατινικά τραγούδια τών Goliardi * καί έμιμήθη τον πρωτό
τυπον ρυθμόν των. Τό επιχείρημα τοϋ Σ. Δ. Παπαδημητρίου είναι 
ελάχιστα πειστικόν, διότι εις τήν γλώσσαν τής εποχής εκείνης ή λέξις 
λατινικός δεν έσήμαινεν τον «λατΐνον», αλλά τον δυτικόν, καί μέ αυ
τήν τήν σημασίαν χρησιμοποιεί τήν λέξιν άλλου ό ίδιος ό Σαχλίκης82. 
Διά τούτο ή ύπόθεσις περί έπιδράσεως τής λατινικής ποιήσεως τών 
Goliardi επί τοϋ έργου τού Σαχλίκη στερείται βάσεως.

Τά τετράστιχα, τά όποια ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου περιλαμβάνει 
υπό τον γενικόν τίτλον Βουλή τών πολιτικών, ανήκουν εις δύο τουλά
χιστον διαφορετικά ποιήματα. Τό πρώτον τούτων αρχίζει διά τής ήδη 
γνωστής αποστροφής προς τούς άναγνώστας (όλους λοιπόν παρακαλώ,

ιών πολυαρίθμων περιπτώσεων άναδιπλώσεως εις λαϊκά τραγούδια. Ουτω τό 
ποίημα CCCCXXXIV τής συλλογής Passow περιέχει απ* αρχής μέχρι τέ
λους αναδιπλώσεις. Βλ. επίσης A. Jeannaraki, ένθ’ άν., 26, 31 κ. ά.

29) Έπί παραδείγματι : εχω καί τέτοιαν χάριταν εχω καί τέτοιαν τάξιν (III, 
875). Είς τήν λαϊκήν ποίησιν: Σήκω, Τάσο, νά φύγω με, αήκω, Τάσο, νά πάμε 
(A. Passow, LXVII, 24) κ.τ λ.

Β0) Βλ. έπί παραδείγματι III, 197 κέξ.
,ι) Σ, Δ. Παπαδημητρίου, ένθ’ άν., σελ. 125 κέξ.
*) [Σημ. μεταφρ : Οί Goliardi ήσαν λαϊκοί στιχουργοί τοΰ Μεσαίωνος],
»2) II, 685.
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III, 608 κεξ.) καί, ακριβώς όπως οι Άρχεμανλίστρες, καταλήγει εις 
κατάρας κατά τής Κουταγιώταινας :

νά Ιδώ την Κουταγιώταιναν είς τής Βλάσααινας το χάρος' 
και νά την δέρνη και δ φοντρής, διά νά εχη μέγα βάρος 
και τότε πάν και κάψουν την, διά νά την πάρη δ γλάρος 33

'Η σΰνθεσις τοϋ ποιήματος τοΰτου συμπίπτει απολύτως μέ την των 
Άρχεμανλιο τρων.

Τό ποίημα, τό οποίον κυρίως περιγράφει τό συμβοΰλιον τών πο
λιτικών, αρχίζει μέ'αποστροφήν προς τον αναγνώστην (III, 676). Λό· 
γιρ φθοράς τοϋ κειμένου, παραλείψεων καί παραλλαγών τών χειρογρά
φων, ή άποκατάστασις τής ακολουθίας τών γεγονότων τοϋ έργου εί
ναι δυνατή μόνον εάν συνδυάσωμεν τά κείμενα καί τών τριών χειρο
γράφων. Ή Κουταγιώταινα συγκαλεΐ συμβοΰλιον εις τό όποιον αί 
πολιτικοί έχουν έ'ναν απολύτως συγκεκριμένον σκοπόν : θέλουν νά εΰ- 
ρουν τρόπον νά οργανώσουν έν είδος κοινοβίου καί νά ζοΰν άκόπως 
από τό σώμά των (III, 680 - 683). Είς τό πρώτον μέρος τοϋ ποιήμα
τος περιγράφονται λεπτομερώς αϊ μετέχουσαι τοϋ συμβουλίου (11,443 
- 534, III, 680 - 734). Έκάστη σχεδόν τών άφικνουμένων διακρίνε- 
ται δΤ ϋβριστικοϋ τίνος επιθέτου καί είς τινας τούτων δίδεται σύντο
μον σατιρικόν χαρακτηριστικόν. Τό συμβοΰλιον λαμβάνει χώραν προ
φανώς είς τήν οικίαν τής Κουταγιώταινας 34. Αί γυναίκες προβαίνουν 
είς αντεγκλήσεις, έκφωνοϋν λόγους, εκλέγουν τήν Κουταγιώταιναν 
αρχηγόν των35 * * * *, συσκέπτονται, χορεΰουν, παίζουν. Έν συνεχείφ ή Κου- 
ταγιώταινα τάς αποστέλλει είς τάς οικίας των καί τάς προσκαλεΐ νά 
συγκεντρωθοϋν τήν επομένην πάλιν είς τήν οικίαν της. Αί γυναίκες 
χωρίζονται μέ τραγοΰδια καί τήν πρωίαν επανέρχονται είς τής Κου- 
ταγιώταινας 8Β. Έκεΐ τρώγουν, πίνουν καί διασκεδάζουν. Εις τον κώ
δικα Ν τό έπεισόδιον περατοϋται διά τοϋ λόγου Λάτσαινάς τίνος. 
Κατά τήν γραφήν όμως τών λοιπών κωδίκων, αί γυναίκες, μέ τήν

S8) III, 673 - 675. Είς τήν μετάφρασιν άκολουθοΰμεν τήν ερμηνείαν τοϋ 
Σ. Δ. Παπαδημητρίου, ό όποιος υπό τό της Bi-άσαινας τό κάρος υποθέτει τήν 
άμαξαν (τό κάρος έκ τοϋ βενετ. caro) Βλάσααινας τινός, επί τής οποίας τήν 
περιέφερον άνά τήν πόλιν πρός διαπόμπευσιν. ’Αξία προσοχής είναι ή μνεία 
τοϋ Χάροντος, μορφής λίαν δημώδους τής ελληνικής λαϊκής παραδόσεως.

3‘) III, 771.
3S) III, 757 κέξ. II, 561. Ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου όρθώς προτιμά τήν

γραφήν τοϋ Μ είπαν αντί είπεν.
88) II, 586, κέξ. Τοΰτο άναφέρεται μόνον είς τον Ρ. Είς τόν Ν καί Μ

αντί τούτου υπάρχουν στίχοι (III, 785 κέξ.), οί όποιοι είς τόν Ρ άπαντοΰν είς
τό τέλος τοϋ ποιήματος, όπου καί αρμόζουν περισσότερον (II, 629 κέξ.).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:52:34 EEST - 54.161.213.156



318 Γ. Ν. Λιουμπάρσκυ

Κουταγιώταιναν επί κεφαλής, επισκέπτονται τάς άρχάς τής πόλεως διά 
νά ζητήσουν οϊκόπεδον διά το «κοινόβιον». Άλλ’ εκεί τάς περιπαίζουν 
καί ή Κουϋαγιώταινα επισκέπτεται εις τάς φυλακάς τον Σαχλίκην, 
δ όποιος έξορκίζει τού; φίλους του λείπει’ απ’ τα'ις πολιτικαίς, δλυυς 
σας συμβουλεύω. Καί κατωτέρω :

κιχI ό’ αυτό τούτην την βουλήν είς δλους εγραχμά την 
’ς το 'Ρέ&εβνος κ’ εις τά Χανιά παντού κουδούνισα την, 
και ’γώ την Κουταγιώταιναν παντού μανδάτευσά την, 
και την βουλήν τών πολιτικών παντού διελάλησά την

(II, 670-674)
Οί λόγοι ούτοι φαίνονται ώς λογικόν τέλος του έργου, παρά τσΰτα 

τό ποίημα δεν τελειώνει μέ αυτούς. Τό έν συνεχείφ κείμενον τοΰ Μ (24 
στίχοι) αντιστοιχεί προς τό τοΰ Ν (III, 696 - 723) καί Ρ (II, 458 - 
474). Είς τον Ρ όμως, μετά τούς λόγους τούτους, ακολουθούν στίχοι 
απολύτως νέοι (II, 675 - 712), ή εξάρτησις των οποίων από την Βου
λήν τών πολιτικών καί ή εν γένει άπόδοσίς των είς τον ίδιον τον Σα
χλίκην προεκάλεσαν αμφιβολίας87. Παρά ταΰτα νομίζομεν οτι αί άμ· 
φιβολίαι αυταί είναι άβάσιμοι. Τό γεγονός είναι δτι είς τό κείμενον 
τούτο υπονοείται ή κεντρική ήρωίς τής Βουλής τών Πολιτικών, ή 
Κουταγιώταινα, ή οποία άποκαλεΐται πριόρα (II, 712), ώς πριόραν88 89 
δε ακριβώς εξέλεξαν την Κουταγιώταιναν αί γυναίκες είς την Βουλήν 
των. ’Εκτός τούτου στίχοι τινές τού τέλους τού κώδικος Ρ ευρίσκουν 
αντιστοιχίαν είς τον Ν (II, 689 — III, 740, II, 700 = III, 748 κ. ά.) 
Έξ άλλου, ώς προς τό περιεχόμενό^ του, τό τμήμα τούτο θά ήδύνατο 
άριστα νά εύρίσκεται είς τό μέσον τής Βουλής τών πολιτικών.

Συμφώνως προς την γραφήν τού Ν, αί γυναίκες είς τό συμβούλιον 
ήρ&ασιν μοίρα τρέχοντα, μοίρα νά βαλόπο ". 'Η έκφρασις νά βαλόπο 
είναι ακατάληπτος. 'Ο Σ. Δ. Παπαδημητρίου την θεωρεί ώ; παρα
φθοράν τού ιταλικού «a galoppo» 40. Τοιουτοτρόπως ό στίχος απο
κτά την ακόλουθον έννοιαν «άλλαι μέν έτρεξαν, άλλαι δέ έκάλπασαν». 
Είς τό κείμενον τού Ν καί Μ δι’ ούδεμίαν τών γυναικών άναφέρεται 
οτι έφθασεν έφιππος. Είς τό μελετώμενον δμως απόσπασμα αί πλεΐ- 
σται των πολιτικών περιγράφονται ώς ίππεύτριαι (II, 675, 678, 687,

87) Ό Ο, Wagne r, (ενθ’ άν , σελ. 105) βασίζεται έπί τοΰ Bursian: 
«Bursiano Carmen ab ipso poeta v. 675 finitum esse videtur, ceteris ab 
aliena manu additis». Πρβλ. Σ. Δ. Παπαδημητρίου, ένθ’ άν., σελ. 
103 - 104, ίιποσημ. 2.

