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Ό λαογράφος, ό επιχειρών νά έκδώση σειράν παροιμιών και νά τάς συνο-
δεύση μέ έρμηνευτικάς καί συγκριτικάς σημειώσεις, ομολογουμένως εχει νά αντιμε-
τώπιση πολλάς και ποικίλας δυσχερείας. Παρέχουν, -θά ελεγε κανείς, αί παροιμίαι
εις τόν λαογράφον τόσα και τοιαύτα εμπόδια, δσα καί οια παρέχει εις τόν γλωσ-
σολόγον ή προσπάθεια πρός έρμηνείαν τών τοπωνυμίων. 'Αμφότερα τά είδη
ταΰτα είναι γλωσσικά μνημεία—σύντομα, άπομεμονωμένα και δυσερμήνευτα — ,
δ'πισθεν τών οποίων συχνότατα ενδέχεται νά κρύπτεται μακρά και δυσδιάγνω-
στος ιστορία επεισοδίων καί γεγονότων, μυθικών ή πραγματικών, εθιμικών ή άπαξ
συμβάντων, γενικών ή λεπτομερειακών, σημαντικών ή ασήμαντων. Και ένω συνή-
θως έχει εντελώς λησμονηθή δλη αυτή ή προϊστορία τής καταγωγής των, παρα-
μένουν ώς μόνοι απόγονοι εν γριφώδες τοπωνΰμιον ή μία αινιγματική παροιμιώ-
δης φράσις.

Αϊ δυσχέρειαι γίνονται ακόμη μεγαλύτεραι, δταν πρόκειται περί κριτικής
εκδόσεως βυζαντινών παροιμιών. Διότι εΐς τήν περίπτωσιν αύτήν δέν γνωρίζομεν
τήν αληθή ψυχολογική ν άτμόσφαιραν, μέσα εις τήν οποίαν εζη καί έκινεΐτο ή μετα-
φορική παρά τοΰ λαοΰ χρήσις έκαστης παροιμίας. Ή ελλειψις αΰτη συμβαίνει,
διότι συνήθως αί βυζαντιναί παροιμίαι ή παραδίδονται άναγεγραμμέναι ξηρώς
άνευ σχολίου τινός, ή συνοδεύονται ύπό θεολογικών σχολίων, ά'τινα ενδέχεται μέν
νά είναι χρήσιμα ώς ύποβοηθητικόν ερμήνευμα, ενδέχεται δμως καί νά είναι
αύθαίρετον παρερμήνευμα. Ή δευτέρα μάλιστα περίπτωσις είναι συνηθεστέρα.

Μία κριτική εκδοσις 34 βυζαντινών παροιμιών καί γνωμικών εχει γίνει πρό
τίνος άπό τήν συνάδελφον κ. Μαρίαν Ίωαννίδου1). Ή εργασία τής κ. Ίωαννίδου
έ'χει γίνει μέ ύπομονήν περί τήν έξακρίβωσιν καί τόν ελεγχον τοΰ υλικού καί μέ

') Βυζαντιναί παροιμίαι έκ χειρογράφου της Έθν. Βιβλιοθήκης 'Αθηνών. Έπετηρίς
Λαογραφικού 'Αρχείου 1, 1939, σ. 50-67.
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έπιμέλειαν, ώστε νά άποβαίνη όντως υποδειγματική ώς κριτική και ερμηνευτική
έκδοσις βυζαντινών παροιμιών.

Επειδή δμως μία τοιαύτη έκδοσις, παρά τήν ένιαίαν έμφάνισίν της, είναι
άναγκαστικώς ούχί εν ένιαΐον μελέτημα, άλλά εν σύνολον άπό αυτοτελή και άνεξάρ-
τητα θέματα, τόσα, δσαι καί αί έξεταζόμεναι παροιμίαι, διά τοΰτο είς τό είδος
αύτό τών έκδόσεων είναι γενικώς εύκολώτερον νά επακολουθούν νέαι προσθήκαι,
συζητήσεις ή τροποποιήσεις, καί τούτο χωρίς πάσα νεωτέρα δημοσίευσις νά μειώνη
τήν άξίαν τής προηγουμένης.

Κατωτέρω έξετάζονται 6 βυζαντιναί παροιμίαι, έξ ών αί τέσσαρες ελήφθη-
σαν έκ τής διατριβής τής κ. Μ. Ίωαννίδου, αί δέ υπόλοιποι δύο έκ βυζαντινών
παροιμιών δημοσιευθεισών ύπό Ν. Γ. Πολίτου *).

Α'

Μία έκ τών δυσκολωτέρων παροιμιών τού είρημένου χειρογράφου τής Έθν.
Βιβλιοθήκης 'Αθηνών ασφαλώς είναι ή ύπ' αριθμ. 3, έχουσα ώς εξής:
«Ό μυλωνάς άφρόσας τά γένεια αύτοΰ τινάσσει»2).

