
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΕΠΟΣ ΕΞ ΑΙΣΩΠΕΙΟΥ ΜΥΘΟΥ

Εις τούς τελευταίους αιώνας τής Βυζαντινής λογοτεχνίας ανήκουν, ώς 
γνωστόν, τα δύο λαϊκά έπη, το «Συναξάριον τον γαδάρου» κα'ι ή «Ι'αδάρον, 
λύκου και άλουποϋς διήγηοις ώραία», το μέν πρώτον κατά την έκδοσιν G. 
Wagner έκ στίχων πολιτικών 393, το δέ δεύτερον εκ 540. Ή υπόδεσις εις 
άμφότερα είναι ή ιδία, αλλά τό δεύτερον έ'χει πληρεστέραν διασκευήν.

Ό μύθος, περί τού οποίου γίνεται λόγος εις αυτά, δεν θά μάς άπασχο- 
λήση, ως γνωστός εις δλους τούς φιλολόγους. Έδώ θέλομεν άσχοληθή περί 
άλλα τινά ζητήματα σχετικά προς αυτόν. Ό Κάρολος Κρουμβάχερ εις την 
'Ιστορίαν τής Βυζαντινής λογοτεχνίας1 λέγει: «Τό ταξίδιον τών τριών τετρα
πόδων είναι προφανώς λείψανον τής περιφήμου ιστορίας τού εν τή Δυτική 
μυθογραφία Reinhart Fuchs. Τά σπουδαιότερα γνωρίσματα τής άφηγήσεως 
έπανευρίσκονται εν τούτη, άλλ’ εν τφ Έλληνικφ ποιήματι είναι συνηνωμένα 
εις έν δλον κα'ι τοιούτον πρότυπον άλλαχόθεν δεν είναι γνωστόν. Άλλ’ οπωσ
δήποτε ή ιδέα τού έργου προέρχεται εκ Δυτικών αφηγήσεων περ'ι ζφων, ώστε 
ή μυθογραφία, ής ό πυρήν άρχικώς ίσως έκ τής Ελλάδος προήλθεν, εν τελεί 
τού μέσου αιώνος μεγάλως ήδη διαμεμορφωμένος έπανήλθεν αύθις εις τούς 
"Ελληνας». Προφανώς είναι δύσκολον, αν οχι αδύνατον, νά συμβιβάση κανείς 
αυτά τά ασυμβίβαστα. "Οτι δηλαδή ό Ελληνικός μύθος είναι λείψανον τού 
Reinhart Fuchs τής Δυτικής μυθογραφίας, οτι τά σπουδαιότερα γνωρίσματα 
τής άφηγήσεως έπανευρίσκονται μέν εις αυτήν, άλλ’ εις τό Ελληνικόν 
ποίημα είναι συνηνωμένα εις εν ό'λον, οπερ πρότυπον άλλαχόθεν δεν είναι 
γνωστόν. Κα'ι δτι οπωσδήποτε ή ιδέα τού έργου προέρχεται έκ Δυτικών 
άφηγήσεων, άλλ’ δτι τής μυθογραφίας ό άρχικός πυρήν ίσως έκ τής Ελλάδος 
προήλθε.

Κα'ι έξακολουθεΐ περαιτέρω ό Βυζαντινολόγος: «Ό χαρακτήρ είναι εις 
τάς Έλληνικάς άφηγήσεις 6 αυτός, δ όποιος είναι καί εις τάς Δυτικάς παραλ- 
λαγάς. Οί υπαινιγμοί περί μοναχών καί έκκλησίας είναι τόσον συχνοί, δσον 
καί εις τά ωραιότερα μέρη τής Δυτικής μυθογραφίας. Ό σατιρικός σκοπός 
ΰποδηλοΰται ήδη έν τφ τίτλφ τού άρχαιοτέρου ποιήματος «Συναξάριον», 
δπερ έν τή πεζή διασκευή, χάριν ίσως ευσεβών άναγνωστών, μετεβλήθη.