"8) Περί τής λέξεως ταύτης βλ. κατωτέρω σελ. 321.
89) III, 680.
*°) Σ. Δ. Παπαδημητρίου, ενθ·’ άν., σελ. 186.
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690). Ίο απόσπασμα αρχίζει μέ τάς λέξεις: Καβαλλικενει κονφαροϋ 
και τρέχει 'Ροκοτζέλα (II, 675), — φράσις, περιέχουσα την αυτήν άν- 
τίθεσιν, οποία υπάρχει εις την αρχήν τοϋ ποιήματος εις τόνΝ (Μοίρα 
τρέχοντα, μοίρα νά βολόπο). Πιθανώτατα τό κείμενον τοΰ αποσπάσμα
τος ανήκει εις τό πρώτον μέρος τοΰ ποιήματος, τό όποιον αναφέρει 
πώς αϊ πολίτικα! προσήλθον εις τό συμβούλων : τοϋτο, ως προς τό πε- 
ριεχόμενον και τό ΰφος του, τοποθετείται μάλλον εις τήν αρχήν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό ζήτημα εις ποιον λογοτεχνικόν είδος 
δΰναται νά καταταχθή ή Βουλή των πολιτικών. Είναι άξιον προσοχής 
τό γεγονός ότι εις δυο σατίρας του κατά των γυναικών ό Σαχλίκης 
περιγράφει συγκέντρωσίν τινα, συμβουλών τι. 'Η βυζαντινή λογοτε
χνία τών προηγουμένων υιΐώνων εγνώριζε σατιρικά έργα περιγράφον- 
τα συνελεύσεις όπωρικών41, ιχθύων42 *, πτηνών48, ζώων44. Μία παρα
βολή τών Άρχεμανλιοτρών και τής Βουλ,ής τών πολιτικών μέ τά έργα 
αυτά αποκαλύπτει τά κοινά χαρακτηριστικά των45. Αι συνελεύσεις εί
ναι ακρως πολυάριθμοι και περιλαμβάνουν μέγαν αριθμόν αντιπροσώ
πων τών όπωρικών, ιχθύων, πτηνίον ή ζώων. Εις τήν οικίαν τής Κου- 
ταγιώταινας συγκεντροΰνται γυναίκες πάσης τάξεως — από τής χωρι
κής μέχρι τής ερωμένης τοϋ πρωτοπαπά. Εις τήν συνέλευσιν υπάρχει 
πάντοτε γενικός πρόεδρος46 *. Τον ρόλον αρχηγού εις τον Σαχλίκην δια
δραματίζει ή Ποθοτσουτσουνιά (εις τις Άρχεμαυλίστρες) και ή Κου 
ταγιώταινα (εις τήν Βουλήν τών πολιτικών). Μεταξύ τών παρόντων εις 
τήν συγκέντρωσίν συχνά αναφύονται έριδες, οι μετέχοντες τής συνε-

41) Αιήγηοις τοϋ Πωρικολόγον (Ο. Wagner, ενθ·’ άν , σελ. 199 · 202)
4a) Βλ, Κ. Krumbacher, Das mittelgriechische Fischbuch, SBAW 

1903, σελ. 345 - 360.
4S) Πουλολόγος (εκδ. Γ. Θ. Ζώρα, ΕΕΒΣ, 1956, 25).
44) Αιήγηοις παιδιόφραοιος των τετραπόδων ζώων (G. Wagner, IviV άν., 

σελ. 141 - 178).
45) "Ηδη ό Κ. Krutnbacber ώμίλησεν περί τής «συγγένειας» τών 

έργων τής βυζαντινής λογοτεχνίας, τά όποια περιγράφουν συγκεντρώσεις όπω
ρικών, ίχΟ-ύων, πτηνών καί ζώων (Das mittelgriechische Fischbuch, σελ. 
348). ΚαΟ-’ όσον γνωρίζομεν έκ συντόμου περιλήψεως εις ΒΖ, 39, τήν αυτήν 
γνώμην έξέφρασε καί ή A. Camariano (A. Camariano, Der griechische
Porikologos und Opsarologos,—«Certerari literare», 3, 1939). Διά τό λογο
τεχνικόν είδος τοϋ «συμβουλίου» είς τήν παγκόσμιον λογοτεχνίαν, βλ. τό άρ- 
θρον τοΰ X. Λοπάρεφ, «Τό Συμβούλων τών ζώων» είς τήν παγκόσμιον λο
γοτεχνίαν, Comentationes philologicae, Συλλογή πρός τιμήν I. Β. Πομιαλόφ- 
σκυ, ‘Αγία Πετρούπολις, 1897, σελ. 21 - 24.

4β) Ό βασιλεύς· αητός είς τόν Πονλολόγον, ό βασιλεύς - λέων είς τήν Αιή- 
γησιν των τετραπόδων ζώων, ό βασιλεύς - Κυδώνιος είς τήν Δ ιήγηοιν τοϋ Πωρι-
κολόγου, ό βασιλεύς - φάλαινα είς τόν Όψαρολόγον.
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λεύσεως εκφωνούν λόγους έπαινούντες εαυτούς κα'ι δυσφημούντες τούς 
αντιπάλους των και συνάπτουν μεταξύ των μάχας (Πονλολόγος, Διή 
γηοις τετραπόδου ζώων). Αύτοεπαίνους εκφωνούν καί αί μαυλίστραι 
εις τό ’ Αρχεμαυλίοτρες και αί πολίτικα! εις την Βουλήν των πο
λιτικών. Εϊς τα χείλη των πολιτικών έχουν τεθή μεμονωμένοι σατιρι
κά! αντεγκλήσεις κα'ι εκφράσεις, ό βασικός όμως σατιρικός χαρακτήρ 
τού έργου τούτου προέρχεται από τον ίδιον τον συγγραφέα. Είναι απο
λύτως πιθανόν ότι οί στίχοι, οί ευρισκόμενοι εις τό τέλος τού κωδι
κός Ρ κα'ι άναφερόμενυι, ως φαίνεται, είς την αρχήν τού ποιήματος 
(II. 675 - 712), είναι απόσπασμα από την περιγραφήν μάχης μεταξύ 
τών εταιρών : αί γυναίκες εύρίσκονται έν πλήρει έξοπλισμφ (II, 68δ - 
690), απειλούν άλλήλας (II, 688 - 689) κ.λπ.

Είς τό τέλος τών έργων τα όποια περιγράφουν συνελεύσεις ό αρχη
γός (βασιλεύς) ανακοινώνει τήν άμετάκλητον άπόφασίν του : ό Κυδώ- 
νιος καταδικάζει τήν Στάφυλον είς τον Πωρικολόγυν, ή Φάλαινα τον 
τζήρο (σκόμβρο;) εϊς τον Όψαρολόγον, 6 ‘Αητός δτατάσσει τα πτηνά 
να καταπαύσουν τάς έριδας είς τον Πουλολόγον 47. Τό τέλος τής Βου
λής τών πολιτικών ομοιάζει περισσότερον παντός άλλου μέ τό τέλος 
τής Διηγήσεως τών τετραπόδων ζώων. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώ
σεις ό σκοπός τής συγκεντρώσεως άποδεικνύεται ανέφικτος : ό βασι
λεύς - λέων διατάσσει νά άρχίση καί πάλιν ή έχθρα μεταξύ τών τετρα
πόδων' ούδέν προέκυψεν επίσης έκ τού σχεδίου τών πολιτικών όπως 
Ιγκατασταθοΰν εϊς κοινόν τόπον, καί ή αρχηγός των Κουταγιοκαινα τάς 
συμβουλεύει νά διασκορπισθούν πάλιν άνά τήν χώραν. Και εξ’ άλλων 
λεπτομερειών ή Βουλή τών πολιτικών ενθυμίζει περισσότερον παντός 
άλλου τήν Διήγηοιν τών τετραπόδων ζώων: εις άμφότερα τά έργα ή 
συγκέντρωσις ονομάζεται βουλή18, εις άμφότερα τά έργα άναφέρεται 
προ τής ένάρξεως τού συμβουλίου ποιοι κα! μέ ποιον τρόπον προσήλ- 
θον είς αυτό 47 * 49 50, άναφέρεται μέ ποιον τρόπον άπεχώρησαν οί συμμετα- 
σχόντες60. Ό Σαχλίκης ήδύνατο νά γνωρίζη τήν έμφανισθεΐσαν τον 
ΙΔ' αϊώνα Διήγηοιν τών τετραπόδων ζώοτν, έν χειρόγραφον τής οποίας 
φέρει ίχνη κρητικής προελεύσεως51.

47) Όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν ότι είς δύο (έκ τών επτά ύπαρχουσών) 
παραλλαγών τοΰ Πουλολόγου ή Ιρις τών πτηνών δέν λαμβάνει τέλος.

4,J Αιήγηοις παιδιόφραοτος τών τετραπόδων ζώων. 29' Σαχλίκης, II, 671, 
674 κ. ά.