Τό πρόβλημα συγκεντρσ>νεται είς τήν λέξιν άφρόσας, ήτις τυπολογικώς καί
σημασιολογικώς είναι άκατανόητος. 'Ο καθηγητής Φ. Κουκουλές δέχεται δτι παλαιο-
γραφικώς ύπόκειται ή μετοχή φυράσας τοΰ ρήμ. φυρώ (— αναμειγνύω, ζυμώνω),
σημασιολογικώς δέ ή παροιμία θά έσήμαινεν δτι: «άφοΰ ό μυλωνάς έφύρασε ( =
άνέμειξεν, έζύμωσε, δηλ. άφοΰ έτελείωσε τήν έργασίαν του) έτίναξε τά γένεια του» 3).

'Ορθώς ή κ. Ίωαννίδου δέν παραδέχεται τήν έρμηνείαν τοΰ κ. Κουκουλέ,
καί τοΰτο διότι δέν έχομεν ούτω «τήν μεταφορικήν εννοιαν, τήν οποίαν τόσον
χαρακτηριστικούς παρέχουσιν αί νεοελληνικαί παροιμίαι», αί έκεΐ ύπό τής κ. Ίωαν-
νίδου παρατιθέμεναι. Περαιτέρω ή κ. Ίωαννίδου δρθώς καταλήγει εις τό συμπέρα-
σμα δτι «ύπό τό άνύπαρκτον καί άκατανόητον άφρόσας τοΰ βιβλιογράφου υποκρύ-
πτεται λέξις έχουσα έ'ννοιαν συναφή πρός τό ρ. πεινώ».

Ή ορθή λύσις τοΰ προκειμένου προβλήματος νομίζω δτι έχει ώς εξής: Προ-
έχει νά έξακριβωθή μήπως τό ρήμα φυρώ έχει σημασίαν τινά παράλληλον πρός
τήν σημασίαν, ήν άπαιτοΰν ένταΰθα αί νεοελληνικαί παραλλαγαί τής αύτής παροι-
μίας. Διά τήν περίπτωσιν ταύτην πολυτιμοτάτη είναι ή προσεκτική έξέτασις τών

') Παροιμίαι Α', σ. 8 καί 58.

2) Έπετ- Λαογρ. 'Αρχείου, 1 (1939), 54. Βλέπε καί σελ. 60, ένθα έρμηνευτικαί σημειώ-
σεις τής κ. Μ. Ίωαννίδου.

3) ΕΛΑ 1,60 σημ. 3.
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εξής νεοελληνικών παροιμιών, τάς οποίας πάσας εχει δημοσιεύσει ο Ν. Γ· Πολίτης:
1. «'Ακριβός θαρρεί κερδίζει, μά φυρά και δέν τό νοιώθει» (ή: «και φνρνα και
δέν τό νοιώνει», ή: «θαρρεί πλουταίνει και ...»). 2. «'Ακριβός θαρρεί κερταίνει
κι' άστοχα και έ'ν τό ξέρει». 3. «'Ακριβός θαρρεί τσερδαίνει, χάνει τα τσαί δέν τό
νοιοτνει»

Έκ τών ανωτέρα) παραλλαγών προκύπτουν δύο ομάδες συνωνύμων ρημά-
των, έκ τών οποίων ή μέν μία περιέχει ρήματα συνώνυμα μεταξύ των (φυρά ή
φνρνα, άστοχα, χάνει τα), ή δέ άλλη περιέχει ρήματα σημασιολογικώς αντίθετα
πρός τό φυρά (ήτοι τά: πλονταίνει ή κερδίζει — κερταίνει —τσερδαίνει).

Έκ τής μεταξύ των άντιβολής τών ομάδων τούτων γίνεται πλέον φανερόν
δτι τό ρήμα φνρώ σημαίνει καί: περιπίπτω εις πτώχευσι,ν, άποτυγχάνω νά πλου-
τίσω, χάνω τά κεκτημένα.

Έάν λοιπόν δεχθώμεν δτι ύπό τόν τύπον άφρόσας υπόκειται ή μετοχή
φυράσας, τότε αύτη δέν έ'χει ούδεμίαν σχέσιν πρός τό φυράσας —ζνμώσας, άλλα
πρέπει νά σχετισθή πρός τό φνράσας = πτωχενσας και στερούμενος άλενρον. Ή δέ
ερμηνεία τής βυζαντινής παροιμίας θά ήτο: «Ό μυλωνάς πτωχεύσας καί στερηθείς
αλεύρου τινάσσει τά γένειά του, έξοικονομών ούτω τό έπ' αύτών έπικαθήσαν πρό-
τερον άλευρον »·

Ένισχυτικαί τής ερμηνείας ταύτης είναι καί αι εξής νεοελληνικαί παροιμίαι,
παρατιθέμεναι εκεί ύπό τής κ. Ίωαννίδου: 1. Ό μυλωνάς έπείνασε κι έτίναξε τά
γένεια τ'. 2. Άν τινάξη ό μυλωνάς τά γένεια του, φτιάνει πίττα και κουλλονρα. 3. Σάν
τιναχτή ό μνλωνάς, πολλές κουλλονρες φτιάγνει.

Εΐς τάς ανωτέρω προσθέτω έτέραν παραλλαγήν καταγραφομένην ύπό τού
I. Βενιζέλου2): «Κονλλούρα φτιάν δ μνλωνάς τινάζοντας τά γένεια. "Οτι ό πλούσιος
εις πενίαν περιελθών δύναται έκ τών στερημάτων του νά οΐκονομηθή έπί τινα χρό-
νον ». Τό ερμήνευμα «εΐς πενίαν περιελθών» ενθυμίζει καί είναι συνώνυμον πρός
τό φνράσας, το άκατανόητον άφρόσας τού κωδικός {φυράσας = πτωχεύσας, στερούμε-
νος αλεύρου, περιελθών εΐς πενίαν).