Μετάφρασις Γεωργίου Σιοτηριάδου, έν Άθήναις 1900, τόμ. 3, 194-195.
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ΙΊρός τάς λοιπάς των ζώων ιστορίας συμφωνεί κατά τούτο, δτι ό λύκος και ή 
άλώπηξ προσαγορεύουσιν άλλήλους σύντεκνον καί συντέκνισσαν. Άλλ’ εύρί- 
σκονται καί ίκαναί διαφοραί από τής συνήθους παραδόσεως. Εις την έξομιο- 
λόγησιν δίδεται αφορμή ιδιαιτέρα διά τοϋ ονείρου τής άλώπεκος. Τό ταξί- 
διον τών ζψων, τό όποιον εν ταΐς άλλαις ίστορίαις υποτίθεται ως διά ξηράς 
γινόμενον, ένταϋθα γίνεται κατά θάλασσαν, δπερ είναι χαρακτηριστικόν τοΰ 
ναυτικοϋ βίου τοΰ Ελληνικού έθνους, καί δή εις τό "Αγιον "Ορος ώς τόπον 
προσκυνήσεως. Ίδιάζουσα διαφορά προκύπτει εκ τοϋ δτι ή άλώπηξ εις την 
Ελληνικήν γλώσσαν είναι γένους θηλυκοΰ, ώστε εις τον μοναχόν λύκον αντι
στοιχεί ένταϋθα ή μοναχή άλώπηξ. Καί ή ιστορία περί τής γραίας χήρας, ήν 
ή άλώπηξ εξαπατά ώς όμοιάζουσα προς γάτον, δεν άπαντά ώς φαίνεται άλλα" 
χοΰ. Γνησίως Ελληνικόν είναι καί τοϋτο, δτι ή άλοόπηξ καλεϊ έαυτήν μαθή
τριαν τοΰ σοφοΰ Λέοντος».

Είναι πρόδηλον δτι δλα αυτά πού λέγει ό Κρουμβάχερ συνηγοροΰν υπέρ 
τής άντιθέτου γνώμης. "Οτι έκτος τών στοιχείων έκείνων, τά όποια άναγνω- 
ρίζει καί αυτός ώς Ελληνικά, καθώς τό ό'νειρον τής άλεποΰς περί έξομολο- 
γήσεως, τό διά θαλάσσης ταξίδιον, ή μετάβασις εις τό "Αγιον "Ορος ώς τόπον 
προσκυνήσεως, ή άπάτη τής γραίας υπό τής άλεποΰς, ή οποία προσεποιήθη 
τον γάτον διά νά τής φάγη τήν όρνιθα καί ή διαβεβαίωσίς της, δτι υπήρξε 
μαθήτρια Λέοντος τοΰ σοφοΰ λέγουσα με αυταρέσκειαν καί υπερηφάνειαν 
στίχ. 508: «τοΰ κυρ Λέον τον σοφοΰ εγώ ’μοννε μα&εντρα», καί τό άλλο 
χαρακτηριστικόν, δτι ό λύκος καί ή άλεποΰ προσαγορεύουν άλλήλους σύντε
κνον καί συντέκνισσαν, είναι στοιχεία καθαρώς Ελληνικά. Καί σήμερον εις 
τήν νέαν Ελληνικήν διά τής κλητικής προσφωνήσεως κουμπάρε ! άποτείνεταί 
τις πρδς οίονδήποτε πρόσωπον γνωστόν ή άγνωστον. "Αν ή λέξις αυτή ύπάρ- 
χη καί εις τάς Δυτικάς παραλλαγάς, τοϋτο μαρτυρεί άκριβώς τήν Ελληνικήν 
προέλευσιν.