49) Αιήγηοις τών τετραπόδων ζώων, 30 — 111. Σαχλίκης, III, 680 κέξ κ. ά·
50) Αιήγηοις τών τετραπόδων ζώων, 17 κέξ Σαχλίκης, II, 483 - 485.
Μ) Βλ. Β. Σ Σαντρόφκσαγ ια, Ό βυζαντινός μύθος «Διήγησις τών 

τετραπόδων ζώων», Viz. Vrem., X, 1956, σελ. 191 κέξ.
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Ή Βουλή τών πολιτικών δεν εχει τό οξύ κοινωνικόν περιεχόμενον 
τής Διηγήοεως τών τετραπόδων ζώων. Τούτο τό έργον είναι κακή σά
τιρα κατά τών γυναικών, τάς οποίας 6 Σαχλίκης κατηγορεί διά δια
φθοράν, μαστρωπείαν και μέθην, ελαττώματα τά όποια ευχαρίστως ά- 
πέδιδον εις τό γυναικεΐον φΰλον, ήδη κατά την αρχαιότητα, οί συγγρα
φείς σατιρών και κωμιοδιών 5a. 'Ο Σαχλίκης αναφέρει πλεΐστα ονό
ματα γυναικών, συγχρόνων του κατά πάσαν πιθανότητα. Ή περι
γραφή πολλών τούτων συνοδεύεται από λεπτομέρειας εξωτερικής φύ- 
σεως48. Αί πολίτικα! συγκεντρώνονται από ό'λην τήν χώραν, είναι δια
φόρου ηλικίας και κοινωνικής θέσεως. Είναι αδύνατον νά προσδιορί- 
σωμεν αμέσως εις ποιον βαθμόν ή σάτιρα τού Σαχλίκη άνταποκρίνε- 
ται εις τήν πραγματικότητα — εν πάση περιπτοτσει παρουσιάζεται 
αΰτη ως κωμική χλεύη. 'Ο χλευασμός τού Σαχλίκη δεν άναφέρεται 
μόνον εΐς τάς γυναίκας, αλλά και εις τούς συζύγους και τούς «προ- 
στάτας» των : ό συγγραφεύς δεν αφήνει ευκαιρίαν νά μήν άναφέρη τά 
ονόματα εκείνων εις τούς οποίους ανήκουν αί πολίτικα! (III, 715.724, 
748, κ. ά.) Μεταξύ τών εραστών συχνά αναφέρει ό Συιχλίκης κληρι
κούς : δλοι οί παπάδες έχοναιν τό σπίτι της μητάτον (ολοι οί ιερείς 
συναντώνται εις τήν οικίαν της) — λέγει διά τήν μαστόρισσα τον Ίω- 
άννου Πιλάτου61. Διά δύο άλλας αναφέρει δτι τών παπάδων όλωνών 
έκάμασιν τραπέλα66. Δις εις τό κείμενον άναφέρονται οί φράροι— 
κληρικό! τής καθολικής εκκλησίας, ίσως μοναχοί, «αδελφοί». Ούτως 
ή πολιτική Γιακουμίνα : και μέτρηαεν τους κανχονς της κ’ ηνρέν τους 
κιντινάριν κ’ έπανωΰεόν τους εκατόν ηοαν και πέντε φράροι66. Μία 
άλλη έρχεται είς τήν συγκέντρωσιν από τούς «αδελφούς» (από τους 
φράρονς έρχεται)61. Είς τον Ρ ή πολιτκή Πιλάταινα ονομάζεται * 55

6S) Ό Σιμωνίδης ό Άμοργϊνος, ό ‘Αριστοφάνης. Εις τήν βυζαντινήν λογο
τεχνίαν δυνάμεθα νά άναφέρωμεν τό Κατα ψιλοπόρνου γραός τοΰ Προδρόμου· 
Κατά τόν ΙΕ' αιώνα ένεφανίσθη ανώνυμος σάτιρα κατά τών γυναικών, ένθυ- 
μίζουσα ώς πρός τό ύφος τό ποίημα τοΰ Σαχλίκη (βλ. Κ. Krumbachen 
Ein vulgaTgTieehischer Weiberspiegel, Miinchen, 1905).

δ8) Ή κνρά Κολομπούδαινα με τ’ άσπρα τα μαλλιά τη; (111, 692), Ή Για' 
κονμίνα.,.με τό ξανδόν τριχάριν (II, 478).

sl) III, 718. Πρβλ παρατήρησιν Σ Δ Παπαδημητρίου περί τής λέξεως 
μητάτον (ενθ’ άν., σελ. 139 - 140).

55) III, 730. Αί λέξεις έκάμασιν τραπέλα είναι δημώδης Ιδιωματική έκφρα· 
σις, τό νόημα τής οποίας δέν είναι ευκόλως καταληπτόν.

δ6) II, 481 - 482. ΔεχόμεΟα τήν ανάγνωσή τοΰ Σ. Δ. Παπαδημητρίου στους 
εκατόν, αντί τής τοΰ Wagner τους εκατόν.

61) III, 746 - 747. Πρό τοΰ στίχου τούτου υπάρχει χάσμα είς τό κείμενον, 
ώς συνάγεται έκ τής έλλείψεως ομοιοκαταληξίας.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ' 21

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:52:34 EEST - 54.161.213.156



322 Γ. Ν. Λιουμπάρσκυ

φραρογαμημένη (II, 473)4β. Έπίσκοπις πάσχει εξ αιτίας Νικολέ· 
τας τινός* 49. Μεταξύ τών εραστών άναφέρεται επίσης ή ανώτερα εκ
κλησιαστική μορφή τών Ελλήνων Κρητών — ό πρωτοπαπάςβ0. Εις 
τό συμβούλιον εμφανίζεται εταίρα, ονομαζόμενη τον πριόρε (III, 730)· 
Ή λέξις πριόρε (ϊταλ. priore, λατ. prior) δηλοΐ άξιωματούχον, 
τόσον λαϊκόν, δσον κα'ι εκκλησιαστικόν β1. Ή επομένη όμως φράσις: 
καί τών παπάδων δλωνών έκάμασι τραπέλα, άποδεικνύει δτι εις τήν 
παρούσαν περίπτωσιν ακριβώς υπό τον πριόρε νοείται κληρικός. 
Έκ τούτου προκύπτει επίσης μία άλλη υπόδεσις. *0 Σαχλίκης λέγει, 
δτι αί γυναίκες εκλέγουν τήν Κουταγιώταινα πριόρα των : εκατζαν 
εις την βουλήν διά νά κάμουν πριόρα (III, 757 κεξ.) Εις τό τέλος ε
πίσης τής διηγήσεως ή Κουταγιώταινα καλείται πριόρα (II, 712). Ό 
Σ. Δ. ΓΙαπαδημητρίου μεταφράζει τό πριόρα διά τού «ή αρχηγός». 
Ούδέν λεξικόν παρέχει αυτήν τήν λέξιν. Τό λατινικόν λεξικόν τού Du · 
cange καθορίζει τό θηλυκόν τού prior—priorissa ή priora (γαλλ. 
prieuse)δ2. 'Ο Σαχλίκης χρησιμοποιών τό πριόρε προς δήλωσιν κλη
ρικού, δυνατόν νά ύπονοή υπό τον δρον πριόρα εκκλησιαστικόν επί
σης πρόσωπον — «ήγουμένη». Ή αρχηγός Κουταγιώταινα καλείται 
είρωνικώς διά στρατιωτικού δρου ή καπετάνιος88 κα'ι δι’ εκκλησια
στικού η πριόρα. Προς επιβεβαίωσιν τής άπόψεως ταύτης χρησιμεύει 
ίσως τό γεγονός δτι ό ποιητής εις άλλο έργον του — Άφήγησις πα
ράξενος — παρομοιάζει τό μαυλιοταρειόν (τό ενδιαίτημα τών μαυλι
στρών) μέ μέγα μοναστήριν11*.

Εις τό κείμενον τού σατιρικού περί πολιτικών έργου τό δνομα τού 
Θεού καί τού Χριστού άναφέρεται ούχ'ι πολύ εύλαβώς υπό τών πο
λιτικών κα'ι τού ’ιδίου τού συγγραφέως 84 “Οταν αϊ εταΐραι ορκίζον
ται πίστιν εις τήν Κουταγιώταιναν, φέρουν τάς εικόναςββ. Ειρωνι
κήν χροιάν επίσης έχει ή παραβολή τών πολιτικών μέ ήγουμένας"'

ss) Εις τόν Ν ίγνιογαμημένη (III, 710).
49) II, 530- 531.
"°) III, 742. Πϋβλ. Η Noiret, ένΟ’ άν., σελ. 136. 
β1) Βλ D u c a n g e, Glossarium mediae et infimae latinitatis, s. v. 

prior.
β5) Βλ. Ducange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, s. v. 

priorissa, priosa. 
es) III, 758. 
e<) III, 99.
6t) II, 667· III, 686. 
ββ) II, 623.
<”) II, 663 - 664· III, 711
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Εϊρωνίαι κατά τοΰ κλήρου περιέχονται καί είς άλλα έργα τοϋ Σα· 
χλίκη 6β.

Κατά την παραμονήν του εις τάς φυλακάς δ Σαχλίκης έγραψεν επί
σης τό ποίημα Διά τούς φίλους, τό κείμενον τοϋ οποίου σώζεται μό
νον εις τον Ρ (II, 1 - 201). Τό Διά τους φίλους ποίημα, δπως οΐ Άρ· 
χεμανλίστρες καί τά περί φυλακής καί φυλάκων ποιήματα, έχει γραφή 
εις στίχους άνομοιοκαταλήκτους. Τοϋ ποιήματος προηγείται εισαγωγή 
(II, 1 - 17), δπου άναφέρεται δτι δ λογισμός καί 6 νους παρεκίνησαν 
τον έγκλειστον είς τάς φυλακάς Σαχλίκην νά γράψη περί των φίλων 
καί συγγενών. 'Ο Σαχλίκης έχει δισταγμούς, άλλ’ δ νοϋς καί ό λογι
σμός ΰπερνικοϋν καί τον αναγκάζουν »’ά πιάσν] τό κονδύλιν. Ό Σα
χλίκης τελειώνει την εισαγωγήν μέ τήν ευχήν, δπως οί άναγνώσται τοϋ 
συγχωρήσουν τά λάθη του, διότι και μέγα εν τό κάμωμα κι δ νοϋς 
μου ουδόν τό σώνει. 'Η αποστροφή προς τήν λογικήν, τά παράπονα 
κατά τοϋ νοΰ καί τοϋ λογισμοϋ, καθώς καί ή προσωποποίησις των 
ιδεών αυτών δεν είναι φαινόμενα σπάνια είς τήν βυζαντινήν λογοτε
χνίαν, ίδίςι τής δημώδους γλώσσης β9. ’Αποστροφήν πρός τον λογισιιόν 
περιέχουν τά επιγράμματα τοϋ Παλλαδά,0. Είς τήν Ή&οποιΐαν δρα- 
ματικήνί gva τών διαλόγων τοϋ Φιλή, εμφανίζεται ως συνομιλητής τοϋ 
συγγραφέως ή προσωποποίησις τοΰ νοϋ. Είς τήν εισαγωγήν τών μνη
μείων τής δημώδους λογοτεχνίας συχνότερον παντός άλλου γίνεται λό
γος περί τοϋ νοΰ καί τοϋ λογισμοϋ. 'Ο λογισμός μου πάντοτε φέρνει σε 
είς τό νοϋ μου, λέγει ό Σπανέας είς τον ανεψιόν του είς τήν αρχήν δι- 
δακτικοΰ ποιήματος η. ’Απορεί γάρ μου ό λογισμός σνγχέεται κι’δ νοϋς 
μου, δηλώνει ό άνόίνυμος συγγραφεύς τοϋ Θρήνου περί Ταμυρλάγ- 
γου’\ Τό ποίημα ανωνύμου Είς Βενετίαν άρχ·ζει μέ τάς λέξεις: Έ-

