
ΜΑΡΙΝΟΥ ΦΑΛΙΕΡΟΥ 
ΡΙΜΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ

(κατά τον κώδικα 1549 τής Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας)

Είναι γνωστόν δτι ή ήθικοδιδακτική ποίησις έκαλλιεργήθη κατά τούς 
τελευταίους βυζαντινούς ως καί κατά τούς μεταβυζαντινούς χρόνους εις εύρυ- 
τάτην κλίμακα. Χαρακτηριστικόν έργον τής παραγωγής ταΰτης είναι τό 
ύπό τό δ'νομα τοϋ Σπανέα λίαν διαδεδομένον διδακτικόν ποίημα, τό όποιον 
εμιμήθησαν βραδύτερον και άλλοι στιχουργοί, διαμορψωθείσης ούτω πλού
σιας σχετικής λογοτεχνικής παραδόσεως, καίτοι τά πλεΐστα των έργων τούτων, 
έστερημένα οΐασδήποτε λογοτεχνικής αξίας, δεν παρουσιάζουσιν ειμή μόνον 
φιλολογικήν καί λαογραφικήν σημασίαν1.

Τά ήθικοδιδακτικά έργα τής εποχής ταΰτης, κα'ι τά εις άρχαίζουσαν 
και τά εις την δημοτικήν γλώσσαν, περιγράφουσι, κατά τρόπον ασφαλή κα'ι 
πιστότερον ή τά άλλα λογοτεχνικά είδη, τον πραγματικόν χαρακτήρα τών 
Βυζαντινών, άποκαλΰπτοντα τον ψυχικόν, κοινωνικόν καί πολιτικόν κόσμον, 
ως καί τήν εύρυτέραν περί τής ζωής καί τής αγωγής άντίληψιν αυτών. Άνα- 
φέρονται δε εις συμβουλάς διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής καί τόν πρακτι
κόν βίον, εις τάς θρησκευτικός δοξασίας τοϋ λαού, εις τάς υποχρεώσεις τοϋ 
ατόμου έναντι τών άνωτέρων καί εις τά καθήκοντα εν γένει τοϋ καλοϋ πολίτου 
καί τοϋ άγαθοϋ ανθρώπου. Έκ παραλλήλου παρέχουσι σημαντικός πληρο
φορίας περί τών ηθών καί τών εθίμων τοϋ βυζαντινοϋ καί μεταβυζαντινοΰ 
Έλληνισμοϋ καί περί τών παραδόσεων αύτοϋ.

Μεταξύ τών ποιητών, οΐτινες έγραψαν έργα ήθικοδιδακτικοϋ περιεχο
μένου, συγκαταλέγεται καί ό Μαρίνος Φαλιέρος, Κρής στιχουργός, περί τής 
ζωής καί τοϋ έργου τοϋ οποίου μέχρι πρό τίνος αί πληροφορίαι ήσαν λίαν

1. Περί τής ήϋτκοδιδακτικής ποιήσεως καί τής σχετικής βιβλιογραφίας βλ. 
Κρουμβάχε ρ, Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, μεταφρασθεΐσα υπό Γ. 
Σωτηριάδου, ‘Αθήναι 1900, τόμ. Γ’, σελ. 33 έπ., S. Karaiskakis, Das Lehre- 
gedicht Λόγοι διδακτικοί τοϋ πατρός πρός τόν υιόν von Marcos Depharanas, Λαο
γραφία, Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας, τόμ. ΙΑ’, Θεσσαλονίκη 
1934, σελ 1-66 καί τήν εκεί άναγραφομένην πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν. Βλ. καί 
Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, 'Ιστορία τοϋ Πτωχολέοντος ( έ'ξ ιδιοκτήτου ανεκδότου παραλλαγής), 
Κρητικά Χρονικά, τόμ. Ζ’, 'Ηράκλειον 1953, σελ. 267 - 295.
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περιωρισμέναι. Μόνον κατά τά τελευταία έ'τη τό έ'ργον τοΰ συγγραφέως τού
του άπετελεσεν άντικείμενον εΰρυτέρας μελέτης, έξεδόθησαν δε κα'ι στιχουρ
γήματα αυτοΰ, άτινα εΐχον παραμείνει άγνωστα ή ανέκδοτα1 2 * *.

Περί τοΰ προσώπου τοΰ Μαρίνου Φαλιέρου διετυπώθησαν διάφοροι 
γνώμαι. Τό πιθανώτερον είναι δτι οΰτος έγεννήθη και άνετράφη έν Κρήτη, 
ώς συμπεραίνεται εκ τοΰ ίδιάζοντος κρητικοϋ ίδιόίματος, τό όποιον μεταχει
ρίζεται, ίσως δέ κατήγετο έξ αριστοκρατικού τίνος ενετικοΰ οίκου, άφοϋ 
ό ίδιος προσαγορεύεται εις τά έργα του «εΰγενέστατος, αρχών, κύριος», 
« αφέντης, μισέρ », « εΰγενέστατος, αρχών, μισέρ ». Δεν αποκλείεται δηλ. νά 
άνήκεν εις μίαν των οικογενειών εκείνων, αίτινες, προερχόμενοι εξ ’Ιταλίας, 
έγκατεστάθησαν κατά τούς χρόνους τής ενετοκρατίας έν Κρήτη καί είς άλλα 
μέρη τής Ελλάδος, ολίγον δέ κατ’ ολίγον έξελληνίσθησαν καί ήσπάσθησαν 
την ορθοδοξίαν.

Περί τής ακριβούς εποχής τής γεννήσεως καί τοΰ θανάτου τοΰ Φαλιέρου 
οΰδέν δΰναται νά λεχθή μετά βεβαιότητος’ πάντως φαίνεται δτι έ'ζησε τον 
IT' αιώνα8. Όσον αφορμ είς την μόρφωσιν αυτοΰ, προκύπτει δτι οΰτος 
έγνώριζε την σύγχρονον, ίσως δέ καί την παλαιοτέραν ήθικοδιδακτικήν παρα
γωγήν, ακόμη δέ καί τά διάφορα ερωτικού περιεχομένου ποιήματα τών 
τελευταίων βυζαντινών χρόνων, δεν αποκλείεται δέ νά έγνώριζε καί τά ανά
λογα στιχουργήματα τής ’Ιταλίας, άφοΰ, ως φαίνεται πολύ πιθανόν, ΰποστη-