Δυστυχώς δεν έχομεν ύπ’ δψιν μας καμμίαν Δυτικήν διασκευήν διά νά 
κάμωμεν καλυτέραν καί άρτιωτέραν συγκριτικήν μελέτην. 'Οπωσδήποτε δμως 
δτι καί ό ίδιος ό Κρουμβάχερ άμφέβαλλε διά τήν άκρίβειαν τής γνώμης του, 
δτι «τό ταξίδιον τοϋτο τών τριών τετραπόδων είναι προφανώς λείψανον τής 
περιφήμου ιστορίας τοΰ έν τή Δυτική μυθογραφία Reinhart Fuchs», φαί
νεται άπό τό γεγονός, δτι παραδέχεται καί ό ίδιος, έστω καί μέ κάποιαν έπι- 
φύλαξιν, δτι «τής μυθογραφίας ό πυρήν άρχικώς ίσως έκ τής Ελλάδος 
προήλθεν», άλλ’ δτι «έν τέλει τοΰ μέσου αιώνος μεγάλως ήδη διαμεμορφωμέ- 
νος έπανήλθεν αΰθις εις τούς Έλληνας». Ή αλήθεια άποκαθίσταται, αν αυτά 
διατυπωθοΰν άντιθέτως, δτι ό πυρήν άρχικώς άληθώς έκ τής Ελλάδος προήλθε 
καί δτι μεγάλως έν Έλλάδι διαμεμορφωμένος μετεδόθη κατά τον μεσαίωνα 
καί εις τήν Δύσιν, δπου ήτο φυσικόν νά ύποστή καί άλλοιώσεις.

Ό μύθος κατά τήν γνώμην τοΰ Νικολάου Πολίτου, τήν οποίαν κρίνω
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ορθήν, ανήκει εις τον Αΐσώπειον κύκλον ’Έχω υπ’ ό'ψιν μου την εκδοσιν 
τοϋ Caroli Halmii εν Λειψία τό 1911, ή οποία φαίνεται δτι είναι ή πλη
ρέστερα. Εις αυτήν δεν άναφέρεται μέν τοιοϋτος μΰθος, αλλά διά προσεκτι
κής μελέτης δύναταί τις ν’ άνευρη σπέρματα αυτοϋ εις δυο παραλλαγάς τοΰ 
υπ’ αριθμόν 334 μυθου. Κατά την μίαν : «’ Όνος πατήσας οκόλοπα χωλός ει- 
στήκει, λύκον δε Ιδών εφη αντφ, ώ λύκε, ιδού εκ τοϋ πόνου αποθνήσκω και 
δει με μάλλον σου γενέσθαι δεΐπνον ή γνπών και κοράκων. Χάριν δε μίαν 
αιτώ σε, έξελεΐν πρώτον τον οκόλοπα εκ τοϋ ποδός μου, όπως μή μετά πό
νον τεθνήξομαι. Ό δε λύκος ακροις δδοϋσι δακών τον οκόλοπα έξεΐλεν. Ό 
όνος δε λυθείς τοϋ πόνου επί τον λύκον χάσκοντα λακτίοας φεύγει ρίνας καί 
μέτωπον καί δδόντας συνθλάσας. Ό δε λύκος εφη, οΐμοι, δίκαια πάσχω, 
ότι μάγειρος είναι μαθών τό πρώτον νϋν ίππίατρος ήθέλησα γενέσθαι». 
Κατά δέ την έτέραν παραλλαγήν : «’Όνος εν τινι λειμώνι νεμόμένος, ώς έθεά- 
οατο λύκον επ’ αυτόν δρμώμενον, χωλαίνειν προσεποιεΐτο. Τοϋ δε προσελ- 
θόντος αντφ καί την αιτίαν πυνθανομένου, δΤ ήν χωλαίνει, ελεγεν ώς 
φραγμόν διαβαίνων οκόλοπα επάτησε καί παρήνει αντφ πρώτον εξελεΐν τόν 
οκόλοπα, είθ’ όντως αυτόν καταδοινήσαοϋαι, "να μη έσθίων περιπαθή. Τοϋ 
δε πεισθέντος καί τόν πόδα αυτοϋ έπάραντος, όλον τε τόν νοϋν προς τη δπλή 
εχοντος, δ όνος λάξ εις τό στόμα τους δδόντας αυτοϋ έξετίναξε. Καί δια
τεθείς κακώς εφη, άλλ’ εγωγε δίκαια πέπονθα. Τί γάρ τοϋ πατρός με μαγει
ρικήν τέχνην διδάξαντος αυτός ιατρικής έπελαβόμην ;»

Και τώρα γενναται ένα άλλο ζήτημα, πόθεν τό δ'νομα Νίκος και Νικήτας, 
τό όποιον αποδίδεται εις τόν ό'νον εις τό μεσαιωνικόν έπος τό προελθόν έκ 
τοϋ Αίσωπείου τοΰτου μυθου ; Εις τό «Συναξάριον» στίχ. 375- 387 λέγεται :