6β) Περί ιοΰ δτι οί εκκλησιαστικοί έν Κρήτη ολίγον διέφερον τών λαϊκών 
καί διήγον, κατά πάσαν πιθανότητα, βίον ήκιστα άψογον, μαρτυρεί έγγροφον 
τής συλλογής Noiret, χρονολογημένον είς τάς 10 Μαρτίου 1390. Είς τό έγγρα
φον άναφέρεται δτι έν Κρήτη συμβαίνουν πολλαί άτασθαλίαι καί δτι έκκλη 
σιαστικοί τινες («Clerici prime tonsure et quatuor ordinum minorum») δια 
βιοΰν ώς οί λαϊκοί («in habitu, vita et moribus secularibus in omnibus se 
nutriunt. Se gerunt uti seculares*), δίαν όμιος διαπράττουν παράπτωμά τι, 
τότε ύφίστανται τιμωρίαν άρμόζουσαν είς εκκλησιαστικούς (Η· Noiret, 
ενθ’ άν., σελ. 30).

β8) Ή προσωποποίησις τοΰ νοϋ εμφανίζεται επίσης είς τό ποίημα Δια τον 
φνλακάτοράν μου (III, 586, πρβλ. I, ItO).

,0) Παλλαδάς, X, 96.
71) ’Αλεξίου Κομνηνοϋ ποίημα παραινετικόν (G. Wagner, ένθ’ άν., σελ.

1 - 27).
7!) θρήνος περί Ταμνρλάγγου, 6. (G. Wagner, ένθ’ άν , σελ, 28 - 31),
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δά συνάξου, λογισμέ, καί λεπτινή μου γνώαι, καί ’μίλειε, γλώσσα, 
φρόνιμα, κι’ δ νους μου ας ϋεμελιώσγ),s. Εις τό μέσον τοΰ έργου τοΰ 
συγχρόνου τοΰ Σαχλίκη Γεωργιλλά γίνεται συζήτησις μεταξύ τοΰ συγ- 
γραφέως και τοΰ λογισμού του u. ’Αξία προσοχής είναι ή συχνή εις 
την δημώδη λογοτεχνίαν άντιπαράθεσις τοΰ νοΰ κα'ι τοΰ λογισμού — 
άντιπαράθεσις, την οποίαν εύρίσκομεν και εις την εισαγωγήν τοΰ Διά 
τούς φίλους ποιήματος τοΰ Σαχλίκη ,5.

Τό κυρίως ποίημα αρχίζει μέ σκέψεις περί τής άφιλοκερδοΰς φι
λίας τοΰ παρελθόντος, δταν οΐ άνθρωποι προθύμως εβάδιζον προς τον 
θάνατον χάριν φίλου, δεν εσκέπτοντο χρήματα καί πλοότη, καί ήσαν έ
τοιμοι πάντοτε να τά θέσουν εις τήν διάθεσιν τών φίλων των. 'Ως 
παράδειγμα ό Σαχλίκης αναφέρει τήν ιδανικήν φιλίαν Άχιλλέως καί 
Πατρόκλου.

Άμμη &ωρώ δτι έλλάξασι τά πράγματα τού κόσμου, συνεχίζει ό 
ποιητής.

κανείς ούδέν ευρίσκειαι καλώς ίμπιστεμένος. 
δλοι άγαποϋν τά πράγματα, γυρεύουν τό λογάριν 
καί πάσχουν νά κερδίαουσιν, πλούσιοι νά γενοϋαιν' 
οΐ ψενδοφίλοι τρέχουσιν δπού ’ναι τό λογάριν, 
δπού ’ναι κέρδος κι’ όφελος, εκεί κάμνουν φιλίαν. (II, 50 - 54) 

Αυτήν τήν σκέψιν,ΐίμέ λέξεις καί εκφράσεις διαφόρους επαναλαμβάνει 
ό Σαχλίκης καθ’ δλον τό έργον, διανθίζων τοΰτο μέ διάφορα παρα
δείγματα. “Ολοι άγαποΰν τούς πλουσίους συγγενείς καί περιφρονοΰν 
τούς πτωχούς (68 - 71) — γράφει ό ποιητής— τά παιδιά τοΰ πλου
σίου ονειρεύονται τον θάνατόν του (100- 103), είς τον πλούσιον στοι
χίζει δταν καταστραφή, διότι δλοι οί φίλοι του απομακρύνονται (105- 
106) κ.ο.κ. 'Ο Σαχλίκης σκέπτεται τί μέσον νά εύρη διά νά διακρίνη 
τούς αληθείς φίλους από τούς μή, καί τό ποίημα τελειώνει μέ θρή
νους διά τήν έξαφάνισιν τής φιλίας ,β.

Τό Διά τούς φίλους ποίημα, ώ; καί τά πλεϊστα τών έργων τοΰ

,a) Εις Βενετίαν, 1 - 2 (G. Wagner, ενθ·’ άν, σελ. 221 - 223).
,4) θανατικόν τής Ρόδον, 446 κέξ.
,5) Είς τά προαναφερθέντα παραδείγματα προσθέτομεν τό Περί γέροντος 

να μήν πάρτ) κορίτσι, 196. Παρομοία άντιπαράθεσις άπαντςί είς τά κρητικά λαϊ
κά τραγούδια (Jeannaraki, ένθ' άν., άριθ. 15, 2, 23, 1, 48, 3 κ. ά ).

,β) Αί αύτσί σκέψεις περί καταλύσεως τών συγγενικών καί φιλικών δε
σμών λόγιρ άπληστίας εκφράζονται καί είς τον Έρωτόκριτον υπό τής τροφού 
τής Άρετούσας, δεκαετηρίδας τινάς μετά τόν Σαχλίκην. [Σ. τ. Μ. : Θά πρέπη 
νά διευκρινήσωμεν δτι ό Έρωτόκριτος έγράφη περίπου εκατόν πεντήκοντα έτη 
μετά τόν Σαχλίκην],
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Σαχλίκη, φέρει εκδηλον διδακτικόν χαρακτήρα και περιέχει πολλάς ά- 
ποστροφάς προς τον αναγνώστην ". Παρά τον καταφανή νουθετικόν 
χαρακτήρα, την αφθονίαν των επαναλήψεων καί τών γενικών σκέ
ψεων, το Διά τούς φίλους ποίημα δεν στερείται ώρισμένων αρετών. 
Ή εϊκών τής ρήξεως τών συγγενικών και φιλικών σχέσεων ή τής γε
νικής απληστίας δεν αποτελεί δάνειον εκ φιλολογικής τίνος παραδό- 
σεως ,β, άλλα κωμικήν άπεικόνισιν σχέσεων πραγματικών. Εις τό ποί
ημα περιέχονται άρκεταί σκέψεις θλιβερά! άμα καί είρωνικαί. Ούτως, 
όμιλών περί άσθενούντος πλουσίου, ό Σαχλίκης περιγράφει πώς οί 
συγγενείς αναμένουν τον θάνατόν του, πώς μετά τον θάνατόν του 

κροϋν οί καμπάνες δυνατά, μαζεύονται, παπάδες 
καί ψάλλουν εως τον ουρανόν καί παν καί θάπτουσίν τον.

(II, 134 - 135).
Οί συγγενείς κλαίουν, αλλά κατ’ιδίαν γελούν (II, 137). Έν συνεχείς; ό 
Σαχλίκης δίδει χάριν άντιθέσεως μίαν εικόνα τού θανάτου τού πτωχού: 

αγάλι’ αγάλια ψάλλονσιν, καμπάνες δεν τον κροϋσιν, 
θάπτουν tον καί διαγερνουσιν καί πλέον ονδ’ εναι λόγος.

(II, 163 - 164).
Είναι χαρακτηριστικόν ό'τι εις την πρώτην περίπτωσιν ό Σαχλίκης α
ναφέρει παπάδες, περί τών οποίων ούδείς γίνεται λόγος εις την περι
γραφήν τής κηδείας τού πτωχού. Ή ήδη ύφ’ ημών σηΐΛειωθεΐσα 
τεχνοτροπία, ή επανάληψις κεχωρισμένων στίχων18, ή άναδίπλωσις80 
απαντούν καί εις τό Διά τούς φίλους ποίημα.

Ό κύκλος τών ποιημάτων τών άναφερομένων εις τάς θλίψεις τού 
βίου τού φυλακισμένου (διά την φυλακήν, διά τούς φυλακατόρους, διά 
τον φυλακάτοράν μου) περιέχεταί καί εις τά τρία χειρόγραφα μέ μι- 
κράς σχετικώς παραλλαγάς.