1. Κυριωτέρα βιβλιογραφία περί τόν Μαρίνον Φαλιέρον : Κρουμβάχερ, 
"Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, ένθ’ άν., τόμ. Γ', σελ. 72, Ή λ. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η, 
"Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Άθήναι 1927, τόμ. Β', σελ. 66 - 71, J. 
Schmitt, Ποίημα ανέκδοτο τοΰ Μαρίνου Φαλιέρη, Δελτίον τής "Ιστορικής καί 
"Εθνολογικής "Εταιρείας τής "Ελλάδος, τόμ. Δ', 1893, σελ. 291 - 308, Angelo 
Scrinzi, Poesie inedite di Marino Falieri, Atti del Reale Istituto Veneto di 
scienze, lettere ed arti, 1899-1900, τόμ. LIX, Parte seconda, σελ. 253-264, 
K. K(rumbacher), έν Byzantinische Zeitschrift, τόμ. Θ', 1900, σελ. 571 - 572, 
Vil. Lundstrom, Ramenta byzantina, II, Eranos, τόμ. Δ', 1900,σελ. 134-136, 
Μ. Μανούσακα, "Ελληνικά ποιήματα γιά τή σταύρωση τοΰ Χριστοΰ. Αλ Ό 
« Θρήνος είς τά πάθη καί τήν σταύρωσιν τοΰ Χριστοΰ » τοΰ Μαρίνου Φαλιέρου, 
Melanges offerts a Octave et Melpo Merlier, Άθήναι 1952, σελ. 3 -12, Μ. M a- 
noussakas, La litterature cretoise a l’epoque venitienne, L’Hellenisme 
Contemporain, Άθήναι 1955, σελ. 100 Ιπ., Γ. Θ Ζώρα, "Ανέκδοτον ποίημα τοΰ εΰγε- 
νεστάτου άρχοντος μισέρ Μαρή Φαλιέρου, Έπιθεώρησις (Ρώμης), τόμ. Γ', 1940, σελ. 
13 - 30, Τοΰ αυτοΰ, Ποίημα παραινετικόν Μαρίνου Φαλιέρου, αύτόθι, τόμ. Γ", 
1940, σελ. 149 -166, Τοΰ αυτοΰ, 'Ιστορία καί όνειρο τοΰ Φαλιέρου, αυτόθι, τόμ. 
Γ', 1940, σελ. 311 - 320 καί 373 - 385, Τοΰ αΰτοϋ, "Ο ποιητής Μαρίνος Φα- 
λ ι έ ρ ο ς, Κρητικά Χρονικά, τόμ. Β’, 1948, σελ. 7 - 46, 213 - 234 καί 416 - 435.

2. Περί τοΰ Φαλιέρου βλ. Angelo Scrinzi, Poesie inedite di Marino
Falieri, ένθ’ άν., σελ. 253 έπ., Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, ενθ’ άν.,
σελ. 8 έπ.
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ρίζει δέ και ό Βουτιερίδης, ύπέστη την επίδρασιν τής Ιταλικής λογοτεχνίας1.
'Υπό τό ό'νομα τοΰ Μαρίνου Φαλιέρου είναι γνωστά πέντε στιχουργή

ματα — σψζόμενα εις πολλάς παραλλαγάς —, ήτοι τό θρησκευτικού περιεχομέ
νου δράμα « Θρήνος εις τά πάθη και την σταύρωσιν τοΰ Χριστού » 2, τά ήθι- 
κοδιδακτικά « Λόγοι διδακτικοί » καί « Ρίμα παρηγορητική » καί τά καθαρώς 
λυρικά, ερωτικού δέ χαρακτήρος «Ερωτικόν ένΰπνιον » καί «'Ιστορία καί 
ό'νειρο τού Φαλιέρου»3. Κατωτέρω δημοσιεΰομεν νέαν παραλλαγήν τής 
« Ρίμας παρηγορητικής ».

Τό στιχούργημα τούτο, άνήκον, ως ελέχθη, εις τήν κατηγορίαν των 
ήθικοδιδακτικού περιεχομένου έργων, παρουσιάζει στενήν συγγένειαν προς 
παλαιότερα καί σύγχρονα ανάλογα ποιήματα. Τό περιεχόμενον είναι άπλούν 
καί περιλαμβάνει σειράν νουθεσιών περί τής πρόσκαιρου ταύτης ζωής καί 
τής σωτηρίας τής ψυχής4.

Ό ποιητής, απευθυνόμενος προς προσφιλές πρόσωπον5, τό όποιον ή 
μοίρα έπληξε διά τού θανάτου προσφιλών συγγενών καί άλλων ατυχημάτων, 
ζητεί νά παρηγορήση αυτό, περιγράφων τήν ματαιότητα τού κόσμου καί τό 
άβέβαιον τών εγκοσμίων, ως καί τήν ύποχρέωσιν τού καλού χριστιανού νά 
ύπομένη μετά καρτερίας καί νά ύποτάσσηται άγογγύστως εις τό θέλημα τού 
Θεού, δστις, ως ό μόνος έξουσιαστής τού σύμπαντος, κυβερνρί κατά βούλησιν 
καί συμφώνως προς τάς άνεξιχνιάστους Αυτού βουλάς τά ανθρώπινα, παρέ- 
χων καί άφαιρών τήν ζωήν καί τά αγαθά.

Παρατηρεί δτι, εάν τις άπολέση συγγενείς καί υπάρχοντα, δέν πρέπει 
νά άπελπίζηται ούτε νά παραπονήται κατά τού Θεού, διότι ό τροχός τής 
τύχης είναι ευμετάβλητος. Ούτως είδε πτωχόν νά πλουτήση καί πλούσιον νά 
πτωχεύση, ύγιά νά άσθενήση καί ασθενή νά γίνη υγιής, σκλάβον νά γίνη

1. Ή λ. Βουτιερίδη, 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ενθ’ άν., τόμ. 
Β', σελ. 68.

2. Βλ. Ιδίφ Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ελληνικά ποιήματα γιά τη σταύρωση τοΰ 
Χριστού. Α'. Ό « Θρήνος εις τά πάθη καί τήν σταύρωσιν τοΰ Χριστοΰ » τοΰ Μαρί
νου Φαλιέρου, ενθ’ άν.

3. Περί τής έκδόσεως τών στιχουργημάτων τοΰ Φαλιέρου βλ. Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, 
Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, εν θ' άν.

4. Βλ. Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, ένθ’ άν., σελ. 31. επ. 
καί 416 επ.

5. Μόνον τό Φλωρεντιανόν χειρόγραφον αναφέρει τό όνομα τοΰ παραλήπτου 
* άρχος Βενεδίκτος Ταπόλης έν τή νήσω Κρήτη », ένφ αί λοιπαί παραλλαγαί ούδέν 
σχετικόν άναγράφουσιν,
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αφέντης καί άρχοντα νά μεταβλητή εις δούλον, άσημους νά άναδειχθώσι βασι
λείς καί βασιλείς νά καταστραφώσιν. Ή ευτυχία καί ή δυστυχία διαδέχονται 
άλλήλας, κατά νόμον άπαράβατον, ώς μαρτυροϋσι πλεΐστα δ'σα παραδείγματα. 
Διά τοΰτο ό άνθρωπος δεν πρέπει νά άποβάλλη τό θάρρος του, αλλά τουναν
τίον νά ύφίσταται τά πάντα μέ υπομονήν καί καρτερίαν. Τέλος, ό θάνατος δεν 
πρέπει νά θεωρήται δυστύχημα, αλλά λΰτρωσις από τά εγκόσμια πάθη καί 
ενωσις μετά τοϋ Πλάστου, δστις αγαπά κα|· προνοεΐ διά τον άνθρωπον, χάριν 
τοϋ οποίου εδημιοΰργησε τά πάντα, επί τουτοις δέ κατήλθεν είς την γην καί 
έ'λαβε σάρκα καί οστά, σώσας διά τής θυσίας του τον άνθρωπον. Ό Φαλιέρος 
δμιλεΐ επίσης περί αμαρτίας, περί πνευματικής ζωής καί άτελείας των επι
γείων, περί χριστιανικού βίου καί θανάτου καί, τέλος, παρέχει σειράν θρη
σκευτικού περιεχομένου νουθεσιών καί παροτρύνει είς την προσευχήν, ως τό 
κυριώτερον μέσον σωτηρίας τής ψυχής1.