Περαιτέρω θά είχε κανείς νά παρατηρήση τά εξής: "Οπο)ς οί νεώτεροι
"Ελληνες (είναι δέ συχνότατον τό φαινόμενον) γοητεύονται μέ τήν όμοηχίαν καί
τήν όμοιοκαταληξίαν έν τή παροιμία, ούτω συνέβαινε καί μέ τούς αρχαίους (βλέπε
τήν άρχαίαν παροιμίαν, λίαν έκφραστικήν: «ώμόν, ά?^λ' έμόν»), ώς επίσης καί μέ
τούς βυζαντινούς. Άπό τούς τελευταίους πρόχειρον παράδειγμα δύναται νά άνα-

') Παροιμίαι, Α', 420-

2) I. Βενιζέλου, Παροιμίαι, σελ. 144.
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φερθή ή γνωστή και παραστατική παροιμία: «Ώς έδέξου την πηκτήν, δέξον και
την έμπηκτήν » ')·

Δύναται δμως νά ύποστηριχθή δτι οΐ καταγράφοντες τάς παροιμίας βυζαν-
τινοί λόγιοι ενίοτε συνέβαινε τάς δημώδεις παροιμίας νά τάς διασκευάζουν αυθαι-
ρέτως και κατά μορφήν λογιωτέραν. Εις τήν περίπτωσιν ταΰτην δέν αποκλείεται ή
έξαρχαϊστική αύτη διασκευή τού λογίου συλλογέως συνήθως νά καταστρέφη τήν
παραστατικήν δήμο")δη όμοιοκαταληξίαν και νά άφαιρή ούτω σημαντικον λογο-
τεχνικόν προτέρημα τής αρχικής και γνησίας δημώδους μορφής. Περισώζει δηλ.
μόνον τήν φιλοσοφικήν διάθεσιν τού λαού (νόημα, περιεχόμενον), ένω καταστρέφει
τήν λογοτεχνικήν του έπιτυχίαν.

Παρόμοιον πιθανώς έχει συμβή και μέ τήν προκειμένην βυζαντινήν παροι-
μίαν, τής οποίας ή αρχική και γνήσια βυζαντινή μορφή νομίζω δτι θά ήτο περίπου:
«Ό μυλωνάς, δταν φυράση, τά γένεια αύτοΰ τινάσσει » ").

Ή παροιμία ύπό τήν μορφήν της αύτήν έχει και συμμετρίαν τοΰ α' και β'
ήμιστιχίου, ώς και όμοιοκαταληξίαν, ήτις προσεπιθέτει χάριν και γοητείαν. "Οπως
ή σημασία τού ρήματος φυρώ είναι ενταύθα δημώδης (όχι φυρώ=ζυμώνα>, άλλά
φυρώ=νεοελλ. φυρνάα), πτωχεύω, στερούμαι—βλ. νεοελλ. παροιμ. «·ακριβός θαρρεί
πλουταίνει, μά φυρνά.. . »), ούτω δημώδης είναι και ή σύνταξίς του («δταν φνράαΐ]»).
Ή δημώδης δμως αύτη χρονική πρότασις έξαρχαΐζεται ύπό τοΰ λογίου καταγρα-
φέως διά τής μετοχής φυράοας. Εντεύθεν δέ δέν ήτο δύσκολον νά προέλθη τό
άκατανόητον και αινιγματώδες άφρόσας, δπερ παραδίδεται έν τω ειρημένιρ χειρό-
γραφα) τής Έθν. Βιβλιοθήκης 'Αθηνών.

Β'

"Αλλη βυζαντινή παροιμία έκ τοΰ αύτοΰ χειρογράφου τής Έθν. Βιβλιοθή-
κης 'Αθηνών είναι ή ύπ' αριθμ. 22, «έχουσα ώς εξής:

«Έάν ούκ ύπά(γ}ΐ] τό ιππάριν σου, κόψε τήν ούράν τον··' ").

') Πολίτου, Παροιμίαι, Α', 35 άριθ· 6 καί Α' 57 αριθ. 2. Έτέραν παραλλαγήν τής αύτής
παροιμίας βλέπε έν Πολίτου Παροιμ. Α", 15 έχουσαν ώς έξης: «Ώς εδέξοι τάς πηκτάς, δέξον
καϊ τάς έμπηκτάς». Τήν ιδίαν παραλλαγήν αναφέρει καί ό Μιχ. Ψελλός (βλ. ΙΙΓΙ. τ. Α', 9 νη ).