«μηδε καταφρονήσωσιν ώς περιφρονημένον...
«από τοϋ νυν εις τό εξής Νίκον νά τόν λαλοϋσιν 
«καί πλέον γάδαρον αυτόν ποσώς μη τόν είποϋσι, 
«άλλά Νίκον άς τόν λαλούν, ότι ένίκησέν μας 
«τόν λύκον καί την άλονπον καί έϋανάτωαέ μας...
«ώ γάδαρε, κυρ γάδαρε, πλέον γάδαρος ούκ είσαι, 
«Νίκος ας είσαι από τοΰ νϋν, Νικήτα νά oh λέσιν».

Και εις την έτέραν παραλλαγήν στίχ. 533 - 539 :

«χαρά σε σέ, κυρ γάδαρε, καί με την φρόνησίν σου, 
«γιατί με γνώοιν έφυγες με τήν προτίμησίν σου,

Λαογραφικά Σύμμεικτα, εν Άθήναις 1920, τόμ. 1, 188 καί 193.
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«ώ γάδαρε, κυρ γάδαρε, γάδαρος πλειό δεν είσαι,
«■πρέπει σου τούτο πδκαμες πάντοτε νά παινήσαι,
«&αρώ για τούτο καί πολλοί γάδαρον δεν σε κράζουν,
«άλλ’ ά)ς τιμιώτερον Νίκο αέ ονομάζουν,
«τό όνομα εκέρδισες αυτό μ'ε πονηριά».

’Ίσως θά ένόμιζέ τις δτι υπό τοϋ αγνώστου λαϊκού ποιητοϋ συμπτωμα- 
τικώς άπεδόθη εις τον όνον τό όνομα Νίκος και Νικήτας εις την περίπτω- 
σιν αυτήν, καθ’ ήν μέ την φρόνησιν και την πονηριάν του έβγήκε νικητής 
καί τροπαιοϋχος κατά των δυο σαρκοβόρων τετραπόδων, τά όποια διενοοΰντο 
νά τον κατασπαράξουν καί καταφάγουν. «Τό όνομα εκέρδισες αυτό με πονη
ριά» λέγει ό ποιητής. Άλλ’ όχι. 'Ο όνος ωνομάζετο Νίκος ή μέ παραπλήσιον 
όνομα καί τότε καί πολλούς αιώνας πριν ποιηθούν τά δΰο αυτά ποιήματα εις 
την δημώδη Βυζαντινήν γλώσσαν.

Ό ιστορικός Πλούταρχος εις τον βίον Αντωνίου ' διηγείται τό έξης 
περιστατικόν. Τήν ημέραν καθ’ ήν έμελλε νά συναφθή ή έν Άκτίφ ναυ
μαχία ό τοϋ ’Αντωνίου αντίπαλος Καίσαρ Όκτάβιος, πριν εξημερώση 
καλά, έξήλθεν από τήν σκηνήν του εΰρισκομένην επί τής ακτής καί έπρο- 
χώρησε κύκλορ προς τά πλοία. ’Εκεί τυχαίως συνήντησεν εκ τοϋ αντιθέ
του ερχόμενον ιθαγενή τινα χωρικόν μεταβαίνοντα ίσως εις αγροτικήν εργα
σίαν. 'Ο χωρικός ωδήγει καί τον όνον του. Τότε ό Καϊσαρ είτε παίζων 
είτε ειρωνευόμενος τον ήρώτησε : «τι σοι όνομα καί τω όνω ;» Κατά 
ποιον φραστικόν τρόπον διετύπωσε τήν έρώτησιν ό Καϊσαρ δεν μάς τό 
λέγει ό Πλούταρχος, ότι όμως τοιαύτη τις περίπου θά ήτο ή ερώτησις τό 
εϊκάζομεν μετά πολλής πιθανότητος κρίνοντες άναλόγως τής δοΠείσης άπαν- 
τήσεως: «έμοί μεν Εντνχος όνομα, τω δε όνω Νίκων». Τήν συγκυρίαν 
αυτήν τοϋ ονηλάτου Εντύχου καί τοϋ όνου του Νίκωνος όλίγας ώρας 
προ τής επικειμένης ναυμαχίας ό Καϊσαρ έθεώρησε φυσικά οιωνόν αίσιον 
διά τήν επιτυχή έκβασιν αυτής. Διά τοΰτο καί μετά τήν νίκην λέγει ό Πλού
ταρχος : «τοΐς εμβόλοις τον τόπον κόσμων ύστερον εστησε χαλκοϋν όνον 
καί ανέλρωπον» * 2.