** *

Τό στιχούργημα, τού οποίου την ύπαρξιν είχον ήδη σημειώσει ό Σμίττ8,

1. Ώς ήδη έλέχθη, ό Μαρίνος Φαλιέρος είναι συγγραφεύς καί έτέρ ου διδακτι
κοί περιεχομένου στιχουργήματος, τών « Λόγων διδακτικών », δπερ δμως δέν αποτε
λεί πρωτότυπον έργον, άλλ’ απλήν αντιγραφήν, μέ τινας μόνον επουσιώδεις παραλ- 
λαγάς, παραλλήλων αποσπασμάτων δύο ετέρων διδακτικών στιχουργημάτων, ήτοι τοϋ 
υπό τόν τίτλον « Λόγοι διδακτικοί του πατρός πρός τόν υιόν » ποιήματος τοΰ Δεφα- 
ράνα καί τοΰ λίαν διαδεδομένου καί είς εύρεΐαν κλίμακα γνωστοί ποιήματος τοί 
Σπανέα. Ό Φαλιέρος, έπαναλαμβάνων σχεδόν αυτολεξεί τόν Δεφαράναν, συμβου
λεύει εν πρώτοις τήν πρός τόν Θεόν πίστιν καί τήν πλήρη ύπακοήν είς τούς νόμους 
τής εκκλησίας ώς τό κυριώτατον παράγγελμα διά τήν σωτηρίαν τοΰ άνθρώπου. Έν 
συνεχεία παροτρύνει είς υπομονήν καί ταπεινοφροσύνην, προσέτι δέ είς γενναιοψυ- 
χίαν καί πραότητα, ύπενθυμίζων έκ τοί Σπανέα τό έπεισόδιον τοΰ Ροβοάμ' έκ τοί 
αυτοί δέ στιχουργήματος παραλαμβάνει καί άλλας νουθεσίας περί σεβασμοί είς τούς 
πρεσβυτέρους, περί ανδραγαθίας είς τούς πολέμους καί περί φιλευσπλαγχνίας. Επα
νερχόμενος είς τόν Δεφαράναν, παρέχει συμβουλάς κατά τής απληστίας, τής αργίας, 
τής λαιμαργίας καί τής πορνείας, παρατηρών ότι τά ελαττώματα ταίτα γίνονται αιτία 
πολλών κακών, αναφέρει δέ τά παραδείγματα τοΰ Όλοφέρνους, τής Λουκρητίας καί 
τής αγνής Σωσάννης, διότι « τοΰ ια τά ξόμπλια φέγγουαιν τοϋ καί) ενός νά βλέπη — νά 
μην τόν ούρνουν οί δρεξες ’ς εκείνα, τά δεν πρέπει ». ’Ακολούθως τό μεγαλύτερον 
μέρος τοί στιχουργήματος άφιεροίται είς τόν συζυγικόν βίον, παρεχομένων νουθε
σιών διά τήν εκλογήν τής συζύγου, διά τήν ανατροφήν καί τήν άποκατάστασιν τών 
τέκνων, ακόμη δέ καί διά τάς υποχρεώσεις τοί άνδρός έν περιπτώσει θανάτου τής 
συζύγου καί δευτερογαμίας αυτοί. Τέλος ό ποιητής, περαίνων άποτόμως πως τό 
εργον του, συμβουλεύει τήν ελεημοσύνην, ώς τό άσφαλέστερον μέσον πρός έξασφά- 
λισιν τής μετά θάνατον σωτηρίας τής ψυχής. Βλ. Γ. Θ. Ζώρα, Ό ποιητής Μαρί
νος Φαλιέρος, ένθ’ άν., σελ. 26 - 30.

2. J. Schmitt, Ποίημα ανέκδοτο τοί Μαρίνου Φαλιέρη, ενθ’ άν.
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δ Λεγκράν1, ό Κρουμπάχερ2, δ Scrinzi3 κ.όί., σΰγκειται έκ 340 στίχων δεκα
πεντασυλλάβων ανομοιοκατάληκτων, σφζεται δέ εις τρία χειρόγραφα, ήτοι α) 
χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Νεαπόλεως (III. Β. 27 ) 4, β ) 
χειρόγραφον τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοϋ Μιλάνου (Υ 89 sup.)5 και 
γ) χειρόγραφον τής Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας ( Ashburnh. 
1549)6.

Καί τα τρία χειρόγραφα διετηρήθησαν εν καλή καταστάσει, γέμουσιν 
όμως ορθογραφικών σφαλμάτων, εις τινα δέ σημεία τό κείμενον έχει άλλοιωθή 
μέχρι τοιουτου σημείου, ώστε να καθίσταται λίαν δυσχερής ή κατανόησις 
αΰτοϋ. Μεταξύ των τριών παραλλαγών ΰπάρχουσι καί αισθηταί διαφοραί 
γλωσσικής καί γραμματικής φύσεως, δφειλόμεναι κατά μέγα μέρος εις τους 
αντιγράφεις, οΐτινες, άντιγράφοντες ή καί γράφοντες άπδ μνήμης τό στιχούρ
γημα, παρέφθειραν τό αρχικόν κείμενον. Άλλαι διαφοραί οφείλονται εις την 
μετάθεσιν στίχων ή λέξεων ως καί την χρησιμοποίηση' διαφόρων συνωνύμων7.

Μάλλον αξιοσημείωτος δμως είναι ή διάφορος έκτασις τών τριών παραλ
λαγών. Οΰτω τό Νεαπολιτικόν κείμενον σΰγκειται έκ στίχων 340' οΰδένα 
δέ τίτλον φέρει ούτε καί ένδειξίν τινα περί τοϋ συγγραφέως. Τό χειρόγραφον 
τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης σΰγκειται έκ στίχων 280, διότι, πλήν άλλων 
επουσιωδών διαφορών, έλλείπουσιν οι στίχοι 109-130, τους δποίους πιθα- 
νώτατα δ άντιγραφεύς έξ αβλεψίας παρέλιπε, καί καταλήγει εις τον στίχ. 
306, μεθ’ δν ακολουθεί τό δίστιχον:

ώς έδεπά έτελειώϋηκεν ή ρίμα τοϋ Φαλιέρου
τ’ άφέντη, τον μιο'ερ Μαρη, τοϋ παλαιοϋ τοϋ γέρου,

έκ τοϋ δποίου πληροφοροϋμεθα την πατρότητα τοϋ στιχουργήματος. Τό χει
ρόγραφον τής Φλωρεντιανής Βιβλιοθήκης, τέλος, σΰγκειται έκ στίχων 302,

1. Em. Le grand, Bibliotheque grecque vulgaire, II, Introduction, 
σελ. LXII.

2. Κρουμβάχερ, Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, ένθ’ άν., τόμ. Γ', 
σελ. 72 επ.

3. Angelo Scrinzi, Poesie inedite di Marino Falieri, ενΘ·’ άν.
4. Διά τήν περιγραφήν τοΰ κωδικός βλ. Σ π. Λάμπρου, Άχιλληΐς, Νέος 

Έλληνομνήμων, τόμ. ΙΕ', 1921, σελ. 368 έπ.
5. Διά τήν περιγραφήν τοΰ κώδικος βλ. ΐίιη. Legrand, Bibliotheque 

grecque vulgaire, II, Introduction, σελ. LIX-LXIV.
6. Διά τήν περιγραφήν τοΰ κώδικος βλ. Ε. Rostagno e Ν. Festa, 

Indice dei codici greci Raurenziani non compresi nel catalogo del Bandini, 
Studi italiani di Filologia classica, τόμ. Γ, Firenze 1893, σελ. 129-211. Τόν κώ
δικα υπέδειξε πρώτος ό Lundstrom, ένθ·’ άν., σελ. 135. Βλ. καί Μ. Manous- 
sakas, La litterature cretoise a l’epoque venitienne, ενίΡ άν.