'Ο κύκλος αρχίζει μέ τήν συνήθη εισαγωγήν, μετά τήν οποίαν α
κολουθεί αποστροφή προς τον αναγνώστην : καί τούτο δρδινιάζω σας 
δλοι, μικροί, μεγάλοι91. Άποστροφαί προς τον αναγνώστην απαντούν 
επίσης καί εις τό μέσον τού κύκλου83. Ό Σ. Δ Παπαδημητρίου πα-

”) II, 30, 72, 82 κέξ., 114, 140, 149, 165 κ. α.
,s) Σχετικώς πρός to θέμα τής έξαφανίσεως τής φιλίας, γνωστόν είναι ιό 

ποίημα τοΰ Προδρόμου ’Απόδημο; φιλία. Είναι δύσκολον νά είπη τις έάν ό Σα
χλίκης τό έγνώριζεν.

Ι9) II, 183, 186.
8») III, 188 · 190, 180 · 181' II, 62, 63.
·*) III, 428. Πρβλ. τήν αρχήν τών Άρχεμαυλιστρών ; μικροί, μεγάλοι ακού

ετε...... (III, 812).
83) III, 536 - 537 κ. ά.
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ραβάλλει χά δύο πρώτα έργα της δμάδος αυτής με τό περί φυλακής8' 
ποίημα τοΰ Μ. Γλυκά, αλλά, όπως καί δ ίδιος παραδέχεται, ή σύγκρι- 
σις αύτη δεν είναι πειστική: ποια τις σύμπτωσις τών κειμένων δύνα- 
ται νά άποδοθή εις τό κοινόν θέμα άμφοτέρων τών έργων. Ό κύκλος 
τών περί φυλακής έργων φέρει σαφώς εκπεφρασμένον προσωπικόν 
χαρακτήρα: ό ποιητής περιγράφει ο,τι πράγματι ύπέστη. Όμιλών 
περί τών φυλάκων, ό Σαχλίκης υπογραμμίζει διαρκώς την απληστίαν 
των : ευθύς ως εμφανισθή δ φυλακισμένος, αυτοί προσπαθούν νά ε
ξακριβώσουν εάν είναι πλούσιος ή πτωχός, καί εάν τύχη νά είναι εύ
πορος τοΰ αποσπούν ευθύς δώρα.

’Ιδιομορφίαν λογοτεχνικού ύφους τού κύκλου τούτου αποτελεί ή 
επισώρευσις άναπτυσσομένων υπερβολικών παραβολών. Ό ποιητής 
παρομοιάζει τήν φυλακήν μέ τάφον :

Έμέν ωσάν μέ φαίνεται, τής φυλακής ή πόρτα 
ομοιάζει πλάκας πέτρινης, τήν βάνονν εις το μνήμα' 
κα'ι ωσάν σκεπάζει τον νεκρόν ή πλάκα τον μνημάτον 
ΐιις κρατεί ή φυλακή τους ζωντανούς άνϋ·ρώπους (III, 440 -443). 

Μή ικανοποιηθείς από τήν παραβολήν αυτήν, ό Σαχλίκης παρομοιά
ζει τήν πύλην τής φυλακής μέ τον "4δην, τούς τοίχους μέ υψηλούς α
πόκρημνους βράχους καί τό πάτωμα μέ άγχάϋια και τριβόλια. Κατό
πιν παραβάλλει τούς τοίχους τής φυλακής μέ ξίφος, τό πάτωμα μέ 
σπά&ην κ.ο.κ.

Εις τό τέλος τού ποιήματος ό ποιητής ονομάζει τήν φυλακήν καθαρ
τήριον. Έπισωρεύων παραβολάς διά τούς φύλακας, δ Σαχλίκης τούς 
παρομοιάζει μέ λύκους καί κόρακας. Τούτο όμως δέν ικανοποιεί τον 
ποιητήν καί τούς άποκαλεϊ κυνοκεφάλους* 84, προσθέτων δτι, ως ήκου- 
σεν, οί κυνοκέφαλοι καταβροχθίζουν τούς ανθρώπους χωρίς νά έγγί- 
ζουν τήν περιουσίαν των, ενώ οί φύλακες τρώγουν, μαζί μέ τον ί
διον, καί τά παιδιά του καί τήν περιουσίαν του. Άποβλέπων είς με- 
γάλην εκφραστικότητα καί κατέχων μέτριόν τάλαντον, δ Σαχλίκης με
ταχειρίζεται μίαν μέθοδον έπισωρεύσεως εκφραστικών μέσων.

Ή Άφήγησις παράξενος (III, 1 - 412), ως συνάγεται έκ τού πε
ριεχομένου της, έγράφη υπό τοΰ Σαχλίκη κατά τήν τελευταίαν περίο
δον τής συγγραφικής του δραστηριότητος. Εις τήν ένδιαφέρουσαν ταύ-

8S) 2. Δ. Π α π α δ η μ η ι g ί ο υ, ένθ' άν., σελ. 96 κέξ.
84) III, 555 κέξ., είς τόν Ν κουρνοκέφαλα, είς τόν Ρ κυνοκέφαλοι. Οί κυ

νοκέφαλοι ήσαν διαδεδομένοι μορφαί τών λαϊκών μύθων. Είς τούς συγχρόνους 
μύθους ονομάζονται σκυλοκέφαλοι. Ό Σαχλίκης δανείζεται τήν μορφήν αυτήν 
άπό προφορικός διηγήσεις: Οί κουρνοκέφαλοι ωσάν άκω καί λέγουν (III, 561).
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την αύτοβιογραφικήν διήγησιν περιέχονται δύο παλαιότερον γραφέντα 
έργα: τό περί χωριστών (III, 170 - 258) καί τό περί άβουκάτων (III, 
350 - 412). Έάν τα λοιπά έργα τού Σαχλίκη δύναται, ως προς τό εί
δος, νά παραβληθούν μέ τα προϊόντα τής δημώδους βυζαντινής λογο
τεχνίας, ή Άφήγηοις παράξενος εμφανίζεται ώς τό μόνον δείγμα αυ
τοβιογραφίας.

Εις μικράν εισαγωγήν (III, 1 - 29) 6 Σαχλίκης παραπονεΐται κα
τά τής τύχης καί τής μοίρας του Αί λέξεις ή τύχη καί ή μοίρα, ώς 
συνώνυμοι, χρησιμοποιούνται πάντοτε μαζί προς έμφασιν, ακριβώς 
δπως <5 νους καί δ λογωμός εις την εισαγωγήν ιού Διά τους φίλους έρ
γου85. Ή κεντρική τής εισαγωγής ιδέα, ή οποία εξ άλλου δεσπόζει 
τού όλου ποιήματος, είναι τό ασταθές τής ανθρώπινης τύχης :

και εκείνη (=ή τύχη) όσα σε ηρπασεν, δύναται νά σου (τά] στρέψη
τόσα καί πλειότέρα καλά καί νά σε βεραπεύση'
δύναται ή τύχη τον τροχόν πάλιν νά τον γυρίση (III, 7 - 9).

αναφωνεί ό συγγραφεύς. Αυτή τό πώς παίζει τον αινχον, ώαάν παι- 
γνιώτης λύραν (III, 26) — δηλώνειse. Καθ’δλον ιό ποίημα Άφή- 
γησις παράξενος, ο Σαχλίκης παρουσιάζει εαυτόν ώς έ'ρμαιον τής τύ
χης87. Ή τύχη ήρχισε νά τού φέρη δυσκολίας άφ’ δτου 6 Σαχλίκης 
έγινε δεκατεσσάρων ετών (III, 39). Αυτή τον ήνάγκασε νά άγαπήση 
τήν αμαρτίαν (III, 49) καί τον ώδήγησεν είς τά πορνεία (III, 51), 
'Η τύχη του ή κακή (III, 91) παρεκίνησε τον Σαχλίκην νά κατα- 
σωτεύση τό υπόλοιπον τής περιουσίας του. ’Από θέλησιν τής τύχης 
συνήντησεν δ ποιητής τήν Κουταγιώταιναν (III, 102) καί μετά τήν 
άποφυλάκισίν του κατηυθύνθη εις χωρίον (III, 115). Εις τό χωρίον 
δμως ούδέν άπεκόμισεν (III, 115) καί ή τύχη τον διέταξε νά έπι- 
στρέψη εις τήν πόλιν (III, 163). Σκέψεις περί τού εφημέρου παντός 
επιγείου απαντούν καί εις άλλα έργα τού Σαχλίκη : Κυλίουν τά πρά
γματα τον κόσμου καί διαβαίνουν (II, 100), — λέγει εις τό Διά τους 
φίλους ποίημα. Μέ σκέψεις περί τού απατηλού τών επιγείων καί τού 
ασταθούς παντός επιστητού αρχίζει τό Διά την φυλακήν ποίημα (III, 
419 κέξ.) Εις την τελευταίαν περίπτωσιν δ Σαχλίκης εκφράζει εις τό 
λογοτεχνικόν του έργον τήν ακόλουθον άποψιν : τοιαύτας σκέψεις συ
ναντά ε^ς τ*1ν γβαφην τών φρονίμων (III, 419 - 422).

Αί σκέψεις περί τού ασταθούς καί δολίου τής ανθρώπινης μοίρας, * * *

8δ) Πρβλ. Περί τής ξενιτείας, 148, 154 (G. Wagner, ένθ" άν., σελ. 
203 - 220).