"') 'Από τάς νεοελληνικάς παροιμίας, τάς άπηχούσας όμοίαν περί τήν σύνθεσίν των
τεχνικήν, άρκεϊ ώς παράδειγμα ή έξής έκ Κρήτης: «"Οποια ϋ·έλει νά γεράσΐ], αργαστήρι ν άγο-
ράοΐ]» (αργαστήρι = ό άργαλειός. Ή παροιμία άναφέρεται είς τά βάσανα τά όποια προξενεί ή
υφαντική τέχνη).

s) Βλέπε ΕΛΑ 1, 1939, σ. 57 καί σ. 65, ένθα έρμηνευτικαί σημειώσεις.
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Ή κ. Ίωαννίδου δέχεται ώς εύλογος^ανή τήν εξής έρμηνείαν, περιπαικτικώς
'ίσως λεγομένη ν : «Το άλογο οου θά τό βαραίνη ή ουρά του και δεν τρέχει, γι1 αυτό
νά τοΰ τήν κόψης!». Δέχεται δέ δτι θά ήτο άνάλογος πρός τήν επίσης χάριν άστειό-
τητος συνηθιζομένην νεοελλ,ηνικήν: «πονεΐ κεφάλι, κόψε κεφάλι».

Δέν νομίζω δτι ή ουρά ένταΰθα βαρύνει τό άλογον, δπερ έξ αιτίας τοΰ
βάρους τοΰτου δέν τρέχει. 'Ασφαλώς δμως πρέπει νά ύπάρχη κάποια συμβολική
άλλη σχέσις μεταξύ τής ούράς και τής ταχύτητος τοΰ ίππου. Πράγματι δυνάμεθα
νά παρατηρήσωμεν, δτι οί. καλπάζοντες ταχείς ϊπποι συνήθως σηκώνουν κατά τό
τρέξιμόν των καί μεθ' ύπερηφανείας άνεμίζουν τήν ούράν των. Τό πράγμα τοΰτο
παρατηρεί κανείς δτι εικονίζεται καί εΐς βυζαντινός μικρογραφίας παριστώσας
ιπποδρομίας ή γενικώς ΐππικήν μάχην ή πομπήν ή κυνήγιον 1).

Είς έ'να λοιπόν ταχύν ΐππον ή ούρά του προώρισται νά σηκώνεται καί άνε-
μίζουσα νά γίνεται άπόδειξις καί σύμβολον τής ικανότητος τοΰ ίππου πρός ταχειαν
διαδρομήν. Άρα εΐς έ'να Ϊππον άνίκανον νά τρέξη μέ ταχύτητα, ή ούρά τοΰ είναι
πλέον περιττόν σύμβολον.

Κατόπιν τούτων ή ορθή ερμηνεία τής προκειμένης βυζαντινής παροιμίας
πιθανώτατα έ'χει ώς εξής: «Έάν δέν τρέχη τό άλογο σον, τότε κόψε τον και τήν
ουρά του, μιά και δέν τον χρειάζεται πια τρέχοντας νά τήν άνεμίζη και νά τήν επι-
δεικνύε ».

Γ'

Ή προτεινομένη άνωτέρω ερμηνεία ένισχύεται σημαντικώς καί έξ άλλης
βυζαντινής παροιμίας, τής εξής:

«'Εάν ουκ ένε παχύν τό φαρίν σον, (τι) και άν σηκώνη τήν ούράν τον». Τήν
παροιμίαν αναγράφει ό Ν. Γ. Πολίτης2), τήν έχει δέ ύπ' ό'ψιν της καί ή κ. Ίωαν-
νίδου3), μή δεχόμενη δμως ταύτισίν της πρός τήν προηγουμένως έξετασθεϊσαν.

Είναι λίαν χαρακτηριστικόν, δτι και διά τάς δύο προκειμένας βυζαντινός
παροιμίας οι κώδικες δίδουν τήν ιδίαν έρμηνείαν4). Γίνεται ούτω φανερόν ότι, άν

1 Βλέπε π. χ. προχείρως τάς εξής σχετικάς βυζαντινός μικρογραφίας δημοσιευομένας
εις τό βιβλίον τοΰ Καθηγητού Στίλπ. Κνριακίδον, Ό Διγενής 'Ακρίτας (Σύλλογος πρός διάδο-
σιν ωφελίμων βιβλίων) : α) σελίς 15, βυζαντινόν κυνήγιον, β) σ. 57, Βυζαντινοί πολεμισταί μέ
δόρατα καί άπελατίκια διώκοντες Ρώσσους, γ) σ. 43, Ό βασιλεύς Θεόφιλος έρχεται είς τόν έν
Βλαχέρναις ναόν δ) σ. 49, Βασιλικός στρατός, ε) σ. 56, Βασίλειος ό Μακεδών φονεύων λύκον.

2) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α, 58 άρ. 8.

8) ΕΛΑ 1,65

4) ΕΛΑ αύτόθι.
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αληθεύουν τά σχόλια τών κωδίκα>ν, αί δυο παροιμίαι πρέπει νά είναι συνώνυμοι.

Πράγματι καί ή δευτέρα αύτη βυζαντινή παροιμία αποδίδει τό αύτό νόημα,
έάν διορθώσωμεν τό έπίθετον παχνν είς ταχύν. Νομίζω ότι διά τής τοιαύτης προ-
τεινομένης ενταύθα διορθιόσεως ή βυζαντινή παροιμία ανακτά τήν άρχικήν της
μορφήν καί σημασίαν.