7. Γ. Θ. Z ώ ρ α, Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, ένθ·’ άν., σελ. 31 καί 417.
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46 Γεωργίου Θ. Ζώρα

καθότι έλλείπουσιν οί στίχοι 75-76 καί 201-202, λήγει δε καί τοϋτο, ως 
καί τό χειρόγραφον τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης, εις τον στίχον 306. Τοΰ 
κειμένου προτάσσεται ό τίτλος « Παρηγοριά πεμφ&εϊσα παρά τοϋ εϋγενεοτά- 
τον άρχοντος κυρ Μαρίνου τον Φαλιέρου πρός τινα άρχον Βενεόίκτον Τα
πόλη 1 εν τη νήοω Κρήτη » 2, έξ οΰ πληροφοροΰμεθα τό όνομα τοΰ συγγρα- 
φέως, αλλά καί την ιδιότητα τοϋ πρός δν τό ποίημα απευθύνεται, εΰγενή 
δηλονότι τινά τής νήσου Κρήτης Βενεδίκτον Ταπόλην ονομαζόμενου3.

Έκ των τριών παραλλαγών έχομεν ήδη έκδώσει τάς δυο, ήτοι τάς τών 
χειρογράφων τής Νεαπόλεως καί τοΰ Μιλάνου, νΰν δέ προβαίνομεν εις την 
εκδοσιν καί τής τοΰ χειρογράφου τής Φλωρεντίας (codex Ashburnh. 1549,
f. 22r- 28v).

1. Τό χειρόγραφον γράφει «αρχών Βενεδίκτων Ταπολι»' τό όνομα δέ τοΰ 
παραλήπτου επαναλαμβάνεται καί έν στίχφ 125: « Αδέλφι, Μπενεδότο μου, διώξε 
άπό σέ την θλίψιν ». Περί τούτου ευρύτερος λόγος γενήσεται αλλαχού.

2. Είς τό άνω μέρος τής σελίδος διά μεταγενεστέρας χειρός προσετέθησαν αί 
λέξεις « Epistola Marini Fallerii ».

3. Λεπτομερεστέραν άντιβολήν μεταξύ τών τριών χειρογράφων θά έπιχειρήσω· 
μεν κατά τήν εκδοσιν τοϋ όλου έργου τοΰ Φαλιέρου.
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φ. 22r Παρηγοριά πεμφθεΐσα παρά τον εύγενεατάτου
όίρχοντος κυρ Μαρίνον τοϋ Φαλιέρου πρός τινα 
άρχον Βενεδίκτον Ταπόλη έν τη νήοφ Κρήτη.

’Αγαπημένε μον αδελφέ, γλυκύτατο μου ταίρι, 
ευρίσκω, άπήν σ’ έπλήγωσε τής ϋλίψης τδ μαχαίρι, 
και άπήν τής τύχης δ τροχός ήρχιαε νά συγέρνη, 
καί αυτά τά σ’ έδωκεν, γοργόν, μέ πλεά σπουδή νά παίρνη,

5 έπιθυμιά δυο πράματα νά σοϋ χρεώστη ή φιλιά μον:
τοιαύτην θλΐψιν τοϋ άδελφοΰ νά συμπονή ή καρδιά μου, 
καί τή ζημιά, τη σ’ έδωκεν ή τύχης, νά λυπούμαι, 
άπήν τής γής τά βιοτικά έδόθη ν’ άγαποΰμε· 
καί αυτό τό χρέος πληρώνεται, καλά καί χωρισμένα 

10 νά ’ν’ τά κορμιά των δυο άδελφών τά πολυαγαπημένα.
Κάλλιον τό χρέος περιττοπλεόν μέ σφίγγει τής φιλίας σου, 
νά θέλω νά παρηγορώ, ποθώντας την νγειά σον 
κ’ ετούτο έχει ό νοϋς μον πλεά μ’ δρεξι νά ξεδράμη, 
νά πή μέ λόγο δεν μπορεί ίδιον εδά νά κάμη.

15 Λοιπόν έβάλθην πρός έσέ, τον ποθητόν μον φίλο,
μέ τής γραφής τό πρόσωπον προθνμερώς νά στείλω 
εκείνη την παρηγοριά, την έχει χρειά νά πιάνη 
δπδχει νά κακοπαθή καί πεθυμά νά γιάνη' 

φ. 22ν άπήν τον νοΰ σου ή διαφορά δέν έχω νά ’ν’ λειωμένη,
20 μέσα ’ς εμάς καί δχι ’ς τά ζά, όπου έναι διαθεμένη.

Τού άνθρώπον δ νους, καί δχι άλλου ζον, βαστά τό φυσικό τον 
νά διάμετρο. τά πράματα μέ τό λογαριασμό τον.
Καί μετ’ αυτόν τον χωρισμόν έλαβεν ή ψυχή μας 
νά δύνεται νά κυβερνά μέ τάξιν τό κορμί μας'

25 καί μέ την ξεδρομήν αυτήν μπορούν καί μολογοναι
μέσα τους τό κορμί καί δ νοϋς τήν φύσι νά κρατονσι' 
καί αντείν’ δπ’ άγαπά δεξιά κρατεί ν’ άναβολεύγη, 
ή άριστερά πάντα ζητά τά κάτω νά στρατεύγη.

"Αν έν’ κ’ έβάλαν όρδινιά τό λοιπονίς οι τρόποι,
20 δέν πρέπει ώσπερ τά κτήματα νά ζοϋσιν οί άνθρώποι.

ϋ αυτό : ανιόν cod. 12 νγειά : ήγϊάν cod. 13 κ’ ετούτο : και τοϋιον cod. 
14 μπορεί ; πορή cod. 15 έβάλϋην : εβαλϋι cod. φίλο : φίλων cod. 21 φυσικό : 
φυσικόν cod. 24 κυβερνφ : κιρβερνά cod. 25 μπορούν : πορονν cod. μολογοναι;μο- 
λογοϋαιν cod. 26 τήν : τον cod.
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48 Γεωργίου Θ. Ζώρα

’Άσκημον έν’ και άπρεπο νά ζιγανεύγωμέστα 
μετά τον θελημάτου μας νά μη γνωρίζωμέστα· 
διατ’ εΐμεοτεν εγνώριστοι και τό διατί νά ’ρέουμε, 
και μέ τά τέλη τές αρχές, τές μέσες νά κρατούμε.

35 Δέν ξεύρεις πώς η φνσι μας θνητών έπήρεν κρίσι
και δεν εν’ πλέο μπορούμενον εδώ νά την άφήση ; 
καί, ώστα που ζοϋμε, μετά μας τδν θάνατον βαστούμε, 
καί τόσο ’ν’ ν’ άποθάνωμε εις δσον ε'ν’ νά ζοϋμε;
Φίλε, την κοσμικήν ζωήν, εγώ καθώς ξεικάζω,

40 σιγόν - σιγόν καί άπόκρνφον θάνατον τήνε κράζω,
φ. 23r Λοιπόν αυτόννο τ’ άχαρο καί τ’ άσφαλτο ταξίδι 

δεν πρέπει τόσα δυνατά άθλητα νά μάς δίδη, 
τόσον καημόν πρικότατον, πόνον καί ραθυμία, 
διατί δέν έ'χον γλντωμόν, ουδέ γιατρειά καμμία.

45 Καί, αν εν’ καί βλάφτωμεν κ’ έμάς κ’ εκείνους δέν φελοΰμε,
δέν έν’ μεγάλη μας λωλιά νά θέ ν’ αγανακτούμε ;
Καί τό λοιπόν προς τον γιατρόν τής σωφρονιάς μας δράμε, 
καί ώς φρόνιμος τά πάθη σου σνγκεραστά τά κάμε.