9β) Βλ. επίσης III, 77 κέξ.
8Ι) Τά μεγάλα ανήφορο κατηφόρα με φέρουν (III, 72)—γράφει ό ποιητής.
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ως καί ή προσωποίησις και θεοποίησις τής Τύχης απαντούν από των 
αρχαίων χρόνων εις την λογοτεχνίαν β8. Παρά ταΰτα δεν υπάρχει α
νάγκη να ύποθέσωμεν δτι ό Σαχλίκης εγνώριζε τά μνημεία τής αρ
χαίας λογοτεχνίας. 'Η Ιδέα περί τοΰ ασταθούς τής τύχης ήτο, ως φαί
νεται, διαδεδομένη απανταχού τής Μεσαιωνικής Ελλάδος: άπαντά εις 
πολλά έργα, έν οΐς και τής δημώδους γλώσσης. Παρόμοιοι σκέψεις δεν 
είναι σπάνιοι παρά τφ Προδρόμιρ καί τφ Τσέτση. Εις τό Δραμάτιον 
τού Μ. 'Απλουχείρσ, συγγραφέως τοΰ ΙΒ' αίώνος, εμφανίζεται προ- 
σωποποιημένη ή μορφή τής Τύχης. Εις τον άλληγορικόν ποιητικόν 
μύθον Λόγος παρηγορητικός περί δυστυχίας και ευτυχίας άπεικονίζον- 
το αί άλληγορικαί μορφαί τής ευτυχίας καί δυστυχίας. Ή προσωπο
ποίησή τής μοίρας εμφανίζεται ως συνομιλητής εις τον διάλογον τοΰ 
Φαλιέρου ('Ιστορία καί όνειρο τοΰ εϋγενεοτάτου αρχοντος κυρίου Μα
ρίνου Φαλιέρου). Είναι ενδιαφέρον δτι εις δυο ανώνυμα έργα τής δη
μώδους λογοτεχνίας, χρονολογούμενα περί τά τέλη τοΰ ΙΕ' αίώνος, ε
ποχήν δηλαδή κατά τήν οποίαν έζη ό Σαχλίκης, άπαντά ή είκών τοΰ 
τροχού τής τύχης, ό όποιος ανεβάζει τον άνθρωπον υψηλά απλώς καί 
μόνον διά νά τον καταβαραθρώση αίφνιδίως88 89. Ή είκών αύτη ευρί
σκει απόλυτον αντιστοιχίαν εις τήν Άφήγησιν παράξενου τού Σαχλίκη : 
δύναται ή τύχη τον τροχόν πάλιν νά τον γνρίση (III, 9). Αί σκέψεις 
περί τοΰ ασταθούς τής μοίρας δεν είναι σπάνιαι εις τήν μετέπειτα 
νεοελληνικήν λογοτεχνίαν 90 91 * καί ή αποστροφή προς τήν μοίραν, ίδίρ 
εις τήν αρχήν τοΰ έργου, άπαντά συχνά καί εις αυτήν τήν προφορικήν 
ποίησιν 9|.

Αί ίδέαι τοΰ Σαχλίκη περί τού ασταθούς τής τύχης δεν είναι τό
σον μία άφηρημένη ηθικοπλαστική φιλοσοφία, δσον πικρά συμπερά
σματα εκ προσωπικής πείρας ζωής. Ή Άφήγησις παράξενος έγράφη 
από τής σκοπιάς εμπείρου ανθρώπου, ό όποιος διηγείται τό άσωτον 
παρελθόν του. 'Ο Σαχλίκης διαρκώς κρίνει εαυτόν καί προσπαθεί νά

88) Επιχειρήματα καί παραπομπάς εις τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν, βλ. έν 
J. Irmscher, Pallad, Viz. Vrem., XI (1956), σελ. 261 - 262.

*’) ’Αλφάβητο; κατανυκτικός καί ψυχωφελής, 6-15 (G. Wagner, ένθ’ 
άν., σελ. 242 - 247). Ή ιδέα αΰτη αποδίδεται δι’ όμοιων σχεδόν εκφράσεων εις 
τ') Περί τής ξενιτείας έργον, 431 - 433. Παράπονα κατά τής τύχης έκφράζοντα1 
καί είς τήν άρχήν τοΰ Περί τής ξενιτείας ποιήματος.

90) «Ή θλιβερά σκέψις περί τοΰ άσταθοΰς παντός γήινου .. αποτελεί τό 
προσφιλές θέμα πολλών νεοελληνικών ποιημάτων» (Κ Dieterich, Geschi- 
chte des byzantinischen und neugriechischen Literatur, Leipzig, 1902, 
σελ. 83).

91) A. P a s s o w, ένθ’ άν., CCCLXXXV, A. Jeannaraki, ενθ" άν.,
σελ. 16, 76 κ. ά.
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δικαιολογηθώ μόνον από τάς ραδιουργίας τής τύχης, έναντι των ο
ποίων καταδεικνύεται πάντοτε ανίσχυρος. 'Ο Σαχλίκης αποδίδει επί
σης εις εαυτόν εΰγενεϊς τινας σκέψεις καί υποκινήσεις, αί όποϊαι ό
μως δεν ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθούν έξ αιτίας τής αβουλίας 
καί τής παθητικότητός του. Ουιω, εις την αρχήν τής σταδιοδρομίας 
του ως δικηγόρου, επιχείρησε μετά ζήλου νά έκτελέση τά καθήκοντα 
του, ήτο δίκαιος, άπήλλασσε τής πληρωμής πολλούς πτωχοΰς, δεν έδέ- 
χετο δωροδοκίας92. Ή διαγωγή του όμως αυτή επισύρει τήν δυσαρέ
σκειαν τών συναδέλφων του — δικηγόρων - δωροληπτών — έν μέσφ 
τών οποίων αισθάνεται ως λευκός κόραξ. Τά αίσθήματά του ό Σαχλί
κης περιγράφει συγκρίνων εαυτόν προς άνθρωπον, ό όποιος επιχειρεί 
τό πρώτον θαλάσσιον ταξίδιον :

οί νάπτες τρων καί πίνουσιν, γελούν και τραγουδοϋαι, 
καί είς τό καράβιν τρέχουσιν, έδώ καί έκεϊ πηδοϋαι, 
και ίκεΐνοι οπού είνιαι άμά&ητοι κείτονται σκοτισμένοι, 
ξερνοϋν και πάλιν ϋέτονσιν ώσάν άρρωσιημένοι".

Ό Σαχλίκης επιχειρεί επίσης νά παραιτηθή τής υπηρεσίας, ή ευγενής 
όμως αυτή παρόρμησις δεν ήτο δυνατόν νά πραγματοποιηθώ: έγινε 
καί ό ίδιος δωρολήπτης, ως οί συνάδελφοί του. Τήν τοιαυτην αλλα
γήν ό ποιητής παραβάλλει καί πάλιν μέ θαλάσσιον ταξίδιον:

Άμμη όπου πλέει είς την θάλασσαν, άνάκειται (νά) μά&η, 
νά πλέη και αυτός είς την θάλασσαν, νά μη φοβήται βάϋη, 
νά εν και νάπτης έτοιμος, νά έν και ταξιδιάρης 91, 

καί συνεχίζει ό συγγραφευς :
εΐτις δπου έχει φίτζιόν τον ένε γοΰν και εκείνος, 
αν ητο δυνατότερος παρά όπου έναι δ πρίνος, 
άδικος, κλέπτης νά γένη, μάλλον και άζυγανάρης 9\

5Έχων Ιπίγνωσιν τής αβουλίας του ό Σαχλίκης δεν προσπαθεί νά 
άπαλλάξη εαυτόν παντός πταίσματος. ’Ομολογώ τό κρίμα μου — 
λέγει. 'Η σαφής εΐκών τού συγγραφέως αποτελεί μίαν τών βασικών 
αρετών τού έργου Άφήγησις παράξενος. Αί είς τήν Άφήγησιν παρά
ξενων περιεχόμεναι διηγήσεις περί χωρικών (III, 170 - 258) καί δικη
γόρων (III, 350 · 412) ολίγον διαφέρουν, κατά τό είδος, από τά άνά- * 94 95

") Βλ. III, 275 - 284.
") III, 307 - 310.
94) III, 325 - 327.
95) III, 329 - 331. Ό Σ. Δ. Παπαδημητρίου δικαίως διορθώνει τήν γρα

φήν <5 πρίμος (330) είς ό πρίνος. Τόσον ή έννοια δσον καί ή ομοιοκαταληξία 
(έκ»ΐνος) απαιτούν τήν διόρθωσιν ταύτην.
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λογά έργα τοΰ ποιητοϋ, ως τό Διά τούς φυλακατόρους και Διά τον φυ- 
λακάτοράν μου κ. ά. Εις τούς χωρικούς δ Σαχλίκης φέρεται μέ τήν 
ύπερήφανον περιφρόνησιν ανθρώπου, δ δποΐος έχει γευθή τούς καρ
πούς τοΰ πολιτισμού τής πόλεως. Γεωκτήμονες, γεωργοί, βοσκοί, χοι
ροβοσκοί και λοιποί δεν γνωρίζουν, κατά τον ποιητήν, να φερθούν 
εΐς τήν κοινωνίαν, είναι αγροίκοι και αμόρφωτοι (III, 173 κεξ.) Μι
σεί τούς χωρικούς, επικαλείται επί τάς κεφαλάς των τήν οργήν τοΰ 
Χριστού (III, 246). Παρά τήν τοιαύτην σαφή τάσιν, δ Σαχλίκης δί
δει εικόνα τού βίου τών χωρικών καϊ αναφέρει πολύ ενδιαφέρουσας 
λεπτομέρειας τής ζωής των 9β. Δυστυχώς, φαίνεται δτι έχάθη τό τμήμα 
εκείνο τού περί χωρικών διηγήματος, είς τό δποΐον γίνεται λόγος 
περί τούς ϊερέως τού χωρίου9’. 'Ο ποιητής άποκαλεΐ είρωνικώς τον 
ιερέα κουράτορα (ίτ. curatore).

Ούχί δλιγώτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή περί δηκηγόρων διή- 
γησις τού Σαχλίκη. Κατά τόν ποιητήν ή τάξις αυτή μαστίζεται υπό 
τής διαφθοράς. Οί δικηγόροι θεωρούν τό επάγγελμά των μόνον ως 
μέσον πλουτισμού: Πάσχε καί πλουσίους καί πτωχούς πάντας νά τούς 
έγδέρνης. Επαιρνε άπ' δλους πλήρωμα, κάμε καλόν οακκοΰλιν, παρο
τρύνουν τόν Σαχλίκην οί συνάδελφοί του (III, 290 — 291). 'Η α
πληστία εμφανίζεται υπό τού Σαχλίκη καί είς τήν παρούσαν περίπτω- 
σιν ως τό κύριον γενικόν ελάττωμα. 'Ο δικηγόρος, εάν δεν λάβη δώρα, 
δεν είναι διατεθειμένος νά ενεργήση, ακόμη καί εάν δ άνθρωπος κινδυ
νεύει νά άποθάνη (III 361), δταν δμως βλέπη ενώπιον του πλούσιον 
δ δποΐος πλουσιοπαρόχως άμοίβει τάς υπηρεσίας του, αναπτύσσει τήν 
μεγαλυτέραν δραστηριότητα (III, 391 κεΕ.). Ό ποιητής παραβάλλει 
τούς δικηγόρους μέ κλέπτας, οί όποιοι μοιράζονται τήν λείαν των 
(ώσάν κλέπτας νά μεράζουν — III, 314) ωσάν λυααάροι λύκοι (III, 
301). Δυσκόλως είς μίαν ιστορικήν πηγήν περιέχεται τοιαύιη σαφής 
είκών τής άποσυνθέσεως τής τάξεως τών κρατικών υπαλλήλων "8.