Ουτω ή μορφή της θά ήτο αρχικώς: «Εάν ουκ ένε ταχύν το φαρίν σου, (τί)
και αν σηκώνη τήν ούράν τον ;» Ή δέ ερμηνεία της είναι: «Έάν είς τήν πραγμα-
τικότητα δέν είναι γρήγορον τό ά'λογόν σου, τί και άν παριστάνη τό γρήγορον
σηκώνοντας καί ανεμίζοντας επιδεικτικώς τήν ούράν του; Έάν λοιπόν δέν ύπάγη
τό φαρίν, κόψε την και τήν ούράν του».

Δ'

'Άλλο ενδιαφέρον πρόβλημα παρουσιάζει ή ύπ' αριθμ. 26 παροιμία τοΰ
αύτοΰ χειρογράφου τής Έθν. Βιβλιοθήκης Αθηνών. Ή παροιμία αύτη έχει ως
εξής:

«Πολλοί άββάδες και ολίγοι μοναχοί»1).

Ή ιδεολογική ερμηνεία, τήν οποίαν περιέχει ό κώδιξ, έ'χει ως εξής: «ΙΙολλοι
έκλή&ησαν είς μετάνοιαν . . . ολίγοι δέ τάς έντολάς τοΰ Θεοϋ τετηρήκασιν».

Έπίσης ή κ. Μ. Ίωαννίδου παραδέχεται ότι ή παροιμία αύτη έ'χει έσωτερι-
κήν ομοιότητα καί όμοίαν έξωτερικήν διατύπωσιν πρός τήν αμέσως έπομένην
ύπ' άρ. 27 παροιμίαν τοΰκοόδικος: «Πολλοί έχουν οφθαλμούς, αλλ' ολίγοι βλέπουν».
Οΰτω δέ διά τήν ύπ' άρ. 26 παροιμίαν δέχεται τό νόημα:» «Άν καί πολλοί
είναι ίερο)μένοι, ολίγοι μόνον είναι ικανοί νά ζήσουν έν στερήσει τόν μοναχικόν
βίον». Διά τόν λόγον τούτον καί συνδυάζει τήν παροιμίαν πρός τήν άντίστοιχον
ευαγγελική ν φράσιν «ΙΙολλοι γάρ είσι κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί», καί πρός τήν έπι-
γραμματικήν φράσιν τοΰ Πλάτωνος (Φαίδ. 69c) «ναρ&ηκοφόροι μέν πολλοί, βάκ-
χοι δέ τε πανροι».

Νομίζω ότι τό νόημα τής προκειμένης παροιμίας είναι διαφορετικόν, μή
έχον σχέσιν ούτε πρός τήν θεολογικήν έρμηνειαν, ουτε προς την φρασιν «πολλοί
κλητοί, ολίγοι δ' εκλεκτοί». Δύναται νά παρατηρηθή, ότι είς τήν εύαγγελικήν φράσιν
τό έπιτασσόμενον έπίθετον εκλεκτοί εκφράζει σημαντικήν ποιοτικήν ύπεροχήν έπί
τοΰ αμέσως προηγουμένου επιθέτου κλητοί. Τό αύτό άκριβώς συμβαίνει καί μέ
τήν φράσιν τοΰ Πλάτωνος, όπου οί ναρ&ηκοφόροι εκφράζουν έξωτερικόν γνώρι-
σμα συμμετεχόντων ατόμων, άτινα απλώς φέρουν νάρθηκας, χωρίς όμως καί νά
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βάκχοι σημειώνει μεγίστην ποιοτικήν ύπεροχήν έπί τών αδιάφορων ναρθηκοφόρων,
και τοΰτο διότι τό όνομα βάκχοι εκφράζει ψυχικήν μέΟεξιν σπουδαιοτάτην.

Δέν συμβαίνει ομως καθόλου τό 'ίδιον μέ τήν παροιμίαν -πολλοί άββάδες
καί ολίγοι μοναχοί». Συμβαίνει μάλιστα ακριβώς τό άντίΟετον, δηλ τό έπιτασσό-
μενον μοναχοί οχι μόνον δέν έκφράζει ποιοτικήν ύπεροχήν ίερωσύνης ή άγιότητος
βίου έπι τοΰ προτασσομένου άββάδες, άλλα είναι ποιοτικώς ύποδεέστερον τοΰ
προτασσομένου. Διότι άββάδες (και αυτή είναι ή σημαντική λεπτομέρεια ή μέχρι
τοΰδε μή παρατηρηθεΐσα) δέν είναι απλώς οί οίοιδήποτε ίερα)μένοι, αλλά οι ηγού-
μενοι τών μοναστηριών, οί έπι κεφαλής τών μοναχών ').

Νομίζω λοιπόν ότι ή εΰρεσις τοΰ ορθού νοήματος τής προκειμένης παροι-
μίας «πολλοί άββάδες καί ολίγοι μοναχοί» δέον νά ζητηΟή οχι είς τήν άνύπαρκτυν
άλλωστε αντίθεσιν τών ουσιαστικών άββάδες και μοναχοί, αλλ' είς τήν αντίθεσιν
τών επιθέτων πολλοί καί ολίγοι.