*Ω φίλε μου γλυκύτατε, δέ γνώθεις πάσα ημέρα
50 μέ πόσες άλλαξες περνοϋ τήν κοσμική εσπέρα;

Τις δυνατός, τις φρόνιμος, τις πλούσιος δέν εντύθη 
τούτην τήν κοσμικήν ζωήν, καί τις δέν τήν έγδύθη, 
έστοντας νά φορτώνεται τές λυπηριές τοϋ κράτον, 
φίλε μου, τό τρεμάμενον ένδυμα τοϋ θανάτου;

55 Τής σάρκας έναι τό λοιπόν ίδιον της ν’ άποθαίνη,
καί νά στραφή ’ς τά ίδια της, κ’ εκεί νά περιμένη- 
καί ώς κορνιακτός νά γίνεται, ώστου πού νά ’ρθη ή κρίσι, 
ν’ άναστηθή μέ νέαν ζωή, μάλλον καί μέ άλλη φύσι.
Φίλε, τον πρώτον θάνατον, καθείς όπδχει γνώσι,

60 δέν τοϋ τυχαίνει νά πονή μέ ραθυμία τόση.
Γεφύριν έν’ καί ποταμός γοργοπεραματάρης, 
καί αύνορον σιμώτερον, καί άλλης λογής καί χάρης- 

φ. 23ν διαπάς μέ θάνατον καλόν, δποχει νά μισσέφη
κ’ έχει νά πά προς τον Θεόν τήν χάρι νά πληθέφη- 

65 πρέπει λοιπόν καί πασαεΐς νά γιαίνη τήν πικριά του, 33

33 διατ’ εΐμεοτεν : δϊατειμεοτϊν cod. διατί : δϊατδ cod. 36 τήν : τον cod. 
40 τήνε : τδνέ cod. 45 αν έν’ καί βλάφτωμεν : άνενκαυλάφτομεν cod. 60 τήν : τή cod.
51 τις δυνατός, τις φρόνιμος, τις πλούσιος ; τούς δυνατούς τούς φρόνιμους τούς πλού
σιους cod. 58 μάλλον : ψάλων cod. 63 μιοοέψΐ) : μϊσενοοι cod. 65 πικριά : ποι- 
κρϊάν cod.

3 - 9 - 1956
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70

75

80

84
φ. 24r

90

95

γοργόν καί άφνίδιον γνώθοντα πώς έν’ τό πέραμά τον.
Μ’ άπήτις διάβωμεν αυτό της Τρίχας τό γεφύρι, 
διατί δέν έχει πλεά καιρόν και τρόπο νά γιαγείρη, 
τότες τυχαίνει πασαεΐς μέ δίκαιο νά φοβάται, 
δντε αυτός με την φωνήν ετούτην δεν φελάται.
’Αδέλφι, γνώθω τά πονεΐς, και προς τή θέληαί σου, 
κρίνω κ’ έγινε σου εχθρός κα'ι χάρος τό κορμί σου' 
καί θαρρετά θαυμάζομαι εις την καλήν σου γνώσι, 
νά παίρνης δίχως διάφορον κατηγορίαν τόση.
Ζητάς νά ζής, καί τ’ αγαπάς πάσχεις νά θανατώαης, 
και ποιόν γυρεύεις άμμ’ εσέν νά θέλης νά κομπώαης ; 
Όϊμένα, φίλε μου καλέ, πώς έν’ καλό νά ζούμε 
κατά την άγια όρδινιά αυτήν όπου κρατούμε· 
τούτο νά κλαις και νά πονής και νά πικρολογάσαι, 
νά χαίρεσαι, ν’ άγάλλεσαι κα'ι νά μοιρολογάσαι· 
νά οργίζεσαι κα'ι ν’ αγαπάς, νά δίδης και νά παίρνης, 
καί νά ’φτνχίζης, ν’ άστοχης, με δοκιμή νά γέρνης.

°Ολα των τούτα, φίλε μου, βαστοΰσι τούς καιρούς τους 
και δλα με μέτρος γνωστικό βαστοΰσι τούς βιασμούς τους. 

°Ολα τής γνώσης τά σκολειά καθάρια τ’ άρμηνεύει, 
και δπδχει άστένεια κα'ι πονει, λοιπόν ας τή γιατρεύη.
’Ω φίλε μου, καθώς θωρεΐς, και ποιά παρηγοριά, 
και ποιά θεράπειαν άδολη, χαρά κ’ ελευθερία, 
κ’ έστοντας νά ’ν’ προσωρινή και μέ πικρία τόση, 
δύνεται δ κόσμος δ φτωχός ετούτο νά μάς δώση;
Αέν γνώθεις πώς δεν έχομεν πράμαν εδώ κανένα 
δικό μας, ονδ'εν θαρρετόν τινάν, άμμ’ δλα ξένα;
Ξένοι κ’ εμείς πώς εΐμεστε δε γνώθεις και διαβάτες 
καί παραδέρνομεν εδώ ’ς τής ξενιτειάς τις στράτες;
Καί, αν έν’ κα'ι έδόθη μετ’ αυτά δλα νά πολεμούμε, 
εδώ ’ς τήν κοσμική ζωή, διά νά βαστακτούμε, 
πρέπει μέ τ’ άρματα τού νοϋ δλοι νά παντικτούμε 
άλλως καλόν εδώ και άλλου τινά μηδέν θαρρούμε.
Αεβέ ’ς εμάς τούς δίγνωμους κ’ εκείνα τά ποθούμε,

66 πέραμά : περαπεραμά cod. 72 τό κορμί: του κορμιού cod. 75 ζητρ; : τη-
τας cod. 79 τοϋτο : ποντο cod. novfjs : πικρωπονής cod. 80 νά χαίρεσαι : ινα 
χαίραιαε cod. 82 post ’φτυχίζ^ς delevi κα'ι 83 τους καιρούς : τους βιασμούς cod. 
85 όλα : άλα cod. καθάρια : καθαρά cod. 87 ante φίλε add. co 93 ξένοι : δένοι 
cod. 95 πολεμούμε : πολεμονμεν cod. 99 λεβέ : λ.έε cod.
ΕΠΕΤΗΡΙ2 ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΤ’ 4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:27 EEST - 3.236.241.27



50 Γεωργίου Θ. Ζώρα

100 δλα καί πλέο τους ουρανούς, τά κάλλια νά ζητούμε.
Τά μάτια μάς εχάρισεν δ Θεός νά συντηρούμε, 
τής παραδείσου την δδόν δλοι μας νά κρατούμε.
Και αυτά, τά δέν μπορούν καμμιά νά δώσουσι ειρήνη, 
θέλομεν και γυρεύομε με τόση σπουδοσύνη'

105 καί όπδχει νά μάς θαραπή νά την παραθεσμούμεν,
σά νά μηδέν έγνώθαμε εκείνα τά χρωστούμεν; 

φ. 24ν Αέν βλέπεις, φίλε, τον καιρόν, το πώς ούδ'εν άφίνει 
στερεόν τινα νά στέκεται, μά ’δώ κ’ εκεί τό κλίνει, 
καί οι χρόνοι πώς μάς φενγονσι και πώς κνλοΰ κ’ ύπάσι,

110 καί πάσα μέρα δε θωρεϊς τον κόσμον πώς άλλάασει;
Κατάλαβε τά φυσικά καί τά σαλέματά του, 
νά δής τές σπούδες τού καιρού, εδώ ’ς τον κόσμο κάτον 
τό πώς τ’ άνακατώνουσιν, πώς τ’ άναγέρνου δλα 
καί πώς τά μεταλλάσσουσι διαπάς εμάς απ’ δλα.

115 'Ω κόσμε, κόσμε δολερέ, προσεριν'ε καί κλέφτη,
τις άνθρωπος σ’ άκλούθησε και δέν άζιγανεύτη;

°Οτι γιά μέγα καί πολλά ϋαύμασμα εστοντά σου, 
ούτε τινάς γλυτώνεται εκ τά μπερδέματά σου.