8β) Βλ. π. χ. Ill, 182 - 183, 186 - 187 κ. α.
8Ι) Ό Σαχλίκης γράφει: "Ας ερ&ωμεν elς ιόν παπάν... (III, 219). "Η διή" 

γησις δμως δέν ακολουθεί.
®8) "Εμμεσα δεδομένα περί τών καταχρήσεων τών έν Κρήτη κρατικών υπαλ

λήλων, έν οίς ot advocatores communis, δυνάμεθα νά συναγάγωμεν έκ τών 
εγγράφων τής συλλογής Noiret. Ό Δόγης τής Βενετίας έστελλε τακτικώς εΐς 
Κρήτην συνδίκους μέ ειδικήν Ιξουσιοδότησιν' είς τήν δικαιοδοσίαν των ΰπήγε- 
το καί ή αποδοχή παραπόνων κατά τών κρατικών ΰπολλήλων, έν οίς οί advo 
catores communis (βλ. επί παραδείγματι τά έγγραφα τής 13ης Μαίου 1438, 
σελ. 378 κεξ , τής 12ης ‘Απριλίου 1473, σελ. 525 κεξ. κ. ά ). Είς τό έγγραφον 
τής 15ης Μαρτίου 1436 γίνεται λόγος περί τής άπαγορεύσεως ταυτοχρόνου εκ
λογής δικηγόρων συγγενών. Παρομοία πράξις ώδήγει, ώς φαίνεται, είς κατα.
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Τά ανωτέρω άναφερθέντα έργα τού Σαχλίκη περιέχονται εις τά 
χειρόγραφα υπό εν ποίημα. 'Ο έτερος κύκλος αποτελεί τάς ουτω κα
λούμενος ’Ερμηνείας εις Φρατζεσκήν (I, 1 - 367).

Ό αριθμός των παραλλαγών τοΰ ποιήματος τούιου, είναι σχετικώς 
μικρός, ή σειρά τοΰ κειμένου ή αυτή". “Ολα τά έργα τοΰ Σαχλίκη 
κατά τινα βαθμόν έχουν διδακτικόν χαρακτήρα, άλλα τούτο ιδιαιτέρως 
εόσταθεΐ δια τάς 'Ερμηνείας εις Φρατζεσκήν — κύκλον ό όποιος α
ποτελεί διδαχάς τοΰ συγγραφέως προς τον υίόν παλαιού του φίλου. 
Διδαχαι άπευθυνόμεναι εις συγκεκριμένον πρόσωπον ή απλώς εις τον 
αναγνώστην ήτο προσφιλές είδος τής βυζαντινής λογοτεχνίας, ιδία τής 
γραφομένης εις δημώδη γλώσσαν * 10°.

'Ως ήδη έλέχθη, ό κύκλος οΰτος παρουσιάζει την αυτήν μέ τά λοιπά 
έργα τοΰ ποιητοϋ σύνθεσιν : μετά την γενικήν εισαγωγήν (I - 51) α
κολουθούν τρία ανεξάρτητα ποιήματα, τά όποια αποτελούν εν σύνο- 
λον. Εις τήν εισαγωγήν ό Σαχλίκης λέγει ότι δεν δίδει διά πρώτην 
φοράν συμβουλάς εις τον Φρατζεσκήν (επί παραδείγματι, συμβουλεύει 
τον υιόν τού φίλου του νά εγκατάλειψη τάς ξένας χώρας — I, 1 - 2), 
αί συμβουλαί δμως αύταί δεν έφεραν το επιδιωκόμενον αποτέλεσμα.
Ή περιγραφή τών συμφορών, αί όποΐαι αναμένουν τον άνθρωπον 

έν τή ξένη, αποτελούν το περιεχόμενον μεγάλου κύκλου ελληνικών 
"λαϊκών τραγουδιών. “Οτι το θέμα τούτο δεν υπήρξε ξένον προς τήν 
βυζαντινήν δημώδη λογοτεχνίαν, άποδεικνύει τό Περί της ξενιτείας 
διασωθέν έργον ανωνύμου. Έάν τό περί αποδημίας ποίημα τού Σαχλί
κη διεσώζετο μέχρις ημών, ίσως νά εΐχομεν καλλιτέραν άπόδειξιν τής 
έξαρτήσεως τοΰ έργου τού ποιητού από τήν λαϊκήν παράδοσιν.

χρήσεις. Περί τών καταχρήσεων τών κρατικών υπαλλήλων άλλων κατηγοριών, 
βλ. Η. Noiret, ένθ’ άν., σελ. 527 κ. ά.

") Μόνον μετά τό I, 336 οί Ρ καί Μ δίδουν κείμενα διαφορετικά.
10°) Βλ. π. χ. τούς στίχους οί όποιοι αποδίδονται εις τόν Κωνσταντίνον Μα· 

νασσήν (IΒ' αιών) (Ε. Muller, Annuaire de Γ association pour 1’ encou
ragement des etudes grecques en France, 1875), ή τό ποίημα τό όποιον α
πευθύνεται εις ανεψιόν τοΰ συγγραφέως καί αποδίδεται εις τόν Σπανέαν (ΙΒ' 
αιών) (Ε· Le grand, Bibliographie hellenique ou description raisonnee 
des ouvrages ’publies en grec par des Grecs aux XVe et XVIe siecles. 
vol. I, 1885), Στίχοι αυτοσχέδιοι εις κοινήν ακοήν Γεωργίου Λαπήθου (ΙΔ' 
αιών) (Ρ. G., τόμος 149). Πρβλ. επίσης τά μικρά διδακτικά ποιήματα τοΰ Φα- 
λιέρου (ΙΣΓ'αΐών) (Ε. Eegrand, Bibliotheque grecque vulgaire, 2, 
1881), κ. a Τόν Σαχλίκην μιμείται καί ό Μ. Δεφαράνας (Βλ. Σ. Δ. Π α π α- 
δημητρίου, ενθ’ άν., σελ. 227 κέξ ) Εις τό είδος τούτο δυνάμεθα νά κα- 
τατάξωμεν καί έργα ανωνύμων, ώς τό ΙΙερι τής ξενιτείας, τό ΤΙερ'ι γέροντος νά 
μήν πάρρ κορίτσι κ. ά.
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Εις τό πρώτον έκ των προαναφερθέντων τριών ποιημάτων ό ποιη
τής συμβουλεύει τον Φραιζεσκήν νά άποφεύγη τάς νυκτερινός περι
πλανήσεις, είς τό δεύτερον νά εγκατάλειψη τά τυχηρά παίγνια, εις τό 
τρίτον τον προειδοποιεί διά τάς ραδιουργίας τών πολιτικών. Δυνά- 
μεθα νά παρατηρήσωμεν δτι, εν συγκρίσει προς άλλα τοϋ αύτοϋ εί
δους έργα τοΰ Σαχλίκη, ή επίδρασις τής θρησκείας είναι σημαντικώς 
ασθενέστερα : ή μνεία τοΰ Χριστού, ή προειδοποίησις περί τής οργής 
τοΰ Θεοΰ κ.τ.λ. έχουν επεισοδιακόν χαρακτήρα καί δεν προσδιορί
ζουν τό γενικόν ύφος τοΰ ποιήματος101 * *. Καί εδώ, ως καί εις άλλα 
ποιήματα του, ό Σαχλίκης όμιλεΐ μέ πικρίαν περί τής απληστίας καί 
τής επιθυμίας κέρδους 10a, αί διδαχαί του δμως δεν παρουσιάζονται ως 
καρπός άφηρημένης ηθικολογίας, αλλά στηρίζονται επί τής πείρας τοΰ 
συγγραφέας 108. Χαρακτηριστικά! τοΰ ύφους τών 'Ερμηνειών είναι αί 
άναφοραί104 * *, αί παραβολαί10ί, αί παροιμιώδεις εκφράσεις 10β, αί ό- 
ποΐαι, ως ήδη παρετηρήσαμεν, απαντούν συχνά εϊς τον Σαχλίκην,

”Αν καί είναι αδύνατον νά εύρωμεν είς τον Σαχλίκην άπ’ ευθείας 
μνείαν γεγονότων κρατικών ή πολιτικών, τά έργα του δμως παρέχουν 
μίαν ένδιαφέρουσαν εικόνα τής ζωής τής νήσου Κρήτης κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τοΰ ΙΕ' αίώνος. Ό μελετητής τής ιστορίας τής Κρήτης 
Gerland υποστηρίζει δτι δ ΙΕ' αιών ύπήρξεν αιών ακμής καί ευη

μερίας τής νήσου107. Τά έργα τοΰ Σαχλίκη επιφέρουν διορθώσεις 
τινάς είς τον υπερβαλλόντως αίσιόδοξον αυτόν χαρακτηρισμόν' μαρτυ
ρούν δτι ή ώρισμένη οικονομική ακμή συνωδεύετο υπό μεγάλης πε
ριουσιακής διαφοροποιήσεως καί πτωχεύσεως κοινωνικών τινων τά-

101) Π. χ. I, 33 κέξ., 60 - 63, 110 κέξ. 129, 231 - 233 κ. ά.
ιο2) Ό Σαχλίκης διηγείται διά τά τυχηρά παίγνια δα :

δτ αν κερδαίνγι ό ζαριό τής, πολλοί τον ονντροφιάζουν, 
άμή δταν χάνι] αφήνουν τον κι' ούδεν τον άναμνιάζουν (I, 154-155). 

Διά την απληστίαν τών πολιτικών ό Σαχλίκης όμιλεΐ είς δλην τήν τρίτην ”Ερ. 
μηνείαν.