Σήμερον συνηθίζουν οί άνθρωποι πανταχοϋ σχεδόν τής ελληνογλώσσου 
γής νά ονομάζουν τον όνον μέ κάποιον όνομα. Άλλου λέγεται Νίκος, ήτις 
ονομασία είναι μεσαιωνική κληρονομιά, άλλοΰ Μέντιος, άλλοΰ επί τό κωμι- 
κώτερον κυρ - Μέντιος, άλλοΰ μέ τό αυτό όνομα μονολεκτικώς Κυρμέντιος,

' Κεφάλ. LXV, 5.
2 Διά τό Νίκων - Νίκως έγραψε καί ό Ρ. Kretschmer έν Byzantin. 

Zeitschr., 6, 569 - 570 καί έπειτα διεξοδιπώτερον καί ό Hesseling, ένθ-’άνωτ, 
8, 148 κέξ.
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Κερμέντιος, Κερεμέντιος, Κερμεντής, άλλοΰ πιθανώς όίλλως. Λοιπόν και εις 
την εποχήν τοϋ Πλουτάρχου, πάντως δέ κα'ι παλαιότερα, οΐ άνθρωποι απέδι
δαν εις τό ζώον τό δνομα Νίκων. Τό άρχαΐον τοϋτο κύριον δνομα, ώς έχει 
ήδη παρατηρηθή υπό άλλων1, δΰναταινά χαρακτηρισθή ώς υποκοριστικόν τών 
πολλών έπ τοΰ νίκη ή νΐκος συνθέτων ονομάτων, ώς Νικαγόρας, Νίκανδρος, 
Νικόβουλος, Νικόδημος, Νικοκλής, Νικόλαος, Νικόστρατος, Νικόψημος, 
Νικοφών, Νικοχάρης κτλ., ή νά θεωρηθή προϊόν αυτοτελούς σχηματισμού 
εκ τοΰ νίκη ή νΐκος καιθώς και τό Νικίας κα'ι εΐ τι άλλο παρόμοιον. Τό δεύ
τερον θεωρώ πιθανώτερον, διότι ήτο πολύ φυσικώτερον νά σχηματισθή 
απευθείας από τό νΐκος τό Νίκων παρά νά προέλθη έκ συγκοπής πολυσυλ
λάβου συνθέτου ονόματος. Ή λέξις έξηκολούθησε νά είναι εν χρήσει καί εις 
τούς μετά τον Πλούταρχον αιώνας, είναι δέ πασίγνωστος ό κατά τον ΙΟον 
αιώνα άκμάσας διάσημος μοναχός Νίκων ό Μετανοείτε. 'Ο μεταπλασμός τοΰ 
τριτοκλίτου Νίκων εις τό δευτερόκλιτου Νΐκος δικαιολογείται από τά δμοια 
παραδείγματα ό γέρος, ό δράκος, ό Χάρος από τό γέρων, δράκων, Χάρων, 
δπως συμβαίνει καί ό αντίστροφος μεταπλασμός, καθώς ό διάκων από τό 
διάκος συντετμημένον τύπον τοΰ διάκονος.