"Ολους γελάς καί παίζεις τους μέ τά πλανέματά σου,
120 καί όπδχει γνώσι ας βλέπεται τό πώς νά ζή μετά σου.

’Έχεις τον κόσμον τό λοιπόν καθάρια νά ξεικάζης, 
καί μετ’ αυτά τά πάθη σου μέ γνώσι νά ’ρδινιάζης.

”Ελα καί &ς είσαι μέ τον Θεόν, δΤ αύτείνους νά λυπάσαι, 
ΐτις καί ίδιον φθαίσιμον καί καταδίκη νά ’σαι.

125 ’Αδέλφι, Μπενεδότο μου, διώξε από σέ την θλΐψι,
διατί εχει στράτα πασαεις καθάρια καί μη λειψή 
προς την ζωήν καί τό ’στερον κατά την δρδινία 
την αγίαν την έλάβασιν μέ καθαράν καρδία. 

φ. 25γ Πόσοι εγλνκοκοιμήθηααν δίχως ψυχής ζημία;
130 κ’ ετούτο έναι τό καλόν καί ή κληρονομιά,

την πεθυμούν καί αναζητούν οι γνώαες των ανθρώπων, 
διά νά βγού, νά λυτρωθού από τής γης τον κόπον.
Τά τέκνα σου καί ή μήτηρ σου, τά ’χες διά συνοδειά σου, 
άν εν' κ’ έχωριστήκα σου από τη συντροφιά σου,

100 ουρανούς : ονσρανοΰς cod. κάλλια ; χάλα cod. ζητούμε : ζητούμεν cod. 
103 μπορούν : πορονν cod. 107 φίλε, τον καιρόν : τον καιρόν φνλε cod. Ill καί : 
κα cod. 112 τόν : τό cod. 115 κλέφτη : κλέπτη cod. 123 έλα και άς είσαι . άλα 
και άσαί cod. 125 σέ : αο cod. 130 καλόν : κακόν cod. 134 συντροφιά : σντρο- 
φοία cod.
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135 καί, αν εν’ καί από την δρεξιν έλεΐψαν τής ψυχής σου,
εύρήκαν κάλλια συντροφιά παρά τήν έδική σου.
Ποιά πλούτη καί ποιες τιμές, καί ποιά χαρά κ’ ειρήνη 
των είχες δώσει νά σιαοτοϋν με τήν ζωήν εκείνοι;
Αεν έ'χονσι κρίαι καμμιά με δίχως τά φθαρμένα,

140 μέ τά φθαρτά, τά στερεά, μέ τά κινδυνεμένα,
καί τ’ άχαρα τά κοσμικά, με τές άγαλλ.οσύνες 
τοϋ παραδείσου οι ηδονές, οι θεϊκές ακτίνες.
Ή φαμελιά σου τήν νεκράν σάρκαν έξεφορτώθη, 
καί από τοϋ κόσμου τήν σκλαβιάν εφυγε κ’ έγλυτώθη.

145 Τής σάρκας καί τοϋ πονηροϋ έγλντωσε τήν πλάνη,
και ονκ έ'χει πλεά νά φοβηθή κανείς τον ν’ άποθάνη.
Κ’ εμείς, όπ’ άπομείναμεν, πλέον συδουλώνομέστα 
κ’ είς δσον ζοϋμε πλέον καιρόν πλεό κομπώνομέστα.
Και τό λοιπόν δ θάνατος τότες φιλεΐ και χρήζει,

150 δντεν δ κάλλιος τους καιρός μας τον άποχωρίζη.
φ. 25ν Λοιπόν, αδέλφι μου, αν πονής, αά δείχνει, τό καλόν τους, 

δέν εν’ σημάδι τών φιλών, ουδέ των εδικών τους.
Ή θλιψις φέρνει λνπησι και δ πόνος άχαρία, 
μά ’ς τή χαρά δέν εν’ λωλιά νά ’χη κανείς πικρία ;

155 Τά κλάματα κα'ι ή συντριβή, οι πόνοι και πικρίες
πρέπουσι ’ς τά αμαρτήματα ώσάν γλυκειές γιατρειές, 
ϊτις καί αϋτεινοι δίδουσι ποτέ χαράν και κόπον, 
ώσπερ τό πϋρ, όπου φελά και βλάφτει κατά τόπον. 

τΩ φίλε μου γλυκύτατε, τά πράματα τοϋ κόσμον,
160 δσον πλέον τά μελετώ, ξενίζομαι άτός μον

καί τότες κλαίγω κα'ι πονώ, μανίζω και ’ρηνεύω, 
καί μ’ δ,τι τρόπον πολεμών πάσχω νά τά γιατρεύω.
Κα'ι πασαεϊς, όπου αγαπά νά γιαίνη τήν ζωήν τον, 
άς διώχνη τά πικραίνεται από τήν θύμησίν του,

165 καί τά πονεϊ μέ ζάχαρι καί τές πικριές μέ μέλι,
καϊ τήν πικριάν του μέ χαρά αυγκεραστή ας θέλη.
Και δχι νά πέφτη, ώσπερ τυφλός, ώρες εδώ κ’ έκεϊθες 
καϊ νά γελάται μέ γυαλί κομμάτι ώσάν σπίθες.

*Ω φίλε, πρί φαρμακωθής μέ τής πικρίας τή ζάλη,

137 και ποιες : οιοε ποίαις cod. 143 τήν νέκραν : τον νεκρόν cod. 143 κ’ εις 
δσον : κοιαώζον cod. κομπώνομέστα : κονμπονομέατα cod. 151 αν : να cod. τονς : 
τος cod. 154 εν’ : έναι cod. 156 πρέπονοι : πρέπον-σοι cod. 158 τόπον : τάπω 
cod. 164 διώχν^ : δήχνη cod. 168 post γελάται add. μέ απίϋες ; Manoussakas 
proposuit correctionem Σκύ&ες 169 ante φαρμακωϋής delevi νά
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170 μη χάσης τούτην την ζωήν καί ατερεντής την άλλη·
παυσε γοργό την θλΐψιν σου καί σβήσε την ίστιά σου, 
διά πράματα καί διά δικούς μη χάνης την ύγειά σου. 

φ. 26τ Γυνή καί τέκνα σδδωκεν ό Θεός διά χάριτά του,
καί, δντε τοϋ έφάνη, τά ’σύρε είς την κληρονομιά του. 

175 Καϊ πράματα σοϋ έχάριαε, ώστε πού νά τ’ άρέαη,
κ’ έφάνη του κ’ έπήρε τα, μέ δίχως νά τοϋ φταισι.
Και Άν έ'χης καί καλόν τινα ακόμη άπομονάρι, 
καί αυτόν, δντε τοϋ φαίνεται, πάλι νά τόνε πάρη.

“Ολους γυμνούς μας έκαμεν, καθολικοί για νά ’μεν,
180 τέτοιαν αρχή καί ολόγυμνοι πάλι ’ς την γη νά πάμεν.

“Ολα είναι πάντα καί παντού τά πράματα δικά του, 
μόνον δ τρόπος δ κακός δέν συφωνεΐ μετά του.

Έπόση άνεγνωριμιά καί λίγη χρήσι έχουν, 
δπού διακρένου καί λαλοϋ αυτά, τά δέν κατέχουν.