ιο3) Ό Σαχλίκης έκ νεότητος μετείχε νυκτερινών περιπλανήσεων, περί τών 
οποίων προειδοποιεί τόν Φρατζεσκήν (III, 67 -69). ’Υπέφερε καί άπό τάς 
πολιτικός, τάς ραδιουργίας τών οποίων διηγείται είς τόν Φρατζεσκήν

,0‘) ’Ιδιαιτέρως πολυάριθμοι είναι αί άναφοραί τής πρώτης «Ερμηνείας» 
τήν νύκτα όπου περιπατεϊ.... (68, 62, 72, 74), όπου γυρίζει οκοιεινά... (70, 106, 
109, 111). Βλ. έπίσης I, 65 · 67, 122 - 123 κ. ά.

10δ) Βλ. έπί παραδείγματι τήν γραφικήν παραβολήν τοϋ παίκτου πρός ίχθϋν 
άγκιστρωθέντα (I, 218 - 221).

,oe) I, 8 - 21, 249, 290, 338 κ. &
107) Ε. Gerland, Kreta als venezianische Kolonie (1204 - 1669),

Historiscbes Jahrbuch, τόμ. 20, 1889, σελ. 1 · 24
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ξεων, υπό ηθικής πτώσεως, απληστίας και διαφθοράς. Άνάλογον εικό
να δίδουν τά έγγραφα τοΰ ενετικού αρχείου, πολλά τών οποίων δυνα
τοί νά χρησιμεύσουν ώς τεκμηρίωσις τών ποιημάτων τοΰ Σαχλίκη. Ό 
Σαχλίκης όμιλΰ έπανειλημμένως μέ συμπάθειαν διά τάς θλίψεις καί 
τά πάθη τών πτωχών. Περί τής δυσχερούς καταστάσεως τοΰ απόρου 
πληθυσμού τής Κρήτης, καταστάσιως ή όποια Ιπεδεινώθη μετά τον 
κατά τών Τούρκων πόλεμον τού 1463 1479, μαρτυρούν καί τά έγγρα
φα. Εις τον λόγον τών Κρητών αντιπροσώπων Ματθαίου Μουδάτσου 
καί Νικοί,άου Γριμάνη ενώπιον τής ενετικής κυβερνήσεως ,08, άναφέρεται 
δτι πολλαί πόλεις έλεηλατήθησαν, κατεστράφησαν καί στερούνται πλη
θυσμού, ή γεωργία εύρίσκεται εις παρακμήν (negligetur et deseritur 
agricultural οι Ενετοί επιβάλλουν βαρείς φόρους εις τον κρητικόν 
πληθυσμόν (...cum gravissimis penis cogimur afferre illam quan- 
titatem quam non excussimus a villanis). Οί πρέσβεις υπογραμμί
ζουν τό γεγονός δτι ό υπό τών 'Ενετών περιορισμός τής ελευθερίας 
τοΰ εμπορίου έχει αντίκτυπον εις τούς πτωχούς ναυτικούς (pauperes 
marinarii), οί όποιοι εξοικονομούν τον έπιουσιον διά τής μεταφοράς 
εμπορευμάτων.

'Η τύχη τού ίδιου τού Σαχλίκη, την όποιαν διηγείται εις την Ά· 
φήγησιν πκράξενον, είναι προφανώς δλως τυπική τής εποχής αυτής : ό 
Σαχλίκης πωλεΐ την οικίαν καί τήν γήν τάς οποίας εκληρονόμησεν από 
τούς γονείς του, διά νά εξόφληση τά χρέη του είς τούς τοκογλύφους. 
Τά κείμενα τοΰ ενετικού αρχείου θέτουν είς τήν διάθεσίν μας πολυ
αρίθμους μαρτυρίας τής μεγάλης αυτής άναπτύξεως τής τοκογλυφίας 
κατά τον ΙΕ' αιώνα109. Είς τό έγγραφον τής 14ης Νοεμβρίου 1415 γί
νεται λόγος περί πολιτών, οί όποιοι έγκατέλειψαν τήν πατρίδα (exu. 
les a patria), έγιναν φυγάδες καί τυχοδιώκται (fugitivi et vagabun- 
di), διότι δεν ήδύναντο νά πληρώσουν τά χρέη των. Έπιβεβαιούνται 
επίσης αί πληροφορίαι τού Σαχλίκη περί τής διαφθοράς τών ύπαλλή. 
λων, ιδία τών advocatores communis uo. Ή σκοτεινή είκών, τήν ο
ποίαν δίδει ό Σαχλίκης, είναι βεβαίως μέχρις ενός σημείου αποτέλε
σμα τής θέσεως τού συγγραφέως, ενός άποτυχόντος ανθρώπου, ό όποιος 
γογγύζει κατά τού κόσμου. Ώς συνάγεται δμως έκ τών εγγράφων, ό 
Σαχλίκης απλώς υπερβάλλει, δίδων εν τφ συνόλφ της μίαν αληθή ά· 
πεικόνισιν τής ζωής τής Κρήτης κατά τήν εποχήν του.

Αί ύφ’ ημών παρατηρηθεΐσαι ΐδιομορφίαι τού έργου τού ποιητού * *

ιο8) Η. Noiret, ενθ·’ άν., σελ. 513.
*09) Αύτόθι, οελ. 241 - 242, 493 κ. ά. 
“°) Πρβλ. ανωτέρω σελ. 330.
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— χονδροειδής ρεαλισμός, τάσις διδακτικοσατιρική, στάσις ειρωνική 
έναντι τοΰ κλήρου, χρήσις δημώδους γλώσσης και μίμησις τής λαϊκής 
παραδόσεως—φέρουν τά έργα τοΰ Σαχλίκη πλησίον έργων τινών τής 
ευρωπαϊκής προανπγεννησιακής λογοτεχνίας 111 «Εις τό Βυζάντιον δεν 
ύτήρχεν ισχυρά μέση αστική τάξις, από τήν οποίαν ή δυτική λογοτε
χνία ήντλει τάς δυνάμεις τη,»—έγραφεν ό Dieterich Φαίνεται, δτι 
διά τήν Κρήτην τοΰ ΙΕ' αΐώνος τον ρόλον τής «μέσης αστικής τά- 
ξεως» τών ευρωπαϊκών χωρών διεδραμάτιζεν ή τάξις τών εμπόρων, 
ναυτικών και άλλων κατοίκων τών πόλεων, ό αριθμός τών οποίων 
ειχεν αΰξηθή σημαντικώς χάρις εις τό δραστήριον έμπόριον τής Κρή 
της κατά τον ΙΕ'αιώνα118. Αί απαιτήσεις τών τάξεων τούτων τοΰ πλη
θυσμού κατώρθωσαν νά αναζωογονήσουν τήν δημοκρατικήν τάσιν εις 
τήν κρητικήν λογοτεχνίαν τοΰ ΙΣΤ' - ΙΖ' αΐώνος, εις τάς πηγάς ιής 
οποίας ευρίσκεται τό έργον τοΰ Σαχλίκη — τάσιν τήν οποίαν ενίοτε 
ονομάζουν Κρητικήν Αναγέννησιν.

Γ. Ν. ΛΙΟΥΜΠΑΡΣΚΥ

Μετάφρασις ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

11') R. Can tar el la, (ένθ’ άν., ΰποσ. 22) όρθώς παρειήρησε τήν ομοιό
τητα τοΰ έργου Άφήγησις παράξενο; πρός ισπανικόν μυθιστόρημα τοΰ είδους 
picaresco, έχων ύπ' όψιν του χαρακτηριστικά τοΰ είδους τούτου, ώς ή αυτο
βιογραφία, ό ηθογραφικός χσρακτήρ, ό νατουραλισμός καί ό διδακτικός 
χαρακτήρ. Ή χρονολογία (ιό πρώτον μυθιστόρημα τοΰ είδους picaresco, ό 
Lazarillo, ενεφανίσθη τφ 1553) άποκλε,ει πάσαν σκέψιν περί αμέσου έξαρτή- 
σεως. Τά έργα τοΰ Σαχλίκη δύν,ιται νά παραβληθούν επίσης πρός τούς ειλι
κρινείς, ενίοτε κυνικούς, στίχους τοΰ συγχρόνου του, μεγαλοφυούς Franiois 
Villon, καθώς καί πρός τού; στίχους τοΰ προγενεστέρου τοΰ Villon Rutebeuf. 
Εις τήν προκειμένην περίπτωσιν θά πρέπη βεβαίως νά πρόκειται οΰχί περί 
άμεσου έπιδράσεως, αλλά περί όμοιότητος λογοτεχνικών φαινομένων μιας πε. 
ριόδου προπαρασκευής ή πρωίμου ’Αναγεννήσεως.

,ι’) Κ. Dieterich, ένθ’ άν., σελ. 30.
"8) Έν Κρήτη οί τεχνϊιαι — τάξις βασική τών πόλεων τής Μεσαιωνικής 

Ευρώπης — σχεδόν δέν ΰπήρχον. Εις έγγραφα τοΰ ένετικοϋ αρχείου, άναφέ- 
ρονιαι μόνον οί βαρελοποιοί, οί όποιοι κατεσκεύαζον βσρέλια οίνου — ενός 
τών κυριωτέρων ειδών εξαγωγής.

Προσθήκη τ. Μεταφρ. : Θεωροΰμεν σκόπιμον νά προσθέσωμεν ένταΰθα τά 
κατωτέρω πρόσφατα περί τοΰ Σαχλίκη δημοσιεύματα, τά όποια ό συγγραφέας 
τής ανωτέρω μεταφρασθείσης άξιολόγου μελέτης δέν ήδυνήθη νά έχη ΰπ' δψιν 
του: Σ τ. ‘Αλεξίου, Φιλολογικοί παρατηρήσεις εις κρηιικά κείμενα, Στέ
φανος Σαχλίκης, Κρητικά Χρονικά, VIII (1954), σελ. 239 - 243 καί Μ. Vit 
t i, II poema parenetico di Sachlikis nella tradizione inedita del cod Na- 
poletano, Κρητικά Χρονικά, XIV (1960), σελ. 173 - 200.
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