Δυνάμεθα όντως νά παρατηρήσωμεν, δτι εις τινας νεοελληνικός καί βυζαν-
τινός παροιμίας συναντά κανείς τό εξής άξιοσημείωτον καί ίδιόρρυθμον γνώρισμα:
Σκοπός τών έν λόγιο παροιμιών είναι νά είρωνευΐίοΰν καί διακωμφδήσουν ίδέαν
τινά καινοφανή, ερχόμενη ν εΐς πλήρη άντίθεσιν πρός τας άλλας, τάς έπικρατοΰσας
καί ύπό τής εμπειρίας καί τών εθίμων ήδη δοκίμως καθιερωί)είσας. Εις τήν περί-
πτωσιν ταυτην ή ειρωνεία επιτυγχάνεται διά τής σκοπίμον αντιστροφής τών ποσο-
τικών ή ποιοτικών εκείνων δρων, τούς όποιους εχει άπό μακρού πλέον επιτυχώς
καθιερώσει ή εμπειρία.

'Αρκούμαι είς εν χαρακτηριστικόν παράδειγμα, λαμβανόμενον έκ τού αύτοΰ
κο'»δικος τής Έθν. Βιβλιοθήκης Αθηνών. Πρόκειται περί τής βυζαντινής παροι-
μίας ύπ' άρ. 18: «Διπλών σώζει, μοναπλόν ου σώζει» 2). "Αλλαι βυζαντιναί παραλ-
λαγαί τής αύτής παροιμίας παραδίδονται: α) «Διπλούν γάρ σώζει καί μοναπλούν
ου σώζει». (ΠΠ. τ. Α', 8 λστ ). β) «Διπλούν σώζει καί μοναπλούν ού σώζει» (ΠΠ.
τ. Α', 43 άρ. 35). Παραλλαγή νεοελληνική έκ Μάνης τής παροιμίας ταύτης έχει
ώς εξής: «Τού μουρλού τό σκοινί μονό δέ σώνει, διπλό σώνει καί περισσεύει!»
Ή παροιμία σχετίζεται μέ σύντομο ν καί σκωπτικόν παραμύθι, κατά τό οποίον ό
ήλίϋιος — συνήθης πρωταγωνιστής παραμυί)ιών — πηγαίνει διά νερό είς τό πηγάδι,
έκεΐνο έχει βάθος, καί ούτος, έπειδή πιστεύει δτι ό κουβάς μέ μοναπλόν τό σχοινί
δέν φθάνει έ'ως τό νερόν, έπιμένει μέ διπλόν σχοινί καί μετά περιπετείας κάποτε

') Βλέπε Ιστορικόν Λεξικόν 'Ακαδημίας 'Αθηνών τόμ. Α, σ. 12. λέξις άββάς 1 = ηγού-
μενος μοναστηρίου.

2) ΕΛΑ, 1, 56.
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τέλος το επιτυγχάνει. (Βλέπε ότι, ως συνέβη κα! μέ τό φνράσας, εδώ τό βυζαν-
τινόν σώζει δέν έ'χει τήν άρχαίαν σημασίαν τοΰ διασώζειν, άλλά τήν τοΰ νεοελλη-
νικού σώνει=εξικνείται, φθάνει έ'ως . ..).

Βλέπομεν λοιπόν ενταύθα δτι ή ειρωνεία έγκειται εις τήν άντιστροφήν τών
όρων. Ένώ δηλ. ή καθημερινή εμπειρία διδάσκει δτι τό σχοινίον «μοναπλόν σώζει
διπλόν ου σώζει», άπροσδοκήτως ή προκειμένη παροιμία, ή δρθότερον τό πρωτα-
γωνιστούν έν τώ σατυρικφ μΰθφ πρόσωπον και αί ένέργειαί του, έρχεται νά ύπο-
σιηρίξη τό άντίθετον, δτι δηλ. τό διπλούν σώζει ενώ τό μοναπλοΰν, όπερ συνεπώς
διπλάσιον εις μήκος, περιέργως ού σώζει! Ή ειρωνεία έγκειται είς τήν έπιμονήν
νά προτείνωνται καινοφανή πράγματα, αντίστροφα πρός τάς κοινώς παραδεδε-
γμένος εμπειρικός άληι^είας.

Τό αυτό ακριβώς σχήμα συμβαίνει, και μέ τήν προκειμένην βυζαντινήν πα-
ροιμίαν «πολλοί άββάδες και ολίγοι μοναχοί». Ή καθημερινή εμπειρία έ'χει κατο-
χυρώσει τήν άλήθειαν, δτι εις ηγούμενος ( = άββάς) αντιστοιχεί μέ αριθμόν τινα
μοναχών, ή δέ ορθή αναλογία θά ήτο : 'Ολίγοι άββάδες και πολλοί μοναχοί.

Τό παράδοξον δμο>ς και άπίστευτον και άλλοπρόσαλλον, δπερ ή παροιμία
δεινώς ειραννευεται, είναι ή αντιστροφή τών δυο επιθέτων, ή αντιστροφή τής ισορ-
ροπίας τών ποσοτήτων: «Πολλοί άββάδες και ολίγοι μοναχοί».