185 ’Αδέλφι μου, καθώς νοας, ούκ έχει νά λανθάνη,
καί αν έν’ καί κρίσιν δίχως του πράμα τινά δέν πιάνη. 
Καί &ν έναι δίκαιος καί αγαθός, δίχως άριφθοσύνη, 
καί αν αγαπά νά συμπαθή καί νά ’χη ελεημοσύνη, 
καί νά ’χη πάσα ’πίβονλον καί άδικον ’ς την οργήν του, 

190 [καί ποιαν άλλην κρίσιν θές παρά την έδικήν του;]
Σώπα καί &ς είσαι φρόνιμος καί αυνταπεινωμένος, 
καί άφησ’ τον κόσμο νά περνά σάν έναι μαθημένος.
’Αδέλφι, ’ς τές ημέρες μου, λίγες καλά καί νά ’νι,

194 ήκουσα κ’ είδα πράγματα, τά δέν καταλαμβάνει
φ. 26ν καταλεπτά, διά νά ’ν’ κρυφά, ή γνώσις των ανθρώπων,

καί αυτό δέν έν’ παράξενο ’ς τον κοσμικόν τον τρόπον. 
Είδα πτωχόν κ’ επλούτηνε καί πλούσιο νά πτωχάνη, 
κ’ είδα γερόν καί έρρώατηαεν, καί ’δα άατενή νά γιάνη, 
καί αφέντες κ’ έμικράνασι, κ’ έπέσαν βασιλιάδες,

200 είδα μικρούς καί άνέβηααν κ’ έγίνησαν ρηγάδες.
Χώρες μεγάλες, έμορφες καί κάστρα χαλασμένα, 
δρη καί κάμποι καί βουνά καί δάση άναστεμένα" 
ξένους από τά σπίτια τους καί από τά γονικά τους, 
καί άλλότριοι καί κακοθελεΐς νά ’χου τά πράματά τους.

52 Γεωργίου Θ. Ζώρα

171 γοργό : γάρ cod. ίστιά : ήατοιάν cod. 174 τά ; τάν cod. κληρονομιά .-κλη
ρονομιάν cod. 182 μετά : ματ a cod. 183 άνεγνωριμιά : άνεγνωρϊμΐα μια cod. 
184 κατέχουν : κατέχου cod. 185 καθώς .· καϋώ cod. 186 πράμα : πράματα cod. 
δέν : δε cod. 190 versum omissum add. secundum codicetn Ambrosianum Y, 
89 sup. 197 πτωχάνη : πτοχείνη cod. 202 δάση ; διάαοι cod.
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Μαρίνου Φαλιέρου Ρίμα παρηγορητική 53

205 "Ενα μέ φήμην, καί καιρόν με ατιμία μεγάλη,
σήμερον ένα φρόνιμον και δίχως νονν εις άλλη’ 
και μέ τά μέλη τον σωστόν ενα, και εις λίγην ώρα 
λειψόν, με τρόπους ποικίλους και διχωστά έγνώρα.

°Εναν ώς άγιον σήμερον, και αυριον κατακριμένον,
210 και άμαρτωλόν εις ώρα μιά εις τό καλόν δοαμένον

και ενα νά ’στηκε μετά σε νά γλυκοσνντνχαίνη, 
και εις λίγην ώρα νά σοϋ πουν κείτεται καί αποβαίνει.
Και ώρα τους ίδιους εδικούς νά γνώθης διά εχθρούς σου, 
καί από τους ξένους φίλους σου νά κάμης γκαρδιακούς σον 

215 καί ώρες τον φίλον ’πίβουλον, βοηθόν τον όργιστόν σον,
καί άνθρωπο άνιπόλπιστο νά ’χης διά σωστόν σου. 

ψ. Πχ Καί άλλοι πολλοί κ’ έγδύθησαν διά μιά φοράν αντάμα 
την αφεντιά καί την ζωήν, τά τέκνα καί τό πράμα.
Καί άναθνμήσον καί τό νουν φέρε νά καταλάβη

220 τοϋ Μενελάου την χάλασιν μαζί με την Εκάβη.
Καί άλλες πολλές παράταξες ’ς την κοσμικήν την σφαίρα, 
τές φέρνουν τά σνμβαινικά κ’ ή τύχης πάσα ημέρα.
Καί, άν εν’ καί βλέπωμεν λοιπόν την κοσμική τήν πλάσι 
τήν πάσαν ώραν καθενός τό ριζικό ν’ άλλάσση,

225 καί μετ’ αυτό τό μπέρδεμα άνακατώνομάστε,
τί κάμνει χρειά πολλή χαρά καί τί νά θλίβωμάστε;
Ώ κόσμε λογοχάριτε, καί τις νά σέ κερδίση 
τές πραξες σου τές άχαρες καί τή σφαλτή σου φύσι, 
γυρεύοντα νά φτειάνεται κατά τοϋ νοϋ τήν κρίσι,

230 καί νά μηδέ σέ σιχαθή καί νά μηδέν σ’ άφήση ;
Δέν έχει δ κόσμος πούβετε άναπαημένη στάσι, 
δλα μέ πόνους καί πικριές πάντα κυλοϋ καί πάσι.
Μόνον §βέ καί δϊμέ άκούγω νά φωνάζουν
πολλοί, καί απ’ άγανάκτησιν τον θάνατο νά κράζουν.

235 Καί άλλο βοτάνι δέν θωρώ προς τά καμώματά του,
παρά νά παίρνη τά καλά έ'τις καί τά κακά του 
είς λίγον ψήφον πασαεϊς, ώστα νά ζή μετά του, 
αλλιώς πληθένομεν κακοί πολύ τά σφάλματά του.

206 σήμερον : ενμερον cod. είς : εί cod. 208 λειψόν : λνπτόν cod. 212 λίγην : 
όλίγην cod. 214 φίλους σου iteratum in cod. delevi 215 ’πίβουλον : πίβουολον 
cod. όργιστόν ; ώρηστον cod. 220 Μενελάου : μελάου cod. μαζί ; μαζϊν cod.
221 σφαίρα : αφέραν cod. 222 τύχης ; τόχης cod. 225 μπέρδεμα ; μπαίδερμα cod.
226 θλίβωμάστε : Ολϊβομέστε cod. 229 φτειάνεται : τιάνεται ςοά. τήν : τή cod. 231 στά
σι : στάσιν cod. 234 κράζουν : κράζον cod. 238 κακοί πολύ : πολοι κάκην cod.
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54 Γεωργίου Θ. Ζώρα

φ. 27ν Καί, α δεν σε σώνη, εις τδ πονεϊς, ετοντο τδ βοτάνι,
240 έ'παρ’ κ’ ετούτον τδ ποτδν καί, α λάχη, να σε γιάνη·

τί νά σνλλογιάζεααι και νά ’χης πάντα δμπρός σου 
τδ πώς άπδ ’δετίποτα σ’ επλασεν δ Θεός σου.
Και δχι πέτρα, ουδέ κλαδί, κτήμα, ουδέ λιθάρι, 
άλλ’ άνθρωπον με έξουσιάν και με μεγάλη χάρι.