Καί τώρα φυσικά γεννάται τό ερώτημα, διατί ώνομάσθη δ δνος Νίκων; 
”Ε λοιπόν, εις τοΰτο δΰναται νά δοθή μία καί μόνη άπάντησις, δτι ή ονομα
σία αυτή είναι παλαιοτάτη, πάντως πολύ άρχαιοτέρα τών χρόνων τοΰ Πλουτάρ
χου. Καί τότε οί άνθρωποι, δτε καί «τά ζφα φωνήεντα ήν» κατά τήν έκφρα- 
σιν παλαιοΰ συγγραφέως, διηγοΰντο τό κατόρθωμα τοΰ δνου νικήσαντος «λά|» 
τον αντίπαλον λύκον άπειλοΰντα τήν ζωήν του, διό καί τον ώνόμασαν Νίκωνα. 
Ή προσηγορία μαρτυρεί οτι πολύ ενωρίς δ μΰθος ήρχισε νά πλατύνεται πέ
ραν τών στενωτάτων δρίων, όποια υπάρχουν εις δλους τούς μύθους τοΰ Αι
σώπου φέροντας περίπου τήν μορφήν αποφθεγμάτων. Ή εύ'ρυνσις έλαβεν 
έκτασιν μεγαλυτέραν, άφότου ευφυής τις μυθογράφος εσκέφθη νά προσθέση 
καί τήν άλεποΰ. Ούτω δέ δ μΰθος προσέλαβε συνθετωτέραν καί πολυπλοκω- 
τέραν σύστασιν πάντοτε μέ νικητήν τον δνον, έ'ως οτου παρουσιάσθη κατά 
τον μιεσαίωνα ποιητής τις ευφάνταστος, δστις ηύ'ρυνεν αυτόν περισσότερον 
καί έδωσεν εις αυτόν τήν μορφήν, μέ τήν δποίαν τον έκληρονομήσαμεν άπο 
τούς Βυζαντινούς προγόνους μας.

Ή μετατροπή τοΰ πεζοΰ μύθου εις έμμετρον έπος ούδέν τό παράδοξον 
έχει. Καί αυτός δ Σωκράτης ευρισκόμενος εις τήν φυλακήν διά νά μή αισθά
νεται τήν ανίαν τής έγκαθείρξεως ήσχολεΐτο εντείνουν εις στίχους τούς μύθους 
τοΰ Αισώπου.

Ή μεγάλη έπέκτασις τοΰ άρχικοΰ μύθου περί δνου καί λύκου καί βρα-

1 Ρ. Kretschmer, ένθ’ άνωτ.
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δϋτερον περί ό'νου, λϋκου και αλεπούς ήτο φυσικόν νά γίνη αιτία άφ’ ενός 
μεν νά λησμονηθή δ δημιουργός τοϋ αρχικού πυρήνος Αίσωπος, άφ’ ετέρου 
δέ νά είσέλθουν εις τήν πλοκήν τοϋ μΰθου και στοιχεία χριστιανικά, διότι 6 
δημιουργός ή οί δημιουργοί του ήσαν Χριστιανοί. Καί ή διήγησις αυτή ή 
ακραιφνώς Ελληνική μετεδόθη καί εις τήν Δΰσιν, δ'που καί ΰπέστη πιθανώς 
προσθήκας καί μεταβολάς.

Καί εδώ τελευταία νομίζω πώς πρέπει νά γίνη μία σχετική γλωσσική 
παρατήρησις. Εις τήν Ελληνικήν τό έπος τοΰτο είναι γνωστόν υπό τον 
τίτλον Φυλλάδα τον γαδάρον. Εις παλαιάν έκδοσιν τής Βενετίας ή φυλλάδα 
φέρεται μέ τον έμμετρον τίτλον «γαδάρον, λύκον κι άλονπονς διήγησις 
χαρίης» *. Εις τί οφείλεται αυτός δ παράξενος βαρβαρισμός «διήγησις χα- 
ρίης ;» Νομίζω οτι δεν είναι αποτέλεσμα γραμματικής άμαθείας, ό'τι δηλαδή 
δ γράτ(ιας ήγνόει τό θηλυκόν τοϋ χαρίεις, άλλ’ δτι μάλλον οΰτος παρεσύρθη 
από τήν κατάληξιν -(ο)ις τοϋ προηγουμένου ονόματος καί αντί «διήγησις 
χαρίεσσα» κατά γλωσσικήν συνεκδρομήν έγραψε τό βάρβαρον «διήγησις 
χαρίης». Εις τοΰτο ψυχολογικώς συνετέλεσεν άναμφιβόλως καί ή μετρική 
ανάγκη, διότι μέ τό χαρίεσσα θά ήτο δ στίχος άμετρος.

A. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. Πολίτης, ενθ’ άνωτ. 189.
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