Ή παροιμία πρέπει παρά Βυζαντινοΐς νά έλέγετο εις περιπτώσεις, κα\)' ας
ί}ά ένεφανίζοντο καταστάσεις καινοφανείς, απροσδόκητοι, ακατανόητοι και αλλο-
πρόσαλλοι. 'Ανήκει εις τήν αυτήν κατηγορίαν, έ'νι^α υπάγονται πολλαι νεοελληνικά!
έκφράζουσαι νόημα άνάλογον πρός τό ύπό τών έπομένοτν έκφραζόμενον: «Η άλ,ε-
πον εκατό χρονώ, καί τ άλεπόπονλα εκατόν δέκα!». —«"Ελα, πάππου, νά σον δείξα)
τά σύνορα!», ενώ ή εμπειρία έχει καθιερώσει τό «ελα, έ'γγονε, νά σον δείξω τά
αννορα (τών χωραφιών μας)».

Δυνάμεθα ευλόγως νά συμπεράνωμεν, δτι αί παροιμίαι τής έν λόγο) ομάδος
συνήθως σχετίζονται πρός σκωπτικούς μύθους ή ανέκδοτα, έξ ών άπεσπάσθησαν
χάριν συντομίας, κα! είς τών οποίων τήν ύπόθεσιν ήτο προφανής ό αρχικός σκω-
πτικός χαρακτήρ τής παροιμιώδους φράσεως. Μάλιστα κα! ή προκειμένη περ!
συνυπάρξεοος πολλών άββάδων και ολίγων μοναχών βυζαντινή παροιμία δέν απο-
κλείεται νά προϋποθέτη σχετικόν άνέκδοτον, έκ τοΰ οποίου και νά προέρχεται.
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Ε'

Ό Μιχαήλ Ψελλός αναγράφει τήν εξής παροιμίαν :

« Πτωχός καί πλούσιος άν δέν τόν βάλτ/, ουδέν κοιμάται» ')■

Νομίζω δτι ή παραδιδομένη αύτη βυζαντινή παροιμία δέν πρέπει τοΰ λοιπού
νά θεωρήται ώς παροιμία.

Εΐς τήν Μάνην λέγεται τό εξής αίνιγμα ή —κατά τό έκεϊ ιδίωμα— «πουλητό»
(διότι ό λέγων αίνιγμα μή λυόμενον παρ' άλλων δικαιούται νά πούληση τήν λΰσιν
έναντι ανταλλαγμάτων τής αρεσκείας του, π.χ. έναντι κάστρου τινός, πολιτείας, χο')-
ρας κλπ.): «Άν δέν τόνε βάλω, δέν κοιμάμαι». "Οπως δέ συμβαίνει μέ τά πλείστα
έκ τών αινιγμάτων, οΰτω και έδώ έχομεν άφ' ενός μέν μίαν έ'κφρασιν άπεριφρά-
στως δήθεν δηλοΰσαν λεπτομερείας σεξουαλικής φύσεως, άφ' ετέρου δέ μίαν ύπο-
κρυπτομένην λΰσιν, ήτις, οσάκις θά άνακοινωθή, έκφράζει νοήματα, πράξεις και
άντικείμενα, πάντα πλήρη άθωότητος καί μηδεμίαν έχοντα άμεσον σχέσιν πρός
έρωτικάς υποθέσεις. Οΰτω και εΐς τό προκείμενον έκ Μάνης α'ίνιγμα ή λΰσις άνα-
φέρεται εΐς τόν σΰρτην τής θΰρας εκάστης οικίας, μέ τόν όποιον οΐ ένοικοι, πλού-
σιοι ή πτθ)χοί, πριν κατακλιθοΰν άπαραιτήτως δέν λησμονοΰν νά κλείσουν τήν
πόρταν των.

Ή ύπό τοΰ Ψελλοΰ λοιπόν άναφερομένη παροιμία δέν υπάρχει άμφιβολία
δτι ούσιαστικώς είναι βυζαντινόν αίνιγμα, ό πρόγονος μάλιστα τοΰ σημερινοΰ μα-
νιάτικου αινίγματος 2).

Τό παράδειγμα είναι χαρακτηριστικόν καί, μετ' άλλων όμοιων περιπτώσεων,
δύναται νά καταδείξω δτι ό'χι μόνον αΐ παροψ,ίαι, αλλά και τά νεοελληνικά αινί-
γματα άνάγουν τάς ρίζας των εΐς τόν βυζαντινόν λαϊκόν βίον, τόν εΐς πλείστας λεπτο-
μερείας τόσον στενώς και άρρήκτως συνδεδεμένον μέ τόν νεοελληνικόν βίον.

Έν τή προσπαθεία λογίου συλλογέως, δπως ή άνωτέρω βυζαντινή παροιμία
κατασιή έ'τι σαφεστέρα, αύτη παρεμορφώδη ώς εξής έν 'Αθωνική συλλογή τών 'Ιβή-
ρων: «Πτωχός, πλούσιος, εάν ους μη βάλη, ουδέν κοιμάται(Π. Π. Α', 46 άρ. 47).

Βλέπε Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, Α', 8, ν ).