245 Και τόσον πλέα χρεωστεΐς τδν Θεδν νά ευχαρίστησης,
γερδν ά σ’ έ'χη και σωστόν, καί δχι λειψό ή φύσις.
Καί θές ΐδει τδ τί εδωκες καί τί ’ναι αυτά τά πήρες, 
καί, όπου χρωστεϊ μηδέν κρατεί ποσώς τές ξένες μοίρες. 
Μά πέ μου, άπότις τον χρωστεΐς, πώς τόνε θές πληρώσεις, 

250 δτι δέν Εχεις ίδιον σου πράμα νά τον τδ δώσης;
Τά πράματα καί την ζωήν, καρδίαν καί ψυχή σου 
καί τά ’χεις σου τά εδωκεν ό Θεός διά φύλαξί σου.
Δεν εναι μέγαν καί πολύ χάρισμα διά σένα
τους ουρανούς καί τά στοιχειά νά τά ’χη καμωμένα;

255 καί ό χρόνος με τους μήνες τον καί ήμέρες καί εβδομάδες,
ϊτις καί με τές ζέστες του ώσάν καί με τές κρυάδες, 
δλα νά σοϋ δουλενονσι καί νά’ ’? τδ θέλημά σου, 
δένδρα καί χόρτα καί νερά δι’ άποκράτημά σου; 
ως καί τά ζά τής θάλασσας, τής γής καί των άέρω 

260 καί ακόμη τοΰτα, μέσα των, Εχω νά σ’ αναφέρω.
φ. 28r Ίδου με την διαφώτισιν τον νον νά τά πιάνης,

νά βοής καί μαστοριές πολλές καί τέχνες νά μανθάνης, 
καί νά μπορής νά μελετάς τές όρδινιές τής φύσης, 
καί τδν Θεδν άπδ κοντά άν θέλης νά γνωρίσης.

265 Καί απάνω εις δλα σκόπησε καί διά παρηγοριά σου
έπαρε πώς ώρέκτηκεν 6 Θεδς την συντροφιά σου, 
κ’ έφόρεσε την σάρκα σου κ’ έγίνηκε αδελφός σου, 
καί αγάπησε καί παρά σέν πλεότερον τδ καλό σου, 
ϊτις καί μέ τά πάθη τον Εβγαλε τά δικά σου,

270 καί εφτειασε μέ τις τόσες τον χαρές τά σφάλματά σου.
Καί τδ λοιπόν εϊντά ’χομε καί άνεγνωρίζομέατα, 
καί ώγιά τδ τί νά κλαίγωμε καί νά κακιώνωμέστα,
’ς τά τόσα τά μάς εδωκε διά την πολυενσπλαχνιά του

243 πέτρα : πέπραν cod. 244 post εξουσίαν delevi κολών 245 ante ευχα- 
ριατήσ^ς delevi τον 257 δλα : cod. δονλεύουσι : δουλεύαη cod. 258 ante καί
χόρτα add. δένδρα 260 μέσα : μέαι cod. 262 ante μαστοριές delevi τες 263 μπο
ρής : πορίς cod. 273 τά : τάς cod.
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καί τά μάς ευεργέτησε διά τη φιλανθρωπία του,
275 ώς κρατημένα πράματα χίλιες φορές την ώρα

με τά θυμιάσματα του νοϋ καί της ψυχής τά δώρα;
”Ω, πόσα μάς έτύχαινεν δλοι νά φχαριατοΰμε, 
και δλα τά ’νάντια, τά ’χομε, νά τά γλυκοβαστοϋμε !
Καί, πίστευσε, πάσα άνθρωπος μέσα ’ς τη διάκρισί του, 

280 δντε στραφή καί στοχαστή αυτόν τον λυτρωτή του,
με πόσα πάθη κρέμεται εις τον σταυρόν απάνω, 
με δίχως φθαίσιμόν τινα, προς τά καταλαμβάνω, 

φ. 28ν άν εϊχεν δλα τά κακά απάνω 'ς τό κορμίν του, 
ήθελε τ’ αποδέχεται διά ψυχοπόνεσίν τον 

285 διατί τά πάθη καρτερούν την αρετήν τοϋ ανθρώπου,
καί κάμνου την άντιμοιβή καλύτερον τοϋ τρόπου.
Φίλε, διά νά ’χης τό λοιπόν πρώτις τον Θεόν γιατρό σου 
κ’ εσένα καί την αρετήν βοτάνι ’ς τό κακό σου, 
άς είσαι με τον Θεόν καλός, μ’ δλους καί μετά σένα,

290 καί μετ’ αυτόν εγίνησαν δλα σου γιατρεμένα.
Καί θέλω καί τές δέησες τούτες εις τήν ζωή σου 
μίαν ημέρα νά τές λες διά παρηγόρηαί σου.

°Οτι δ Θεός μετά χαράς ακούει, όπου τον κράζον, 
μέ νουν καί καθαράν καρδιάν δντε τόνε δοξάζου:

295 « Κύριε Πλάστη τοϋ ούρανοϋ, ώ Θεέ, τής γής ό κτίστης,
ελεημοσύνην προς αυτήν τήν σάρκα τήν εχρίστης!

Ώ παντοκράτορ αγαθέ, των αιτιών αιτία,
Ίησοϋ Χριστέ, υιέ Θεοϋ, τοϋ σκότους ή φωτιά!
Κύριε άναρχε, άρχισε γλυκάνης τήν καρδιά μου 

300 καί κίνησε παρηγοριά καί δός μου τήν ΰγειά μου.
Βοήθησε, πάτερ μου αγαθέ, πριν φθάση νά συγκλίνη 
είς χρόνον αγανάκτησης καί χάσω την κ’ εκείνη !» *.

279 διάκρισί : δϊάκρϊσίν cod. 287 γιατρό : γιατρόν cod. 291 ζωή: ζωήν cod. 
295 κτίστης : κτήστη cod. 296 εχρίστης : εχρΐατη cod. 298 σκότους ; ακώτος cod. 
300 ΰγειά ; ύγϊαν cod. Post versum 302 copista addidid ’Αμήν ’Αμήν ’Αμήν — 
Δόξα σοι ό Θεός ημών, δόξα σοι.

1. Πλείονας πληροφορίας περί τής « Ρίμας παρηγορητικής », ώς καί σημειώσεις 
είς τό κείμενον, βλ. έν Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, ενθ·’ άν., σελ. 
31-34 καί 416 - 435. Γλωσσικοί παρατηρήσεις καί γλωσσάριον ί)'ά περιληφΰ'ώσιν είς 
τήν τελικήν εκδοσιν των έργων τοΰ Φαλιέρου.
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56 Γεωργίου Θ. Ζώρα

Ή ανωτέρω δημοσιευόμενη ανέκδοτος μέχρι τοϋδε παραλλαγή τής 
« Ρίμας παρηγορητικής» αποτελεί νέαν μαρτυρίαν τής εύρείας διαδόσεως 
των ποιημάτων τοΰ Φαλιέρου, δστις συστηματικώς φαίνεται ότι έκαλλιέργησε 
τήν ποίησιν, καίτοι δεν κατώρθωσε ποτέ νά ύπερβή την μετριότητα. Εις 
εποχήν, καθ’ ήν οί πλεΐστοι συγγραφείς είναι γνωστοί έξ ενός μόνον ή δυο 
στιχουργημάτων, ή περίπτωσις τοΰ Φαλιέρου αποτελεί ασυνήθη έξαίρεσιν, διό 
είναι άξιος μελέτης, τοσοΰτορ μάλλον δσφ, ως παρατηρεί καί ό Βουτιερίδης, 
τα στιχουργήματα αύτοΰ έ'χουσι σημασίαν καί « ως γλωσσικά μνημεία, καί 
ως ΰπενθυμίζοντα μέ πολλούς στίχους των δημοτικά τραγούδια ή ως μαρτυ- 
ροϋντα προφανείς αναλογίας προς άλλα σύγχρονα των ποιήματα » Τοιαΰτην 
εΰρυτέραν μελέτην έλπίζομεν νά φέρωμεν εις πέρας έν τφ πρόσεχε! μέλλοντι, 
μετά τήν συγκέντρωσιν καί των άλλων παραλλαγών των έργων τοΰ ποιητοϋ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ 1

1. Ή λ. Βουτιβρίδη, 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ενθ’ άν., 
σελ, 71,
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