2) [Παραλλαγαί τοΰ αινίγματος, κατατεταγμέναι έν τφ Λαογραφικφ Άρχείφ, είναι αϊ
έξης: 1. Γορτυνίας. "Αν δε στη βάλω, δεν ξενυχτάω. ΛΑ 125 σ· 64 άρ. 3.— 2. Κασταμονίτσης
Πεδιάδος Κρήτης. Δε ΰέτω, ά δε σε βάλω. ΛΑ 1381 Β' σ. 134.—3. Μέσα Ποτάμων Λασηθίου.
J ε ϋετο) κάϋ·' αργά,/ α δεν το βάλω μιαολιά. ΛΑ 1381 Α' σ. 75.— 4. Κουναλίου Μεραμβέλου
Κρήτης. "Εναν πραμα έχομε, κι α δεν τ' άγγίξωμε, δε ΰέτομε. ΛΑ 1381 Β' σ. 81.— 5· Κερασούν-
τος Πόντου. Βάλλ' άτο και κειμαι κά'. ΛΑ 1035, 23, 79.—2. τ. Δ.]



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑΡΟΤΜΙΑΣ

77

ΣΤ'

Αίνιγμα βυζαντινόν και δχι παροιμία υποθέτω δτι πιθανώς είναι και ή
ύπ' αριθμ. 25 παροιμία, ή προερχομένη έκ τοΰ κωδικός τής Έθν. Βιβλιοθήκης
'Αθηνών1) και έχουσα ώς εξής: «Άββάς εις δρος κάθεται, οϋ θεωρεί ουδέ λέγει2).

Τό δλον ΰφος τής δήθεν παροιμίας ταύτης υποδηλώνει τόν τρόπον, καθ' δν
τίθενται πολλά αινίγματα καί ζητείται ή λΰσις των: ένταϋθα πιθανώς θά έζητεϊτο
από τούς άκροατάς νά εύρουν ποίος είναι δ-μεταφορικός ούτος άββάς, δστις ομοιά-
ζει μεν μέ ήγούμενον, δέν είναι δμως ηγούμενος, καί δστις ούτε θεωρεί ούτε ομιλεί·

Νεοελληνικά αινίγματα άντίστοιχα δύνανται νά ευρεθούν ίκανά. Περιορίζο-
μαι προχείρως εις τό εξής έκ Κρήτης, δπερ δμως έχει άξιόλογον ομοιότητα πρός
τόν τρόπον συνθέσεως τής προκειμένης βυζαντινής παροιμίας:

«Ο πάππους μου μέ τό φέοι
μέ τόν ενα μπόδα στέκει»5).

Διά τού αινίγματος έννοεΐται τό μανιτάρι, δπερ πράγματι ομοιάζει πρός
παππούν φορούντα σκούφον καί ΐστάμενον είς τόν ένα του πόδα4).

Έγράφη τόν Δεκέμβριον 1950

') ΕΛΑ 1, 1939, σ. 57.

5) Παραλλαγήν τής αύτής βυζαντινής παροιμίας βλέπε έν ΠΠ. Α', 58 άρ. 12 «Άββάς
είς όρος κάθεται, ού'τε βλέπει ούτε λέγει».

3) Ευαγγελίας Φραγκάκη, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης, 1949, σ. 187.

[Παραλλαγαί τοΰ αινίγματος, όμοιάζουσαι σχετικώς περισσότερον τής κρητικής κατά

τήν παρομοίωσιν πρός τό βυζαντινόν, είναι αϊ εξής :

1. Θήρας, Άπα 'ς τό βουναράκι/εΐν' ενα καλοεράκι,Ιστέκει μ' ενα ποδαράκι. ΛΑ'421, 117. —
2. "Ιου. "Ενα καλοεράτσιΙπάνω 'ς ενα βουναλάτοι./&έλει ενα ψωμί τσ άλάτσι,Ιπάνω 'ς τη φωτιά
να κάτση. Λαογραφία, Β' 619, 3. Βλ. καί ΝΕΑ Α'. 200, 37, ΛΑ 421, 159. 32, 1, 6. 473, 1
(Θήρας).— 3. Καρπάθου, Πάνω'ς τά ορη V τά βοννά/κάεται φράγκος καπελάτος/καί ζητά ψο>μί
κι αλάτι/και τά κάρβουνα νά κάτση. Ζωγρ. Άγων, Α' 373, 38. Βλ. καί Uescher·Μανωλακάκη,
Καρπαθιακά, 97,4 καί ΛΑ 173, 84, 19. 174, 92. 19.—4. Ηπείρου. "Ενας κοντός καλόγερος/ο' ενα
ποδάρι στέκει. ΛΑ 423, 55. Άλλαι παραλλαγαί τοΰ αινίγματος είς ΝΕΑ, Α' 218,141. Έπ. Στα-
ματιάδον, Σαμιακά Ε', 179. ΛΑ 1159 Γ' σ. 22 (Κορώνης) — Σ τ. Δ ]

4) "Ενα μαϋρο μανιτάρι, καθώς ό σκούφος του άποκρύπτει μέγα μέρος τοΰ άνω κορ-
μού του, θά ήδύνατο θαυμάσια νά γίνη θέμα αινίγματος, ήρκειδέ πρός τοΰτο καί μόνη ή παρά-
φρασις τής προκειμένης βυζαντινής παροιμίας, π. χ. «Γονμένος στέκει στο βουνό, φοράει βαϋειά
το οκονφο του, κι' οΰτε βλέπει οντε μιλάει» (τί είναι; — τό μανιτάρι!).
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